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 المقدمة
تعتبر كرة السمة واحدة من األلعاب التي تحظى        

االداريين والحكام باىتمام متزايد من قبل الالعبين و المدربين و 
المشاىدين حيث أثبتت األدبيات  أن رياضة كرة السمة ىي ثانية و 

األلعاب الجماعية شعبية و انتشارا في معظم بمدان العالم و منيا العراق 
، كذلك فإنيا واحدة من اكثر األلعاب الجماعية إثارة لحماس و رغبة 

 .الالعبين و المشاىدين 
البد لنا ان  سمةكرة ال لكي يمكن مجاراة التقدم الحاصل في لعبةو      
لمبارياتيا  ةالتحكيمي القواعد واىميامعبة ال شيدهتالتطور الذي  نواكب
 يتميز بالتعديل والتغيير لمواجية سرعة التطور ليذه المعبة. الذي 

ان ىذا الجيد من قبل المترجم ما ىو اال اسيامَا في تطوير جانب ميم   
 من جوانب لعبة كرة السمة.

اخر اصدارات االتحاد الدولي لكرة السمة  يى القواعد هوىذ 
بين ايدي حكامنا  اضعيأ، 2014|10|1التي دخمت حيز التنفيذ من 
عمى تسييل  االمعبة وانعكاسي قواعدحتويو تليكونوا عمى اطالع كامل لما 

ميمتيم التحكيمية، وكذلك بين ايدي مدربينا والعبينا وطالبنا ليكون 
 بية والتعميمية.مرشدا ليم في مجاالتيم التدري

 المترجم                  
 2014 أيمول   
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   Rule One:  The Game لقاعدة األولى : المعبة             ا

 Definitionتعريف      -1مادة  
   Basket ball gameلعبة كرة السمة      1-1

( العبين، ىدف كل 5( من خمسة )2السمة بين فريقين )تمعب كرة 
 فريق أن يسجل في سمة المنافس ويمنع الفريق اآلخر من التسجيل.

تدار مباراة كرة السمة وتقرر من قبل حكام الساحة، وحكام الطاولة، 
 والمراقب الفني.

  Basket:opponents/ ownالسمة :المنافسون6الفريق        1-2
تياجم من فريق تكون سمة المنافسين، والسمة التي يدافع عنيا السمة التي 

 الفريق ىي السمة الخاصة بو.

                Winner of a gameالفائز بالمباراة  1-3
الفريق الذي يسجل العدد األكبر من النقاط عند انتياء زمن المعب 

 يكون الفائز بالمباراة.
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  RuleTwo: Court and Equipmen   دواتالقاعدة الثانية : الممعب واأل

 
  Court          الممعب -2 مادة 

 Playing courtساحة المعب     2-1
يجب أن تكون ساحة المعب من ارض منبسطة ذات سطح  صمب 

 15مترا( وعرض ) 28(، وتكون األبعـاد بطول )1خال من العوائق )شكل 
 الحدود.مترا( مقاسة من الحافة الداخمية لخط 

 
 Backcourt  المنطقة الخمفية 2 – 2
تتكون منطقة الفريق الخمفية من سمة الفريق، جزء الحد الداخمي لموحةاليدف   

وذلك الجزء من الممعب المحدد بخطي النياية خمف سمة الفريق، الخطوط 
 الجانبية وخط المنتصف.

 
 Frontcourt       المنطقة االمامية 3 – 2
تتكون منطقة الفريق األمامية من سمة المنافسين، جزء الحد الداخمي لموحة   

اليدف وذلك الجزء من الممعب المحدد بخط النياية خمف سمة المنافسين، 
 الخطوط الجانبية وحافة خط المركز القريبة من سمة المنافسين.

 
 Linesالخطوط :                 2-4

 مون األبيض بعرض يجب أن ترسم جميع الخطوط بال
 سم ( وتكون مرئية بوضوح. 5) 
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                 Boundary lineالخطوط الجانبية والنيائية:  2-4-1
يجب أن تحدد ساحة المعب بخطي نياية )عمى الجوانب القصيرة          

لساحة المعب( والخطوط الجانبية )عمى الجوانب الطويمة لساحة المعب(، وىذه 
 الخطوط ال تكون جزءًا من ساحة المعب.

م( عمى األقل بما فيو  2يجب أن يبعد أي عائق عن ساحة المعب )
 مقعد الفريق.

 6 الدائرة المركزية6 انصاف الدوائر:خط المركز 2-4-2
                      center line center circle &semicircles 

خط المركز ىو الخط المرسوم الموازي لمخطوط النيائية من   
سم( خارج كل خط جانبي، 15نقطتي المنتصف لمخطوط الجانبية بامتداد )

 ويكون خط المنتصف جزءا من المنطقة الخمفية.
م( 1.80ترسم الدائرة المركزية في منتصف الساحة بنصف قطر )

ذا ما ُطميت الدائرة المركزية من  مقاس من الحافة الخارجية لمحيط الدائرة، وا 
 الداخل فيجب أن تكون من نفس لون المناطق المحرمة.

ترسم أنصاف دوائر الرمية الحرة في ساحة المعب بنصف قطر 
رجية لمحيط الدائرة ومركزىا عمى نقاط م( مقاس من الحافة الخا1.80)

 (2انتصاف خطوط الرمية الحرة .)شكل 
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خطوط الرمية الحرة والمناطق المحرمة ومناطق متابعة الرميات  2-4-3
 الحرة:

                          free throw lines & restricted areas 
and free-throw rebound places 

يجب أن ُيرسم خط الرمية الحرة موازيًا لكل من خطي النياية، ويجب          
م( عن الحافـة الداخمية لمخـط النيائي وبطول 5.80أن تبعد حافتو البعيدة )

ين نقطتي م( وتقع نقطة منتصفو عمى الخط الوىمي الموصل ب3.60)
 منتصف خطي النياية .

