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دائرة األشغال العامة بالشارقة  
ــرة األشــغال العامــة بموجــب المرســوم األميــري رقــم )9( لســنة 2000م والصــادر عــن  تأسســت دائ
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور/ ســلطان بــن محمــد القاســمي ـ عضــو المجلــس األعلــى لإلتحــاد ـ 

حاكــم الشــارقة بتاريــخ 8 إبريــل 2000م.

التميز
المشاركة

المسؤولية
التركيز على المتعاملين

االبداع واالبتكار
الحوكمة

الرؤية
ِإْعمار َحَضاري 

ُمْسَتدام

الرسالة
إدارة وتطوير المشاريع العمرانية ومشاريع الخدمات العامة للبنية 

التحتية وفق أفضل المعايير والممارسات بما يلبي طموحات 
مجتمع االمارة من خالل االستثمار األمثل للموارد.

القيم
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ُتشــّكل مدينــة خورفــكان عنوانــً ألصالــة الماضــي وتطــور الحاضــر، 
الســيما وأنهــا أهــّم المــدن الواقعــة فــي دولــة اإلمــارات العربّيــة 
المّتحــدة والمطّلــة علــى شــاطئ خليــج عمــان، فإضافــًة إلــى أّنهــا 
مدينــة رائعــة الجمــال والســحر، نراهــا ُتشــرف علــى مضيــق هرمــز 

ــة اســتراتيجّية.  الــذي يجعــل مــن موقعهــا أهمّي

 40 التــي يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي  ُتعــرف مدينــة خورفــكان 
ــمة، بأّنهــا إحــدى المــدن الّســاحلّية الواقعــة فــي دولــة  ــف نس أل
والمشــرفة  الشــرقي،  ســاحلها  فــي  المّتحــدة  العربّيــة  اإلمــارات 
علــى خليــج ُعمــان، وهــي تتبــع إلمــارة الّشــارقة، وتبعــد عنهــا نحــو 
45 دقيقــة الســيما بعــد افتتــاح الطريــق الجديــد الواصــل بيــن 

إمــارة الشــارقة ومدينــة خورفــكان. 

إّن لمدينــة خورفــكان جاذبّيــة خاّصــة وكأنهــا كنــز تحرســه الجبــال، 
األلبــاب،  تخطــف  ُعمــان  خليــج  علــى  ســاحرة  إطاللــة  ذات  فهــي 
ســياحّية  مدينــًة  منهــا  لتجعــل  المدهشــة  بالطبيعــة  وتتمّيــز 
يتمّيــز  أثرّيــة،  بعضهــا  جميلــة،  مبــاٍن  لوجــود  إضافــًة  بامتيــاز، 
ســاحلها بأّنــه رملــي، نجــد الجبــال تأخــذ شــكل فّكيــن تحيــط بهــا 

مــن كل جوانبهــا. 

بيــن  مــن  الــذي يصنــف كواحــد  بمينائهــا  وتشــتهر خورفــكان 
أكبــر 10 موانــئ علــى مســتوى العالــم مــن حيــث اإلنتاجيــة وأعمــق 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.  مينــاء طبيعــي علــى مســتوى دول

وتخطــو  رونقــً  تزيدهــا  وعمرانيــة  تنمويــة  بمشــاريع  وتــزدان 
ــرى  ــة ت بخطــوات ثابتــة لترفــل بالمجــد والحضــارة بمشــاريع تنموي
ــور ســلطان  ــور وفــق توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكت الن
إمــارة  حاكــم  األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد  بــن 
مؤخــرا  منهــا  الدائــرة  انتهــت  التــي  المشــاريع  ومــن  الشــارقة، 
كإطاللــة  المدينــة  مدخــل  عنــد  تقــع  التــي  خورفــكان  بحيــرات 
دار  مبنــى  منهــا  والمبانــي  المرافــق  أهــم  تتوســط  حضاريــة 

