






رؤیتنا كشركة كوجاي 
رؤیتنا المستقبلیة ھي 

استمراریتنا في تقدیم خدماتنا بإمتیاز مع الحفاظ على 
الھویة العالمیة المكتسبة من خالل تجاربنا السابقة و 

كفاءات خبرائنا بشكل یتماشى مع حركة العولمة القائمة 
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04مؤسس شركتنا / مجلس اإلدارة 

محمد نوري غوتجن 
مؤسس شركتنا 

نتقدم بأعمق و أصدق التحیات و العرفان بالجمیل لمؤسس شركتنا 
السید محمد نوري غوتجن الذي وضع أول حجرة أساس في 

تأسیس ھذه الشركة من خالل الرؤیة البعیدة و روح التحدي و 
اإلستثمار التي یمتلكھا .



مؤسس شركتنا / مجلس اإلدارة 05

محمد . إردال إرن 
نائب رئیس مجلس اإلدارة.

السید مصطفى غوتجن
رئیس مجلس اإلدارة 

السید محمد غوتجن 
عضو مجلس اإلدارة 

مجلس إدارة شركتنا 
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رسالة رئیس مجلس اإلدارة  07

رسالة رئیس مجلس اإلدارة 

 مصطفى غوتجن
رئیس مجلس اإلدارة

“ عندما أسسنا شركتنا  ”كوجاي  ”في عام 1979 كان ھدفنا ھو تكوین شركة تثبت نجاحھا في قطاع 
اإلنشاء و اإلعمار وبالتالي تكوین شركة تفید وتخدم  بلدنا تركیا . و ھا أنا أشاھد وأتابع وأشعر بالغبطة و 
اإلعجاب ألننا تمكنا من الوصول إلى اإلھداف التي رسمناھا لشركتنا منذ تأسیسھا و لقد تم ذلك من خالل 

تكاتف و تعاضد جمیع األفراد الذین یعملون تحتف اسم عائلة كوجاي .“  

لقد تمكنا من إنجاز جمیع عقودنا و تعھداتنا في أقصر وقت ممكن مع مراعاة الكلفة األقل و 
الجودة األعلى وبالتالي شاركنا في إغناء اقتصاد بالدنا. وانطالقا من مبادئنا تلك تمكنا من النمو 
والتوسع بكل ”ثقة“ و مع بلوغنا ھذه اإلیام بدأنا نضع أھداف اكبر لشركتنا . و أول استرتیجیة 

لنا اآلن ھو مواكبة موجة العولمة الحالیة و الرقي إلى مصاف الشركات العالمیة من خالل 
كوادرنا المؤھلة  و آلیاتنا المجھزة باإلضافة إلى مفھوم اإلدارة العصریة المتبعة في إدارة 

الشركة. ومن على ھذا المنبر أتوجھ بالشكر لكل الشركات و الجھات اإلستثماریة  التي وثقت 
بنا و أعطتنا مشاریعھا منذ انطالقة شركتنا كما ال أنسى التوجھ بالشكر لجمیع شركائنا و عمالنا 

الذین من خاللھم أسسنا عائلة ”كوجاي “ الكبیرة .
مع احترامي  
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شركة كوجاي المساھمة لإلنشاءات 09

شركة كوجاي  للتجارة واإلعمار و التعھدات المساھمة 
إن شركة كوجاي  للتجارة و اإلعمار و التعھدات المساھمة تم انشاؤھا عام 1979 في مدینة آیدن و تمكنت شركتنا 

بالنمو و مواكبة حركة العولمة و التطور التي انطلقت منذ الثمانینیات في بلدنا وبالتالي تمكنا من أن نكون من 
الشركات التي وضعت بصمتھا في مجال اإلنشاءات و التي تمكنت من تنفیذ مشاریع تتوافق مع المقاییس العالمیة .    

تمتلك شركتنا تخصصات واسعة و بالتالي تمتلك قابلیة عالیة في انجاز مشاریع إنشائیة ضخمة و من أھم تلك المشاریع 
اإلنشائیة التي نمتلك القدرة على تنفیذھا على وجھ الخصوص  ھي : مشاریع انشاء الطرق ، طرق السیارات ، مشاریع 

تزفیت الطرق ، الجسور، األنفاق، المطارات ، السدود ، البحیرات اإلصطناعیة، مشاریع الري ، مشاریع المیاه الصالحة 
للشرب و التنقیة وباإلضافة لذلك تمتلك شركتنا القدرة على إنشاء مشاریع مثل المنشئات السیاحیة و مراكز األعمال، 
مجمعات سكنیة ، وجمیع أنواع المنشئات الصناعیة و المنشئات اإلجتماعیة من خالل امتالكنا المؤھالت العالیة في 

المجال الھندسي و اآللیات المتطورة.

كما أن شركة “ كوجاي  ط تحتل مكانة في مجال مشاریع اإلنشاء و التشغیل و من ثم التحویل مثل مشاریع الطرق و 
مشاریع الطاقة .  

من خالل  تبنیھا رسالة متابعة التطورات العالمیة و رؤیتھا المستقبلیة التي تتبنى مبدأ اعمار عالم المستقبل انطالقا من 
المكتسیبات الحالیة ،تمكنت شركة كوجاي  من السیر بخطى ثابتة نحو المستقبل.
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االعمال المنتھیة

قیمة العقد / $  صاحب العملاسم ومكان العمل  تاریخ العقد تاریخ االنھاء

شركة كوجاي المساھمة لإلنشاءات 

 انشاءا الطرق البریة والمواصالت
 خدمات مستلزمات االساس واالساس التحتي وتشوینات الركام وأعمال النقل

 المنجزة في مختلف المناطق التركیة

 طریق دنیزلي- آجیبایام (حدود المنطقة رقم 13)/ دنیزلي

      طریق علي آغا- إزمیر- تورغوتلو- توربالي ( القسم رقم1)

طریق بالیكسیر- أكحصار (القسم 2)/ بالیكسیر 

 طریق جیغلي- جمعة أوفاسي (القسم 2)/ بالیكسیر

طریق المرور الى المدینة في جارشي باشي- ترابزون – أراكلي ، ترابزون – ماجكا، ترابزون/ ترابزون

