دليل الهواتف

دليل الهواتف
المطار

الخطوط الجوية

Airport
�إ�ستعالمات المطار
�صالة المغادرة -دولية
�صالة الو�صول -دولية
العمليات الجوية

83 - 777162
83 - 777163
83 - 780370
83 - 780129

Information Desk.
Departure Lounge
Arrival Lounge
Aviation Operations

شركات نقل وتوزيع البريد السريع والطرود
Past and Express Mail Companies
ال�شركة
�شركة كا�سي اك�سبري�س المحدود
�شركة ارامك�س
�شركة DHL
�شركة TNT
انجك�س للبريد ال�سريع
�شركة الزاجل للبريد ال�سريع
البريد ال�سريع
البريد ال�سريع
البريد ال�سريع

Air Lines

الهاتف Tel
83474478

Kasi Express

83472535

Aramex

83777500

DHL

83472203

TNT

83795091

Ingecs

83798659

Express Mail

83779972

Express Mail

85330235

Express Mail

87556134

Express Mail

اال�سم  -الموقع
الخطوط اليمنية � -شارع البلدية
الخطوط الجوية االلمانية � -شارع الطيار مراد
االفريقية � -شارع البرلمان
العربية � -شارع الجمهورية
المكلية االردنية  -البرلمان
االماراتية  -الجمهورية
م�صر للطيران  -الق�صر
القطرية  -الجمهورية
العربية ال�سورية  -البلدية
الكينية  -عمارة الفيحاء
الهولندية  -عمارة الفيحاء
البريطانية  -البلدية
االثيوبية  -الجمهورية
التركية  -البرلمان
ال�سعودية  -علي عبد اللطيف
االتحاد  -البلدية

تلفون
797777
771322
793584
770977
792847 - 792846
799899
780064
799492 - 799491
761355 - 761354 - 761353
781955 - 781662
795297 - 795296 - 795295
762088
793983 - 793982 - 793981
771633 - 780413
74869 - 74868

Yemenia – Baladia Road
Lufthansa – Pilot Murad Road
AL Africia – Parliament Road
AL Arabia – Gumhuria Road
Jordanian - Parliament Road
Emirates – Gumhuria Road
Egypt Air – Palace Av.
Qataria - – Gumhuria Road
AL Suria - Baladia Av.
Kenian Airlines – Faihaa
Holland Airlines – Faihaa
British Airways - Baladia
Ethiopian - Gumhuria Av.
Turkey Airways - Parliament Av.
Saudi – Ali Abdallatief Av.
AL Itihad – Baladia Av.

دليل الهواتف
نوفا للطيران  -الجمهورية
ال�سودانية � -شارع البلدية
المطار الدولي � -سوان ارميز
الخليجية  -الطيار مراد
البحرين  -البرلمان
الخطوط الجوية الفرن�سية
طيران الخليج
المتحدة للطيران
الخطوط الجوية الإفريقية
الملكية الأردنية

السفارات في السودان
744744
780928 - 787249
779760
787508
575422

Nova – Gumhouria Av.
Sudan airways - Baladia Av.
Swan Armiez – Int. Airport

�سفارة الجمهورية العربية ال�سورية
�سفارة الجمهورية العربية ال�سعودية

AL Khaliej – Pilot Murad Av.

�سفارة الجمهورية العربية اليمنية

Bahrian – parliament Av.

�سفارة المملكة الأردنية الها�شمية

83773430

French Airways

83775334

AL Khaliej

83773025

United airways

83793584

African airways

�سفارة جمهورية اليونان

83792847

Jordanain

�سفارة جمهورية ايطاليا

Clubs and Culture Centers
83 - 772837
83 - 780817

British Council

85 - 552638
83 - 222400
83 - 771224

�سفارة جمهورية اليابان

�سفارة جمهورية فرن�سا
French Cultural Centre

83 - 777833

�سفارة المملكة المغربية

�سفارة جمهورية الهند

األندية والمراكز الثقافية
المركز الثقافي الفرن�سي
المركز الثقافي البريطاني
المركز الثقافي الألماني (جوتة)
مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي
مركز الراعي الثقافي الإنجيلي
وكالة ال�سودان للأنباء

Embassadors

Goethe Institute
Abdel Kariem Mirghani Cultural Centre
Evangelical Cultural Care Centre
)Sudan News Agency (SUNA

�سفارة جمهورية اثيوبيا
�سفارة جمهورية المانيا الفيدرالية
�سفارة جمهورية اندوني�سيا
�سفارة جمهورية �ألبانيا الإ�سالمية
�سفارة جمهورية الجزائر

83 - 471152
83 - 464646
83 - 471623

Arab Republic of Syria
Kingdom of Saudi Arabia
Arab Republic of Yemen

83 - 471164

Kingdom of Jordan

83 - 471603

Kingdom of Morocco

83 - 471601

Japan

83 - 773469

Greece

83 - 471615

Italy

85 - 574004

Republic of India

83 - 474893

Republic of French

83 - 471156

Republic of Ethiopia

83 - 777990

Federal Republic of Germany

83 - 229106

Republic of Indonesia

83 - 778676

Republic Of Albania

83 - 233212

Republic of Algeria

دليل الهواتف
�سفارة مملكة هولندا
�سفارة جمهورية ال�صومال

�سفارة الواليات المتحدة الأمريكية

83 - 249480

Republic of Somalia

83 - 272730

People Republic of China

�سفارة جمهورية ال�سويد

83 - 271866

Republic of Iraq

�سفارة المملكة المتحدة

83 - 234983

Republic of Congo

83 - 225503

Islamic Republic of Pakistan

83 - 794216

Republic of Turkey

�سفارة رو�سيا

83 - 777646

Arab Republic of Egypt

�سفارة لبنان

83 - 779120

Republic of Nigeria

�سفارة دولة الفاتيكان

83 - 471100

U.A.E

87 - 330037

Vatican State

�سفارة جمهورية النيجر

�سفارة دولة الكويت

83 - 766281

Kuwait State

�سفارة الجمهورية العربية التون�سية

83 - 266281

Quatar State

�سفارة الجماهيرية العربية الليبية ال�شعبية

87 - 338114

Romania

83 - 471606

Oman

83 - 471010

Switzerland

�سفارة جمهورية ال�صين ال�شعبية
�سفارة جمهورية العراق
�سفارة جمهورية جمهورية الكنغو الديمقراطية
�سفارة دولة باك�ستان الإ�سالمية
�سفارة جمهورية تركيا
�سفارة جمهورية م�صر العربية
�سفارة جمهورية نيجيريا
�سفارة دولة الإمارات العربية

�سفارة دولة قطر
�سفارة جمهورية رومانيا
�سفارة �سلطنة عمان
�سفارة �سوي�سرا

�سفارة مملكة النرويج
�سفارة دولة اريتريا

�سفارة جمهورية يوغندا
�سفارة النم�سا

�سفارة جمهورية كينيا
�سفارة ماليزيا
�سفارة كندا

83 - 471198

Holland

83 - 774611

United Sates of America

83 - 470803

Sweden

83 - 777105

United Kingdom

85 - 576788

Norway

83 - 483834

Eretria

83 - 471239

Russia

83 - 461295

Lebanon

83 - 797867

Uganda

83 - 773743

Austria

83 - 471196

Niger

83 - 487951

Tunisia

83 - 222085

Lybia

0155772801

Kenya

83 - 482763

Malaysia

83 - 790322

Canada

الفنادق
hotels
التلفون

Coral
Grand holyday
Palace
Rotana Peace
AL Fatih Tower
Rejency
Bahrian
Firdows
Rosana Park
Anaam
Sharazad
Khartoum Plaza
Green Village
AL Fisal
Sahara
Khartoum Doha
Bassa-ir V.I.P
Lebanon
Dong Tu International
Syndian

778930-774100
773961 -774039
-336229
007777
0156555555
775790
771097 -784054
747201 -747200
0155880666
786636
775987 -770965
772764 -772275
263664 -263644
789999
796541 -796542
763842
)78( 566470
0155212121
242983
565959 -565956

البنوك والمصارف
الدرجة

ا�سم الفندق
كورال
القراند هوليدي
الق�صر
ال�سالم روتانا
برج الفاتح
ريجن�سي
البحرين
الفردو�س
روزا بارك
�أنعام
�شهرزاد
الخرطوم بالزا
القرين فيلدج
الفي�صل
�صحارى
دوحة الخرطوم
 الب�صائرVIP
ال�ساحة اللبنانية
دونغ تو انترنا�شيونال
�سنديان

Banks
The Central Bank of Sudan
Bank of Khartoum
Nature Bank of Sudan
Saudi – Sudanese Bank
Tadamon Islamic Bank
Faisal Islamic Bank
Baraka Sudanese Bank
Real State Commercial Bank
The Agricultural Bank
Workers Bank
Farmers Commercial Bank
Islamic Sudanese Bank
Export Development Bank
Blue Nile Mashriq Bank
Oman Bank Ltd
Ivory Bank
Omdurman National Bank
Northern Islamic Bank
Animal Resource Bank
Blue Nile Bank
Abu Dhabi National Bank

Tel الهاتف
83778064
83779924
83778153
8381434
8378109
83779200
83783962
83777917
83774049
83784968
83779907
83779331
83777110
83773750
83772970
83776722
83770400
83774728
83472025
83791354
83775276

دليل الهواتف
البنك
بنك ال�سودان
بنك الخرطوم
البنك ا�أهلي ال�سوداني
البنك ال�سعودي ال�سوداني
بنك الت�ضامن الإ�سالمي
بنك في�صل الإ�سالمي
بنك البركة الإ�سالمي
البنك العقاري التجاري
البنك الزراعي
بنك العمال
بنك المزارع التجاري
البنك الإ�سالمي ال�سوداني
بنك تنمية ال�صادرات
بنك النيل الأزرق الم�شرق
بنك عمان المحدود
بنك ايفوري
بنك ام درمان الوطني
بنك ال�شمال الإ�سالمي
بنك الثروة الحيوانية
بنك النيل الأزرق
بنك ابو ظبي الوطني

دليل الهواتف
ال�شارقة
داندا�س
هوريزون
التاكا
ليزامين �سفاري هوتيل
قاردن �سيتي
�سولوك�س
قباء
دبي
البرن�س
اكربول

82-81-747280
0912349543 -741931
0155151122 -0155151144
789314 -776912
0912330371 -0912162928 -595815
)97-96-95-94-93-92-91( 289090 -0122118373
247006
784396-787718-784423
790802 -790800
287474-287575
772860 -772518

Sharia
Danadas
Horrizon
Takka
Lisamien Safary
Garden City
Solux
Gobaa
Dobai
Prince
Acropole

�سنترال

774051 -774049

Central

فالكون
فايف ام
بدر ال�سياحي
�سالي
افريقيا
ال�سفير
كازار
موني

772195
0912301407
782433
779352
460744
785790 -782529
488567
243812

Falcon
5M
Badr
Sally
Africa
Ambassador
Kazar
Mooni

حراء
الح�سنين
النخيل
بوقين فيال
الزاهدان

منت�صر
المتوكل
الحديقة
مروي
�أبو خالد
الماندرين
المدينة المنورة
وادي حلفا
هافانا
الفارابي
النهرين
الخليل
B.F
الوادي الجميل
الندى

نزل �أولى
نزل �أولى
نزل �أولى
نزل ثانية
نزل ثانية
نزل ثانية
نزل ثانية
نزل ثانية
نزل ثانية
نزل ثانية
نزل ثانية
نزل ثانية
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة

796730
556398
771775
0922513288 -222104
0918358051
0912649091
231107 231108551811
775864
0157907884
0157750701
772424
776054
332195
575311
780315
773371
0915882225
772366
787430

Hirra
Hassanien
AL Nakhiel
Bogeen Villa
AL Zahdian

Muntasir
Almutwakil
Alhadeega
Merowe
Abu khalid
Mandarin
Almadina
Wadi Halfa
Havana
Al Farabi
Al nahrain
Al khalil
B.F
Al wadi aljameel
Al nada

دليل الهواتف
عبد الدائم
ار�ض الجزيرة
الوليد
الحرمين
ال�سواقي
جالو
الميناء ال�سياحي
فرح
العبور
بالل
الترحيب
�سينا
عقيق
�أمنية
مار�شال
المعراج
الدار البي�ضاء
القمر
الزمرد
اللحوي

نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة

799581
788973
799823
776822-780809
776556
0912209310
0912949763
567470

-0972215250
0915364981
0120712591
0120870314
01551410152

-0122199080
0122106683
0913905886
0120172266
0120824172
0122379608
0122261119

Abdaldaim
Ardh aljazeera
Al walid
Al haramain
Alsawaqi
galo
Al mienaa
Farah
Al-uboor
Bilal
Altarheeb
Sinaa
Aqeeq
Omnia
Marshal
Al miraj
Aldar albaidha
Alqamar
Al zumurd
Al lahawi

المودة
الو�صال
الح�سنين
ال�صافات
نهر �ستيت
ود راوة
مزدلفة
افر�ست
�صنعاء
الفتح
الأهرام
ح�سن الخير
النعمان
الغمام
بحر الغزال
ال�سكينة
�صابر
القلعة
الكرام
ليـــــون

نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثه
نزل ثالثه
نزل ثالثه
نزل ثالثه
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة
نزل ثالثة

0120726690
0155405640
0187/556398
788015
0123776950
552028
0157816465
0122924244
0912934871
0960006660
0910575794
0912906257
0912823587
0122047913
0111222022
0155663747
0123806290
0912262009
0918805725 - 0914255731
0912329452

Al mawada
Al wisal
Al hasanain
Alsafat
Nahr setate
Wadrawa
Muzdalifa
Everest
Sanaa
Al fath
Alahram
Hasan alkhair
Alnuaman
Alghamam
Bahr Alghazal
Alsakina
Sabir
Algalaa
Al keram
Lyon
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الشقق الفندقية Hotel Suits
كنون �سويت�س
برن�س �سويت�س الفندقية

5M

شقق فندقية درجة أولي

الخرطوم ( – )2غرب م�ست�شفي ابن خلدون
الخرطوم –الطائف

0183588888

Kanon Suites

0183525517

�ساندي الحرية

الخرطوم  -ال�سجانة جوار مرور الجنوبي

Prince Suites

0912604108

المهاجر لل�شقق المفرو�شة

الخرطوم  -العمارات �شارع 51

Sandy hurria

0183483020

روزا

الخرطوم – �شارع ال�سيد عبدالرحمن

Al muhager

0155888866

�سيتي فالت�س

الخرطوم -العمارات �شارع 94

Rosa

0912276800

الدوار لل�شقق الفندقية

الخرطوم � -أركويت جنوب مركز القلب

0183522244

المهاجر2

الخرطوم العمارات �شارع 51

0183483020

الحفيان
عمار
مجمع ُمرت�ضى ال�سكني ال�سياحي
فريد محمد �أحمد
مختار

شقق مفروشة درجة أولى

الخرطوم �شارع كترينا
�أمدرمان – جنوب الجامعة الأهلية
الخرطوم – �شارع عطبرة
العمارات – �شارع � – 51شرق �شقق ال ُمهاجر
بحري – المزاد �شارع الزعيم الأزهري
�سيتي

