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 المطار
Airport

.777162Information Desk - 83�إ�صتعالمات �لمطار

777163Departure Lounge - 83�صالة �لمغادرة- دولية

780370Arrival Lounge - 83�صالة �لو�صول- دولية

780129Aviation Operations - 83�لعمليات �لجوية

شركات نقل وتوزيع البريد السريع والطرود 
 Past and Express Mail Companies 

Tel الهاتف �ل�صركة

Kasi Express 83474478 �صركة كا�صي �ك�صبري�س �لمحدود

Aramex 83472535 �صركة �ر�مك�س

DHL 83777500 DHL صركة�

TNT 83472203 TNT صركة�

Ingecs 83795091 �نجك�س للبريد �ل�صريع

Express Mail     83798659 �صركة �لز�جل للبريد �ل�صريع

Express Mail 83779972 �لبريد �ل�صريع

Express Mail 85330235 �لبريد �ل�صريع

Express Mail 87556134 �لبريد �ل�صريع

الخطوط الجوية
  Air Lines 

 تلفون�ال�صم - �لموقع

 797777Yemenia – Baladia Road�لخطوط �ليمنية - �صارع �لبلدية

 771322Lufthansa – Pilot Murad Road�لخطوط �لجوية �اللمانية - �صارع �لطيار مر�د

 793584AL Africia – Parliament Road�الفريقية - �صارع �لبرلمان

 770977AL Arabia – Gumhuria Road�لعربية - �صارع �لجمهورية

 792846Jordanian  - Parliament Road - 792847�لمكلية �الردنية - �لبرلمان

 799899Emirates  – Gumhuria Road�المار�تية - �لجمهورية

 .780064Egypt Air – Palace Avم�صر للطير�ن - �لق�صر

 799491Qataria -  – Gumhuria Road - 799492�لقطرية - �لجمهورية

 .761353AL Suria - Baladia Av - 761354 - 761355�لعربية �ل�صورية - �لبلدية

 781662Kenian Airlines – Faihaa - 781955�لكينية - عمارة �لفيحاء

 Holland Airlines – Faihaa-�لهولندية - عمارة �لفيحاء

795295British Airways -  Baladia - 795296 - 795297�لبريطانية - �لبلدية

 .762088Ethiopian - Gumhuria Av�الثيوبية - �لجمهورية

 .793981Turkey Airways - Parliament Av - 793982 - 793983�لتركية - �لبرلمان

 .780413Saudi – Ali Abdallatief Av - 771633�ل�صعودية - علي عبد �للطيف

 .74868AL Itihad – Baladia Av - 74869�التحاد - �لبلدية
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 شركات الطيران العالمية 
 Air Lines 

Tel الهاتف شركة الطيران

     

 .744744Nova – Gumhouria Avنوفا للطير�ن - �لجمهورية

 .787249Sudan airways -  Baladia Av - 780928�ل�صود�نية - �صارع �لبلدية

 779760Swan Armiez – Int. Airport�لمطار �لدولي - �صو�ن �رميز 

 .787508AL  Khaliej – Pilot Murad Av�لخليجية - �لطيار مر�د

 .575422Bahrian – parliament Av�لبحرين - �لبرلمان

 83773430French Airways�لخطوط �لجوية �لفرن�صية

 83775334AL  Khaliejطير�ن �لخليج

 83773025United airways�لمتحدة للطير�ن

 83793584African airways�لخطوط �لجوية �الإفريقية

83792847Jordanain�لملكية �الأردنية

 األندية والمراكز الثقافية
      Clubs and Culture Centers

French Cultural Centre 772837 - 83�لمركز �لثقافي �لفرن�صي

780817British Council - 83�لمركز �لثقافي �لبريطاني

777833Goethe Institute - 83�لمركز �لثقافي �الألماني )جوتة(

552638Abdel Kariem Mirghani Cultural Centre - 85مركز عبد �لكريم ميرغني �لثقافي

222400Evangelical Cultural Care Centre - 83مركز �لر�عي �لثقافي �الإنجيلي

771224Sudan News Agency (SUNA) - 83وكالة �ل�صود�ن لالأنباء

السفارات في السودان  
 Embassadors

 Arab Republic of Syria 471152 - 83�صفارة �لجمهورية �لعربية �ل�صورية

 464646Kingdom of Saudi Arabia - 83�صفارة �لجمهورية �لعربية �ل�صعودية

 471623Arab Republic of Yemen - 83�صفارة �لجمهورية �لعربية �ليمنية

 471164Kingdom of Jordan - 83�صفارة �لمملكة �الأردنية �لها�صمية

 471603Kingdom of Morocco - 83�صفارة �لمملكة �لمغربية

 471601Japan - 83�صفارة جمهورية �ليابان

 773469Greece - 83�صفارة جمهورية �ليونان

 471615Italy - 83�صفارة جمهورية �يطاليا

 574004Republic of India - 85�صفارة جمهورية �لهند

 474893Republic of French - 83�صفارة جمهورية فرن�صا

 471156Republic of Ethiopia - 83�صفارة جمهورية �ثيوبيا

 777990Federal Republic of Germany - 83�صفارة جمهورية �لمانيا �لفيدر�لية

229106Republic of Indonesia - 83�صفارة جمهورية �ندوني�صيا

 778676Republic Of Albania - 83�صفارة جمهورية �ألبانيا �الإ�صالمية

 233212Republic of Algeria - 83�صفارة جمهورية �لجز�ئر
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 249480Republic of Somalia - 83�صفارة جمهورية �ل�صومال

   272730People Republic of China - 83�صفارة جمهورية �ل�صين �ل�صعبية

 271866Republic of Iraq - 83�صفارة جمهورية �لعر�ق

 234983Republic of Congo - 83�صفارة جمهورية جمهورية �لكنغو �لديمقر�طية

 225503Islamic Republic of Pakistan - 83�صفارة دولة باك�صتان �الإ�صالمية

 794216Republic of Turkey - 83�صفارة جمهورية تركيا

 777646Arab Republic of Egypt - 83�صفارة جمهورية م�صر �لعربية

 779120Republic of Nigeria - 83�صفارة جمهورية نيجيريا

 471100U.A.E - 83�صفارة دولة �الإمار�ت �لعربية

 330037Vatican State - 87�صفارة دولة �لفاتيكان

 766281Kuwait State - 83�صفارة دولة �لكويت

266281Quatar State - 83�صفارة دولة قطر

 338114Romania - 87�صفارة جمهورية رومانيا

 471606Oman - 83�صفارة �صلطنة عمان

471010Switzerland - 83�صفارة �صوي�صر�

  471198Holland - 83�صفارة مملكة هولند�

 774611United Sates of America - 83�صفارة �لواليات �لمتحدة �الأمريكية

470803Sweden - 83�صفارة جمهورية �ل�صويد

 777105United Kingdom - 83�صفارة �لمملكة �لمتحدة

 576788Norway - 85�صفارة مملكة �لنرويج

 483834Eretria - 83�صفارة دولة �ريتريا

 471239Russia - 83�صفارة رو�صيا

  461295Lebanon - 83�صفارة لبنان

 797867Uganda - 83�صفارة جمهورية يوغند�

 773743Austria - 83�صفارة �لنم�صا

 471196Niger - 83�صفارة جمهورية �لنيجر

 487951Tunisia - 83�صفارة �لجمهورية �لعربية �لتون�صية

 222085Lybia - 83�صفارة �لجماهيرية �لعربية �لليبية �ل�صعبية

 0155772801Kenya�صفارة جمهورية كينيا

 482763Malaysia - 83�صفارة ماليزيا

790322Canada - 83�صفارة كند�
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البنوك والمصارف 

Banks 
 Tel الهاتف �لبنك

The Central Bank of Sudan 83778064 بنك �ل�صود�ن

Bank of Khartoum 83779924 بنك �لخرطوم

Nature Bank of Sudan 83778153 �لبنك ��أهلي �ل�صود�ني

Saudi – Sudanese Bank 8381434 �لبنك �ل�صعودي �ل�صود�ني

Tadamon Islamic Bank 8378109 بنك �لت�صامن �الإ�صالمي

Faisal Islamic Bank 83779200 بنك في�صل �الإ�صالمي

Baraka Sudanese Bank 83783962 بنك �لبركة �الإ�صالمي

Real State Commercial Bank 83777917 �لبنك �لعقاري �لتجاري

The Agricultural Bank 83774049 �لبنك �لزر�عي

Workers Bank 83784968 بنك �لعمال

Farmers Commercial Bank 83779907 بنك �لمز�رع �لتجاري

Islamic Sudanese Bank 83779331 �لبنك �الإ�صالمي �ل�صود�ني

Export Development Bank 83777110 بنك تنمية �ل�صادر�ت

Blue Nile Mashriq Bank 83773750 بنك �لنيل �الأزرق �لم�صرق

Oman Bank Ltd 83772970 بنك عمان �لمحدود

Ivory Bank 83776722 بنك �يفوري

Omdurman National Bank 83770400 بنك �م درمان �لوطني

Northern Islamic Bank 83774728 بنك �ل�صمال �الإ�صالمي

Animal Resource Bank 83472025 بنك �لثروة �لحيو�نية

Blue Nile Bank 83791354 بنك �لنيل �الأزرق

Abu Dhabi National Bank 83775276 بنك �بو ظبي �لوطني

الفنادق
hotels

�لتلفون�لدرجة��صم �لفندق

774100Coral-778930كور�ل

 774039Grand holyday- 773961�لقر�ند هوليدي

 336229Palace- �لق�صر

 007777Rotana Peace�ل�صالم روتانا

0156555555AL Fatih Towerبرج �لفاتح

 775790Rejencyريجن�صي

 784054Bahrian- 771097�لبحرين

 747200Firdows- 747201�لفردو�س

 0155880666Rosana Parkروز� بارك

 786636Anaam�أنعام

 770965Sharazad- 775987�صهرز�د

 772275Khartoum Plaza- 772764�لخرطوم بالز�

 263644Green Village- 263664�لقرين فيلدج

 789999AL Fisal�لفي�صل

 796542Sahara- 796541�صحارى

 763842Khartoum Dohaدوحة �لخرطوم

 VIP)78( 566470Bassa-ir V.I.P �لب�صائر

 0155212121Lebanon�ل�صاحة �للبنانية

 242983Dong Tu Internationalدونغ تو �نترنا�صيونال

 565956Syndian- 565959�صنديان
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 747280Sharia-81-82�ل�صارقة

 741931Danadas- 0912349543د�ند��س

  0155151144Horrizon- 0155151122هوريزون

 776912Takka- 789314�لتاكا

 595815Lisamien Safary- 0912162928- 0912330371 ليز�مين �صفاري هوتيل

 0122118373Garden City- 289090 )91-92-93-94-95-96-97(قاردن �صيتي

 247006Solux�صولوك�س

784423Gobaa-787718-784396قباء

 790800Dobai- 790802دبي

 287575Prince-287474�لبرن�س

 772518Acropole- 772860�كربول

774049Central- 774051�صنتر�ل

 772195Falconفالكون

 09123014075Mفايف �م

 782433Badrبدر �ل�صياحي

 779352Sally�صالي

 460744Africa�فريقيا

 782529Ambassador- 785790�ل�صفير

 488567Kazarكاز�ر

 243812Mooniموني

 796730Hirraحر�ء

 556398Hassanien�لح�صنين

 771775AL Nakhiel�لنخيل

 222104Bogeen Villa- 0922513288بوقين فيال

 0918358051AL Zahdian�لز�هد�ن

0912649091Muntasir  نزل �أولىمنت�صر
Almutwakil-231108 231107نزل �أولى�لمتوكل

551811Alhadeegaنزل �أولى�لحديقة
775864Meroweنزل ثانيةمروي

0157907884Abu khalidنزل ثانية               �أبو خالد
0157750701Mandarinنزل ثانية�لماندرين

772424Almadinaنزل ثانية�لمدينة �لمنورة
776054Wadi Halfaنزل ثانيةو�دي حلفا

332195Havanaنزل ثانيةهافانا
575311Al Farabiنزل ثانية�لفار�بي
780315Al nahrainنزل ثانية�لنهرين

773371Al khalilنزل ثانية              �لخليل
 B . F                           0915882225نزل ثالثةB . F                           

772366Al wadi aljameelنزل ثالثة�لو�دي �لجميل
787430Al nadaنزل ثالثة�لندى
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799581Abdaldaimنزل ثالثةعبد �لد�ئم
788973Ardh aljazeeraنزل ثالثة�ر�س �لجزيرة

799823Al walidنزل ثالثة�لوليد
780809Al haramain-776822نزل ثالثة�لحرمين
776556Alsawaqiنزل ثالثة�ل�صو�قي

0912209310galoنزل ثالثة               جالو
0912949763Al mienaaنزل ثالثة�لميناء �ل�صياحي

567470Farahنزل ثالثة   فرح
0972215250Al-uboor-نزل ثالثة�لعبور

0915364981Bilalنزل ثالثةبالل
0120712591Altarheebنزل ثالثة�لترحيب

0120870314Sinaaنزل ثالثة�صينا
01551410152Aqeeqنزل ثالثةعقيق
0122199080Omnia-نزل ثالثة�أمنية

0122106683Marshalنزل ثالثةمار�صال
0913905886Al mirajنزل ثالثة�لمعر�ج

0120172266Aldar albaidhaنزل ثالثة              �لد�ر �لبي�صاء
0120824172Alqamarنزل ثالثة               �لقمر

0122379608Al zumurdنزل ثالثة             �لزمرد
0122261119Al lahawiنزل ثالثة            �للحوي

0120726690Al mawadaنزل ثالثة�لمودة
0155405640Al wisalنزل ثالثة�لو�صال

0187/556398Al hasanainنزل ثالثة�لح�صنين
788015Alsafatنزل ثالثة �ل�صافات
0123776950Nahr setateنزل ثالثة       نهر �صتيت

552028Wadrawaنزل ثالثةود ر�وة
0157816465Muzdalifaنزل ثالثةمزدلفة
0122924244Everestنزل ثالثة                 �فر�صت
0912934871Sanaaنزل ثالثة�صنعاء

0960006660Al fath نزل ثالثه�لفتح
0910575794Alahramنزل ثالثه�الأهر�م

0912906257Hasan alkhairنزل ثالثه          ح�صن �لخير
0912823587Alnuamanنزل ثالثه            �لنعمان
0122047913Alghamamنزل ثالثة                �لغمام

0111222022Bahr Alghazalنزل ثالثة         بحر �لغز�ل
0155663747Alsakinaنزل ثالثة              �ل�صكينة

0123806290Sabirنزل ثالثة                 �صابر
0912262009Algalaaنزل ثالثة�لقلعة

0914255731Al keram - 0918805725نزل ثالثة�لكر�م
0912329452Lyonنزل ثالثةلي�����ون
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  Hotel Suits  الشقق الفندقية
شقق فندقية درجة أولي

0183588888Kanon Suites�لخرطوم )2( – غرب م�صت�صفي �بن خلدون         كنون �صويت�س
0183525517Prince  Suites�لخرطوم –�لطائفبرن�س �صويت�س �لفندقية

0912604108Sandy hurria�لخرطوم -  �ل�صجانة جو�ر مرور �لجنوبي�صاندي �لحرية

Al muhager 0183483020�لخرطوم - �لعمار�ت �صارع 51�لمهاجر لل�صقق �لمفرو�صة

0155888866Rosa�لخرطوم – �صارع �ل�صيد عبد�لرحمن روز�

0912276800�لخرطوم- �لعمار�ت �صارع 94�صيتي فالت�س
City flats

0183522244Aldawar�لخرطوم - �أركويت جنوب مركز �لقلب�لدو�ر لل�صقق �لفندقية

0183483020�لخرطوم �لعمار�ت �صارع 51�لمهاجر2
Al muhager 2

شقق فندقية درجة ثانية

0912357404Palm flats�لخرطوم – �لعمار�ت �صارع 94بالم فالت�س

0912302735Sultan�لخرطوم 3 �صارع بيويوكو�ن�صلطان �لفندقية

0154891678comfort�لخرطوم – �لجريف – �لحارة �لثالثة كن��ف�����ورت 

شقق مفروشة  درجة أولى 
5M09123014075�لخرطوم �صارع كتريناM

0912132674Alhafyan �أمدرمان – جنوب �لجامعة �الأهلية�لحفيان
0912270021Ammar �لخرطوم – �صارع عطبرةعمار

