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ونظاماوانتشاراً تعداداً عمانسلطنةفياألولالمحصولالتمرنخیلتعدّ •

ً اـبیئی .متكامالً وزراعیا

حیاةوتمسمفرداتھبجمیعالوطننسیجتمسوطنیةثروةالنخیل•

.مباشرةوغیرمباشرةبصفھنـالمواطنی

ةغایفيأمروالبیئيواالجتماعيوالمائياالقتصاديمردودھاتعظیم•

يفاالفالجبنظامالوثیقارتباطھاباالعتبارأخذناإذاوخاصةاألھمیة

للموردإدارةحسنمنالتاریخعبرلھالمشھودالنظاممــلكاذ،ُعمان

.يالمائ



.ورالتمتسویقفيالمتبعةالحالیةوالطرقالتمرنخیلأھمیة:أوالً 

 ً .التمورلتسویقالراھنالوضع:ثانیا

 ً فيمورالتصناعةتواجھالتيوالمعوقاتالمشاكلوالتحدیاتأبرز:ثالثا

.السلطنة

 ً .والتوصیاتالنتائج:رابعا



التمرلنخلةمتمیزةإمكانیاتعمانسلطنةتمتلك.
7,6(حواليمنھانخلةملیون)8,8(بنحوالسلطنةفيالنحیلعددإجماليبلغ(

الحدائقداخلنخلةألف)800(وحواليالزراعیةالحیازاتداخلنخلةملیون
.العامةوالمتنزھاتالشوارعفينخلةألف)200(وحواليالمنزلیة

كانبینماطنألف)355(حواليم2017عامتقدیراتوفقالسنوياإلنتاجبلغ
.2016عامفيطنألف)345(

مجلسولدصعیدعلىللتمورالمنتجةالدولقائمةفيالثالثةبالمرتبةالسلطنةتأتي
.الخلیجيالتعاون

نوعتحیثمنمسبوقةغیرنسبیةبمیزاتتتسمزراعیةبیئاتالسلطنةتمتلك
ً )468(البالغةاألصناف .صنفا

شھرمنتصفوینتھيمایوشھرمنتصفمنیبدأالذيللرطبالمستمراإلنتاج
.عامكلمندیسمبر



:كبیراً تمثل فينخلة التمر في سلطنة عمان بإھتماماً حظي قطاع 

للعملیاتالتطویریةواألبحاثوالدراساتالمستمرةالمسوحاتإجراء
.البستانیة

النسیجیةالفسائلإنتاج.
واألمراضاآلفاتمكافحة.
للمزارعینوالخدمياإلرشاديالدعمتقدیم.
الحصادبعدمابعملیاتاالھتمام.
القائمةوالمصانعالوحداتدعم.
العمانیةللتمورتسویقیةمنافذإیجادعلىالعمل.



)%64(نخلةملیون5,1-
التمرأوالرطبمرحلةفيتستھلك-
:أمثلة-

خنیزي–نارنجھبو–الظاھرةخالص(
–

)......فرض–زبد–خضاب

.للنخیلالكليالعددإجماليمن35%-
تمرأوكرطباستھالكھامرغوبغیر-
.للحیواناتكعلفتستعمل-
.التحویلیةالصناعاتفيتدخل-
:أمثلة-

)...صالني–شھل–السالأم(

أصنــــاف النخیـــــل





فيمدتعتوالتقلیدیةالتمورلتسویقالمحلیةالمنافذأغلبأنإلىالمیدانیةالمعایناتتشیر
.المنتججودةتضمنمعتمدةومواصفاتنظمعلىمعامالتھــا

الكمیاتمن)%80(منأكثریستوعبإذللتمورالمستھلكینأھممنالمحليالسوقویعتبر
تستحوذالتمورأنإال)تمور–رطب–بسور(الثالثةبأشكالھاالتمورتباعحیثالسنویةاإلجمالیة

.التمورإنتاجمناإلجمالیةالكمیاتمن)%70(منأكثرإلىتصلالتداولمننسبةأكبـرعلى
باإلضافةتیكیةبالسعبواتفيالتمورتعبأحیثالتموروتعلیبتجھیزفيتقلیدیةأسالیبتستخدم

بواتعفيالتمورتعبئةاآلنیتمحیثالعملیةھذهوتطورتالنخیلسعفمنمصنوعةعلـبإلـى
.مختلفةبأحجامبالستیكیـة

