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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   .1

ة((Level1األولالمستوىعنتقللنتدريبيةشهاداتعىلالحصولوالمدرباتالمدربي  نعىليجب1.1 تقللنمدربوجودنأونسنوات5عنتقللنوخبر

نالمستوىعنشهادته  
ة(Level2)الثان  نالتحادنمنمعتمدةسنتي  نعنتقللنوخبر نأونالقاريأونالمحىل  .للتنسالدول 

.دوريبشكلمؤهالتهمتجديدنوالمدرباتالمدربي  نعىليجب1.2

نكمانالالعبي  نومستوىالعمريةالفئةحسبيكونمدربلكلالالعبي  نعددن1.3 -:يىل 

.لعبي  ن4-2لكلمدرب-:فوقومانسنة18فئة➢

.لعبي  ن6-4لكلمدرب-:فوقومانسنة14فئة➢

.لعبي  ن8-6لكلمدرب-:سنة14تحتفئة➢

افمساعدنمدربتوفرنيجب،(لعبي  ن4لكلملعب)مالعبتوفرنمعذلكعنالالعبي  نعددنزادنإذان1.4 نلإلشر  
 
ادةشهعىلحاصليكونأنعىلالوقتنفسف

نكحدناألولالمستوىتدريب Level)أدن  ة1 (سنوات3عنتقللنوخبر

ةتاري    خمنأقىصكحدنأشهرن3خالللالتحادنذلكيثبتمانويقدمأوليةإسعافاتشهادةعىلالمدربة/المدربيحصلأنيجب1.5 نالعملمباشر  
 
المملكةف

.سنوات3كلوتجديدهان،السعوديةالعربية



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

نوالجدولالبيانحسباألنديةتصنف:األنديةتصنيف2.1  
 
2.9بندف

نلالتحادنالمعتمدةالمقاييسوفق(بالكاملمغطاهأونمغطاهشبه)داخليةأونخارجيةالمالعبتكونأن نوالموضحللتنسالدول   
 
نموالرسالجدولف  

.(A-B)البيان 

اتالمالعبمواصفاتتكونأن2.2 نوالتجهب  
 
نللمقاييسوفقا .(C-D)بالجدولالموضحةالعمريةللفئاتوالمعايب 

نالتنسبمالعبالخاصةالموادنمنتكونأن:المالعبأرضيات2.3 نوه  :كالتال 

صلبةمالعب2.3.1

ترابيةمالعب2.3.2

عشبيةمالعب2.3.3

نالموضحة،التنسمالعبإلنارةالمعتمدةالمواصفاتحسبتكونأن:اإلنارة2.4  
 
.(E-F)الجدولف

ن3)الرتفاعيكونأن:بالمالعبالمحيطالشبك2.5 .(Windbreaker)الري    حكاشنبغطاءالشبكواتغطيةالتنسلمالعبالمعتمدةالمواصفاتحسبالنوعيةون(مب 

ات2.6 ن:المالعبتجهت   نوتطلبالتنسبيئةعنتعبر نتوفب  :التال 

.ومنافساتبطولتنإقامةأثناء(التنسلملعبمخصص)ملعبكلداخلللحكمواحدنمقعدنتوفرن2.6.1

.(التنسلمالعبمخصصة)لعبي  ن4لعددملعبكلداخلكافيةمقاعدنتوفرن2.6.2

.الشمسأشعةمنللحمايةالملعبوخارجداخلمظالتتوفرن2.6.3

.المالعبمنبالقربالمياهبيعآلةأونمياهبراداتتوفرن2.6.4

.المنافساتأثناءوالجمهورناألمورنألولياءمناسبةجلوسأماكنتوفرن2.6.5



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

نمغطاةأونخارجيةمالعب–صالتنأونداخليةمالعب)المغطاةالمالعب2.7
 
:التاليةالمواصفاتوفق(جزئيا

نونوالحضورنالالعبي  نعددنمعيتناسبتكييفنظامتحوي:بالكاملالمغطاةالمالعب2.7.1 ن12)اليصلسقفبإرتفاعوآمنةصحيةبيئةلتوفب  ن(مب   
 
ف

ن6)والملعبمنتصف .(التنساتحادنموقععىلالتحديثاتتابع)المغطاةللمالعبالمعتمدةالمواصفاتحسبوناألطرافمن(مب 

نالمغطاةالمالعب2.7.2
 
التدريبوبرامجوالالعباتالالعبي  نمستوىمعاألسقفأرتفاعفيهانيتناسبوآمنةصحيةبيئةيوفرنمناسبتهويةنظام:جزئيا

