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 والجسور والطرق للمقاوالت دانفوديو شركة

 

 

شركة دانفوديو للمقاوالت 
والطرق والجسور هي 
شركة مقاوالت خاصة 
تعمل في تشييد منشئات 
البنية التحتية ومشروعات 
الهندسة المدنية ومقاوالت 
المباني الكبيرة والمتميزة 
للقطاعين العام والخاص 
 في جميع انحاء السودان .

ولدت شركة دانفوديو للمقاوالت والطرق والجسور نتيجة لدمج الشركات الراسخة 
 ."رو "دانواي للطرق الجسو   شركتي " دانفوديو للبناء "  والمعترف بها سابقا وهي 

وشكل لنا هذا االنصهار لوحة جمالية وفنية رائعة من االعمار والطرق والجسور تحت 
ت ألكثر امتد بخبرة سودانية طرق والجسور المحدودةراية شركة دانفوديو للمقاوالت وال

بالعطاء النشط والممتاز داخل السودان وبعون الله  الزمان مليئة ربع قرن من من
 وتوفيقه جاءت النتائج المتوقعة كما هو العهد .
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وقد اصابت الشركة نجاحًا باهرًا 
في اهداف اداراتها وذلك من 
خالل اظهار الصورة الحضارية 

مالية في صناعة البناء والج
والكباري  والطرق والجسور

وتحريك التربة حيث كان 
واضحًا في االهتمام باألداء 

 الجيد والمحافظة عليه.

ويرجع هذا النجاح المتالك الخبرة الطويلة مدعومة 
لآلليات  بالكادر البشري المؤهل باإلضافة 

والمعدات المتنوعة التي تعين على ذلك مما كان 
ر الكبير في عكس الوجه المشرق لعاصمتنا له األث

وما حولها في مجال البناء والعمارة وكذلك مشاريع 
البنية التحتية مثل المشاريع الزراعية والمدن 
السكنية والطرق الرئيسية والكباري في واليات 

 السودان المختلفة.

ولقد نالت الشركة الثقة في صناعة البناء وتعتبر 
 هذا المجال في السودان .االن الرقم االول في 
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 :البناء في عدة مجاالت تشتمل على تعمل الشركة في صناعة

 أبراج المكاتب والمجمعات السكنية .1

تعتبر شركة دان  
فوديو للمقاوالت 
والطرق والجسور من 
الشركات الرائدة في 
مجال تشييد ابراج 
المكاتب والمجمعات 

السكنية 
الشركة عدد   تمتلك  حيث
من اآلليات والمعدات  كبير

الثقيلة والخفيفة ومعدات 
وتستخدم  الهندسة والبناء

الشركة عدد كبير من 
المهندسين بمؤهالت في مجاالت تخصصية متنوعة وقد أنجزت عدد مقدر من 
المشاريع مما ترك أثرًا ملموسًا علي صعيد البناء والعمارة السودانية وجعل 

 هذهتقف شاهدة علي قدراتها العالية ومن   أنحاء البالدأعمالها في جميع 
 المشاريع ما يلي:
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 برج الساحل والصحراء

تبلغ  يقع برج الساحل والصحراء بمنطقة المقرن غرب وسط الخرطوم، و
، وتبلغ مساحة الطابق 4م 43.8932الكلية  مساحتة

 111  ، وبه مساحات خضراء تبلغ مساحتها4م 14.7982  الواحد
 113191الشوارع والمساطب والممرات  ، وتبلغ مساحة4م
الميزانين واالرضي  طابق باإلضافة إلى 13من   ويتكون هذا البرج  ،4م
  بيدروم. 4و

 

 مبنى رئاسة أركان القوات البحرية

مشروع مبنى القوات البحرية الذي تبلغ مساحتة 
الطابق الواحد   و تبلغ مساحة 4م 47118928  الكلية

 4م 41.394

والشوارع والمساطب  4م 2411والمساحات الخضراء 
طوابق 7ويحتوي المبنى على  4م 44.11والممرات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      وبدرون 

 

  مبنى رئاسة أركان القوات البرية

مبنى القوات  مشروع شركة دانفوديو بتفيذ  قامت 
م و المدة .41/7/411 وحيث كانت بداية العقد في  البرية

 شهر 41المشروع  التي استغرقها تنفيذ
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 برج رئاسة التأمين االسالمية

برج رئاسة التأمين االسالمية يقع في وسط الخرطوم الذي  مشروع 
 م.4117شركة التأمين االسالمية وتم تنفيذ المشروع عام  تملكه

 

 كة التأمين اإلسالمية فرع كسالمبني شر 

يتكون هذا البرج من أربعة طوابق إضافة للبدرون والطابق األرض وبه   
 مسجد واستراحة بسطح البرج .

