
 

من  21في  صادر 986.19 رقم والتنمية القروية والمياه والغابات وزير الفالحة والصيد البحريلقرار 

( بالمصادقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس التين الشوكي 2019مارس  28) 1440رجب 

 واعتمادها. هاتوضيبو تهاومراقب
 

 (5473 ، ص9201 يوليو 1بتاريخ     6791رقم      )ج ر

 

 ،والتنمية القروية والمياه والغابات وزير الفالحة والصيد البحري

 

( بتنظيم 1969 زيوليو 25) 1389جمادى األولى  10الصادر في  1.69.169بناء على الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 5و 2و 1ول والسيما الفص إنتاج وتسويق البذور واألغراس، كما وقع تغييره

 

الصادر  ،للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بإحداث المكتب الوطني لقاضيا 25.08على القانون رقم و

 2، وال سيما المادة (2009فبراير18) 1430 صفرمن   22بتاريخ 01.09.20الظهير الشريف رقم بتنفيذه 

 منه؛

 

( 1977 شتنبر 22) 1397شوال  8 بتاريخ 863-75 وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم

الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في المغرب وكذا طرق  الفهرسد شروط إمساك بتحدي

 منه، 3، وال سيما الفصل المذكورالفهرس التجربة السابقة لتسجيل األصناف الجديدة في 

 

 

 قرر ما يلي:

 

 

ها توضيبراقبتها وعلى النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس التين الشوكي وم يصادق :المادة األولى

 .واعتمادها، كما هو ملحق بهذا القرار

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وعلى ويمكن االطالع على هذا النظام التقني لدى مصالح 

 الموقع االلكتروني لهذا المكتب.

 

يمكن تسويق  ال ،1.69.169ه رقم المن الظهير الشريف المشار إليه أع 5حكام الفصل ألطبقا  : 2المادة

من قبل مؤسسات معتمدة بقرار للوزير المكلف  إاله الأع األولىالمنصوص عليها في المادة  األغراس

  .حةالبالف

 

، سنويامة الصحية للمنتجات الغذائية، الويتعين على هذه المؤسسات أن تصرح لدى المكتب الوطني للس

  .المعتمدة األغراسبوضعية مخزونها من 

 

 .في الجريدة الرسمية القرارهذا ينشر  :3 ةالماد

 

 (2019مارس  28) 1440من رجب  21وحرر بالرباط، في 

  ، عزيز أخنوشوالتنمية القروية والمياه والغابات زير الفالحة والصيد البحريو

 



2 

 

 

 ملحق

 
من  21ي ف صادرال986.19 رقمحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات البقرار وزير الف

ي التين الشوكبالمصادقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس ( 2019مارس  28) 1440رجب 

 .ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها
 

*-*-* 

 

 ها بإنتاج أغراس التين الشوكي ومراقبتها وتوضيبها واعتماد تقني المتعلقالنظام ال
 

I. مقدمة 

 

قم لشريف رتطبيقا للظهير ا المتخذ مقتضيات هذا النظام التقني وفقينظم اعتماد أغراس التين الشوكي 

 ( بتنظيم إنتاج وتسويق البذور1969يوليوز  25) 1389جمادى األولى  10الصادر في  1.69.169

وال ش 5بتاريخ  1.76.472واألغراس، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 منه. 5و 2 و1ل وا الفص( والسيم1977سبتمبر19)1397

 

مراقبة  ملياتعتقوم المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بإنجاز 

م لمسلم لهويض اواعتماد األغراس أو بإسناد البعض من هذه العمليات إلى األشخاص المستفيدين من قرار التف

 قبة خاللالمرا المكتب طبقا للقانون الجاري به العمل. وتتم هذهفي هذا الشأن من طرف المدير العام لهذا 

 .مختلف مراحل إنتاج األغراس وتوضيبها وتخزينها وتسويقها

 

IIتعاريف . 

