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 الديوان الوطني التونسي للسياحة
 

 لمركزية لإلستثمار والمنتوجاإلدارة ا
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لتدعيم تحرير إقتصادها وتفتحه على المحيط الخارجي، أقرت الحكومة التونسية سياسة تهدف إلى تنشيط اإلستثمار 

 الخارجي. وتتميز هذه السياسة ب :

 

 .% 111األجنبي وبدون ترخيص مسبق، المساهمة في رأس مال المؤسسات السياحية إلى حدود : يمكن للمستثمر  حرية اإلستثمار( 1

 84وقيمة بيع األصول بما في ذلك فائض القيمة المحقق عند عملية البيع وذلك وفقا لما جاء في القانون عدد  حرية تحويل المرابيح( 2
 لتحويل الجاري للدينار التونسي.الذي أقّر ا 1991لسنة 

 : في إطار اإلتفاقيات الثنائية المبرمة مع البلدان الشقيقة والصديقة وخاصة منها البلدان العربية. حماية اإلستثمارات (1

 الذي تم إقراره في إطار اإلتفاقيات الثنائية. عدم اإلزدواج الضريبي( 8

وإصدار  1954جوان  11ة نيويورك المؤرخة في بناءا على إنضمام تونس إلتفاقي اإلعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها( 5
 .1991قانون التحكيم بتونس خالل سنة 

( والمؤسسة العربية لضمان MIGAبإنضمام تونس للوكالة المتعددة األطراف لضمان اإلستثمار ) تغطية المخاطر غير التجارية( 6
 اإلستثمار.

 .1942أوت  6المؤرخ في  1942لسنة  66ـام القــانــون عدد طبـقــا ألحكـ حمايــة حقــــوق الملكيـــة الصناعيــة( 7

 
 
 
 

 

I  ـ اإلطــــار العــــــام 

 

II ـ اإلطــــار القانونــــي 
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يخضع اإلستثمـار في القطاع السياحي، كباقي القطاعات إلى أحكام مجلـة تشجيع اإلستثمارات والتي صـدرت بمقتضى 
 .1991ديسمبر  27المؤرخ في  91لسنة  121القانـون عـدد 

تونسي أو أجنبي ، مقيم أو غير مقيم أو في نطاق الشراكة، من اإلستثمار  وتمكن هذه المجلة كل شخص أوذات معنوية،
 بحرية في األنشطة التالية :

 
 ـ اإليواء

 ـ التنشيط
 ـ النقل السياحي

 ـ السياحة المتعلقة بالمحطات اإلستشفائية بالمياه المعدنية
 ـ سياحة المؤتمرات

 ـ شركات التصرف في وحدات اإليواء والتنشيط 
 ت األسفار السياحيةـ وكاال

 

 وتنجز اإلستثمارات في األنشطة المذكورة بحرية شريطة اإلستجابة للشروط الخاصة بتعاطي هذه األنشطة.
ي التونسي للسياحة طنحيث يشترط الحصول على المصادقة المسبقة ثم إيداع تصريح باإلستثمار لدى مصالح الديوان الو

 اع تصريح بإستثمار.التي تسلم الباعث، مقابل ذلك شهادة إيد
المساهمة األجنبية في نشاط وكاالت األسفار السياحية تخضع إلى موافقة اللجنة العليا لإلستثمار في حالة تجاوز هذه 

 من رأس مال الشركة. % 51المساهمة حدود 
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 اإلجـراءات اإلداريـة
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 1997جويلية  14تقليدية المؤرخ في وقد تم تحديد وضبط قائمة اإلجراءات بمقتضى قرار السيد وزير السياحة والصناعات ال

 والمتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع السياحة. تتلخص هذه اإلجراءات في المراحل التالية :
 

 

 

 

 النصوص التشريعية المدة الزمنية اإلجراءات المتدخلون المراحل

الموافقة  -1
 المبدئية

التونسي  الوطنيالديوان 
احة )إدارة النهوض لسيل

 باإلستثمارات(

 إيداع ملف يحتوي على الوثائق التالية :
 ي التونسي للسياحة.طنـ إستمارة إرشادات تسلم من طرف الّديوان الو