 

 مبني شركة التأمين اإلسالمية فرع سنار

يتكون هذا البرج من أربعة طوابق باإلضافة إلي البدرون والطابق األرضي 
  ومسجد واستراحة بسطوح المبني

 متر مربع. 411  ومساحة البرج حوالي

 

 برج الواحة

مشروع برج الواحة يقع في والية الخرطوم الذي تملكه الشئون 
 م..411وتم تنفيذ المشروع عام   الهندسية
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 الجيلي –شقق سكن مصفاة الخرطوم 

شقق سكن مصفاة الخرطوم بالجيلي تقع في والية الخرطوم  مشروع  
 م.4111تم تنفيذ المشروع عام المالك وزارة الطاقة و 

 

 مدينة مروي السكنية

 

 الخرطوم –مبني رئاسة بنك السودان 

مبني رئاسة بنك السودان يقع في والية الخرطوم الذي  مشروع 
 م.4113وتم تنفيذ المشروع عام   تملكه حكومة السودان
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 هيلتون بورتسودان

تية الشركة الكويمشروع هيلتون بورتسودان العميل لهذا المشروع 
تاريخ بدء التنفيذ:   الموقع: بورتسودان  السودان-للفنادق 

 . ...1تاريخ االنتهاء:   4..1

 

  الشركة السودانية لالتصاالت )سوداتل(

يخ تار   الموقع: الخرطوم  العميل شركة االتصاالت السودانية )سوداتل( 
 .4111تاريخ انتهاء المشروع عام  4111بدء التنفيذ: 

 

 

 بنى رئاسة شركة الخطوط الجوية السودانية

الموقع:   العميل: شركة الخطوط الجوية السودانية
تاريخ انتهاء المشروع  8..1تاريخ بدء التنفيذ:   الخرطوم

 .4111عام 
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 برج الضمان

الضمان يقع في والية الخرطوم الذي تملكه التأمينات  برج مشروع 
 م..411االجتماعية وتم تنفيذ المشروع عام 

 

 الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية

يخ الموقع: الخرطوم تار   الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية  العميل
 .4111تاريخ االنتهاء   ...1بدء التنفيذ: 

 اعه العمله المحدودهشركه السودان لطب

بنك  العميل لهذاالمشروع  مشروع شركة السودان لطباعة العمله المحدوده
تاريخ االنتهاء:   4..1تاريخ بدء التنفيذ:   الموقع الخرطوم  السودان
1..2. 

 

 

 بنك الشمال اإلسالمية

تاريخ   الموقع: الخرطوم  بنك الشمال اإلسالمي  العميل 
 . 4111تاريخ االنتهاء   4111بدءالتنفيذ: 
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 البنك السوداني الفرنسي

 مجمع اليرموك الصناعي

أول مجمع من نوعه في السودان لصناعة األسلحة  
الموقع:   حكومة السودان  التقليدية العميل

تاريخ االنتهاء:  2..1تاريخ بدء التنفيذ:   الخرطوم
 شهرا. 42المدة:  ...1

 

 مجمع ساريه الصناعي

 تاريخ  الموقع: الخرطوم  العميل: حكومة السودان 
تاريخ انتهاء المشروع عام  ...1بدء التنفيذ: 

1..7.  

 

 مدينة جياد الصناعية

الموقع: والية   ،العميل حكومة السودان 
 .4111تاريخ االنتهاء  ،7..1تاريخ بدء التنفيذ:   ،الجزيرة
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 أبراج التعليم والصحة والخدمات األخرى  .4

 

قامت شركة دانفوديو للمقاوالت والطرق والجسور بتنفيذ عدد من المشاريع في       

 وخدمات اخرى منها المشاريع االتية:  مجاالت التعليم والصحة

 المستشفيات

 العميل لهذا المستشفى العسكري-

زارة الدفاع، الموقعأم و المشروع

، 2991درمان، تاريخ بدء النشاط 

 2991تاريخ االنتهاء

 مستشفى مكــة-

يقع في مدينة  مركز العيون-

 الخرطوم وتم البدء في تنفيذ المشروع عام

 مستشفى كادقلي المرجعي
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 الداخليات

 مدينة حجار الجامعية-

مدينة حجار الجامعية تقع في والية 

 الخرطوم المالك صندوق دعم الطالب

 م 1002االبيض -المدينة الجامعية -

 م 1002  الدويم -المدينة الجامعية -

 م 1002  شندى -المدينة الجامعية -

داخلية كلية التربية تقع في مدينة -

-1022  تم تنفيذها في الفترة  امدرمان

 م  1009

 المدارس:

 الثانوية المصفاةمدرسه -

 م  1022-1020بحري تم تنفيذها في الفترة - األفريقيمدارس المجلس -

  1009-1022امدرمان تم تنفيذها في الفترة-االفريقى مدارس المجلس -

 م 1002الخرطوم تم تنفيذها في  –مدارس القبس -
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مشروع قاعات جامعة 