إنھافالمزارعیـــنبعضعلــىبتوزیعھاالحكومةقامتالتيالتمورتصنیعلوحداتبالنسبةأما
ویقھــاتسویتــممختلفةأحجاموبأشكالالسعفأوالكرتونمنعبواتفيالتموربتعبئةتقـــوم
.السلطنةوخارجداخــل



يیلماأھمھاوالتيالمنتجاتمنالعدیدالنتاجالتموراستخدامیتم:
ومعجونالغمسأوبالحشوالمجھزةالنوىمنزوعةالتمورصناعات•

.التمور
منتجاتفيالتموراستخداماتذلكفيبماالتمرمعجونخلطات•

.وبسكویتكیكمنالمخابز
.ومنتجاتھالتمروعصیرالتمرمربى•
.التمردبس•
.التمورمنالمنتجالسائلالسكر•
.كالخلالعضویةواألحماضالكحولفیھابماالتخمیرمنتجات•
.والنوىالتمرمنالحیوانيالعلف•

،تمراللمنتجواسعةتسویقیةقاعدةإیجادإلىالصناعاتھذهجمیعوتھدف
ً قائمةغیرلألسفأغلبھاالصناعـاتھذهأنإال .السلطنةفيحالیا



التمورمصانعأھمھامنقنواتعدةیتضمنمعقدغیرتسویقينظامعبرعمانسلطنةفيالتمورتسوق
ذلكوالخارجیةواألسواق)الطنا(یسمىبمااألشجاررؤوسعلىالمزرعةفيوالبیعالمحلیةواألسواق

:التاليالشكلحسـب

المزرعـــــة

مصانع التمور

تصدیرأسواق محلیة

الطنا

محالت التجزئة المستھلك المحلي



%50مــنأكثریستوعبحیثللتمورالمستھلكینأھممنالمحليالسوقیعتبر
جدیرةالاألمورمنیعتبربالسلطنةالتمورتسویقفانلذا،السنوياإلنتاجمن

إلغراضتستخدمالتيالزراعیةالسلعمنتعتبرالتمورأنوخاصةباالھتمام
وإنتاجيالغذائالتصنیعفيالمباشرغیرولالستھالككفاكھةالمباشراالستھالك

.جیدةتسویقیةومنافذإقتصادیةسماتلھاعدیدةمشتقات



فيالمزارعونأعتمدھاالتيالطرقأقدممنالتمورلتسویقالمنفذھذایعتبر
عبرةالمباعاإلنتاجنسبةوتتراوح،اإلنتاجمناطقمنالعدیدفيالتموربیع
.سابقةدراساتحسباإلنتاجإجماليمن%20–10منالمسلكھذا

ؤوسرعلـىالنخیللمحصول)الداللة(العلنيالمزادعلىالبیعطریقةتعتمد
ً لمشترییناألشجار ینظـــم،المنتجیــنغیرالمستھلكینمنیكونونماغالبا
عـــــنتقلاللمدةمنطقةكلفيمعتمدونوسطاءطرفمنبالبیعاإلعالم

بوعاألسنھایةأیامفيیكونماعادةالذيالبیعموعدقبلثالثةأوأسبوعین



فيتمورالتسویقمنافذأھمبینمناإلنتاجبمناطقالجملةأسواقتعتبر
اإلنتــــاججملةمن)%30(منیقاربماتستوعبإذعمانسلطنة

.المسوق
غالبفـيلكنبالجملةالتمورلبیعمساحاتالحاالتبعضفيتخصص

المكاننفسفياألخرىالمحاصیلبقیةمعالتمورتباعاألحیان
اتالخـدمتقدمالاألسواقھذهأنالمیدانیةالمعایناتمنالعدیدتشیر

أوادالمزعبروالشراءالبیعمعامالتوتنجز،التمورلتسویقالكافیة
شترینوالمالبائعینبینالفردیةالمفاوضةعبراألسواقمنكثیرفي



عكسعلـــىالعمـــانیینمنأغلبھمتموروتجارمزارعینمنالبائعونیكون
.متعددةجنسیاتمنیكـونونماعادةالذياألخرىوالفاكھةالخضارتجار