 ـ شهادة ملكية أو عقد شراء قطعة أرض أو وعد بالبيع )*(.
 )*(. 2111/1ـ مثال للموقع مقياس 

 ـ رسم توبوغرافي لألرض )*(.
 ة السلط الجهوي واإلدارت المعنية )*(ـ موافق

 )*( تسلم إذا كانت األرض تقع خارج المناطق السياحية المهيئة.

  يوما 61

الموافقة على  - 2
 الرسم اإلعدادي

التونسي  الوطنيالديوان 
للسياحة )إدارة النهوض 

 باإلستثمارات(.

 إيداع ملف يحتوي على الوثائق التالية :
 روع منجز من طرف مهندس معماري.ـ الرسم اإلعدادي للمش

 .511/1ـ رسم توبوغرافي مقياس 
ـ تقرير المهندس المعماري يحتوي على برنامج وتقدير مضبوط للمشروع 

 نظائر( 11)يسلم في 

قرار من وزير اإلقتصاد الوطني  يوما 11
 1978فيفري  16مؤرخ في 

يتعلق بالشروط المفروضة 
للمصادقة على أمثلة بناء 

 السياحية.المؤسسات 

الموافقة  - 1
 المسبقة 

التونسي  وطنيالديوان ال
للسياحة )إدارة النهوض 

 باإلستثمارات(.

 إيداع ملف يحتوي على الوثائق التالية :
 ـ مطبوعة إرشادات.

 المساهمين. ـ مشروع قانون أساسي للشركة مع قائمة
 سنوات(. دراسة لمردودية المشروع )لمدة خمس *
 إلخ(.)*(.البلدية )الوالية،محلية موافقة السلط ال *
 فواتير للتجهيزات الالّزمة للمشروع *

 )*( تودع بالنسبة لمشاريع التنشيط
 السياحي والترفيه )الرياضات البحرية، القطار

من  7و 6و 5و 1الفصول عدد  يوما 11
 1991لسنة  21القانون عدد 
 .1991مارس  19المؤرخ في 

( أنشطة اإليواء ـ التنشيط ـ محطات اإلستشفاء بالمياه 1

 المعدنية ـ سياحة المؤتمرات :
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 النصوص التشريعية المدة الزمنية تاإلجراءا المتدخلون المراحل

 
الموافقة  - 8

على التصميم 
 األولي 

 
ي التونسي طنالديوان الو

للسياحة )إدارة النهوض 
 باإلستثمارات(.

 إيداع ملف يحتوي على الوثائق التالية :
 ـ التصميم األولي منجز من طرف مهندس معماري.

الرسم  دخاله منذ تقديملكل تغيير وقع إ ـ تقدير مضبوط للمشروع مع تبرير
 اإلعدادي.

 ـ دراسة المؤثرات على المحيط.
 نظائر(. 11)يسلم في 

 
 يوما 11

قرار من وزير اإلقتصاد 
 16الوطني مؤرخ في 

يتعلّق  1978فيفري 
بالشروط المفروضة 

للمصادقة على أمثلة بناء 
 المؤسسات السياحية.

 
ـ الموافقة  5

 على
المشروع 

 النهائي

 
ي وطنـ الديوان ال

 التونسي للسياحة )إدارة 
 النهوض باإلستثمارات(

 

 إيداع ملف يحتوي على الوثائق التالية :
 ـ المشروع النهائي منجز من طرف مهندس معماري

 الرصاصية والكهرباء ـ أمثلة لتجهيزات التكييف والقنوات
 يم مفصل للنفقاتيـ كراس الشروط وتق

 ب مراقبةمكت ـ دراسة وقائية مصادق عليها من طرف
 نظائر( 11ـ تقرير المهندس المعماري مع تقدير تقريبي للنفقات )يسلم في 