  انشاء طریق بورصا – یولوفا ( ما بین 2.1 كم800+32-200+ )/ بورصا

إنشاءات  البنیة التحتیة للطریق ما بین كرده – أنقرة و الطریق الدائري (القسم 3ب)

تنفیذ التعبید باألسفلت في بورنوفا وكارشیاكا / إزمیر

 طریق جیغلي- جمعة أوفاسي القسم 2)/ إزمیر

  طریق آیدین – ساراي كوي (آیدین-نازیللي – ھورسونلو)/ آیدین

 أعمال تنفیذ االسفلت / آیدین

 تنفیذ أعمال االسفلت المختلفة في یولوفا/ بورصا

تنفیذ أعمال االسفلت المختلفة في أورھان  غازي / بورصا

انشاءات طرق كولجوك في المنطقة االولى (غ ك2)/ كوجاألي

 تنفیذ تعبید االسفلت في القطاع الخاص

 طریق بورصا- إینھ كول – بوزیوك (القسم 1) / بورصا

أعمال إنشاء الطریق الدائري في كملیك ب س ك / بورصا

إنشاءا طریق بورصا- یالوفا / بورصا

طریق المواصالت الدائري في بورصا (تقاطع یالوفا- قسم منعطف كوبرولو في تورانكوي ) (1)        

 انشاء طریق المواصالت كبزة- اورھان غازي –إزمیر (بما فیھا جسر العبور في خلیج إزمیت وطرق
الربط) و  كبزة – أوھان غازي قسم (كم: 213+19-411+8 ) (2) 

 انشاء ما بین طریق المواصالت كبزة- اورھان غازي –إزمیر (بما فیھ جسر العبور في خلیج إزمیت
  وطرق الربط) وطریق بورصا – سوسورلوك قسم

طریق المواصالت ما بین كبزة- أورھان غازي –إزمیر (بما فیھ جسر العبور
في خلیج إزمیت وطرق  الربط 

(كم: 300+163-535+104)

(3)

الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

 الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

 الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

 الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

 الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

 الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة /مدیریة المنطقة رقم 14 / بورصا

شراكة المبادرة المشتركة بین شركة أنكا- بیشتل

 الجمھوریة التركیة/ رئاسة بلدیة مدینة إزمیر / إزمیر

الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

الجمھوریة التركیة / بلدیة مدینة آیدین/ آیدین

الجمھوریة التركیة / رئاسة بلدیة یولوفا / آیدین

الجمھوریة التركیة / رئاسة بلدیة أورھان غازي  / آیدین

الجمھوریة التركیة / رئاسة بلدیة كولجوك في كولجوك/ كوجا ألي

مختلف المؤسسات الخاصة / بورصا

الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة المنطقة 14 / بورصا

الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

شراكة عمل نومایغ

شراكة عمل نومایغ

الجمھوریة التركیة / المدیریة العامة للطرق البریة / أنقرة

31.10.1982

29.12.1983

04.05.1984

24.01.1985

09.01.1989

13.01.1988

18.02.1984

08.01.1990

21.07.1992

28.09.1990

17.01.1991

07.09.1993

19.09.1997

21.08.1998

15.04.2003

03.05.1997

05.04.2005

28.04.2011

26.12.1995

16.12.1998

10.11.2011

05.01.2015

27.09.2010

31.12.1984

18.08.1988

11.01.1989

14.09.1989

15.05.1991

25.12.1991

10.02.1985

30.12.1991

13.11.1995

05.12.1996

25.12.1996

17.01.1994

25.12.2006

30.12.2007

14.11.2003

31.12.2009

31.12.2008

05.10.2011

05.10.2011

26.02.2015

31.12.2015

02.08.2019

02.08.2019

10.979.906 $

7.952.730 $

45.031.329 $

28.060.684 $

9.895.207 $

40.901.665 $

2.280.075 $

15.104.217 $

4.914.725 $ 

23.287.706 $

47.776.583 $

419.950 $

7.351.973 $

4.631.793 $

5.715.967 $

21.768.792 $

10.878.117 $

2.253.850 $

57.390.560 $

241.215.113 $

108.795.207 $

393.782.614 $

6.942.536.451$

NOMAYG /

NOMAYG /
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إنشاءات البنیة التحتیة
 حفر القشرة في اللوحة (ب) في ألي – شاھین ألي / آیدین

 بحیرة تاواس – آیدوغدو / دنیزلي

 تحویل سد كونان للطاقة والمواصالت واالنفاق / بالیكسیر

 تحویل في اللوحة (أ) في یاتاغین- تیناز – باغكایا / موغال

 أعمال البنیة التحتیة في منطقة آتاتورك للمنطقة الصناعیة المنظمة الشمالیة / إزمیر

 تحویل في اللوحة (5) في صوما – آینیز / مانیسا

إنشاء المجاري في إریغیل (كونیا)