المرسومة عمى أرض  المستطيمة المناطق المحرمة ىي المساحات
الممعب المحددة بخطوط النياية ، خطوط الرمية الحرة والخطوط التي تبدأ من 
خطي النياية، وتبعد حافتيا الخارجية عن نقطتي المنتصف لمخطوط النيائية 

م( من كل جانب وتنتيي عند الحافة الخارجية لخطوط الرمية الحرة، 2.45)
ة، تعتبر جزءًا من المنطقة المحرمة، ىذه الخطوط باستثناء الخطوط النيائي

 ويجب طالء المناطق المحرمة بنفس المون من الداخل.
يجب أن تحدد المواقع المستخدمة من الالعبين لممتابعة أثناء الرميات 

 (.2الحرة عمى امتداد مناطق الرمية الحرة كما في )الشكل 
 منطقة اإلصابة الميدانية بثالث نقاط : 2-2-4

                               Three points field goal area 
تكون منطقة اإلصابة الميدانية بثالث نقاط لمفريق ىي كل مساحة 
أرض منطقة ساحة المعب، باستثناء المنطقة القريبة من سمة المنافس المحددة 

 (: 3والمتضمنة ) شكل 
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، عرض كل خطان متوازيان ممتدان عموديا من الخط النيائي  -
 سم ( مقاسا من الحافة الخارجية لمخطوط الجانبية. 0.90منيما ) 

م مقاسة من الحافة الخارجية لممركز من النقطة 6.75نصف دائرة من   -
العمودية الواقعة مباشرة من نقطة سمة المنافس عمى األرض، وتكون 
المسافة من ىذه النقطة إلى الحافة الداخمية من نقطة منتصف الخط 

 م، التي تمتقي مع الخطوط المتوازية.1.575لنيائي ا
 واليكون خط الثالث نقاط جزءا من منطقة االصابة الميدانية لثالث نقاط. 

 

Direction of playTwo-point

field goal area

O
pp
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’
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sk
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Three-point field goal area

 
 (3شكل )

 منطقة االصابة الميدانية نقطتين/ ثالث نقاط
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         Team bench areasمنطقتا مقعد الفريق   2-4-5
 تحدد منطقتا مقعد الفريق خارج ساحة المعب ومحددة بخطين 

 (. 1) شكل 
( مقعدا في منطقة مقاعد كل فريق ألفراد فريق مقعد 14يجب ان يتوافر ) 

الالعبين  –الالعبين البدالء  - المدربين ومساعدييم ) البدالء المؤلف من
( ، ويجب ان يبتعد اي شخص اخر خمف منطقة  المستبعدين وانصار الفريق

 ( م عمى االقل.2مقاعد الفريق ب)
 
 Throw-in lines خطوط رمية االدخال  6 – 4 -2
( صغيران خارج الممعب ، وعمى الحافة الخارجية وعمى 2يرسم خطان )   

م من الحافة الداخمية لخطي النياية ، في الجانب المقابل  8.325مسافة 
لطاولة ومنطقتي مقاعد الفريقين ، وبعبارة اخرى ) عمى مستوى قمة الثالث 

 .نبي( سم من الحد الجا15ويمتد الخطين الى الخارج بمسافة )نقاط ( 
 
-No-charge semiنصفي دائرة خطأ غير المياجم    7 – 4 – 2

circle areas 
 يرسم نصفي دائرة خطأ غير المياجم عمى ارض الممعب محدد ب:   
م( من مركز  1.25وتكون مسافة الحافة الداخمية لنصف الدائرة عمى بعد ) -

 السمة ) عمى االرض ( ، ونصف الدائرة تضم ايضا :
م من مركز السمة 1.25م ( وعمى بعد  0.375متوازيان بطول ) خطان  -

 م ( من الخط النيائي. 1.20عمى االرض وايضا ) 
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مناطق نصفي دائرة غير المياجم مكتممة بالخطوط المتوازية الوىمية الواقعة  
 تحت لوحتي اليدف الى الخطوط النيائية.

 غير المياجم. وتكون خطوط نصفي الدائرة جزءا من مناطق نصفي دائرة 
 ( .4موقع طاولة التسجيل ومقاعد البدالء  )شكل  2-5

Position of the scorer’s and substitution chairs 
يجب وضع طاولة وكراسي التسجيل عمى منصة، كما توضح مقاعد 

 البدالء بجانب طاولة التسجيل .

 
 (4شكل )

 مقاعد طاولة التسجيل والبدالء
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              Equipmentالتجييزات     -3مادة 
 يستمزم توفر التجييزات التالية :         

 : وحدتا اىداف تحتوي 
 الموحتين . -
 السمتان مشتممة عمى حمقتين مرنتين وشبكتين.  -
 دعائم الموحتين وتتضمن اطار الحماية ) التغميف (. -

 .كرات سمة 
   .ساعة المباراة 
  .لوحة التسجيل 
  ساعة التصويب . 
  ساعة إيقاف او جياز مرئي غير ساعة المباراة الحتساب الوقت

 المستقطع.
  جيازان بإشارتين صوتيتين قويتين جدًا منفصمين ومختمفين بشكل 

 :  واضح
 .يستخدم االول بواسطة مشغل ساعة التصويب -
 يستخدم الثاني موقت المباراة. -

 .استمارة التسجيل 
 ن.عالمات اخطاء الالعبي 
 .عالمات اخطاء الفريق 
 .مؤشر الحيازة المتبادلة 
 .ارضية المعب 
 .ساحة لعب 
 .إضاءة كافية 

معمومات اضافية بخصوص اجيزة كرة السمة6 انظر الممحق الخاص 
 باجيزة كرة السمة.
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             Rule Three :Teamsالقاعدة الثالثة : الفرق          
                           Teamsالفرق   -4مادة 

      Definitionتعريف                            4-1
يكون الالعب مؤىال لمعب عندما يقر رسميا لمعب ضمن الفريق  4-1-1

طبقا لمقوانين الرسمية والتي تتضمن تحديد العمر طبقا لمجية المنظمة 
 لممسابقة.