 
 يوما 11

 
 

 

قرار من وزارة اإلقتصاد 
 16الوطني مؤرخ في 

يتعلق  1978فيفري 
بالشروط المفروضة 

للمصادقة على أمثلة بناء 
 المؤسسات السياحية

 
 إيداع ـ شهادة 6

تصريح 
بإستثمار 
)الموافقة 

 ة(النهائي

 
ي التونسي طنوالديوان ال

 للسياحة )إدارة 
 النهوض باإلستثمارات(

 
 
 
 
 
 

 إيداع ملف يحتوي على الوثائق التالية :
ي لوطنـ تصريح باإلستثمار يودع حسب نموذج يسلم من طرف الديوان ا

 التونسي للسياحة
 ـ دراسة مردودية المشروع )لمدة خمس سنوات(

 اهمينـ قانون أساسي مع قائمة في المس
 من األموال  % 51ـ الوثائق المثبتة لتوفر على األقل 

 الذاتية
 ـ موافقة البنوك الخاصة بالقروض الالزمة للمشروع

 
 يوما 61

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لسنة  121ـ قانون عدد 
مؤرخ  1991

يتعلق  1991912927في
بإصدار مجلة تشجيع 

 اإلستثمارات
من قانون  4ـ الفصل عدد 

مؤرخ  1991لسنة  21عدد 
يتعلق  1991مارس  19في 

بإصدار مجلة اإلستثمارات 
 السياحية
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 النصوص التشريعية المدة الزمنية اإلجراءات المتدخلون المراحل

ـ  1
الموافقة 
 المسبقة :

 الوطنيـ الديوان 
التونسي للسياحة 

 )إدارة 
النهوض 

 باإلستثمارات(

 إيداع ملف يحتوي على الوثائق التالية :
 داتـ مطبوعة إرشا

ـ مشروع قانون أساسي للشركة مع قائمة 
 للمساهمين

ـ مشروع عقد تصرف في وحدة اإليواء أو 
 التنشيط المزمع إستغاللها

 
 يوما 11

 

 
 27المؤرخ في  1991لسنة  121القانون عدد 

يتعلق بإصدار مجلة تشجيع  1991ديسمبر 
 اإلستثمارات

( شهادة 2
 إيداع 

التصريح 
 باإلستثمار

 
 
 
 

 لوطنيان اـ الديو
التونسي للسياحة 

 )إدارة 
النهوض 

 باإلستثمارات(
 
 
 

 إيداع ملف يحتوي على الوثائق التالية :
 ـ تصريح باإلستثمار يودع حسب نموذج 

ي التونسي الوطنيسلم من طرف الديوان 
 للسياحة

 ـ قانون أساسي للشركة مع قائمة المساهمين
عقد كراء وتصرف في وحدة اإليواء أو  -

 ط المزمع إستغاللهاالتنشي

 
 يوما 61

 
 
 
 
 

 

 
 27المؤرخ في  1991لسنة  121القانون عدد 

يتعلق بإصدار مجلة تشجيع  1991ديسمبر 
 اإلستثمارات

 
 

 
 

 

 النصوص التشريعية اإلجراءات المتدخلون

 .2116نوفمبر  9قرار وزير الّسياحة بتاريخ  نشاط وكالة أسفار. طبقا لمقتضيات كراس الشروط المتعلّق بممارسة ي التونسي للسياحة )إدارة المنتوج(طنالديوان الو

 

   

 ( شركات التصرف في وحدات اإليواء والتنشيط2

 

 ( وكـــــاالت األسفـــــــار3  
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 الحوافز والتشجيعات
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تضّمن هيكل تمويل المشروع أمواال ذاتية ال ياإلنتفاع باإلمتيازات المنصوص عليها بمجلّة تشجيع اإلستثمارات يستوجب أن 

 من تكلفة اإلستثمار. % 31تقّل عن 
 ية في شكل إسهامات نقدية أو عينية.وتقّدم األموال الذات

 تمنح التشجيعات في شكل حوافز مشتركة وأخرى خصوصية.

