مع ًا إلى األمام

info.dmc-dalgroup.com
www.dmc-dalgroup.com
facebook.com/dal.motors
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دال للسيارات المحدودة

مع ـ ًا إلى األمام
ـن خــال صــاالت عرضها
توفــر دال للســيارات ُ
لعمالئهــاِ -مـ ْ
ـن الموديــات والطــرازات المتنوعــة التــي
المختلفــة -عــدد ا ً ِمـ َ
تناســب الــذوق الســوداني ،والتــي تــم تصنيعهــا وتجهيزهــا
بأفضــل التقنيــات وتنفيذهــا بأفضــل التصاميــم ومعاييــر
ـن اليابــان وألمانيــا وكوريــا الجنوبيــة.
األداء ِمـ َ

3

دال للسيارات المحدودة

المحتويــات
ـن مجــال صناعــة الســيارات فــي الســودان .ودال للســيارات اليــوم هــي الشــركة الرائــدة
ـزء ال يتجــزأ ِمـ ْ
أصبحــت دال للســيارات ،منــذ بدايــة التســعينيات ،جـ ً
ـن العالمــات التجاريــة المختلفــة والطــرازات المتنوعــة .تتميــز دال للســيارات بســعة صــاالت العــرض التابعــة
ـن حيــث توفيرهــا لعــدد ِمـ َ
فــي هــذا المجــال ِمـ ْ
لهــا و تعــدد مراكــز الصيانــة حيــث تقــدم خدمــات مــا بعــد البيــع عبــر فروعهــا العديــدة و المنتشــرة فــي أرجــاء الســودان المختلفة.

كلمــة الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة
كلمــة الســيد العضــو المنتــدب للقطــاع الهندســي
مجموعــة دال
دال للســيارات
عالماتنــا التجاريــة
الخدمــات التــي توفرهــا دال للســيارات
كيــف تعمل الشــركة؟
نمو الشــركة
قطــع الغيــار األصلية

مركــز  BOSCHألنظمــة الديزل
مواقعنــا وفروعنــا
خدمــة العُ مالء
الحضــور الرقمــي
وســائل التواصــل اإلجتماعــي
لمــاذا دال للســيارات؟

4
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6-11
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كلمــة الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة
التزامنا بواجبنا تجاه السودان -المعرفة العميقة والخبرة
ـــن التنـــوع الكبيـــر الـــذي يتميـــز
«لدينـــا قناعـــة راســـخة بأننـــا نســـتمد قوتنـــا ِم َ
ـــن حيـــث العالقـــات
بـــه موظفونـــا وعمالؤنـــا ،كمـــا أننـــا نتمتـــع بامتيـــاز كبيـــر ِم ْ
المتع ــددة والتعام ــل م ــع قطاع ــات مختلف ــة ف ــي مج ــال األعم ــال وفئ ــات متنوع ــة
ـــن المســـتهلكين .ونحـــن نثـــري حيـــاة اآلخريـــن بشـــكل يومـــي عبـــر منتجاتنـــا
ِم َ
وخدماتن ــا .وبنف ــس الق ــدر ال ــذي ننظ ــر ب ــه إل ــى ه ــذا التن ــوع الكبي ــر كامتي ــاز ومي ــزة,
نـــدرك جيـــد ا ً حجـــم المســـؤولية التـــي تأتـــي معـــه.

أســامة داؤود عبــد اللطيــف
رئيـس مجلـس اإلدارة -مجموعـة دال

ـــن خـــال تركيزنـــا علـــى الجـــودة إلـــى تحقيـــق التم ُّيـــز المالـــي والتشـــغيلي,
نســـعى ِم ْ
ونحـــن ملتزمـــون فـــي الوقـــت نفســـه بالنمـــو فـــي أعمالنـــا الحاليـــة والجديـــدة.
ونركـــز علـــى أعلـــى معاييـــر التشـــغيل و هـــذا هـــو االلتـــزام الـــذي يُ ِّ
حفـــز اســـتثماراتنا
الكبيـــرة فـــي مجـــاالت االبتـــكار وتطويـــر المنتجـــات وأنظمـــة الجـــودة ،وهـــو أيضـــ ًا
القـــوة الدافعـــة وراء ســـعي المجموعـــة الدائـــم نحـــو التم ُّيـــز.
ســـوف نعمـــل بشـــكل منهجـــي لتحقيـــق التحســـينات المســـتمرة وتحديـــد األهـــداف
وإضاف ــة القيم ــة وقي ــاس التق ــدم.
ـد ا أ َ ْن تتوافــق أعمالنــا مــع طموحاتنا».
ـن المهــم جـ ً
ِمـ َ
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كلمــة الســيد العضــو المنتــدب
للقطــاع الهندســي بمجموعــة دال
كلمة السيد العضو المنتدب للقطاع الهندسي بمجموعة دال