العلــم. ســارية  وســاحة  المقاومــة  ونصــب  القضــاء 

مدينة خورفكان
نبذة عن
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فكرة المشروع
الشــيخ  الســمو  صاحــب  زيــارة  أثنــاء 
الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي 
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم إمــارة 
فــي   خورفكــــــان  لمدينـــــة  الشــارقة 
عــام 2017 ، وجــه ســمّوه حينهــا أن 
يتحــول هــذا المــكان إلــى منتــزه يجمــع 
جميــع اآلتيــن إلــى خورفــكان للتمتــع 
واالطــالع، بحيــث يضفــي هــذا الميــدان 
جمــاالً  المدينــة  هــذه  جمــال  علــى 
واجهــة حضاريــة  تكــون  أن  وبالتالــي 

خورفــكان.  لمدينــة  

وكانــت رؤيــة ســمّوه  وتصــوره تنطــوي 
متنفســُا  الميــدان  يكــون  أن  علــى 
طبيعيــً لألهالــي ومكانــً لتجمعاتهم  
بمــا ســيحتويه مــن  مناطــق خضــراء 
مؤديــة  ومعابــر  ومدرجــات  وبحيــرات 
اســتراحات  عــن  فضــاًل  للبحيــرات، 
جلــوس، إلــى جانــب ممــرات للمشــاة  
ومســطحات  البحيــرات،  محيــط  فــي 
الزراعــة  أعمــال  جانــب  إلــى  خضــراء  

المحيطــة للجبــال  والتشــجير 
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ميدان خورفكان
مراحل تطوير

الســمو حاكــم  رؤيــة صاحــب  مــن  التصميــم  انبثقــت فكــرة 
للمدينــة  الرئيــس  الحيــوي  المدخــل  يشــكل  بــأن  الشــارقة 
إطاللــة حضاريــة و تضفــي انطباعــا جميــال علــى زّوارهــا ســّيما 
وأنــه يطــل علــى محــاور عديــدة تصــل بقلــب المدينــة وتلفــت 
نظــر كل مــن المتجهيــن إلــى المدينــة الجامعيــة أو للقادميــن 
مــن الطريــق الدائــري أو الماريــن بشــارع الشــيخ خالــد وأيضــا 
للمتجهيــن للمينــاء، ليكــون واجهــة جماليــة يحتــوي علــى 
أربــع بحيــرات تطوقهــا المســطحات الخضــراء و يحيــط بهــا 

عــدد مــن الجبــال.

ألف متر مكعب 
كميات الردم

ألف متر مكعب قطع جبلي
180

قطع جبلي على ارتفاعات 2 إلى 5 متر

156

40
فدان المساحة

مرحلة بلورة الفكرة إلى مخططات هندسية
بنــاء علــى تلــك الرؤيــة والرســم األولــي جــرت زيــارة موقــع المشــروع  مــن قبل الفريــق القائم 
للمشــروع مــن مهندســين ومّســاحين،  ومطابقــة المخططــات الهندســية ورســمها 

وتحديــد الجــداول الزمنيــة لمراحــل العمــل والتنســيق مــع الدوائــر الخدميــة المعنيــة. 

مرحلة التمديدات واألعمال تحت 
سطح األرض 

حفاظــا علــى الشــكل الجمالــي للميــدان تــم حفــر 
أمتــار  أعمــاق مناســبة تصــل ألربعــة  األرض علــى 
وذلــك لوضــع خزانــات ميــاه عمالقــة يصــل حجمهــا  
تؤثــر  ال  بحيــث  وإخفائهــا  مربــع  متــر   1800 إلــى 

علــى الشــكل المتألــق للميــدان

مرحلة تهيئةاألرض 
األرض  تســوية  جــرت   2018 عــام  مطلــع  مــع 
بالكامــل ووصلــت كميــة  للمشــروع  المخصصــة 
القطــع الجبلــي مــا يقــار ب 180 ألــف متــر مكعــب 
خمســة  و  المتريــن  بيــن  مــا  تراوحــت  الرتفاعــات 
بلغــت  التــي  الــردم  أعمــال  إلــى  باإلضافــة  أمتــار، 
156 ألــف متــر مكعــب علــى مســاحات تجــاوزت الـــ 