  المشتركة :الحوافز  (أ
 تنتفع اإلستثمارات في األنشطة الّسياحية بالتشجيعات التالية :

 .( تسجيل العقود التأسيسية للشركة أو محاضر الترفيع في رأس المال بالمعلوم القار1
من  % 15أو الترفيع فيه من أساس الضريبة على الّدخل في حدود  ل أو األرباح المكتتبة في رأس المال( طرح المداخي2

 أو للضريبة على الشركات. المداخيل أو األرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين
 .)*(المصنعة محليا  توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناء التجهيزات( 1
عند توريد التجهيزات التي ليس لها  % 12توقيف العمل بالمعاليم الّديوانية وتخفيض األداء على القيمة المضافة إلى نسبة ( 8

 .)*(مثيل مصنع في تونس 
 سنوات. 7إمكانية إختيار نظام اإلستهالكات التنازلية بالّنسبة للمعّدات التي تفوق مّدة إستعمالها ( 5

 تضبط قائمة التجهيزات التي تخّول اإلنتفاع بهذه التشجيعات بمقتضى أمر. )*(

 الخصوصية :الحوافز  (ب

I – : الحوافز الممنوحة ألنشطة اإليواء والتنشيط 

 بالحوافز التالية : المشاريع المنجزة بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالجدول المصاحبتنتفع 
 و األرباح المكتتبة في رأس مال المؤّسسة أو الترفيع فيه من أساس الضريبة على الّدخل.طرح كل المداخيل أ( 1
طرح كّل المداخيل أو األرباح المتأتية من اإلستثمارات من أساس الضريبة على الّدخل خالل العشر سنوات األولى من ( 2

 المداخيل خالل العشر سنوات الموالية.من هذه  % 51النشاط الفعلي وطرح 
 منحة إستثمار بنسبة :( 1

 من تكلفة المشروع بدون إعتبار قيمة األرض بالنسبة لإلستثمارات المنجزة بمناطق الحوض المنجمي.  % 25ـ 
 لجهوية.من تكلفة المشروع بدون إعتبار قيمة األرض بالنسبة لإلستثمارات المنجزة في مناطق تشجيع التنمية ا  %8 ـ
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 اإلعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة األجراء خالل الخمس سنوات األولى من النشاط الفعلي.( 8
 تكفل الّدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي لمّدة :( 5

 ـ العشر سنوات األولى من النشاط الفعلي لمشاريع الّسياحة الّصحراوية.
 التنمية الجهوية األخرى. تشجيع ـ الخمس سنوات األولى بالّنسبة لمناطق

I I – : شركـات الّتصرف 
يمكن لشركات التصّرف التي تستغل مشروع إيواء أو تنشيط سياحي منجز في إطار مجلّة تشجيع اإلستثمارات اإلنتفاع، عند 

بة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو تكّفل الّدولة إحالة المشروع لفائدتها، باإلمتيازات الممنوحة بعنوان الضري
 بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي وذلك بالّنسبة للفترة المتبقية.

I I I – : الّنقل الّسياحي 
 اإلستثمارات المنجزة في قطاع النقل السياحي يمكنها اإلنتفاع :

األداءات ذات األثر المماثل واألداء على القيمة المضافة الموظفة على الحافالت الكبيرة يم الديوانية و* باإلعفاء من المعال
 سريرا على األقل. 211من طرف وكاالت األسفار الّسياحية والّنزل التي تحتوي على المستوردة والّصغيرة 

يرة والصغيرة المصنوعة محليا والمقتناة من طرف * بتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة للحافالت الكب
 سريرا على األقل. 211وكاالت األسفار السياحية والنزل التي تحتوي على 

للعربات بالّنسبة  % 12اإلستهالك ودفع األداء على القيمة المضافة بنسبة  لى* باإلعفاء من المعاليم الديوانية والمعلوم ع

