
 معًا إلى األمام
DRIVING FORWARD

TOGETHER
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Founded on strong 
and clear business 

principles and ethics.

ُأسست على مبادئ 
وأخالقيات عمل قوية و 

واضحة.
We operate a successful 
business across different 

sectors.

ندير عددًا من األعمال 
الناجحة عبر قطاعات 

مختلفة.
The largest and most 
diverse conglomerate 

in Sudan.

أكبر الموسسات التجارية 
العاملة بالسودان وأكثرها 

تنوًعا.
Presence in more than a 
dozen countries, spread 

across 4 continents.

متواجدة في في أكثر من 12 
بلدًا ، في 4 قارات.

More than 8000 
employees from 26+ 

nationalities.

أكثر من 8000 موظف من أكثر 
من 26 جنسية مختلفة

DAL GROUP OVERVIEWمجموعة دال
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“We believe that our strength is derived from the diversity of 
both our people and our customers; we have the privilege 
of dealing with a range of businesses and consumers across 
many sectors. We touch the lives of people every day through 
our products and services, and as much as we believe that is a 
privilege, we realize the great responsibility that comes with it.

Our focus on quality will ultimately lead to improved financial 
and operational excellence. We are committed to growth in our 
existing business and new ones, all along aiming at the highest 
operating standards. It is this commitment that motivates our 
considerable investment in innovation, product development 
and quality systems; the driving force behind the Group’s 
constant pursuit of excellence.

We will work systematically to achieve continuous 
improvements, setting targets, adding value, and measuring 
progress. It is very important that our deeds match our 
aspirations.”

CHAIRMAN’S 
MESSAGE
OUR COMMITMENT TO SUDAN - 
DEEP KNOWLEDGE AND EXPERIENCE
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“To become a Regional Company, we 
must have the right people in place, we 
need to be creative and have the ability 
to develop and to have a vision but also 
resilience in delivering this vision.”
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OBJECTIVES األهداف
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To be the leading aftermarket company providing our 
customers with top quality products and the best services in 
Sudan.

Position ourselves as a well-diversified organization, by 
expanding our current products portfolio, increase customers 
base and market share.

Have a skilled and committed workforce to provide customers 
with a delightful  experience.

Set up comprehensive shops for all of the automotive 
requirements for our customers.

The aim is to become a regional power house, through the 
creation of a strong basis and unparalleled market insight.

Create ’Customers for life’ is our ultimate motto. Always meet 
our customers’ and stakeholders’ expectation. 

أَْن نصبح الشركة الرائدة في السودان في مجال خدمات ما بعد البيع بتقديم 
أفضل الخدمات وتوفير منتجات عالية الجودة لُعمالئنا.

أَْن نصبح شركًة تتميز بالتنوع الكبير عن طريق توسيع قاعدة ُعمالئنا ومنتجاتنا 
وزيادة حصتنا السوقية.

وجود فريق عمل ِمَن الموظفين والمهندسين والفنيين ذوي التدريب العالي 
والخبرة العملية الواسعة لضمان توفير تجربة ممتعة ومميزة للُعمالء. 

إنشاء منافذ متعددة وشاملة لضمان توفير كافة مستلزمات السيارات 
لُعمالئنا. 

 أَْن نكون مؤسسة رائدة ومؤثرة في المنطقة بإرساء دعائم متينة لألعمال 
تستند إلى رؤية طموحة وثاقبة لألسواق. 

ضمان بقاء ُعمالئنا أوفياء لنا على الدوام هو أحد أهم وأعظم األهداف 
السامية التي نسعى إلى تحقيقها، هذا إلى جانب سعينا الدؤوب إلى تلبية 

وإرضاء الُعمالء وأصحاب المصلحة. 
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AFTER MARKET PARTS 
Autostar Company is an Official distributor for several international 
brands of auto parts and trucks in Sudan. Autostar has been 
continuously serving our customers for parts providing them with 
competitive prices, timely delivery and a wide selection of brands;

MANN- FILTERS – The Mann+Hummel Group is a leading 
global filtration specialist. The company develops, produces and 
distributes liquid and air filter systems, intake systems and thermal 
management components.

KYB – KYB has become world’s largest supplier of shocks and 
struts for auto manufacturers and the aftermarket by consistently 
developing world class ride control products. KYB produce a wide 
range of hydraulic and electronic equipment used in a variety of 
applications in many aspects of modern life.

PARTS-MALL – Parts-Mall is a leading Korean company that 
provides a wide range of products and services that meet the needs 
of all kinds of spare parts.

قطع غيار - ما بعد البيع
شركة أوتوستار هي الوكيل الحصري والموزع المعتمد للعديد من العالمات التجارية 

العالمية لقطع غيار السيارات والشاحنات في السودان. وتعمل أوتوستار باستمرار على 
تقديم أفضل الخدمات لُعمالئها وتوفير قطع الغيار بأسعار تنافسية، والتسليم في الوقت 

المناسب إلى جانب توفير مجموعة واسعة من منتجات العالمات التجارية المختلفة.
   

MANN- FILTERS  مجموعة Mann + Hummel هي شركة عالمية رائدة في مجال 
الترشيح. تقوم الشركة بتطوير وإنتاج وتوزيع أنظمة تنقية الهواء والسوائل وأنظمة السحب 

ومكونات أجهزة تنظيم الحرارة.