فھمالمشترونأما ً تمورالمنبكمیـاتیتــزودونالذینالمستھلكینمنغالبا
.كاملةلسنةالعائلةالستھالكتكفي

ةعالیمعامالتنسبةیمثلوناللكن،للتمورالمفرقتجارإیضایوجدكما،
.التقلیدیةالمفـــرقأســـواقمنالتمورعلـىالطلبانخفاضبسببوذلك

يفالواضحوالنقصالمعامالتفيالتقلیديطابعھااألسواقھذهممیزاتأھم
دتساعالتيالخدمــــــاتمؤسساتوغیابالتموربتجارةالخاصةالتجھیزات

الطلبمناطقحسبالتموروتوزیعوتصریفوتعبئةخزنعلى



منیناتالتسعنھایةوحتىالثمانیاتبدایةفيالتمورمصانعلعبتلقد
ً دوراً الماضيالقرن ـامنھوخاصةالتمورفوائضتصریففيھاما

الرسیلبمنطقـــةالتموررقائقومصنعوالرستاقنزوىمصنعي
تمویلیةوتسویقیةمشاكلبسببأُغلقتالمصانعھذهوجمیعالصناعیة

.وإداریة

وكالءطریقعنالخامبالتمورالتزودفيتعتمدالمصانعھذهكانت
منمباشـــرةالمصانعلحسابالمزارعینمنالبضاعةیجمعونمحلیین

مسبقةإتفاقیاتحسبالمزارعین



للمزارعولیسالمصانعأصحابطرفمنالمنفذھذافياألسعارتحددكانت
التزودةعملیفتتمالصغیرةالعائلیةللمصانعبالنسبةأما،لتغیرھانفوذأي

ةوالجوداألسعاریحددمسبقاتفاقحسبالمزارعمنمباشرةالخامبالتمور
وھي)الطنا(طریقعنالتزوداألحیانبعضفيولوحظ،االستالموموعد
الكمیةلضمانفرصةتعطیھمالنھاالمصانعھذهأصحابیفضلھاطریقة

.المناسبوالسوقلمصانعھمالمطلوبةوالجودة

مماورالتممنتجيبالمزارعینالمصانعھذهعالقةعلىالعوائقبعضأثرتلقد
قتسویمشكلةفيزادممامعھمالتعاملعلىالمنتجینبعضعزوفإلىأدى

ریفتصتضمنمعتمدةومواصفاتنظمعلىتعتمدلمإذ،السلطنةفيالتمور
يالمحلالمسوقالمنتججودةتزالوالوالنوعوالزمانالمكانحسبالفوائض

 ً ً ضعیفا ونقصالمحسنةالحصادبعدماخدماتتوفرعدمنتیجةنسبیا
ئةوالتعبوالخزنالفرزتجھیزاتوخاصةالمنافذھذهبكلالالزمةالتجھیزات
.الصحیحة



واليحمنأكثربلغالذيالتمورانتاجفيفائضھناكأنالسابقةالدراساتبعضخاللمنیتضح
ً طنالف)100( منأكثرالتمـــــورصـادراتمعدلیتعدىلملكن،اإلحصائیاتحسبسنویا
الصادراتھــــذهفياألولىالمرتبةالبسوراحتلت،األخیرةسنواتالخمسخاللطن)7,000(

ً طن)5,000(منأكثراألخیرةسنواتالخمسخاللالبسورصادراتمتوسطكانحیث ،سنویا
علىساعدمماقیمتھامن)%55(عنیقاربماإلىوصلحكوميبدعمالبسورصادراتوحظیت
.الھندجمھوریةفيیتمثلالذيالتصدیرسوقفيالحادةالمنافسةمواجھة

 ً خاصالالقطـاعمنكبیرباھتمامیحظىلمالعمانیةالتمورتصدیرأنالمعایناتكلتشیرعموما
دراسةومسبقتخطـــیطعنتنتجلمحیثعارضةالماضیةالسنواتفيالمصدرةالكمیاتوتعتبر

تقبلةمنخفضمواصفاتذاتــــيتقلیدیــــةألسواقفردیةعملیاتعننتجتبلالخارجیةلألسواق
اإلماراتودولةبالبسورالخاصةالھنـداألسواقھذهأھممن.المنخفضةالجودةذاتتمورأنواع