0912143162Murtada residential tourist complex�لعمار�ت – �صارع 51 – �صرق �صقق �لُمهاجر مجمع ُمرت�صى �ل�صكني �ل�صياحي
0122144292Farid Mohamed Ahmedبحري – �لمز�د �صارع �لزعيم �الأزهري فريد محمد �أحمد  

0917719787Mukhtar�صيتيمختار 

 شقق مفروشة درجة ثانية
0124887701Fagiri 1�ل�صجرة – حي يثربفقيري)1(
0124837356Fagiri 2�ل�صجرة – حي يثربفقيري)2(

018358899Emirates Plaza�صارع كاترينا�الإمار�ت بالز�
0999446644Honey moonبحري �صارع �لبلديةهني موون

012166669Qasr almaounaبحري- �صعد ق�صرةق�صر �لمعونة
0912314710Alkhalil�لعمار�ت – �صارع 15�لخليل
0912305488Alhabbar�لخرطوم �صارع �فرقيا- جو�ر جامعة �لم�صتقبل�لهبار

0183278819Tara�لخرطوم جو�ر م�صت�صفي �الإنقاذ �لطبيتار�
Lalune Palace41 0123773739�لخرطوم – �لعمار�ت �صوقLalune Palace

0912686309Totiel�لخرطوم – �لديوم �ل�صرقية م )3( جو�ر م�صجد ديم �لتعاي�صةتوتيل 
0912292153Nadia Plaza�م درمان- �لمهند�صين مقابل �صالح �لمدفعية نادية بالز� 
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شقق مفروشة درجة ثالثة
0912817689 �لريا�س- �صارع م�صت�صفي مكة فيجي ناريان

Masis 0912102300 �لخرطوم – �لعمار�ت �صارع 15 ما�صي�س

Royal 0912309941 �لخرطوم �لديوم �لغربية- �صرق م�صجد �لبرهانية رويال

Albaraha 0122568999 �لخرطوم �لميناء �لبري  مقابل بنك �لثروة �لحيو�نية �لبر�حة

Abrintod 0923070603 �لخرطوم �لميناء �لبري �صرق �لميناء بو�بة رقم 2 عبرنتود

Genawi plaza 091240440 �لخرطوم �ل�صوق �لمحلي �صرق مربع 30 قناوي بالز�

Almouhandseen 0912358021 �لمهند�صين �مدرمان – �لمهند�صين

Alhabbar2  0912305488 �لطائف �صرق تقاطع �ل�صرقي �لهبار 2

Hassad 0999757040 �ركويت لفة جوبا جو�ر �صوبرماركت �لت�صامح  ح�صاد

Kourak 0911816457
�لخرطوم - �ل�صوق �ل�صعبي مو�جهه �أبوحمامة �س مجمع ها�صم 

�لح�صن

كور�ك

Alfurgan 0912387244 كوبر مقابل �صينما �لوحدة �لفرقان

Almouhandis ــــــــــ جبرة – غرب كلية علوم �لب�صريات – مبنى مطاعم توب �صيف �لمهند�س

Bannaga 0119209156 جبرة – جو�ر يا بال�س ومقابل �لود�ي لالآثاثات بانقا

Duha 0913401585 �لخرطوم �صارع �ل�صتين جو�ر وز�رة �لثقافة و�الإعالم و�ل�صياحة حى �صُ

Dandi 0912961730 �لخرطوم – جبرة – غرب م�صجد بالل  د�ندي

Alhaddad 0911312018 �لخرطوم - �أبوحمامة  �لحد�د

AlHussein 0912352200 �لخرطوم - �أبوحمامة  �لح�صين

Ashraf 011666400  �أ�صرف �لخرطوم – حي يثرب

شقق مفروشة درجة ثانية 
Mary Stilo 0912918924 �لخرطوم �س �لجمهورية عمارة جمبرت ميري �إ�صتيلو

Nicola Marketo 0912246072 �لخرطوم �س �لجمهورية عمارة جمبرت نيكوال ماركتو

Issam Ibrahim Saeed 0912350070 �لخرطوم �ركويت مربع 48  �صارع هيئة �لمياه ع�صام �إبر�هيم �صعيد

Hasab alrasoul 0121112893 بحري – كوبر خلف �ل�صينما  ح�صب �لر�صول )1(

Hasab alrasoul2 0912304704 بحري كوبر – جو�ر مدر�صة �لطيب �صعيد  ح�صب �لر�صول )2(

شقق مفروشة درجة ثالثة 

Ahmad Eltigany Ahmad 0915147137 �لخرطوم حي �ل�صفاء �أحمد �لتجاني �حمد

Nabil Wasfi Mikhail 0912315071 �لخرطوم �لعمار�ت �س15 نبيل و�صفي ميخائيل

ِAlsayed Hamid Osman 0912512727 �مدرمان �لمهند�صين �ل�صيد حامد عثمان 

Mohamed Ali Babiker 0912199900 �لخرطوم �لعمار�ت �س15 محمد علي بابكر

Imad Muhram 0918201858 �لخرطوم �لديوم �لغربية- مدر�صة �لديم عماد محرم

Altayeb issa Ahmed 0926080200 �لخرطوم �لجريف غرب- �لحارة �لر�بعة �لطيب عي�صي �حمد



دليل الهواتف

 Fathi Mohamed Abdallah 0912348955 �لخرطوم – جبرة - مبنى مطاعم �لريا�س  فتحي محمد عبد�هلل

Joseph Makarios 0912233636 �لعمار�ت �صارع 33 برج �لبيك �ل�صكني جوزيف مكاريو�س

Mohammed Hassan Foundation 0115472026 �لعمار�ت �صارع 15 عمارة ليالي – جو�ر �لطلمبة  موؤ�ص�صة محمد ح�صن 

Mustafa hamza 0915537355 �لريا�س – �صرق �لم�صتل – جو�ر مبنى هاو�ي  ُم�صطفى حمزة 

)Altayseer )Abubakr Altayeb 0920107442 �أمدرمان – ود نوباوي  �لتي�صير )�أبوبكر �لطيب(

  Nour Aldaim Ibrahim Mohammed 0123454051 بحري – كافوري م )9( مبنى بيوتي �صنتر للتجميل  نور �لد�ئم �إبر�هيم محمد 

Wad almakki 0912366658 �لخرطوم – �لطائف مربع )23(  ود �لمكي 

Khalil saeed Salih �لخرطوم – �ل�صوق �لعربي جو�ر فندق �صتيت  0912193276 خليل �صعيد �صالح 

Idris Abd allah Idris 0122270423 بحري – �لمغتربين  �إدري�س عبد�هلل �إدري�س 

Sami Ali Ahmed �أركويت – مربع )45( 0912303355 �صامي علي �حمد

Egencies الوكاالت
�لتلفون �لموقع

�لوكالة

Scale 0912291644 �لعمار�ت �س29 جو�ر �ل�صفارة �ل�صعودية ��صكيل  

Bahri 0912132338 �ل�صوق �لعربى عمارة فندق �لمدينة �لطابق �الر�صى  بحرى

Makto 0912200329 �لخرطوم �س �صنكات جو�ر فندق ��صبيلية مكتو

Atlanta 0912351240 �س �لبرلمان - عمارة كونتي مخل�س �صرق ر�ئا�صة �لجهاز �لق�صائي �تالنتا

Speed   Bird 0111111164 �س �لبلدية عمارة تبيدى �لطابق �الول ��صبيد بيرد

Olympia 0912301872 �س �لبرلمان عمارة �بو�لعالء �لجديدة �لطابق �الر�صى �ولمبيا

Shazar 0912376040 �ل�صوق �لعربى �س �لطيار مر�د �صرق و�حة �لخرطوم  عمارة على �ل�صيد �صذ�ر �لعالمية

 Kordofan 0912565093 تقاطع �س �لجمهورية مع �س �لق�صر كردفان

Samah 0912929230 �ل�صوق �لعربى عمارة فندق �لمدينة �لمنورة �لطابق �الر�صى �صماح

Alfaydh Alshazli 0912309258 �ركويت لفة جوبا غرب مركز �لت�صامح �لتجارى �لفي�س �ل�صاذلى

Waleed 0912301613 �س �لبرلمان عمارة �بو �لعال �لجديدة وليد

Arabi&Daffari 0912143210 �س �لبرلمان عمارة �بو�لعال �لجديدة �لطابق �الر�صى �لعربى و�لدفارى

First Class 0917249123 �ل�صوق �لعربى جو�ر فندق هور�يزون فير�صت كال�س

Happy Tours 0912207938 �س �لجمهورية  عمارة �بو�لعال هابى تورز

Tri- M 0912382888 �س �لربملان  عمارة �بو �لعال �جلديدة تر�ي �إم

Alice 0912907060 �س �لزبري با�صا �أل�س

Plaza 0912900869 �ل�صوق �لعربى �صارع �جلمهورية بالز�



دليل الهواتف

Sabra 0111304292 �خلرطوم �س �لبلدية �صربة

Sabra )branch( 0912349292 �س �لربملان جو�ر بنك �ل�صود�ن �لقدمي فرع �صربة

Sabra )branch( 0912302638 �خلرطوم-عمارة �صود�نري �صايقا مربع 17 �صقة رقم 3 فرع �صربة

Bashari 0183773536 �س �ل�صيد عبد �لرحمن مقابل �صيدلية �خلرطوم با�صري

Makram and Morris 0912165586 �صارع �لق�صر عمارة �لنيل �الزرق مكرم وموري�س

Tamaya 091231733 �خلرطوم �ل�صوق �لعربي �صارع �لوكاالت �لطابق �لثاين متايا

Alhibir 0912900379 �س �ل�صيد عبد �لرحم عقار 12 مربع 4 �حلرب

Wadi kaga 0912398837 �ل�صوق �لعربى �صمال فندق �نعام و�دي كجا

Albaraka 0912380358 �س �لق�صر تقاطع 21 �كتوبر �لربكة

EST   EST

Rafal 0912324465 �ل�صوق �لعربى �س �جلمهورية �صيدلية كمبال رفل

Alawda 0912251100 �خلرطوم �صرق �س �ل�صحافة زلط  �لعودة

Seven star 0183397185 �ل�صوق �لعربى خلف بنك �الدخار  �صفن �إ�صتار

E.B.C 0912305188 �س �جلمهورية تقاطع �لق�صر �إي بي �صي

Aboud 0912241300 �س �صالح با�صا جو�ر �لبنك �ل�صعودي �ل�صود�نى عبود

sherei 0912163939 �س �لبلدية ج برج �لت�صامن �صريي

Alfatih 0912309511 برج �لت�صامن  �صارع �لبلدية �لفاحت

Rellas Rolls   0912301097 ريال�س رولز  �خلرطوم �س على عبد �للطيف – �صرق عمارة �لفيحاء جو�ر �صيدلية �لنجاح    

Alhateem 0918883337 �ل�صوق �لعربى �س فندق د�مه �حلطيم

Mam 0910617419 �خلرطوم �س �صمال فندق �لبحرين مام

Mahtat aldowal 0912842646 �خلرطوم �س �صمال  �ل�صيد عبد �لرحمن مع �لق�صر حمطات �لدول

Tasaheel 0912219846 �ل�صوق �لعربى �س فندق �ر�ك   ت�صاهيل

Visa 0912301285 �س �لق�صر عمارة حمجوب حممد �حمد فيز�

Visa )branch( 0911450900 تقاطع �مل�صتل مع �س 60 فرع فيز�

Dana 0912731340 ع �ل�صيخ م�صطفى �المني �س �جلمهورية د�نا

Abu waqas  0912142514 �خلرطوم �صرق �صارع �لزبري با�صا عمارة تبيدي �لطابق �الر�صي جو�ر فندق �الكربول   �بو وقا�س   

Jambo 0912307326 �س كاظم بيه عمارة ود �لف�صل جامبو

Jambo )branch( 0912402102 عمارة �صديق حامد ود �جلبل �لطابق �الر�صي فرع جامبو

Barakat ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ �س �لربملان عمارة �أبو �لعال �جلديده  بركات

Alhadeega 0912921127 �ل�صوق �لعربي مقابل فندق دبي  �حلديقة

Cortoba 0912135983 �ل�صوق �لعربي عمارة �الإمار�ت �لطابق �الول قرطبة

Geneva 0912307045 �خلرطوم-تقاطع �لربملان مع �لطيار مر�د جنيفا

Abrar 0912306355 �ل�صوق �لعربي جنوب بنك �الإدخار  �أبر�ر

Hulol makawi 0900410041 �خلرطوم �صباق �خليل قرب �د�رة �جلمارك جنوب غرب مكافحة �لتهريب قرب �صابنتود مكاوي حلول 



دليل الهواتف

Ice 0915050000 �س �لزبري با�صا عمارة عطيات حممد �أحمد  �أي�س

Arak 0911577862 �صارع �لربملان  �ر�ك

Afro- arab 0912302147 �ملقرن جنوب قاعة �ل�صد�قة  �فرو عرب

Samar 0123224325 غرب �صينية �لقندول  �صمر

Al- anfal 0912302214 �ل�صوق �لعربي �صارع �الإ�صبتالية  �النفال

Mid-euru 0912162966 �س �جلمهورية مقابل عمارة �ل�صيخ م�صطفى �الأمني  مديورو

Kam 0912304826 �خلرطوم �س �لنجومي  كام 

alferei 0912608877 عمارة �لكارث  �س �ل�صيد عبد �لرحمن  �لفريع 

City colour 0912300603 �س �لربملان  �صيتي كلر 

Albayena 0912921910 �خلرطوم عمارة كري �لطابق �الأر�صي  �لبينه 

Al-osman 0912296924 �خلرطوم 2 �س بيويوكو�ن  �لعثمان 

Zeging 0912140648 �أركويت �صارع عبيد ختم  زيجينق 

Comfirmation 0912318516 غرب �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  كونفريمي�صن 

  ميج �خلرطوم  �س �ل�صيد عبد �لرحمن غرب �صينية �لقندول  عمارة �ل�صو�حلي  �لطابق �الر�صي..  0912209604

mig 0912973032 �ل�صوق �لعربي �صمال بنك �لتنمية  فخري 

fakhri 0912306180 تقاطع �صارع �لطيار مع �جلمهورية �مليا�س 

Almayas 0912327652 �لعمار�ت �س 15مقابل بنك �ملز�رع  دهله

Dahla 0912960869 �خلرطوم �س �صنكات مقابل �صود�تل  �صنا�س 

sanas 0912390200 �خلرطوم مو�جه مطعم �لرببري  فورتي فايف 

Fourty Five 0912309440 �لعمار�ت �صارع 49 غرب �صركة �أو�ب  رجب �لعاملية 

Rajab 0912356280 �س �حلرية تقاطع �ل�صريف �لهندي  بالنت 

Planet 0915108445 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �أوالد عبد �ل�صالم   �لبدين

Albadin 0922319847 �أمدرمان  فرع �لبدين

Albadin )branch( �ل�صيحة

Alsayha 0912980348 �خلرطوم عمارة فندق �ملدينة  �صمريت

Samrate 0911632679 �صرق �ل�صفارة �الأمريكية  بنان 

Banan 0912374077 �خلرطوم �س �صيدلية علي عبد �للطيف  �صريوم

Syroom 0912302382 �س �لربملان عمارة فتاح عو�س �هلل  �إ�صالم 

Islam 0912340825 �س عبد �ملنعم �خلرطوم  جوبيرت 

Jupiter 0918097768 �س 60 برج �لبنك �ل�صود�ين �لفرن�صي  �إميان 

Iman 0912134637 �س �ل�صيد عبد �لرحمن  �لتوحيد 

Altawheed 0912121007 برج �لربكة �لطابق �الأول  �صاكيام �لعاملية 

Sakiam 0912673787 عمارة �ل�صالم غرب برج �ل�صر�ئب  �لواليات 

Alwiayat 0912980646 غرب �صينية �لقندول  ترياكا 



دليل الهواتف

Turyaka 0122529465 �س �ل�صيد عبد �لرحمن �صينية �لقندول  �لق�صارف 

Algadaref 0912489553 عمارة �ل�صر�ئب �لقدميه  �أحباب 

Ahbab 0912980408 �ل�صوق �لعربي عمارة عرفان  �لدفوفة

ALdifoufa �أب غرة

Ab-ghurra 0903004017 �س �لربملان جو�ر حلو�ين �لربملان  )�ملتحدون( �صعائر

Almutahidoun طموح �لعمار�ت �س 41 غرب فندق ليز� عني �صفاري  �لطابق �الول 0127625525