ـن وضـع
“لكـي نصبـح شـركة إقليميـة ال بـد لنـا ِم ْ
الشـخص المناسـب فـي المـكان المناسـب ،ويجـب
علينـا أ َ ْن نتحلـى بـروح االبتـكار وأ َ ْن نملـك القـدرة
وأن نتمتـع
علـى خلـق رؤيـة واضحـة وطموحـة
ْ
بالمرونـة الالزمـة لتحقيقهـا”.

معتصــم داؤود عبــد اللطيــف
العضـو المنتـدب للقطـاع الهندسـي-
مجموعـة دال
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مجموعــة دال فــي جميــع أنحــاء العالــم

London
Beijing
Madrid
Riyadh
Khartoum
N’Djamena

Juba

Dubai

Addis Ababa

Nairobi
Dodoma

Kuala Lumpur
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ُ
شــركاء المجموعــة
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تاريــخ المجموعــة
نحــن اليــوم أكبــر وأضخــم المؤسســات التجاريــة العاملــة
فــي الســودان وأكثرهــا تنوع ًا

1951

1984

1994

1996

بــدأت مجموعة دال
عملهــا تحت اســم ســاير
أنــد كولــي كوكيــل ألعمال
شــركة كاتربيلــر العالميــة
في الســودان.

بدايــة نشــاط المجموعــة
فــي قطــاع الخدمات
الزراعيــة -اآلن أحــد أكبر
المؤسســات العاملــة فــي
مجــال التصنيــع الزراعــي.

توســيع نشــاط المجموعــة ليشــمل
قطــاع صناعــة الســيارات بالحصــول علــى
توكيــل عالمــة متسوبيشــي اليابانيــة-
اليــوم هــي أكبــر المؤسســات العاملــة في
قطــاع الســيارات فــي الســودان وأكثرها
ـن حيــث عــدد العالمــات التجارية
تنوعـ ًا ِمـ ْ
التــي توفــر طــرازات مختلفــة ومتنوعــة
فــي فئات ســيارات الــركاب والشــاحنات
والبصات.

بدايــة نشــاط المجموعــة فــي مجال
مطاحــن الغــال وتصنيــع منتجــات
األلبــان .والمجموعــة اليــوم هي
أكبــر الشــركات العاملــة فــي مجال
الصناعــات الغذائيــة في الســودان
وتمتلــك مجموعــة واســعة من
العالمــات التجاريــة التــي تــم تطويرهــا
وإنتاجهــا محليـ ًا بشــكل كامــل مثــل
ســيقا ،كابــو ،مكرونــة نوبــو وزادنا.

دال للسيارات المحدودة

1997

2002

2015

دخــول المجموعــة مجال
الخدمــات الطبيــة -اليــوم تمثــل
أحد
أهــم الشــركات العاملــة في
مجــال توزيــع المنتجــات الدوائيــة
والصيدالنيــة في الســودان.

دخــول المجموعــة مجال
صناعــة المشــروبات بحصولهــا
علــى توكيــل عالمة كــوكا كوال
العالميــة -اليــوم هــي أكبر
الشــركات العاملــة فــي مجال
تعبئــة المشــروبات الغازيــة
والعصائــر في الســودان.