ويحيةباألنشطةالخاصةمواصفاتعنيقللنحيثوالمنافسة نالمستوىذاتالفئاتأمانالناشئةلعمريةللفئاتالب  12)الالسقففاعارتفيصلالعال 

ن ن(مب   
 
ن6)والملعبمنتصفف نالمغطاةللمالعبالمعتمدةالمواصفاتحسبوناألطرافمن(مب 

 
.(نسالتاتحادنموقععىلالتحديثاتتابع)جزئيا

(E)والجدولالبيانحسب:المرافق2.8

ن2.8.1  
 
ناألكاديميةرغبةحالف قاعاتتوفرنأنالممكنفمندائمةبصفةالالعبات/الالعبي  نتواجدنوجوبإليؤديممانالعامطوالمكثفةتنسبرامجتوفب 

.وسكندراسية

ناألداءمباريات2.8.2 افوتحتللتنسالسعوديالتحادنبموافقةتكونأنيجبوالبطولتنالعال  .التحادمنمعتمدنحكمإشر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

:إلاألنديةتصنيفيمكن.(A)رقموالجدولالبيان2.9

ناشئةاألندية1)

متوسطةاألندية2)

متقدمةاألندية3)

نالجدولحسبون -:التال 

نوع األندية
اطات  اإلشتر م

مالعبنومانفوقن6 مالعب6–4 مالعبن2-4 عددنالمالعبن 1

*ومانفوقنعىلنحسبنعددنالمالعبن3 ن2-3 مدربي   مدربن1-2 ن عددنالمدربي   2

ن*ن نإلنعددنالمالعبنوالالعبي   نمدرب4ملعبنولكلن2مدربنلكلن=نمعدلنعددنالمدربي   .لعبي  



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

نوع االندية
اطات  اإلشتر م

ة  كبت  متوسطة ة  صغت 

نإلدارةناألندية نرئيس  مبن  إدارةناألندية نظامنتسجيلنالحضورنوالنرصاف

المرافقن 3

استقبالنوادارة نظامنتسجيلنالحضورنوالنرصاف دوراتنمياه

دوراتنمياه دوراتنمياه ن احةنلعبي   اسب 

غرفناستحمام ن احةنلعبي   اسب  وباتن نقاطنبيعنالموادنالغذائيةنوالمشر

غرفنتبديلنمالبس يان أونمطعمكافب 

احةنلعبي  ن اسب  ننقاطنبيعنأدواتنتنس توفب 

يانأونمطعم كافب 

نلياقة  
صالةنلياقةنبدنيةنمعنأخصان 

متجرنأدواتنتنسنوإصالحنمضاربن

ن  
نوالطبنالرياض  غرفةنللعالجنالطبيع 

(مدرسة)قاعاتندراسيةن

غرفنسكن

مصىل

المنشآت.2



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

Aالملحق 

تخطيط مالعب التنس



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

Bالملحق 

مقاسات المالعب 

 )ترويجية 
 
(الحد األدن  )دولي 

 
(الحد األدن (مفضل)دولي  األبعاد

34.75 m 36.57 m 40.23 m الطول

17.07 m 18.29 m 20.11 m العرض

5.49 m 6.40 m 8.23 m المسافة خلف خط األساس

3.05 m 3.66 m 4.57 m المسافة إل جانب الملعب



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

Cالملحق 

مقاسات المالعب للفئات العمرية المختلفة 

أخض   برتقالي  أحمر المرحلة

سنوات10 سنوات9و8 سنواتنوأقلن8 العمر

نمانمننالكرةنالصف
 
راءإرتدادنأقلننوعا اءتتحركنببطءنأقرصنمننالكرةنالخ رص  ن تقاليةتتحركنببطءنأقرصنمننالكرةنالبر

الكرة

27x78الفردين
ن 36x78زوجر 

60x21الفردين
ن 60x27زوجر  ’x 18ن’36

مقاس 
الملعب

3المنتصفن
3,6األطرافن

3المنتصفن
3,6األطرافن

2,9المنتصفن كةارتفاع الشب

–ن’’25 27’’ –ن’’23 25’’ ن 23حن  ب المض 



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

نوعية اللمبات
ي 
 
االستهالل المبدن
بالكيلووات 

اتفاعلية اللمب
Im/w

ات الممت   العيوب

مادةنالهاليد 400-2000 60-100
يةنالضوءنالبيضنذونكفاءةنإداءنلالستمرارنكمدةنزمن

عالية
لنإلنتكلفةناستبدالنعاليةنطولنالوقتنللوصون

(دقيقة15-10)القوةنالكاملةن

الصوديومنذاتنالضغط
ن العال 

250–1000 90-130 عمرنطويلكفاءةنعاليةنللغايةنتشغيلنمنخفضنالتكلفة
لنعرضنلوننرديءنطولنالوقتنيحتاجنللوصولنإ