Tumoh 0912668490 �س 15- �لعمار�ت تار�

Tara 0123124344 �س �ملك منر جو�ر مبنى �لهالل �الأحمر �لريادة

Alryada  فرع خا�س �وليب هالةعمرحمد حممد 0124256473

Oleeb )branch( فرع خا�س �ملوناليز�

Al Mona Lisa 0912307871 �س �جلمهورية عمارة عبد �ل�صالم  �بر�صي

Abarci 0912398938 �س �لبلدية  فر�صان

Fursan 0912907898 �س عبد �ملنعم عمارة حممد عو�س  �ل�صباحية

Alsabahia 0912307390 �س �جلمهورية عمارة فندق �صحاري �لبو�دي 

Albawadi 0122317712 �س �لبلدية تقاطع علي عبد�للطيف عدنا

Udna 0918207914 تقاطع �س �لبلدية مع �حلرية فرع عدنا

Udna )branch( 0122934447 �ل�صوق �لعربي جممع �لوكاالت نون و�لقلم

Noon walqalam 0911116120 �ل�صوق �لعربي �س عبد�ملنعم  عمان 

Oman �ل�صرح

Alsarh 0912209914 �ل�صوق �لعربي عمارة جاد غريب �فاق 

Afaq 0912300272 �س �جلمهورية مقابل �صيدلية كمبال كونرت�ن 

Contoran 0912209776 �ل�صوق �لعربي عمارة عثمان �صالح  �ورينت �ك�صربي�س 

Orient Express 0912285842 �بر�ج �حلرية �لطابق �الأول  �مليز�ن 

Almizan 0912301754 �صارع �صنكات جو�ر برج �صود�تل �ركان

Arkan 0915572472 �س –�لبلدية مع تقاطع �ملك منر جوليا

Julia  0912302616 ريني�صان�س   �صارع �لنيل د�خل فندق �لقر�ند هولدي فيال

Renaissance 0912301675 �س- �لبلدية �صرق طري�ن �الحتاد �لوثبة

Alwathba 0912144806 برج �لربكة -�لبدروم �لبحرين

Albahrain 0912564128 تقاطع �حلرية مع �أبو �لعالء كناتا

Kanata 0912390650 �س- �لربملان جو�ر بنك �ل�صود�ن �ملياه �لبي�صاء

Almiah Albaydha 0912384310 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الأوقاف �أبوظبي 

Abudhabi 0912402155 �س-عبد �ملنعم عمارة �أوالد عو�س �هلل توب تن

Top ten 0912374553 �صرق �صينية �لقندول عالم

Allam 0912334972 �خلرطوم �س 21 �كتوبر عمارة �لنفيدي- جنوب �س �ل�صيد عبد �لرحمن كاتر�



دليل الهواتف

Catra ؟؟؟؟؟ �خلرطوم جنوب �صوق )2( كونكورد 

Concord 0123479093 جنوب موقف جربة عدالن

Adlan 0122513635 عمارة عو�س �هلل و�أوالده �أ�صاور

Asawir ؟؟؟؟ �ل�صحافة جو�ر جهاز �ملغرتبني كنوز

Kunoz 0912355570 �خلرطوم جنوب حديقة �أوزون �وروما�س

Orumas 0912302823 �ل�صوق �لعربي غرب فندق �لفردو�س   �مللتزم

Almultazem 0912384820 �س-�لطيار تقاطع �س �جلمهورية  �ملن�صور 

Almansour 0912300932 �ل�صوق �لعربي مقابل برج حمزة بالز� مروة 

Marwa 0912318830 �صارع �الإ�صبتاليا مقابل فندق دبي  عقيق

Ageeg 0912393541 �س عبد�ملنعم جو�ر مطعم �لبحر �الأحمر �و�صن 

OCEAN 0991077726 برج �لربملان- �لطابق �الأول  Me

Me 0912374553 �س �لطيار عز �لدين مع تقاطع �ل�صيد عبد�لرحمن لبيك 

Labaik 0912303512 �س �لربملان �لنادي �ل�صود�ين 

Alnadi Alsudani 0123004758 �لعمار�ت �س 15 �بر�ج �لتنمية من �جلهة �جلنوبية �ل�صرقية الندن 

Landin 0912349470 �لعمار�ت – برج �لتنمية �لطابق �الأول تافكو

Tafco 0183863210 �خلرطوم – �س عطربة فرع تافكو

Tafco )branch( 0912207785 جنوب غرب عمارة �لذهب  �مل�صت�صار 

Almustashar 0912104212 �س جممع عبد�لرحمن �لب�صري دبا�صي 

Dubasi 0928397918 غرب �صينية �لقندول �صرحان

Surhan 0912302029 �س �ل�صحافة زلط �صن ر�يز 

Sun rise 0912366376 �س �ملك منر  �خلطوط �لبحرية �ل�صود�نية

Sudanese Shipping Lines 0917520051 �ل�صوق �لعربي عمارة �لنفيدي بيارق 

Bayarig    �يتامكو �س �ل�صد عبد�لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �الر�صي جو�ر وكالة �صيف �حلق 0903935030

Itamco 0917134444 برى �ملعر�س عمارة حيدر �صديق �لنعمه �لطابق �الر�صى �صرق �لفي�س غرب �ل�صفارة �لعر�قيه  �ل�صرف

Alsarf 0912920134 برج �لربكة – �لطابق �الأول  بخيت �صام 

Bakhiet sam  �لوديان �س �ل�صيد عبد �لرحمن �صرق �صينية �لقندول عمارة �لهدى �لطابق �الأول جو�ر وكالة �مليز�ب 0912281914

Alwidyan 0911143175 �خلرطوم �س �لربملان عمارة �صرونى �لطابق �الأر�صى رفاف 

Refaf 0911244279 عمارة عثمان �صالح �لوكالة �ملركزية 

Central Agency 0912393620 �ملطار  كومون

Common 0183741495 �س عبد�ملنعم مع �جلمهورية تر�تيل

Trateel 0912360613 �س عبد�ملنعم  مع �جلمهورية  فرع تر�تيل 

Trateel )branch( 0912363497 عمارة �ل�صيخ م�صطفي �المني �ملفتي

Almufti 0912143018 �س- �لربملان مركز �لربملان �لتجاري فار�صالن

Farsilan 0912141010 �س –�لطيار مر�د عمارة �صاكتا كر�م�صون

Kramson 0912349488 �خلرطوم �صارع �جلمهورية د�ر �خلرطوم



دليل الهواتف

Dar alkhartoum 0912320705 جممع مد�ر �لتجاري �لطابق �الأول �لطائر �لزهبي

Golden Bird 0998888608 �صارع �لربملان عمارة �أبو�لعال �لرمال �لزهبية

Golden snads 09123006733 جنوب �صينية �لقندول �أير ب�س

Airbus 0912990070 �صارع �جلمهورية عمارة �لناظر �إنرتكونتننتال

Intercontinental 0912360461 �صارع �ملك منر جو�ر �لهالل �الأحمر تبا�صري 

Tabasheer 0912914036 تقاطع �س �لق�صر مع �س �جلمهورية �لبو�بة �لزهبية

Golden Gate �ل�صوق �لعربي عمارة كا�صم بي �ل�صود�نية �ل�صعودية 

Sudanese -Saudia 0912305939 �لعمار�ت –عمارة �أبر�ج �لتنمية �الأو�ئل 

Al -awail 0126902899 �خلرطوم عمارة �أوالد عو�س �هلل فرع خا�س بورت�صود�ن

Portsudan 0918231545 �صارع �ل�صريف �لهندي جو�ر مركز �لنيلني �لطبي �لت�صخي�صي هاو�ي

Hawaii 0122130230 �خلرطوم �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  تاك�س 

Tax 0912159581 �س –�لزبري با�صا عمارة عطيات �الأحالم 

Alahlam 0912377130 �س �خلليفة �صمال طري�ن �الإمار�ت تا�س

Tas 012130483 �لزيادي  �ل�صوق �لعربي – عمارة �المري �لطابق �الول �صقة رقم 3

Alziadi 0903104000 عمارة باتيال جو�ر فندق قباء  لينة

Lina 0913045189 جنوب �صينية �لقندول فرع خا�س �ال�صكال

Alaskila 0912162009 برج �لربكة �لطابق �الأول �صري�ز

Shiraz 0912301589 �صارع �جلامعة �صندوق �الإ�صكان �إم �ند ��س

M&S 0183794851 غرب وز�رة �لثقافة �ل�صباب و �لريا�صة مو�هل

MAwahil 091230342 �س-عطربة عمارة ح�صن هالل �ل�صود�نية �الوربية

European Sudanese 0912992232 جممع حر�ء �لتجاري)�لبدروم( �حلر�ز

Alharaz  0912647497 لينل� قرص� موطرخل� يحص�ل� زكرمل� ر�وج وكوك ةلح  ث�رتل� 

Alturath 0912340907 �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  �لنا�صكون

Alnasikoon 0912302015 �لعمار�ت -�س41 برج �لنخيل  ماجي تورز

Magi tours 0912477950 مبني جامعة �ل�صود�ن) �لعمادة( �ص�صت

0123016717 �ل�صوق �لعربي –عمارة ود �جلبل �أ�صفار 

Asfar 0912682677 �س �جلمهورية عمارة �أبو �لعال �جلديدة �ملعامالت و�حلجز �جلوي 

Air and booking 
transactions

0912179000 غرب �صارع �حلرية  �لتلب

Altelib 0912319294 �صارع عطربة عمارة �الإخوة  بكنك 

picnic 012327079 بيويوكو�ن �صمال �صقق �صلطان   فرع خا�س 

 Private Branch 0912330412 �س عبد �هلل �لطيب جو�ر 

DHL
توركون

Tourcon 0912316944 �ل�صوق �لعربي �صارع �لوكاالت  فال

Fal 0912253202 �صارع �ال�صتباليه جو�ر وكالة مر�يف  فرع خا�س �لرتوية

Altarwia 0126007517 �صارع �حلرية عمارة طه بابكر  متار�



دليل الهواتف

Tamara 0912350620 �خلرطوم جو�ر �صينية بدر د�ل

Dal 0912303851 �ل�صوق �لعري �صمال بنك �لتنمية �الإ�صالمي  �لتعاوين  �لرحلة 

Alrihal 0912392919 �س _�مللك فهد  �جلنوب �ل�صفارة �ل�صعودية  ليز�مني

Lisamean 0912336480 �صارع �جلمهورية   �صامية 

Samia 0912961890 �ل�صوق �لعربى عمارة �الوقاف �صرق �لقن�صلية �مل�صرية �صمال �صرق �بر�ج �لو�حة  �أبومازن

Abu mazin 0912658708 �لكالكلة �للفة   زين �لعابدين

Zain alabdin 0912397040 �صارع �حلرية مقابل عمارة �حلرية  جنود 

Nigoud 0912123462 �خلرطوم �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  �إقر�

Eqraa 091222598 جو�ر كرثينا �صرق �صركة زين  بودي 

Boody 0964488441 �ل�صحافة �صرق _�ل�صوق �ملحلي  �لدرة �ل�صاجدة 

Aldurra Alsagida 0123777972 �صارع علي عبد �للطيف  �حلجازي 

Alhejazi 0121228118 �صارع �حلرية  فرع �حلجازي

Alhejazi )branch( 0122033228 �صارع �جلامعة برج �ملعلم �لطابق �الأول  �ملعلم 

Almualem 0912229913 �ل�صوق �لعربي عمارة �لدهب  فرنا�س 

Fernas 0912386055 �صارع �جلمهورية  كاريبو 

Caribo 0912282392 �صارع �لتجانى �ملاحي  �صادق 

Sadig 0912845531 �صارع �لبلدية جنوب برج �لت�صامن   �لبدرين 

Albadrain 0912359252 �صارع �ل�صيد عبد �للطيف  روما 

Roma 0912313812 �صارع �لربملان غرب وز�رة �خلارجية  تر�فل الين 

Travel line 0912131446 �صارع عبد �ملنعم حممد ريناد 

Renad 0922322692 جنوب فندق قباء جو�ر �صر�فة �لهجرة  بيل�صان

Belsan 0912329800 �صارع علي عبد �للطيف _عمارة �لفيحاء بوهني 

Buhin 0912654457 �صارع علي عبد �للطيف بان �ي�صت 

Pan east 0912294598 �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن تقاطع �لقندول  �مليز�ب 

Almezab 0912308000 �صارع �ملك منر  روز

Rose جم 

Gam 0912189906 عمارة �صديق ود �جلبل �لطابق �الأول  توالن 

Toulan 0123016750 غرب تقاطع �لق�صر مع �لزبري با�صا �لفحل 

Alfahal 091326660 �س 21 �كتوبر �صياحة بابل

  Babylon Tourism  �نص�بوأ

Option 0123055581 �ل�صوق �لعربي – عمارة �لنيل  ط �الأر�صي  فرع خا�س ما�صان 

Masan )branch( 0917520051 تقاطع �لق�صر مع �لزبري با�صا  عبد �حلي ) �لرفادة(

Abdualhai - Alrifada  منن   0912157882

Menan 0912393719 �لعمار�ت عمارة برج �لنخيل – ط �الأول  �وتا�صو 



دليل الهواتف

Utasho 0113861144 فرع �وتا�صيو

Utasho )branch( 0912235228 �خلرطوم 3 �س 39 عقار رقم 47 مقابل منازل �ل�صكة حديد غرب مركز �الور�م �إبرو

Ebro 0913603036 �لريا�س �س �مل�صتل مقابل وز�رة �ل�صياحة و�الثار و�حلياة �لربية   FSB

FSB 0912359707 �لعمار�ت �س 21 �صمال م�صت�صفي �بن �صينا عمارة �ل�صالم �لطابق �الر�صي جو�ر وكالة �لعثماين �صافكو

Safco 0912301884 �س �لبلدية  تبتيل 

Tabteel 0914926785 غرب جهاز �ملغرتبني عمارة معر�س جياد لالأثاث �ملغرتبني 

Almughtarbeen 0918131079 �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  �ل�صهد 

Alshahd 012313745 �صارع �لربملان _برج �لربملان �لتجاري فرع �ل�صهد 

Alshahd )Branch( 0916737272 فرع �ل�صهد

Alshahd )Branch( 0912152405 �صينية �لقندول �أمام فندق �لتاكا فرع خا�س تنري

Tineer 0912307916 �صينية �لقندول مفاز�

Mafaza 012144404 �صينية �لقندول عمارة �أيفوري فونكورد

Foncord 0123056236 �صمال �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  رز�ز

Razaz 0912945454 فرع رز�ز )�أمدرمان(

Razaz )Omduman branch( 0123056236 فرع رز�ز ) �ملغرتبني (

Razaz )Almughtarben( 0912389974 �خلرطوم �س �لزبري با�صا عمارة تبيدي عقار رقم 10 مربع 12 �صرق فندق �الكربول كمدور