يتم إدراج اسمو في استمارة يسمح لعضو الفريق بالمعب عندما  4-1-2
التسجيل قبل بداية المباراة ما دام لم يتم استبعاده أو ارتكابو خمسة 

 ( أخطاء.5)
 خالل وقت المعب يكون عضو الفريق:  4-1-3

 .العبًا عندما يكون عمى ارض الممعب ومصرح لو بالمعب 
  بدياًل عندما ال يكون عمى ارض الممعب لكن من المسموح لو

 بالمعب.
    العبا مبعدا عندما يكون قد ارتكب خمسة اخطاء واصبح غير

 مصرح لو بالمعب.
خالل استراحة المعب، يعامل جميع أعضاء الفريق المسموح ليم  4-1-4

 بالمعب كأنيم العبين.
 قاعدة  4-2
 يتكون كل فريق من:  4-2-1

 ( من أعضاء فريق مسموح ليم  12ما ال يزيد عن اثني عشر )
 وبضمنيم رئيس الفريق.بالمعب 
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 . مدرب ومساعد مدرب إذا ما رغب الفريق 
 ( من أنصار فريق كحد أعمى في منطقة مقعد الفريق 5خمسة )

وبمسؤوليات خاصة مثل مدير، طبيب، معالج طبيعي، إحصائي، 
 الخ ……مترجم، 

( العبون من كل فريق 5يجب ان يتواجد خمسة )خالل زمن المعب  4-2-2
 يمكن استبداليم. و  عمى أرض الممعب

 
 يصبح البديل العبًا و الالعب بديال عندما:  4-2-3

 . يشير الحكم إلى البديل بدخول أرض الممعب 
   يطمب البديل التبديل من المسجل خالل الوقت المستقطع أو

 استراحة المعب. 
  Uniformsمالبس الالعبين     4-3
 يجب أن تتكون مالبس أعضاء الفريق من:  4-3-1

 .قمصان من نفس المون السائد من األمام والخمف 
كما يجب عمى الالعبين ) ذكور إناث ( أن يضعوا قمصانيم داخل 

 سراويميم أثناء المباراة )قميص وسروال قطعة واحدة ( مسموح بو.
  سراويل من نفس المون الغالب من األمام والخمف، ولكن ليس من

ويجب ان تنتيي ، ري أن تكون من نفس لون القمصان و الضر 
 السراويل فوق الركبة .

 .جوارب من نفس المون الغالب لجميع العبي الفريق 
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يجب أن يرتدي كل العب قميص مرقم من األمام والخمف بأرقام  4-3-2
 واضحة وبألوان موحدة مغايرة أللوان قميص المعب.

 ويجب أن تكون األرقام واضحة الرؤية وكذلك: 
  سم( عمى األقل. 20الخمف )طول االرقام المثبتة من 
 ( عمى األقل.10طول االرقام المثبتة من األمام )سم 
 ( 2يجب أن يكون عرض األرقام ما ال يقل عن  .)سم 
  (99-1من )  ( وكذلك00( و)0)يجب أن تستعمل الفرق األرقام . 
 .ال يجوز لالعبي نفس الفريق استعمال أرقام مماثمة 
 سم( من االرقام  5ن خمسة )يجب أن تبعد حجم أي مادة دعائية ع

 الخاصة بقمصان المعب.
 يجب عمى الفرق امتالكيا لطقمين من القمصان وكذلك:  4-3-3

  )يجب عمى الفريق المذكور اسمو أواًل في البرنامج )الفريق المضيف
 أن يرتدي قمصانًا ذات لون فاتح )يفضل األبيض(. 

  الزائر( أن يرتدي يجب عمى الفريق المذكور إسمو ثانيًا في البرنامج(
 قمصانًا ذات لون داكن.

 .وعمى أية حال إذا اتفق الفريقان عمى تبادل ألوان القمصان فميما ذلك 
  Other equipment   : أدوات أخرى   4-4
جميع األدوات المستخدمة من قبل الالعبين يجب أن تكون مالئمة  4-4-1

أجل زيادة طول  لمباراة لكرة السمة، وال يسمح بأية أدوات مصممة من
الالعب أو قابميتو باألرتقاء أو أية طريقة أخرى تمنحو فائدة غير 

 مشروعة.
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ال يسمح لالعبين من أرتداء أي أداة شخصية من المحتمل أن  4-4-2
 تسبب إصابة لالعبين اآلخرين.

 األدوات اآلتية غير مسموح بيا :
و الجبية واقيات األصبع، اليد، الرسغ، المرفق أو حماية الساعد ا -

المصنوعة من المعدن المسبوك أو المفائف المصنوعة من الجمد، 
البالستك، المرن المعدن أو أية مادة أخرى صمبة حتى لو غمفت بغطاء 

 ناعم.
 أدوات يمكن أن تجرح أو تسبب الخدوش )يجب تقميم األظافر  جيدا(. -
 أدوات الرأس، الحمي والزينة. -

 األدوات اآلتية مسموح بيا :
الحماية لمكتف، أعمى الساعد، الفخذ أو أسفل الساق إذا كانت  أدوات -

 األداة مغمفة حتى ال تسبب اإلصابة لالعبين اآلخرين.
 مشدات )اكمام( بنفس لون القميص. -
مشدات )جوارب( نسائية تحت السروال بنفس لون السراويل ، سواء كانت  -

 ممتدة الى فوق الركبة ام الى الساق اسفل الركبة. 
 الركبة إذا كانت مغطاة بشكل مناسب.دعائم  -
 أداة الحماية لالنف المكسور حتى لو كانت مصنوعة من مادة صمبة. -
 واقي فم غير ممون ) شفاف (.  -
 النظارات ، إذا لم تعرض اآلخرين لمخطر.  -
سم(، المصنوعة من قماش، بالستك 5لفاف الرأس بعرض ال يزيد عن ) -

 واحد.مرن أو مطاط غير مسبب لمكشط من لون 
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 واقيات غير ممونة ) شفافة ( لمركبة ، االكتاف ، السيقان ...الخ . -
اليسمح لالعب خالل المباراة ان يعرض ، عمى جسده او في شعره  4-4-3

شعار او  –عالمة  –او باي طريقة اخرى عمى سبيل المثال ،) اسم 
 تعريف تجاري ترويجي او خيري .

دا في ىذا المادة يجب أن تحظى أية أدوات أخرى غير مذكورة تحدي 4-4-4
 بموافقة المجنة الفنية لالتحاد الدولي لكرة السمة.

