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 RULE SEVEN – GENERAL القاعدة السابعة : قواعد عامة

PROVISIONS   

  Five Fouls by a Playخمسة اخطاء عمى الالعب      - 44مادة
و / أو فنية يجب ان يتم  الالعب الذي ارتكب خمسة اخطاء شخصية 44-1

ابالغو بذلك من قبل الحكم االول ويجب عميو ان يغادر الممعب فورًا، 
 ( ثانية. 30ويجب ان يتم استبدالو خالل )

الخطأ من العب ارتكب مؤخرًا خطأه الخامس، يعتبر خطأ من العب  44-2
 (. Bمستبعد ويحتسب ويدون في استمـارة التسجيل ضد المدرب )

    Team Fouls: Penaltyاخطاء الفريق : الجزاء      - 41مادة  
  Definition      تعريف  41-1
أخطاء الفريق ىي ) شخصية ، فنية ، سوء سموك أو عدم أىمية   41-1-1

يكون الفريق في وضـع جزاء خطأ الفريق و  ترتكب من قبل العب (
 ( أخطاء فريق بالفترة. 4عندمـا يرتكب اربعة )

خطاء الفريق المرتكبة في أي استراحة لعب يتم اعتبارىا جميع أ 41-1-2
 كجزء من الفترة التالية او الفترة اإلضافية التالية. 

تبارىا جميع أخطاء الفريق المرتكبة خالل أي فترة إضافية يتم اع 41-1-3
 كجزء من الفترة الرابعة. 

   Ruleقاعدة  :      41-2
ء الفريق، فان جميع أخطاء عندما يكون الفريق في وضع جزا 41-2-1

الالعبين الشخصية التي تحدث تاليا والمرتكبة عمى العب ليس في 
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( حرتين بداًل من رمية 2وضع التصويب يتم مجازاتيا برميتين )
  .ويجب ان ينفذ الرميات الالعب الذي ارتكب ضده الخطأ،  إدخال

كرة  إذا ارتكب خطأ شخصي من قبل العب الفريق المسيطر عمى 41-2-2
حية او الفريق الذي من حقو رمية اإلدخال، فان جزاء ىذا الخطأ 

 تكون رمية إدخال لمفريق المنافس.
 

  Special Situations   الحاالت الخاصة            - 42مادة  
  Definitionتعريف    42-1

ىي الحاالت التي تنشأ عند ارتكاب خطأ )أخطاء( إضافي في نفس  
 التي تمي خطأ او مخالفة. فترة توقف الساعة

                procedureاالجراء  42-2
 يتم احتساب جميع االخطاء وتحدد جميع الجزاءات. 42-2-1
 يتم اقرار الترتيب الذي حدثت فيو جميع االخطاء . 42-2-2
يتم الغاء جميع الجزاءات المتساوية ضد كال الفريقين وكذلك  42-2-3

تسجيل فييا ومن المحظة التي يتم جزاءات االخطاء المزدوجة 
 الغاء الجزاءات تعتبر كأنيا لم تحدث ابدَا .األخطاء ويتم 

الحق في حيازة الكرة )كآخر جزء من الجزاء الواجب تنفيذه( يمغي  42-2-4
 اية حقوق سابقة لحيازة الكرة.

حالما تصبح الكرة حية لمرمية الحرة االولى او الوحيدة او لرمية  42-2-5
، عندىا فان ذلك الجزاء يصبح غير قابل لالستخدام اللغاء  ادخال

 جزاء اخر. 
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جميع الجزاءات المتبقية يتم تنفيذىا وفقًا لمترتيب الذي احتسبت  42-2-6
 فيو. 

اذا لم يتبقى ضد الفريقين جزاءات لمتنفيذ بعد الغاء الجزاءات  42-2-7
 تساوية تستأنف المباراة كما يمي.الم

  اذا حدثت مخالفة في نفس الوقت تقريبا و :
   سجمت اصابة ميدانية ، يجب ان تمنح الكرة الى الفريق الذي سجمت

 في سمتو االصابة لرمية ادخال من اي مكان عمى الخط النيائي. 
   كان احد الفريقين مسيطرًا عمى الكرة او لو حق الكرة، يجب ان تمنح

 الجية االقرب لوقوع اول مخالفة.  الكرة لذلك الفريق لرمية ادخال من
   لم يكن كال الفريقين مسيطرًا عمى الكرة او لو حق الكرة، تحدث حالة

 كرة قفز.
     FREE THROWSالرميات الحرة           - 43مادة  

  DEFINITIONتعريف         43-1
( واحدة، 1الرمية الحرة ىي فرصة تمنح لالعب الحراز نقطة ) 43-1-1

حمة من موقع خمف خط الرمية الحرة ومن داخل نصف دون مزا
 الدائرة. 