بدايــة نشــاط المجموعــة في
قطــاع التعديــن في الســودان،
وتغطــي المجموعــة مجــال
العمليــات واالمســتلزمات
والخدمات.
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دال للسيارات المحدودة

ـن األعمــال الناجحة
نديــر عدد ا ً ِمـ َ
عبــر قطاعــات مختلفــة
(األغذيــة ،الزراعــة ،الهندســة ،التعدين،الطــب ،العقــارات،
التنميــة والتعليــم)

أكبــر المؤسســات
التجاريــة العاملــة فــي
الســودان وأكثرها
تنو ع ًا

متواجــدة فــي  16بلد ا ً في
 4قارات

 8000موظــف ِم ْن 26
جنســية مختلفــة
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شــركة دال للســيارات
هد فنا
هدفنــا الرئيــس فــي دال للســيارات هــو
توفيــر مجموعــة واســعة ومتنوعــة
ــن المركبــات بصــورة مســتمرة فــي
ِم َ
فئــات ســيارات الــركاب والســيارات
التجاريــة والشــاحنات والبصــات إلرضــاء
كل األذواق ومالئمــة ميزانيــات جميــع
ا لعُ مــا ء .

تأسسـت دال للسـيارات فـي العـام  1994بعـد أ َ ْن تـم اعتمادهـا كوكيـل
حصـري لسـيارات متسوبيشـي فـي السـودان .وبفضـل رؤيتهـا الطموحـة
والواضحـة والتـي تسـتند إلـى توفيـر منتجـات وخدمـات ذات جـودة عاليـة،
نجحـت دال للسـيارات فـي توفيـر باقـة متكاملـة لمبيعـات السـيارات
وخدمـات مـا بعـد البيـع .ولعبـت منشـآت الشـركة العديـدة التـي تـم تنفيذهـا
أسـس ومعاييـر غيـر مسـبوقة فـي مجـال
بجـودة عاليـة دور ا ً بـارز ا ً فـي وضـع
ٍ
صناعـة السـيارات فـي السـودان.
ـن الفنييـن
وتقـوم دال للسـيارات بتقديـم خدماتهـا لمـا بعـد البيـع بواسـطة فريـق ِم َ
ـن أجـل تحقيـق درجـة
والمهندسـين المؤهليـن لضمـان التميـز والفاعليـة العاليـة ِم ْ
العملاء.
عاليـة فـي إرضـاء ُ

دال للسيارات المحدودة
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فـي العـام  ،2003قامـت دال للسـيارات بتوسـيع نطـاق منتجاتهـا وخدماتهـا لتشـمل الشـاحنات والبصـات برؤيـة
العملاء .وهـو الشـيء الـذي حققـت بـه الشـركة نجاحـ ًا كبيـر ا ً بالوصـول
ـن ُ
ترمـي إلـى الوصـول إلـى قاعـدة عريضـة ِم َ
إلـى ُعمالئهـا خـارج العاصمـة وفـي أقاليـم السـودان المختلفـة.
وفـي العـام  ،2005تـم منـح دال للسـيارات حـق الوكالـة الحصريـة والتوزيـع لعالمـة مرسـيدس بينـز لسـيارات
الـركاب والشـاحنات والبصـات .وفـي العـام  ،2009منحـت شـركة كيـا موتـورز حـق الوكالـة الحصريـة فـي السـودان
لشـركة دال للسـيارات.

فــروع عديــدة بمعاييــر جودة
عاليــة لتوفيــر خدمــات البيــع
ومــا بعــد البيــع في أرجاء
الســودان المختلفــة.
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أكبــر الشــركات العاملــة
فــي مجال الســيارات في
الســودان وأكثرهــا تنوع ًا
ـن حيــث العالمــات التجارية
ِمـ ْ

عالماتنــا التجاريــة
ـن العالمــات التجاريــة العالميــة فــي مجــال صناعــة الســيارات؛
دال للســيارات هــي حاليـ ًا الوكيــل الحصــري لعــدد كبيــر ِمـ َ
متسوبيشــي موتــورز ،مرســيدس بينــز ،شــاحنات وبصــات دايملــر ،كيــا موتــورز ،بصــات هايجــر ،بــوش وإطارات
.بريجســتون ،باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر ِمــن المنتجــات والعالمــات التجاريــة المختلفــة

دال للسيارات المحدودة

مع ـ ًا إلى األمام
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الخدمــات التــي توفرهــا دال للســيارات
الشــركة هــي الوكيــل الحصــري والمعتمــد لعــدد كبيــر ِمــن العالمــات