 
                 Players : Injuryالالعبون : اإلصابة   -5مادة  

 في حالة إصابة العب6 يحق لمحكم إيقاف المباراة. 5-1
إذا كانت الكرة حية عند حدوث اإلصابة، عمى الحكم عدم ايقاف  5-2

اراة حتى تستكمل المعبة، كأن يكون الفريق المسيطر عمى الكرة قد المب
صوب إلحراز إصابة ميدانية، فقد السيطرة عمى الكرة، امتنع عن لعب 

 الكرة أو أصبحت الكرة ميتة. 
وعمى أية حال يسمح لمحكام إيقاف المعب فورًا إذا اقتضت الضرورة 

 حماية الالعب المصاب.
ثانية تقريبًا( 15المصاب من استئناف المعب فورًا ) إذا لم يتمكن الالعب 5-3

أو إذا تمقى العالج، فيجب ان يتم استبدالو مالم يقل عدد العبي الفريق 
 عن خمسة العبين.

من الدخول إلى ساحة المعب لالطمئنان  الفراد فريق مقعد البدالءيسمح  5-4
 عمى الالعب المصاب قبل استبدالو.
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لى ارض الممعب دون اذن من الحكام إذا كان يحق لمطبيب الدخول ا 5-5
 في تقدير الطبيب أن الالعب المصاب يحتاج معالجة فورية.

خالل المباراة يجب استبدال أي العب ينزف أو يصاب بجرح، ويسمح  5-6
لالعب العودة إلى الممعب فقط بعد أن يتوقف النزيف وتمت تغطية 

ذا تمت معالجة  المنطقة المصابة أو المجروحة بشكل آمن كمياً  وا 
 الالعب المصاب خالل الوقت المستقطع الذي طمبو أي من الفريقين

، فيسمح ليذا الالعب االستمرار في وقبل اشارة المسجل الستبدالو
 المعب.

يسمح باستبدال الالعبين الذين تم تعيينيم من قبل المدرب لبدء المباراة  5-7
في ىذه الحالة و ،  بين الرميات الحرةاو الذين يتمقون العالج في حالة إصابتيم 

 يحق لممنافسين باستبدال نفس عدد الالعبين إذا ما رغبوا في ذلك.
 

 رئيس الفريق : واجباتو وسمطاتو  -6مـادة 
 Captain : Duties and powers                                    
يمثل فريقو رئيس الفريق ىو الالعب الذي يعين من قبل مدربو لكي  6-1

عمى أرض الممعب، ويسمع لو االتصال بالحكام أثناء المباراة لمحصول 
يجب أن يتم ىذا بطريقة لبقة فقط ،عندما ميما يكن ، عمى معمومات، و 

 تكون الكرة ميتة وساعة المباراة متوقفة.
يجب عمى رئيس الفريق أن يعمم الحكم األول فورًا عند نياية المباراة إذا  6-2

قو يعترض عمى نتيجة المباراة بالتوقيع عمى استمارة التسجيل كان فري
 في المكان المخصص ) توقيع رئيس الفريق في حالة االعتراض(.
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 المدربون : واجباتيم وسمطاتيم  -7مـادة  
يجب عمى كل مدرب أو من يمثمو أن يزود المسجل بقائمة مكتوبة  7-1

ي المباراة وكذلك أسم الفريق المؤىمين لمعب فأعضاء بأسماء وأرقام 
رئيس الفريـق، المدرب ومساعد المدرب وذلك قبل موعـد المباراة بعشرين 

( دقيقة عمى األقل،ويحق لكل الالعبين المدرجة اسماؤىم في 20)
 استمارة التسجيل المعب حتى وان وصموا بعد بدء المباراة. 

ى كال ( دقائق عمى األقل ، يجب عم10قبل بدء المباراة بعشرة ) 7-2
المدربين تأكيد موافقتيم عمى أسماء وأرقام أعضاء الفريق وأسماء 
المدربين المدونة بالتوقيع في استمارة التسجيل وفي نفس الوقت يؤشران 

( الذين ستبدأ بيم المباراة وعمى مدرب فريق 5عمى الالعبين الخمسة )
 )أ( أن يكون البادئ بتزويد ىذه المعمومات .

وح ليم بالبقاء عمى مقاعد ىم فقط المسمقعد البدالء أفراد فريق م  7-3
 الفريق.

يسمح لممدرب أو مساعد المدرب التوجو واألتصال مع أداري الطاولة  7-4
أثناء المباراة لمحصول عمى معمومات أحصائية، فقط عندما تكون الكرة 

 ميتة وساعة المباراة متوقفة.
بالبقاء واقفا ) واحدا منيما فقط (  يسمح لممدرب أو مساعد المدرب 7-5

اثناء المباراة ويسمح لو بتوجيو الالعبين اثناء المباراة شرط البقاء ضمن 
 منطقة مقاعد البدالء واليحق لمساعد المدرب مخاطبة الحكام.

إذا كان ىناك مساعد لممدرب فيجب أن يدون أسمو عمى أستمارة  7-6
ر ضروري( ويجب عميو أن يتولى التسجيل قبل بدء المباراة )توقيعو غي
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جميع واجبات وسمطات المدرب ، إذا لم يتمكن المدرب من األستمرار 
 ألي سبب كان.

يجب عمى المدرب أن يعمم الحكم برقم الالعب الذي سيقوم بعمل رئيس  7-7
 الفريق عندما يغادر رئيس الفريق أرض الممعب.

م يكن ىناك مدرب أو إذا يجب أن يقوم رئيس الفريق بعمل المدرب إذا ل 7-8
كان المدرب غير قادر عمى األستمرار ولم يكن ىناك مساعد لممدرب 
مدون أسمو في أستمارة التسجيل )أو اذا كان المساعد غير قادر عمى 
ذا تعين عمى رئيس الفريق مغادرة أرض الممعب ألي  اإلستمرار(، وا 

إذا غادر سبب مشروع يسمح لو باالستمرار بالعمل كمدرب، ومع ذلك 
ارض الممعب عقب خطأ عدم األىمية، أو إذا لم يتمكن من العمل 
 كمدرب بسبب إصابة فيحق لبديمو كرئيس فريق أن يحل محمو كمدرب.