محدودةلكمیاتوقطروالبحرینومالیزیاالمتحدةالعربیة



تشتریھايالتالعمانیةالبسوروتصدیرتسویقمسئولیةوالصناعةالتجارةوزارةتتولى
تصدرالوزارةأنالرسمیةالبیاناتوتظھر.الخارجیةاالسواقإلىالمزارعینمــن

.یرةاألخاألعوامخاللالكمیاتھذهتزیدولمعامكلفيالمشتراهالكمیاتجمیعتقریبا
ھذاویتمیز،ةطویلفترةمنذالعمانیةالبسورلتصدیرالوحیدالتقلیديالھندالسوقتعتبر

ودولوجالسكاندخللضعفنظراً وذلكلألسعاربالنسبةعالیةطلببمرونةالسوق
مثلةالمنطقبلدانمنالبسورالھندتستوردإذالبلدانمنكبیرعددمنالبسوربدائل

.وغیرھاوإیرانوالعراقباكستان
المنافسةھذهوترجع،األسعارانخفاضإلىأدتحادةبمنافسةالسوقھذایتمیز

سوقفيتراكمھاوبالتالي،آخرىبلدانفيالبسورعلىالطلبانعدامإلىالمستمـــرة
نمالمصدرینتحفزأرباحاوالللمزارعینمقبوالدخالً تضمنالاالسعاروھذهواحد

القطاعھذافيللدخولالخاصالقطاع



اعة الس��الل تس�تخدم مخلف��ات النخی��ل ف��ي العدی��د م��ن الص��ناعات التقلیدی�ة ، حی��ث یس��تخدم الس��عف ف��ي ص��ن
ي ص�ناعة ویستخدم ساق الس�عف ف�ال ــالحبوالمظالت والصناعات الخوصیة وتستخدم األلیاف في صناعة 

بعض تس�تخدم الج��ذوع ف��ي بن�اء المن��ازل وكوق��ود ل��ذلك ـوك��لتجفی�ف التم��ور ، ) ال��دعن(العرش�ان والحص��ر 
.الصناعات التقلیدیة



88,300بحواليوالجذوعوالعذوقالسعفمنالنخیلوبقایامخلفاتتقدر•
ً طـــن .المخلفاتلھذهاألولیةوالتقدیراتالمسوحاتخاللمنوذلكسنویا

.ھناك مخلفات آخرى ناتجة عن بقایا التمور كالنوى وألیاف التمور•



ً وألیافھاالتموربقایاتستخدم• لحیوانیةااألعالفتصنیعفيحالیا
والجدول،أخرىمكوناتمعخلطھاثموطحنھاتجفیفھـــابعد

ً استخداماتھاوطرقالتموربقایــامكوناتیوضحالتالي :حالیا



طرق االستخدام الحالیةالمكوناتاألنواع
بروتین ألیاف التمور

األلیاف
الدھون
الرماد

مواد كربوھیدراتیھ

3.2%
40%
1.1%
10.3%
45.2%

مــــع التجفیف والطحن ثم الخلط 
األعــالف مكونات أخرى لتصنیع 

الحیوانیة

بروتین النوى
األلیاف
الدھون
الرماد

مواد كربوھیدراتیھ

6.9%
18%
8.5%
2%
64.6%

مع الخلــــط التجفیف والطحن ثم 
األعـــالف مكونات أخرى لتصنیع 

الحیوانیة

المدیریة العامة للبحوث الزراعیة والحیوانیة–وزارة الزراعة والثروة السمكیة : المصدر 



جدول یبین استخدامات بقایا النخیل واستخداماتھا
االستخدامات الحالیةاألنواع
بناءفيبقالسافيوتستخدم،التقلیدیةالصناعاتلبعضوقودالجذوع

المنازل
.الحیوانيوالعلفواألسمدةالخوصیةالصناعاتالسعف

.الحرفیةالمھنبعضوفيالتقلیدیةالصناعاتفيالعذوق



ً الحیوانيوالعلفواألثاثالخشبیةالمنتجاتفيالسلیلوزیھالنخیلمخلفاتتستغل التصنیعمجاالتبعضفيوإیضا
.ومكوناتھاالسلیلوزیھالنخیلمخلفاتاستخداماتیوضحالتاليوالجدول،