Comdor 0912127564 �ل�صوق �لعربي فندق كاردينيا �ل�صام د�نيا 

Dania 0912127564 فرع د�نيا

Dania)branch( 09887504 �صارع �لربملان –جو�ر �خلطوط �الأردنية طابة

Taba 0914588529 فندق �خلرطوم بالز� �صوزونق

Sozoung 0912304787 �صارع عطربة مقابل عمارة �الإخوة  درمي 

Dream 0922022026 �صرق �ل�صفارة �الأمريكية �صابقا �أمر �ملدينة 

Amr almadiana �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  وعد

Waad 091662402 �خلرطوم )3( �صارع_بيويوكو�ن مار�صالند

Marsland 0912119790 فرع مار�صالند بحري 

Marsland)Bahri( 0912339899 فرع مار�صالند �مدرمان

Marsland)Omdurman( 0901590159 عمارة فندق �صحاري  فرع مار�صالند �س �جلمهورية

Marsland)Gamhouria 
street(

0912202893 �صارع �جلمهورية عمارة جوهر �صابقا �أوليما 

Oleema 0912110000 �خلرطوم )3( ع�صتار 

Ashtar 0912168346  ت�صخري  �س �جلمهورية عمارة �رباب �لعقائد �لطابق �الول

Taskheer 0912932654 غرب عمارة �لدهب  ينابيع 

Yanabie �ل�صادة 

Alsada 0912836696 �صارع عبد �ملنعم _غرب �أبر�ج �لو�حة  بريفكت

perfict �صارع �لربملان عمارة �ل�صيخ م�صطفي �المني  �أل كامل 



دليل الهواتف

Al-Kamil 0912290075 عمارة فندق بدر �ل�صياحي �لطابق �الأول  مرحبا  

Marhaba 0912992786 �صارع عبد �ملنعم �صرق مطعم �لبحر �الأحمر  �أبو مرو�ن 

Abu murwan 0912903903 �ل�صوق �لعربي جو�ر فندق دبي

 

�لدعاك 

Aldaak 0912261016 تقاطع �حلرية مع �لقو�صي  فرع خا�س �خلط �لدويل 

International Private Line 
Branch

0912311016 عمارة فندق بدر �ل�صياحي  �بوثويبة 

Abu thwaiba 0912331905 �خلرطوم )2( مقابل فندق �الأحالم  قريت وول 

Great Wall �صارع �لنجومي مقابل بنك �لنيل �الأزرق  �لنقعة 

Alnagaa 0912301122 �صارع �لنجومى �مل�صافر 

Almusafir 0912915133 �صمال �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  �لطريفي 

Altereifi 0912300437 �خلرطوم )2(�صرق مطعم �لو�حة  �صنرت�ل

Central 0910910916 جو�ر �لبنك �الإ�صالمي �ل�صود�ين  توتا �لعاملية 

Tota 0918131079 تقاطع عبد �ملنعم مع �الإ�صبتاليا عامل 

Aalam 0912900526 �مدرمان �صارع �ملوردة عمارة حممد ح�صني عامل 

Aalam 0912975171 �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  �بن بطوطة 

Ibn batoota
�خلرطوم – �صرق �لو�حة – 

عمارة على �ل�صيد – �لطابق �الر�صى 

 ��صرت�

Astra 0912383437 مقابل فندق هوريزون   �لتهامي 

Altuhami 0122105541 �صارع �لزبري مقابل فندق �لربكة  �ملنرية 

Almunira 0911777877 �ركويت _عفر�ء  تيتو�س 

Titous 0918080030 عمارة حر�ء �لطابق �الأول  نو�بغ 

Nwabig 091238585 �صارع �لزبري با�صا تانيا 

Tnia 0912302449 عمارة �ل�صيخ م�صطفى �الأمني  كويال 

Koyla 092228824 عمارة جوبا للتاأمينات  يانور�ن

Yanuran  0912395868 300 مقر ةرامع 3 عبرم يروفاك / يرحب / موطرخل� ةلولبمك 

Kamplula 0912301377 �صارع عبد �ملنعم جو�ر بنك �ل�صمال  قمم

Gimam  0912241950 رورمل� لامص�  اليف يديلوه دن�رقل� قدنف-فيطلل�دبع يلع عرلص� موطرخل�  يناماكر�  

Arkimani 0912219489 �صارع �لزبري با�صا فندق  مالك �لعاقب 

Malik alageb 0912388376 �خلرطوم �ل�صوق �لعربي  �صمال �صينية �لقندول الر�

Lara 0912347306 جنوب �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  �أ�صرقت

Ashragat 0912601680 �لعمار�ت �س 11 �صرق �لنادي �لقبطي �إف�صاح 

Efsah 0915255716 �إمتد�د �لدرجة �لثالثة  �لغامن 

Alghanem 0912305522 �صارع �الإ�صبتاليا �صرق فندق �لتاكا  نونتانا 

Nontana 0912285478 جنوب �صينما كولزيوم �الإخال�س

Alekhlas 0912275138 �صارع عبد �ملنعم جو�ر فندق د�ما قنو�ن 



دليل الهواتف

Qenwan 0912137791 عمارة �لكارث جو�ر وكالة �حلرب  �لتكافل 

Altakaful 083744792 �صارع �الإ�صبتاليا غرب فندق قباء  �ل�صحر 

Alsahar 0912389974 لوبركال� قدنف قرص� 12 عبرم 10 مقر راقع يديبت ةرامع اص�اب ريبزل� س� موطرخل� رودمك

Comdor �مدرمان �س �ملوردة �لربدة 

Alburda 0912966201 �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  �ملناهل 

Almnahil 0912420140 جنوب �أبر�ج �ل�صر�ئب  �لعنربية

Alanbaria 0912220803 �مدرمان �جلامع �لكبري عمارة �لربير �لطابق �لثاين �ملع�صوم

Almasoum 0911171157 �صارع �لبلدية جنوب بنك �لت�صامن �الإ�صالمي  �آيات

Ayat 0912304120 �صارع �لزبري با�صا عمارة حمجوب حممد  كانون 

Canon 099121989 �ل�صوق �لعربي عمارة �ل�صيخ م�صطفي �المني �صاتقورو

Satgouru 012287221 �صارع عطربة _عمارة ح�صن هالل  زورو

Zuru 0912834989 �ل�صوق �لعربي �س �لزبري با�صا عمارة عمر �صعد فرع خا�س زلفة

zulfa 0912300213 �صارع �لق�صر مقابل كمبوين  ��صكان 

Askan 0912302328 تقاطع �جلهورية مع �لق�صر  هجانة 

Hagana 0912140379 �س �جلمهورية �صرق �لقن�صلية �مل�صرية رميلتون 

Remelton 0912358040 �س �ل�صيد عبد �لرحمن تقاطع  �لطيار عز�لدين �ملحور 

Almehwar 0912366560 �صارع �لربملان جو�ر �مل�صجل �لتجاري  تر�صت فون 

Trust phone 0912340721 جنوب فندق قباء  �أعر�ك)�الذكار

Aarak)Alazkar( 0912541766 �صارع عبد �ملنعم _عمارة �والد عو�س �هلل   هنو 

Hano 0125525925    �مب�صادور   �س �جلمهورية عمارة مليون �صنف �لطابق �الول

Ambassador 0912376084 برج �لربكة �لطابق �الأر�صي  �لكرم �حلامتي

Alkaram Alhatemi 0915854964 �لريا�س �صارع �مل�صتل  �إك�س �ألرت� 

  X Ultra  صارع عبد �ملنعم عمارة �لزعيم� كوبا كوباين 

Cuba Kobanî تقاطع �لق�صر مع �لزبري با�صا  مركز �ل�صفر �الإقت�صادي 

Economic Travel Center فرع �ل�صفر �القت�صادي

Economic Travel Branch فرع �ل�صفر �القت�صادي

Economic Travel Branch فرع �ل�صفر �القت�صادي

Mohamed Ali Albushra 0912327422 �صارع �لطيار مر�د  فرع خا�س حممد علي �لب�صرى 

Alrisala 0912987037   �س �ل�صيد عبد �لرحمن مدخل موقف جرب �ل�صارع قبل �صينية �لقندول ميني �ملبنى �لثالث عمارة 

�مل�صرف مو�جه عمارة �لنفيدى

 �لر�صالة

Ertgaa 0913445375 جنوب �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن  �إرتقاء

Sabil 0912602699 �صمال غرب عمارة �لزعيم  �صابل 

Expo 0911335505 �صارع �الإ�صبتاليا غرب فندق قباء  �أك�صبو 

Alnuzha 0912366560 �ل�صوق �لعربي _�صارع �لوكاالت  �لنزهة 



دليل الهواتف

Jannat 0912323515 �صينية �لقندول عمارة بنك �إيفوري 

جنات

Sudafi عمارة �صديق ود �جلبل �لطابق �الر�صى   �خلرطوم -  �صود�فى  

Bitabdalla 0910875079 �ل�صوق �لعربي جنوب كمبوين  بت عبد �هلل 

Albisra �صارع �ل�صيد �لرحمن عمارة �الأوقاف �لب�صرة 

Alyousfer 091211909 جنوب غرب �ل�صر�ئب  �ليو�صفري

Ba-aziz زيزعاب  

Alganadria 0912189139  �جلنادرية �س �لوكاالت عمارة وكالة �ل�صهد �لطابق �الول

Ludan 0912250211 مطار �خلرطوم �لدويل  لدن

Nana 0123988888 �لريا�س �صارع �مل�صتل _عمارة برج �الأحالم  نانا 

Zamzam 09122286360 �ل�صوق �لعربي  زمزم 

White Rose �خلرطوم �صارع �حلرية عمارة �لر�صي  �لطابق �لثالث �صقة رقم 2 0912879123  

�لوردة �لبي�صاء

Asjad)branch( 0912202309 فرع خا�س ع�صجد  �صارع �حلرية عمارة بنك �خلرطوم جو�ر وكالة بنان 

Dandana 0123120622 �مدرمان �صوق ليبيا غرب موقف بحرى دندنة

Easy �إيزي �صارع �لربملان

Zumam 0912363340 �ل�صوق �لعربي غرب فندق دبي زمام 

Pacific 0912363000 عمارة �ل�صيخ م�صطفي �الأمني  با�صيفيك 

Asjad 0912241032 �ل�صوق �لعربي جنوب فندق �ل�صارقة  عب�صجد 

�خلرطوم غرب وكالة وعد   

Warm seas 0918020833 �خلرطوم غرب م�صتو�صف �ملودة  �لبحار �لد�فئة 

  

Alreeh 0907612721 �خلرطوم _�صارع �جلمهورية  �لريح 

Nadrin 0912231834 �خلرطوم _�س �لزبري با�صا عمارة بنك �لت�صامن  نادرين 

Roshan 0912121919 �لعمار�ت برج �لتنمية �لطابق �الأول رو�صن 

Tahazeeg 0912959511 �بو �دم مربع 4 �س �ل�صجل �ملدنى �صابقًا تهازيج 

Albassam 0912603712 �خلرطوم �ل�صجانة جو�ر ميد�ن �ملولد  �لب�صام 

Quaed alkaaba 0911119308 �خلرطوم _مقابل وكالة وعد  قو�عد �لكعبة 

Sudafi �صود�يف 

Matab 0112665535 �س �ليد عبد�لرحمن فندق كابري �لطابق �الر�صي  متاب

Business Tour 0912392336 �خلرطوم تقاطع �مل�صتل مع عبيد ختم  بزن�س تور

Regency 0123021777 عمارة بابا كو�صتا جو�ر وكالة �صامية  ريجن�صي 

Sudanese sand 0912517171 �صارع �لزبري با�صا _عمارة عطيات حممد  �لرمال �ل�صود�نية 

Setate)branch( 0918633311 غرب وكالة �الأنفال  فرع خا�س �صتيت 

Bathan 0912350918 �مدرمان �س كرري جو�ر بقالة جورجينا وجو�ر �صيدلية �لنا�صر بطحان 



دليل الهواتف

Bakri )branch( 0963454533 �ل�صوق �لعربى �س �ل�صيد عبد�لرحمن عمارة �ل�صو�حلى �لطابق 3 �صقه 1 فرع خا�س بكرى  

Alfidaa 0912739999 �صارع �جلهورية جو�ر مطعم بابا كو�صتا  �لفد�ء

Shtei alraha 0912299797 �صاطئ �لر�حة   �خلرطوم �س �جلمهورية جو�ر �خلطوط �المارتية

Adventure Land 0924000140 �صارع �لربملان مركز �لربملان �لتجاري  �دفن�صر الند

Alabbadi 0919955222 �صارع عبد �ملنعم جنوب �صينية �لقندول  �لعبادى 

Alathmad 0912226004 �صارع �لقم�صيون �لطبي  �الثمد 

Ambassador 0912273379 عمارة �أوقاف جامع فاروق  �مبا �صدور 

Alnahr 0912398997 �صارع عبد �ملنعم  عمارة �والد عو�س �هلل  �لنهر 

Alwigar 0918329951 غرب مقابر فاروق �س �ل�صحافة زلط �صرق �لباهي لل�صيار�ت عقار رقم 16   �لوقار �لدولية

Classic 0912354937 �أبر�ج �حلرية �لطابق �لثاين  كال�صيك 

Badab 0912207896 �ل�صوق �لعربى �س �ل�صيد عبد�لرحمن �لطابق �لثانى جو�ر وكالة هبانى   باد�ب

Eiffel 0912384384 �صارع �لوكاالت _مقابل فندق لو�صاكا  �إيفل

K town 0920200088 �خلرطوم )2(�صارع 47عمارة حمدي �أخو�ن  كي تاون 

Alfalah 0912359545 �صارع عبد �ملنعم عمارة �أوالد عو�س �هلل  �لفالح 

Almajd 0912572206 �صارع �لربملان جو�ر بنك �لت�صامن  �ملجد 

Alyasmin 0912844038 عمارة �صديق حامد علي غرب �لقم�صيون �لطبي  �ليا�صمني 

Prof 0912997449 �خلرطوم مقابل فندق �لبحرين  بروف 

Green line 0912399018 �صارع �لربملان عمارة �جلالية �ليونانية  قرين الين 

Asab 0912399710 جنوب �صينية �لقندول /غرب �لبنك �ل�صعودي  �أ�صاب 

Hapitat 0912300546 �لعمار�ت �صارع بيويوكو�ن جو�ر ديزل جننيتور هبيتات

Almadar 0912117585 تقاطع بيويوكو�ن �صارع �جلزيرة �ملد�ر 

Alridha 0915022217 �ل�صوق �لعربي مقابل بنك �لنيلني من �لناحية �جلنوبية   �لر�صا 

Enaba)branch( 0912117652 �ل�صوق �لعربي جو�ر وكالة فال  فرع خا�س �إنابة 

Alburoug 0124966669 �صرق �صينية �لقندول جو�ر فندق هور�يزون  �لربوج 

Tajoj 0910180808 تقاطع �س �صعد �أبو �لعالء مع �لطيار جميل  تاجوج 

Alabrag  0912358040 1 ةقص� لوال� قباطل� يندافل� دمح� دمحم ةرامع نمحردبع ديص�ل� س�  ج�ربال� 

Alshazrwan 0918199489 �صارع �لطيار عز �لدين فندق كابري  �ل�صاذور�ن 

Khattab 0912303961 �صرق فندق �لفردو�س  خطاب

Go �خلرطوم �س �لربملان مقابل ديو�ن �ل�صر�ئب  قو

Go)branch( 0918888850 فرع وكالة قو

quarc 0912318475 �ركويت �صرق �ل�صاحة �خل�صر�ء كو�رك 

Alkayyal )branch( 0912307146 �صارع )21(برج �لتنمية  فرع خا�س �لكيال 

Magdulin)branch( 012398840 �س �الإ�صبتاليا �صرق عمارة فندق �لتاكا عمارة �الأمري  فرع خا�س ماجدو لني 

Attractive 0912360461 �س �ل�صيد عبد �لرحمن  غرب فندق ريجن�صي عمارة هابي   �تر�كتف 



دليل الهواتف

magisty 0912358473 �لدمي غرب  ماج�صتي  

R 0912137257 �خلرطوم �صمال �صينية �لقندول ر

Almakki )branch( 0123200225 �ل�صوق �لعربي غرب فندق �ل�صارقه فرع خا�س �ملكي

Fast track 0912356066 �خلرطوم �س �حلريه عمارة �بر�ج �حلريه فا�صت تر�ك

Artinoub �رتنوب  �خلرطوم �ملعموره �س جوبا مربع )16(عقار رقم)71( �صرق �جلو�ز�ت

Almuhajir 0912145002 �صرق �خلرطوم �صركة كلوزيوم عمارة برج �لنيل �لطابق �الر�صي �ملهاجر