يجب عمى المدرب أن يعيين رامي الرميات الحرة لفريقو في جميع  7-9
 الحاالت التي لم يحدد فييا القانون رامي الرميات الحرة.
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 Playing Regulations   القاعدة الرابعة: قوانين المعب     

 
 وقت المعب6 التعادل بالنتيجة والفترات اإلضافية : - 8 مادة 

playing time tied score and extra periods  
 ( دقائق.10( فترات كل فترة )4تتكون المباراة من أربعة ) 8-1
ترة األولى والثانية وبين الفترة ( دقيقتين بين الف2ىناك أستراحة من ) 8-2

 الثالثة والرابعة وقبل كل فترة أضافية .
 ( خمسة عشر دقيقة.15ىناك استراحة لعب الشوط االول من ) 8-3
 ( دقيقة قبل الوقت المحدد لبداية المباراة.20ىناك استراحة المعب من ) 8-4
 تبدأ استراحة المعب: 8-5
 ( عشرون دقيقة من الوقت الم20قبل ) بدء المباراة.لحدد 
 .عند أنطالق ساعة المباراة بأنتياء الفترة 
 تنتيي استراحة لمعب :  8-6
 . عندما تترك الكرة يد الحكم في كرة القفز لبداية الفترة االولى 
 لرمية االدخال، في بداية  المنفذ عندما تكون الكرة تحت تصرف الالعب

 جميع الفترات االخرى.
إذا كانت النتيجة التعادل عند نياية زمن المعب لمفترة الرابعة يجب ان  8-7

( دقائق أو أي عدد من مثل 5تستمر المباراة لفترة أضافية من خمسة )
 ( دقائق تتطمبو الضرورة لكسر التعادل.5ىذه الفترات من خمسة )

ن إذا أرتكب خطأ لحظة او قبل إنطالق أشارة ساعة المباراة بنياية زم 8-8
 المعب مباشرة يجب أن تنفذ جميع الرميات المستحقة جراء ذلك الخطأ.
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إذا تطمب األمر وقت أضافي كنتيجة ليذه الرمية )الرميات( الحرة،  8-9
فعميو يجب اعتبار جميع االخطاء المرتكبة بعد انتياء زمن المعب كأنيا 

تنفذ حدثت خالل فترة استراحة المعب والرمية )الرميات( الحرة يجب أن 
 قبل البدء بالوقت االضافي.

 
 بداية ونياية الفترة أو المباراة :  -9مادة 

 Beginning and end of a period or the game      
تبدأ الفترة األولى عندما تترك الكرة يد الحكم في كرة القفز لبداية الفترة  9-1

 االولى.
 المنفذ تصرف الالعب تحتتوضع الكرة تبدأ بقية فترات المباراة عندما  9-2

 لرمية االدخال.
ال تبدأ المباراة إذا لم يتواجد أحد الفريقين بخمسة العبين جاىزين عمى  9-3

 أرض الممعب.
في جميع المباريات يجب أن يأخذ الفريق الذي يرد اسمو أوال مقعد  9-4

الفريق والسمة الخاصة بو عمى الجانب األيسر من طاولة التسجيل 
الممعب ولكن إذا تم االتفاق بين الفريقين بتبادل  المواجية ألرض

 مواقعيما )مقاعد الفريق أو السمة( فميما ذلك.
يسمح لمفريقين باألحماء قبل الفترة األولى والثالثة في نصف الممعب  9-5

 الموجود بو سمة منافيسيم.
 يجب أن يتبادل الفريقان السمتين في النصف الثاني من المباراة. 9-6
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جميع الفترات األضافية يبقى الفريق مستمر في المعب باتجاه نفس في  9-7
 السمة مثمما كان في الفترة الرابعة.

يجب ان تنتيي الفترة ، الفترة االضافية او المباراة عندما تنطمق االشارة  9-8
، وعندما يتم  ) الفترة ( نياية زمن المعبلالصوتية لساعة المباراة 
االولوية ضاءة لالالضاءة حول محيطيا، فان تجييز الموحة الخمفية با

 صوت ساعة المباراة. عمى
 

 Status of the ballحاالت الكرة :                    -10مادة 
 تكون الكرة أما حية أو ميتة. 10-1
 تصبح الكرة حية عندما: 10-2
 .تترك الكرة يد الحكم في كرة القفز لبداية الفترة االولى 
  في متناول رامي الرمية الحرة ، أثناء رمية حرة.يضع الحكم الكرة 
 .يضع الحكم الكرة في متناول الالعب الدخاليا أثناء رمية االدخال 

 تصبح الكرة ميتة عندما: 10-3
 .تحدث أي أصابة ميدانية أو رمية حرة ناجحة 
 .يطمق الحكم صافرتو والكرة حية 
  يتبعيا:تبين أن الكرة لن تدخل السمة في الرمية الحرة التي 

 رمية )رميات( حرة أخرى . -
 جزاء الحق )رمية / رميات حرة / أو رمية أدخال( -
 .تنطمق أشارة ساعة المبارة معمنة أنتياء الفترة 
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  معمنة أنتياء زمن اليجمة بينما يكون  التصويبتنطمق أشارة ساعة
 الفريق مسيطرا عمى الكرة.

 واء عمى أثر تصويبة يممس العب من أي من الفريقين الكرة وىي في الي
 ميدانية بعد أن:

 أطمق أي حكم صافرتو. -
 انطمق صوت جياز ساعة المباراة بنياية الفترة. -
 . ساعة التصويبانطمق صوت جياز  -
 ال تصبح الكرة ميتة وتحتسب اإلصابة إذا حدثت عندما: 10-4
  : تكون الكرة في اليواء عمى أثر تصويبة ميدانية و 

 صافرتويطمق الحكم  -
 تنطمق اشارة ساعة المباراة بانتياء الفترة. -
 . تصويبتنطمق أشارة ساعة الـ -
 الي  اثر رمية حرة ويطمق الحكم صافرتو تكون الكرة في اليواء عمى

 مخالفة لمقواعد من أي العب غير رامي الرمية الحرة. 
  يرتكب الالعب خطأ عمى أي منافس بينما التزال الكرة تحت سيطرة

في وضع تصويب الصابة ميدانية والذي انيى التصويبة بحركة  منافس
 مستمرة بدأت قبل حدوث الخطأ.