0912301407
0912132674
0912270021
0912143162
0122144292
0917719787

5M
Alhafyan
Ammar
Murtada residential tourist complex
Farid Mohamed Ahmed
Mukhtar

شقق مفروشة درجة ثانية

City flats
Aldawar
Al muhager 2

شقق فندقية درجة ثانية

بالم فالت�س

الخرطوم – العمارات �شارع 94

0912357404

Palm flats

�سلطان الفندقية

الخرطوم � 3شارع بيويوكوان

0912302735

Sultan

كنــفـــــورت

الخرطوم – الجريف – الحارة الثالثة

0154891678

comfort

فقيري()1
فقيري()2
الإمارات بالزا
هني موون
ق�صر المعونة
الخليل
الهبار
تارا
Lalune Palace
توتيل
نادية بالزا

ال�شجرة – حي يثرب
ال�شجرة – حي يثرب
�شارع كاترينا
بحري �شارع البلدية
بحري� -سعد ق�شرة
العمارات – �شارع 15
الخرطوم �شارع افرقيا -جوار جامعة الم�ستقبل
الخرطوم جوار م�ست�شفي الإنقاذ الطبي
الخرطوم – العمارات �سوق 41
الخرطوم – الديوم ال�شرقية م ( )3جوار م�سجد ديم التعاي�شة
ام درمان -المهند�سين مقابل �سالح المدفعية

0124887701
0124837356
018358899
0999446644
012166669
0912314710
0912305488
0183278819
0123773739
0912686309
0912292153

Fagiri 1
Fagiri 2
Emirates Plaza
Honey moon
Qasr almaouna
Alkhalil
Alhabbar
Tara
Lalune Palace
Totiel
Nadia Plaza
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شقق مفروشة درجة ثانية

شقق مفروشة درجة ثالثة
فيجي ناريان
ما�سي�س
رويال
البراحة
عبرنتود
قناوي بالزا
المهند�سين
الهبار 2
ح�صاد
كوراك
الفرقان
المهند�س
بانقا
ُ�ضحى
داندي
الحداد
الح�سين
�أ�شرف

الريا�ض� -شارع م�ست�شفي مكة
الخرطوم – العمارات �شارع 15
الخرطوم الديوم الغربية� -شرق م�سجد البرهانية
الخرطوم الميناء البري مقابل بنك الثروة الحيوانية
الخرطوم الميناء البري �شرق الميناء بوابة رقم 2
الخرطوم ال�سوق المحلي �شرق مربع 30
امدرمان – المهند�سين
الطائف �شرق تقاطع ال�شرقي
اركويت لفة جوبا جوار �سوبرماركت الت�سامح
الخرطوم  -ال�سوق ال�شعبي مواجهه �أبوحمامة �ش مجمع ها�شم
الح�سن
كوبر مقابل �سينما الوحدة
جبرة – غرب كلية علوم الب�صريات – مبنى مطاعم توب �شيف
جبرة – جوار يا بال�ش ومقابل الوداي للآثاثات
الخرطوم �شارع ال�ستين جوار وزارة الثقافة والإعالم وال�سياحة
الخرطوم – جبرة – غرب م�سجد بالل
الخرطوم � -أبوحمامة
الخرطوم � -أبوحمامة
الخرطوم – حي يثرب

0912817689
0912102300
0912309941
0122568999
0923070603
091240440
0912358021
0912305488
0999757040

Masis
Royal
Albaraha
Abrintod
Genawi plaza
Almouhandseen
Alhabbar2
Hassad

0911816457

Kourak

0912387244
ــــــــــ
0119209156
0913401585
0912961730
0911312018
0912352200
011666400

Alfurgan
Almouhandis
Bannaga
Duha
Dandi
Alhaddad
AlHussein
Ashraf

ميري �إ�ستيلو
نيكوال ماركتو
ع�صام �إبراهيم �سعيد
ح�سب الر�سول ()1
ح�سب الر�سول ()2

الخرطوم �ش الجمهورية عمارة جمبرت
الخرطوم �ش الجمهورية عمارة جمبرت
الخرطوم اركويت مربع � 48شارع هيئة المياه
بحري – كوبر خلف ال�سينما
بحري كوبر – جوار مدر�سة الطيب �سعيد

0912918924
0912246072
0912350070
0121112893
0912304704

Mary Stilo
Nicola Marketo
Issam Ibrahim Saeed
Hasab alrasoul
Hasab alrasoul2

شقق مفروشة درجة ثالثة
�أحمد التجاني احمد

الخرطوم حي ال�صفاء

0915147137

Ahmad Eltigany Ahmad

نبيل و�صفي ميخائيل

الخرطوم العمارات �ش15

0912315071

Nabil Wasfi Mikhail

ال�سيد حامد عثمان

امدرمان المهند�سين

0912512727

ِAlsayed Hamid Osman

محمد علي بابكر

الخرطوم العمارات �ش15

0912199900

Mohamed Ali Babiker

عماد محرم

الخرطوم الديوم الغربية -مدر�سة الديم

0918201858

Imad Muhram

الطيب عي�سي احمد

الخرطوم الجريف غرب -الحارة الرابعة

0926080200

Altayeb issa Ahmed

دليل الهواتف
فتحي محمد عبداهلل

الخرطوم – جبرة  -مبنى مطاعم الريا�ض

0912348955

Fathi Mohamed Abdallah

جوزيف مكاريو�س

العمارات �شارع  33برج البيك ال�سكني

0912233636

Joseph Makarios

م�ؤ�س�سة محمد ح�سن

العمارات �شارع  15عمارة ليالي – جوار الطلمبة

0115472026

Mohammed Hassan Foundation

ُم�صطفى حمزة

الريا�ض – �شرق الم�شتل – جوار مبنى هاواي

0915537355

Mustafa hamza

التي�سير (�أبوبكر الطيب)

�أمدرمان – ود نوباوي

0920107442

)Altayseer (Abubakr Altayeb

نور الدائم �إبراهيم محمد

بحري – كافوري م ( )9مبنى بيوتي �سنتر للتجميل

0123454051

Nour Aldaim Ibrahim Mohammed

ود المكي

الخرطوم – الطائف مربع ()23

0912366658

Wad almakki

خليل �سعيد �صالح

الخرطوم – ال�سوق العربي جوار فندق �ستيت

0912193276

Khalil saeed Salih

�إدري�س عبداهلل �إدري�س

بحري – المغتربين

0122270423

Idris Abd allah Idris

�سامي علي احمد

�أركويت – مربع ()45

0912303355

Sami Ali Ahmed

الوكالة
ا�سكيل
بحرى
مكتو
اتالنتا
ا�سبيد بيرد
اولمبيا
�شذار العالمية
كردفان
�سماح
الفي�ض ال�شاذلى
وليد
العربى والدفارى
فير�ست كال�س
هابى تورز

الوكاالت Egencies
التلفون

الموقع
العمارات �ش 29جوار ال�سفارة ال�سعودية
ال�سوق العربى عمارة فندق المدينة الطابق االر�ضى
الخرطوم �ش �سنكات جوار فندق ا�شبيلية
�ش البرلمان  -عمارة كونتي مخل�ص �شرق رائا�سة الجهاز الق�ضائي
�ش البلدية عمارة تبيدى الطابق االول
�ش البرلمان عمارة ابوالعالء الجديدة الطابق االر�ضى
ال�سوق العربى �ش الطيار مراد �شرق واحة الخرطوم عمارة على ال�سيد
تقاطع �ش الجمهورية مع �ش الق�صر
ال�سوق العربى عمارة فندق المدينة المنورة الطابق االر�ضى
اركويت لفة جوبا غرب مركز الت�سامح التجارى
�ش البرلمان عمارة ابو العال الجديدة
�ش البرلمان عمارة ابوالعال الجديدة الطابق االر�ضى
ال�سوق العربى جوار فندق هورايزون
�ش الجمهورية عمارة ابوالعال

تراي �إم

�ش الربملان عمارة ابو العال اجلديدة

�أل�س

�ش الزبري با�شا

بالزا

ال�سوق العربى �شارع اجلمهورية

0912291644
0912132338
0912200329
0912351240
0111111164
0912301872
0912376040
0912565093
0912929230
0912309258
0912301613
0912143210
0917249123
0912207938

Scale
Bahri
Makto
Atlanta
Speed Bird
Olympia
Shazar
Kordofan
Samah
Alfaydh Alshazli
Waleed
Arabi&Daffari
First Class
Happy Tours

0912382888

Tri- M

0912907060

Alice

0912900869

Plaza

دليل الهواتف
�صربة

اخلرطوم �ش البلدية

فرع �صربة

�ش الربملان جوار بنك ال�سودان القدمي

فرع �صربة

اخلرطوم-عمارة �سودانري �سايقا مربع � 17شقة رقم 3

با�شري

�ش ال�سيد عبد الرحمن مقابل �صيدلية اخلرطوم

مكرم وموري�س

�شارع الق�صر عمارة النيل االزرق

متايا

اخلرطوم ال�سوق العربي �شارع الوكاالت الطابق الثاين

احلرب

�ش ال�سيد عبد الرحم عقار  12مربع 4

وادي كجا

ال�سوق العربى �شمال فندق انعام

الربكة

�ش الق�صر تقاطع  21اكتوبر

0912380358

رفل

ال�سوق العربى �ش اجلمهورية �صيدلية كمبال

العودة

اخلرطوم �شرق �ش ال�صحافة زلط

0912324465

Rafal

�سفن �إ�ستار

ال�سوق العربى خلف بنك االدخار

0912251100

Alawda

�إي بي �سي

�ش اجلمهورية تقاطع الق�صر

0183397185

Seven star

0912305188

E.B.C

عبود

�ش �صالح با�شا جوار البنك ال�سعودي ال�سودانى

�شريي

�ش البلدية ج برج الت�ضامن

0912241300

Aboud

الفاحت

برج الت�ضامن �شارع البلدية

0912163939

sherei

0912309511

Alfatih

EST

0111304292

Sabra

0912349292

)Sabra (branch

0912302638

)Sabra (branch

0183773536

Bashari

0912165586

Makram and Morris

091231733

Tamaya

0912900379

Alhibir

0912398837

Wadi kaga
Albaraka
EST

ريال�س رولز

اخلرطوم �ش على عبد اللطيف – �شرق عمارة الفيحاء جوار �صيدلية النجاح

احلطيم

ال�سوق العربى �ش فندق دامه

مام

اخلرطوم �ش �شمال فندق البحرين

حمطات الدول

اخلرطوم �ش �شمال ال�سيد عبد الرحمن مع الق�صر

ت�ساهيل

ال�سوق العربى �ش فندق اراك

فيزا

�ش الق�صر عمارة حمجوب حممد احمد

فرع فيزا

تقاطع امل�شتل مع �ش 60

دانا

ع ال�شيخ م�صطفى االمني �ش اجلمهورية

ابو وقا�ص

اخلرطوم �شرق �شارع الزبري با�شا عمارة تبيدي الطابق االر�ضي جوار فندق االكربول

جامبو

�ش كاظم بيه عمارة ود الف�ضل

فرع جامبو

عمارة �صديق حامد ود اجلبل الطابق االر�ضي

بركات

�ش الربملان عمارة �أبو العال اجلديده

احلديقة

ال�سوق العربي مقابل فندق دبي

قرطبة

ال�سوق العربي عمارة الإمارات الطابق االول

جنيفا

اخلرطوم-تقاطع الربملان مع الطيار مراد

�أبرار

ال�سوق العربي جنوب بنك الإدخار

مكاوي حلول

اخلرطوم �سباق اخليل قرب ادارة اجلمارك جنوب غرب مكافحة التهريب قرب �سابنتود

0912301097

Rellas Rolls

0918883337

Alhateem

0910617419

Mam

0912842646

Mahtat aldowal

0912219846

Tasaheel

0912301285

Visa

0911450900

)Visa (branch

0912731340

Dana

0912142514

Abu waqas

0912307326

Jambo

0912402102

)Jambo (branch

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Barakat

0912921127

Alhadeega

0912135983

Cortoba

0912307045

Geneva

0912306355

Abrar

0900410041

Hulol makawi

دليل الهواتف
�أي�س

�ش الزبري با�شا عمارة عطيات حممد �أحمد

اراك

�شارع الربملان

افرو عرب

املقرن جنوب قاعة ال�صداقة

�سمر

غرب �صينية القندول

االنفال

ال�سوق العربي �شارع الإ�سبتالية

مديورو

�ش اجلمهورية مقابل عمارة ال�شيخ م�صطفى الأمني

كام

اخلرطوم �ش النجومي

الفريع

عمارة الكارث �ش ال�سيد عبد الرحمن

�سيتي كلر

�ش الربملان

البينه

اخلرطوم عمارة كري الطابق الأر�ضي

العثمان

اخلرطوم � 2ش بيويوكوان

زيجينق

�أركويت �شارع عبيد ختم

كونفريمي�شن

غرب �شارع ال�سيد عبد الرحمن

ميج

اخلرطوم �ش ال�سيد عبد الرحمن غرب �صينية القندول عمارة ال�سواحلي الطابق االر�ضي..