 إنشاءات منشآت الري والتحویل في آدیامان جام غازي

(4)  انشاءات ري یازیجي في سھل آغري

 المدیریة العامة لمنشأة الفحم رقم 1 / أنقرة

 خدمات الریف / مدیریة محافظة دنیزلي

 مدیریة أعمال شؤون المیاه الحكومیة للمنطقة رقم 25 / بالیكسیر

 المدیریة العامة لشركات الفحم التركیة / أنقرة

 وزارة الصناعة والتجارة / أنقرة

المدیریة العامة لشركات الفحم التركیة / أنقرة

 المدیریة العامة لبنك إللر / أنقرة

 المدیریة العامة إلدارة شؤون المیاه الحكومیة / أنقرة

المدیریة العامة إلدارة شؤون المیاه الحكومیة / أنقرة

06.07.1982

13.07.1981

12.02.1982

18.05.1985

12.05.1986

28.09.1992

17.09.1998

08.01.1996

26.01.1998

09.12.1983

16.07.1984

23.11.1984

13.09.1986

15.11.1988

14.08.1996

28.08.2006

31.12.2009

28.12.2015

2.390.870 $

1.354.566 $

2.426.612 $

9.686.680 $

13.842.717 $

22.745.826 $

17.494.240 $

24.236.663 $

42.176.172 $

شركة كوجاي المساھمة لإلنشاءات 

قیمة العقد / $  صاحب العملاسم ومكان العمل  تاریخ العقد تاریخ االنھاء

 مركز انطالق الباصات بین المدن / آیدین

 منشآت شركات الري في توبجام إلدارة المیاه الحكومیة (القسم 1) / آیدین

 مجمع البیت الداخلي للطالب بسعة 1500 شخص في بوجا /إزمیر

 مدینة المساكن والتجارة والثقافة / مانیسا

 مدینة المساكن في أفسكینت / آیدین

 مجمع المنسوجات في توربالي / توربالي – إزمیر

 مركز كونساغ التجاري في وبیرتال/ ألمانیا

 مطار جورلو الدولي / تكیرداغ

 مطعم بینة باي ھولیداي في كوش آداسي / آیدین

 فندق مانیسا في كوش آداسي / آیدین

 نادي بینة باي بیش في كوش آداسي / آیدین

 مطعم ومنتج ھیلتون داالمان ساریغرمة / موغال

 إنشاءات البنیة الفوقیة

  إنشاءات المنشآت السیاحیة

 رئاسة بلدیة آیدین

 مدیریة المنطقة 21 إلدارة شؤون المیاه الحكومیة / آیدین

 وزارة المرافق واالسكان /أنقرة

 رئاسة بلدیة مانیسا / مانیسا

 رئاسة جمیعة انشاء المساكن في أفسكینت / آیدین

 شركة كوجاي للمنسوجات والصناعة والتجارة المساھمة / أنقرة

 كونساغ جنرال باو  ع م ب ھـ /ألمانیا

 المدیریة العامة النشاءا المطارات الحكومیة /أنقرة

 شركة كوجتور للسیاحة واالستثمار والتجارة المساھمة / إزمیر

شركة كوسار للسیاحة واالستثمار والتجارة المساھمة / إزمیر

شركة كوجتور للسیاحة واالستثمار والتجارة المساھمة / إزمیر

 شركة كوجاي – أونور للسیاحة والتشغیل واالستثمار والنقل والمعادن
 والتجارة المساھمة

06.07.1982

13.07.1981

12.02.1982

18.05.1985

12.05.1986

28.09.1992

17.09.1998

08.01.1996

01.03.1988

10.01.1994

13.08.2001

06.06.2006

09.12.1983

16.07.1984

23.11.1984

13.09.1986

15.11.1988

14.08.1996

28.08.2006

31.12.2009

31.03.1992

01.04.1996

12.06.2002

31.05.2009

2.232.579 $

1.272.315 $

9.656.359 $

6.477.310 $

11.589.826 $

9.879.872 $

21.005.342 $

58.920.567 $

26.368.736 $

10.617.823 $

3.447.624 $

140.000.000 $

 شراكة بسیطة بین كوجاي – كوریش . (2) المبادرة المشتركة بین كوجاي – ماكیول . (3) شراكة العمل بین نورول – أوزآلتین – ماكیول 

آستالدي – كوجاي . (4) شراكة العمل بین أي سي إیجتاش – كوجاي 

شراكة العمل بین كوجاي- آكفن  - سوما  

(5)

(1)

(5)

_.
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اإلنشاءات 13

طریق دنیزلي – آجي بایام
طریق آلي آغا – إزمیر – تورغوتلو – توربالي

طریق بالیق أسیر – آق ھیسار
طریق تشیغلي –جمعھ إوفاسي ( القسم األول و الثاني )

طریق آیدین – صاري كوي
  طرق GK2  في المنطقة األولى – غولجوك

طریق بورصا - إینھ كول – بوز كویوأ (القسم 1
طریق بورصا – یالوفا

الطریق الدائري في بورصا
الطریق الدائري في غیملیك

 انشاء طریق المواصالت كبزة- اورھان غازي –إزمیر (بما فیھا جسر العبور في خلیج إزمیت وطرق
الربط) و  كبزة – أوھان غازي قسم (كم: 213+19-411+8 )  

 انشاء ما بین طریق المواصالت كبزة- اورھان غازي –إزمیر (بما فیھ جسر العبور في خلیج إزمیت
  وطرق الربط) وطریق بورصا – سوسورلوك قسم

طریق المواصالت ما بین كبزة- أورھان غازي –إزمیر (بما فیھ جسر العبور
في خلیج إزمیت وطرق  الربط 

(

إنشاء البنى التحتیة لمنطقة أتاتورك الصناعیة في إزمیر
غطاء اللوحة الخامسة في سوما –إیناز

إنشاء قنوات الصرف الصحي في إراغلي (قونیا)
إنشاءات مرافق الري والتحویل لتشامغازي أدیامان

إنشاءات الري لسھل یازیجي في آغري

إنشاء مجمع  األبنیة  التجاریة و الثقافیة  في مانیسا
إنشاء مباني  مجمع إفا كنت السكني

 مجمع السكن الطالبي في بوجا
مركز كونساغ لألعمال

 المطار الدولي في تشورلو
إنشاء تجمع مباني مصانع األقمشة 

إنشاء فندق ھیلتون دالمان صاري غیرمھ ریزورت & سبا ( بسعة 834 سریر)
 إنشاء فندق باین باي ھولیداي ریزورت ( سعة 1500 سریر)

إنشاء فندق باین بیتش كلوب ( سعة 624 سریر)
إنشاء فندق مارینا ھوتل قوش أداسي ( سعة 250 سریر)

24  كیلو متر
200  كیلو متر
43  كیلو متر
40  كیلو متر

73,5  كیلو متر
26  كیلو متر
10  كیلو متر

68,8  كیلو متر
42  كیلو متر
6  كیلو متر

10,8  كیلو متر

58,7  كیلو متر

426  كیلو متر

90  كیلو متر
11.000.000 متر مكعب

50  كیلو متر
8.000 ھكتار
25.861 ھكتار

29.000 متر مربع 
95.000 متر مربع
22.500 متر مربع
7.500 متر مربع

 سعة ملیون و نصف مسافر سنویا  
32.000 متر مربع

100.000 متر مربع
55.000 متر مربع
15.000 متر مربع
5.000 متر مربع

إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 

اإلنشاءات / البنى التحتیة 

اإلنشاءات / البنى السطحیة 

اإلنشاءات / المرافق السیاحیة 

اإلنشاءات 

(كم: 300+163-535+104)