 الينطبق ىذا البند واليتم احتساب االصابة :
 عند القيام بعمل تصويب جديد كميا.  بعد ان يطمق الحكم صافرتو -
خالل استمرارية حركة الالعب لمتيديف تنطمق اشارة ساعة المباراة  -

 .تصويبالفترة أو انطالق اشارة ساعة الالنياء 
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 مكان الالعب والحكم :  -11مادة 
                         Location of aplayer and un official       

 يتحدد مكان الالعب بالموقع الذي يالمس فيو االرض. 11-1
فعندما يكون في اليواء اثر قفزة، فان مكانة يتحدد في الموقع الذي 

يالمس فيو االرض، وىذا يشمل خطوط الحدود، خط المركز، خط الثالث كان 
نقاط،  خط الرمية الحرة ، الخطوط المحددة لمنطقة الرمية الحرة والخطوط 

 المحددة لنصفي دائرة خطأ غير المياجم.
اذا قفز الالعب من ممعبو االمامي واسس حيازة جديدة عمى الكرة  11-2

موقعو بالنسبة لممنطقة الخمفية او االمامية  لفريقو وىو في اليواء ، فان
  لن يتحدد اال بعد نزولو عمى االرض مرة اخرى.

يتحدد مكان الحكم بنفس الطريقة كما بالنسبة لالعب فعندما تممس  11-3
 الكرة الحكم تكون كأنيا لمست االرض المتواجد بيا الحكم .

 
 كرة القفز والحيازة المتبادلة : -12مادة 

                    Jump ball and alternating possession  
   Definition   تعريف :              12-1
تحدث كرة القفز عندما يقذف الحكم الكرة بين أي العبين  12-1-1

 متنافسين في الدائرة المركزية في بداية الفترة االول .
العبين تكون الكرة ممسوكة عندما يطبق عمى الكرة بأحكام  12-1-2

متنافسين أو اكثر باحدى او كمتا اليدين بحيث يتعذر أي من 
 الالعبين تحقيق السيطرة دون خشونة مفرطة.
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 :اإلجـراء   12-2
يقف كل قافز وقدميو داخل نصف الدائرة القريب من السمة  12-2-1

 .الخاصة بفريقو واحدى قدمية قريبة من خط مركز الدائرة
الفريق ان يشغموا اماكًن متجاورة حول ال يجوز لالعبي نفس  12-2-2

 الدائرة إذا ما رغب احد المنافسين اشغال احد ىذه األماكن.

يجب ان يقذف الحكم الكرة بين القافزين الى أعمى )عموديًا( والى  12-2-3
  ارتفاع اعمى من قدرتيما لموصول الى الكرة بالقفز.

يجب ان يتم ضرب الكرة بيد )يدي( احد او كال القافزين بعد ان  12-2-4
 تبمغ الكرة اعمى نقطة ممكنة. 

اليجوز لكال القافزين ترك مكانيما الى ان يتم ضرب الكرة بشكل  12-2-5
 مشروع.

ال يجوز ألي من القافزين امساك الكرة او لمسيا اكثر من مرتين  12-2-6
 او األرض.حتى تممس العب من غير القافزين 

 اذا لم تضرب الكرة من احد القافزين، توجب اعادة كرة القفز. 12-2-7
ال يجوز الي العب من غير القافزين ان يضع اي جزء من  12-2-8

 جسمو عمى او فوق خط الدائرة قبل ان تضرب الكرة. 
6 6-2-612 5-2-612 4-2-612 1-2-12كسر المواد  

 6 يعتبر مخالفة.12-2-8
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  Jump ball situations           : حاالت كرة القفز 12-3
 تحدت حالة كرة القفز عندما:    
 . يتم احتساب كرة ممسوكة 
  تخرج الكرة خارج الحدود مع اختالف الحكام او عدم استطاعة الحكام

 تقرير من اخر العب لمس الكرة قبل خروجيا.
 حرة أخيرة او  تحدث مخالفة من قبل العبين متنافسين عقب تنفيذ رمية

 وحيدة غير ناجحة .
 ( أو بعد تنفيذ  ماعدا بين الرميات الحرة تعمق كرة حية عمى حوامل السمة

رمية حرة أخيرة او وحيدة تعقبيا تنفيذ رمية ادخال من منتصف الساحة 
 (. مقابل طاولة التسجيل

  بعدما تصبح الكرة ميتة واليكون أي من الفريقين مسيطرا عمى الكرة او
 قا ليا. مستح

  بعد ان يتم الغاء الجزاءات المتساوية ضد كال الفريقين، ولم يكن ىناك
جزاء لغرض التنفيذ ولم يكن احد الفريقين مسيطرا عمى الكرة وال مؤىال 

 لمعب الكرة قبل الخطأ االول او المخالفة.
 .ستبدأ جميع الفترات عدا الفترة االولى 

 definition   Alternatingتعريف الحيازة المتبادلة :   12-4
possession  

الحيازة المتبادلة ىي الطريقة لمتسبب في ان تصبح الكرة حية من  12-4-1
 رمية ادخال بداًل من كرة القفز.
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 الحيازة المتبادلة: 12-4-2
 .تبدأ عندما تكون الكرة في متناول الالعب إلجراء رمية اإلدخال 
 :تنتيي عندما 

 بشكل مشروع من قبل العب داخل الممعب. تممس أًوَتممس الكرة -
 يرتكب الفريق المنفذ لرمية اإلدخال مخالفة. -
 تعمق كرة حية عمى حوامل السمة خالل رمية اإلدخال. -
 
 اجراءات الحيازة المتبادلة  5 –12
في جميع حاالت كرة القفز بخالف البدء في بداية المباراة تتبادل  12-5-1

الفرق الحيازة لرمية ادخال من الموقع االقرب لحدوث حالة كرة 
 القفز.

يبدأ عممية الحيازة المتبادلة الفريق الذي لم يحقق السيطرة عمى كرة  12-5-2
 حية في الممعب بعد كرة القفز التي تبدأ بيا الفترة االولى.

يجب ان يبدأ الفريق الذي لو حق الحيازة المتبادلة الفترة التالية  12-5-3
برمية ادخال من منتصف الساحة المقابمة لطاولة التسجيل، مالم 

 يكن ىناك رميات حرة الحقة وحيازة كجزاء يجب ان ينفذ.
يتحدد الفريق المستحق ادخال الحيازة المتبادلة بواسطة سيم  12-5-4

دلة باتجاة سمة المنافسين ، ويتم عكس سيم الحيازة الحيازة المتبا
 مباشرة عندما تنتيي رمية ادخال الحيازة المتبادلة.