فخري

ال�سوق العربي �شمال بنك التنمية

امليا�س

تقاطع �شارع الطيار مع اجلمهورية

دهله

العمارات �ش 15مقابل بنك املزارع

0915050000

Ice

0911577862

Arak

0912302147

Afro- arab

0123224325

Samar

0912302214

Al- anfal

0912162966

Mid-euru

0912304826

Kam

0912608877

alferei

0912300603

City colour

0912921910

Albayena

0912296924

Al-osman

0912140648

Zeging

0912318516

Comfirmation

0912209604
0912973032

mig

0912306180

fakhri

0912327652

Almayas

�سنا�س

اخلرطوم �ش �سنكات مقابل �سوداتل

فورتي فايف

اخلرطوم مواجه مطعم الرببري

رجب العاملية

العمارات �شارع  49غرب �شركة �أواب

بالنت

�ش احلرية تقاطع ال�شريف الهندي

البدين

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة �أوالد عبد ال�سالم

فرع البدين

�أمدرمان

ال�صيحة
�سمريت

اخلرطوم عمارة فندق املدينة

بنان

�شرق ال�سفارة الأمريكية

�سريوم

اخلرطوم �ش �صيدلية علي عبد اللطيف

�إ�سالم

�ش الربملان عمارة فتاح عو�ض اهلل

جوبيرت

�ش عبد املنعم اخلرطوم

�إميان

�ش  60برج البنك ال�سوداين الفرن�سي

التوحيد

�ش ال�سيد عبد الرحمن

�ساكيام العاملية

برج الربكة الطابق الأول

الواليات

عمارة ال�سالم غرب برج ال�ضرائب

ترياكا

غرب �صينية القندول

0912960869

Dahla

0912390200

sanas

0912309440

Fourty Five

0912356280

Rajab

0915108445

Planet

0922319847

Albadin
)Albadin (branch

0912980348

Alsayha

0911632679

Samrate

0912374077

Banan

0912302382

Syroom

0912340825

Islam

0918097768

Jupiter

0912134637

Iman

0912121007

Altawheed

0912673787

Sakiam

0912980646

Alwiayat

دليل الهواتف
الق�ضارف

�ش ال�سيد عبد الرحمن �صينية القندول

�أحباب

عمارة ال�ضرائب القدميه

الدفوفة

ال�سوق العربي عمارة عرفان

0912980408

(املتحدون) �شعائر

�ش الربملان جوار حلواين الربملان

طموح

العمارات �ش  41غرب فندق ليزا عني �سفاري الطابق االول

0903004017

Ab-ghurra

تارا

�ش  -15العمارات

0127625525

Almutahidoun

الريادة

�ش املك منر جوار مبنى الهالل الأحمر

0912668490

Tumoh

فرع خا�ص اوليب

هالةعمرحمد حممد

0123124344

Tara

0124256473

Alryada

ابر�سي

�ش اجلمهورية عمارة عبد ال�سالم

فر�سان

�ش البلدية

0912307871

Al Mona Lisa

ال�صباحية

�ش عبد املنعم عمارة حممد عو�ض

0912398938

Abarci

البوادي

�ش اجلمهورية عمارة فندق �صحاري

0912907898

Fursan

عدنا

�ش البلدية تقاطع علي عبداللطيف

0912307390

Alsabahia

فرع عدنا

تقاطع �ش البلدية مع احلرية

0122317712

Albawadi

نون والقلم

ال�سوق العربي جممع الوكاالت

0918207914

Udna

0122934447

)Udna (branch

�أب غرة

فرع خا�ص املوناليزا

0122529465

Turyaka

0912489553

Algadaref
Ahbab
ALdifoufa

)Oleeb (branch

عمان

ال�سوق العربي �ش عبداملنعم

ال�صرح
افاق

ال�سوق العربي عمارة جاد غريب

كونرتان

�ش اجلمهورية مقابل �صيدلية كمبال

اورينت اك�سربي�س

ال�سوق العربي عمارة عثمان �صالح

امليزان

ابراج احلرية الطابق الأول

اركان

�شارع �سنكات جوار برج �سوداتل

جوليا

�ش –البلدية مع تقاطع املك منر

ريني�سان�س

�شارع النيل داخل فندق القراند هولدي فيال

الوثبة

�ش -البلدية �شرق طريان االحتاد

البحرين

برج الربكة -البدروم

كناتا

تقاطع احلرية مع �أبو العالء

املياه البي�ضاء

�ش -الربملان جوار بنك ال�سودان

�أبوظبي

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة الأوقاف

توب تن

�ش-عبد املنعم عمارة �أوالد عو�ض اهلل

عالم

�شرق �صينية القندول

كاترا

اخلرطوم �ش  21اكتوبر عمارة النفيدي -جنوب �ش ال�سيد عبد الرحمن

0911116120

Noon walqalam
Oman

0912209914

Alsarh

0912300272

Afaq

0912209776

Contoran

0912285842

Orient Express

0912301754

Almizan

0915572472

Arkan

0912302616

Julia

0912301675

Renaissance

0912144806

Alwathba

0912564128

Albahrain

0912390650

Kanata

0912384310

Almiah Albaydha

0912402155

Abudhabi

0912374553

Top ten

0912334972

Allam

دليل الهواتف
كونكورد

اخلرطوم جنوب �سوق ()2

عدالن

جنوب موقف جربة

�أ�ساور

عمارة عو�ض اهلل و�أوالده

كنوز

ال�صحافة جوار جهاز املغرتبني

اوروما�س

اخلرطوم جنوب حديقة �أوزون

امللتزم

ال�سوق العربي غرب فندق الفردو�س

املن�صور

�ش-الطيار تقاطع �ش اجلمهورية

مروة

ال�سوق العربي مقابل برج حمزة بالزا

عقيق

�شارع الإ�سبتاليا مقابل فندق دبي

او�شن

�ش عبداملنعم جوار مطعم البحر الأحمر

Me

برج الربملان -الطابق الأول

لبيك

�ش الطيار عز الدين مع تقاطع ال�سيد عبدالرحمن

النادي ال�سوداين

�ش الربملان

الندن

العمارات �ش  15ابراج التنمية من اجلهة اجلنوبية ال�شرقية

تافكو

العمارات – برج التنمية الطابق الأول

فرع تافكو

اخلرطوم – �ش عطربة

امل�ست�شار

جنوب غرب عمارة الذهب

؟؟؟؟؟

Catra

0123479093

Concord

0122513635

Adlan

؟؟؟؟

Asawir

0912355570

Kunoz

0912302823

Orumas

0912384820

Almultazem

0912300932

Almansour

0912318830

Marwa

0912393541

Ageeg

0991077726

OCEAN

0912374553

Me

0912303512

Labaik

0123004758

Alnadi Alsudani

0912349470

Landin

0183863210

Tafco

0912207785

)Tafco (branch

دبا�سي
�سرحان
�صن رايز
اخلطوط البحرية ال�سودانية
بيارق
ايتامكو

�ش جممع عبدالرحمن الب�شري
غرب �صينية القندول
�ش ال�صحافة زلط
�ش املك منر
ال�سوق العربي عمارة النفيدي
�ش ال�سد عبدالرحمن عمارة االوقاف الطابق االر�ضي جوار وكالة �سيف احلق

0912104212
0928397918
0912302029
0912366376
0917520051
0903935030

ال�سرف
بخيت �سام
الوديان
رفاف
الوكالة املركزية
كومون
تراتيل
فرع تراتيل
املفتي

برى املعر�ض عمارة حيدر �صديق النعمه الطابق االر�ضى �شرق الفي�ش غرب ال�سفارة العراقيه
برج الربكة – الطابق الأول
�ش ال�سيد عبد الرحمن �شرق �صينية القندول عمارة الهدى الطابق الأول جوار وكالة امليزاب
اخلرطوم �ش الربملان عمارة �شرونى الطابق الأر�ضى
عمارة عثمان �صالح
املطار
�ش عبداملنعم مع اجلمهورية
�ش عبداملنعم مع اجلمهورية
عمارة ال�شيخ م�صطفي االمني

0917134444
0912920134
0912281914
0911143175
0911244279
0912393620
0183741495
0912360613
0912363497

)Trateel (branch

فار�سالن
كرام�سون
دار اخلرطوم

�ش -الربملان مركز الربملان التجاري
�ش –الطيار مراد عمارة �ساكتا
اخلرطوم �شارع اجلمهورية

0912143018
0912141010
0912349488

Almufti
Farsilan
Kramson

Almustashar
Dubasi
Surhan
Sun rise
Sudanese Shipping Lines
Bayarig
Itamco
Alsarf
Bakhiet sam
Alwidyan
Refaf
Central Agency
Common
Trateel

دليل الهواتف
الطائر الزهبي
الرمال الزهبية

جممع مدار التجاري الطابق الأول
�شارع الربملان عمارة �أبوالعال

0912320705
0998888608

Dar alkhartoum
Golden Bird

�أير ب�ص
�إنرتكونتننتال
تبا�شري
البوابة الزهبية
ال�سودانية ال�سعودية
الأوائل
فرع خا�ص بورت�سودان
هاواي
تاك�س
الأحالم
تا�س
الزيادي
لينة

جنوب �صينية القندول
�شارع اجلمهورية عمارة الناظر
�شارع املك منر جوار الهالل الأحمر
تقاطع �ش الق�صر مع �ش اجلمهورية
ال�سوق العربي عمارة كا�ضم بي
العمارات –عمارة �أبراج التنمية
اخلرطوم عمارة �أوالد عو�ض اهلل
�شارع ال�شريف الهندي جوار مركز النيلني الطبي الت�شخي�صي
اخلرطوم �شارع ال�سيد عبد الرحمن
�ش –الزبري با�شا عمارة عطيات
�ش اخلليفة �شمال طريان الإمارات
ال�سوق العربي – عمارة االمري الطابق االول �شقة رقم 3
عمارة باتيال جوار فندق قباء

09123006733
0912990070
0912360461
0912914036

فرع خا�ص اال�سكال

جنوب �صينية القندول

Golden snads
Airbus
Intercontinental
Tabasheer
Golden Gate
Sudanese -Saudia
Al -awail
Portsudan
Hawaii
Tax
Alahlam
Tas
Alziadi

�شرياز

برج الربكة الطابق الأول

0913045189

Lina

�إم اند ا�س

�شارع اجلامعة �صندوق الإ�سكان

0912162009

Alaskila

0912301589

Shiraz

0912305939
0126902899
0918231545
0122130230
0912159581
0912377130
012130483
0903104000

مواهل

غرب وزارة الثقافة ال�شباب و الريا�ضة

ال�سودانية االوربية

�ش-عطربة عمارة ح�سن هالل

احلراز

جممع حراء التجاري(البدروم)

ثارتلا

لينلا قر�ش موطرخلا يح�صلا زكرملا راوج وكوك ةلح

النا�سكون

�شارع ال�سيد عبد الرحمن

ماجي تورز

العمارات �-ش 41برج النخيل

�س�صت

مبني جامعة ال�سودان( العمادة)

�أ�سفار

ال�سوق العربي –عمارة ود اجلبل

املعامالت واحلجز اجلوي

�ش اجلمهورية عمارة �أبو العال اجلديدة

0183794851

M&S

091230342

MAwahil

0912992232

European Sudanese

0912647497

Alharaz

0912340907

Alturath

0912302015

Alnasikoon

0912477950

Magi tours

0123016717

التلب

غرب �شارع احلرية

0912682677

Asfar

0912179000

بكنك

�شارع عطربة عمارة الإخوة

Air and booking
transactions

فرع خا�ص

بيويوكوان �شمال �شقق �سلطان

0912319294

Altelib

توركون

�ش عبد اهلل الطيب جوار
DHL
ال�سوق العربي �شارع الوكاالت

012327079

picnic

0912330412

Private Branch

فرع خا�ص الرتوية

�شارع اال�ستباليه جوار وكالة مرايف

0912316944

Tourcon

متارا

�شارع احلرية عمارة طه بابكر

0912253202

Fal

0126007517

Altarwia

فال

دليل الهواتف
دال

اخلرطوم جوار �صينية بدر

الرحلة

ال�سوق العري �شمال بنك التنمية الإ�سالمي التعاوين

ليزامني

�ش _امللك فهد اجلنوب ال�سفارة ال�سعودية

�سامية

�شارع اجلمهورية

�أبومازن

ال�سوق العربى عمارة االوقاف �شرق القن�صلية امل�صرية �شمال �شرق ابراج الواحة

زين العابدين

الكالكلة اللفة

جنود

�شارع احلرية مقابل عمارة احلرية

�إقرا

اخلرطوم �شارع ال�سيد عبد الرحمن

بودي

جوار كرثينا �شرق �شركة زين

الدرة ال�ساجدة

ال�صحافة �شرق _ال�سوق املحلي

احلجازي

�شارع علي عبد اللطيف

فرع احلجازي

�شارع احلرية

املعلم

�شارع اجلامعة برج املعلم الطابق الأول

فرنا�س

ال�سوق العربي عمارة الدهب

كاريبو

�شارع اجلمهورية

�صادق

�شارع التجانى املاحي

البدرين

�شارع البلدية جنوب برج الت�ضامن

0912350620

Tamara

0912303851

Dal

0912392919

Alrihal

0912336480

Lisamean

0912961890

Samia

0912658708

Abu mazin

0912397040

Zain alabdin

0912123462

Nigoud

091222598

Eqraa

0964488441

Boody

0123777972

Aldurra Alsagida

0121228118

Alhejazi

0122033228

)Alhejazi (branch

0912229913

Almualem

0912386055

Fernas

0912282392

Caribo

0912845531

Sadig

روما

�شارع ال�سيد عبد اللطيف

ترافل الين

�شارع الربملان غرب وزارة اخلارجية

ريناد

�شارع عبد املنعم حممد

بيل�سان

جنوب فندق قباء جوار �صرافة الهجرة

بوهني

�شارع علي عبد اللطيف _عمارة الفيحاء

بان اي�ست

�شارع علي عبد اللطيف

0912654457

امليزاب

�شارع ال�سيد عبد الرحمن تقاطع القندول

روز

�شارع املك منر

0912294598

Pan east

0912308000

Almezab

توالن

عمارة �صديق ود اجلبل الطابق الأول

الفحل

غرب تقاطع الق�صر مع الزبري با�شا

0912189906

Gam

�سياحة بابل

�ش  21اكتوبر

0123016750

Toulan

091326660

Alfahal

فرع خا�ص ما�سان

ال�سوق العربي – عمارة النيل ط الأر�ضي

عبد احلي ( الرفادة)

تقاطع الق�صر مع الزبري با�شا

0123055581

Option

0917520051

)Masan (branch

0912157882

Abdualhai - Alrifada

0912393719

Menan

جم

ن�شبو�أ

منن
اوتا�شو

العمارات عمارة برج النخيل – ط الأول

0912359252

Albadrain

0912313812

Roma

0912131446

Travel line

0922322692

Renad

0912329800

Belsan
Buhin

Rose

Babylon Tourism

دليل الهواتف
فرع اوتا�شيو
�إبرو

اخلرطوم � 3ش  39عقار رقم  47مقابل منازل ال�سكة حديد غرب مركز االورام

FSB

الريا�ض �ش امل�شتل مقابل وزارة ال�سياحة واالثار واحلياة الربية

�سافكو

العمارات �ش � 21شمال م�ست�شفي ابن �سينا عمارة ال�سالم الطابق االر�ضي جوار وكالة العثماين

