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االسم  :أوسيس للتجارة العالمية المحدودة
الهاتف +249118681111 :
الخط الساخن 6140 :
الموقع االلكتروني www.oit-sd.com :
عنوان المقر الرئيسي  :الطابق االول  ,مبنى رقم  , 5حي رقم  , 28شارع كوبري المنشيه  ,الخرطوم ,السودان .
عنوان المعرض  :اوسيس للتجارة العالمية المحدوده تقاطع شارع السيد عبدالرحمن مع مصنع اليمامه للثلج المبنى رقم 3
(السوق العربي ) الخرطوم السودان .
نوع النشاط  :الخدمات الطبيه وخدمات التعدين والزراعه وتربيه و تسمين الماشيه و غيرها .
إجمالي عدد الموظفين  20 :موظف
خطوط العمل الرئيسية :
 توريد وتسويق وخدمات ما بعد البيع الألجهزة والمعدات والمستهلكات الطبيه .
 توريد وتسويق المعدات المستخدمه في التعدين.
الجمهور المستهدف من النشاط  :القطاعات السودانيه الخاصه والحكوميه التى توفر الخدمات ذات الصله .

فريــــــــــق القيــــــادة :
المهندس احمد الصايغ  :الرئيس التنفيذي .
السيده حليمه طاهر  :مدير الشؤون الماليه وعضو مجلس اإلداره .
دكتورة راندا سليمان  :مدير القطاع الطبي
المهندس المعز عبدالرحمن  :مدير قطاع التعدين
دكتورة مي حمد  :مسؤؤل العالقات العامه والتسويق

نبــــــــــذة عن الشركة :
نحن شركة أوسيس للتجارة العالمية المحدودة  ,شركة حديثة التاسيس حيث تم أنشاها فى بدايه عام 2018م ومع ذلك فقد تم
تجهيزاوسيس بكوادرمن الموهوبين من ذوي الخبرة والمهنية والثقة واإللتزام وعلى إستعداد لتنفيذ مهام العمل بطريقة
إحترافية .هذا الفريق الرائع باإلضافة لرأس المال الذى يبلغ حوالي 1,000,000دوالر إنطلقت أوسيس بقوه وتمكنت من
إكتساب ثقة السوق المحلية في وقت قصير جدا.

أهــــــــــدافنا -:





توفير خدمات متفوقة وحلول مبتكره لتلبيه احتياجات العمل وتطلعات عمالئنا .
فتح باب التصدير بصورة أكثر حرفية ومهنية تبرز جودة منتجاتنا السودانية المحلية.
إكتساب ثقه عمالئنا من خالل التطوير المستمر وتحسن األداء الدائم.
التدريب والتأهيل للفريق بشكل مستمر ليكون قادرا ً على تحقيق رؤية أوسيس.

رؤيتنـــــــــا :
 أن تكون اوسيس إحدى أكبر الشركات الرائدة فى مجال اإلستيراد والتصدير.
 توفير خدمات عاليه الجوده واكتساب ثقه عمالئنا من خالل االلتزام بتلبيه احتياجاتهم التجارية.
 ان نكون رواد ورائدين في تطوير االستثمار فى الزراعه والثروه الحيوانية فى السودان.
مهمتنــــــا :
خدمه المواطنين المحليين من خالل توفير المواد والخدمات ذات المستوى العالمي فى الجودة و بأسعار معقولة وكذلك إبهار
العالم بإنتاجنا المحلي .
خـطوط العمـــــــــــل الرئيسية:





الخدمات الطبية
خدمات التعدين
أوسيس الزراعية
أوسيس لتربية وتسمين الماشية

أوسيس للخدمـــــــات الطبية :
فى أوسيس الطبية نفخر بقدرتنا على التفكيربإسلوب عالمي والعمل محليا وفق هذا األسلوب .إن فهمنا و دراستنا المتعمقة
إلحتياجات السوق الطبي فى كل منطقة من البالد جعلتنا قادرين مباشرة على بناء شراكات حقيقية محلية وتوقيع إتفاقات دولية
واإلستحواذ على وكاالت حصرية إلستيراد المعدات و المستهلكات الطبية التى يحتاجها بلدنا  .ليس هذا فقط بل إننا في أوسيس
نقدم أيضا خدمات ما بعد البيع كخدمات الصيانة .جميع خدمات التسويق والصيانة يقوم بها فريق من المسوقين المهرة من
صيادلة وأطباء أسنان ومهندسين الطبيين .
خطوط عمل أوسيس للخدمات الطبية :







توريد كراسي طب االسنان .
تقديم عروض التمويل والتجهيز الكامل والتأثيث الطبي لعيادات ومراكز األسنان باألقساط التي تصل من  6الي 24
شهر
توريد وتوصيل مجاني لجميع معدات طب االسنان والمواد والمستهلكات الطبية.
توفير المواد والمستلزمات الطبية.
توفير دعامات العظام
توريد وتوفير كراسي العجل ومعدات إعاده التأهيل لذوي اإلحتياجات الخاصة.