Aldiwania 091239919 �لديو�نية   �ل�صوق �لعربي جنوب �صينية �لقندول �صارع عبد �ملنعم عمارة �لزعيم

Aldiwania)branch( 0912187518 �صارع عبد �ملر�صي مقابل برج �والد عو�س �هلل �لطابق �الر�صي    فرع �لديو�نيه 

Bashair 0912187187 �خلرطوم غرب �س �صالع مع �صارع �لبلديه   ب�صائر �لعامليه 

Sawa 0122004141 �خلرطوم �ل�صوق �لعربي �س عبد �ملنعم عمارة �الوقاف         �ص��و�

Ematha 012010299 ��صت�صافه يف �صركة منافع �خلرطوم برى قاردن �صيتي �إم�اث�ا

Aldiyar 0912190208 �خلرطوم �ل�صوق �لعربي �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �الول �لديار

Shooq 0912779419 �خلرطوم �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن جو�ر فندق �ل�صارقة �صوق 

Shoken 0912444164 �صارع عبد �ملنعم فندق د�ما �صوكن

Al0ensiab                      0911800048 �خلرطوم جنوب �صينية �لقندول عمارة م�صطفي حمرو�س �الن�صياب

Propper 0111032091 �ل�صوق �لعربي عمارة �صديق ود�جلبل غرب �لغم�صيون �لطبي بروب�ر

Etta 0915213453 �صارع �حلريه عمارة عثمان �ليا�س �ت��اأ 

Terkawi)branch( 0911236262 �س �جلمهورية عمارة �ل�صيخ م�صطفي �المني  فرع وكالة تركاوي

Almawda 0912592206 �خلرطوم �ل�صوق �لعربي عمارة �لفيحاء �صمال جريدة �لر�أى �لعام �ملوده

Almisbah 0912619906 �س حممد جنيب غرب جهاز �ملغرتبني �مل�صباح

Alwafra 0912347088 �خلرطوم �ل�صوق �ملحلي �ملربع �لزهبي �صرق �مليناء �لربي  �لوفره 

Alwafra)branch( 0912347088 فرع �لوفرة

Eid alhaj sharq 0913203064 �صرق �مليناء �لربي مقابل بو�به رقم )1( فرع خا�س وكالة عد �حلاج �صرق

AlQeyam 0123184400 �خلرطوم عمارة �المار�ت �لطابق �لثاين �صقة رقم )1( �لقيم 

E.Tickets 0912390300 �خلرطوم )2( �س )41( عمارة )31( �لطابق �الول �صقة رقم )1( �إى تكت

Nibras 0912844848 �لعمار�ت �صلرع 41جو�ر طري�ن نا�س-�لبدروم نرب��س

Awlad Khalifa 0911874144 �حلرطوم جنوي �صينما كلزيوم �وؤالد خليفة

Tob air 0129300533 �خلرطوم �ل�صوق �لعربي عمارة عطيات توب �ير

Samarqand 0910600871 �خلرطوم �صارع �ل�صيد عبد�لرحمن جو�ر فندق �لبحرين عمارة علي �ل�صيد �صمر قند

Black pharaohs 0912894421 �ل�صوق �لعربي وكالة �النفال �لطابق �الول �لفر�عنة �ل�صود

Zomuruda 0916922456 �خلرطوم و�صط -�ركويت �صارع مركز عفر�ء زمردة

Al-ageed 0912393768 �خلرطوم �ل�صوق �لعربي �صارع عبد �ملنعم-�والد عو�س �هلل- �لطابق �الول �لعقيد

Zas 0906681512 �خلرطوم �صارع عبيد ختم –تقاطع �لق�صم �ل�صرقي- د�خل م�صرف �ملز�رع �لتجاري ز��س

AlBatoul 0915092191 �ل�صوق �لعربي جنوب غرب �ملريديان �لبتول



دليل الهواتف

Sun full 0129049300 �خلرطوم �صرق عفر�ء مول �صن فل

Marry 0912347239 �خلرطوم �صمال �صرق �صركة زين –�صارع كرتينا ماري

Haifaa 0912415488 �خلرطوم �ل�صوق �لعربي �صارع عبد�ملنعم –عمارة �والد عو�س �هلل - �لطابق �الول هيفاء

Mirak 0123079711 �ل�صوق �لعريي �صارع �ل�صيد عبد�لرحمن مري�ك

Almughadra 0912324112 �ل�صوق �لعربي �صارع �ل�صيد عبد�لرحمن �صمال رئا�صة بنك �لتنمية جنوب �النفال �ملغادرة

Alnagma alzahraa 0912511472 �خلرطوم �س �لبلدية  �صرق �إد�رة �ملال ريا و�حتاد �لكرة �لنجمة �لزهر�ء

Zezo 0900959009 �ل�صوق �لعربي تقاطع �صارع �حلرية مع �لبلدية –عمارة �ل�صافات �لطابق �الول زيزو

Alkeraida )branch( �ل�صوق �لعربي جو�ر فندق قباء فرع خا�س �لكريدة

Almudeer 0912473405 عمارة �لكارث جنوب �س �ل�صيد عبد �لرحمن �ملدير

Minimart 0912251569 �س �لزبري با�صا عمارة عطيات �لطابق �الول ميني مارت

Eilia 0915226083 �س �لربملان �أمام �خلطوط �الردنية �صابقاآ �إيليا

Binoud 0912367971 غرب �لقم�صيون �لطبي عمارة ود �جلبل �لطابق �الول بنود

Alnagm Althagip 0912358645 �خلرطوم �س عبيد ختم جو�ر جامعة �ل�صود�ن �لعاملية  �لنجم �لثاقب

Ritan 0915234375 �س �ل�صيد عبد�لرحمن غرب فندق ريجن�صي  ريتان

Dstenations 0912168580 �س �ل�صيد عبد�لرحمن عمارة �الوقاف  د�صتني�صنز

Perk 0912862874 د�خل مول �لو�حة دكان رقم ج 14 �لنا�صية �ل�صرقية �لطابق �الر�صي بريك

Almarasim)branch( 0923059599 �س �ل�صيد عبد�لرحمن عمارة �لكارث �لطابق �الول  فرع خا�س �ملر��صم

Minallah)branch( 0926520200 �س حممد جنيب �صمال �ملغرتبيت على �لزلط من �هلل فرع خا�س  

Montana 0123099666 �س �جلمهورية جو�ر �خلطوط �الرترية مونتانا

Ruaa 0922008009 �س �ل�صيد عبد�لرحمن غرب فندق ريجن�صي روؤى

Trans- Atlantic 0912396262 �لريا�س �س �مل�صتل جو�ر كافرتيا دودي  تر�ن�س �تالنتك

High fly 091348388 �س �جلمهوري جو�ر �صيدلية مبال مقابل �خلطوط �لقطرية هاي فالي

Farah tours 0912154969 �س �جلمهورية �صرق بنك �خلرطوم �لطابق �الر�صي عمارة عبد �للطيف مقابل �لبنك �لزر�عي  فرح تورز

Shadow Africa 0912380849 �س �جلمهورية عمارة�لقطان �لظل �الفريقي

Nuha 0913679528 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �لهدي �لطابق �الول مكتب 1 و2 نهي

Alarsh 0912316757 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �لنعمة غرب �صينية �لقندول �صرق فندق �لبحرين �لعر�س

R.S )branch( 0912575943 �س �ل�صيد عبد �لرحمن �صمال مكتبة �لن�صري عمارة ود �لف�صل �ر ��س فرع خا�س

Safwat alrahman 0912391069 عمارة كادينا �ل�صام جنوب عمارة �المار�ت �لطابق �الر�صي �صفوة �لرحمن

Nama 0912305213 تقاطع �لزبري با�صا جو�ر وكالة �صربة منا

Fly moor 0916146411 �ملقرن جنوب غرب عمارة �لنفيدي  فالي مور

Amgaad 0912951160 عمارة �ل�صالم �لطابق �الول مكتب رقم 45 جنوب وكالة �لواليات �جماد

Kebly )branch( 0912869369 عمارة �الوقاف �س �ل�صيد عبد �لرحمن �لطابق �الول فرع خا�س كبلي

Alqasim 0917376371 �س �ل�صيد عبد �لرحمن غرب فندق ريجن�صي  �لقا�صم

Alkhadraa 0123715279 �س �ل�صيد عبد�لرحمن عمارة هابى فار�س �لطابق �لثالث �خل�صر�ء 



دليل الهواتف

Tazkiraty 0912666639 �خلرطوم 2 جنوب �ل�صوق تذكرتى 

Digaira 0122222554 �خلرطوم �ل�صوق �ملحلى / �مليناء �لربى عمارة فوزى �لطابق �الول دقرية

Alfaw 0912468265 �صوق ليبيا �صمال موقف بحري عقار12 �لفاو

Alpha 0912150710 بحرى غرب �صعد ق�صرة �س �ملعونة  �لفا

Alnour 0911911917 �ملحطة �لو�صطى عمارة �أوالد بابكر �لطابق �الأول �لنور

Abu delaig 0913812912 حلة كوكو غرب موقف مدنى  �بودليق

Al-obaid 0912350278 حلة كوكو غرب �مل�صجد �لكبري عمارة �ل�صاطر �لطابق  �الول �صقة 4 �البي�س

Mawasim 0912168689 بحرى �المالك �س �ملز�د غرب �لبو�صتة �لقدمية  مو��صم

Albadia 0912353734 بحرى موقف �حلاج يو�صف  جممع �أ�صيلة  �لطابق �الول  �لبادية 

Algalib 0919634725 بحرى حلة كوكو عمارة عبد�هلل بالل �لطابق �الول �جلالب

Mowafaq 0912300360 بحرى �س �لبلدية  موفق

Alliwaa 0912334706 �مدرمان �س �ملوردة  �للو�ء

latti 0917449307 �خلرطوم �ل�صوق �لعربى عمارة �المار�ت �لطاب �لثانى  لتى

Abualmunzir 09126798663 �صوق ليبيا موقف �ل�صيخ �بوزيد �بو �ملنذر

Alestigama 0122359066 �صوق ليبيا  �صوق �بوزيد مربع 6 خلف جمموعة بنك �لنيلني �ال�صتقامة

Omerco 0905675341 �صوق �مدرمان �س �لعدنى  عمركو

wadlolol 0912328852 �صوق ليبيا  - �صوق �بوزيد مربع 1 جو�ر مطعم �لغز�ىل ودلولو

Zoom 0912218444 �مدرمان �س �ملوردة عمارة بيت �لربكة  زووم

Alghazal 0912251636 �صوق ليبيا جو�ر طلمبة كونكورب �لغز�ل

VIA 0912164203 �صوق ليبيا جو�ر طلمبة كونكورب  فيا

Alawi)branch( 0912978906 �مدرمان �س �ملوردة مقابل بنك �مدرمان �لوطنى  فرع خا�س علوى

S )branch( 0912326045 �ل�صوق �ل�صعبى �مدرمان - �لرتحيالت فرع خا�س ��س

Alburag 0912325205 �مدرمان �س �ملوردة �لرب�ق 

Sabeti 0912348759 �صوق ليبيا جو�ر رئا�صة �صرطة �ملحلية �صبيتى

Good man 0915341371 �مدرمان �س �ملوردة  قودمان

Juhaina )branch( 0910507272 �ل�صوق �ل�صعبى �مدرمان جو�ر �صركة �صيكان �صمال موقف �ل�صمالية  فرع خا�س جهينة

Tengla 0912245404 �صوق ليبيا �صمال – جو�ر موقف بحرى – مقابل وكالة �لرحلة  تنقلة

Alquds 0914641039 �مدرمان �س �ملوردة عمارة حممد ح�صني �لطابق �الر�صي �لقد�س

Alwadi)branch( 0122171500 �مدرمان �س �ملوردة  فرع خا�س �لو�دي

Alrahow 0123025526 �صوق ليبيا �صوق دبى �صمال بنك �لربكة برج زحل �صقة رقم )1(  �لرهو

Astellr 0912915895 �مدرمان �س كررى  حى �لعمدة �صرق ��صتيلر

Gaafar )branch( 0911331133 �مدرمان �لبو�صتة جو�ر �صيدلية �المام مالك فرع خا�س جعفر

Aldouma 0918877136 �صوق ليبيا مربع 3 مقابل بنك �لت�صامن �ال�صالمى  �لدومة

Aldiqa 0912327521 �مدرمان �ل�صوق جنوب �صوق �لدهب عمارة �صحاتة �لطابق �لثانى  �لدقة 



دليل الهواتف

Tarbal 0912445080 �مدرمان تقاطع �س كررى مع �س �بروف تربال

Golden Star 0912220803 �مدرمان �ل�صوق �صمال �جلامع �لكبري  �لنجم �لذهبى 

Althuraya 0912344157 �مدرمان �س �بروف �لرثيا

   

Alwafi 0915522663 �صوق ليبيا �صمال بنك �لت�صامن �ال�صالمى �لو�فى

Dabsia 0912302260 �مدرمان �س �لدكاترة  دب�صية

Nahar 0912329741 �ل�صوق �لعربى جنوب موقف جربة �صابقًا عمارة �لوقف �لبغد�دى نهار

Alsalhien 0912348397 �صوق ليبيا جنوب طلمبة �لنيل �ل�صاحلني

Shaha 0918000457 �ل�صوق �لعربى جنوب فندق قباء �س �ال�صبتالية �صاها

Armad 0912102283 �ل�صوق �لعربى عمارة عو�س �هلل �لطابق �الول  �رماد

Nub  0912167344 �ل�صوق �لعربي عمارة �المري �لطابق �لتاين نب �لعاملية

Ba Aboud 0912350006 عمارة باعبود تقاطع �س �لبلدية مع �حلرية جو�ر بنك �خلرطوم �س �حلرية باعبود

Alrafahia 0911206562 مقابل عمارة فندق دبي من �لناحية �جلنوبية �لطابق �لثاين  �لرفاهية 

Almutawkil 0912436312 غرب فندق روز� بارك �س �ل�صيد عبد�لرحمن �ملتوكل

Al aila 0912142514 عمارة �صديق ود�جلبل غرب جممع فتح �لرحمن  �لعائلة

Fly plan 0122000252 عمارة �صديق ود�جلبل غرب جممع فتح �لرحمن �لب�صري  فالي بالن

Anan 0912278249 عمارة �صديق ود�جلبل غرب �لقم�صيون �لطبي  عنان

Tafawl 0912753566 نادي �ل�صباط �لنادي �لنوبي  تفاوؤل

Tigerland )branch( 0912211930 �س �لربملان مقابل عمارة �ل�صر�ئب �لربج  تايقر الند) فرع خا�س(

Aladnani 0912785882 �س 21 �كتوبر �صمال مالعب كمبوين  �لعدناين

Badr algoum 0902538399 عمارة �لنعمة �لطابق �لثاين مكتب رقم 13   ،14 بدر �لقوم 

Mazaya 0918085499 غرب فندق كابري جنوب �س �ل�صيد عبد�لرحمن  مز�يا

Dar aliman �خلرطوم 2 عمارة حلب  د�ر �الميان

Albawsala 0912175071 �س �ل�صيد عبد�لرحمن جو�ر فندق ريجن�صي  �لبو�صلة

Aviation 0123277968 مطار �خلرطوم د�خل مبنى �لهيئة �لفرعية لعمال �لطري�ن �ملدين �أفي�صني

Habbani )branch( 0912299698 �ل�صوق �لعر بي �صرق �صينية �لقندول عمارة �لهدي �لطابق �لثاين مكتب رقم 2 فرع خا�س هباين

Ashbilia 0912356500 �ل�صوق �لعربي جممع حر�ء �لتجاري  ��صبيلية 

Naif 0912358567 �صارع �ل�صيد عبد �لرحمن برج �حلرمني نايف

Jouan 0122521223 �مدرمان �ل�صهد�ء �صمال م�صت�صفي ��صيا مقابل حمطة نبتة جو�ن

Honest 0120788700 �ملعمورة  �س �ل60 �صمال �لبنك �لفرن�صي  �ون�صت

sefaw 0912306229 عمارة حممود �صعيد ح�صني �صرق �صينية �لقندول  �صيفاو�

Dalas 0912694828 �س �لربملان عمارة �لربملان جو�ر وكالة �ر�س �ملغامر�ت  د�ال�س

Almumlaka 0912637089 �لعمار�ت �بر�ج �لن�صر عمارة رقم 43 �لطابق �ل�صابع رقم 703 �ململكة