تبتيل

�ش البلدية

املغرتبني

غرب جهاز املغرتبني عمارة معر�ض جياد للأثاث

ال�شهد

�شارع ال�سيد عبد الرحمن

فرع ال�شهد

�شارع الربملان _برج الربملان التجاري

فرع ال�شهد
فرع خا�ص تنري

�صينية القندول �أمام فندق التاكا

مفازا

�صينية القندول

فونكورد

�صينية القندول عمارة �أيفوري

رزاز

�شمال �شارع ال�سيد عبد الرحمن

فرع رزاز (�أمدرمان)
فرع رزاز ( املغرتبني )
كمدور

اخلرطوم �ش الزبري با�شا عمارة تبيدي عقار رقم  10مربع � 12شرق فندق االكربول

دانيا

ال�سوق العربي فندق كاردينيا ال�شام

0113861144

Utasho

0912235228

)Utasho (branch

0913603036

Ebro

0912359707

FSB

0912301884

Safco

0914926785

Tabteel

0918131079

Almughtarbeen

012313745

Alshahd

0916737272

)Alshahd (Branch

0912152405

)Alshahd (Branch

0912307916

Tineer

012144404

Mafaza

0123056236

Foncord

0912945454

Razaz

0123056236

)Razaz (Omduman branch

0912389974

)Razaz (Almughtarben

0912127564

Comdor

فرع دانيا
طابة

�شارع الربملان –جوار اخلطوط الأردنية

�سوزونق

فندق اخلرطوم بالزا

درمي

�شارع عطربة مقابل عمارة الإخوة

�أمر املدينة

�شرق ال�سفارة الأمريكية �سابقا

وعد

�شارع ال�سيد عبد الرحمن

مار�سالند

اخلرطوم (� )3شارع_بيويوكوان

فرع مار�سالند بحري
فرع مار�سالند امدرمان

0912127564
09887504

Dania
)Dania(branch

0914588529

Taba

0912304787

Sozoung

0922022026

Dream
Amr almadiana

091662402

Waad

0912119790

Marsland

0912339899

)Marsland(Bahri

0901590159

)Marsland(Omdurman
Marsland(Gamhouria
)street

فرع مار�سالند �ش اجلمهورية

عمارة فندق �صحاري

�أوليما

�شارع اجلمهورية عمارة جوهر �سابقا

0912202893

ع�شتار

اخلرطوم ()3

0912110000

Oleema

غرب عمارة الدهب

0912168346

Ashtar

0912932654

Taskheer

بريفكت

�شارع عبد املنعم _غرب �أبراج الواحة

�أل كامل

�شارع الربملان عمارة ال�شيخ م�صطفي االمني

0912836696

ت�سخري
ينابيع

�ش اجلمهورية عمارة ارباب العقائد الطابق االول

ال�سادة

Yanabie
Alsada
perfict

دليل الهواتف
مرحبا

عمارة فندق بدر ال�سياحي الطابق الأول

�أبو مروان

�شارع عبد املنعم �شرق مطعم البحر الأحمر

الدعاك

ال�سوق العربي جوار فندق دبي

0912903903

فرع خا�ص اخلط الدويل

تقاطع احلرية مع القو�صي

ابوثويبة

عمارة فندق بدر ال�سياحي

0912261016

Aldaak

0912311016

قريت وول

اخلرطوم ( )2مقابل فندق الأحالم

International Private Line
Branch

يانوران

النقعة

�شارع النجومي مقابل بنك النيل الأزرق

0912331905

Abu thwaiba

ةلولبمك

 300مقر ةرامع  3عبرم يروفاك  /يرحب  /موطرخلا

امل�سافر

�شارع النجومى

قمم

�شارع عبد املنعم جوار بنك ال�شمال

الطريفي

�شمال �شارع ال�سيد عبد الرحمن

يناماكرا

رورملا لام�ش اليف يديلوه دنارقلا قدنف-فيطللادبع يلع عرل�ش موطرخلا

�سنرتال

اخلرطوم (�)2شرق مطعم الواحة

مالك العاقب

�شارع الزبري با�شا فندق

توتا العاملية

جوار البنك الإ�سالمي ال�سوداين

اخلرطوم ال�سوق العربي �شمال �صينية القندول

عامل

تقاطع عبد املنعم مع الإ�سبتاليا

عامل

امدرمان �شارع املوردة عمارة حممد ح�سني

ابن بطوطة

�شارع ال�سيد عبد الرحمن

ا�سرتا

اخلرطوم – �شرق الواحة –
عمارة على ال�سيد – الطابق االر�ضى
مقابل فندق هوريزون

التهامي

املنرية

�شارع الزبري مقابل فندق الربكة

تيتو�س

اركويت _عفراء

0911777877

عمارة حراء الطابق الأول

0918080030

Titous

091238585

Nwabig

0912302449

Tnia

092228824

Koyla

0912395868

Yanuran

0912301377

Kamplula

0912241950

Gimam

0912219489

Arkimani

0912388376

Malik alageb

0912347306

Lara

0912601680

Ashragat

0915255716

Efsah

0912305522

Alghanem

0912285478

Nontana

0912275138

Alekhlas

0912290075

Al-Kamil

0912992786

Marhaba
Abu murwan

نوابغ
تانيا

�شارع الزبري با�شا

كويال

عمارة ال�شيخ م�صطفى الأمني
عمارة جوبا للت�أمينات

Great Wall
0912301122

Alnagaa

0912915133

Almusafir

0912300437

Altereifi

الرا

0910910916

Central

�أ�شرقت

جنوب �شارع ال�سيد عبد الرحمن

0918131079

Tota

�إف�صاح

العمارات �ش � 11شرق النادي القبطي

0912900526

Aalam

الغامن

�إمتداد الدرجة الثالثة

0912975171

Aalam

نونتانا

�شارع الإ�سبتاليا �شرق فندق التاكا

الإخال�ص

جنوب �سينما كولزيوم

قنوان

�شارع عبد املنعم جوار فندق داما

Ibn batoota
0912383437

Astra

0122105541

Altuhami
Almunira

دليل الهواتف
التكافل

عمارة الكارث جوار وكالة احلرب

ال�سحر

�شارع الإ�سبتاليا غرب فندق قباء

رودمك

لوبركالا قدنف قر�ش  12عبرم  10مقر راقع يديبت ةرامع ا�شاب ريبزلا �ش موطرخلا

الربدة

امدرمان �ش املوردة

0912389974

املناهل

�شارع ال�سيد عبد الرحمن

العنربية

جنوب �أبراج ال�ضرائب

0912966201

Alburda

املع�صوم

امدرمان اجلامع الكبري عمارة الربير الطابق الثاين

0912420140

Almnahil

�آيات

�شارع البلدية جنوب بنك الت�ضامن الإ�سالمي

0912220803

Alanbaria

كانون

�شارع الزبري با�شا عمارة حمجوب حممد

0911171157

Almasoum

�ساتقورو

ال�سوق العربي عمارة ال�شيخ م�صطفي االمني

0912304120

Ayat

زورو

�شارع عطربة _عمارة ح�سن هالل

099121989

Canon

فرع خا�ص زلفة

ال�سوق العربي �ش الزبري با�شا عمارة عمر �سعد

012287221

Satgouru

ا�شكان

�شارع الق�صر مقابل كمبوين

0912834989

Zuru

هجانة

تقاطع اجلهورية مع الق�صر

0912300213

zulfa

رميلتون

�ش اجلمهورية �شرق القن�صلية امل�صرية

0912302328

Askan

املحور

�ش ال�سيد عبد الرحمن تقاطع الطيار عزالدين

0912140379

Hagana

تر�ست فون

�شارع الربملان جوار امل�سجل التجاري

0912358040

Remelton

0912366560

Almehwar

0912137791

Qenwan

083744792

Altakaful
Alsahar
Comdor

�أعراك(االذكار

جنوب فندق قباء

هنو

�شارع عبد املنعم _عمارة اوالد عو�ض اهلل

امب�سادور

�ش اجلمهورية عمارة مليون �صنف الطابق االول

الكرم احلامتي

برج الربكة الطابق الأر�ضي

�إك�س �ألرتا

الريا�ض �شارع امل�شتل

كوبا كوباين

�شارع عبد املنعم عمارة الزعيم

مركز ال�سفر الإقت�صادي

تقاطع الق�صر مع الزبري با�شا

0912340721

Trust phone

0912541766

)Aarak(Alazkar

0125525925

Hano

0912376084

Ambassador

0915854964

Alkaram Alhatemi
X Ultra
Cuba Kobanî

فرع ال�سفر االقت�صادي

Economic Travel Center

فرع ال�سفر االقت�صادي

Economic Travel Branch

فرع ال�سفر االقت�صادي
فرع خا�ص حممد علي الب�شرى

�شارع الطيار مراد

الر�سالة

�ش ال�سيد عبد الرحمن مدخل موقف جرب ال�شارع قبل �صينية القندول ميني املبنى الثالث عمارة
امل�شرف مواجه عمارة النفيدى
جنوب �شارع ال�سيد عبد الرحمن

�سابل

�شمال غرب عمارة الزعيم

�أك�سبو

�شارع الإ�سبتاليا غرب فندق قباء

النزهة

ال�سوق العربي _�شارع الوكاالت

�إرتقاء

Economic Travel Branch
0912327422

Mohamed Ali Albushra

0912987037

Alrisala

0913445375

Ertgaa

0912602699

Sabil

0911335505

Expo

0912366560

Alnuzha

دليل الهواتف
�صينية القندول عمارة بنك �إيفوري

0912323515

Jannat

جنات
�سودافى

عمارة �صديق ود اجلبل الطابق االر�ضى اخلرطوم -

بت عبد اهلل

ال�سوق العربي جنوب كمبوين

الب�صرة

�شارع ال�سيد الرحمن عمارة الأوقاف

اليو�سفري

جنوب غرب ال�ضرائب

091211909

اجلنادرية

�ش الوكاالت عمارة وكالة ال�شهد الطابق االول

لدن

مطار اخلرطوم الدويل

0912189139

Alganadria

نانا

الريا�ض �شارع امل�شتل _عمارة برج الأحالم

0912250211

Ludan

زمزم

ال�سوق العربي

0123988888

Nana

الوردة البي�ضاء
فرع خا�ص ع�سجد

اخلرطوم �شارع احلرية عمارة الر�ضي الطابق الثالث �شقة رقم 2

09122286360

Zamzam

0912879123

White Rose

�شارع احلرية عمارة بنك اخلرطوم جوار وكالة بنان

دندنة

امدرمان �سوق ليبيا غرب موقف بحرى

0912202309

)Asjad(branch

�إيزي

�شارع الربملان

0123120622

Dandana

زمام

ال�سوق العربي غرب فندق دبي

با�سيفيك

عمارة ال�شيخ م�صطفي الأمني

0912363340

Zumam

0912363000

Pacific

زيزعاب

0910875079

عب�سجد

ال�سوق العربي جنوب فندق ال�شارقة
اخلرطوم غرب وكالة وعد

0912241032

Asjad

Sudafi

البحار الدافئة

اخلرطوم غرب م�ستو�صف املودة

0918020833

Albisra

الريح

اخلرطوم _�شارع اجلمهورية

نادرين

اخلرطوم _�ش الزبري با�شا عمارة بنك الت�ضامن

0907612721

Alreeh

رو�شن

العمارات برج التنمية الطابق الأول

0912231834

Nadrin

تهازيج

ابو ادم مربع � 4ش ال�سجل املدنى �سابق ًا

0912121919

Roshan

الب�سام

اخلرطوم ال�سجانة جوار ميدان املولد

0912959511

Tahazeeg

قواعد الكعبة

اخلرطوم _مقابل وكالة وعد

0912603712

Albassam

0911119308

Quaed alkaaba

�ش اليد عبدالرحمن فندق كابري الطابق االر�ضي

0112665535

Matab

0912392336

Business Tour

0123021777

Regency

0912517171

Sudanese sand

0918633311

)Setate(branch

0912350918

Bathan

Bitabdalla
Alyousfer
Ba-aziz

Easy

�سودايف
متاب
بزن�س تور

اخلرطوم تقاطع امل�شتل مع عبيد ختم

ريجن�سي

عمارة بابا كو�ستا جوار وكالة �سامية

الرمال ال�سودانية

�شارع الزبري با�شا _عمارة عطيات حممد

فرع خا�ص �ستيت

غرب وكالة الأنفال

بطحان

امدرمان �ش كرري جوار بقالة جورجينا وجوار �صيدلية النا�صر

Warm seas

Sudafi

دليل الهواتف
فرع خا�ص بكرى

ال�سوق العربى �ش ال�سيد عبدالرحمن عمارة ال�سواحلى الطابق � 3شقه 1

الفداء

�شارع اجلهورية جوار مطعم بابا كو�ستا

�شاطئ الراحة

اخلرطوم �ش اجلمهورية جوار اخلطوط االمارتية

ادفن�شر الند

�شارع الربملان مركز الربملان التجاري

العبادى

�شارع عبد املنعم جنوب �صينية القندول

االثمد

�شارع القم�سيون الطبي

امبا �سدور

عمارة �أوقاف جامع فاروق

النهر

�شارع عبد املنعم عمارة اوالد عو�ض اهلل

الوقار الدولية

غرب مقابر فاروق �ش ال�صحافة زلط �شرق الباهي لل�سيارات عقار رقم 16

كال�سيك

�أبراج احلرية الطابق الثاين

باداب

ال�سوق العربى �ش ال�سيد عبدالرحمن الطابق الثانى جوار وكالة هبانى

�إيفل

�شارع الوكاالت _مقابل فندق لو�ساكا

كي تاون

اخلرطوم (�)2شارع 47عمارة حمدي �أخوان

الفالح

�شارع عبد املنعم عمارة �أوالد عو�ض اهلل

املجد

�شارع الربملان جوار بنك الت�ضامن

اليا�سمني

عمارة �صديق حامد علي غرب القم�سيون الطبي

بروف

اخلرطوم مقابل فندق البحرين

0963454533

)Bakri (branch

0912739999

Alfidaa

0912299797

Shtei alraha

0924000140

Adventure Land

0919955222

Alabbadi

0912226004

Alathmad

0912273379

Ambassador

0912398997

Alnahr

0918329951

Alwigar

0912354937

Classic

0912207896

Badab

0912384384

Eiffel

0920200088

K town

0912359545

Alfalah

0912572206

Almajd

0912844038

Alyasmin

0912997449

Prof

قرين الين

�شارع الربملان عمارة اجلالية اليونانية

�أ�ساب

جنوب �صينية القندول /غرب البنك ال�سعودي

هبيتات

العمارات �شارع بيويوكوان جوار ديزل جننيتور

املدار

تقاطع بيويوكوان �شارع اجلزيرة

الر�ضا

ال�سوق العربي مقابل بنك النيلني من الناحية اجلنوبية

فرع خا�ص �إنابة

ال�سوق العربي جوار وكالة فال

الربوج

�شرق �صينية القندول جوار فندق هورايزون

تاجوج

تقاطع �ش �سعد �أبو العالء مع الطيار جميل

جاربالا

 1ةق�ش لوالا قباطلا يندافلا دمحا دمحم ةرامع نمحردبع دي�سلا �ش

ال�شاذوران

�شارع الطيار عز الدين فندق كابري

خطاب

�شرق فندق الفردو�س

قو

اخلرطوم �ش الربملان مقابل ديوان ال�ضرائب

فرع وكالة قو
كوارك

اركويت �شرق ال�ساحة اخل�ضراء

فرع خا�ص الكيال

�شارع ()21برج التنمية

فرع خا�ص ماجدو لني

�ش الإ�سبتاليا �شرق عمارة فندق التاكا عمارة الأمري

اتراكتف

�ش ال�سيد عبد الرحمن غرب فندق ريجن�سي عمارة هابي

0912399018

Green line

0912399710

Asab

0912300546

Hapitat

0912117585

Almadar

0915022217

Alridha

0912117652

)Enaba(branch

0124966669

Alburoug

0910180808

Tajoj

0912358040

Alabrag

0918199489

Alshazrwan

0912303961

Khattab
Go

0918888850

)Go(branch

0912318475

quarc

0912307146

)Alkayyal (branch

012398840

)Magdulin(branch

0912360461

Attractive

دليل الهواتف
ماج�ستي

الدمي غرب

ر

اخلرطوم �شمال �صينية القندول

فرع خا�ص املكي

ال�سوق العربي غرب فندق ال�شارقه

فا�ست تراك

اخلرطوم �ش احلريه عمارة ابراج احلريه

ارتنوب

اخلرطوم املعموره �ش جوبا مربع ()16عقار رقم(� )71شرق اجلوازات

املهاجر

�شرق اخلرطوم �شركة كلوزيوم عمارة برج النيل الطابق االر�ضي

الديوانية

ال�سوق العربي جنوب �صينية القندول �شارع عبد املنعم عمارة الزعيم

فرع الديوانيه

�شارع عبد املر�ضي مقابل برج اوالد عو�ض اهلل الطابق االر�ضي

ب�شائر العامليه

اخلرطوم غرب �ش �صالع مع �شارع البلديه

�ســوا

اخلرطوم ال�سوق العربي �ش عبد املنعم عمارة االوقاف

�إمـاثـا

ا�ست�ضافه يف �شركة منافع اخلرطوم برى قاردن �سيتي

الديار

اخلرطوم ال�سوق العربي �ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق االول