تعرف مجموعة الرميات الحرة بكونيا جميع الرميات الحرة و/ او  43-1-2
 الناجمة عن جزاء خطأ واحد.الحيازة التالية لمكرة 
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 وقفة الالعبين خالل الرميات الحرة (6شكل )
 

  Ruleقاعدة       43-2
 أ شخصي جزاءه منح رمية )رميات( حرة: عند احتساب خط 43-2-1
  )يقوم الالعب الذي ارتكب ضده الخطأ بمحاولة الرمية )الرميات

 الحرة. 
  اذا كان ىناك طمب لتبديل الالعب الذي ارتكب ضده الخطأ، يجب

 ان يقوم بمحاولة الرمية )الرميات( الحرة قبل مغادرتو الممعب. 
  مية )الرميات( الحرة ترك اذا توجب عمى الالعب المحدد لتنفيذ الر

الممعب بسبب االصابة ارتكابو الخطأ الخامس او الستبعاده، يقوم 
بديمو بتنفيذ الرمية )الرميات( الحرة واذا لم يتوفر بديل، يمكن الي 

 زميل في الفريق ان يقوم بتنفيذ الرمية )الرميات( الحرة. 



 الدكتور علي سموم الفرطوسيترجمة واعداد الحكن الدولي االستاذ  

 

- 19 - 

 

يق المنافس عند احتساب خطأ فني فانو يسمح الي العب من الفر  43-2-2
 درب بتولى تنفيذ الرميات الحرة. يقوم بتعينو الم

 يجب عمى رامي الرميات الحرة:  43-2-3
  .ان يأخذ موقعًا خمف خط الرمية الحرة وداخل نصف الدائرة 
  يستخدم أي اسموب لتصويب الرمية الحرة بطريقة تدخل بيا الكرة السمة

 من االعمى او تممس الحمقة .
 ( ثواني من الوقت الذي وضعت في 5ل خمس )ان يترك الكرة خال

 متناولو الكرة من قبل الحكم. 
  ان ال يممس خط الرمية الحرة او المنطقة المحرمة خمف خط الرمية

 الحرة قبل ان تدخل الكرة بالسمة او تممس الحمقة. 
  .ان ال يخادع في الرمية الحرة 
الحرة، يجب عمييم الالعبون المتواجدون في مناطق متابعة الرمية  43-2-4

 ( متر واحد بالعمق 1ان يشغموا ىذه المواقع  بالتبادل والتي تعتبر )
 ( ويجب عمييم أن ال:6)شكل 

  .يشغموا اماكن المتابعة غير المسموحة ليم 
  يدخموا المنطقة المحرمة، المنطقة المحايدة او يتركوا اماكن المتابعة

 . حتى تترك الكرة يد )يدي( رامي الرمية الحرة
   .)يؤثر المنافسون عمى رامي الرمية الحرة بحركاتيم )أفعاليم 
يجب عمى جميع الالعبين غير المتواجدين في اماكن متابعة  43-2-5

الرمية الحرة ان يبقوا خمف امتداد خط الرمية الحرة وخمف خط 
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االصابة الميدانية بثالث نقاط حتى تممس الكرة الحمقة او تنتيي 
 الرمية الحرة. 

خالل رمية )رميات( حرة والتي يعقبيا مجموعة من الرميات الحرة  43-2-6
االخرى او رمية ادخال، يجب ان يتواجد جميع الالعبين خمف 
 امتداد خط الرمية الحرة وخمف خط االصابة الميدانية بثالث نقاط. 