(دقيقة15-10)القوةنالكاملةن

Eالملحق 

المواصفات المعتمدة إلنارة مالعب التنس



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

مواصفات اإلضاءة للمالعب

ن  
الضوءنالفق 

توحيدن
الضاءة

السطوعن
(الوهج)

درجةنحرارةن
ولوننالمصباح

أداةناللمبات

(ننلوكس)ن
Ehالمتوسطن

Emin/Eh aveGR( K )Ra

Class I> 500 *> 0.7< 50< 4000> 80 

Class II> 300 *> 0.7< 50< 4000> 65 

Class III> 200 *> 0.6< 55< 2000> 20

– 60فلوري 55100-60
تقديمنلوننجيدنووهجنمنخفضن

اتنال زمنيةمناسبةنلتستخدمنمعنالفب 
ندرجاتنحرارةنمنخفضةنيتطلبنتمكي  ن  

 
نفعالنف نالضوءنغب 

نالتجاهنالصحيح،نلذلكنيرصفنانتب  
 
نف اهنالالعبي  نلينتشر

ن -2000ي  نتنغسالهالوجي   50025-20
ةنتقديمنلوننجيدنمنخفضةنالتكلف
اتناألوليةنمناسبةنلالستخدامنمعنالف ب 

ا.نالزمنية ةننسبي  صغب 

نكفاءةنمنخفضةنعاليةنتكاليفنالصيان ةنعمرنقصب 
والتشغيل

Fالملحق 



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

نالدواتتستخدمأنيجب1.  
نتساعدنالن   

 
نالحرنالداءونالتنسمهاراتتطويرنعمليةف نك   

والبدن 

:مثللالعبي  ن

.iBall Machineالكراتالة

.iiBall Hopperالكراتقاذف

نالمساعدةاألدوات2.  
 
Tennisاعوالقمالطبيةوالكورنالتنسساللممثلالتدريبيةالحصصف

Ladder- Cones

نوالموضحة(العمريةالفئاتحسبتختلف(مضارب3.  
 
(C)الجدولف

نوالموضحة)المختلفةالعمريةالفئاتحسب(كور4.  
 
(C)الجدولف

.العمريةالفئاتلمختلفمناسبةمتنقلشبك5.

Netللمالعبشبكمثبت6. Strap

.7Score Boardالنتائجلوحة.

نمهمالتسلة8.  
 
.ملعبكلف

احةأثناءالشمسأشعةمنللحمايةمتحركةأونثابتهمظالت9. .الالعبي  ناسب 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

ط4.1 نكشفتقديمالالعبه/الالعبقبولعندناألنديةتشب  كأنيفيدنطنر  نطلئقالمشب 
 
.بيا

ن4.2  
نعالجمعتمدنأخصائية/أخصان  .تمدةمعخارجيةعيادةمعالمفعولساريعقدنأونلالعبي  نطبيع 

اطاتحسب)للحريقإنذارننظام4.3 نالدفاعإشب   
.(المدن 

ام4.4 اتفئةلكلاألمانمساحاتحيثمنوالسالمةاألمنبعواملاإللب   .الطوارئومخارجوالتجهب  

ام4.5 نبإجهادنأونبإصاباتلهميتسببلنبمانالعمريةللفئاتالمناسبةالكورنباستخداماإللب    
.دن 

ام4.6 نالنشاطلممارسةوالمعتمدةاآلمنةاألرضياتبمواصفاتاللب    
.البدن 

اتأونموادنأيمنالمنشآتخلون4.7 .اللعبمواقعمنقريبةصلبهأونحادةتجهب  

.المنتسبي  نأعدادنمعيتناسببمانأوليةإسعافاتشنطةتوفرن4.8



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

.والزماتوالجوائحالطارئةالحالةمعالتعاملوبروتوكولتناآلمنالخالءوإجراءاتلممارسةتعليماتلوحةتوفرن4.9

مأنيجب4.10 وتوكولتنباللوائحالمنشاةتلب   .المعتمدةالصحيةوالبر

.والسالمةالمنوإجراءاتوالمرافقالمالعبسالمةمنللتحققالدوريةالزياراتإجراءللتنسالسعوديلإلتحادنيحق4.11