فــدان.   40

مرحلة تجهيز المماشي واألعمال المدنية 

4
8,500

1,800 28
1220

أمتار عمق الخزانات 
المركبة تحت األرض

متر مكعب خرسانة 
صديقة للبيئة

متر مربع مساحة 
كل غرفة مضخات

مضخة

عدد مضخات مياه الري 
للمسطحات الخضراء

حصان بخاري 
سعة كل مضخة

ارتفاعهاعدد النوافيرمساحتهاموقعهاالبحيرة

بجوار األولى 
5520الجامعة

متر مربع
341 25-2

متر

أسفل سارية الثانية 
5807العلم

متر مربع
24925-2

متر

أسفل نصب الثالثة 
3144المقاومة

متر مربع
32125-2

متر

جانب مجمع الرابعة 
6722المحاكم

متر مربع
37525-2

متر

رسم الفكرة األولية

ترجمة الفكرة لمخططات هندسية

21
ألف متر مربع 

مساحة البحيرات فقط
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تــم إنشــاء 4 محطــات كهربائيــة تصــل كفــاءة المحــول لثــالث 
 KVA فيمــا تبلــغ كفــاءة محــول الرابعــة KVA 1000 بحيــرات

.500

الميــاه  آبــار  مــن  عــدد  انشــاء  تــم  فقــد  للميــاه  وبالنســبة 
الجوفيــة ذات الميــاه العذبــة حــول البحيــرات كمصــدر أول 
مــن  الميــاه  توصيــل  إلــى  وباإلضافــة  بالميــاه،  لتغذيتهــا 
شــبكة الميــاه الخاصــة بالهيئــة كمصــدر ثانــي لتوفيــر المياه، 
ــره  ــغ  قط ــرات يبل ــة البحي ــاه وتغذي ــم للمي وهنــاك خــط دائ
200 مــم وبطــول 2 كيلومتــر كمصــدر دائــم للميــاه، وتــم 
التحكــم بالنوافيــر عــن طريــق الربــط اإللكترونــي بيــن جميــع 
النوافيــر لتعمــل بوقــت واحــد ومــن ثــم م عمــل مســارات 
17.300متــر  مســاحتها  للمشــاة حــول البحيــرات تصــل 
مســطح وتــم اســتخدام نوعيــة مــن البالطــات الديكوريــة 
اســتخدام  وتــم  المــكان  علــى  الجماليــة  اللمســة  إلضافــة 
المنحــدرات والســاللم للوصــول لمنســوب البحيــرات روعــي 
المســطحات  زراعــة  تــم  ثــم  ومــن  للزائريــن  الراحــة  فيهــا 
الخضــراء حــول البحيــرات بمســاحات تصــل 46 ألــف متــر 
ــع وتــم اســتخدام اشــجار الجهنميــة والســدر لتطويــق  مرب

المكان.وتجميلــه بالتنســيق مــع الســادة بلديــة خورفــكان، 
ــا 4.5  ــة يصــل طوله ــارة ديكوري ــم تركيــب أعمــدة إن كمــا ت

ــارة. ــود ان ــى 56 عام ــر ويصــل عددهــا إل مت

ــر  ــرة للطاقــة ومقاومــة لتأثي ــم اســتخدام اضــاءة موف كمــا ت
الميــاه داخــل النوافيــر، كذلــك جــرى تنفيــذ جلســات للراحــة 
 26 الــى  عددهــا  يصــل  ديكوريــة  مقاعــد  اســتخدام  وتــم 
ــة كمــا تــم حمايــة البحيــرات بســور معدنــي ديكــوري  جلس
متــر   2200 طولــه  ويصــل  البحيــرات  لشــكل  مناســب 
طولــي وتــم حمايــة البحيــرات مــن االمطــار الشــديدة بعمــل 

نظــام محكــم لتصريــف الميــاه حــول البحيــرات.