أو  5-2-43،  4-2-43،  3-2-43كسر ما ورد في المادة  
 يعتبر مخالفة.  43-2-6
 

  Penaltyالجزاء :               43-3
اذا كانت الرمية الحرة ناجحة و ارتكبت المخالفة من قبل رامي  43-3-1

 الرمية الحرة، ال يتم احتساب النقطة )النقاط( اذا تحققت. 
أي مخالفة من العب اخر والتي تحدث مباشرة ، فبل، في نفس الوقت  

 ب ان يتغاضى عنيا.          تقريبا او بعد مخالفة رامي الرمية الحرة يج
يتم منح الكرة لممنافسين لرمية ادخال من خارج الحدود عمى امتداد  -

خط الرمية الحرة ما لم يكن ىناك رمية )رميات( حرة او جزاء حيازة 
 يجب تنفيذه. 

اذا كانت الرمية الحرة ناجحة وارتكبت مخالفة من أي العب غير  43-3-2
 رامي الرمية الحرة: 

 ب النقطة )النقاط( ان تحققت. تحتس 
  .يتم التغاضي عن المخالفة 
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وفي حالة الرمية الحرة االخيرة او الوحيدة تمنح الكرة لممنافسين لرمية  
 ادخال من خط النياية. 

 
 اذا كانت الرمية الحرة غير ناجحة وارتكبت مخالفة بواسطة: 43-3-3
  حرة االخيرة او الوحيدة مرمية الل الء الراميزمرامي الرمية الحرة او احد

يجب ان تمنح الكرة لممنافسين لرمية ادخال عمى امتداد خط الرمية 
الحرة ما لم يكن ذلك الفريق مستحق لرمية االدخال اثر حيازة بعد 

 الرمية. 
  أي منافس لرامي الرمية الحرة تمنح رمية حرة بديمة لرامي الرمية

 الحرة. 
 يرة او الوحيدة تستأنف المباراة بحالة كال الفريقين في الرمية الحرة االخ

 كرة قفز. 
 Correctable  Errorsالخطأ القابل لمتصحيح     -44مادة 
  Definitionتعريف   44-1

يجوز لمحكام تصحيح خطأ اذا ما تم التغاضي عن قاعدة قانونية  
 الحاالت االتية فقط:  فيسيوًا 
  .منح رمية )رميات( حرة غير مستحقة 
 منح رمية )رميات( حرة مستحقة. االخفاق في 
 .منح او الغاء نقطة )نقاط( من قبل الحكام بالخطأ 
  .السماح لالعب الخطأ لمحاولة الرمية )الرميات( الحرة 
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 Procedure Generalاالجراء :          44-2
ليكون قاباًل لمتصحيح فان االخطاء المذكورة اعاله يجب  اقرارىا  44-2-1

لمراقب الفني او اداري الطاولة قبل ان تصبح من قبل الحكام ، ا
الكرة حية عمى اثر اول كرة ميتة بعد ان دارت ساعة المباراة عقب 

  الخطأ.
يجوز لمحكم ان يوقف المباراة فورًا عمى ضوء اكتشاف الخطأ  44-2-2

القابل لمتصحيح طالما ان ذلك ال يضع أيًا من الفريقين في موضع 
 الضرر.  

اء ارتكبت، نقاط سجمت، وقت انقضى، واي نشاط اخر اية اخط 44-2-3
والذي ممكن ان يحدث بعد حدوث الخطأ وقبل اكتشاف الخطأ، ال 

 يتم الغاءىا. 
يتم استئناف المعب من النقطة التي توقفت بعد تصحيح الخطأ   44-2-4

عندىا المباراة لتصحيح الخطأ، ما لم ينص عميو بخالف ذلك في 
ح الكرة لمفريق المستحق ليا عندما توقفت ىذه القواعد، ويتم من

  .الخطأ لتصحيحالمباراة 
 عند اكتشاف خطأ ما زال قاباًل لمتصحيح: 44-2-5
  اذا كان الالعب المعني في تصحيح الخطأ عمى مقعد الفريق بعد ان

تم استبدالو بطريقة مشروعة )ليس باستبعاده او ارتكباه االخطاء 
الممعب لممشاركة في تصحيح  الخمسة(، يجب ان يعود الى ارض
 الخطأ ويصبح العبًا عند ىذه النقطة. 
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وعمى اثر اكتمال التصحيح يجوز لو البقاء في المباراة ما لم يطمب  
تبدياًل قانونيًا مرة اخرى وفي ىذه الحالة يستطيع الالعب مغادرة ارض 

 الممعب. 
 س او اذا تم استبدال الالعب بسبب اصابتو او ارتكابو الخطأ الخام

الستبعاده بعدم االىمية توجب عمى بديمو المشاركة في تصحيح 
 الخطأ. 