�شوق

اخلرطوم �شارع ال�سيد عبد الرحمن جوار فندق ال�شارقة

�شوكن

�شارع عبد املنعم فندق داما

االن�سياب

اخلرطوم جنوب �ضينية القندول عمارة م�صطفي حمرو�س

بروبـر

ال�سوق العربي عمارة �صديق وداجلبل غرب الغم�سيون الطبي

اتــ�أ

�شارع احلريه عمارة عثمان اليا�س

0912358473

magisty

0912137257

R

0123200225

)Almakki (branch

0912356066

Fast track
Artinoub

0912145002

Almuhajir

091239919

Aldiwania

0912187518

)Aldiwania(branch

0912187187

Bashair

0122004141

Sawa

012010299

Ematha

0912190208

Aldiyar

0912779419

Shooq

0912444164

Shoken

0911800048

Al0ensiab

0111032091

Propper

0915213453

Etta

فرع وكالة تركاوي

�ش اجلمهورية عمارة ال�شيخ م�صطفي االمني

املوده

اخلرطوم ال�سوق العربي عمارة الفيحاء �شمال جريدة الر�أى العام

امل�صباح

�ش حممد جنيب غرب جهاز املغرتبني

الوفره

اخلرطوم ال�سوق املحلي املربع الزهبي �شرق امليناء الربي

فرع الوفرة
فرع خا�ص وكالة عد احلاج �شرق �شرق امليناء الربي مقابل بوابه رقم ()1
القيم

اخلرطوم عمارة االمارات الطابق الثاين �شقة رقم ()1

�إى تكت

اخلرطوم (� )2ش ( )41عمارة ( )31الطابق االول �شقة رقم ()1

نربا�س

العمارات �شلرع 41جوار طريان نا�س-البدروم

ا�ؤالد خليفة

احلرطوم جنوي �سينما كلزيوم

توب اير

اخلرطوم ال�سوق العربي عمارة عطيات

�سمر قند

اخلرطوم �شارع ال�سيد عبدالرحمن جوار فندق البحرين عمارة علي ال�سيد

الفراعنة ال�سود

ال�سوق العربي وكالة االنفال الطابق االول

زمردة

اخلرطوم و�سط -اركويت �شارع مركز عفراء

العقيد

اخلرطوم ال�سوق العربي �شارع عبد املنعم-اوالد عو�ض اهلل -الطابق االول

زا�س

اخلرطوم �شارع عبيد ختم –تقاطع الق�سم ال�شرقي -داخل م�صرف املزارع التجاري

البتول

ال�سوق العربي جنوب غرب املريديان

0911236262

)Terkawi(branch

0912592206

Almawda

0912619906

Almisbah

0912347088

Alwafra

0912347088

)Alwafra(branch

0913203064

Eid alhaj sharq

0123184400

AlQeyam

0912390300

E.Tickets

0912844848

Nibras

0911874144

Awlad Khalifa

0129300533

Tob air

0910600871

Samarqand

0912894421

Black pharaohs

0916922456

Zomuruda

0912393768

Al-ageed

0906681512

Zas

0915092191

AlBatoul

دليل الهواتف
�صن فل

اخلرطوم �شرق عفراء مول

ماري

اخلرطوم �شمال �شرق �شركة زين –�شارع كرتينا

هيفاء

اخلرطوم ال�سوق العربي �شارع عبداملنعم –عمارة اوالد عو�ض اهلل  -الطابق االول

مرياك

ال�سوق العريي �شارع ال�سيد عبدالرحمن

املغادرة

ال�سوق العربي �شارع ال�سيد عبدالرحمن �شمال رئا�سة بنك التنمية جنوب االنفال

النجمة الزهراء

اخلرطوم �ش البلدية �شرق �إدارة املال ريا واحتاد الكرة

زيزو

ال�سوق العربي تقاطع �شارع احلرية مع البلدية –عمارة ال�صافات الطابق االول

فرع خا�ص الكريدة

ال�سوق العربي جوار فندق قباء

0900959009

املدير

عمارة الكارث جنوب �ش ال�سيد عبد الرحمن

ميني مارت

�ش الزبري با�شا عمارة عطيات الطابق االول

0912473405

Almudeer

�إيليا

�ش الربملان �أمام اخلطوط االردنية �سابق�آ

0912251569

Minimart

بنود

غرب القم�سيون الطبي عمارة ود اجلبل الطابق االول

0915226083

Eilia

النجم الثاقب

اخلرطوم �ش عبيد ختم جوار جامعة ال�سودان العاملية

0912367971

Binoud

ريتان

�ش ال�سيد عبدالرحمن غرب فندق ريجن�سي

0912358645

Alnagm Althagip

د�ستني�شنز

�ش ال�سيد عبدالرحمن عمارة االوقاف

0915234375

Ritan

بريك

داخل مول الواحة دكان رقم ج  14النا�صية ال�شرقية الطابق االر�ضي

0912168580

Dstenations

فرع خا�ص املرا�سم

�ش ال�سيد عبدالرحمن عمارة الكارث الطابق االول

0912862874

Perk

0923059599

)Almarasim(branch

0129049300

Sun full

0912347239

Marry

0912415488

Haifaa

0123079711

Mirak

0912324112

Almughadra

0912511472

Alnagma alzahraa
Zezo
)Alkeraida (branch

من اهلل فرع خا�ص

�ش حممد جنيب �شمال املغرتبيت على الزلط

مونتانا

�ش اجلمهورية جوار اخلطوط االرترية

ر�ؤى

�ش ال�سيد عبدالرحمن غرب فندق ريجن�سي

تران�س اتالنتك

الريا�ض �ش امل�شتل جوار كافرتيا دودي

هاي فالي

�ش اجلمهوري جوار �صيدلية مبال مقابل اخلطوط القطرية

فرح تورز

�ش اجلمهورية �شرق بنك اخلرطوم الطابق االر�ضي عمارة عبد اللطيف مقابل البنك الزراعي

الظل االفريقي

�ش اجلمهورية عمارةالقطان

نهي

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة الهدي الطابق االول مكتب  1و2

العر�ش

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة النعمة غرب �صينية القندول �شرق فندق البحرين

ار ا�س فرع خا�ص

�ش ال�سيد عبد الرحمن �شمال مكتبة الن�صري عمارة ود الف�ضل

�صفوة الرحمن

عمارة كادينا ال�شام جنوب عمارة االمارات الطابق االر�ضي

منا

تقاطع الزبري با�شا جوار وكالة �صربة

فالي مور

املقرن جنوب غرب عمارة النفيدي

اجماد

عمارة ال�سالم الطابق االول مكتب رقم  45جنوب وكالة الواليات

فرع خا�ص كبلي

عمارة االوقاف �ش ال�سيد عبد الرحمن الطابق االول

القا�سم

�ش ال�سيد عبد الرحمن غرب فندق ريجن�سي

اخل�ضراء

�ش ال�سيد عبدالرحمن عمارة هابى فار�س الطابق الثالث

0926520200

)Minallah(branch

0123099666

Montana

0922008009

Ruaa

0912396262

Trans- Atlantic

091348388

High fly

0912154969

Farah tours

0912380849

Shadow Africa

0913679528

Nuha

0912316757

Alarsh

0912575943

)R.S (branch

0912391069

Safwat alrahman

0912305213

Nama

0916146411

Fly moor

0912951160

Amgaad

0912869369

)Kebly (branch

0917376371

Alqasim

0123715279

Alkhadraa

دليل الهواتف
تذكرتى

اخلرطوم  2جنوب ال�سوق

0912666639

Tazkiraty

دقرية

اخلرطوم ال�سوق املحلى  /امليناء الربى عمارة فوزى الطابق االول

الفاو

�سوق ليبيا �شمال موقف بحري عقار12

0122222554

Digaira

الفا

بحرى غرب �سعد ق�شرة �ش املعونة

0912468265

Alfaw

النور

املحطة الو�سطى عمارة �أوالد بابكر الطابق الأول

0912150710

Alpha

ابودليق

حلة كوكو غرب موقف مدنى

0911911917

Alnour

االبي�ض

حلة كوكو غرب امل�سجد الكبري عمارة ال�شاطر الطابق االول �شقة 4

0913812912

Abu delaig

موا�سم

بحرى االمالك �ش املزاد غرب البو�ستة القدمية

0912350278

Al-obaid

البادية

بحرى موقف احلاج يو�سف جممع �أ�صيلة الطابق االول

0912168689

Mawasim

اجلالب

بحرى حلة كوكو عمارة عبداهلل بالل الطابق االول

0912353734

Albadia

موفق

بحرى �ش البلدية

0919634725

Algalib

اللواء

امدرمان �ش املوردة

0912300360

Mowafaq

لتى

اخلرطوم ال�سوق العربى عمارة االمارات الطاب الثانى

0912334706

Alliwaa

ابو املنذر

�سوق ليبيا موقف ال�شيخ ابوزيد

0917449307

latti

اال�ستقامة

�سوق ليبيا �سوق ابوزيد مربع  6خلف جمموعة بنك النيلني

09126798663

Abualmunzir

عمركو

�سوق امدرمان �ش العدنى

0122359066

Alestigama

ودلولو

�سوق ليبيا � -سوق ابوزيد مربع  1جوار مطعم الغزاىل

0905675341

Omerco

الدومة

0912328852

wadlolol

الدقة

زووم

امدرمان �ش املوردة عمارة بيت الربكة

الغزال

�سوق ليبيا جوار طلمبة كونكورب

فيا

�سوق ليبيا جوار طلمبة كونكورب

فرع خا�ص علوى

امدرمان �ش املوردة مقابل بنك امدرمان الوطنى

فرع خا�ص ا�س

ال�سوق ال�شعبى امدرمان  -الرتحيالت

الرباق

امدرمان �ش املوردة

�سبيتى

�سوق ليبيا جوار رئا�سة �شرطة املحلية

قودمان

امدرمان �ش املوردة

فرع خا�ص جهينة

ال�سوق ال�شعبى امدرمان جوار �شركة �شيكان �شمال موقف ال�شمالية

تنقلة

�سوق ليبيا �شمال – جوار موقف بحرى – مقابل وكالة الرحلة

القد�س

امدرمان �ش املوردة عمارة حممد ح�سني الطابق االر�ضي

فرع خا�ص الوادي

امدرمان �ش املوردة

الرهو

�سوق ليبيا �سوق دبى �شمال بنك الربكة برج زحل �شقة رقم ()1

ا�ستيلر

امدرمان �ش كررى حى العمدة �شرق

0912915895

فرع خا�ص جعفر

امدرمان البو�ستة جوار �صيدلية االمام مالك
�سوق ليبيا مربع  3مقابل بنك الت�ضامن اال�سالمى

0911331133

)Gaafar (branch

امدرمان ال�سوق جنوب �سوق الدهب عمارة �شحاتة الطابق الثانى

0918877136

Aldouma

0912327521

Aldiqa

0912218444

Zoom

0912251636

Alghazal

0912164203

VIA

0912978906

)Alawi(branch

0912326045

)S (branch

0912325205

Alburag

0912348759

Sabeti

0915341371

Good man

0910507272

)Juhaina (branch

0912245404

Tengla

0914641039

Alquds

0122171500

)Alwadi(branch

0123025526

Alrahow
Astellr

دليل الهواتف
تربال

امدرمان تقاطع �ش كررى مع �ش ابروف

النجم الذهبى

امدرمان ال�سوق �شمال اجلامع الكبري

الرثيا

امدرمان �ش ابروف

0912344157

الوافى

�سوق ليبيا �شمال بنك الت�ضامن اال�سالمى

دب�سية

امدرمان �ش الدكاترة

0915522663

Alwafi

نهار

ال�سوق العربى جنوب موقف جربة �سابق ًا عمارة الوقف البغدادى

0912302260

Dabsia

ال�صاحلني

�سوق ليبيا جنوب طلمبة النيل

0912329741

Nahar

�شاها

ال�سوق العربى جنوب فندق قباء �ش اال�سبتالية

0912348397

Alsalhien

ارماد

ال�سوق العربى عمارة عو�ض اهلل الطابق االول

0918000457

Shaha

نب العاملية

ال�سوق العربي عمارة االمري الطابق التاين

0912102283

Armad

باعبود

عمارة باعبود تقاطع �ش البلدية مع احلرية جوار بنك اخلرطوم �ش احلرية

0912167344

Nub

الرفاهية

مقابل عمارة فندق دبي من الناحية اجلنوبية الطابق الثاين

0912350006

Ba Aboud

املتوكل

غرب فندق روزا بارك �ش ال�سيد عبدالرحمن

0911206562

Alrafahia

العائلة

عمارة �صديق وداجلبل غرب جممع فتح الرحمن

0912436312

Almutawkil

فالي بالن

عمارة �صديق وداجلبل غرب جممع فتح الرحمن الب�شري

0912142514

Al aila

عنان

عمارة �صديق وداجلبل غرب القم�سيون الطبي

0122000252

Fly plan

0912278249

Anan

0912445080

Tarbal

0912220803

Golden Star
Althuraya

تفا�ؤل

نادي ال�ضباط النادي النوبي

تايقر الند( فرع خا�ص)

�ش الربملان مقابل عمارة ال�ضرائب الربج

العدناين

�ش  21اكتوبر �شمال مالعب كمبوين

بدر القوم

عمارة النعمة الطابق الثاين مكتب رقم 14, 13

مزايا

غرب فندق كابري جنوب �ش ال�سيد عبدالرحمن

دار االميان

اخلرطوم  2عمارة حلب

البو�صلة

�ش ال�سيد عبدالرحمن جوار فندق ريجن�سي

�أفي�شني

مطار اخلرطوم داخل مبنى الهيئة الفرعية لعمال الطريان املدين

فرع خا�ص هباين

ال�سوق العر بي �شرق �صينية القندول عمارة الهدي الطابق الثاين مكتب رقم 2

ا�شبيلية

ال�سوق العربي جممع حراء التجاري

نايف

�شارع ال�سيد عبد الرحمن برج احلرمني

جوان

امدرمان ال�شهداء �شمال م�ست�شفي ا�سيا مقابل حمطة نبتة

اون�ست

املعمورة �ش ال� 60شمال البنك الفرن�سي

�سيفاوا

عمارة حممود �سعيد ح�سني �شرق �صينية القندول

داال�س

�ش الربملان عمارة الربملان جوار وكالة ار�ض املغامرات

اململكة

العمارات ابراج الن�صر عمارة رقم  43الطابق ال�سابع رقم 703

هديل

�ش امل�شتل جوار مطعم هافانا

0912753566

Tafawl

0912211930

)Tigerland (branch

0912785882

Aladnani

0902538399

Badr algoum

0918085499

Mazaya
Dar aliman

0912175071

Albawsala

0123277968

Aviation

0912299698

)Habbani (branch

0912356500

Ashbilia

0912358567

Naif

0122521223

Jouan

0120788700

Honest

0912306229

sefaw

0912694828

Dalas

0912637089

Almumlaka

0912335797

Hadeel

دليل الهواتف
ق�صر النيل

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق االر�ضي

امل�سرية

�صينية القندول عمارة النعمة الطابق الثاين

نوافل

تقاطع ال�سيد عبد الرحمن مع الطيار جميل

ال�شرقاوي

تقاطع احلرية غرب فندق البحرين

مدرا�س

�ش البلدية عمارة تبيدي الطابق االول

عبق

�سوق ليبيا عمارة ابو �صلعة الطابق االول جنوب تاركو

فيوت�شر

عمارة املوردة جوار عمارة حممد ح�سني

�سنجنيب

�ش عبد املعنم �شمال �صينية القندول

امريكانو

املعمورة مربع  85تقاطع �ش ال 60مع �ش مدين

رالك�سنج هوليدي (فرع خا�ص)