بغــرف  ترتبــط  األنفــاق  مــن  شــبكة  البحيــرات  تحــت  وتقــع 
معــدات متصلــة علــى امتــداد البحيــرات، وتتضمــن الغــرف 
لوحــات للطاقــة وصمامــات للتحكــم فــي العمليــات مرتبطــة 
باألنابيــب المتصلة.كمــا تــم إنشــاء 4 غــرف مضخــات ميــاه 
تبلــغ مســاحة كل منهــا 180 متــر مربــع وعلــى ارتفــاع 4 
أمتــار ويوجــد فــي كل منهــا مضخــة ســعة الواحــدة منهــا 

15 كيلــو واط.

مرحلة تزويدها بالطاقة 
اإلستهالكية من الكهرباء والمياه

5646
426

1,296

عمود انارة
ألف متر مربع مساحة 
المسطحات الخضراء 

حول البحيرات

محطات كهربائية
مقعد استراحة

فوهة ضخ مياه

848
كاشف إضاءة 

أرضي
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نظام مراقبة التحكم بالنوافير

التقنية الذكية للبحيرات

ــد البحيــرات بنظــام تحكــم حديــث يدعــى  تــم تزوي
بنظــام  الخــاص  التحكــم  نظــام  ويعمــل  اســكادا 
Siemens علــى  البحيــرات والمقــدم مــن شــركة 
وتقديــم  النوافيــر  لعمــل  والمراقبــة  التحكــم 
يتــم  التــي  الحيويــة  المعلومــات  مــن  مجموعــة 
االستشــعار  أنظمــة  أحــدث  باســتخدام  جمعهــا 
بكفــاءة  عمــل  حالــة  فــي  النوافيــر  إلبقــاء  وذلــك 

دائــم.  بشــكل  عاليــة 

ويعمــل النظــام علــى جمــع المعلومــات المتعلقــة 
الريــاح  وســرعة  البحيــرات  فــي  الميــاه  بمســتوى 
المعلومــات  إرســال  جانــب  إلــى  الميــاه  وتدفــق 
مــن  النظــام  ويتألــف  الرئيســي،  التحكــم  لنظــام 
بحيــرة  لــكل  منفصلــة  تحكــم  أنظمــة  مجموعــة 
علــى حــدة ترتبــط بنظــام رئيســي يمكــن الوصــول 
إليــه مباشــرة مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي وذلــك 

اإلنترنــت. عبــر  االتصــال  تقنيــات  باســتخدام 

يقوم النظام بعدة مهام منها:

0102
03

04
05

مراقبة عمل 
البحيرات

تسجيل جميع 
االحداث على مدار 

الساعة

اتخاذ قرارات 
ذاتية في مواضع 
معينة بناء على 

البيانات التي 
يتم جمعها 
من األنظمة 

المنفصلة لكل 
بحيرة.

إرسال إشعارات لمركز 
البيانات في الدائرة 

المعينة وتسهيل عملية 
معالجة المشاكل من 

خالل تحديد مواضع الخلل 
بشكل سريع وفعال.

القدرة على تشغيل وإطفاء البحيرات مباشرة 
من خالل النظام، كما أن األنظمة المنفصلة 

الخاصة بكل بحيرة تتيح القدرة على التحكم 
بالبحيرات كل على حدة، حيث أن البنية 

الرئيسية للنظام مبنية على أربعة أنظمة 
واحدة رئيسية وثالثة احتياطية، وفي حال حدوث 

أي مشكلة أعاقت الوصول للنظام الرئيسي 
فإن أي من األنظمة االحتياطية الثالث ستقوم 
بالتكفل بالقيام بعمليات المراقبة والتحكم 

وجمع المعلومات دون أي فقدان للبيانات.