ال يمكن تصحيح االخطاء القابمة لمتصحيح بعد قيام الحكم االول  44-2-6
 بالتوقيع عمى استمارة التسجيل. 

من قبل  أوساعة التصويبت يوقتفي ال ، التسجيلفي أية اخطاء  44-2-7
نتيجة ، عدد االخطاء ، عدد االوقات والتي تتضمن ال حكام الطاولة
، يمكن أو وقت ساعة التصويب المباراةت يوقتاو المستقطعة 

تصحيحيا من قبل الحكام في أي وقت قبل ان يقوم الحكم االول 
 بالتوقيع عمى االستمارة.

 
 Procedure Specialاجراء خاص   44-3
 منح رمية )رميات( حرة غير مستحقة : 44-3-1
الرمية )الرميات( الحرة الناجمة عن الخطأ ، ويتم استئناف المباراة يتم الغاء   

 كما يمي: 
  اذا لم تكن ساعة المباراة دارت بعد حدوث الخطأ تمنح الكرة لرمية

 ادخال الى الفريق الذي الغيت رمية )رميات( حرة منو. 
 : اذا دارت ساعة المباراة بعد حدوث الخطأ ثم 
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رة )او لو حق الكرة( عند اكتشاف حالة كان الفريق المسيطر عمى الك -
الخطأ ىو نفس الفريق الذي كان مسيطرا عمى الكرة او كان الفريق 

 االخر مسيطرا عمى الكرة وقت ان حدث الخطأ ، او 
لم تكن الكرة بحوزة احد الفريقين وقت اكتشاف الخطأ ، يتم منح الكرة  -

 لمفريق الذي لو حق الكرة وقت اكتشاف الخطأ.
  ت ساعة المباراة، وعند اكتشاف الخطأ، الفريق المسيطر عمى اذا دار

الكرة او لو حق الكرة ىو الفريق المنافس لمفريق الذي كان مسيطرًا 
 عمى الكرة وقت حدوث الخطأ، تحدث حالة كرة قفز. 

  اذا دارت ساعة المباراة واكتشف الخطأ، وىناك رمية )رميات( حرة
يات( الحرة ويتم منح الكرة لرمية مستحقة، يجب ان تنفذ الرمية )الرم

 ادخال الى الفريق الذي كان مسيطرًا عمى الكرة وقد حدوث الخطأ.
 االخفاق في منح رمية )رميات( حرة مستحقة :  44-3-2
  اذا لم يحدث تغيير في حيازة الكرة منذ وقوع الخطأ ، يجب ان

 ية. تستأنف المباراة بعد تصحيح الخطأ كما ىو بعد أي رمية حرة عاد
  يتم التغاضي عن الخطأ اذا كان نفس الفريق الذي منح حيازة الكرة

 من رمية ادخال بطريق الخطأ قد سجل اصابة. 
 السماح لالعب الخطأ بمحاولة الرمية )الرميات( الحرة: 44-3-3

يجب ان تمغى الرمية ) الرميات ( الحرة المنفذة نتيجة الخطأ وكذلك      
ن الجزاء، ويتم منح الكرة لمفريق المنافس لرمية حيازة الكرة اذا كانت ضم

اءات لمخالفات اخرى ادخال عند امتداد خط الرمية الحرة، ما لم يكن ىناك جز 
 يجب ان تنفذ.
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 الثامنة:الحكام،حكام الطاولة،المراقب الفني:واجباتهم وسمطاتهم القاعدة
RULE.EIGHT–OFFICIALS,TABLE-OFFICIALS, COMMISSIONER 

 الحكام، اداري الطاولة والمراقب الفني:  - 45مادة  
OFFICIALS, TABLE OFFICIALS AND COMMISSIONER  

الطاولة  واىم الحكم االول وحكم او حكمين، يعاونيما اداري المسؤولون 45-1
 والمراقب الفني. 