 يراد في مدلول هذا النظام التقني بالمصطلحات التالية ما يلي:

 

 إلنتاج فاكهة التين الشوكي؛ الموجه Opuntia نبات من نوع  التين الشوكي: (1

التي وروفة، مجموعة نباتية يتم غرسها وتندرج في تاكسون نباتي واحد من أدنى المرتبات المعلصنف: ا (2

 يمكن:

  تعريفها بالخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب

 الوراثية؛

 ة الفوتمييزها عن كل مجموعة نباتية أخرى بخاصية واحدة، على األقل، من الخصائص الس

 الذكر؛

 لقدرتها على التكاثر دون أي تغيير؛  واعتبارها وحدة نظرا 

 سيقان معدلة مسطحة الشكل؛ :مضارب (3

 مضارب تحتوي على عيون كثيرة موجهة إلكثار الصنف؛عقلة:  (4

تين قل الشجيرات تتم مراقبتها طبقا لهذا النظام التقني وموجهة إلنتاج ع حضيرة أشجار األمهات: (5

 الشوكي؛

 .تين الشوكيللغرسة ناتجة عن اإلكثار الخضري  كلالشوكي:  غرسة التين (6
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III. شروط القبول للمراقبة 

III.1شروط تتعلق بأصحاب المشاتل . 

ت اعتباريا، الذي يرغب في إنتاج مختلف فئا يجب على كل صاحب مشتل، سواء كان شخصا ذاتيا أو

 لشروط التالية:اي األغراس المعتمدة لألصناف المنتجة للتين الشوكي أن يستوف

 أن يتوفر على بقعة أرضية سهلة الولوج؛ -

قم ر لحقأن يتوفر على حضيرة أشجار األمهات مطابقة للصنف وخالية من األمراض المحددة في الم -

III بهذا النظام التقني؛ 

 ام بجميعالقي أن يتوفر على كفاءة مهنية أو يستفيد من خدمات مستخدمين تقنيين مؤهلين وقادرين على -

 عمليات اإلنتاج في أحسن الظروف؛

مقتضيات بقا لطأن يلتزم بعدم إنتاج وتسويق أغراس التين الشوكي التي لم تخضع للمراقبة في المشتل  -

 هذا النظام التقني؛ 

صحية ها الأن يتوفر على المنشآت والمعدات الضرورية إلنتاج األغراس المعتمدة وصيانتها ووقايت -

 وتخزينها؛

نواع أل المنتمية تلك خاصة القطع األرضية أو التربة الخالية من الخيطيات، أال يستعمل إال -

Meloidogyne  .أو من العوامل الممرضة الخطيرة لألصناف المنتجة للتين الشوكي 

جموعة ل المأن يلتزم بالتوفر على نظام التتبع يمكن في كل وقت من تحديد مصدر األغراس التي تشك -

 التي يعرضها لالعتماد؛

 1.69.169طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم ممنوح ن يتوفر على اعتماد، ساري المفعول، أ -

 .السالف الذكر

 

III.2شروط تتعلق بالتصريح باإلنتاج . 
 

ج إلى ن يرسل تصريحا باإلنتاأاإلنتاج، ه الخاص ببرنامجتنفيذ  قبل بدايةيجب على كل صاحب مشتل 

رقم  ي الملحقحدد فالمة الصحية للمنتجات الغذائية يعد وفق النموذج المالمصالح المعنية بالمكتب الوطني للس

I :بهذا النظام التقني، مرفقا بالوثائق التالية 

مال استع ويجب إجراء هذا التحليل خالل الثالثة أشهر التي تسبق بداية ،شهادة تحليل الخيطيات -

 التربة؛

 خرى...(؛أثائق )الفاتورة، شهادة المنشأ، أو و الوثائق التي تثبت مصدر المادة النباتية المستعملة -

ن أنها أن تبيالمشتل الذي سيخضع للمراقبة، وكذلك جميع المعلومات التي من ش رسم بياني يحدد موقع -

ة المتعلق لوماتموقعه بما في ذلك عبر استخدام نظام المعلومات الجغرافية، عند االقتضاء، وكذا المع

 والمسالك المؤدية من أقرب جماعة إلى المشتل. بالمسافة الكيلومترية والطرق

 كر.ة الذال يقبل أي تصريح باإلنتاج ال يطابق النموذج المبين أعاله أو غير مرفق بالوثائق السالف

