شركة دانفوديو للصناعات المتطورة (سوريبا)

تأسست شركة دانفوديو للصناعات المتطورة ( سوريبا ) عام 6991م ،وتعمل
في مجال الصناعات المعدنية ،وتقع بمنطقة سواب جنوب الخرطوم على أرض
مساحتها حوالي  61فدان حيث تنتمي الى مجموعة دانفوديو القابضة.
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وبدأت نشاطها بشراكة مع مجموعة
شركات جمجوم الصناعية السعودية (بما
يعرف ابلشركة السعودية السودانية
للصناعات المتطورة) ،ثم ألت الى شركة
دانفوديو القابضة ،وفي عام  0161م تمت
شراكة مع مجموعة شركات الفتح المصرية
للصناعات الهندس ية بنس بة  %02وشركة
ام ام للتوريدات بنس بة  %62ليصبح اسم
الشركة الجديد (شركة دانفوديو للصناعات
المتطورة المحدودة – سوريبا)
تعمل الشركة بتميز ونقلة نوعية في مجال
الصناعات المعدنية في السودان بجودة
عالية حسب المواصفات العالمية .وتمتلك
الشركة عدد ثالثة جملوانت ابجمالي
مساحة قدرها 0211متر مربع ،وعدد
كبير من المعدات والليات والدوات
الكثر تطور ًا من الناحية الفنية ،ويتم العمل
بها تحت اشراف مهندسين ذوي خبرة
وكفاءة عالية ،كما بها عدد من الفنيين
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والعمال المهرة المدربين تدريبا رفيع ًا مما أسهم في رفغ عمليات النتاج ،وتقديم
منتجات ذات جودة عالية وفق ًا للمواصفات المعيارية ومتطلبات العميل.

أنشطة الشركة:
شركتنا متخصصة ومحترفة في تصنيع المنتجات التالية:
• خزاانت الوقود والمياه بأحجامها
وسعاتها المختلفة
• تناكر الوقود والمياه و الصرف
الصحي بأحجامها وسعاتها المختلفة
• عبارات مصارف المطار ومواسير
وأبواب تحكم مياه الري
• الترلت والمقطورات بأنواعها المختلفة (السائل والجاف)
• صناديق الشاحنات والقالابت
• عرابت ومخازن التبريد
-3 -

• فورمات البناء والسايلوهات
• أاثث المدارس بأنواعه وأشكاله
المختلفة.
• حاوايت النظافة والنفاايت
• حظائر المواشي
• مخازن المحاصيل وحفظ
الخضروات والفواكه
• للشركة المقدرة على اجراء عمليات الصيانة والتعديل للصناعات المعدنية.
كما أضافت الشركة خطوط جديدة لالنتاج وهي:
 الحديد النشائي للغراض المختلفة (مباني – كباري – عبارات
...الخ)
 اللواح المعزولة للمباني الجاهزة والكرفاانت ومخازن التبريد
 الصاج المعرج للسقف والحوائط لغراض التغطيات والديكور
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خطوط النتاج:
الشركة مجهزة تمام ًا ابلماكينات والمعدات واللت لتنفيذ أي مشروع في
مجال الختصاص .فهيي تمتلك خطوط انتاج اضافة للماكينات والمعدات التي
تسهم وتساعد في رفع العملية النتاجية ،ومن هذه الخطوط:
 خط انتاج وحدات الري ونظم تحكم
المياه
 خط انتاج صهاريج المياه وتناكر الوقود
والمياه والشفط ومس تودعات البترول
 خط انتاج صناديق الشاحنات والقالابت
والترلت واللوابد .خط تعريج الصاج
لنتاج الزنك للسقوف والتغطيات
 خط انتاج اللواح العازلة لتصنيع الحاوايت ومخازن التبريد والمباني
الجاهزة.
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معدات الشركة:
 ماكينات قطع ابللهب وماكينات تخريم وتناايت ومقصات يعملون بنظام
CNC
 ماكينات درفلة مواسير وفلنشات ومثاقيب وحاميات أسوار
الرؤية والرسالة :
الرؤية:
نسعى لنكون شركة وطنية اقليمية دولية في الصناعات المعدنية ،ونقدم
الحلول المتكاملة لكل القطاعات ذات الختصاص
الرسالة :
• مواكبة التطورات والبتكارات التقنية و العلمية والدارية لهذه الصناعات
المتجددة وذلك ابلبرامج التدريبية المس تمرة لكوادران العاملة .
• تقديم الحلول الذكية والمتفردة وتوطين الصناعات المتطورة ابلبالد
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• المساهمة في دعم القتصاد الوطني وتحقيق أرابح ترضي طموحات
المساهمين.
• السعي لرضاء الزبون بتقديم منتجات ذات جودة عالية وفي زمن مناسب
وبأسعار منافسة.
أهم ما يميز الشركة :
• موقع جغرافي مميز خالي من الموانع ومجاور لعديد من شركات تصنيع
الحديد
• بها موظفين ومهندسين وفنيين وعمالة ذات خبرة متكاملة
• تمتلك الشركة مساحة  61فدان بها  3جملوانت و معدات تصنيع ذات
كفاءة عالية.
الجودة:
السعي لرضاء الزبون بتقديم منتجات ذات جودة عالية ،وفي زمن
مناسب بأقل تكلفة ،بتتبع خطة تفتيش واختبارات قياس ية لجميع المراحل.
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الموقع  :سوبا – طريق مدني – الخرطوم
رقم التسويق + 212 422461221 :
الفاكس  + 212421212941 :شركة سوريبا
صندوق البريد  – 6702 :الخرطوم

www.soreba.danfodio.sd

www.danfodio.sd

البريد االلكتروني soreba@danfodio.sd :
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