Hadeel 0912335797 �س �مل�صتل جو�ر مطعم هافانا  هديل



دليل الهواتف

Qasralneel 0121070939 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �الر�صي  ق�صر �لنيل

Almaseera 0914533313 �مل�صرية �صينية �لقندول عمارة �لنعمة �لطابق �لثاين 

Nawafil 0912853133 تقاطع �ل�صيد عبد �لرحمن مع �لطيار جميل  نو�فل 

Alshargawi 0912174995 تقاطع �حلرية غرب فندق �لبحرين  �ل�صرقاوي

Midras 011090344 �س �لبلدية عمارة تبيدي �لطابق �الول  مدر��س

Abaq 0912838592 �صوق ليبيا عمارة �بو �صلعة �لطابق �الول جنوب تاركو عبق

Future 0912900526 عمارة �ملوردة  جو�ر عمارة حممد ح�صني  فيوت�صر

Sengenab 0912334059 �س عبد �ملعنم �صمال �صينية �لقندول  �صنجنيب

Amricano 09123000407 �ملعمورة مربع 85 تقاطع �س �ل60 مع �س مدين  �مريكانو

Relaxing holiday )branch( 0919402975 �لريا�س �س �مل�صتل برج �الحالم �لطابق �الول �صقة رقم 4 رالك�صنج هوليدي )فرع خا�س(

Alttawaf 0122603765 �مدرمان �س �لن�س �حلارة 21 جو�ر �صيدلية حممد �صالح �لطابق �الر�صي  �لطو�ف

Alkhayrat 0912390407 �صينية �لقندول عمارة �لنعمة �لطابق �الول �خلري�ت

Bioas 0912816660 �خلرطوم 3 �س بيويوكو�ن بيو��س

Bioas )branch( 0912324825 �خلرطوم 2 �س بيويكو�ن  فرع بيو��س 

Sky Leader 0912226071 و�صط �ل�صوق �لعربي جنوب فندق روز� بارك  ��صكاي ليدر

lindous 0912659210 تقاطع �لق�صر مع �ل�صيد عبد �لرحمن �لركن �ل�صمايل �لغربي �صرق مريديان �صابقا ليندو�س

Lindous)branch( 0126955400 �خلرطوم 3 �س 39 مع بيويوكو�ن فرع ليندو�س

Mohd Sulaiman 
Alddawi)branch(

0912464478 �س بيويوكو�ن فرع خا�س حممد �صليمان 

�ل�صاوي 

Saif Alhaq 0912250129 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �الر�صي  �صيف �حلق 

Hubara)branch( 0912339197 عمارة �صديق ود �جلبل مكتب رقم14 فرع خا�س حبار� 

Sidrat almuntaha )branch( 0912112574 �س عبد�ملنعم عمارة �والد عو�س �هلل �لطابق �الول  فرع خا�س �صدرة �ملنتهى

Alfayed 0912987275 �ل�صوق �لعربي �لفايد

Alagraa 0922354317 �س �لربملان عمارة  مرهج جو�ر خمبز �لربملان  �الأقرع

Abu gussa 0912960635 �س حممد عبد�ملنعم �صرق موؤ�ص�صة �جلمارك  �بو ق�صة 

Aldanoub 0912350552 �خلرطوم مركز �لطائفة �الجنيلية من �جلهة �لغربية �ل�صمالية  �لد�نوب 

Sama 0912397890 �ملن�صية �س �ل�صتني جو�ر م�صجد �صيدة �صنهوري  �صما

Razan 091237787 �لعمار�ت �بر�ج �لتنمية �لطابق �الر�صي رز�ن

A.D.A 0912419215 �س �جلمهورية �صرق �صيدلية كمبال  �إيه دي �إيه

Alrakaib 0912305834 �س �جلمهورية عمارة �ل�صيخ م�صطفي �المني �لركائب

Tuhama 0924444576 �لعمار�ت �س 29 جو�ر �صيدلية حممد �صعيد �لطابق �الول �صقة رقم 1 تهامة

Seyao 0913949494 بحري �س �النقاذ مبني حمطة �ل�صكة حديد �صالة �لركاب  �صياو

Three D 0912113232 �س �ل�صيد عبد �لرحمن جو�ر فندق �لبحرين  ثري دي 

Tarco )branch( 0911174148 �س بيو يو كو�ن  فرع تاركو

Tarco 0918010557 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة بنك �لت�صامن  تاركو 



دليل الهواتف

Rama 09999999024 �لعمار�ت �صارع 29 غرب �ل�صفارة �ل�صعودية  ر�ما 

Three s 0115544001 �س �لتجاين �ملاحي جنوب �ملركز �لثقايف �لربيطاين  فرع خا�س ثري �إ�س 

Khlid alsanousi 0912377332 �س �ل�صيد عبد �لرحمن �صمال �ال�صبتالية جو�ر �لنا�صكون  خالد �ل�صنو�صي 

Larketing 0912331832 �س �ل�صيد عبد �لرحمن  �س فندق كابري  الركتنق 

0912971222 �س عبد �ملعنم جنوب فندق �لتاكا       

Rotana 0912329565 �س �ملوردة مقابل عمارة حممد ح�صني �لطابق �الر�صي روتانا 

Alrawda 0912395239 �س �ل�صيد عبد �لرحمن غرب �لطلمبة �س �صلطان عمارة فندق بدر �ل�صياحي  �لرو�صة

Albawga 0128882588 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �صاتي �لطابق �الول  �لباوقة 

Alsaddah 0919007945 �س �لعر�صة جنوب جامعة �الحفاد �صمال غرب ��صتاد �ملريخ �ل�صد�ح

Albawadri)branch( 0912166630 �س �ال�صبتالية غرب عمارة �المري مقابل فندق �للحوي  فرع خا�س �لبو�دري 

Magiland)branch( 0912631953 جنوب �س �ل�صيد عبد �لرحمن مقابل فندق �ل�صارقة فرع خا�س ماجالند

Fexi )aljarah( فك�صى ) �جلر�ح �صابقًا (

Tosca 0912373437 �س عبد �ملنعم عمارة فنق د�مة �لناحية �لغربية �لطابق �الر�صي  تو�صكا 

Albasha 0912134902 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة ود �جلبل �لطابق �الول  �لبا�صا

Rawafid 0912933270 �لعمار�ت 29 رو�فد

Shadq 0912205455 جنوب �ل�صجانة غرب بنك �خلرطوم جو�ر م�صجد �بر�هيم  �صدق

Pantiyo 0912396574 �ركويت �س عبيد ختم �صرق �جلامعة �ملفتوحة  بان��ت��يو 

Sanaa 0917261616 �صوق ليبيا �صمال موقف �لربكة �صوق دبي �ل�صارع �لرئ�صي �صنعاء 

Hafizeen 0912477771 �س �لق�صر  عمارة مركز رمي لل�صمع  �لطابق �لثالث  حافظني 

Meman 0912219326 �س �جلمهورية جو�ر مطعم بابا كو�صتا  ميمان 

Abbas Yousif 0912379170 �ل�صوق �ل�صعبي ترحيل �ملروة  عبا�س يو�صف 

8 star )branch( 0122323658 �س �ال�صبتالية غرب فندق دبي  فرع خا�س 8��صتار 

Albastabi 0121848355 �س �لبلدية عمارة تبيدي �لطابق �لثالث  �لبا�صطابي 

Aldalail 0183783825 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �لثاين �صقة رقم 22 �لدالئل

Tadabeer 0912300453 �س �ملك منر مع تقاطع �س �لزبري با�صا جنوب �لهالل �الحمر  تد�بري

Fafa 0912139358 �صوق ليبيا �صمال موقف بحري  فافا

Royal wings �خلرطوم 2 جو�ر وكالة �صنرت�ل �س 41 رويال وينقز

Alasima 0912372626 �لعمار�ت �س �ل�صفارة 29 مقابل مكتب �لغامن لال�صتقد�م  �لعا�صمة 

Maswda 0912489994 �صينية �لقندول غرب �لبنك �ل�صويدي  م�صودة 

Um munged 0912992644 �خلرطوم �ل�صكة حديد �س بيو يوكو�ن مقابل موقف �صروين  �م منجد

Almagmoua 0912301721 �لعمار�ت �س 25 �صمال غرب �ل�صفارة مقابل مد�ر�س �ل�صيخ م�صطفي �المني  �ملجموعة 

Adandoy 0990833456 بحري عمارة �ل�صندوق �لقومي �لطابق �خلام�س �س �لبلدية  �د�ن دوي 

Alhassanein 0912232359 �س �ل�صحافة �صرق مدر�صة فاطمة عبد �لرحيم  �حل�صنني 

Alshalal 0912106009 عمارة �صاتي �لطابق �الول تقاطع �ل�صيد عبد �لرحمن مع �لطيار مر�د  �ل�صالل



دليل الهواتف

Abu dalal 0912373416 �ل�صوق �ل�صعبي جو�ر ترحيالت مروى  �بو دالل 

Nairubi 0912372108 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �والد عبد �هلل نريوبي 

)Idriss )branch 0126764977 �س �ل�صيد عبد�لرحمن عمارة ح�صن حممود ح�صن �صرق عمارة ود�لف�صل د�خل �ملمر  فرع خا�س �دري�س

Alzahbia 0123232320. �س �ل�صيد عبد �لرحمن � �صرق فندق كابري  �لذهبية

Lubna )branch( 0912110582 �س �صالح با�صا –عمارة �المني برير �لطابق �الر�صي �صرق �صحيفة �لر�ي �لعام فرع خا�س لبنى

Alfaizoun 0123325555 �لعمار�ت �س25 مقابل د�خلية د�ود عبد �للطيف �جلامعية �لفائزون

Marafi 012666777 �س �ال�صبتالية �صرق فندق �للحوي - مر�يف

Alfadil 0912629355 �خلرطوم �ل�صكه حديد غرب موقف �صروين �لفا�صل 

Oscar 0912337913 �خلرطوم 2 �ل�صارع �لرئي�صي جو�ر هال لالثاث  �أو�صكر 

Nour Aya 0912183920 �لعمار�ت �س 19  نور �ية

Tarmac 0919665356 �لكالكلة �للفة �صوق �للفة �لطابق �الول  تار ماك 

Albasmala 0966623923 عمارة �صديق ود �جلبل  �لب�صملة

Nyala)branch( 0912912947 �س �ل�صيد عبد �لرحمن مقابل فندق �لبحرين فرع خا�س نياال 

Bagawi)branch( 0913031000 عمارة �صديق ود �جلبل جو�ر م�صرف �ملز�رع �لتجاري  فرع خا�س بقعاوي

Online 0912979540 �خلرطوم �صينية �لقندول عمارة �ل�صو�حل �لطابق �الر�صي دكان رقم 4  �ونالين 

Abu zafir 0912109286 �لريا�س �س �وماك غرب تاركو للطري�ن  �بو ظافر

Westland 0912360454 �خلرطوم 2 �صمال نادي �ال�صرة  وي�صت الند 

D.G.l 0111600006 �خلرطوم 2 �س كرتينا عمارة �ملتحدة �لطابق �لثاين dgl دي جي �ل

Mehyar 0912409647 �خلرطوم �س �مل�صتل مقابل �صفارة جنوب �ل�صود�ن  مهيار

Algoury �جلورى

Alwugha 0918204578 �مدرمان �س �ملوردة  �لوجهة 

Entishar �نت�صار

Badab)branch(  0912687574 ينابه ةلاكو ر�وج يناتل� قباطل� يدهل� ةرامع نمحرل� دبع ديص�ل� س� يبرعل� قوص�ل�  ب�داب س�اخ عرف 

Refal 0912348825 �خلرطوم �بر�ج �لنيل برج 83 �صقه رقم 201  ريفال

Blue waves 0123034734 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �الول  بلو ويفز 

youmna 0912788772 �صمال �صينية �لقندول عمارة بنك �يفوري �لطابق �الر�صى مينى 

Gas 09186224333 �س حممد جنيب جو�ر �صيدلية حممد �صعيد ) مو�جة( جا�س

Alwsayet 0116960000 �ل�صوق �لعربي �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �الول �لو�صائط

   

Stafros 0122552926 �س �جلمهورية عمارة عبد �للطيف �حمد �لطابق �الر�صي  ��صتافرو�س

Malkabia 0916737138 �ل�صوق �لعربي �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �الول  مالكابية 

locator 0912692065 �ل�صوق �لعربي �س �بو �لعال جنوب بنك �الدخار لوكيرت 

Amanda 0911484448 �س �لربملان عمارة �صروين �لطابق �الر�صي  �ماند� 

Qurtag 0912824570 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �الول �صقه رقم 5  قرطاج 



دليل الهواتف

Africa effile 091280332 �س �ل�صيد عبد �لرحمن  عمارة �لنعمة �لطابق �الر�صي مكتب رقم 11   �فريكا �يفل

Data travel 0914035553 �ركويت تقاطع �ل�صرق �صرق �لبيت �ل�صامي  د�تا ترفل 

Wahba 0912547928 �صوق �خلرطوم 2 مقابل برج �لنخيل عمارة �لتامينات �ال�صالمية �لطابق �الر�صي   وهبة  �لعاملية 

Tafaneen 0913888888 �س حممد عبد �ملنعم مقابل عمارة �المار�ت جنوب عمارة �والد عو�س �هلل  تفانني

Obal 0916125016 �ل�صوق �لعربي �صرق �صينما كلوزيوم عمارة �لنيل �لطابق �الر�صي جو�ر وكالة �ملهاجر  �وبال 

Algadi 0998980524 �س حممد جنيب جو�ر وكالة ح�صنني  �لقا�صي 

Balsam 0912911367 غرب �صينية �لقندول عمارة �ل�صو�حلي �لطابق �الر�صي �صرق عمارة ود �لنعمة  بل�صم 

Star way 0912897667 �ل�صوق �لعربي عمارة لوالد �لفكي عو�س �هلل  ��صتار وي

mazain 0924647753 �ركويت غرب �لق�صم �ل�صرقي  مذ�ين 

Alnahda 0912220703 �مدرمان �س �ملوردة عمارة �حلرية �لطابق �الول  �لنهده 

Albasigat 0123007532 �لعمار�ت �س 55  �لبا�صقات 

Nour almadinah 0910190399 �ل�صوق �لعربي عمارة �ل�صو�حل �لطابق �الول  نور �ملد ينة  

Jiola 09122225757 �ركويت �صمال �صرق عفر�ء �صرق مكتب كو�ر لال�صتخد�م �خلارجي  جيوال 

Munia 0912340907 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �صروين غرب قندق �صهرز�ت منية 

Almishkat 0907771808 �صوق ليبيا �بو زيد جنوب بنك �ل�صمال �ال�صالمي مقابل موقف �ملو��صالت  �مل�صكاة

Alimaniat 0183743822 �صينية �لقندول �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة بنك �يفوري �الميانيات 

lyon 0123639898 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �الول �صقة رقم 12 ليون

Sahab 0912214394 �س �بر�هيم �ملفتي غرب نادي �ل�صباط �صحاب 

Dalia 0922604712 �س �جلمهورية عمارة �جلمهورية �صابقا �لطابق �الول �صقة رقم 1 د�ليا

Travel zoon 0912303296 بحري �ملز�د جو�ر حمكمة �لعمل  ترفل زون

Dukhreena )branch( 0905444453 �س عبد �ملنعم عمارة �لزعيم �لطابق �الر�صي  فرع خا�س وكالة دخرينا

Izzalddin 0912604984 عمارة فندق د�ما �لبدروم �صمال �صينية �لقندول  عز �لدين

Al- akhyar 0918777145 عمارة حمدي زياد جنوب مطعم �لبو�دي �لطابق �لثالث �صوق خرطوم 2  �الخيار 