تتسبب مخالفة الفريق اثناء تنفيذ رمية االدخال جراء حالة الحيازة  12-5-5
المتبادلة بفقده رمية االدخال ويتم عكس سيم الحيازة المتبادلة 
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الحق في الحيازة المتبادلة لحالة كرة  مباشرة لمفريق المنافس الذي لو
 القفز التالية.

ويجب منح الفريق المنافس رمية ادخال كنتيجة لمخالفة الفريق لتنفيذ 
 ة من مكان رمية االدخال االصمية.رمية ادخال الحيازة المتبادل

 الخطأ من قبل أي من الفريقين.   12-5-6
   قبل بدء أي فترة عدا الفترة االولى، او 
 ل رمية االدخال من حيازة متبادلة.خال 

في ىذه الحالة،اليفقد الفريق فرصتو في رمية االدخال التالية من حالة الحيازة 
 المتبادلة. 

 
  How the ball is playedكيف تمعب الكرة      - 13مادة  

  Difinitionتعريف   -13
خالل المباراة، تمعب الكرة بواسطة اليد )االيدي( فقط ويمكن ان  13-1

تمرر، ترمى، تدفع، تدحرج او يحاور بيا في أي اتجاه وضمن القيود 
 المنصوص عمييا في المواد القانونية.

 
 قاعدة:  13-2

يجب عمى الالعب ان اليجري بالكرة أويتعمد ركميا أو صدىا بأي          
ربيا بقبضة اليد ، ولكن ان تحتك الكرة او جزء من الساق او يض

 تممس بأي جزء من القدم بدون قصد اليعتبر مخالفة.
 يعتبر مخالفة . 2-13كسر لقواعد المادة 
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  Control of the ballالسيطرة عمى الكرة           -14مادة 
يكون الفريق مسيطرا عمى الكرة عندما يكون العبا من ذلك الفريق  14-1

مى كرة حية بحال مسكيا او المحاورة بيا، او تكون تحت مسيطرًا ع
 تصرفو كرة حية. 

 تستمر سيطرة الفريق عندما :  14-2
 .يكون العب من ذلك الفريق مسيطر عمى كرة حية 
 .تكون الكرة في حالة تمرير بين افراد ذلك الفريق 

 تنتيي سيطرة الفريق عندما: 14-3
  ة.يحقق أي العب منافس السيطرة عمى الكر 
 .تصبح الكرة ميتة 
 .تترك الكرة يد )يدي( الالعب في حالة تصويبية ميدانية او رمية حرة 
 

 : الالعب في وضع التصويب                              15مادة 
player in the acte of shooting                                 

اليدف ىي عندما تكون الكرة التصويبة الميدانية او الرمية الحرة عمى  15-1
 بين يد )يدي( الالعب ويرمى بيا في اليواء باتجاه سمة الخصم.

 المتابعة ىي توجيو الكرة باليد )اليدين( مباشرة الى سمة الخصم. 
كبس الكرة ىو وضع الكرة في السمة بقوة بواسطة يد واحدة أو كمتا اليدين    

 انية.وتعتبر المتابعة والكبس كأنيا تصويبة ميد
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 وضع التصويب : 2- 15
يبدأ وضع التصويب عندما يبدأ الالعب في الحركة المستمرة التي 
يعقبيا اطالق الكرة وفي تقدير الحكم أنة قد بدأ محاولة التسجيل، برمي، 

 متابعة او كبس الكرة نحو سمة المنافس.
ينتيي التصويب عندما تترك الكرة يد )يدي( الالعب، وفي الحالة 

 يكون فييا الرامي في اليواء، تعود كال القدمين الى األرض.التي 
ومن المحتمل أن يتم امساك ذراع )ذراعي( الالعب الذي يحاول 
التسجيل من قبل منافس ،فيمنعو من التسجيل ومع ذلك اليزال في حالة 

 تيديف عمى الرغم من ان الكرة لم تترك يد )يدي( الالعب.
المصرح بيا التي استخدمت ووضع  اليوجد عالقة بين عدد الخطوات

 التصويب.
 

 الحركة المستمرة في وضع التصويب. 15-3
  تبدأ عندما تستقر الكرة في يد )يدي( الالعب وبدات حركة التصويب

 التي عادة ما تكون الى أالعمى.
  ويمكن أن تشمل ذراع )ذراعي( الالعب و/ أو حركة الجسم المستخدمة

 بة ميدانية.منو في محاولة التصويب ال صا
  تنتيي عندما تخرج الكرة من يد)يدي( الالعب اواذا ما تم القيام بحركة

 تصويب جديدة كميا.
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 اإلصابة : متى تحدث وقيمتيا                      - 16مادة  
 Goal :when made and its value   

 Definitionتعريف               16-1
تحدث اإلصابة عندما تدخل كرة حية السمة من أعمى وتستقر بيا  16-1-1

 أو تمر خالليا.
تعتبر الكرة داخل السمة عندما يكون اقل جزء منيا داخل الحمقة و  16-1-2

 أسفل مستوى الحمقة.
  Rule           قاعدة :               16-2
خمتيا الكرة كما يتم احتساب االصابة لمفريق المياجم لمسمة التي د 16-2-1

 يمي:
 ( واحدة.1تحتسب اإلصابة من الرمية الحرة بنقطة ) 
 ( أثنين.2تحتسب اإلصابة الميدانية من منطقة النقطتين بنقطتين ) 
 ( نقاط.3تحتسب اإلصابة الميدانية من منطقة الثالث نقاط بثالث ) 
  بعد ان تمس الكرة الحمقة بعد الرمية الحرة االخيرة او الوحيدة وتممس

بطريقة مشروعة من قبل مياجم او مدافع قبل دخوليا لمسمة فيتم 
 احتسابيا نقطتين.

إذا ما سجل العب إصابة ميدانية في سمتو بالمصادفة يتم تسجيل  16-2-2
المتواجد في  النقاط وكأنيا أحرزت من قبل رئيس الفريق المنافس

 .ارض الممعب
متعمدا تعتبر مخالفة إذا ما سجل العب إصابة ميدانية في سمتو  16-2-3

 وال تحتسب اإلصابة.
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إذا ما تسبب العب بإدخال الكرة بأكمميا من أسفل السمة تعتبر  16-2-4
 مخالفة.