يح ن كل تصرصال عوتسلم المصالح التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية السالفة الذكر  

 وط هذا النظام التقني.باإلنتاج يقدم وفق شر
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كورين المذ يجب على المعني باألمر، ابتداء من تاريخ توصله بوصل التصريح باإلنتاج، أن يسمح لألشخاص

 .تخزينهاومحالت توضيب األغراس  بما في ذلك ،من هذا النظام التقني بالولوج إلى مشتله I في النقطة

 

III.3. شروط تتعلق باألصناف المقبولة لالعتماد 

 القابلة باتات يمكن اعتماد إال أغراس أصناف التين الشوكي المسجلة بالسجل الرسمي ألنواع وأصناف النال

 .للزراعة في المغرب

 

III.4تنظيم اإلنتاج . 

 III .1.4  فئات المادة النباتية 

 الفئات التالية:النظام التقني  للتين الشوكي، موضوع هذا تضم المادة النباتية

 أتيةوالمتض، ألمراا: المادة النباتية لالنطالق المطابقة للصنف والخالية من ية لالنطالقالمادة النبات .أ

صناف مباشرة من عند المستنبط أو المحافظ، وذلك بعد تسجيلها في السجل الرسمي ألنواع وأ

 النباتات المزروعة بالمغرب؛

مراض، لخالية من األمطابقة للصنف وا: المادة النباتية ما قبل األساس الما قبل األساس المادة النباتية .ب

 بواسطة اإلكثار الخضري في جيل واحد من المادة النباتية لالنطالق؛والمتأتية 

محصل عليها : المادة النباتية المطابقة للصنف والخالية من األمراض والاألساس المادة النباتية .ج

باتية دة الناألساس أو من المابواسطة اإلكثار الخضري في جيل واحد من المادة النباتية ما قبل 

 لالنطالق. وتكون أغراس حضيرة االمهات مطابقة للصنف وخالية من األمراض؛

قل ونة من عالمتك: المادة النباتية المطابقة للصنف والخالية من األمراض والمادة النباتية المعتمدة .د

 .ةلحدرة من العقوكذا اغراس ذات جذور من ،حضيرة األمهات المخصصة إلنتاج أغراس معتمدة

 

III.2.4- قواعد عامة لإلنتاج 

حت المسؤولية األساس أو المعتمدة، حسب الحالة، ت لالنطالق أو ما قبل األساس أو توضع المادة النباتية

 المباشرة للمستنبط أو للمحافظ أو هما معا أو لصاحب المشتل.

بيانات من الطريق وضع لوحات عليها تتض يتم تحديد مجموعات مختلف فئات المادة النباتية في المشتل عن 

 اآلتية: 

 فئة المادة النباتية؛ -

 رقم المجموعة الذي يتم إسناده انطالقا من التصريح باإلنتاج؛ -

 اسم الصنف؛ -

 تاريخ الغرس. -

ر امتأ( 10) ةيجب فصل األغراس عن كل الزراعات األخرى بواسطة شريط أرضي ال يقل عرضه عن عشر

 .بواسطة التقنيات الزراعية أو مبيدات األعشابويجب تنقيته باستمرار 

 تية.لمادة النبابهذا النظام التقني الحد األدنى للمسافات الفاصلة بين مختلف فئات ا IIيحدد الملحق رقم 

 

أعاله، . III.1  بالنسبة لشروط اإلكثار بالزراعة النسيجية، عالوة على الشروط المنصوص عليها في البند  

ل صاحب مشتل الذي ينتج المادة النباتية بالزراعة النسيجية على مختبر لزراعة األنسجة، يجب أن يتوفر ك



5 

 

 والزراعة األوليةيتوفر على تجهيزات تمكن من انجاز جميع مراحل االكثار النسيجي خاصة أخذ مزدرعات 

 واألقلمة. والتجدير

IVكيفيات مراقبة اإلنتاج . 