Selver moon 0912306403 �س �لربملان �صوؤن �لوكالء �صود�نري  �صلفرمون

Ramsis �س �ل�صيد عبد�لرحمن رم�صي�س 

Nour seen 0912199049 �س �جلمهورية عمارة �الوقاف مقابل كوفتي �لطابق 1 عمارة �لتامينات  نور �صني 

Alyamama 0912686405 �صرق �صيني �لقندول عمارة �لقد�س �لطابق �لثاين  �ليمامة 

Taleen 0912545503 �صمال فندق �لبحرين جو�ر وكالة نو�فل  تالني

Kardef 0912943164 �س �ل�صيد عبد �لرحمن غرب �صينية �لقندول    كاردف

Karbkan كاربكان

Biba 0912917994 �س �جلمهورة عمارة وقف حممد عبد �ملنعم �لطابق �الر�صي  بي�با

Nagham 091730047 عمارة ود �جلبل غرب �لقم�صيون �لطبي  نغم 

Arrival  Global 0912277221 غرب �صينية �لقندول جو�ر فندق �لبحرين  �ر�يفل �لعاملية

 Qenwan Global 0927066204 عمارة �المار�ت جو�ر موقف جربة �لقدمي  قنو�ن �لعاملية

Ortinal 0912992924 �ركويت غرب �لق�صم �ل�صرقي و�صرق عفر�ء مول  �ورتينال 

Atlanta �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �الول  �التنا 



دليل الهواتف

Maldives 0927999990 �س �جلمهورية �صرق �خلطوط �المارتية جو�ر وكالة �قرع  مالديف 

Al-etisam 0912892444 بحري �س �لبلدية  �العت�صام

Sharq alnile 0912268123 عمارة عثمان �صالح جنوب �بر�ج �ل�صر�ئب �خلرطوم  �صرق �لنيل 

Areen )branch( 0912101338 عمارة فندق �ملدينة �لطابق �الر�صي �خلرطوم  فرع خا�س �رين 

Swift 0912340940 �لعامار�ت �س 7 مقابل مقابر فاروق  �صويفت 

Rose Marie 0912398315 �س �جلمهورية عمارة حممد عبد �ملنعم غرب �ملجل�س �لت�صريعي  روز ماري 

Alsafeer 0912233234 �س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الوقاف �لطابق �لتاين  �ل�صفري 

Saja 0912900089 �ل�صوق �لعربي عمارة �بو فار�س  �صجي 

ZainAlkawahla 0912335325 جو�ر عمارة �المار�ت عمارة كاردينيا �ل�صام �لطابق �الر�صي  زين �لكو�هلة 

Anzara 0122050012 �ل�صوق �لعربي عمارة دو�صة �لطابق �الر�صي  �نز�ر� 

Al mutamad 0901502255 �س �لبلدية عمارة تبيدي �لطابق �لثالث  �ملعتمد

World gate 0912350263 �س �جلمهورية عمارة بابا كو�صتا �لطابق �الول  بو�بة �لعامل 

Larein 0913225013 �س �ملعونة بحري �صمال �صعد ق�صرة جو�ر بنك في�صل  الرين 

Busat alreeh 0912938141 �س عبد �ملنعم عمارة �والد عو�س �هلل �لطابق �الر�صي  ب�صاط �لريح

Meyan 0120345787 �لعمار�ت �س 63 جممع �لن�صر منبي رقم 35 �صقة رقم 2  ميان

Dhiyof alrahman )branch( 0913033334 جنوب �صينية �لقندول عمارة �والد كمري �لطابق �الر�صي  �صيوف �لرحمن فرع خا�س 

Barakat Alhuda 0123016302 �صوق ليبيا �صرق موقف بحري  بركة �لهدي 

Karbican كاربيكان

Kal 0912540162 �صوق ليبيا �صرق بنك �لت�صامن مقابل موقف بحري  كال

Omega 0912931841 �س �ل�صيد عبد �لرحمن �صينية �لقندول مقابل فندق �لبحرين  �وميغا

Menas)branch( 0912740289 عمارة ود �جلبل جو�ر وكالة �لعائلة  فرع خا�س مينا�س 

Alwan 0123049441 عمارة جممع �لقد�س �لتجاري �صمال مول �لو�حة  �صرق �ل�صفارة �مل�صرية  علو�ن 

Mab)branch( 0912164111 مقابل فندق �لفي�صل �صرق رئا�صة بنك �لنيل �ل�صوق �لعربي   فرع خا�س ماب 

Dahab aldamira 0127999111 �س عبيد ختم �صمال حمطة �لبالل جو�ر �صام�صوجن �لطابق �لثالث  دهب �لدمرية

Amna�منه
0912779419Alfurgan�خلرطوم �ل�صوق �لعربى جنوب �س �ل�صيد عبد �لرحمن �لفرقان
0912312255Alnazir�خلرطوم 2 �صرق �صوق �لعمار�ت�لناظر
Alnakheel�س عبد �ملنعم عمارة �والد عو�س �هلل �لطابق �الأول�لنخيل
Hat�س �لربملان مقابل بنك �يفورىهات

Soudariتقاطع �لربملان مع �لطيار مر�د�صودرى
Al- ekhtiar alawal�س �ل�صيد عبد �لرحمن عمارة �الأوقاف �لطابق �الأر�صى�الختيار �الأول

Dan dahab�س �لربملان عمارة �صرونى �لطابق �الأر�صىد�ن دهب 
Air link�س �لنيل �لفندق �لكبري�يرلنك

High life�صرق حديقة ��صر�قة �لتجانىهاى اليف 
0912230577Alwegdan�ل�صحافة زلط �صرق �مليناء �لربي �ملربع �لزهبي �صارع �صرق جو�ر وكالة �لوفرة�لوجد�ن

جاغو

�آالف

Jago alaf�خلرطوم �ل�صوق �لعربي  غرب م�صجد فاروق عمارة �لنخلة �ملجانني

)Trafco )branch�خلرطوم �س �ملك منر  جو�ر �ملعهد �لثقايف �الملاين فرع خا�س تر�فكو



دليل الهواتف

Namaتقاطع �لزبري با�صا جو�ر وكالة �صربةمنا
Wadei 0912217753 �س �لربملان �� عمارة �ملريغية  ��� �لطابق �الول وديع

0912225528Al-akoura�ل�صوق �لعربي �س �ال�صبتالية مقابل فندق �لفي�صل�لعيكورة

0912395003Niha�س �جلمهورية مقابل الري �بوظبي لل�صر�فةن�يها
)0922203013Rawan )branch�خلرطوم عمارة ح�صو�س  �لطابق �لثاينفرع خا�س رو�ن

Zana�س عبيد ختم غرب �الأدلة �جلنائية جنوب مطعم كودى ز�ن���������������ة

فالورز

�س �ملطار �أمام �حتاد �أ�صحاب �ل�صناعات جو�ر �صيدلية ود �ل�صريف �صمال �ملركز �لطبى 

�حلديث
018381225Flowers

0122700505Melbourne�س عطربة عمارة �الخوة �لطابق الر�صى ميلبورن
Alzakhir�خلرطوم ��صجانة �س �حلد�دين�لز�خر 

0183747787Alhadara�س عبد�ملنعم برج �والد عو�س �هلل مكتب رقم 18 �حل�صارة 

�آالء

�س �حلرية تقاطع �حلرية مع �جلمهورية جنوب م�صجد فاروق عمارة �بر�ج �حلرية �لطابق 

�الر�صى مكتب رقم 44
0912480033Alaa

0115471322Abu murad�خلرطوم 3 �س بيويو كو�ن جو�ر �صقق �صلطان�بو مر�د
Alrmzani�خلرطوم �لعمار�ت �س 5 تقاطع �س �مللك عبد �لعزيز�لرمز�نى
0918440000cekaf�خلرطوم 2 �س 29 جو�ر مطعم �لو�حة �صى كاف 

Algammam�س �لربملان غرب �مل�صجل �لتجارى �صمال �خلطوط �الثيوبية �جلمام
0912380105Alrawhaa�ل�صوق �لعربى جنوب غرب �صينية �لقندول غرب عمارة �لزعيم �لروحاء

Nouf�ركويت �س ماأمون بحريي جو�ر ندى �لعنرب �صرق تقاطع �ل�صاحة �خل�صر�ء نوف

Restaurants )المحالت العامة ) المطاعم
 المطـاعـــــــم درجة أولي

Stairs �صارع  �أفريقيا �إ�صتريز

Amwaj 0912368308 �صارع �أفريقيا �مو�ج

Momen 0912151577 �صارع  �أفريقيا موؤمن

Jad 09123100162 �صارع �أفريقيا جاد

Panda 0912848351 �صارع  �أفريقيا بنده �ل�صياحي

Tangeran 0920999995 �صارع  �أفريقيا تاجنرين

Liwan Aldemishqi 0912363371 جو�ر�صينية �ل�صوق �ملركزي �لليو�ن �لدمي�صقي

Alsarf 0156767676 �مدرمان �س/ �لنيل �ل�صرف

Havana 0922414647 �لريا�س   �س/ �مل�صتل هافانا

Dudi center ا0912633441 �لريا�س   �س/ �مل�صتل دودي �صنرت

Italy Pizza 0155881908 �لريا�س   �س/ �مل�صتل �يطايل بيتز�

Albwaba alsouria 0925504921 �لريا�س   �س/�مل�صتل �لبو�به �ل�صوريه

Time out 0912628213 �لريا�س تقاطع �س/117/مع �س/ عبد �هلل �لطيب تامي �وت

Beatles 0926741085 �لريا�س   �س/117 بيتليز

Barmqana �لريا�س   �س/117 بارمقانا

Solitaire 0922040783 �صارع   �جلز�ر �صوليتري

MY PLACE 0120885500 �لريا�س   �س/ مكه MY PLACE
Bab al-Yemen Mandi 0909039390 �س/   �ل�صتني باب �ليمن للمندي



دليل الهواتف

Syrian Fresh Food 0918119624 �صارع   �ل�صتني

�أملاأكوالت �ل�صوريه 

�لطازجه

Salt and Pepper 0912314130 �س عبيدختم ملح وفلفل

Alex  taste 0912316950 بري �س/ �ملعر�س �أليك�س ت�صت

Turkish Topkapı 0912308210 �إمتد�د �لبالبل مربع )3( توب قابي �لرتكي

Sidibe 0924241173 �س / عبيد ختم �صيدي بيه

Orchestra 0912158036 �س/ عبيد ختم �الأورك�صرت�

alfakhir 09051111116 �س/ عبيد ختم جو�ر �لكهربا �لفاخر

Venice 0155212000 �س/ �لنيل فيني�صيا

Pizza Corner 0912300914 �خلرطوم )2(�س/ �مللك عبد �لعزيز بيتز� كورنر

Laziz 0912309707 �لعامر�ت �س/ )1( لذيذ

Moka & MOk 0125031244 و�حة �خلرطوم موكا �ن موك

Sama 0912464839 �مدرمان �س/ �لو�دي �صما

Royal Broast 0912260821 �س/ �ملعونه رويال برو�صت

Topkapi 0912308210 �س/�فريقيا توب قابي

Spectra 0909733333 �س/ �فريقيا ��صبكرت�

Babylon 0912668697 �لريا�س/�س مكه بابليون

المطاعم درجة ثانية 
0908167037Papa Costa Restaurant�صارع �لجمهوريةمطعم بابا كو�صتا

0999555561Abbas Turkish Restaurant�بوحمامةمطعم عبا�س �لتركي
0912301618Red Sea Restaurant�ل�صوق �لعربيمطعم �لبحر �الأحمر

 
 0911118666Alzaeem Restaurants�ل�صوق �لعربيمطاعم �لزعيم

0122888869Noon Delicacies�صارع �ل�صيد عبد �لرحمننون للماأكوالت �ل�صهية
0912246072Cookie Burger Restaurant�لخرطوم �صارع �لجمهوريةمطعم كوكي بيرجر

0912197839Turkish Assbaua�صارع �ل�صتين��صباو� �لتركى
0122229604AlemtiazTurkish restaurant�صارع �ل�صتينمطعم �المتياز  �لتركي

0928191021Hamada restaurant�صارع �ل�صتينمطعم حمادة
0912220166Wadie  broast�س/برو�صتوديع برو�صت

0123999925Ivory�لعمار�ت �صارع )1(�يفوري
0912225760Alsabreen�صارع مدني�ل�صابرين

0922255508Ontario�لخرطوم2�ونتاريو
0912379599Allamab mandi�لالمابمندي �لالماب

0912133395Waha restaurant�لخرطوم )2(مطعم �لو�حة
0925113848Fagiiri restaurantحي يثربمطعم فقيري
0912818252Anzoz restaurant�صارع �ل�صتينمطعم �نذوز



دليل الهواتف

0911070700Miami restaurantبرى �صارع �لمعر�سمطعم ميامى
0123884434Layali restaurant�لعمار�ت �صارع )15(مطعم ليالي

0912302410Habasha restaurant�صارع محمد نجيب مع �صارع 61مطعم �لحب�صة

0121323245Papa hussein�لعمار�ت �صارع �لن�سمطعم بابا ح�صين
�صوب  وك��وف��ي  ك��اف��ت��ري��ا 

�لمطار

 0914472584Cafeteria and a coffee shop�صارع �لمطار
Airport

0914948000Venus altazeg�صارع �فريقيافينو�س �لطازج

0912398828Duabul Restaurantجبرة / م�صجد باللمطعم دعبل

 0921623155Diponairs Pizza�لريا�س �صارع �لم�صتلبيتز� دبيبو نيرز

0912271770Shami House Restaurant�صارع عبيد ختممطعم �لبيت �ل�صامي

0911706688Dodi Center Restaurant�لعمار�ت �صوق 41مطعم دودي �صنتر

0919399999Shawrma arabi�لعمار�ت �صارع )1(�صاورما عربي
 Tanoor Inn restaurant 0923759727�لخرطوم )2(مطعم تنور �ن

0912367765Bawadi Restaurant�لخرطوم )2(مطعم �لبو�دي
0912482862Fresh Restaurant�لخرطوم)3( حديقة �لقر�صيمطعم �لطازج

0906110533Square�لريا�س �س/�لجز�ر��صكوير
0912304393Pizza Debonirs�مدرمان/مدينة �لنيلبيتز� ديبونيرز

0155881901Italian Pizza Restaurant�لخرطوم )2(مطعم �يطالي بيتز�
0912496274Azkatun Restaurantجنوب مقابر فاوقمطعم عزكاتون

0913329300Egyptian House Restaurant�س عبيد ختممطعم �لبيت �لم�صرى
0912239042Egyptian House�مدرمان/حي �لرو�صة�لبيت �لم�صري

0912364800Hadramout Restaurant�لخرطوم )2(مطعم ح�صرموت
0912100951Italy Pizza Restaurant�لخرطوم �لريا�س �س م�صت�صفى مكهمطعم �يطالى بيتز�

0919998475Lucky meal Restaurant�لعمار�ت �س 1مطعم لكى ميل
0912148398Face food�س/عبيد ختم �لبالبلفي�س فود

0915030530Khartoum town�ل�صوق �لمركزيمطعم خرطوم تاون
0912316610ponabte Restaurant�لريا�س �س م�صت�صفى مكهمطعم بون �بتى
0155881903Italy Pizza 1�مدرمان �لمهند�صين�يطالي بيتز�1
0155775757Dodi Restaurant�مدرمان �لعمدة �صرقمطعم دودي 1
0155889002Italy Pizza 2�مدرمان �صارع �لو�دي�يطالي بيتز� 2

0912304854Ivory�مدرمان �لمالزمين�يفوري



دليل الهواتف

0912358713French Hut�مدرمان �لعر�صة�لكوخ �لفرن�صي
0918160333Flavors�مدرمان �لمالزمينفليفر

0911313069Farah�مدرمان �لمالزمينفرح
0912239042Egyptian House 1�مدرمان �صارع �الربعين�لبيت �لم�صري1
0912874649Egyptian House 2�مدرمان �صارع �الربعين بانت�لبيت �لم�صري 2