KYB  شركة KYB   هي أكبر مورد في العالم ألنظمة إمتصاص الصدمات والدعامات 
لمصنعي السيارات وما بعد البيع من خالل المراقبة والتطوير المستمر لمنتجات أنظمة 

التعليق بمواصفات عالمية. وتقوم KYB بإنتاج مجموعة واسعة من المعدات الهيدروليكية 
واإللكترونية المستخدمة في مجموعة واسعة ومتنوعة من التطبيقات في العديد من 

جوانب الحياة الحديثة.

PARTS MALL شركة PARTS MALL هي إحدى أكبر الشركات الكورية التي تقوم بتوفير 
مجموعة واسعة ومتنوعة ِمَن المنتجات والخدمات التي تالئم كل مستلزمات قطع الغيار 

بأنواعها المختلفة.
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TIRES  
Autostar Company has been assigned by Bridgestone
Corp. as its sole agent for the supply of Bridgestone and
Firestone brands in Sudan since 2001.

Autostar Company is a main distributor for high-quality
Chinese brands such as Sunfull and Fullrun for passenger
cars tyres, light trucks &4x4 tyres, trucks &buses.

اإلطارات
في العام 2001 تم تعيين شركة أوتوستار كوكيل حصري وموزع معتمد في السودان

من قبل شركة بريجستون العالمية لعالمتي إطارات بريجستون وفايرستون.

شركة أوتوستار هي الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعدد ِمَن العالمات التجارية
Sunfull الصينية عالية الجودة في مجال اإلطارات. تقوم أوتوستار بتوفير عالمتي

التي توفر بدورها إطارات ذات جودة عالية لسيارات الركاب، الشاحنات Fullrun و
4) والشاحنات والباصات. x الخفيفة؛ سيارات الدفع الرباعي ( 4
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BATTERIES    
Autostar has been assigned by YIGIT AKU from Turkey as its 
sole agent for the supply of their brand PLATIN in Sudan. 

We offer sealed maintenance free (SMF) batteries for 
automotive applications, Japanese Type, European DIN Type. 
The batteries are offered with one year warranty against 
manufacturing default.  

Autostar is a main distributor for ABM Battery from 
MALAYSIA; Dry battery with high quality for passenger cars, 
trucks & buses. 

We stringently follow International Standards of storage and 
handling of batteries, by implanting FIFO methods “First in, 
first out”.

البطاريات
قامت شركة YIGIT AKU التركية بتعيين شركة أوتوستار كوكيل حصري 

.PLATIN وموزع معتمد في السودان لعالمتها التجارية

توفر شركة أوتوستار البطاريات الجافة )SMF( التي تناسب مجموعة واسعة ِمَن 
السيارات والشاحنات المتعددة اإلستخدامات. وتوافق هذه البطارايات معايير 
الجودة اليابانية واألوروبية )DIN(. كما توفر الشركة- مع كل بطارية- ضمان 

لمدة عام كامل ضد عيوب التصنيع.

أوتوستار هي الوكيل الحصري والموزع المعتمد لبطارية ABM الماليزية. وتوفر 
ABM مجموعة واسعة ِمَن البطاريات الجافة ذات الجودة العالية لسيارات 

الركاب والشاحنات والحافالت.

نلتزم بشكل كامل ودقيق بالمعايير العالمية لتخزين البطاريات بجانب إعتمادنا 
لمعيار FIFO “الوارد أواًل ُيصرف أواًل”. 
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LUBRICANTS   
Autostar Company is the exclusive agent for ENOC 
Lubricants in Sudan. Enoc is a leading company 
specialized in oil and lubricant products and it’s a 
UAE based.

زيوت ومواد التشحيم
شركة أوتوستار هي الوكيل الحصري والموزع المعتمد 

في السودان لشة إينوك للزيوت. وإينوك هي شركة رائدة 
متركخصصة في منتجات الزيوت ومواد التشحيم، ومقرها 

الرئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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UNRIVALLED
REPUTAION

IN SUDAN.

1 5

4 8

2 6

3 7

Mount & demount tires. Tires’ inspection.

فك وتركيب اإلطارات فحص اإلطارات

ترصيص اإلطارات خدمات الضمان للبطاريات

ضبط زوايا العجالت فحص البطاريات

إصالح اإلطارات فحص كهرباء السيارة
Tires’ repair. Vehicle’s electrical system check.

Wheel balancing. Batteries warranty services.

Wheel alignment. Battery health check.

Services provided through our tires 
Workshop:
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AUTOSTAR SERVICES خدمات أوتوستار
الخدمات المتوفرة في مراكز اإلطارات 

التابعة للشركة
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مواقعنا
OUTLET LOCATION



WHY AUTOSTAR?
• Unrivalled reputation in Sudan.
• Commitment to be number one domestically. Professional, experienced 

multi-national staff. 
• Nationwide high quality sales and after-sales outlets.
• Proven experience with international brands and partners.
• Comprehensive understanding of all facets of the local market. Track record 

of establishing 
• businesses with benchmark standards.
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لماذا اوتوستار؟



0183216000