14

 طرق بریة و طرقالسیارات إنشاءات

صاحب العمل
تاریخ اإلنشاء

المكان
طول الطریق

 طریق مزدوج 2*2
 طریق مزدوج 3*2

حفر – ردم
أساس بلینتي میكس ممزوج

مزیج بیتوم ( قار) حار

المیریة العامة للطرق البریة في الجمھوریة التركیة 
1984-1989

إزمیر
200 كیلو متر
68 كیلو متر
52 كیلو متر

442.000 متر مكعب
1.507.000 طن
1.098.000 طن

( القسم األول ) من طریق ألي أغا – إزمیر –تورغوتلو 

إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 



15

صاحب العمل
تاریخ اإلنشاء

المكان
طول الطریق

طریق ذو مسار واحد
طریق مزدوج 2*3

حفر – ردم
أساس  بلینتي میكس ممزوج

مزیج بیتوم ( قار) حار

المیریة العامة للطرق البریة في الجمھوریة التركیة 
1991-1996

آیدین
73.5 كیلو متر
44.65 كیلو متر
28.85 كیلو متر

1.515.000 متر مكعب
1.185.000 طن
463.000 طن

إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 

آیدین صاري كوي ( طریق آیدین –نازللي – ھورسونلو)
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 طرق بریة و طرقالسیارات إنشاءات

إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 

   المیریة العامة للطرق البریة في الجمھوریة التركیة
1995-2011

بورصا 
68.8 كیلو متر 
68.8 كیلو متر
14 كیلو متر 

638.000 متر مكعب
1.050.000 طن
867.000 طن

طریق بورصا - یالوفا 

صاحب العمل  
تاریخ اإلنشاء
مكان العمل
طول الطریق

طول الطریق المزدوج
طول شریط التسلق

حفر- ردم
أساس  بلینتي میكس ممزوج

مزیج بیتوم ( قار) حار



إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 17

المیریة العامة للطرق البریة في الجمھوریة التركیة
1998-2015

بورصا
50.9 كیلو متر
27.1 كیلو متر
6.4 كیلو متر
6.3 كیلو متر
11.1 كیلو متر

18.334.810 متر مكعب
 12.624.185 متر مكعب

1.168.582 طن
707.653 طن

تم تنفیذ المشروع عبر شراكة بین شركتي كوجاي - غور إیش 

صاحب العمل  
تاریخ اإلنشاء
مكان العمل
طول الطریق

طریق مزدوج 2*3
الطریق الواصل 2*3
الطریق الواصل 2*2

الطرق الفرعیة
حفر
ردم

أساس  بلینتي میكس ممزوج
مزیج بیتوم (قار) حار

طریق بورصة الدائري كم: إنشاءات 2+000 - 27 148+



18

جسر
نفق (اسطوانات مزدوجة)

جسر خاص بالمفرق 
جسور فوق األنھار

جسور ممرات علویة 

 عدد 3 - .1899 متر
عدد 1 - 988 متر
عدد 6 – 376 متر
عدد 6 – 475 متر
عدد 3 – 461 متر

إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 

إنشاءات (ھیاكل فنیة)  000 - 27 + 148: 2+طریق بورصة الدائري كم
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 طرق بریة و طرقالسیارات إنشاءات

إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 



20 إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 

صاحب العمل
سنة البناء
المكان
الطول

أعمال الحفر والردم
أساس سفلي مزیج النبات + إنشاء األساس
قاعدة بیتومینیة + طبقة رابطة + طبقة تآكل

جسر (2×3 ممر)
جسر، جسر المرور العلوي والسفلي

خرسانة مسلحة

 تقاطع بورصة سوسورلوك كم: إنشاءات 104+535 - 163+300. طریق غبزة - أورھانغازي - إزمیر
السریع

 (NÖMAYG) شراكة عمل نومأیق
2015 - 2019

بورصة
58.8

58.053.164
1.720.000  
3.153.509

عدد 8. إجمالي 3995 متر
عدد 24. إجمالي 1580 متر

591.140

كم (2×3 طریق سریع)
م3
طن
م2 

م3
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 طرق بریة و طرقالسیارات إنشاءات

إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 



22 إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 

صاحب العمل
سنة البناء
المكان
الطول

أعمال الحفر والردم
خرسانة مسلحة

عارضات مسبقة الصنع
جسر

(NÖMAYG) شراكة عمل نومأیق 
2011 - 2015

غبزة - أورھانغازي
10.8

4.025.000
70.000
60.000

عدد 2

تم التنفیذ من قبل مشروع العمل المشترك لقوتشاي - ماكیول (50٪-50٪).

 إنشاءات تقاطع غبزة – أورھانغازي. كم: 8 + 411 – 19 213+. طریق غبزة - أورھانغازي - إزمیر
السریع

كم (2×3 طریق سریع) 
م3

م3
طن
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 طرق بریة و طرقالسیارات إنشاءات

إنشاءات / طرق بریة و طرقالسیارات 



24

صاحب العمل 
تاریخ اإلنشاء
مكان اإلنشاء
إطار العمل

وزارة التجارة والصناعة  في الجمھوریة التركیة
1986-1988

إزمیر
صرف صحي                   30 كیلو متر
صرف صحي في الحقل       32 كیلو متر

صرف صحي  سطحي                     6.500.000 متر مربع

میاه شرب                        28  كیلو متر
خط جر المیاه, خزانات میاه , ردم الحفر في الحقل   

تلبیس البنى التحتیة باإلسمنت 

إنشاءات /البنى التحتیة

إنشاء منطقة أتاتورك الصناعیة في إزمیر 



إنشاءات /البنى التحتیة25

البنى التحتیة إنشاءات

إنشاء قنوات الصرف الصحي في إراغلي ( قونیا )