في حالة رميو اإلدخال أو المتابعة بعد الرمية الحرة األخيرة لحظة    16-2-5
أن يممس الكرة العب داخل الممعب إلى أن يصوبيا، يجب ان يتوفر حد أدنى 

( 00.3وقت لمثل ىذه التصويبة قبل انقضاء الوقت. فإذا ما تم عرض )من ال
ثالثة أعشار الثانية عمى ساعة المباراة، فأنو من واجب الحكم )الحكام( أن 

 يقرر ما إذا تركت الكرة قبل انطالق إشارة ساعة  المباراة النتياء الفترة.
عمى ( عشر ثانية 00.1(عشري أو )00.2وعمى كٍل، إذا تم عرض )

ساعة المباراة فأن النمط الوحيد لإلصابة المتحققة تكون بضرب الكرة 
 أو غمسيا مباشرة من العب باليواء.

 
 Throw-inرمية اإلدخال :            -17مادة 
 Definitionتعريف       17-1
رمية اإلدخال ىي تمرير الكرة من قبل العب خارج الحدود إلى  17-1-1

 داخل ساحة المعب.
 األجراء :   17-2
عمى الحكم أن يسمم أو يضع الكرة في متناول يد الالعب الذي  17-2-1

سيقوم برمية األدخال. ممكن لمحكم ان يقذف او يرتد بالكرة لالعب 
 الذي سينفذ رمية االدخال شريطة أن:

 ( أمتار من الالعب الذي سينفذ 4يكون الحكم عمى بعد ال يزيد عن )
 رمية اإلدخال.
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 ب الذي سينفذ رمية اإلدخال في المكان الصحيح كما ىو يكون الالع
 محدد من الحكم.

يجب عمى الالعب تنفيذ رمية اإلدخال من الخارج عند أقرب  17-2-2
مكان لممخالفة كما حدده الحكم أو المكان الذي توقف عنده المعب 

 بأستثناء خمف الموحة مباشرة.
خط امتداد منتصف  يجب أن تنفذ رمية اإلدخال الالحقة من  17-2-3

 الممعب مقابل طاولة التسجيل في الحاالت االتية:
 . لبداية جميع فترات المعب عدا الفترة االولى 
  بعد تنفيذ رميات حرة ناتجة عن خطأ فني ، سوء سموك او عدم

 اىمية .
ويجب عمى الالعب المنفذ لرمية األدخال من منتصف الممعب أن يضع 

تداد خط المركز ، ويحق لو أن يمرر الكرة أحد قدميو عمى أحد جانبي ام
 إلى زميل بالفريق في أي موقع عمى أرض الممعب.

من الفترة ( دقيقة أو أقل  2:00عندما تظير عمى ساعة المباراة )  17-2-4
لمفريق المستحق ، بعد وقت مستقطع تم منحو و كل فترة اضافية أالرابعة 

يجب ان تعطى الكرة لرمية ادخال من الدخال الكرة في منطقة فريقو الخمفية، 
 خط رمية االدخال في المنطقة االمامية المقابل لطاولة التسجيل.

 
عمى أثر خطأ شخصي أرتكبو العب من الفريق المسيطر عمى  17-2-5

كرة حية أو الفريق المستحق لمكرة، يجب أن تنفذ رمية اإلدخال  من 
 أقرب مكان لوقوع المخالفة.
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ل الكرة في السمة وال يتم أحتساب اإلصابة الميدانية أو عندما تدخ 17-2-6
الرمية الحرة يجب أن تنفذ رمية اإلدخال الالحقة مع إمتداد خط 

 الرمية الحرة.
بعد تسجيل إصابة ميدانية أو الرمية الحرة الوحيدة أواألخيرة   17-2-7

 ناجحة :
  يستطيع أي العب منافس لمفريق الذي سجل إصابة أن ينفذ رمية

اإلدخال من اي مكان من خط النياية حيث سجمت اإلصابة ، ىذا 
ينطبق أيضا بعد أن يسمم الحكم الكرة لالعب أو يضعيا تحت 
تصرفو بعد الوقت المستقطع أو بعد أي ايقاف لمعب بسبب تصويبة 

 ميدانية او الرمية الحرة االخيرة او الوحيدة اذا كانت ناجحة.
 دخال بالتحرك جانبيا و/ أو إلى يمكن لالعب الذي ينفذ رمية اإل

الخمف ويمكن تمرير الكرة بين أفراد الفريق الواحد عمى أو خمف 
( ثوان يبدأ عندما تصبح الكرة 5الخط النيائي، ولكن أحتساب الـ )

 تحت تصرف أول العب خارج الحدود.
 

  Ruleقاعدة  :         17-3
 : يجب عمى الالعب المنفذ لرمية اإلدخال أال  17-3-1
 ( ثواني لترك الكرة.5يستفذ أكثر من خمس ) 
 .يخطو الى أرض الممعب قبل أو لحظة ترك الكرة 
  .يتسبب في أن تممس الكرة خارج الحدود ،بعد تركيا في رمية االدخال 
 .يممس الكرة في الممعب قبل أن تممس العبا آخر 
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  .يتسبب في أن تدخل الكرة في السمة مباشرة 
  ( متر واحد أو أن يتحرك في أكثر من 1تزيد عن )يتحرك جانبا مسافة

أتجاه من المكان الذي حدد من قبل الحكم قبل أو أثناء ترك 
عدا خمف خط الحد النيائي بعد اصابة ناجحة او رمية حرة ا،مالكرة

 اخيرة ناجحة.
وعمى كل فأنو من المسموح بالتحرك من الخط إلى الخمف مباشرة 

 طالما سمحت الظروف بذلك.
 ال يسمح ألي العب آخر أن : 17-3-2
  يتجاوز بأي جزء من جسمو خط الحدود قبل أن ترمى الكرة عبر

 الخط.
 ( متر واحد من الالعب الذي ينفذ رمية 1يتواجد عمى مسافة تقل عن )

اإلدخال عندما تكون المنطقة )الحيز( الخالي من العوائق خارج الحدود 
 ( مترين.2في نقطة رمية اإلدخال يقل عن )

 يعتبر مخالفة. 3-17رد في المادة كسر ما و 
 الجزاء   17-4

 تمنح الكرة لممنافسين لرمية إدخال من موقع رمية اإلدخال األصمية.
 
 
 
 

 