حساسات تعمل وفق انظمة ذكية
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متابعة دورية للمشروع والوقوف 
على تطورات مراحله ومستجداته

أثناء متابعة سمو الحاكم للمشروع

أثناء معاينة الموقع بالهليكوبتر

متابعة دورية من فرق العمل 
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أعمال تشجير وزراعة الجبال
التنســيق  البدايــة  فــي  جــرى 
والجهــات  الدوائــر  فــرق  بيــن 
علــى  للعمــل  الحكوميــة 
الجبليــة  القطــع  أعمــال 
الزراعــة  أحــواض  وتهيئــة 
علــى  الشــريطية  والممــرات 
للجبــال  متــر    2200 طــول 
وذلــك  بالبحيــرات  المحيطــة 
علــى ثالثــة جبــال هــي المطــل 
واآلخــر  العلــم  ســارية  علــى 
باتجــاه  للبحيــرات  المجــاور 
مينــاء خورفــكان واألخيــر الــذي 
نصــب  قمتــه  علــى  يرتفــع 
المقاومــة(، ثــم تــم مــد خطوط 
الــري وتركيــب مضخــات ميــاه 
بـــ  ُتقــدر  كبيــرة  ســعة  ذات 
وخزانــات  بخــاري  حصــان    20
غالــون   60 بســعة  ميــاه  
للــري  متكاملــة  شــبكة  مــع 
واألشــجار  النباتــات  لتزويــد 
الالزمــة،  بالميــاه  والشــجيرات 
هنــا  األعمــال  تتوقــف  ولــم 
أرض  تهيئــة  تــم  بــل  فقــط 
نصــب  أســفل  المنطقــة 
إلنشــاء  تمهيــدًا  المقاومــة 
إذ  عليهــا  خورفــكان  حديقــة 
بلغــت عكميــة القطــع الجبلــي 
مــا يقــارب 300 ألــف متــر مكعــب 

الدفــان.  مــن 

2,200
300

أطوال أحواض الزراعة

م

ألف متر مكعب 
قطع جبلي

2,200 3,305

7,900
520

20,700

46000

3
جبال200,000

أطوال الزراعة 
الشريطية

شجرة جهنمية

أزهار الفنكا

شجر سدر

الكونوكاربس  ) دمس ( 

نبات دباي ) المتسلقة (

مسطحات خضراء 
بمساحة

م

متر 
مربع
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خزان احتياطي البحيرة
وتعويضي

خزان مياه الري لزراعة 
المسطحات الخضراء

إجماليكمية المياه القائمة
الكمية

210,000األولى 
جالون

114,000
جالون

541,300
جالون

865,300
جالون

205,920الثانية 
جالون

258,720
جالون

569,712
جالون

1,034,352
جالون

118,800الثالثة 
جالون

72,072
جالون

301,488
جالون

492,360
جالون

217,800الرابعة 
جالون

462,000
جالون

661,478
جالون

1,341,278
جالون

752,520اإلجمالي 
جالون

906,792
جالون

2,073,978
جالون

3,733,290
جالون

معلومات وأرقام

نافورة وسطية رقم البحيرة 
رئيسية 

نوافير رأسية جانبية نوافير فرعية نافورة وسطية أخرى 

نافورة دفع مياه تصل األولى 
الرتفاع 25 مترًا

نافورتا دفع مياه تصل 
الرتفاع 18 مترًا

280 صنبور دفع مياه 
تصل الرتفاع مترين

60 صنبور دفع مياه تصل 
ما بين 3 إلى 8 أمتار  

نافورة دفع مياه تصل الثانية 
الرتفاع 25 مترًا

نافورتا دفع مياه تصل 
الرتفاع 18 مترًا

280 صنبور دفع مياه 
تصل الرتفاع مترين

68 صنبور دفع مياه تصل 
ما بين 3 إلى 8 أمتار

نافورة دفع مياه تصل الثالثة 
الرتفاع 25 مترًا

نافورتا ضخ مياه تصل 
الرتفاع 18 مترًا

280 صنبور دفع مياه 
تصل الرتفاع مترين

40 صنبور دفع مياه تصل 
ما بين 3 إلى 8 أمتار  

نافورة دفع مياه تصل الرابعة 
الرتفاع 25 مترًا

نافورتا ضخ مياه تصل 
الرتفاع 18 مترًا

280 صنبور دفع مياه 
تصل الرتفاع مترين

96 صنبور دفع مياه تصل 
ما بين 3 إلى 8 أمتار  

ارتفاع النوافير

سعة الخزانات
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جالون اإلجمالي في الخزان الرئيسي
492,360