صاحب العمل 
تاریخ اإلنشاء
مكان العمل 
إطار العمل 

القدرة اإلنتاجیة السنویة لبواري الصرف اإلسمنتیة 

المدیریة العامة لبنك المحافظات 
1998-2006
إراغلي / قونیا 

شبكة الصرف الصحي ، خطوط التجمیع
منافذ القیاس ، وصالت مقطعیة و منافذ القیاس و 

قنوات تصریف میاه األمطار الجزئیة  

50.000 متر ( بأبعاد 150-1200 ملیمتر



26 إنشاءات /البنى التحتیة

إنشاءات مرافق الري والتحویل لتشامغازي أدیامان
صاحب العمل

سنة البناء
المكان

نطاق  لعمل

قناة  التحویل
ÇS1 + ÇS2 + (Koşin) قناة الزاویة

القناة االحتیاطیة
القناة الثالثة

قنوات الضخ
قناة التصریف
الشبكة األنبوبیة

تركیب أنابیب الماء المضغوط

المدیریة العامة لألشغال الھیدرولیكیة الحكومیة
1996-2009

أدیامان
 ري 8000 ھكتار من األراضي الزراعیة. تم ضمن نطاق المشروع إنشاء 3 محطات منّظمات، 1 جسر فوق الماء، قناة ري على
 شكل شبھ منحرف مبطنة بالخرسانة 106.674 متر، 175.627 متر ( شبكة بأنابیب بولي ایثیلین عالي الكثافة و البولیستر المقوى
 باأللیاف الزجاجیة ذو أقطار تتراوح ما بین 1800-110 مم، قناة تصریف 17.492 متر، 5 محطات ضخ، تورید وتركیب أنابیب

.الماء المضغوط 2870 متر وما مجموعھ 1872 من الھیاكل الفنیة

26.405
26.553
17.201
2.427

18.041
17.492

175.627
2.870

طن متري
طن متري
طن متري
طن متري
طن متري
طن متري
طن متري
طن متري



إنشاءات /البنى التحتیة27

البنى التحتیة إنشاءات

إنشاءات الري لسھل یازیجي في آغري

تم التنفیذ من قبل مشروع العمل المشترك أي سي إتشتاش- قوتشاي (50٪ - 50٪).

صاحب العمل
سنة  البناء
المكان

نطاق العمل

المدیریة العامة لألشغال الھیدرولیكیة الحكومیة
1998-2015

آغري
 تم إنشاء شبكة الري باألنابیب 25.079 ھكتار، قناة رئیسیة مبطنة بالخرسانة 56.230 متر، قناة تحویل مبطنة بالخرسانة 16.477 متر، 

 بناء نفق 3.350 متر، شبكة أنابیب بولي ایثیلین عالي الكثافة-حدید-بولیستر مقوى باأللیاف الزجاجیة 662.410 متر (بین
Ø 1200 مم ) 

الھیاكل الفنیة على ھذه القنوات

Ø 110
محطة تصفیة، منظمات عدد 3، قناة تصریف محصنة بالحجر بطول 132.982م وأنواع ومقادیر مختلفة من 

مم -
 39 ،



28 إنشاءات /البنى السطحیة 

مرافق الري و التحویل في غاب – أدي یمان – تشامغازي 

صاحب العمل 
تاریخ اإلنشاء
مكان اإلنشاء
إطار العمل

المدیریة العامة إلنشاء الخطوط الحدیدیة و المطارات الحكومیة 
1994-1999

تشورلو / تیكیر داغ
إنشاء مطار بإستطاعة 1.500.000 مسافر سنویا و یحتوي على مضمار تقدر مساحتھ ب( 84.600 ) متر مربع و مسار

لسیارات األجرة بطول (195) متر و مبنى المحطة بمساحة تقدر ب(2.550) متر مربع , مبنى الجمارك ، ملحق الجمارك و 
األمتعة ، مبنى الحوادث و الحرائق ، مبنى المولدات و المحوالت، مبنى مركز التدفئة، مبنى الطاقة المركزیة، مبنى التحكم و 

السیطرة األمنیة و المدخل ، مواقف اآللیات الثقیلة و مواقف السیارات ، مسار و مضمار لسیارات الشحن، مرافق الوقود ، 
مرافق التنقیة ، خزانات المیاه( بسعة 1000 متر مكعب) ومواقف سیارات خارجیة  بمساحة تقدر ب( 9000) متر مربع.



إنشاءات /البنى السطحیة 29

مجمع مصانع األقمشة في توربالي

صاحب العمل 
تاریخ اإلنشاء
مكان اإلنشاء
إطار العمل

شركة كوجاي  لألقمشة و الصناعة و التجارة المساھمة
1997-1998
توربالي / إزمیر

القیام بصیاغة مشاریع تتعلق بالصبغ و الطباعة على األقمشة و بناء على متطلبات المشروع القیام بإنشاء 
المرافق و البنى التحتیة الالزمة لھذا النوع من األنشطة الصناعیة و كذلك القیام بإنشاء المباني المغلقة لھذا 

المشروع بحیث تتوافق مع القدرة اإلنتاجیة للصبغ و الطباعة 

البنى السطحیة إنشاءات



30 إنشاءات /البنى السطحیة 

مجمع األبنیة السكنیة و التجاریة و الثقافیة في مانیسا 

صاحب العمل 
تاریخ اإلنشاء
مكان اإلنشاء
إطار العمل

رئاسة بلدیة مانیسا – الجمھوریة التركیة 
1987-1996

Manisa
إنشاء مباني مغلقة في مساحة قدرھا 29000 متر مربع بحیث تتكون كل مبنى على 14 طابق و تتألف من 3 كتل من االبنیة 

و تحتوي على 66 شقة بالمجمل و صالة أعراس مع ملحقاتھ وصالة استماع و صالة عرض و ملحقاتھ باإلضافة لكل من صالة 
مطعم و باتیسیري و مواقف سیارات مغلقة   و عدد 115 من المحال التجاریة و المكاتب و سوبر ماركت ”میغروس “ بمساحة 

تقدر ب(465) متر مربع .



إنشاءات /البنى السطحیة 31

البنى السطحیة إنشاءات

مركز كونساغ لألعمال

صاحب العمل 
تاریخ اإلنشاء
مكان اإلنشاء
إطار العمل

شركة كونساغ جنرال األلمانیة
1997-1998
ووبرتال / ألمانیا

عبارة عن إنشاء مبنى مغلق یتكون من مساحة إجمالیة 
7500 متر مربع و یتالف من 5 طوابق عبارة عن مكاتب عمل 

و معارض و مواقف سیارات.