 ما يلي:، المادة النباتية من أجل اعتمادهاتشمل مراقبة 

 المراقبة في المشتل؛ -

 المراقبة في المختبر؛ -

 المراقبة في أماكن التوضيب والتخزين؛ -

 مراقبة المادة النباتية المعتمدة المستوردة. -

IV.1المراقبة في المشتل . 

صحية لة الة الصنف والحاهذه المراقبة جميع فئات أغراس التين الشوكي. وتتمثل في مراقبة مطابق شملت

هذا النظام ب IIIلألغراس التي يجب أن تكون خالية من الحشرات المضرة واألمراض المبينة في الملحق رقم 

 التقني.

 .IV.1نقطة ذه اليجب أن يتم، حسب الحالة، معالجة أو اقتالع وإتالف كل مادة نباتية ال تستجيب لمتطلبات ه

  .خالل المراقبة

 .هامر بالمادة النباتية األساس أو أغراس معتمدة، يتم إتالف المجموعة بأكملعندما يتعلق األ

IV.1.1المادة النباتية لالنطالق وما قبل األساس . 

 تالية:النطالق وما قبل األساس بالعين المجردة وتخضع للمراقبة اللتتم مراقبة المادة النباتية 

 حترام الفصل؛ومراقبة ا قبل الغرس: التأكد من مصدر األغراس -

 خالل مرحلة اإلنتاج:  -

 مراقبة مطابقة الصنف والحالة الصحية لألغراس؛ 

  .تقدير إنتاج العقل قبل إزالتها 

IV.2.1 .مادة األساسال 

ى راقبة علذه المهمادة األساس من خالل مراقبة المادة النباتية المخصصة إلنتاج العقل. وتتم التتم مراقبة 

 النحو التالي:

 غرس: التأكد من مصدر األغراس والتأكد من احترام إجراءات الفصل؛قبل ال -

 خالل مرحلة اإلنتاج: -

 مراقبة مطابقة الصنف والحالة الصحية لألغراس؛ 

 .تقدير إنتاج العقل قبل إزالتها 

عينات منها قصد تحليلها في المختبر  ذتخضع األغراس للمراقبة بالعين المجردة ويتم، عند االقتضاء، أخ

 في الملحق رقم المسؤولة عن األمراض المشار إليهالكائنات الضارة للحشرات واشف عن وجود محتمل للك

III بهذا النظام التقني. 
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IV.3.1األغراس المعتمدة . 

 لمراقبة التالية:اتخضع األغراس المعتمدة لعمليات 

جذر العقل ت بةعملة ونسمراقبة تتم بعد إنبات العقل قصد التأكد من مصدر المادة النباتية المست  -

 ومطابقتها للصنف وحالتها الصحية؛

باتي ا النمراقبة تتم خالل مرحلة نمو األغراس وتشمل التأكد من مطابقتها للصنف وحالة نموه -

 وحالتها الصحية.

اصفتها تتم عندما تكون األغراس جاهزة للبيع وتشمل التأكد من حالتها الصحية ومو مراقبة -

 مشتل.عملية المراقبة هاته، وثيقة مراقبة النمو النباتي لصاحب التسلم، عقب  التقنية.

  IV.2المراقبة في المختبر . 

أخذ بلغذائية جات ابالنسبة للمادة النباتية المراقبة في المشتل، يقوم المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنت

 .سالمتها فيالعينات لتحليلها في المختبر في حالة الشك 

IV.3بة في أماكن التخزين. المراق 

 .ن الشوكيللتي تهدف المراقبة في أماكن التخزين إلى التأكد من شروط التخزين وجودة حفظ المادة النباتية

IV.4المادة النباتية المعتمدة المستوردة . 

ع لها التي تخضوتقني يجب أن تستوفي المادة النباتية المعتمدة المستوردة للمتطلبات المبينة في هذا النظام ال

ة في لمنتجالمادة النباتية من نفس الصنف )االنطالق، وما قبل األساس واألساس واألغراس المعتمدة( ا

 .المغرب

 اع وأصنافالرسمي ألنو الفهرسمن أصناف مسجلة في المتأتية ينبغي أن يقتصر االستيراد على األغراس  

لصحة تعلقة باة الممقتضيات التشريعية والتنظيميالنباتات القابلة للزراعة في المغرب؛ كما يجب أن يستجيب لل

 .النباتية الجاري بها العمل في المغرب

Vاالعتماد والعنونة . 