ام4.12 نوالتقلباتالمناخيةالظروفأونالشمسأشعةتحتاللعبومنعاآلمنةاللعببأوقاتاللب    
 
.الجيولوجيةوالحالةالطقسف

.المختلفةالعمريةللفئاتالبدنيةالقدراتمعواألسبوعيةاليوميةالساعاتعددنتتناسبأن4.13

نالسالمةوأجهزةللمنشأةالصيانةإجراءيجب4.14
 
نأوندوريا  

 
ارنأيحدوثحالةف .آمنةالمنشأةبقاءلضمانأض 

نعىلبناء نالمنشآتداخلواضحبشكلالحريقوإطفاءالكشفمعداتتوفرن4.15 نالدفاع"العامباألمنالمختصةالجهةمعايب   
."المدن 

.اللعبمنطقةمنالقريبةالمتحركةأونالثابتةاألجسامكافةإبعادن4.16



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

طنالنادينعندنقبولنالالعب4.17 نونيتحملنالنادينكاملنالمسؤوليةنحيالنذلك/يشب 
 
كنلئقنطبيا نيفيدنأننالمشب  ةنتقديمنكشفنطنر 

ن➢  
نمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos20:نللحصولنعليهانالرجاءنعىلنلالعبنتعبئةنالنموذجنالتال 

ن➢ ن/نومننثم،نعىلنالمستشق   
نمننقبلنمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos10:نالعيادةنتعبئةنالنموذجنالتال 

ن4.18  
نللفريقنأونعقدنمعنعيادةنسارينالمفعولنمننالتحادنالسعوديةنللتخصصاتنالصحية/وجودنأخصان  ن.نةنمعتمدنعالجنطبيع   

نحالنتوفرنأخصان   
 
نمعتمد،نف نولكننغب 

ن  
نمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos30:نيمكننالتقديمنعىلناعتمادهنمننخاللنتعبئةنالنموذجنالتال 

ن** نالعالجنالطبيع  نمجموعةنمنناألخصائيي    
نالرياض  نحالنالحتياج،نيوفرنالتحادنالسعودينالطنر   

 
http://sfsm.org.sa/mos40:نونف

ن-إسعافات أولية 4.19 نالرابطنالتال   
 
يجبنأننتوفرنالنادينأثناءنالمبارياتنونالتماريننحقيبةنإلسعافاتناألوليةنوالمعداتنالكافيةننالمذكورةنف

http://sfsm.org.sa/mos70

نون  
ناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  سيارةناسعافناثناءنالمبارياتناننامكنحسبنمعايب 

/http://sfsm.org.sa/nafes:نلراحتكم،نلقدنقمنانبإعدادنحقيبةنإسعافاتنأوليةنجاهزةنإذانرغبتم،نللحصولنعليها،نالرجاءنالضغطنعىل**

ن)ريالنسعودي12,650:نالحقيبة الصغرى✓ (شخص50حن 

ى✓ ن)ريالنسعودين14,375:نالحقيبة الكتر (شخص100حن 

ي نظام إنذار الحريق4.20
 
وط الدفاع المدن عىل حسب شر

http://sfsm.org.sa/mos20
http://sfsm.org.sa/mos10
http://sfsm.org.sa/mos30
http://sfsm.org.sa/mos40
http://sfsm.org.sa/mos70
http://sfsm.org.sa/nafes/


المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

نالرسميةالمشاركةأوناإلستضافة5.1  
 
خيصبعدنوالدوليةوالقاريةالمحليةالبطولتنف .والتسجيلالب 

ام5.2 وطاإللب   نللموسمالمسابقاتوأنظمةولوائحوالفنيةاإلداريةبالشر  
نالتحديثاتوفقالرياض   

.سنوياالتحادنيصدرهانالن 

نووفقانللتنسالسعوديالتحادنبموافقةتكونانيجبدوليةاونقاريةاونمحليةبطولتناياستضافة5.3 .سنوياالمحدثةللمعايب 

نتحقيقعىلبناءالنديةعىلتقترصنالستضافة5.4 اتالمالعبمعايب  .للجميعمتاحةفستكونالمشاركةامانوالتجهب  

.اخرىكياناتاونمنظماتبمشاركةاونالمنشأةداخلتقامداخليةبطولتنبأيالتحادنواشعارنالموافقةاخذن5.5