توريد وتوفيرأجهزة المعامل و المختبرات والمحاليل المعملية.
توريد وتوفير قطع الغيار للمعدات الطبي مثل :
 قطع غيار كراسي االسنان.
 قطع غيار أجهزة األشعة و التصوير الطبي.
 قطع الغيار لوحدات العناية المركزة.
 قطع غيار أجهزة المعامل المخبرية.
توفير مختلف المعدات الطبيه واألثاث لمرافق الرعاية الصحية والجامعات.ك
خدمات مابعد البيع من تركيب وصيانة المعدات الطبية التى توفرها أوسيس
 تقديم خدمه الصيانه لالجهزه والمعدات الطبيه للقطاع الخاص والمرافق الصحية الخاصة والحكومية.
 تلزم شركة أوسيس باإلستجابة لطلبات الصيانة الطارئة كعرض خاص لعمالئنا الكرام.
خدمات الجامعات:
 توريد وتوفير معدات المختبرات العلمية وعيادات األسنان التعليمية.
 صيانة معدات المختبرات الطبية.
 تدريب العامليين على األجهزة.

أوسيس لخدمات التعدين :
السودان بلد غني بالذهب الخام ونحن في أوسيس أردنا أن تكون لنا بصمة في مجال التعدين من خالل توفير قطع الغيار
للحفارات ومعدات الحفر وايضا نحن نبحث عن توسيع االستثمار في هذا المجال فى المستقبل القريب .
خطـــــــوط عمل أوسيس لخدمات التعدين:






توريد الحفارات االستكشافيه وحفارات ثقب االنفجار
توريد قطع غيار لمعدات الحفر
توفير أدوات الحفر المختلفه مثل:
Drilling bits for RC, diamond core, and blasting. 
Drilling rods for RC, diamond core, and blasting. 
 أدوات اخرى
توريد قطع غيار وأجهزة لمختبرات التعدين:
 جهاز االمتصاص الذرى.
 Pulverizes, table shakers, millers و االجهزه االخرى المستخدمه فى تحضير العينات.
Crucibles. 
 المعايير الكيميائية
 مواد مختلفة مستخدمة لتحليل العينات.

أوسيس الزراعية :
السودان بلد لديه األراضي الخصبة والمياة والثروة الزراعيه ونحن كشركة طموحة ذات نظرة مستقبلية لالستثمار فى السوق
المحليه والدولي فقد كان لإلستثمار فى مجال الزراعة نصيب كبير من نشاط الشركة .

خطــــــــــوط عمل أوسيس الزراعية -:





توفير أجود أنواع الصمغ العربي الخام فى العالم من شجر الهشاب الممتاز سوداني األصل الشهير بجودتة جاهز
للتصدير(الرجاء اإلطالع على ملف الصمغ العربي في موقعنا اإللكتروني لمزيد من التفاصيل)
توفير أنقى أنواع بذور السمسم من أصل سوداني جاهز للتصدير.
استصالح وزراعة أكثر من ألف فدان وتوريد األالت والمعدات الزراعية وزراعة وإنتاج محاصيل محلية مختلفة
مثل الفواكهه والخضروات والقمح وغيرها لإلستهالك المحلي وكذلك التصدير.
زراعة و تصدير األعالف.

أوسيس لتربية و تمسين الماشية :
السودان معروف في جميع انحاء العالم بثروته الحيوانية وإنتاجة ألجود أنواع اللحوم لذلك نحن فى أوسيس سعداء لتقديم هذه
الخدمة محليا و خارجيا .
خطــــــــوط عمل أوسيس لتربيه وتسمين الماشية:
 تريبه وتسمين العجول والماشيه األخرى تحت إشراف متخصصين من األطباء البطريين
 ذبح الماشيه بالطريقه االسالميه ومعالجتها للسوق المحلي
 بيع وتصدير الماشيه الحية واللحوم المجمدة.
جمهـــــــــورنا المستهدف:
أوسيس للخدمات الطبية تسهدف كل مراكز الرعاية الصحية الخاصة والحكومية محليا والمنشات التعليمية والجامعات .وألن
مهمتنا فى المجال الطبي إنسانية المقام االول  ,نطمح لتقديم خدماتنا الطبية لجميع المرضى فى البلد بأسعار معقوله وتوفير
جميع األدوات والمعدات والمستهلكات الطبية االزمه للطالب فى الجامعات لتمكنيهم من خدمه مجتمعهم فى المستقبل.
أوسيس لخدمات التعدين تسهدف جميع الشركات العاملة فى التعدين وتقديم الخدمة لهم وذلك بتوفير جميع قطع الغيار
الالزمه .
أوسيس الزراعية و أوسيس لتربية و تسمين الماشية تطمح إلى توفير المنتجات الزراعية والحيوانية بجودة متمازة للمستهلكين
المحليين وتصدير هذه المنتجات الى الخارج.
فريق عمــــــــــل أوسيس :
تم تجهيز أوسيس بفريق من ذوي الخبره الموهبين والمهنيين أولي الثقه الملتزمون والجاهزون لتنفيذ المهام الموكلة إليهم
بحرفية عالية
فريقينا يشمل:






الصيادله
المهندسون الطبيون
المهندسون المكانيكيون
المهندسون الزراعيون
المحامون

وكلهم يعملون كعائلة واحدة في جو صحي ومنسجم وهذا هو مفتاح النجاح بالنسبة لنا .
شركاؤنـــــــــا:
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