التجاريــة العالميــة فــي فئــات ســيارات الــركاب والشــاحنات والبصــات

ورش مجهــزة بأحدث
التقنيــات إلصــاح هيــاكل
السيارات

3

الخدمــة الســريعة

ورش الصيانــة
المتنقلــة

1

مبيعــات الســيارات والشــاحنات الجديــدة
والمســتعملة

2

4

شــبكة واســعة ِمــن الفروع
والمراكــز المجهــزة بــكل
مســتلزمات قطــع الغيــار والصيانــة
فــي أنحــاء الســودان المختلفة

5

خدمــة التأجيــر وإدارة أســاطيل
المركبــات

6

8

العمالء وإدارة
مركــز إتصــال خدمــة ُ
العمــاء لتوفيــر الخدمــة
عالقــات ُ
علــى مدار  24ســاعة

9

7

رقــم خدمة الطــوارئ على
مدار  24ســاعة

خدمــة دعم
األساطيل

دال للسيارات المحدودة

ســمعة ال تضاهــى
في الســودان
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دال للسيارات المحدودة

كيــف تعمل الشــركة؟
ـن الخرطــوم ،األبيــض ،كوســتي ،ود مدنــي ،القضارف ،عطبــرة ،نياال وبورتســودان.
ـن صــاالت العــرض فــي ُك ٍّل ِمـ َ
تمتلــك شــركة دال للســيارات عــدد ِمـ ْ
ـن مراكــز الصيانــة المجهــزة
ولتفــي الشــركة بالتزامهــا تجــاه ُعمالئهــا بتوفيــر قطــع الغيــار وخدمــات مــا بعــد البيــع تقــوم الشــركة بتشــغيل مجموعــة ِمـ ْ
تجهيــز ا ً كامـ ً
ـن الخرطــوم ،األبيــض ،ود مدنــي ،القضارف وبورتســودان
ا فــي ُك ٍّل ِمـ َ

تجاريــة مميــزة

 10صــاالت عرض فــي أنحاء
الســودان المختلفــة

 25مركز ا ً

لقطــع الغيــار

المراكز

ســت عالمــات تجاريــة مميزة:
متسوبيشــي موتــورز ،مرســيدس
بينــز ،كيــا ،فــوزو ،هايجر وفاو

صاالت عــرض في أنحاء الســودان
المختلفــة :الخرطــوم ،األبيــض،
كوســتي ،ود مدنــي ،القضــارف
وبورتسودان

 25مركــز ا ً مجهــز ا ً تجهيــز ا ً كامـ ً
ا
لبيــع قطــع الغيــار وتوفيــر خدمات
الصيانــة فــي أنحاء الســودان
المختلفــة

ـن مراكز
تمتلــك الشــركة عــدد ِمـ ْ
قطــع الغيــار التــي تســتوعب أكثر
ـن  200ســيارة في اليــوم في ُك ٍّل
ِمـ ْ
ِمــن الخرطــوم ،األبيــض ،ود مدني،
القضــارف وبورتســودان

 ٦عالمات

 200ســيارة في اليوم /ســعة

دال للسيارات المحدودة

ـن قطع
 25،000نــوع مختلــف ِمـ ْ

أفضــل المنتجــات

ن
إكسســوارات الســيارات ِم ْ
عالمــات تجاريــة مختلفــة

تمتلــك الشــركة بشــكل ثابــت
وفــي أي وقــت  25،000نــوع مختلف
ـن قطــع الغيــار التــي تتوفر في
ِمـ ْ
مســتودعاتها المختلفــة

تقــوم الشــركة ببيع وتســويق
وتوفيــر أفضــل المنتجــات ِم ْن
ألمانيــا ،اليابــان ،الصيــن ،تركيــا
واإلمــارات العربيــة المتحــدة

تقــوم الشــركة ببيع وتســويق
وتوفيــر أفضــل المنتجــات ِم ْن
ألمانيــا ،اليابــان ،الصيــن ،تركيــا
واإلمــارات العربيــة المتحــدة

ا لغيا ر
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نمو الشــركة

1999

2003

2005

إفتتــاح المركــز الرئيــس
لشــركة دال للســيارات
وصالــة العرض في
كيلــو .8

افتتــاح مركز
قطــع الغيار
ببورتســودان.