V.1االعتماد . 

ني التق تعتمد فقط، بعد إجراء مختلف عمليات المراقبة، األغراس التي تستجيب لمتطلبات هذا النظام

بقا لمقتضيات ن هذا االعتماد عنونة هذه األغراس، طوينتج ع IVو  IIIرقم حقيهوالمواصفات المحددة في مل

 .أدناه  V.2النقطة 

كتب ية للمالمصلحة المعن يشعرعندما تكون المادة النباتية جاهزة للتسويق، يجب على صاحب المشتل أن 

 .من أجل اعتمادها وعنونتها بذلك الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 

V.2العنونة . 

ن طرف ملمحدد بطاقة عنونة مطابقة للنموذج ا والتي يتم تسويقهاالمادة النباتية المعتمدة  يجب أن تحمل

م س ورقالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ويتضمن المعلومات التالية: صنف األغرا

 .مجموعتها وفئتها

 لألغراس لنسبةاس واألساس وأحمر بايكون لون بطاقات العنونة أبيض بالنسبة للمادة النباتية ما قبل األس

 المعتمدة. 
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 IV لنقطةايسحب االعتماد وبطاقات العنونة المناسبين عندما يتبين، عقب المراقبة المنصوص عليها في 

 أعاله، أن األغراس لم تعد تستجيب لشروط االعتماد المحددة في هذا النظام التقني.

 

V.3. إجراءات خاصة 

لعام مدير اقصد اعتمادها في السوق الوطني تستجيب لجميع المواصفات، يمكن للفي حالة عدم توفر أغراس 

اس تماد أغر، باعللمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، أن يقرر، استثناءا، لموسم فالحي واحد

 :تستجيب على األقل للمواصفات التالية

 في الملحقإليها لحشرات المبينة بالالئحة المشار او خالية من األمراض III ام التقني؛بهذا النظ 

  عدم إصابتها بجروح مفتوحة؛ 

 توفرها على نظام جذري سليم وبصحة جيدة. 

ستثناء قرار اال نة فيباإلضافة إلى البيانات، المتعلقة بهوية صاحب المشتل وبالمشتل وباألغراس المعنية، المبي

 .اءاالستثن ة بهذاالموسم الفالحي وكذا المواصفات المعنيالمسلم إلى صاحب المشتل، يجب أن يبين هذا القرار 

 يجب أن تشير عنونة األغراس المعتمدة في إطار هذا االستثناء، باإلضافة إلى البيانات المشار إليها في النقطة

2-V  ة للمكتب الوطني للسالمة الصحي المدير العام مقررأغراس معتمدة استثناء.......... )»أعاله، إلى عبارة

 ) » ..........بتاريخ ......رقم،  للمنتجات الغذائية

 

VIمقتضيات مختلفة . 

ع رهن ، أن يضينتج و/أو يسوق المادة النباتية المعتمدة للتين الشوكي اعتباريأو  ذاتييجب على كل شخص 

 لمعلوماتا تضمنإشارة المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية سجال ي

 التالية:

 مرجع القرار باعتماد المشتل؛ 

 اسم المشتل ومكان تواجده وهوية صاحب المشتل أو مسيره؛ 

 اسم كل صنف يتم إنتاجه؛ 

 أرقام المجموعات؛ 

 فئات المادة النباتية المعنية؛ 

 عدد األغراس التي يتم إنتاجها وتسويقها حسب الصنف والفئة؛ 

 تواريخ البيع؛ 

 ة المادة النباتية المسلمة.اسم المشتري ووجه 
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 Iملحق رقم 

 

  نموذج التصريح بإنتاج أغراس التين الشوكي

 (III.2.)البند 

 

 )*( تصريح بإنتاج أغراس التين الشوكي

 

رح بأنني قد (، أص2) ...........................لمشتل با صاحب............................(1أنا الموقع أسلفه )

أطلب ودها، ظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس التين الشوكي ومراقبتها وتوضيبها واعتمااطلعت على الن

 إخضاع منتوجاتي لهذه المراقبة معلنا أنني أقبل، مسبقا، نتائجها.