نالمشاركي  نالالعباتونالعبي  نجميعتسجيليجب5.6  
 
نالداخليةالبطولتنف  

 
.للتنسالسعودياإلتحادننظاموالمحليةف

اميجب5.7 ناإللب   نموضحهونوكمانالعمريةالفئاتلمنافساتالدوليةبالمعايب   
 
نالفئةدمجويمكنالعمريةالفئاتتصنيفف .فقطواحدةئةلفاألعىلمعاألدن 

ةطوالالسعوديةالرسميةالجهاتمنمعتمديناألوليةلإلسعافاتمؤهلي  نأشخاصتوفرنيجب5.8 .الداخليةالمسابقاتإقامةفب 

نمحليهونداخليةمفتوحةأونتصنيفيةبطولةأيعنعمليوم30قبلاإلعالنيجب5.9 .الرسميةالوسائلجميععبر

نيمنع5.10
 
نمنعا

 
ناإلتحادنقانونحسبسنة18سندونهملمننقديهجوائزنأيتوزي    عباتا .بذلكالصادرةوالتعليماتللتنسالدول 

الالعبي  نلتصنيفعملأيام4خاللاإلتحادنإلالمبارياتنتائجإرساليجب5.11

صدرن5.12
ُ
اطاتوالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت نسواءالخارجيةونالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتالشب   

 
أونالبطولتنأونالمعسكراتف

.بموجبهاللعملالرياضيةالتحاداتعىلوتعميمهانالمسابقات



المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

الالعبي   

ن -:التصنيفنالمعتمدنللفئاتنالعمريةنعىلنالنحونالتال 

Under 8 8 سنوات وأقل

Under 10 8-10سنواتن

Under 12 سنةن10-12

Under 14 سنةن12-14

Under 16 سنةن14-16

Under 18 سنةن16-18

Adult فمانفوقن18



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

وطتطبق7.1 .نسللتالسعوديلالتحادناألساسيةالالئحةعىلبناءالعضويةوأحكامشر

م7.2 نالواردةوالواجباتبالحقوقالعضونالنادييلب    
 
.نسللتالسعوديالتحادنألئحةف

ام7.3 نللمشاركةالالعبي  نوعضويةالناديلعضويةالسنويبالتجديدناللب    
 
.المحليةبطولتنالف

م7.4 نالمشاركي  نالناديأعضاءيلب    
 
نالمستضافهأونالخارجيةالدوليةالبطولتنف نظامعبر

نالتحادن .للتنسالدول 



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

ريال 2000 رسوم اإلنتساب   1

ريال 2500 اطات رسوم زيارة للتأكد من االشتر 2

ريال لكل العب100 رسوم الالعبي    3

السنويةالرسوم.7



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األول

معايت  حوكمة المخالفات

الغاءنترخيصناألكاديمية نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن2000تعهدنخط  خيص اإلخالءنبمتطلباتنالب  1

نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن2500تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن500تعهدنخط  وطنالتسجيلن اإلخاللنبشر 2

نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن1000تعهدنخط  وطنالفنيةن اإلخاللنبالشر 3

الغاءنترخيصناألكاديمية نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن500تعهدنخط  اإلخاللنبتأهيلنالمدربي  ن 4

نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن1000تعهدنخط  نمرن خصةتنظيمنوفعالياتنبطولتنغب  5

والعقوباتالمخالفات.8

ن ناآلداءمراقبةبمسوؤليةاإلتحادنيعن  نوتطبيقالفعىل  وطمعايب  .التنسأنشطةوشر



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األول

معايت  حوكمة المخالفات

نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن1000تعهدنخط  جاهزيةنوصيانةنالمالعبن 6

الغاءنترخيصناألكاديمية نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن1000تعهدنخط  ارنبسمعةناللعبةن اإلض  7

نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن2500تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن500تعهدنخط  العقوباتنالبدنيةنواللفظية 8

الغاءنترخيصناألكاديمية نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن1000تعهدنخط  سنة18المكآفاتنالماليةنلمنندونن 9

ريالن5000غرامةنماليةن ريالن2500غرامةنماليةن ريالن500غرامةنماليةن اتنمخالفةنأنظمةنالبطولتنوالمسابق 10

ريالن5000غرامةنماليةن ريالن2500غرامةنماليةن ريالن500غرامةنماليةن اتنمخالفةنأنظمةنالبطولتنوالمسابق 11

نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن2500تعهدنخط  ريالن500غرامةنماليةن امنبالتعلمياتنمحليةنوند وليةنعدمناإللب   12

المخالفات والعقوبات / 9

والعقوباتالمخالفات.8



 
 
شكـــرا