 كررى 

مشروع مبنى قاعات 

جامعة كرري حيث كان 

المقاول لهذا المشروع 

شركة دانفوديو 

والمساحة الكلية 

متر  195292 للمشروع

 مربع

والمساحة 

 م10/9/1021 تاريخ بداية العقد  متر مربع 8221524 المبنية

تقع في مدينة الخرطوم وتم البدء في تنفيذ المشروع  العاليكلية التمريض -

جامعة  المكتب الهندسي جامعة افريقيا العالمية واالستشاري م والمالك1022 عام

 .إفريقيا

 خدمات اخرى

 الميناء البري كادوقلي-

 المساجد .3

بتنفيذ عدد من المساجد منها ما  قامت شركة دانفوديو للمقاوالت والطرق والجسور
 يلي:
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 مسجد الشهيد:

العميل لهذا المشروع منظمه 
الشهيد، يقع في مدينة الخرطوم 

 2..1 تاريخ بدء النشاط في
وتاريخ انتهاء المشروع عام 

4111 

 مسجد البرعي :

 مسجد الهجرة:

ة كادقلي تم بداي الهجرة في مدينةيقع مسجد 
 م 4113العمل فية في عام 

 مسجد الراشيدين:

 مسجد امدرمان:

 مسجد القصر:
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 مباني الجملونات .2

تعتبر شركة دانفوديو للمقاوالت والطرق 
والجسور من الشركات الرائدة في تنفيذ 

 بتشييدمباني الجملونات حيث قامت 
الحرة بقري  للمنطقة الجملونات

 ومحطات نبتة

 

 رق ـــلط  ا  .1

 

تعتبر شركة دانفوديو 
للمقاوالت والطرق والجسور 
وهي من الشركات الرائدة في 
مجال الطرق والجسور حيث 
قامت بتنفيذ عدد من 

 المشاريع منها ما يلي:
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 طريق الدبة

يعتبر امتداد للطريق الذي يربط العاصمة القومية)الخرطوم(  دنقال –طريق الدبة 
 بعاصمة الوالية الشمالية )دنقال(.

يمتد من الباجة حتى أوربي    
كلم المقاول لهذا 1891بطول 

المشروع هي شركة دان 
فوديو للمقاوالت والطرق 

 والجسور

 

 طريق الرنك الجبلين

طريق الرنك الجبلين يقع      
النيل وطوله  في والية أعالي

كم وتم تنفيذ 7.حوالي 
 م..411المشروع عام 

طريق العباسية أم روابة 
 أبوجبيهة

طريق العباسية أم روابة أبو      
 .م4117كلم وتم تنفيذ المشروع عام .7جبيهة يقع في والية شمال كردفان وطوله حوالي 
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 طريق العبيدية أبو حمد

كم وتم تنفيذ 181النيل وطوله حوالي يقع طريق العبيدية أبو حمد بوالية نهر 
 م.4117المشروع عام 

 

 

 

 

 طريق الفاشر أم كدادة

كلم وتم 1.8طريق الفاشر أم كدادة يقع في والية شمال دارفور وطوله حوالي    
 م.4117تنفيذ المشروع عام 

 طريق القربة

طريق القربة يقع في والية      
كم 21وطوله حوالي  القضارف

وتم تنفيذ المشروع عام 
 م.4117
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 :طريق النهود_ الخلوي 

يقع في والية كردفان وطوله    
كم وتم تنفيذ المشروع 47حوالي 

 م.4118عام 

 الحمرة-طريق أم براكيت

الحمرة يقع -طريق أم براكيت     
 م..411كلم وتم تنفيذ المشروع عام 4.في والية القضارف وطوله حوالي 

 طريق سنار

 يقع طريق سنار في والية الجزيرة

 طريق عدار الناصر

طريق عدار الناصر يقع في والية      
كلم وتم 1.2أعالي النيل وطوله حوالي 

 م.4111تنفيذ المشروع عام 

 طريق كريمة السليم

يقع مشروع طريق كريمة_ دنقال      
في الوالية الشمالية ويربط بين مدينتي 
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( كيلومتر وهو من ضمن 171,111عبر الصحراء بطول كلى )كريمة والسليم 
 المشاريع المصاحبة لتنفيذ سد مروي 

 االستشاري، الدار االستشارية. مالك المشروع وحدة تنفيذ سد مروي،

 الجسور ..

