
-1- 
 

 شركة دانفوديو للصناعات المتطورة )سوريبا(

 

 

 

 ملم، وتع6991تأ سست شركة دانفوديو للصناعات المتطورة ) سوريبا ( عام 

تقع بمنطقة سواب جنوب الخرطوم على أ رض في مجال الصناعات المعدنية، و 

لى مجموعة دانفوديو القابضة. 61مساحتها حوالي   فدان حيث تنتمي ا 
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بشراكة مع مجموعة  وبدأ ت نشاطها

شركات جمجوم الصناعية السعودية )بما 

السعودية السودانية   يعرف ابلشركة

لى شركة  للصناعات المتطورة(، ثم أ لت ا 

م تمت  0161وفي عام ، دانفوديو القابضة

 ريةالمص شراكة مع مجموعة شركات الفتح

وشركة  %02للصناعات الهندس ية بنس بة 

يصبح اسم ل  %62ام ام للتوريدات بنس بة 

الشركة الجديد )شركة دانفوديو للصناعات 

  سوريبا( –المتطورة المحدودة 

تعمل الشركة بتميز ونقلة نوعية في مجال 

الصناعات المعدنية في السودان بجودة 

متلك ت و  العالمية.مواصفات العالية حسب 

جمالي  الشركة عدد  ثالثة جملوانت اب 

متر مربع، وعدد  0211قدرها مساحة 

 وال دواتكبير من المعدات وال ليات 

م العمل تال كثر تطوراً من الناحية الفنية، وي 

شراف مهندسين  وي خبرة ذبها تحت ا 

وكفاءة عالية، كما بها عدد من الفنيين 
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نتاج، و  رفيعاً والعمال المهرة المدربين تدريبا  تقديم مما أ سهم في رفغ عمليات ال 

 جودة عالية وفقًا للمواصفات المعيارية ومتطلبات العميل.ات ذمنتجات 

 

 :أ نشطة الشركة 

 التالية: تالمنتجاشركتنا متخصصة ومحترفة في تصنيع 

خزاانت الوقود والمياه بأ حجامها • 

 وسعاتها المختلفة

تناكر الوقود والمياه و الصرف • 

 الصحي بأ حجامها وسعاتها المختلفة

 

مواسير ال مطار و عبارات مصارف • 

 وأ بواب تحكم مياه الري

 الترلت والمقطورات بأ نواعها المختلفة )السائل والجاف(• 

 صناديق الشاحنات والقالابت• 

 عرابت ومخازن التبريد• 
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 فورمات البناء والسايلوهات• 

أ اثث المدارس بأ نواعه وأ شكاله • 

 المختلفة.

 والنفاايت حاوايت النظافة• 

 حظائر المواشي• 

 وحفظ المحاصيل مخازن •

 والفواكه الخضروات

جراء عمليات الصيانة •   لمعدنية.ا والتعديل للصناعاتللشركة المقدرة على ا 

 

نتاجلالشركة خطوط جديدة  أ ضافتكما   :وهي ال 

 ارات عب –كباري  –)مباني  الحديد ال نشائي لل غراض المختلفة

لخ(   ...ا 

  ومخازن التبريد تفاانوالكر ال لواح المعزولة للمباني الجاهزة 

 الصاج المعرج لل سقف والحوائط ل غراض التغطيات والديكور 
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نتاج:  خطوط ال 

الشركة مجهزة تماماً ابلماكينات والمعدات وال لت لتنفيذ أ ي مشروع في        

ضافة للماكينات والمعدات التي الختصاصمجال  نتاج ا  . فهيي تمتلك خطوط ا 

نتاجية، ومن هذفي رفع تسهم وتساعد    ه الخطوط:العملية ال 

 نتاج وحدات الري ون ظم تحكم خط ا 

 المياه

  نتاج صهاريج المياه وتناكر الوقود خط ا 

 لالبترووالمياه والشفط ومس تودعات 

 نتاج صناديق الشاحنات والقالابت  خط ا 

د. خط تعريج الصاج والترلت واللواب

نتاج الزنك للسقوف والتغطيات  ل 

  نتاج ال لواح العازلة اني خازن التبريد والمبمالحاوايت و  لتصنيعخط ا 

 الجاهزة.
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 معدات الشركة:

 نظام  اايت ومقصات يعملون ب ب وماكينات تخريم وتنماكينات قطع ابلله

CNC 

 ماكينات درفلة مواسير وفلنشات ومثاقيب وحاميات أ سوار 

 

 الرؤية والرسالة :

 الرؤية: 

قليمية دولية في الصناعات المعدنية، ونقدم  نسعى لنكون شركة وطنية ا 

 الختصاصالحلول المتكاملة لكل القطاعات ذات 

 

 الرسالة :

مواكبة التطورات والبتكارات التقنية و العلمية وال دارية لهذه الصناعات • 

 العاملة . لكوادرانالمتجددة وذلك ابلبرامج التدريبية المس تمرة 

 تقديم الحلول الذكية والمتفردة وتوطين الصناعات المتطورة ابلبالد• 
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المساهمة في دعم القتصاد الوطني وتحقيق أ رابح ترضي طموحات • 

 المساهمين.

السعي ل رضاء الزبون بتقديم منتجات ذات جودة عالية وفي زمن مناسب • 

 وبأ سعار منافسة.

 أ هم ما يميز الشركة :

خالي من الموانع ومجاور لعديد من شركات تصنيع موقع جغرافي مميز • 

 الحديد

 وفنيين وعمالة ذات خبرة متكاملة ومهندسينبها موظفين • 

و معدات تصنيع ذات  جملوانت 3فدان بها  61تمتلك الشركة مساحة • 

 .كفاءة عالية

 

 الجودة: 

السعي ل رضاء الزبون بتقديم منتجات ذات جودة عالية، وفي زمن         

 ميع المراحل.قياس ية لج  مناسب بأ قل تكلفة، بتتبع خطة تفتيش واختبارات
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 الخرطوم –طريق مدني  –الموقع : سوبا 

 + 212 422461221رقم التسويق : 

 + شركة سوريبا 212421212941الفاكس : 

 الخرطوم – 6702صندوق البريد : 

www.soreba.danfodio.sd       www.danfodio.sd 

 soreba@danfodio.sd البريد االلكتروني :

 

  

 

 

  

  

 المنتجات

 

 
صناديق القالبات و صناديق 

 الشاحنات
 

http://www.soreba.danfodio.sd/
http://www.danfodio.sd/
http://danfodio.sd/index.php/main/index/20/6/contents/29/18/sub_contents
http://danfodio.sd/index.php/main/index/20/6/contents/29/18/sub_contents
http://danfodio.sd/index.php/main/index/20/6/contents/29/18/sub_contents
https://www.google.com/maps/place/Danfodio+For+Development+Industries+Co./@15.4844793,32.521923,11z/data=!4m5!3m4!1s0x168e99a83e9832c9:0x546ffeebb3bfe6d0!8m2!3d15.4640683!4d32.6633183
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