 

لمادة النباتية لرقم المجموعة 

 المستعملة 

 

الخاضعة  غراسعدد األ

 للمراقبة

 الفئة 

(3)  

 الصنف

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكتب نية بالعند االقتضاء ويبعث إلى المصلحة المع وكيلهمأل التصريح من طرف صاحب المشتل أو يتم  )*(

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع له مكان تواجد المشتل.
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شوكي س التين المن النظام التقني المتعلق بإنتاج أغرا III.2هذا التصريح، طبقا للبند بالوثائق المرفقة 

 ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها: 

 

 ها يوم.............................على:ؤوثيقة تحليل الخيطيات التي تم اجرا -

  )4 ( القطعة األرضية                                          التربة

 : الوثائق التي تثبت أصل المادة النباتية المستعملة -

 شهادة المنشأ                  وثائق أخرى         الفاتورة             

مات لمعلوارسم بياني يحدد مكان المشتل الخاضع للمراقبة وموقعه بما في ذلك عبر استخدام نظام  -

 مؤدية منسالك الالبيانات المتعلقة بالمسافة الكيلومترية والطرق والمو ،، عند االقتضاءالجغرافية

  )5)المشتل. جماعة ................الى 

 

 ملحوظة هامة :

 ؛( تحديد اسم المصرح وصفته1)

  ؛( تحديد العنوان الكامل للمشتل حيث يتم إنتاج األغراس المصرح بها2)

 ؛ ( تحديد المادة النباتية )ما قبل األساس أو األساس أو المعتمدة(3)

 ؛البيان الصحيحضع عالمة على ( 4)

 المشتل.( اإلشارة الى الجماعة األقرب الى 5)

 

 

 

 

 

 حرر ب..................في تاريخ.................

 

 

 االسم وإمضاء المصرح
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 IIملحق رقم 

 المسافة الدنيا الفاصلة بين مختلف فئات المادة النباتية

 (III.2.4)البند 

  الحد األدنى للمسافات الفاصلة

 

 فئة 

 المادة النباتية

حقل 

 اإلنتاج

قبل ما  األساس المعتمدة

 األساس

 اإلنطالق

 االنطالق ممر فارغ أمتار 2 أمتار 5 أمتار 5 أمتار 10

قبل ما   أمتار 2 ممر فارغ أمتار 5 أمتار 5 أمتار 10

 األساس

 

 األساس أمتار 5 أمتار 5 ممر فارغ أمتار 5 أمتار 10

 

 المعتمدة أمتار 5 أمتار 5 أمتار 5 ممر فارغ أمتار 10

 

 IIIملحق رقم 

 

 للمادة النباتية  النباتية صحةمراقبة ال

 (.IV.1)البند 

 

 لحشرات التالية:او ال تعتمد األغراس المصابة باألمراض

 

 (Dactylopius opuntiae) الحشرة القرمزية   -

  (Phillostica opuntiae)الصدأ  -

  (Phytophtora cactorum  et Phytophtora omnivera)التعفن التاجي  -

 (Diaspis echinocacti)الحشرة القشرية للصبار  -

 الرخويات -

 .Alternaria spلفحة التبقع    -

 تورم ألواح الصبار -

        .Erwinia spالعفن الطري    -

 

 يجب إزالة كل غرسة مشكوك في إصابتها بمرض أو تبدو عليها أعراضه قبل المراقبة.
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 IVملحق رقم 

 المعتمدة لألغراس المواصفات التقنية

 ( V.1.)البند

 

 ع المالحظةوموض اس في الكيساألغر

 الجذور سليمة مع نمو جيد

 نمو الغرسة مضارب على األقل 2ساق مكونة من 

 جروح بدون

 الحالة الصحية مطابقة

 العمر شهرا على األكثر 24

 

 

 