كذلك النزل المقامة في  .من طرف وكاالت األسفارالتي وقع إقتناؤها مصنوع محليا  ليس لها مثيلو لمسالك المستوردةلكل االصالحة 
في الجهات  مشاريع سياحة الصيد المقامةأّن  وذلك في حدود عربتين لكل نزل كمايمكنها اإلنتفاع بهذا اإلمتياز المناطق الصحراوية 

 في حدود عربة لكل نزل.بهذا اإلمتياز تنتفع  بالمناطق الجبليةالغربية 
I V – : المساكن الّسياحية 

دينار عن كل صفحة من كل نسخة( عمليات النقل بمقابل للمساكن التي  15تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار ) (1

 يتم إقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل األجانب غير المقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالّصرف.
 ن المعاليم واألداءات األدباش والمنقوالت المعّدة لتجهيز المساكن الّسياحية التي يملكها غير المقيمين.( تعفى م2
( تعفى من الّترخيص المسبق كل عملية إقتناء أو كراء، من طرف األجانب، ألراضي كائنة بالمناطق الّسياحية قصد إنجاز 1

 1957جوان  8المتّمم لألمر المؤرخ في  2115ماي  11مؤرخ في  2115لسنة  81عمال بأحكام القانون عدد  مشاريع إقتصادية وذلك

 والمتعلّق بالعمليات العقارية.
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 إضافية:إمتيازات  (ج
 بـ:الحدودية، يمكن أن ينتفع عندما يكتسي اإلستثمار أهمية خاّصة بالّنسبة لإلقتصاد الوطني أو بالّنسبة للمناطق 

 ل أو األرباح لمّدة خمس سنوات.( اإلعفاء من الضريبة على الّدخ1
 ( مساهمة الّدولة بعنوان مصاريف البنية األساسية.2
 من قيمة اإلستثمار. % 5( منحة إستثمار ال تتجاوز 1
 ( توقيف العمل باألداءات والمعاليم المعمول بها بالنسبة للتجهيزات الالّزمة إلنجاز اإلستثمار.8
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 مناطق تشجيع التنمية الجهوية



 دليل المستثمر  في القطاع السياحي

  14 

 تشجيع التنمية الجهوية مناطق

 المنتوج المنطقة الوالية

 جـنـدوبـة

 معتمدية طبرقة

 معتمدية عين دراهم

 بالريجيا من معتمدية جندوبة الشمالية

 شمتو من معتمدية جندوبة الشمالية

 حمام وشتاتة

 حمام الورهانية

 حمام علي ضوه

 حمام الصالحين

 العين السفلى لحمام بورقيبة9

 ام بورقيبةالعين العليا لحم

 العين الشعبية بحمام بورقيبة

 عين بومنتن

 السياحة الساحلية بالشمال

 السياحة الساحلية بالشمال

 السياحة الثقافية

 السياحة الثقافية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 المعدنية سياحة المياه

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 بـــاجــة

 معتمدية نفزة

 دقة من معتمدية تبرسق

 معتمدية تيبار

 معتمدية تستور

 حمام نفزة

 حمام كف التوت

 حمام سيالة

 السياحة الساحلية بالشمال

 السياحة الثقافية

 السياحة الثقافية

 السياحة الثقافية

 نيةسياحة المياه المعد

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 الـــكــاف

 معتمدية الكاف

 حمام مالق من معتمدية الكاف الغربية

 حمام بزاز

 حمام مالّق

 السياحة الثقافية

 السياحة اإلستشفائية بالمياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 ســلـيــانــة

 معتمدية مكثر

 معتمدية كسرى

 معتمدية سليانة

 حمام بياضة

 السياحة الثقافية

 السياحة الثقافية

 السياحة الثقافية

 سياحة المياه المعدنية
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 بـنـزرت