دانفوديو للمقاوالت  تعتبرشركة
والطرق والجسور من الشركات الرائدة 
في مجال الجسور، ومن المشاريع 

 التي قامت بها ما يلي:

 جسر السليم

جسر السليم دنقال يقع في الوالية 
كيلومتر  31.الشمالية وطوله حوالي 

 م.411وتم تنفيذ المشروع عام 

 جسر الطابية

جسر الطابية يقع في والية الخرطوم جوار      
وتم  متر  11جامعة السودان وطوله حوالي 

 م.4111تنفيذ المشروع عام 

 جسر خور أبو دوم

جسر خور أبو دوم يقع في الوالية الشمالية      
كم وتم تنفيذ المشروع عام 2.وطوله حوالي 

 م..411
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 جسر خور وادي المقدم

 م..411م وتم تنفيذ المشروع عام 11دم يقع في الوالية الشمالية وطوله حوالي جسر خور وادي المق     

 كبري الدامر

يقع كبري الدامر بوالية نهر النيل ما بين 
الضفة الشرقية لمعتمدية الدامر والضفة 
الغربية لمحلية أم الطيور حيث تم توقيع 

كانت بداية  م وحييث4111العقد في يونيو 
  م.411العمل في مارس 

وقد تم اإلنتهاء من العمل في يونيو 
حوالي هذا الجسر  طوليبلغ و  ، م .411

 م 818

 كبري كريمة

 

 

 

 

 



- 21- 

 

 أعمال الردميات والسدود ومنشئات الري  .7

 

قامت شركة دانفوديو للمقاوالت بتنفيذ عدد من 
 منها االتي:  ردمياتالالمشاريع الزراعية و 

 امري الزراعيمشروع 

يقع مشروع أمري الزراعي في الوالية الشمالية   
وتم تنفيذ المشروع عام  3م19111911بمساحة 

 م.4117

 

 مشروع سندس الزراعي

يقع مشروع سندس الزراعي في والية الخرطوم    
ألف فدان وتم تنفيذ المشروع عام  111بمساحة 

 م.4117

 مشروع المكابراب الزراعي

والية نهر النيل ، محلية الدامر  يقع المشروع فى
شرق مدينة الدامر، يحده جنوبًا مشروع جانديل 

 كلم . 43كلم وشرقًا وغربًا  14طول ) شمااًل وجنوبًا( حوالى بويمتد   وشمااًل مشروع األمن الغذائى الدامر

  ألف 19111.المساحة الكلية للمشروع  
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 المدن الرياضية .8

سودان ومنها فى ال  تعتبر شركة دانفوديو أول شركة محلية رائدة فى بناء وتشييد المالعب الرياضية واالستادات
 ما يلي :

 استاد كادقلي

يقع استاد كادقلي في والية جنوب 
السودان بمدينة كادقلي حيث تبلغ 

متر  47421 مساحة المشروع
مربع ويتكون من ملعب اولمبى 

  لميةومضمار بمواصفات عا

ومدرجات بها مقاعد للجلوس ، 
ومقصورة رئيسية تتكون من ثالثة 

عبارة عن   طوابق ) بها فندق
 غرف القامة الالعبين (
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 استاد كريمة

  
 

 الخرطوم - المدينة الرياضية

 ىمشروع المدينة الرياضية عل تم تنفيذ
 :مراحل

فترة في ال اتنفيذهتم  –المرحلة الثانية   
   4112-4113من 

المرحلة الثالثة تم تنفيذها في الفترة  و
 4111 – 4112من
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تمتلك الشركة العديد من االليات 
والمعدات الثقيلة والخفيفة ومعدات 
هندسة البناء . وقد انشات الشركة 
معهد الدراسات الهندسية والتقنية 

( وذلك لتطوير مهارات )ستس
المهندسين وتدريبهم على احدث ما 
جاءت به التكنولوجيا في مجال 

 اعمالهم .

بمؤهالت عالية في مجاالت تخصصية  وتستخدم الشركة عدد كبير من المهندسين 
باسم شركة  م 1891كبير منذ انشائها عام  متنوعة وقد انجزت اكثر من ألف مشروع 

ة والمقاوالت مما ترك أثرًا ملموسًا على صعيد البناء والعمارة دانفوديو الخيرية للتجار 
السودانية مما جعل اعمالها في جميع انحاء البالد وفي كافة أنواع المنشئات المدنية 

 تقف شاهدة على قدرات كادرها القيادي.

  ( ISO 9001:2000 ) وقد حازت الشركة بفضل مجهوداتها على شهادة االيزو
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 العنوان:

 شارع أحمد خير المحامي –الخرطوم  –*السودان 

 شمال مقابر الفاروق  171.*صندوق بريد 

 1183274748 -1183274743*رقم تلفون المكتب : 

 1183274732 – 11832747.7*رقم الفاكس : 

    : info@danfodio.sdEmail  * البريد اإللكتروني:

 danfodio.sd – .danfodio.sdcontractingالموقع اإللكتروني: 
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