أصبحــت الشــركة
الوكيــل الحصــري في
الســودان لعالمة
مرســيدس بينــز.

2007

2009

2010

افتتــاح صالــة العرض
ببورتســودان.

أصبحــت الشــركة
الوكيــل الحصــري
فــي الســودان لكيا
موتورز.

افتتــاح صالــة العرض
باألبيــض ومركز
بــوش ألنظمة
الديــزل بالخرطــوم.

2014

2015

افتتــاح صالــة العــرض ومركز
قطــع الغيــار بالقضــارف.

افتتــاح صالــة عــرض ومجمع
كيــا لخدمــات الصيانــة وقطع
ا لغيا ر .
افتتــاح مراكــز الصيانــة فــي كل
مــن بورتســودان واألبيض.

دال للسيارات المحدودة
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المنتجــات والخدمــات

قطــع غيــار أصلية
•متسوبيشــي
•مرســيدس بينــز
•شــاحنات وبصــات دايملر
•كيــا موتورز
•مركــز بــوش لصيانــة وقطــع غيــار أنظمــة الديزل

دال للسيارات المحدودة

فــروع عديــدة بمعاييــر جــودة عالية
لتوفيــر خدمــات البيــع ومــا بعــد البيع
فــي أرجــاء الســودان المختلفة.

23
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5
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DAL MOTORS CO. LTD

دال للسيارات المحدودة

تأســيس األعمال
بمعاييــر عاليــة
الجــودة في زمن
قيا سي

25
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المنتجــات والخدمــات

مركــز بــوش لصيانــة وقطــع غيــار أنظمــة الديزل
بفضــل تجهيــزه بأفضــل المعــدات والتقنيــات ،يوفــر المركــز:
•خدمــات وحلــول علــى درجــة عاليــة مــن المهنيــة ألنظمــة الديزل؛
•أفضــل المعــدات لإلختبــار والمعايــرة فــي الشــرق األوســط لمختلــف مــاركات المضخــات الميكانيكيــة

دال للسيارات المحدودة

نلتز م
بـ َأ ْن نكون
األول محلي ـ ًا
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الفروع