0912936542Harseas�لثورة �لحاره �ل4هار�صيز
0123756090Twister�مدرمان �ل�صهد�ءتوي�صتر
0123756090Dodi 2�مدرمان �صارع �لو�ديدودي 2
0929286695Orange�مدرمان  �صارع �ل�صناعات�ور�نج

0912391249Alaalami�مدرمان �لمهند�صين�لعالمي
0919942199Christy�مدرمان �لمالزمينكر�صتي

0922216425Yasmin Food�مدرمان �ل�صهد�ءيا�صمين فود
0912306228Aljawad�مدرمان �لعر�صة�لجو�د

0155881902Italy Pizzaبحري �لموؤ�ص�صه�يطالي بيتز� 
0111161877Almouj�مدرمان مقابر �حمد �صرفي�لموج

0912348934G.G�مدرمان �لمالزمينجي جي
0912471864Alsafeena�مدرمان �لعر�صة�ل�صفينة

0912268974Alabeer�مدرمان �لمهند�صين�لعبير

 0912328700Ivory Restaurantبحري-�صارع �صمباتمطعم �يفوري
0922143568Carlos Restaurantبحري-�صارع �صمباتمطعم كارلو�س

0912351135Mac Pizza Restaurantبجري-�صارع �لمعونةمطعم بيتز� ماك
0912309423Nile Palace Restaurantبجري-�صارع �لمعونة- �لمز�دمطعم ق�صر �لنيل

0906023111Niema xniemaبحري-�المالك � جنوب �صينما حلفايامطعم نعمة × نعمة
0912309793Tufaha�لعمار�ت �س)1(تفاحة

0912367765Star cafe�لعمار�ت �س)41(��صتار كافي
0912944602African village�لعمار�ت �س)53(�لقرية �الأفريقية

0914653885Gubi restaurant�س محمد نجيبمطعم جبي

Cafeterias الكـافتــــريـــات

Parista �لريا�س �س/ مكه 0915080330 بار�صتا

Lucky meal          _ بحري

لكي ميل

Abu gabra         0121127198 بحري �س/ �بلديه

�أبو جابره

Syrian house          0912911197 بحري

�لبيت �ل�صوري



دليل الهواتف
Parks المنتــزهات

Askila resort
0912957233 �صارع �لنيل منتجع �الأ�صكال

Mugran Park
0912135208 �صارع �لنيل منتزه �لمقرن

Ozoon Park
0912391161 �لخرطوم )2( وزون

ُ
منتزه �أ

Aldawha Park
0912880774 جبره منتزه �لدوحه

Burri Family Park
0912320153 بري منتزه برى �لعائلي

Children>s City Park
0912144667 �صارع �فريقيا منتزه مدينة �لطفل

Qurashi garden
0912331578 �لخرطوم)3( حديقة �لقر�صى

Riyadh Park family
0123007489 �لريا�س منتزه �لريا�س �لعائلي

Alhafawa Park
0912208973 �صارع �لق�صر منتزه �لحفاوه

Algantara Park
0913668676 بحري/ حلة كوكو منتزه �لقنطره

Koko garden
0129396809 بحري/ حلة كوكو حديقة حلة كوكو

Alsalam Park
0912222360 بحري/ حلة كوكو منتزه �ل�صالم

Albasigat park
09123076022 بحري/ دردوق منتجع �لبا�صقات

Aboud Park family
0123832004 بحري منتزه عبود �لعائلى

Alzwada resort 
0914777700 بحري منتجع �لزو�ده

Almawrada Park
0915906142 �أمدرمان �س/�لمورده منتزه �لمورده �لعائلى

Albawaba Park
0912112033 �أمدرمان �س/ �لمورده منتزه �ألبو�به

Umbada Park
0912286941 �أمدرمان / �أمبده منتزه �أمبده

Magic land Park
09123199909 �أمدرمان منتزه ماجك الند

Rivera resort
0912816678 �أمدرمان /�لمورده منتجع �لرفير�

Muzan Park
0912997810 �أمدرمان منتزه مزن

Rama tourist Park
012363371 �صمال لفة �ل�صوق �لمركزي منتزه ر�ما �ل�صياحي

Altaif Park
0911204511 �س / �لنيل منتزه �لطائف



دليل الهواتف

الليمــــوزين
Limousine

0912332051�لخرطوم 2عبد �هلل محى �لدين

Abdallah Moheyaddin
0912566991�س عبيد ختم �ركويت مربع 40كونك�صن ليموزين

Connection Limousine 
0912966099�لخرطوم2�لبياح ليموزين

Albayyah Limousine
0912345227�لخروم 2�بو حربة ليموزين

Abu harba Limousine
0912310300�س محمد نجيب�ل�صيار ليموزين

Alsayyar Limousine
0918037180�ركويت غرب كنار�فر��س ليموزين

Afras Limousine
0123007212�س �فريقيا نادى �ل�صباطبنتون ليموزين

Benton Limousine
0912356099�س محمد نجيب �صمال �لمغتربين�لمهاجر ليموزين

Almuhajer Limousine
0912301407�س كترينافايف �م ليموزين

Five 5 Limousine
0912966099�لخرطوم2�لبياح ليموزين

Albayyah Limousine
0912351101�لخرطوم غرب نادي �ل�صباط�لموريات

Almuriat
0912873876�س عبيد ختم�نتاكت ليموزين

Intact  Limousine
0912395685�س/�لمطارد�ي ليموزين

Day Limousine

0912141727�س عبيد ختمقابى ليموزين

Gapy Limousine
0183595965�صرق نادى �ال�صرة جو�ر م�صت�صفىحليم ليموزين

Haleem Limousine
0183491833مركز �لخ�صوبة �لخرطومد�لى ليموزين

Dali Limousine
0912318530�لريا�س �س �لم�صتلمونديال ليموزين

Mondial Limousine
0912980747�صرق مقابر فاروقكنز ليموزين

Kanz Limousine
0123552220�صمال م�صت�صفى بن �صينا �صرق �لمحلية �لخرطوم�ال�صر�ف ليموزين

Al- ashaf Limousine
0917768888�س عبيد ختمتوب جير

 Top gear
0912368429�س عبيد ختم�لقولدير ليموزين

Algoldair Limousine
0122937050�س عبيد ختمقطا ليموزين

Gata Limousine
0912317124�س عبيد ختم�لنيل ليموزين

Alnile Limousine
0999900002جبرة جو�ر �لمعهد �لكوري�لمهاب ليموزين

Almuhab Limousine
0912105999�لريا�س �س �لم�صتلني�س ليموزين

Nice Limousine
0912302355�لخرطوم 2  �س �لمفتيكندي ليموزين

Kindi Limousine
0912390003�صارع محمد مجيب�صدف ليموزين

Sadaf Limousine
0912355269�لخرطوم / �ل�صجانةلدن لتاجير �ل�صيار�ت

Ludan Rent A Car



دليل الهواتف

0912330142�لخرطوم 2 جو�ر مطعم �لو�حةهو��س ليموزين

Hawas Limousine
0912963966�س �فريقيا�صكي�صت ليموزين

Sixest Limousine
0912915478�لمن�صيه �صرق م�صجد �لبريرفاري ليموزين

Fari Limousine
0915115123�لخرطوم جنوب غرب نادي �ال�صرةركاز ليموزين

Rikaz Limousine
0912300044�لريا�س �س �لن�س ي�صتي�صرونحالة �لحديد ليموزين

Halat alhadid
0155127777�لخرطوم بري�لخرطوم ليموزين

Khartoum Limousine
0912300871�س عبيد ختم�بوروعة ليموزين

Abu rawaa Limousine
0912356615�س �لبالبلمجر�ها ليموزين

Mugraha Limousine
0183492496�لخرطوم 3 قرب حديقة �لقر�صي�صفن لتاجير �ل�صيار�ت

Seven Rent A Car
0912339031�لريا�س �س عبد �للة �لطيب�بوتركي ليموزين

Abu turkki Limousine
0913391165�لخرطوم 2 غرب بن خلدون�بو�صيفين ليموزين

Abu safain Limousine
0912915478�لمن�صيه �صرق م�صجد �لبريرفاري ليموزين

Fari Limousine
0123043056بحري �صرق موقف �صندي�لطو�ف ليموزين

Alttawaf Limousine
091193336بحري �لمنطقة �ل�صناعية جو�ر م�صت�صفى �ل�صفاء�ل�صفوة ليموزين

Alsafwa Limousine
0912966099�لخرطوم2�لبياح ليموزين

Albayyah Limousine

Halls الصاالت
0922596950 بري � جو�ر مطعم ملح وفلفل �أم�صيتي

0900031000 �لخرطوم � بري �لمعر�س بر�صتيج

0912364012 �لخرطوم � بري � نادي بري ميريالند

0911310471 �لخرطوم � بري ��صبارك �صيتي

0922007070 �لخرطوم � �صارع �أفريقيا كز�م

0123076503 �صارع �أفريقيا � غرب مدينة �لطفل �لح�صري

0916935377 �صارع �أفريقيا � جو�ر �لنادي �لدبلوما�صي �لغروب

0922301967 �صارع �لمطار نيلتون �لتن�س

0912340413 �المتد�د � �صارع محمد نجيب ق�صر �ل�صندرال

0919977998 �المتد�د � غرب كمبيوتر مان ليلة�لعمر

0918101999 غرب عفر�ء �لفردو�س

0120666651 �لع�صرة قرطبة

�لخرطوم � مدينة �ل�صهيد طه �لماحي �لدوحة

0912236865 �لخرطوم � �صباق �لخيل �لفرو�صية



دليل الهواتف

0916002121 �لريا�س � �س � عبيد ختم �لزمردة

0912360771 �لخرطوم )2( جو�ر �صالة ها�صم �صيف �هلل دينار �لملكية

0915497009 �صارع �لنيل � جو�ر �لك�صافة تاجوج

0129404545 �لخرطوم � �صارع �لنيل �لمعلم

0918626669 �لخرطوم � �س  �لنيل � حد�ئق 6 �بريل مارينا

0912340451 �مدرمان مدينة �لنيل مدينة �لنيل

0122100555 �مدرمان �لمهند�صين ق�صر �صوالر�

0912345435 �مدرمان �لمالزمين � �صمال منتزه �لبحيرة كز�م

0922115800 �مدرمان � �س �لنيل دال�س

0915906142 �مدرمان � حديقة �لموردة �لخليل

0922847100 �مدرمان �لموردة � �س �لنيل �لريفير�

0922847100 بحري � �س �النقاذ � جو�ر ويتا �صندباد

0912251162 بحري � د�خل  منتزه عبود �لذهبية

0912364925 كافوري � مربع 4 �لما�صية

Boats المواعين النيليلة
Floats &Boats     0912309021 �صارع �لنيل  �وماك مع �لمن�صية           فلوت�س �ند بوت�س    لل�صياحة �لنيلية           

Almuntada Tourist     0912300632 �صارع �لنيل  جنوب كوبري �لمن�صية �لمنتدي �ل�صياحي     لل�صياحة �لنيلية                 

Nartec     0919662353 نارتك  �صركة �لنيل   لل�صياحة �لنيلية                    معدية توتي  ///�لمن�صيه    

Cafe Marina Floating      0912230747 �لمن�صية  برج �الت�صاالت      كافية مارينا �لعائم    لل�صياحة �لنيلية                

Shumokh Alnile       0912253112 �صمال كوبري �لمن�صية �صموخ �لنيل          لل�صياحة �لنيلية                    

Rfndal �لمن�صية   مقابل برج �الت�صاالت رفند�ل           لل�صياحة �لنيلية                        

Roastery Tourism Nile        0912302071 �صمال كوبري �لمن�صيه       رو�صتري         لل�صياحة �لنيلية                   

Loulwat Alnile        0912122222 �صمال كوبري �لمن�صية وجنوبة لوؤلوؤة   �لنيل         لل�صياحة �لنيلية                      

Om dur land       0121005966 �لمن�صية  مقابل برج �الت�صاالت �مدر الند         لل�صياحة �لنيلية                  

Alsari       0912378472 �صمال كوبري �لمن�صية �ل�صاري          لل�صياحة �لنيلية               

Alaseel         0912307775 مقابل برج �الت�صاالت    �ال�صيل                لل�صياحة �لنيلية                  

Arm cafe جنوب كوبري  �لمن�صية   0923222533 �رم كافية         لل�صياحة �لنيلية

jannat        0912941167 جنوب كوبري �لمن�صية  جنات         لل�صياحة �لنيلية 

avalon          0914949204 مقابل برج �الت�صاالت �فالون              لل�صياحة �لنيلية                 

Al Captain جنوب كوبري �لمن�صية      0912140040 �لكابتن         لل�صياحة �لنيلية 



دليل الهواتف

Kantsh         091122488 �لمن�صية  جنوب �لكبري كنت�س             لل�صياحة �لنيلة

Alkoukh 0122160537 �صارع �لنيل جنوب �لكبري �لكوخ         لل�صياحة �لنيلية

Housh alsamak        0912355524 جنوب كوبري �لمن�صية حو�س �ل�صمك       لل�صياحة �لنيلية

Nice cafe        0927631587 برج �الت�صاالت �صارع �لنيل ني�س كافية       لل�صياحة �لنيلية           

Kofta  aljazar         0912383173 جنوب كوبري �لمن�صية  كفتة �لجز�ر    لل�صياحة �لنيلية         

Marah cafe         0912336793 جنوب كوبري �لمن�صية مرح كافية       لل�صياحة �لنيلية 

Fursan        0912294770 �صارع �لنيل        فر�صان     لل�صياحة �لنيلية  

Katie Zlabia potato        0922417898 �صمال كوبري �لمن�صية كاتي زالأبيا بطاط�س لل�صياحة �لنيلية 

Angham alnile         0912932209 �صارع �لنيل مقابل برج �الت�صاالت �نغام �لنيل       لل�صياحة �لنيلية   

Nile soft aljuri         0912391836 �لمن�صية �صارع �لنيل    نايل�صوفت  �لجوري   لل�صياحة �لنيلية

Almarsa        0912349100 �صارع �لنيل جو�ر �لك�صافة  �لمر�صي       لل�صياحة �لنيلية

Marina صارع �لنيل جو�ر �لك�صافة� مارينا         لل�صياحة �لنيلية 

Marasi alshoug 0123977677 �لمن�صيه �مام برج �الت�صاالت مر��صي �ل�صوق     لل�صياحة �لنيلية

Alhoot        0912920788 �لمن�صية �صارع �لنيل   �لحوت              لل�صياحة �لنيلية 

Mugraha 0912356615
لل�صياحة  �لمن�صية  ك��ب��ري  ج��ن��وب 

�لنيلية
مجر�ها          لل�صياحة �لنيلية 

Alborden        0122467889 �مدرمان جو�ر �لطابية �لبردين            لل�صياحة �لنيلية 

Alzeena        0122114063 جنوب كوبري �لمن�صية    �لزينة              لل�صياحة �لنيلية 

Alaumda        0912434161 جنوب كوبري �لمن�صية �لعمدة                لل�صياحة �لنيلية

alsatei        0123043060 �لمر�صي توتي///�لمن�صية �صركة �ل�صاطع للنقل و�ال�صتثمار

Alqafeera        0915399996 جنوب كوبري �لمن�صية �لقفيرة      لل�صياحة �لنيلية      

Jawhrat alnile        0123075020 جو�ر برج �الت�صاالت جوهرة �لنيل            لل�صياحة �لنيلية      

Albahar        0122467889 �لمن�صية �صارع �ل�صتين     �لبحار           لل�صياحة �لنيلية                   

We care       09192272720
�صارع  �لن�صية  �الت�صاالت  مقابلبرج 

�لنيل
وي كير                لل�صياحة �لنيلية

Juri �لمن�صية         0912678125   جوري              لل�صياحة �لنيلية             

Adventures   0918008209 �لمن�صية �صارع �لنيل �دفن�صرز         لل�صياحة �لنيلية

Maria            09123053667 مقابل برج �الت�صاالت �لمن�صة ماريا           لل�صياحة �لنيلية 

T2       0912687125 جنوب �لكوبري �لمن�صية0 تي تو                 لل�صياحة �لنيلية 

Marsa جنوب �لكوبري �لمن�صية مر�صي نيلي      ومقهي �صياحي