 معتمدية أوتـيـك

 محمية إشكل

 حمام سيدي بن عباس

 حمام سيدي عبد القادر

 حمام الشفاء

 حمام النقراس

 حمام العتروس

 عين الحمام )أوتيك(

 افيةالسياحة الثق

 السياحة البيئية والخضراء

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 السياحة الثقافية أوذنة من معتمدية مرناق بن عـروس

 زغـــوان

 معتمدية الفحص -تبربو ماجوس 

 ة زغوانمعتمدي

 حمام الزربية

 حمام جبل الوسط

 السياحة الثقافية

 سياحة المياه المعدنية9

 سياحة المياه المعدنية9

 سياحة المياه المعدنية9

 نـــابــل

 كركوان من معتمدية حمام الغزاز

 عين الفكرون

 عين الكاالسيرا

 عين الصبية

 عين الشفاء

 عين العتروس

 العيون البحرية

 السياحة الثقافية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 السياحة الثقافية معتمدية الــجم الـمهــديــة

 الــقــيــروان

 معتمدية القيروان

 معتمدية الوسالتية

 حمام طرزة

 حمام سيدي معمر

 ن الشنامةعي

 السياحة الثقافية

 السياحة الثقافية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 السياحة البيئية والخضراء جزر قرقنة صـفـاقس
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 الـقـصـريـن
 كامل الوالية

 حفرية سيدي بولعابة

 سياحة اإليواء والتنشيط

 سياحة المياه المعدنية

 يـدسـيـدي بـوز
 محمية بوهدمة

 حمام جلمة

 السياحة البيئية والخضراء

 سياحة المياه المعدنية

 قـــابـس

 معتمدية الحامة

 معتمدية منزل الحبيب

 معتمدية مطماطة القديمة

 معتمدية مطماطة الجديدة

 حمام عين البرج

 حمام سيدي عبد القادر

 حفرية الصغير

 حمام الزارات

 حفرية الخبايات

 ويةالسياحة الصحرا

 السياحة الصحراوية

 السياحة الجبلية

 السياحة الجبلية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 مــدنــيـن
 معتمدية بني خداش

 حفرية تويالت بن قردان

 السياحة الجبلية

 سياحة المياه المعدنية

 طـاويــنتـ

 معتمدية رمادة

 معتمدية الذهيبة

 معتمدية بئر لحمر

 معتمدية تطاوين الشمالية

 معتمدية تطاوين الجنوبية

 معتمدية غمراسن

 معتمدية الصمار

 حفرية سانقو

 حفرية الفرش

 السياحة الصحراوية

 السياحة الصحراوية

 السياحة الجبلية

 السياحة الجبلية

 السياحة الجبلية

 ةالسياحة الجبلي

 السياحة الجبلية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية
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 المنتوج المنطقة الوالية

 قــفـصـة

 معتمدية قفصة الشمالية

 معتمدية سيدي عيش

 معتمدية القصر

 معتمدية قفصة الجنوبية

 معتمدية القطار

 معتمدية بلخير

 معتمدية السند

 معتمدية أم العرايس

 معتمدية المتلوي

 مدية الرديفمعت

 معتمدية المظيلة

 حفرية سيدي أحمد زّروق 

 السياحة الصحراوية

 السياحة الصحراوية

 السياحة الصحراوية

 السياحة الصحراوية

 السياحة الصحراوية

 السياحة الصحراوية

 السياحة الصحراوية

 إعادة تأهيل مناطق الحوض المنجمي

 إعادة تأهيل مناطق الحوض المنجمي

 طق الحوض المنجميإعادة تأهيل منا

 إعادة تأهيل مناطق الحوض المنجمي

 سياحة المياه المعدنية

 تـــوزر

 كــامل الوالية

 حفرية سيدي عبد القادر

 حفرية نفطة

 حمام البرمة

 حمام الرجال

 السياحة الصحراوية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 ةسياحة المياه المعدني

 قبلي

 كامل الوالية

 حفرية رأس العين

 حفرية جمنة

 السياحة الصحراوية

 سياحة المياه المعدنية

 سياحة المياه المعدنية

 
 
 

 