الطاولة ىم المسجل، مساعد المسجل ، الميقاتي وميقاتي الـ اداريوا  45-2
 ثانية.  24

يجمس المراقب الفني بين المسجل والميقاتي وتكون ميمتو الرئيسة  45-3
اثناء المباراة مراقبة عمل اداري الطاولة ومساعدة حكام الساحة في 

 تسييل سير المباراة. 
عند اختيار الحكام لممباراة يجب أال يكونوا مرتبطين عمى االطالق  45-4

 بكال الفريقين عمى الممعب. 
الطاولة والمراقب الفني، عمييم ادارة المباراة وفقًا ليذه  واريالحكام، ادا 45-5

 القواعد وليس لدييم السمطة عمى تغييرىا. 
يجب ان تتكون مالبس الحكام من قميص تحكيم، بنطال اسود طويل،  45-6

 جواريب سوداء وحذاء كرة سمة اسود. 
 يجب ان يرتدي الحكام، اداري الطاولة مالبس موحدة.  45-7
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 الحكم االول: واجبات وسمطات: - 46ادة  م
                               Referee: Duties and Powers  

 يجب عمى الحكم االول ان: 
 يفحص ويعتمد جميع االجيزة التي سوف تستخدم خالل المباراة.  46-1
ثا، ساعة االيقاف ويتعرف  24الـ  ساعةيحدد ساعة المباراة الرسمية،  46-2

 اداري الطاولة.  عمى
( كرتين مستخدمتين عمى االقل مقدمتين 2يختار كرة المعب من بين ) 46-3

من قبل الفريق المضيف فاذا لم تكن ايا من الكرتين مناسبة لممباراة، 
 يجوز لو ان يختار الكرة ذات النوعية االفضل المتوفرة. 

العبين ال يسمح الي العب من ارتداء اشياء قد تسبب االصابة ل 46-4
 االخرين. 

ينفذ كرة القفز لبدء الفترة االولى ورمية االدخال لبدء جميع الفترات  46-5
 االخرى. 

 لو السمطة في ايقاف المباراة اذا ما اقتضت الضرورة ذلك.  46-6
 من المباراة. خاسرا باالنسحاب لو السمطة في اعتبار الفريق  46-7
نياية زمن المعب او في أي وقت يفحص بعناية استمارة التسجيل عند  46-8

 يشعر انو من الضروري ذلك. 
يعتمد ويوقع عمى استمارة التسجيل في نياية زمن المعب لينيي عالقة  46-9

الحكام بالمباراة اذ تبدأ سمطة الحكام عند وصوليم ارض الممعب وىي 
( دقيقة قبل موعد بدء المباراة وتنتيي بانتياء زمن المعب كما ىو 20)

 من قبل الحكام.  معتمد
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 يدون عمى الجانب الخمفي الستمارة التسجيل قبل التوقيع اذا حدث : 46-14
 . أي انسحاب او خطأ عدم اىمية 
 ، أو أفراد مقاعد الفريق الالعبينقبل من  سوء سموك غير رياضي 

زمن  انتياء ( دقيقة او بين20قبل موعد بدء زمن المباراة بعشرين )
 دقة والتوقيع عمى استمارة التسجيل.المعب لممباراة والمصا

وفي أي حالة يتوجب عمى الحكم االول )او المراقب الفني ان وجد( ان 
 يبعث بتقرير مفصل الى الييئة المنظمة لممنافسة. 

لو السمطة باتخاذ القرار النيائي عند االختالف بين الحكام. والتخاذ  46-11
المراقب الفني و/ او  القرار النيائي ممكن استشارة الحكم الثاني،

 . اداري الطاولة
نظام االعادة السريع يستخدم يعتمد و ان الحق لو قبل المباراة    46-12

(IRS)  ،ليقرر قبل ان يوقع عمى استمارة التسجيل: 
 ( 0:00) عدم بقاء أي وقت  في نياية اي فترة او فترة اضافية 
عة المباراة قبل انطالق صوت ساالتصويبة االخيرة حصمت  الثبات ان -

 لنياية الفترة .
 اذا كان هناك :المتبقي عمى ساعة التوقيت وقت ال الثبات كم ىو -
 حدوث مخالفة خارج الحدود لالعب المصوب عمى السمة . -

 ثا ( . 24حدوث مخالفة ساعة التصويب ) -

 ثوان . 8حدوث مخالفة  -

 االعالن عن خطأ قبل نهاية وقت المعب . -
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 ( أو أقل في الفترة الرابعة أو أية 002:عندما تعرض ساعة التوقيت )
 فترة اضافية :

لتحديد إذا التصويبة الميدانية الناجحة كانت قد تمت قبل إشارة ساعة  -
 ثا ( . 24التصويب ) 

لتحديد إذا كانت التصويبة إلحراز ىدف ميداني قد تمت قبل اإلعالن  -
 عن أي خطأ .