الريا�ض �ش امل�شتل برج االحالم الطابق االول �شقة رقم 4

الطواف

امدرمان �ش الن�ص احلارة  21جوار �صيدلية حممد �صالح الطابق االر�ضي

اخلريات

�صينية القندول عمارة النعمة الطابق االول

بيوا�س

اخلرطوم � 3ش بيويوكوان

فرع بيوا�س

اخلرطوم � 2ش بيويكوان

ا�سكاي ليدر

و�سط ال�سوق العربي جنوب فندق روزا بارك

ليندو�س

تقاطع الق�صر مع ال�سيد عبد الرحمن الركن ال�شمايل الغربي �شرق مريديان �سابقا

فرع ليندو�س

اخلرطوم � 3ش  39مع بيويوكوان

0121070939

Qasralneel

0914533313

Almaseera

0912853133

Nawafil

0912174995

Alshargawi

011090344

Midras

0912838592

Abaq

0912900526

Future

0912334059

Sengenab

09123000407

Amricano

0919402975

)Relaxing holiday (branch

0122603765

Alttawaf

0912390407

Alkhayrat

0912816660

Bioas

0912324825

)Bioas (branch

0912226071

Sky Leader

0912659210

lindous

0126955400

)Lindous(branch

فرع خا�ص حممد �سليمان
ال�ضاوي
�سيف احلق

�ش بيويوكوان

0912464478

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق االر�ضي

Mohd Sulaiman
)Alddawi(branch

فرع خا�ص حبارا

عمارة �صديق ود اجلبل مكتب رقم14

0912250129

Saif Alhaq

فرع خا�ص �سدرة املنتهى

�ش عبداملنعم عمارة اوالد عو�ض اهلل الطابق االول

0912339197

)Hubara(branch

الفايد

ال�سوق العربي

0912112574

)Sidrat almuntaha (branch

الأقرع

�ش الربملان عمارة مرهج جوار خمبز الربملان

0912987275

Alfayed

ابو ق�صة

�ش حممد عبداملنعم �شرق م�ؤ�س�سة اجلمارك

0922354317

Alagraa

الدانوب

اخلرطوم مركز الطائفة االجنيلية من اجلهة الغربية ال�شمالية

0912960635

Abu gussa

�سما

املن�شية �ش ال�ستني جوار م�سجد �سيدة �سنهوري

0912350552

Aldanoub

رزان

العمارات ابراج التنمية الطابق االر�ضي

0912397890

Sama

�إيه دي �إيه

�ش اجلمهورية �شرق �صيدلية كمبال

091237787

Razan

الركائب

�ش اجلمهورية عمارة ال�شيخ م�صطفي االمني

0912419215

A.D.A

تهامة

العمارات �ش  29جوار �صيدلية حممد �سعيد الطابق االول �شقة رقم 1

0912305834

Alrakaib

�سياو

بحري �ش االنقاذ مبني حمطة ال�سكة حديد �صالة الركاب

0924444576

Tuhama

ثري دي

�ش ال�سيد عبد الرحمن جوار فندق البحرين

0913949494

Seyao

فرع تاركو

�ش بيو يو كوان

0912113232

Three D

تاركو

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة بنك الت�ضامن

0911174148

)Tarco (branch

0918010557

Tarco

دليل الهواتف
راما

العمارات �شارع  29غرب ال�سفارة ال�سعودية

فرع خا�ص ثري �إ�س

�ش التجاين املاحي جنوب املركز الثقايف الربيطاين

خالد ال�سنو�سي

�ش ال�سيد عبد الرحمن �شمال اال�سبتالية جوار النا�سكون

الركتنق

�ش ال�سيد عبد الرحمن �ش فندق كابري
�ش عبد املعنم جنوب فندق التاكا

09999999024

Rama

0115544001

Three s

0912377332

Khlid alsanousi

0912331832

Larketing

0912971222

روتانا

�ش املوردة مقابل عمارة حممد ح�سني الطابق االر�ضي

الرو�ضة

�ش ال�سيد عبد الرحمن غرب الطلمبة �ش �سلطان عمارة فندق بدر ال�سياحي

الباوقة

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة �ساتي الطابق االول

ال�صداح

�ش العر�ضة جنوب جامعة االحفاد �شمال غرب ا�ستاد املريخ

فرع خا�ص البوادري

�ش اال�سبتالية غرب عمارة االمري مقابل فندق اللحوي

فرع خا�ص ماجالند

جنوب �ش ال�سيد عبد الرحمن مقابل فندق ال�شارقة

0912631953

تو�سكا

�ش عبد املنعم عمارة فنق دامة الناحية الغربية الطابق االر�ضي

البا�شا

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة ود اجلبل الطابق االول

0912373437

Tosca

روافد

العمارات 29

0912134902

Albasha

�شدق

جنوب ال�سجانة غرب بنك اخلرطوم جوار م�سجد ابراهيم

0912933270

Rawafid

بانــتــيو

اركويت �ش عبيد ختم �شرق اجلامعة املفتوحة

0912205455

Shadq

0912396574

Pantiyo

فك�سى ( اجلراح �سابق ًا )

0912329565

Rotana

0912395239

Alrawda

0128882588

Albawga

0919007945

Alsaddah

0912166630

)Albawadri(branch
)Magiland(branch
)Fexi (aljarah

�صنعاء

�سوق ليبيا �شمال موقف الربكة �سوق دبي ال�شارع الرئ�سي

حافظني

�ش الق�صر عمارة مركز رمي لل�سمع الطابق الثالث

ميمان

�ش اجلمهورية جوار مطعم بابا كو�ستا

عبا�س يو�سف

ال�سوق ال�شعبي ترحيل املروة

فرع خا�ص 8ا�ستار

�ش اال�سبتالية غرب فندق دبي

البا�سطابي

�ش البلدية عمارة تبيدي الطابق الثالث

الدالئل

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق الثاين �شقة رقم 22

تدابري

�ش املك منر مع تقاطع �ش الزبري با�شا جنوب الهالل االحمر

فافا

�سوق ليبيا �شمال موقف بحري

رويال وينقز

اخلرطوم  2جوار وكالة �سنرتال �ش 41

العا�صمة

العمارات �ش ال�سفارة  29مقابل مكتب الغامن لال�ستقدام

م�سودة

�صينية القندول غرب البنك ال�سويدي

ام منجد

اخلرطوم ال�سكة حديد �ش بيو يوكوان مقابل موقف �شروين

املجموعة

العمارات �ش � 25شمال غرب ال�سفارة مقابل مدار�س ال�شيخ م�صطفي االمني

ادان دوي

بحري عمارة ال�صندوق القومي الطابق اخلام�س �ش البلدية

احل�سنني

�ش ال�صحافة �شرق مدر�سة فاطمة عبد الرحيم

ال�شالل

عمارة �ساتي الطابق االول تقاطع ال�سيد عبد الرحمن مع الطيار مراد

0917261616

Sanaa

0912477771

Hafizeen

0912219326

Meman

0912379170

Abbas Yousif

0122323658

)8 star (branch

0121848355

Albastabi

0183783825

Aldalail

0912300453

Tadabeer

0912139358

Fafa
Royal wings

0912372626

Alasima

0912489994

Maswda

0912992644

Um munged

0912301721

Almagmoua

0990833456

Adandoy

0912232359

Alhassanein

0912106009

Alshalal

دليل الهواتف
ابو دالل

ال�سوق ال�شعبي جوار ترحيالت مروى

نريوبي

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة اوالد عبد اهلل

فرع خا�ص ادري�س

�ش ال�سيد عبدالرحمن عمارة ح�سن حممود ح�سن �شرق عمارة ودالف�ضل داخل املمر

الذهبية

�ش ال�سيد عبد الرحمن ـ �شرق فندق كابري

فرع خا�ص لبنى

�ش �صالح با�شا –عمارة االمني برير الطابق االر�ضي �شرق �صحيفة الراي العام

الفائزون

العمارات �ش 25مقابل داخلية داود عبد اللطيف اجلامعية

مرايف

�ش اال�سبتالية �شرق فندق اللحوي -

الفا�ضل

اخلرطوم ال�سكه حديد غرب موقف �شروين

�أو�سكر

اخلرطوم  2ال�شارع الرئي�سي جوار هال لالثاث

نور اية

العمارات �ش 19

تار ماك

الكالكلة اللفة �سوق اللفة الطابق االول

الب�سملة

عمارة �صديق ود اجلبل

فرع خا�ص نياال

�ش ال�سيد عبد الرحمن مقابل فندق البحرين

فرع خا�ص بقعاوي

عمارة �صديق ود اجلبل جوار م�صرف املزارع التجاري

اونالين

اخلرطوم �صينية القندول عمارة ال�سواحل الطابق االر�ضي دكان رقم 4

ابو ظافر

الريا�ض �ش اوماك غرب تاركو للطريان

وي�ست الند

اخلرطوم � 2شمال نادي اال�سرة

0912373416

Abu dalal

0912372108

Nairubi

0126764977

)Idriss (branch

0123232320.

Alzahbia

0912110582

)Lubna (branch

0123325555

Alfaizoun

012666777

Marafi

0912629355

Alfadil

0912337913

Oscar

0912183920

Nour Aya

0919665356

Tarmac

0966623923

Albasmala

0912912947

)Nyala(branch

0913031000

)Bagawi(branch

0912979540

Online

0912109286

Abu zafir

0912360454

Westland

دي جي ال dgl

اخلرطوم � 2ش كرتينا عمارة املتحدة الطابق الثاين

مهيار

اخلرطوم �ش امل�شتل مقابل �سفارة جنوب ال�سودان

اجلورى
الوجهة

امدرمان �ش املوردة

انت�شار
باداب �صاخ عرف

ينابه ةلاكو راوج يناتلا قباطلا يدهلا ةرامع نمحرلا دبع دي�سلا �ش يبرعلا قو�سلا

ريفال

اخلرطوم ابراج النيل برج � 83شقه رقم 201

بلو ويفز

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق االول

مينى

�شمال �صينية القندول عمارة بنك ايفوري الطابق االر�ضى

جا�س

�ش حممد جنيب جوار �صيدلية حممد �سعيد ( مواجة)

الو�سائط

ال�سوق العربي �ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق االول

ا�ستافرو�س

�ش اجلمهورية عمارة عبد اللطيف احمد الطابق االر�ضي

مالكابية

ال�سوق العربي �ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق االول

لوكيرت

ال�سوق العربي �ش ابو العال جنوب بنك االدخار

اماندا

�ش الربملان عمارة �شروين الطابق االر�ضي

قرطاج

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق االول �شقه رقم 5

0111600006

D.G.l

0912409647

Mehyar
Algoury

0918204578

Alwugha
Entishar

0912687574

)Badab(branch

0912348825

Refal

0123034734

Blue waves

0912788772

youmna

09186224333

Gas

0116960000

Alwsayet

0122552926

Stafros

0916737138

Malkabia

0912692065

locator

0911484448

Amanda

0912824570

Qurtag

دليل الهواتف
افريكا ايفل

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة النعمة الطابق االر�ضي مكتب رقم 11

داتا ترفل

اركويت تقاطع ال�شرق �شرق البيت ال�شامي

وهبة العاملية

�سوق اخلرطوم  2مقابل برج النخيل عمارة التامينات اال�سالمية الطابق االر�ضي

تفانني

�ش حممد عبد املنعم مقابل عمارة االمارات جنوب عمارة اوالد عو�ض اهلل

اوبال

ال�سوق العربي �شرق �سينما كلوزيوم عمارة النيل الطابق االر�ضي جوار وكالة املهاجر

القا�ضي

�ش حممد جنيب جوار وكالة ح�سنني

بل�سم

غرب �صينية القندول عمارة ال�سواحلي الطابق االر�ضي �شرق عمارة ود النعمة

ا�ستار وي

ال�سوق العربي عمارة لوالد الفكي عو�ض اهلل

مذاين

اركويت غرب الق�سم ال�شرقي

النهده

امدرمان �ش املوردة عمارة احلرية الطابق االول

البا�سقات

العمارات �ش 55

نور املد ينة

ال�سوق العربي عمارة ال�سواحل الطابق االول

جيوال

اركويت �شمال �شرق عفراء �شرق مكتب كوار لال�ستخدام اخلارجي

منية

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة �شروين غرب قندق �شهرزات

امل�شكاة

�سوق ليبيا ابو زيد جنوب بنك ال�سمال اال�سالمي مقابل موقف املوا�صالت

االميانيات

�صينية القندول �ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة بنك ايفوري