32 مشاریع في إطار ( إنشاء- تشغیل ومن ثم تحویل للصاحب األساسي)



مشاریع في إطار ( إنشاء- تشغیل ومن ثم تحویل للصاحب األساسي)33

مشاریع في إطار ( إنشاء- تشغیل ومن ثم تحویل للصاحب األساسي)



34 مشاریع في إطار ( إنشاء- تشغیل ومن ثم تحویل للصاحب األساسي)



تم تنفیذ جسر عثمان غازي بطول 2907 متر
a38 جسر بطول إجمالي یبلغ 21.468 م

a3 أنفاق بطول إجمالي 6.440 م × 2 أنابیب
a24 تقاطع

     a17 مرافق خدمة الطریق السریع
و 6 مراكز صیانة وتشغیل للطرق السریعة ضمن نطاق المشروع

مشاریع في إطار ( إنشاء- تشغیل ومن ثم تحویل للصاحب األساسي)35

مشاریع في إطار ( إنشاء- تشغیل ومن ثم تحویل للصاحب األساسي)

الطریق الواصل بین مدن  غیبزه – أورھان غازي – إزمیر ( بما فیھ طرق خلیج إزمیت و الطرق الواصلة و المفارق األخرى)
شركة الطرق لإلستثمار و التشغیل المساھمة

الفوائد التي سیقدمھا المشروع

 تأسست شركة أوتویول لإلستثمار وإدارة األعمال المساھمة في عام 2010 عن طریق إشتراك شركة نورول لإلنشاءات والتجارة
 المساھمة، شركة أوزألتن لإلنشاءات والتجارة والصناعة المساھمة، شركة ماكیول لإلنشاءات والصناعة والسیاحة والتجارة

 المساھمة، شركة أستالدي المساھمة، شركة قوتشاي لإلنشاءات والمقاوالت والتجارة المساھمة. الغرض من إنشائھا ھو تنفیذ مشروع
    الطریق السریع غبزة - أورھانغازي - إزمیر (بما في ذلك معبر خلیج إزمیت وطرق التوصیل) مع نموذج البناء والتشغیل ونقل

 الملكیة  (BOT). تبلغ مدة العقد في ھذا السیاق 22 سنة و 4 أشھر. یبلغ إجمالي طول المشروع 426 كم
منھا 384 كم من الطرق السریعة و 42 كم من طرق التوصیل

،
،

،
،

،
.

• ستصبح بالیك أسیر ومانیسا منطقة جذب جدیدة لالستثمارات الصناعیة .
• سیقدم مساھمة إیجابیة الى الصناعة لمنطقة اسكي شھیر - بوزویوك - بیلجیك الواقعة حول الطریق . 

• سوف یصبح ھمزة وصل مع میناء إزمیر، موانئ منطقة مرمرة ومیناء جاندارلي المقرر إنشاؤه في المستقبل . 
• سیتم ربطھ مع شبكة الطرق السریعة لمنطقة مرمره و منطقة أیجھ . 

• سوف تصبح مدة عبور الخلیج تستغرق 6 دقائق مع الجسر المعلّق المخطط تنفیذه . 
• سیتم تقلیل اآلثار البیئیة السلبیة الى الحد األدنى . 

• سیتم توفیر إنخفاض في عدد الحوادث المروریة . 
• سیتم تقصیر فترة الوصول إلى بورصة انطالقا من اسطنبول إلى 1 ساعة، وإلى إزمیر خالل 3.5 - 4 ساعات، وإلى إسكي شھیر خالل 2.5-2 ساعة . 

• سیتم تقلیل مدة الوصول إلى أنطالیا ذات اإلمكانیات السیاحیة العالیة بشكل أكبر . 
• سینخفض الحمل المروري على محور غبزة - إزمیر الحالي بنسبة 30٪ . 

www.otoyolas.com.tr
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فندق ھیلتون داالمان صاري غمره ریزورت & سیا

صاحب العمل
تاریخ اإلنشاء
مكان العمل 

تصنیف المشروع 
القدرة االستیعابیة 

حجم و مساحة األرض 
المساحة الخاصة باإلعمار

إن فندق ھیلتون ریزورت & سبا المتواجد في المركز السیاحي في منطقة صاري غیرمھ في بلدة إورتاجا التابعة لمحافظة موغال ، تم البدء 
بتشغیلھا عام 2009 تسعة وھي عبارة عن فندق 5 نجوم و مؤلف من 834 سریر و یعتبر ھذا الفندق الفرع األول من سلسلة ھیلتون 

العالمیة في ھذه المنطقة و تمتد على مساحة 1500.000 متر مربع مع العلم بأن العمل جاري على تنفیذ ملعب الغولف العائد لھذا الفندق.

كما أنھ تم مؤخرا إنجاز صالة اجتماعات خاصة بفندق ھیلتون داالمان و ھذه الصالة عبر عن مركز مؤتمرات  تتكون من طابقین و تستوعب 
1000 شخص باإلضافة لكون صالة المؤتمرات ھذه مزودة بأحدث التقنیات و التكنولوجیات التي یجب أن تتوافر في قاعات المؤتمرات العالمیة . 

كما أن ھنالك قاعتي استماع و 6 صاالت الجتماعات األعمال و صالتین مستقلتین لالجتماعات و المؤتمرات .   

شركة كوجاي - أونور للسیاحة و التشغیل و اإلستثمار و اإلنشاءات و النقل و التعدین و التجارة المساھمة
2006-2009
داالمان / موغال

فندق خمس نجوم و ملعب غولف مؤلف من 18 حفرة 
834 سریر 

1.500.000 متر مربع
100.000متر مربع

إنشاء المرافق اإلستثماریة و التشغیلیةالمنشآت السیاحیة

المنشآت السیاحیة
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فندق باین باي ھولیداي ریزورت 
صاحب العمل
تاریخ اإلنشاء
مكان العمل 

تصنیف المشروع
القدرة االستیعابیة 

مساحة األرض الخاصة بالمشروع
المكان المخصص لإلعمار

شركة غوتجتور للسیاحة و اإلستثمار المساھمة  
1988-1992

موقع تشام لیماني ، قوش أداسي
قریة سیاحیة من الدرجة األولى 

1500 سریر
420.000 متر مربع
55.000 متر مربع

Pine Bay Holiday Resort, Beş yıldızlı otel ve 
1. sınıf tatil köyü olarak 1500 kişilik yatak 
kapasitesiyle 420.000 m2’lik alana kuruludur. 
1988-1992 yılları arasında Göçay İnşaat 
tarafından inşaatı yapılmış olan Pine Bay Holiday 
Resort, 2007 yılına kadar işletilmiştir.
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إنشاء المرافق اإلستثماریة و التشغیلیةالمنشآت السیاحیة

المنشآت السیاحیة
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Ş.