28

مواقعنــا
Portsudan

Atbara
Truck & Buses
Service Centre

Omdurman
Khartoum , Kilo 8
Khartoum, Alsahafa
Bahri Industrial area

Parts

Wad Madani
Service

Elobeid
Nyala

Kosti

Algadarif
Showroom

دال للسيارات المحدودة

إسم الفرع

الخدمات

الموقع

1

مركز صيانة الشاحنات والبصات

الصيانة وقطع الغيار

بحري ،المنطقة الصناعية

2

مركز كيا

صالة العرض ،الصيانة وقطع الغيار

الخرطوم ،كيلو 8

3

ورشة السمكرة ومركز إطارات بريجستون

الصيانة وقطع الغيار

الخرطوم ،الصحافة

4

المنطقة الصناعية الخرطوم

قطع الغيار

الخرطوم ،المنطقة الصناعية

5

ون-ستوب بتروناس

الخدمة السريعة

الخرطوم ،كيلو 8

6

السوق الشعبي

قطع الغيار

الخرطوم ،السوق الشعبي

7

بحري

قطع الغيار

بحري ،كافوري

8

صالة عرض األبيض

صالة العرض ،الصيانة وقطع الغيار

األبيض

9

مكتب كوستي

قطع الغيار

كوستي

10

مكتب القضارف

صالة العرض وقطع الغيار

القضارف

11

مكتب عطبرة

قطع الغيار وصالة عرض

عطبرة

12

مكتب بورتسودان

صالة العرض ،الصيانة وقطع الغيار

بورتسودان

13

بحري ،المنطقة الصناعية

الخدمة السريعة

بحري ،المنطقة الصناعية

14

مركز بوش ألنظمة الديزل

الصيانة وقطع الغيار

الخرطوم ،المنطقة الصناعية

15

السوق المحلي

إطارات بريجستون

الخرطوم ،السوق المحلي

16

ود مدني

صالة العرض ،الصيانة وقطع الغيار

ود مدني

17

الخرطوم 3

قطع الغيار

الخرطوم

18

الشنقيطي

قطع غيار وصيانة الشاحنات والبصات

أمدرمان

19

مكتب نياال

قطع الغيار ومنتجات ما بعد البيع

نياال
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العمالء
خدمــة ُ

العمــاء نصــب أعينهــا فــي المقــام األول .وبفضــل إمتــاك الشــركة
ُع ِر فــت دال للســيارات منــذ تأسيســها بأنهــا مؤسســة تضــع ُ
العمــاء .ولكــي تضمــن الشــركة إســتمرارية هذه
ألحــدث وأفضــل التقنيــات فقــد نجحــت فــي تقديــم تجربــة مميــزة لهــؤالء ُ
التجربــة قامــت بخلــق وتطويــر فــرق عديــدة للعمــل:

•فريــق المكالمــات الواردة
العمــاء وتعريفهــم بالمراحــل المختلفــة للخدمــة
توجيــه ُ
•فريــق اإلســتقبال والترحيــب
العمــاء إلــى الموظفيــن المعنييــن بالخدمــة التــي يطلبهــا العميــل
توجيــه ُ
العمالء
•فريــق إدارة عالقــات ُ
َ
ـن أ َّن الجــودة ومســتوى الخدمــة يرتقــي
اإلتصــال بالعميــل للمتابعــة بعــد أي خدمــة أو عمليــة شــراء للتأكــد ِمـ ْ
العمــاء.
لتوقعــات ُ
•فريــق العمليــات األساســية ألداء العمــل
العمــاء.
العمــاء وينفــذ اإلجــراءات التصحيحيــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق رضــا ُ
يقــوم بتحليــل مســتوى رضــا ُ
كمــا تمتلــك الشــركة ً
أيضــا مركــز إتصــال مجهــز بأحــدث التقنيــات والــذي تتمثــل مهمتــه فــي التلبيــة الفوريــة
العمــاء.
لعمــاء المتنوعــة ،وبالتالــي توفيــر التم ُّيــز الــذي يســتحقه ُ
لطلبــات ُ
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الحضــور الرقمــي
تســتخدم دال للســيارات علــى نطــاق واســع  ،Facebookو ،Twitterو ،Instagramباإلضافــة إلــى
العمــاء وإشــراكهم.
تقنيــات اإلتصــال التقليديــة للتواصــل مــع ُ
ونعمــل حاليـ ًا علــى ترقيــة حضورنــا الرقمــي عبــر موقعنــا اإللكترونــي وكافــة منصــات التواصــل اإلجتماعــي؛
تطويــر تطبيــق المحمــول لتعزيــز مبيعاتنــا وتجربــة مــا بعــد البيــع.

فهم شــامل
لجميــع جوانــب
الســوق المحليــة.

دال للسيارات المحدودة

نحــن نشــطون جــد ا ً علــى جميــع منصات
27 التواصــل اإلجتماعــي؛ لدينــا أكثــر مــن
ألــف متابع

FACEBOOK:
DMC: facebook.com/dal.motors/
KIA: facebook.com/kiaMotors.sudan/
MB:facebook.com/official.mercedesbenz.Sudan/

TWITTER:
DMC: twitter.com/dal_motors/
KIA: twitter.com/kiamotorssudan/
MB:twitter.com/mercedes_sudan/

INSTAGRAM:
DMC: instagram.com/dal_motors/
KIA: instagram.com/kiamotors.sudan/
MB:instagram.com/mercedesbenz_sudan/
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لمــاذا دال للســيارات؟
•ســمعة ال تضاهــى في الســودان.
ـأن نكــون األول محليـ ًا .
•ملتزمــون بـ ْ
•موظفيــن ذوي خبــرة ومهنيــة عاليــة مــن جنســيات مختلفــة.
•فــروع عديــدة بمعاييــر جــودة عاليــة لتوفيــر خدمــات البيــع ومــا بعــد البيــع فــي أرجــاء الســودان المختلفة.
•خبــرة مشــهود لهــا فــي مجــال العالمــات التجاريــة العالميــة.
•فهــم شــامل لجميــع جوانــب الســوق المحليــة.
•تأســيس األعمــال بمعاييــر عاليــة الجــودة فــي زمن قياســي

DAL Motors,
Khartoum, Sudan
E - info@dal-motors.com
W - www.dal-motors.com

مع ًا إلى األمام