ليون

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق االول �شقة رقم 12

�سحاب

�ش ابراهيم املفتي غرب نادي ال�ضباط

091280332

Africa effile

0914035553

Data travel

0912547928

Wahba

0913888888

Tafaneen

0916125016

Obal

0998980524

Algadi

0912911367

Balsam

0912897667

Star way

0924647753

mazain

0912220703

Alnahda

0123007532

Albasigat

0910190399

Nour almadinah

09122225757

Jiola

0912340907

Munia

0907771808

Almishkat

0183743822

Alimaniat

0123639898

lyon

0912214394

Sahab

داليا

�ش اجلمهورية عمارة اجلمهورية �سابقا الطابق االول �شقة رقم 1

ترفل زون

بحري املزاد جوار حمكمة العمل

فرع خا�ص وكالة دخرينا

�ش عبد املنعم عمارة الزعيم الطابق االر�ضي

عز الدين

عمارة فندق داما البدروم �شمال �صينية القندول

االخيار

عمارة حمدي زياد جنوب مطعم البوادي الطابق الثالث �سوق خرطوم 2

�سلفرمون

�ش الربملان �ش�ؤن الوكالء �سودانري

رم�سي�س

�ش ال�سيد عبدالرحمن

نور �سني

�ش اجلمهورية عمارة االوقاف مقابل كوفتي الطابق  1عمارة التامينات

اليمامة

�شرق �صيني القندول عمارة القد�س الطابق الثاين

تالني

�شمال فندق البحرين جوار وكالة نوافل

كاردف

�ش ال�سيد عبد الرحمن غرب �صينية القندول

كاربكان
بيـبا

�ش اجلمهورة عمارة وقف حممد عبد املنعم الطابق االر�ضي

نغم

عمارة ود اجلبل غرب القم�سيون الطبي

ارايفل العاملية

غرب �صينية القندول جوار فندق البحرين

قنوان العاملية

عمارة االمارات جوار موقف جربة القدمي

اورتينال

اركويت غرب الق�سم ال�شرقي و�شرق عفراء مول

االتنا

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق االول

0922604712

Dalia

0912303296

Travel zoon

0905444453

)Dukhreena (branch

0912604984

Izzalddin

0918777145

Al- akhyar

0912306403

Selver moon
Ramsis

0912199049

Nour seen

0912686405

Alyamama

0912545503

Taleen

0912943164

Kardef
Karbkan

0912917994

Biba

091730047

Nagham

0912277221

Arrival Global

0927066204

Qenwan Global

0912992924

Ortinal
Atlanta

دليل الهواتف
مالديف

�ش اجلمهورية �شرق اخلطوط االمارتية جوار وكالة اقرع

االعت�صام

بحري �ش البلدية

�شرق النيل

عمارة عثمان �صالح جنوب ابراج ال�ضرائب اخلرطوم

فرع خا�ص ارين

عمارة فندق املدينة الطابق االر�ضي اخلرطوم

�سويفت

العامارات �ش  7مقابل مقابر فاروق

روز ماري

�ش اجلمهورية عمارة حممد عبد املنعم غرب املجل�س الت�شريعي

ال�سفري

�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة االوقاف الطابق التاين

�سجي

ال�سوق العربي عمارة ابو فار�س

زين الكواهلة

جوار عمارة االمارات عمارة كاردينيا ال�شام الطابق االر�ضي

انزارا

ال�سوق العربي عمارة دو�سة الطابق االر�ضي

املعتمد

�ش البلدية عمارة تبيدي الطابق الثالث

بوابة العامل

�ش اجلمهورية عمارة بابا كو�ستا الطابق االول

الرين

�ش املعونة بحري �شمال �سعد ق�شرة جوار بنك في�صل

ب�ساط الريح

�ش عبد املنعم عمارة اوالد عو�ض اهلل الطابق االر�ضي

ميان

العمارات �ش  63جممع الن�صر منبي رقم � 35شقة رقم 2

�ضيوف الرحمن فرع خا�ص

جنوب �صينية القندول عمارة اوالد كمري الطابق االر�ضي

بركة الهدي

�سوق ليبيا �شرق موقف بحري

كاربيكان

0927999990

Maldives

0912892444

Al-etisam

0912268123

Sharq alnile

0912101338

)Areen (branch

0912340940

Swift

0912398315

Rose Marie

0912233234

Alsafeer

0912900089

Saja

0912335325

ZainAlkawahla

0122050012

Anzara

0901502255

Al mutamad

0912350263

World gate

0913225013

Larein

0912938141

Busat alreeh

0120345787

Meyan

0913033334

)Dhiyof alrahman (branch

0123016302

Barakat Alhuda
Karbican

كال

�سوق ليبيا �شرق بنك الت�ضامن مقابل موقف بحري

اوميغا

�ش ال�سيد عبد الرحمن �صينية القندول مقابل فندق البحرين

فرع خا�ص مينا�س

عمارة ود اجلبل جوار وكالة العائلة

علوان

عمارة جممع القد�س التجاري �شمال مول الواحة �شرق ال�سفارة امل�صرية

فرع خا�ص ماب

مقابل فندق الفي�صل �شرق رئا�سة بنك النيل ال�سوق العربي

دهب الدمرية

�ش عبيد ختم �شمال حمطة البالل جوار �سام�سوجن الطابق الثالث

امنه
الفرقان
الناظر
النخيل
هات
�سودرى
االختيار الأول
دان دهب
ايرلنك
هاى اليف
الوجدان

جاغو
�آالف
فرع خا�ص ترافكو

اخلرطوم ال�سوق العربى جنوب �ش ال�سيد عبد الرحمن
اخلرطوم � 2شرق �سوق العمارات
�ش عبد املنعم عمارة اوالد عو�ض اهلل الطابق الأول
�ش الربملان مقابل بنك ايفورى
تقاطع الربملان مع الطيار مراد
�ش ال�سيد عبد الرحمن عمارة الأوقاف الطابق الأر�ضى
�ش الربملان عمارة �شرونى الطابق الأر�ضى
�ش النيل الفندق الكبري
�شرق حديقة ا�شراقة التجانى
ال�صحافة زلط �شرق امليناء الربي املربع الزهبي �شارع �شرق جوار وكالة الوفرة
اخلرطوم ال�سوق العربي غرب م�سجد فاروق عمارة النخلة املجانني
اخلرطوم �ش املك منر جوار املعهد الثقايف االملاين

0912540162

Kal

0912931841

Omega

0912740289

)Menas(branch

0123049441

Alwan

0912164111

)Mab(branch

0127999111

Dahab aldamira

0912779419
0912312255

0912230577

Amna
Alfurgan
Alnazir
Alnakheel
Hat
Soudari
Al- ekhtiar alawal
Dan dahab
Air link
High life
Alwegdan
Jago alaf
)Trafco (branch

دليل الهواتف
منا
وديع
العيكورة

تقاطع الزبري با�شا جوار وكالة �صربة
�ش الربملان ــ عمارة املريغية ـــ الطابق االول
ال�سوق العربي �ش اال�سبتالية مقابل فندق الفي�صل

نـيها
فرع خا�ص روان
زانـــــــــــــــة
فالورز
ميلبورن
الزاخر
احل�ضارة
�آالء
ابو مراد
الرمزانى
�سى كاف
اجلمام
الروحاء
نوف

المحالت العامة ( المطاعم) Restaurants

�ش اجلمهورية مقابل الري ابوظبي لل�صرافة
اخلرطوم عمارة ح�سو�س الطابق الثاين
�ش عبيد ختم غرب الأدلة اجلنائية جنوب مطعم كودى
�ش املطار �أمام احتاد �أ�صحاب ال�صناعات جوار �صيدلية ود ال�شريف �شمال املركز الطبى
احلديث
�ش عطربة عمارة االخوة الطابق الر�ضى
اخلرطوم ا�سجانة �ش احلدادين
�ش عبداملنعم برج اوالد عو�ض اهلل مكتب رقم 18
�ش احلرية تقاطع احلرية مع اجلمهورية جنوب م�سجد فاروق عمارة ابراج احلرية الطابق
االر�ضى مكتب رقم 44
اخلرطوم � 3ش بيويو كوان جوار �شقق �سلطان
اخلرطوم العمارات �ش  5تقاطع �ش امللك عبد العزيز
اخلرطوم � 2ش  29جوار مطعم الواحة
�ش الربملان غرب امل�سجل التجارى �شمال اخلطوط االثيوبية
ال�سوق العربى جنوب غرب �صينية القندول غرب عمارة الزعيم
اركويت �ش م�أمون بحريي جوار ندى العنرب �شرق تقاطع ال�ساحة اخل�ضراء

0912217753
0912225528

Nama
Wadei
Al-akoura

0912395003
0922203013

Niha
)Rawan (branch
Zana

018381225

Flowers

0122700505
0183747787

Melbourne
Alzakhir
Alhadara

0912480033

Alaa

0115471322

Abu murad
Alrmzani
cekaf
Algammam
Alrawhaa
Nouf

0918440000
0912380105

�إ�ستريز
امواج
م�ؤمن
جاد
بنده ال�سياحي
تاجنرين
الليوان الدمي�شقي
ال�سرف
هافانا
دودي �سنرت
ايطايل بيتزا
البوابه ال�سوريه
تامي اوت
بيتليز
بارمقانا
�سوليتري
MY PLACE
باب اليمن للمندي

�شارع �أفريقيا

المطـاعـــــــم درجة أولي

�شارع �أفريقيا
�شارع �أفريقيا
�شارع �أفريقيا
�شارع �أفريقيا
�شارع �أفريقيا
جوار�صينية ال�سوق املركزي
امدرمان �ش /النيل
الريا�ض �ش /امل�شتل
الريا�ض �ش /امل�شتل
الريا�ض �ش /امل�شتل
الريا�ض �ش/امل�شتل
الريا�ض تقاطع �ش/117/مع �ش /عبد اهلل الطيب
الريا�ض �ش117/
الريا�ض �ش117/
�شارع اجلزار
الريا�ض �ش /مكه
�ش /ال�ستني

0912368308
0912151577
09123100162
0912848351
0920999995
0912363371
0156767676
0922414647
ا0912633441
0155881908
0925504921
0912628213
0926741085
0922040783
0120885500
0909039390

Stairs
Amwaj
Momen
Jad
Panda
Tangeran
Liwan Aldemishqi
Alsarf
Havana
Dudi center
Italy Pizza
Albwaba alsouria
Time out
Beatles
Barmqana
Solitaire
MY PLACE
Bab al-Yemen Mandi

دليل الهواتف
�أمل�أكوالت ال�سوريه
الطازجه
ملح وفلفل
�أليك�س ت�ست
توب قابي الرتكي
�سيدي بيه
الأورك�سرتا
الفاخر
فيني�سيا
بيتزا كورنر
لذيذ
موكا ان موك
�سما
رويال برو�ست
توب قابي
ا�سبكرتا
بابليون

�شارع ال�ستني

0918119624

Syrian Fresh Food

�ش عبيدختم

0912314130
0912316950
0912308210
0924241173
0912158036
09051111116
0155212000
0912300914
0912309707
0125031244
0912464839
0912260821
0912308210
0909733333
0912668697

Salt and Pepper

بري �ش /املعر�ض
�إمتداد البالبل مربع ()3
�ش  /عبيد ختم
�ش /عبيد ختم
�ش /عبيد ختم جوار الكهربا
�ش /النيل
اخلرطوم (�)2ش /امللك عبد العزيز
العامرات �ش)1( /
واحة اخلرطوم
امدرمان �ش /الوادي
�ش /املعونه
�ش/افريقيا
�ش /افريقيا
الريا�ض�/ش مكه

Alex taste
Turkish Topkapı
Sidibe
Orchestra
alfakhir
Venice
Pizza Corner
Laziz
Moka & MOk
Sama
Royal Broast
Topkapi
Spectra
Babylon

المطاعم درجة ثانية

مطعم بابا كو�ستا
مطعم عبا�س التركي
مطعم البحر الأحمر

�شارع الجمهورية
ابوحمامة
ال�سوق العربي

0908167037
0999555561
0912301618

مطاعم الزعيم

ال�سوق العربي

0911118666

Alzaeem Restaurants

نون للم�أكوالت ال�شهية
مطعم كوكي بيرجر
ا�سباوا التركى
مطعم االمتياز التركي
مطعم حمادة
وديع برو�ست
ايفوري
ال�صابرين
اونتاريو
مندي الالماب
مطعم الواحة
مطعم فقيري
مطعم انذوز

�شارع ال�سيد عبد الرحمن
الخرطوم �شارع الجمهورية
�شارع ال�ستين
�شارع ال�ستين
�شارع ال�ستين
�ش/برو�ست
العمارات �شارع ()1
�شارع مدني
الخرطوم2
الالماب
الخرطوم ()2
حي يثرب
�شارع ال�ستين

0122888869
0912246072
0912197839
0122229604
0928191021
0912220166
0123999925
0912225760
0922255508
0912379599
0912133395
0925113848
0912818252

Noon Delicacies

Papa Costa Restaurant
Abbas Turkish Restaurant
Red Sea Restaurant

Cookie Burger Restaurant
Turkish Assbaua
AlemtiazTurkish restaurant
Hamada restaurant
Wadie broast
Ivory
Alsabreen
Ontario
Allamab mandi
Waha restaurant
Fagiiri restaurant
Anzoz restaurant

دليل الهواتف
مطعم ميامى
مطعم ليالي
مطعم الحب�شة

برى �شارع المعر�ض
العمارات �شارع ()15
�شارع محمد نجيب مع �شارع 61

العمارات �شارع الن�ص
مطعم بابا ح�سين
ك��اف�ت��ري��ا وك��وف��ي �شوب �شارع المطار
المطار

0911070700
0123884434
0912302410
0121323245
0914472584

Miami restaurant
Layali restaurant
Habasha restaurant
Papa hussein
Cafeteria and a coffee shop
Airport

فينو�س الطازج

�شارع افريقيا

0914948000

Venus altazeg

مطعم دعبل

جبرة  /م�سجد بالل

0912398828

Duabul Restaurant

بيتزا دبيبو نيرز

الريا�ض �شارع الم�شتل

0921623155

Diponairs Pizza

مطعم البيت ال�شامي

�شارع عبيد ختم

0912271770

Shami House Restaurant

مطعم دودي �سنتر

العمارات �سوق 41

0911706688

Dodi Center Restaurant

�شاورما عربي
مطعم تنور ان

العمارات �شارع ()1
الخرطوم ()2

0919399999
0923759727

Shawrma arabi
Tanoor Inn restaurant

مطعم البوادي
مطعم الطازج

الخرطوم ()2
الخرطوم( )3حديقة القر�شي

0912367765
0912482862

ا�سكوير
بيتزا ديبونيرز
مطعم ايطالي بيتزا
مطعم عزكاتون
مطعم البيت الم�صرى
البيت الم�صري
مطعم ح�ضرموت
مطعم ايطالى بيتزا
مطعم لكى ميل
في�س فود
مطعم خرطوم تاون
مطعم بون ابتى
ايطالي بيتزا1
مطعم دودي 1
ايطالي بيتزا 2
ايفوري

الريا�ض �ش/الجزار
امدرمان/مدينة النيل
الخرطوم ()2
جنوب مقابر فاوق
�ش عبيد ختم
امدرمان/حي الرو�ضة
الخرطوم ()2
الخرطوم الريا�ض �ش م�ست�شفى مكه
العمارات �ش 1
�ش/عبيد ختم البالبل
ال�سوق المركزي
الريا�ض �ش م�ست�شفى مكه
امدرمان المهند�سين
امدرمان العمدة �شرق
امدرمان �شارع الوادي
امدرمان المالزمين

0906110533
0912304393
0155881901
0912496274
0913329300
0912239042
0912364800
0912100951
0919998475
0912148398
0915030530
0912316610
0155881903
0155775757
0155889002
0912304854

Bawadi Restaurant
Fresh Restaurant
Square
Pizza Debonirs
Italian Pizza Restaurant
Azkatun Restaurant
Egyptian House Restaurant
Egyptian House
Hadramout Restaurant
Italy Pizza Restaurant
Lucky meal Restaurant
Face food
Khartoum town
ponabte Restaurant
Italy Pizza 1
Dodi Restaurant
Italy Pizza 2
Ivory

دليل الهواتف
الكوخ الفرن�سي
فليفر
فرح
البيت الم�صري1
البيت الم�صري 2
هار�سيز
توي�ستر
دودي 2
اورانج
العالمي
كر�ستي
يا�سمين فود
الجواد
ايطالي بيتزا
الموج
جي جي
ال�سفينة
العبير

امدرمان العر�ضة
امدرمان المالزمين
امدرمان المالزمين
امدرمان �شارع االربعين
امدرمان �شارع االربعين بانت
الثورة الحاره ال4
امدرمان ال�شهداء
امدرمان �شارع الوادي
امدرمان �شارع ال�صناعات
امدرمان المهند�سين
امدرمان المالزمين
امدرمان ال�شهداء
امدرمان العر�ضة
بحري الم�ؤ�س�سه
امدرمان مقابر احمد �شرفي
امدرمان المالزمين
امدرمان العر�ضة
امدرمان المهند�سين