االستخدامات الحالیة والمستقبلیة(%)المكونات األنواع

الھیمیسلیلوزالسلیلوز
أخرى

اللجنین

85.110.2السعف
1.7

إمكانیة تصنیع األثاث ، صناعة األسمدة ، 13.0
.الحیوانیةصناعة األعالف 

78.80.19الجذوع
0.8

اح إمكانیة تصنیع المنتجات الخشبیة واأللو19.9
.المشكلة

.ةإمكانیة تصنیع األثاث واألعالف الحیوانی------------------------------------------العذوق

.م1992والزراعة الدولیة الفاو تقریر قطري مشارك بھ في ندوة لمنظمة األغذیة –االستفادة من مخلفات منتجات نخیل البلح في سلطنة عمان : المصدر



ردودممنسیحققھبماالسلطنةفيالرائدةالمشاریعمننخلةالملیونزراعةمشروعیعد
أحدثبیقبتطالنخیلقطاعفينوعیةنقلةوتحقیقوبیئي،واجتماعيواقتصاديغذائي

قیمةیحققماة،الثانویوالمنتجاتالتموروتصنیعالزراعیة،العملیاتفيالعلمیةالمستجدات
عززوتالخارجیة،األسواقفيالمنافسةعلىالعمانیةالتمورقدرةترفععالیةمضافة

.العمانیةللزراعةاالقتصادیةالقدرات



معًاویعظمان،األھداففيیتكامالنالتقلیديللقطاعكرافدالسلطنةفيللنخیلحدیثقطاعإیجاد
تھا،واستدامعلیھاوالحفاظاستخدامھاكفاءةمنویرفعانللقطاع،المتاحةالمواردمنالعوائد
.الحدیثةالتقنیاتباستخدامالغذائياألمنوتحقیق

معبالتوازيواإلنتاج،فيالتقنیةالتطبیقاتألحدثومواكبالتمورلتصنیعمتطورقطاعإیجاد
ھذافيعمانيالالتراثعلىالحفاظمعالثانویة،للمنتجاتالتقلیدیةالحرفقطاعوتطویرتنمیة

.المجال
دوروإبراز،الغذائيالتصنیعوتشجیععام،بوجھالعمانیةللزراعةاالقتصادیةالقدراتتعزیز

اإلنتاجیةالمجاالتفيالخاصلالستثماروفرصجدیدةآفاقفتح.الجانبھذافيالخاصالقطاع
األسواقفيسةوالمنافالعمانیة،التصنیعقائمةإلىجدیدةمنتجاتإدراجذلكفيبماوالتصنیعیة،

.الجودةومقاییسالمواصفاتمستویاتوبأعلىوالعالمیة،المحلیة
فوائضحقیقتمعالكامل،الذاتياالكتفاءدرجةلبلوغاستراتیجی�ا،ھدفًاالوارداتإحاللاعتبار

.للتمورالعمانیةةالنسبیالمزایامناالستفادةوتعظیموالتصدیریة،التصنیعیةاالحتیاجاتتلبي
والتموریلبالنخالمتعلقةالمجاالتمختلففيواإلرشادیةالبحثیةالعمانیةبالقدراتاالرتقاء

.الصناعیةومنتجاتھا
دیوان البالط السلطاني–المدیریة العامة لمشروع الملیون نخلة : المصدر



:مبادرة إلنشاء شركة لتصنیع وتسویق التمور

إلنشاءوفنیةإقتصادیةجدوىدراسةبإعـدادالسمكیةوالثروةالزراعةوزارةقامت
:وھيمشاریعأربعةعلـىتشملوتسویقھاوتصنیعھاالتموربشراءتعنىشركة



.تمورالوتصنیــع مشروع تعبئة 

انویة الثالمنتجات األخشــاب مـــن مشروع تصنیع 
التمورلنخیل 

.المشتقھ من التمور المنتجـات مشروع 

ن مإنتـاج األعالف الحیوانیــة مشروع 
.الثانویة لنخیل التمورالمنتجات 



ت���م إحال���ة الدراس���ة إل���ى الش���ركة العمانی���ة لإلس���تثمارالغذائي
.القابضـة مـــن أجل دراسة إمكانیة تنفیذ

دأ بإقام�ة الشركة العمانیة لإلستثمار الغذائي القابضة سوف تب
ی���اً مشـ���ـروع تجریب���ي لتعبئ���ة وتص���نیع التم���ور ، وج���اري حال