المنشآت السیاحیة

باین باي بیتش كلوب 
صاحب العمل
تاریخ اإلنشاء
مكان المشروع

تصنیف المشروع
القدرة االستیعابیة 

مساحة األرض المخصصة للمشروع 
المكان المخصص لإلعمار

شركة غوتجتور للسیاحة و اإلستثمار المساھمة 
2001-2002

موقع إلیجا ، قوش أداسي 
قریة سیاحیة من الدرجة األولى 

624 سریر
47.000 متر مربع
15.000 متر مربع

2001-2002 yılları arasında Göçay İnşaat tarafından inşaatı yapılmış olan Pine Bay Beach Club, 2007 yılına kadar işletilmiştir.
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إنشاء المرافق اإلستثماریة و التشغیلیةالمنشآت السیاحیة

المنشآت السیاحیة

فندق مارینا ھوتل قوش أداسي 
صاحب العمل 
تاریخ اإلنشاء

مكان المشروع 
تصنیف المشروع
القدرة االستیعابیة 

المساحة المخصصة لإلعمار

شركة غوتجسار للسیاحة و اإلستثمار المساھمة
1994-1996

موقع یاتلیماني ، قوش أداسي 
فندق أربع نجوم 

250 سریر
5.000 متر مربع

1994-1996 yılları arasında Göçay İnşaat tarafından inşaatı yapılmış olan Marina Hotel Kuşadası, 2007 yılına kadar işletilmiştir.
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إن قصر سعید حلیم باشا الموجود في أجمل مناطق مضیق البوسفور في اسطنبول یتم 
تشغیلھ و استثماره من قبل شركة غوتجتور للسیاحة المساھمة منذ 2005 و 2008 لییقدم 

خدمات ممیزة للعمالء الذین لدیھم دعوات خاصة و ممیزة . 

قصر سعید حلیم باشا  
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إنشاء المرافق اإلستثماریة و التشغیلیةالمنشآت السیاحیة

المنشآت السیاحیة
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سیھ و اجروقوشت -يلناغود دودس عیراشم 
ةكرتشملا تاقالعلا سلجم و ةمھاسملا جاتنإلل وردیھ يس ید  ةكرش نیب ةعقوم ةكارش ربع هذیفنت متی سیھ و اجروقوشت -يلناغود دودس  عورشم 
هذھ نم و (يساسألا كالملل لوح مث – لیغشتالب مق مث -ئىشنأ) عورشم راطإ يف تاكرش ةدع اضیا هذیفنت يف كارتشإلاب موقت و ةیواسمنلا ةیكرتلا 
ةمھاسملا ةراجتلا و ةقاطلا ةعانص و ةحایسلا و تاءاشنإلل ریمدزوأ ةكرش ، ةمھاسملا ةراجتلا و تادھعتلا و تاءاشنإلل  ياجوك ةكرش : تاكرشلا ، 

وردیھ موتسیلأ ةكرش  ،ةمھاسملا يجرینإ نیریوب ةكرش ، ةمھاسملا ةیناملألا وردیھ شتیف ةكرش ، ةمھاسملا ةراجتلا و ةقاطلا جاتنإل تاسإ ةكرش 
تاسدنھلل راسلودو يجرینا يریوب ةكرش  ،هاكرش و شتیا يب مإ يج ةكرش ، ةمھاسملا رواب وردیاھ سنیمیس ثیوف ةكرش ، ةمھاسملا ةیواسمنلا 

نم و بازلا رھن ىرجم ىلع و یراككھ ةظفاحم دودح يف  عورشملا عقبو . 2008  ماع تاكارشلا سیسات نم ءاھتنإلا مت ثیح . ةیلوؤسملا ةدودحملا 
اغیغ 2358 عورشملل  ةیونسلا ةیجاتنإلا ةردقلا عقوتی ثیح . طاو اغیم 735 لدعمب ةیئابرھك ةقاط جاتنا و  بازلا رلھن ىلع دودس عبرأب مایقلا ططخملا 

يكیرمأ رالود 235.000.000 :ب عورشملا نم ةردصملا ةقاطلا غلبم ردقی امك ایونس / يعاس طاو .         

115 میغا واط
45 میغا واط

295 میغا واط 
280 میغا واط

735 میغا واط

سد دوغانلي  رقم 1 
سد دوغانلي  رقم 2
سد دوغانلي  رقم 3

سد تشوقورجا 

الطاقة المستھلكة سنویا الطاقة المركبة
393 غیغا واط ساعي
135 غیغا واط ساعي 
960 غیغا واط ساعي
870 غیغا واط ساعي

2358 غیغا واط ساعي

الطاقة
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الطاقة

الطاقة
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نشاءات  شركاؤنا

شركاؤنا

الشراكة بین شركتي كوجاي  – أي سي إیتش تاش 
إن مشروع طریق غیبزه- أورھان غازي – إزمیر تم تنفیذه عام 2011  ضمن خطة ( أنشئ –شغل – ثم حول للمالك األساسي) قامت الشركات التالیة 

بتنفیذه سویا و ھذه الشركات : شركة نورول –  شركة ماكیول – شركة أوز آلتین – شركة أستالدي – شركة یوكسال و شركة كوجاي . .
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شركاؤنا

شركاؤنا

مشاریع اإلعمار و االستثمار و من ثم التحویل (التأمیم)

شركة الطرق للتشغیل  و اإلستثمار المساھمة 
تمت تاسیس شركة الطرق لإلستثمار و التشغیل المساھمة عام 2010  من خالل اتحاد بین كل من الشركات التالیة : شركة نورول لإلنشاءات و التجارة 
المساھمة، شركة أوز آلتین لإلنشاءات و التجارة والصناعة المساھمة، شركة ماكیول لإلنشاءات و الصناعة والتجارة و السیاحة المساھمة، شركة أستالید 