البحيرة الثالثة

1,341,278
 جالون اإلجمالي في الخزان الرئيسي

البحيرة الرابعة

865,300
جالون اإلجمالي في الخزان الرئيسي

البحيرة األولى

1,034,352

1

2

3

4

 جالون اإلجمالي في الخزان الرئيسي

البحيرة الثانية

الجبليــــة  األرض  لطبيعـــــة  نظـــــرًا 
وموقعـــــه  بالميـــــدان  المحيطـــــة 
يربــط  الــذي  الهــام  اإلســتراتيجي 
معظــم مداخــل المدينــة ومخارجهــا 
بقلــب المدينــة واجهــت فــرق العمــل 

تحديــات:  عــدة 

• كبــر حجــم الخزانــات التعويضيــة 
ــم تهيئــة  ــم توريدهــا ومــن ث التــي ت
الخدمــات  لغــرف  المناســب  المــكان 

األرض.  تحــت  إخفاءهــا  وبالتالــي 

• طبيعــة األرض الجبليــة وصالبتهــا 
التــي تتطلــب معــدات خاصــة وآليــات 
القــدرة  مــن  عاليــة  درجــة  علــى 

الجبلــي.  القطــع  أعمــال  تناســب 

• توفيــر كميــات كبيــرة مــن الميــاه 
للنوافيــر وري المســطحات الخضــراء 
اآلبــار  حفــر  طريــق  عــن  ذلــك  وتــم 
وقــت  فــي  ميــاه  خزانــات  وإنشــاء 

قياســي. 

• وجـــــــود الكثيــــــــر مــن خطـــــــوط 
الخدمــات القائمــة فــي مــكان إنشــاء 
هــذه  نقــل  تطلــب  ممــا  المشــروع، 

إلــى مواقــع أخــرى.  الخدمــات 

• ضمــان إنســيابية الحركــة المروريــة 
أثنــاء العمــل علــى الميــدان وعــدم 
دخــول  عمليــة  الســيما  ايقافهــا 
وخــروج ســيارات اإلنشــاء إلــى الموقــع 
التجيهــرات  ونقــل  وصــول  وضمــان 
الحركــة  ايقــاف  عــدم  مــع  إليهــا  

. المروريــة 

تحديات المشروع
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عيد خورفكان

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أزاح 
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
الشــارقة   إمــارة  حاكــم  األعلــى  المجلــس 
يــوم  خورفكـــــــان   بحيــرات  عــن  الســتار 
 2019 إبريــــــــل   13 الموافــق  السبــــــت 
وفــق احتفــــــــال جماهيــري بهيــج ســيبقى 

أبنــاء خورفــكان ذاكــرة  فــي  محفــورًا 

100
ألف متر مربع 

120
مليون درهم

تكلفة المشروع

مساحة المشروع

3.8
خزانات مياه بسعة

مليون غالون

500
يوم عمل
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بدء ظهور معالم بدء تشكيل أول بحيرةبدء تنفيذ أعمال المشروع
البحيرات ا�ربعة

الفكرة ا�ولية

2019 �����

2017 ������

بدء أعمال الزراعة في 
الطوق ا�ول

بدء أعمال الزراعة 
في الطوق الثاني

����� �� ���

ترجمة الفكرة 
إلى مخططات 


��هندسية  	��� ����� ������ �����

��
��
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أثناء النهار
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أثناء المغرب
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أثناء الليل



دائرة األشغال العامة
اإلمارات العربية المتحدة ــ الشارقة ــ الناصرية 

ص.ب: 351
هاتف: 06-5165555 سلسلة رحلة مشروع
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