.مخاطبة بعض المستثمریــن للدخول في ھذا المشروع



المناطقبینوإیضاالزراعیةالحیازاتبینالمسافةلبعدوذلك–التجمیعمشاكل•
.الزراعیة

.والمستثمرینالعمالةتواجھالتيالمعوقاتأھممنالنقلعاملیعتبر–النقل•
.المضمونغیرالربح•
المدربةالعاملةاألیديوجودعدم•
.المخلفاتمنلألستفادةالتصنیعتكنولوجیافينقص•
.المخلفاتصناعةفيكبیرمالرأسإلىتحتاج•
.المخلفاتوصناعةالتحویلیةوالصناعاتالمصانعإلقامةوتشجیعدعمقلة•
مناألستفادةأھمیةعنبالزراعةوالمھتمینالمزارعینبعضلدىالكافيالوعيعدم•

.النخیلمخلفات



إلى نخیل التتشابھ المشاكل والمعوقات اإلنتاجیة والتسویقیة لمنتجات 
حو النعلى حد ما وبالتالي یمكن اإلشارة إلى أبرز المشاكل والمعوقات 

:التالي



لألمراضوجودفيإیضاتتمثل
بتصـــیالتيالمختلفةواآلفات

كالدوبـــاسالتمـــــورنخیل
وزارةوتقـــــومالنخیلوسوسة
.اآلفاتھذهبمقاومةالزراعة

تواجھالتيالمعوقاتأھممن
وزراعةعامةبصفةالزراعــــة

نةالسلطفيخاصةبصفـةالنخیـــل
سعالتودونتحولوالــتيالمیاهندرة

الزراعةمجـــــالفــياألفقي
مــنبفتــــراتتمرفالسلطنــة

إلىتؤديوالتيالشدیدالجفاف
لةقوبالتاليالنخیلإنتاجتقلـص

.النخلةإنتاجیــــــة



عـضبفياإلنتاجفيفائضوجود
فـينقـصیوجدبینماالمناطق
ىإلأدىالسلطنةفيأخرىمناطق
منالتمورأسعارفيتفاوت
لعدمناتجوھذاأخرىإلىمنطقـة

جودوعدموبالتاليالبیاناتتوفر
الداخلیةاألسواقفيتكامل

 منافس��ة التترك��ز فـ��ـي المش��اكل التس��ویقیة
ة األخ��رى المنتج��قب��ل ال��دول الش��دیدة م��ن 

للتم��ور إض��افة إل��ى ع��دم وج��ود أس��واق 
.مورمنتظمة ومتخصصة في تسویق الت

ع��زوف القط��اع الخ��اص عل��ى اإلس��تثمار
.في مجال التمور

ھجرة الشباب للزراعة بشكل عام.
عدم وجود أماكن للتخزین.





منمورالتوتسویقتصنیعمجالفيباإلستثمارللقیامالخاصالقطاعتشجیع
.لھومالیةفنیةتسھیالتتقدیمخــــالل

للتمورالعالیةوالجودةبالمواصفاتاالھتمامینبغي.
العالمدولمختلففيالعمانیةللتمورالترویج
األثــــاثتصنیـــعفيالنخیلمخلفاتمناالستفادةبأھمیةالوعيزیادة

.وغیرھاالحیوانیةاألعالفوصناعةالحرفیةوالمنتجــــات
عكالقـــــالالسیاحیـــةاالماكنفيالعمانیةالتموربمنتجاتخاصةمحالتفتح

.والحصون
جباتھوضمنالعمانیةالتمورتقدیمعلى)العمانيالطیران(الوطنيالناقلتشجیع.
تھموجبافيالعمانیةالتمورتضمینعلىالمدارسفيالطلبةتشجیعمنبدال

.المدارسمقاصففيصغیرةعبواتفيالتمورتباعأنعلـــى



لمكافحةمجدیةوسیلةبإیجادالخاصةوالدراساتالبحوثمنالمزیدإجراءضرورة
.النخیلوسوسةالدوباسخاصةالنخیلتصیبالتيواآلفاتاألمراض

التمورلمنتجيالزراعيباالرشاداالھتمام.
ءالوزرامجلسوجھوالتيالتموروتسویقبشراءالخاصةالشركةإنشاءفياالسراع

بإنشائھا
والكمیاتباالسعارالخاصةالمعلوماتتوفیرینبغي.
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