المساھمة وشركة كوجاي  لإلنشاءات و التعھدات و التجارة المساھمة. و الھدف من تأسیس ھذه الشركة ھو إنشاء الطریق الواصل بین مدن  غیبزه – 
أورھان غازي – إزمیر ( بما فیھ طرق خلیج إزمیت و الطرق الواصلة و المفارق األخرى) و  ذلك ضمن إطار خطة عمل تتكون من مبدأ أنشىء ثم قم بالتشغیل و 

اإلستثمار و من ثم قم  بتحویلھ للدولة أو الصاحب األساسي للمشروع . 
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شركاؤنا

شركاؤنا

السیاحة 

شركة كوجاي - أونور للسیاحة و التشغیل و اإلستثمار و اإلنشاءات و النقل و التعدین و التجارة المساھمة
إن فندق ھیلتون ریزورت & سبا المتواجد في المركز السیاحي في منطقة صاري غیرمھ في بلدة إورتاجا التابعة لمحافظة موغال ، تم البدء بتشغیلھا عام 2009 تسعة وھي 

عبارة عن فندق 5 نجوم و مؤلف من 834 سریر و یعتبر ھذا الفندق الفرع األول من سلسلة ھیلتون العالمیة في ھذه المنطقة و تمتد على مساحة 1500.000 متر مربع مع 
العلم بأن العمل جاري على تنفیذ ملعب الغولف العائد لھذا الفندق.
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شركاؤنا

شركاؤنا

الطاقة

شركة دي سي إلنتاج الطاقة المائیة المساھمة
 تأسست شركة دي سي إلنتاج الطاقة المائیة المساھمة عن طریق إشتراك شركة قوتشاي لإلنشاءات والمقاوالت والتجارة المساھمة، شركة أوزدمیر لإلنشاءات والسیاحة

 والطاقة الصناعیة التجاریة المساھمة، شركة إیسات إلنتاج الطاقة والتجارة المساھمة، شركة فاتیك ھیدرو ذات مسؤولیة محدودة، شركة جي إي للطاقة المتجددة النمسا ذات
 مسؤولیة محدودة، شركة فویث سیمنز إلنتاج الطاقة المائیة التضامنیة المحدودة، شركة بویرینیرجي ذات مسؤولیة محدودة وشركة دولسار للھندسة المحدودة بھدف تشیید

ضمن نطاق اتفاقیة التعاون الثنائي بین تركیا والنمسا .  سدود دوغانلي وتشوكورجة مع نموذج البناء والتشغیل ونقل الملكیة  (BOT)
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ASFALT
MÜTEAHHİTLERİ
DERNEĞİ

غرفة تجارة أنقرة

غرفة الصناعة أنقرة

اتحاد الغرف و البورصات التركیة 

اإلتحاد التركي للمقاولین 

نقابة الصناعیین و المقاولین التركیة 

نقابة المقاولین لتعھدات اإلسفلت 

مجلس العالقات اإلقتصادیة الخارجیة 

جمعیة الصناعیین و رجال اإلعمال التركیة 

المجلس العالمي للمیاه

جمعیة المستثمرین السیاحیین 

محمد إردال إیران 
ھو رئیس الدورة 28، 29 ، 30 (بین أعوام 2011-2004)

مصطفى غوتجن 
رئیس الدورة 4. و الدورة 5. ( 2002- 2006)

مصطفى قوتشان
عضو مجلس التأدیب (إحتیاطي) 

محمد قوتشان
عضو مجلس إدارة (احتیاطي) 

الشركات أو المؤسسات التي تم اإلنتساب إلیھا

الشركات أو المؤسسات التي تم اإلنتساب إلیھا
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01  . مصطفى غوتجن 
02 . محمد إردال إرن   

03 . محمد غوتجن 
 . 04

05 . مصطفى سلجوق 
06 . بوكت أونفیر 
07 . علي بوروجو 

08 . إي. بابور أوغلو 
 . 09

رئیس مجلس اإلدارة 
مساعد رئیس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس إدارة 
 

مساعد المدیر العام
مساعد المدیر العام

مدیر قسم المشتریات 
رئیس قسم المناقصات و تحضیر المناقصات 

مدیر المحاسبة

و اإلداریین 

و اإلداریین 

لھب شبح أكبابا
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اإلتصال

اإلتصال

المركز
 شارع سانیة رقم: 6 غازي عثمان باشا 06700

أنقرة / تركیا
ھاتف : 90 (312) 447  6788
فاكس : 90 (312) 447 6799

gocay@gocay.com.tr
www.gocay.com.tr

شركة غوتجن لإلنشاءات و التعھدات و التجارة المساھمة 

 شركة قوتشاي-أونور للسیاحة وإدارة األعمال واإلستثمار والشحن والتعدین
والتجارة المساھمة

حي مصطفى كمال. شارع
ھاتف : 90 (312) 447 6788
فاكس : 90 (312) 447 6799
info@hiltondalaman.com
www.hiltondalaman.com

مكتب اسطنبول
.حي نیسبتیة. شارع أیتار عمارة بورتش

رقم.36 شقة:5 بشیكتاش - اسطنبول / تركیا 
ھاتف : 90 (212) 288 2551
فاكس : 90 (212) 275 9909

gocay@gocay.com.tr
www.gocay.com.tr

 شركة أوتویول لإلستثمار وإدارة األعمال
المساھمة
 بیلكنت بالزا

رقم: 24-21 
ھاتف : 90 (312) 291 3300
فاكس : 90 (312) 266 0995
otoyol@otoyolas.com.tr

www.otoyolas.com.tr

A3

2118

عمارة طابق:2

تشانقایا/ أنقرة / تركیا

(مقسم)

(مقسم)
.4B / 130 : B رقم  بلوك

بیل كینت أنقرة / تركیا

موغال / تركیا

06800

ھیلتون دالمان ساریجیرم ریزورت آند سبا
  مركز ساریجیرم السیاحي صندوق برید 11 أورتاجا

48610
ھاتف : 90 (252) 286 8686
فاكس : 90 (252) 286 8606
info@hiltondalaman.com
www.hiltondalaman.com