0912358713
0918160333
0911313069
0912239042
0912874649
0912936542
0123756090
0123756090
0929286695
0912391249
0919942199
0922216425
0912306228
0155881902
0111161877
0912348934
0912471864
0912268974

French Hut
Flavors
Farah
Egyptian House 1
Egyptian House 2
Harseas
Twister
Dodi 2
Orange

مطعم ايفوري
مطعم كارلو�س
مطعم بيتزا ماك
مطعم ق�صر النيل
مطعم نعمة × نعمة
تفاحة
ا�ستار كافي
القرية الأفريقية
مطعم جبي

بحري�-شارع �شمبات
بحري�-شارع �شمبات
بجري�-شارع المعونة
بجري�-شارع المعونة -المزاد
بحري-االمالك ـ جنوب �سينما حلفايا
العمارات �ش()1
العمارات �ش()41
العمارات �ش()53
�ش محمد نجيب

Alaalami

Aljawad
Italy Pizza
Almouj
G.G
Alsafeena
Alabeer

Carlos Restaurant
Mac Pizza Restaurant
Nile Palace Restaurant
Niema xniema
Tufaha
Star cafe
African village
Gubi restaurant

الكـافتــــريـــات Cafeterias

Christy
Yasmin Food

0912328700
0922143568
0912351135
0912309423
0906023111
0912309793
0912367765
0912944602
0914653885

Ivory Restaurant

بار�ستا
لكي ميل
�أبو جابره
البيت ال�سوري

الريا�ض �ش /مكه
بحري
بحري �ش /ابلديه
بحري

0915080330
_
0121127198
0912911197

Parista
Lucky meal
Abu gabra
Syrian house

دليل الهواتف

المنتــزهات Parks

منتجع الأ�سكال

�شارع النيل

0912957233

منتزه المقرن

�شارع النيل

0912135208

منتزه �أُوزون

الخرطوم ()2

0912391161

منتزه الدوحه

جبره

0912880774

منتزه برى العائلي

بري

0912320153

منتزه مدينة الطفل

�شارع افريقيا

0912144667

حديقة القر�شى

الخرطوم()3

0912331578

منتزه الريا�ض العائلي

الريا�ض

0123007489

منتزه الحفاوه

�شارع الق�صر

0912208973

منتزه القنطره

بحري /حلة كوكو

0913668676

حديقة حلة كوكو

بحري /حلة كوكو

0129396809

منتزه ال�سالم

بحري /حلة كوكو

0912222360

Askila resort

منتجع البا�سقات

بحري /دردوق

09123076022

Mugran Park

منتزه عبود العائلى

بحري

0123832004

Ozoon Park
Aldawha Park
Burri Family Park
Children>s City Park
Qurashi garden
Riyadh Park family
Alhafawa Park
Algantara Park
Koko garden
Alsalam Park

منتجع الزواده

بحري

0914777700

منتزه المورده العائلى

�أمدرمان �ش/المورده

0915906142

منتزه �ألبوابه

�أمدرمان �ش /المورده

0912112033

منتزه �أمبده

�أمدرمان � /أمبده

0912286941

منتزه ماجك الند

�أمدرمان

09123199909

منتجع الرفيرا

�أمدرمان /المورده

0912816678

منتزه مزن

�أمدرمان

0912997810

منتزه راما ال�سياحي

�شمال لفة ال�سوق المركزي

012363371

منتزه الطائف

�ش  /النيل

0911204511

Albasigat park
Aboud Park family
Alzwada resort
Almawrada Park
Albawaba Park
Umbada Park
Magic land Park
Rivera resort
Muzan Park
Rama tourist Park
Altaif Park

دليل الهواتف
الليمــــوزين

Limousine

0912332051

عبد اهلل محى الدين

الخرطوم 2

كونك�شن ليموزين

�ش عبيد ختم اركويت مربع 40

0912566991

البياح ليموزين

الخرطوم2

0912966099

ابو حربة ليموزين

الخروم 2

0912345227

ال�سيار ليموزين

�ش محمد نجيب

0912310300

افرا�س ليموزين

اركويت غرب كنار

0918037180

بنتون ليموزين

�ش افريقيا نادى ال�ضباط

0123007212

المهاجر ليموزين

�ش محمد نجيب �شمال المغتربين

0912356099

فايف ام ليموزين

�ش كترينا

0912301407

البياح ليموزين

الخرطوم2

0912966099

الموريات

الخرطوم غرب نادي ال�ضباط

0912351101

انتاكت ليموزين

�ش عبيد ختم

0912873876

داي ليموزين

�ش/المطار

0912395685

Abdallah Moheyaddin
Connection Limousine
Albayyah Limousine
Abu harba Limousine
Alsayyar Limousine
Afras Limousine
Benton Limousine
Almuhajer Limousine
Five 5 Limousine
Albayyah Limousine
Almuriat
Intact Limousine
Day Limousine

قابى ليموزين

�ش عبيد ختم

0912141727

حليم ليموزين

�شرق نادى اال�سرة جوار م�ست�شفى

0183595965

دالى ليموزين

مركز الخ�صوبة الخرطوم

0183491833

مونديال ليموزين

الريا�ض �ش الم�شتل

0912318530

كنز ليموزين

�شرق مقابر فاروق

0912980747

اال�شراف ليموزين

�شمال م�ست�شفى بن �سينا �شرق المحلية الخرطوم

0123552220

توب جير

�ش عبيد ختم

0917768888

القولدير ليموزين

�ش عبيد ختم

0912368429

قطا ليموزين

�ش عبيد ختم

0122937050

النيل ليموزين

�ش عبيد ختم

0912317124

المهاب ليموزين

جبرة جوار المعهد الكوري

0999900002

ني�س ليموزين

الريا�ض �ش الم�شتل

0912105999

كندي ليموزين

الخرطوم � 2ش المفتي

0912302355

�صدف ليموزين

�شارع محمد مجيب

0912390003

لدن لتاجير ال�سيارات

الخرطوم  /ال�سجانة

0912355269

Gapy Limousine
Haleem Limousine
Dali Limousine
Mondial Limousine
Kanz Limousine
Al- ashaf Limousine
Top gear
Algoldair Limousine
Gata Limousine
Alnile Limousine
Almuhab Limousine
Nice Limousine
Kindi Limousine
Sadaf Limousine
Ludan Rent A Car

دليل الهواتف
هوا�س ليموزين

الخرطوم  2جوار مطعم الواحة

0912330142

�سكي�ست ليموزين

�ش افريقيا

0912963966

فاري ليموزين

المن�شيه �شرق م�سجد البرير

0912915478

ركاز ليموزين

الخرطوم جنوب غرب نادي اال�سرة

0915115123

حالة الحديد ليموزين

الريا�ض �ش الن�ص ي�ستي�شرون

0912300044

الخرطوم ليموزين

الخرطوم بري

0155127777

ابوروعة ليموزين

�ش عبيد ختم

0912300871

مجراها ليموزين

�ش البالبل

0912356615

�سفن لتاجير ال�سيارات

الخرطوم  3قرب حديقة القر�شي

0183492496

ابوتركي ليموزين

الريا�ض �ش عبد اللة الطيب

0912339031

ابو�سيفين ليموزين

الخرطوم  2غرب بن خلدون

0913391165

فاري ليموزين

المن�شيه �شرق م�سجد البرير

0912915478

الطواف ليموزين

بحري �شرق موقف �شندي

0123043056

ال�صفوة ليموزين

بحري المنطقة ال�صناعية جوار م�ست�شفى ال�شفاء

091193336

البياح ليموزين

الخرطوم2

0912966099

الصاالت Halls

�أم�سيتي

بري ـ جوار مطعم ملح وفلفل

0922596950

بر�ستيج

الخرطوم ـ بري المعر�ض

0900031000

ميريالند

الخرطوم ـ بري ـ نادي بري

0912364012

ا�سبارك �سيتي

الخرطوم ـ بري

0911310471

كزام

الخرطوم ـ �شارع �أفريقيا

0922007070

Khartoum Limousine

الح�ضري

�شارع �أفريقيا ـ غرب مدينة الطفل

0123076503

Abu rawaa Limousine

الغروب

�شارع �أفريقيا ـ جوار النادي الدبلوما�سي

0916935377

نيلتون التن�س

�شارع المطار

0922301967

ق�صر ال�سندرال

االمتداد ـ �شارع محمد نجيب

0912340413

Abu turkki Limousine

ليلةالعمر

االمتداد ـ غرب كمبيوتر مان

0919977998

Abu safain Limousine

الفردو�س

غرب عفراء

0918101999

Fari Limousine

قرطبة

الع�شرة

0120666651

Alttawaf Limousine

الدوحة

الخرطوم ـ مدينة ال�شهيد طه الماحي

الفرو�سية

الخرطوم ـ �سباق الخيل

Hawas Limousine
Sixest Limousine
Fari Limousine
Rikaz Limousine
Halat alhadid

Mugraha Limousine
Seven Rent A Car

Alsafwa Limousine
Albayyah Limousine

0912236865

دليل الهواتف
المواعين النيليلة Boats
الزمردة

الريا�ض ـ �ش ـ عبيد ختم

0916002121

فلوت�س اند بوت�س لل�سياحة النيلية

�شارع النيل اوماك مع المن�شية

0912309021

Floats &Boats

دينار الملكية

الخرطوم ( )2جوار �صالة ها�شم �ضيف اهلل

0912360771

المنتدي ال�سياحي لل�سياحة النيلية

�شارع النيل جنوب كوبري المن�شية

0912300632

Almuntada Tourist

تاجوج

�شارع النيل ـ جوار الك�شافة

0915497009

نارتك �شركة النيل لل�سياحة النيلية

معدية توتي ///المن�شيه

0919662353

Nartec

المعلم

الخرطوم ـ �شارع النيل

0129404545

كافية مارينا العائم لل�سياحة النيلية

المن�شية برج االت�صاالت

0912230747

Cafe Marina Floating

مارينا

الخرطوم ـ �ش النيل ـ حدائق  6ابريل

0918626669

�شموخ النيل

�شمال كوبري المن�شية

0912253112

Shumokh Alnile

مدينة النيل

امدرمان مدينة النيل

0912340451

ق�صر �سوالرا

امدرمان المهند�سين

0122100555

كزام

امدرمان المالزمين ـ �شمال منتزه البحيرة

0912345435

دال�س

امدرمان ـ �ش النيل

0922115800

الخليل

امدرمان ـ حديقة الموردة

0915906142

الريفيرا

امدرمان الموردة ـ �ش النيل

0922847100

�سندباد

بحري ـ �ش االنقاذ ـ جوار ويتا

0922847100

الذهبية

بحري ـ داخل منتزه عبود

0912251162

الما�سية

كافوري ـ مربع 4

0912364925

لل�سياحة النيلية

رفندال

لل�سياحة النيلية

المن�شية مقابل برج االت�صاالت

رو�ستري

لل�سياحة النيلية

Rfndal

�شمال كوبري المن�شيه

0912302071

Roastery Tourism Nile

�شمال كوبري المن�شية وجنوبة

0912122222

Loulwat Alnile

امدر الند

لل�سياحة النيلية

المن�شية مقابل برج االت�صاالت

0121005966

Om dur land

ال�صاري

لل�سياحة النيلية

�شمال كوبري المن�شية

0912378472

Alsari

مقابل برج االت�صاالت

0912307775

Alaseel

ل�ؤل�ؤة النيل

اال�صيل
ارم كافية
جنات
افالون
الكابتن

لل�سياحة النيلية

لل�سياحة النيلية
لل�سياحة النيلية
لل�سياحة النيلية
لل�سياحة النيلية
لل�سياحة النيلية

جنوب كوبري المن�شية

0923222533

Arm cafe

جنوب كوبري المن�شية

0912941167

jannat

مقابل برج االت�صاالت

0914949204

avalon

جنوب كوبري المن�شية

0912140040

Al Captain

دليل الهواتف
المن�شية جنوب الكبري

091122488

Kantsh

البردين

لل�سياحة النيلية

امدرمان جوار الطابية

0122467889

Alborden

كنت�ش

�شارع النيل جنوب الكبري

0122160537

Alkoukh

الزينة

لل�سياحة النيلية

جنوب كوبري المن�شية

0122114063

Alzeena

جنوب كوبري المن�شية

0912355524

Housh alsamak

العمدة

جنوب كوبري المن�شية

0912434161

Alaumda

برج االت�صاالت �شارع النيل

0927631587

Nice cafe

�شركة ال�ساطع للنقل واال�ستثمار

المر�سي توتي///المن�شية

0123043060

alsatei

كفتة الجزار لل�سياحة النيلية

جنوب كوبري المن�شية

0912383173

Kofta aljazar

لل�سياحة النيلية

جنوب كوبري المن�شية

0912336793

Marah cafe

القفيرة لل�سياحة النيلية

جنوب كوبري المن�شية

0915399996

Alqafeera

فر�سان لل�سياحة النيلية

�شارع النيل

0912294770

Fursan

جوار برج االت�صاالت

0123075020

Jawhrat alnile

كاتي زلأبيا بطاط�س لل�سياحة النيلية

�شمال كوبري المن�شية

0922417898

Katie Zlabia potato

المن�شية �شارع ال�ستين

0122467889

Albahar

09192272720

We care

الكوخ

لل�سياحة النيلة
لل�سياحة النيلية

حو�ش ال�سمك
ني�س كافية

مرح كافية

لل�سياحة النيلية
لل�سياحة النيلية

لل�سياحة النيلية

جوهرة النيل
البحار

لل�سياحة النيلية
لل�سياحة النيلية

�شارع النيل مقابل برج االت�صاالت

0912932209

Angham alnile

وي كير

لل�سياحة النيلية

المن�شية �شارع النيل

0912391836

Nile soft aljuri

جوري

لل�سياحة النيلية

المر�سي

لل�سياحة النيلية

�شارع النيل جوار الك�شافة

0912349100

Almarsa

مارينا

لل�سياحة النيلية

�شارع النيل جوار الك�شافة

انغام النيل

لل�سياحة النيلية

نايل�سوفت الجوري لل�سياحة النيلية

مرا�سي ال�شوق لل�سياحة النيلية
الحوت

لل�سياحة النيلية

مجراها

لل�سياحة النيلية

Marina

المن�شيه امام برج االت�صاالت

0123977677

Marasi alshoug

المن�شية �شارع النيل
ج �ن��وب ك �ب��ري المن�شية لل�سياحة
النيلية

0912920788

Alhoot

0912356615

Mugraha

ادفن�شرز
ماريا
تي تو

لل�سياحة النيلية
لل�سياحة النيلية
لل�سياحة النيلية

مر�سي نيلي ومقهي �سياحي

مقابلبرج االت�صاالت الن�شية �شارع
النيل
المن�شية

0912678125

المن�شية �شارع النيل

0918008209

مقابل برج االت�صاالت المن�شة

09123053667

جنوب الكوبري المن�شية0

0912687125

جنوب الكوبري المن�شية

Juri
Adventures
Maria
T2
Marsa