 الممعب . لتحديد الالعب الذي تسبب بإخراج الكرة خارج حدود -
 : في أي وقت من المباراة 

 .نقاط 3أو  2لتحديد قيمة التصويب الميداني الناجح إن كان  -
لتصحيح الوقت عمى ساعة التوقيت أو ساعة التصويب عند عدم توقفيا   -

إطالق الحكام الصافرة ،أو بدأت ساعة التوقيت أوساعة التصويب العمل  بعد
 .قبل أن تصبح الكرة بالمعب 

 ديد مطابقة رامي الرمية الحرة.لتح -
لتحديد ىوية كل أعضاء الفريق وأنصار الفريق المشاركين بالشجار ،  -

 استنادا لمغادرتيم منطقة مقعد الفريق ،إلتخاذ الجزاء المناسب .
 

لو الحق في اتخاذ القرار في اي موضع لم يوضح ضمن قواعد  46-13
 المعب.
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 تهمالحكام: واجباتهم وسمطا - 47مادة  
                               Officials: Duties and Powers  

لمحكام السمطة في اصدار القرارات عن المخالفات ليذه القواعد سواء  47-1
ارتكبت داخل او خارج خطوط الحدود بما فييا طاولة المسجل، 

 مناطق مقاعد الفريق والمناطق الواقعة خمف الخطوط مباشرة. 
حكام صافراتيم عند حدوث مخالفة لمقواعد، نياية الفترة يطمق ال 47-2

اوعندما يجد الحكام من الضروري ايقاف المباراة. ويجب عمى الحكام 
ان ال يطمقوا صافرتيم بعد االصابة الميدانية الناحجة، رمية حرة 

 ناحجة او عندما تصبح الكرة حية. 
في كل حالة عند احتساب أي خطأ او مخالفة، يجب عمى الحكام  47-3

 االخذ بنظر االعتبار المبادئ االساسية االتية:
  .روح واىداف القانون لمحفاظ عمى سالمة المعبة 
  تطبيق مفيوم الفائدة / الضرر، اذ يجب عمى الحكام ان ال يقطعوا

المباراة بشكل غير ضروري لكي يعاقب العب باحتساب خطأ 
وال يضع  شخصي الحتكاك عرضي والذي ال يعطي الالعب فائدة

 منافسو في موضع ضرر. 
  تطبيق مفيوم االحساس العام لكل مباراة، اخذين بنظر االعتبار قدرات

 الالعبين المعنيين ومواقفيم وتصرفاتيم اثناء المباراة. 
  الثبات في الحفاظ عمى التوازن بين السيطرة عمى المباراة وانسيابيا

القيام بو واحتساب  )دفقيا(، وامتالك االحساس بما يحاول المشاركون
 ماىو في صالح المباراة. 
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في حال التوقيع باالحتجاج من قبل احد الفريقين توجب عمى )المراقب  47-4
الفني ان وجد( او الحكم االول ان يرفع تقريرًا باالحتجاج الى الييئة 

 المنظمة لممنافسة خالل ساعة من وقت انتياء زمن المعب لممباراة. 
كم او لم يتمكن الي سبب اخر من متابعة اداء ميمتو اذا اصيب الح 47-5

( دقائق من االصابة، يجب استئناف المباراة. بأن يقوم 5خالل )
الحكم االخر بالتحكيم بمفرده حتى نياية المباراة، ما لم يكن ىناك 
امكانية الستبدال الحكم المصاب بحكم بديل مؤىل. ويجب ان يقرر 

االستبدال بعد استشارة المراقب  الحكم المتبقي ما يخص امكانية
 الفني. 

في جميع المباريات الدولية اذا ما اقتضى االمر االتصال الشخصي  47-6
 )المفظي( اليضاح قرار، فيجب ان يتم ذلك بالمغة االنكميزية. 

لكل حكم الحق في اتخاذ القرارات ضمن حدود واجباتو، لكن ليس لو  47-7
 قرارات الحكم االخر. الحق في تجاىل او االعتراض عمى

 قرارات الحكام نيائية واليمكن مناقشتعا او تجاىميا. 8 – 47
 

 المسجل ومساعد المسجل: واجباتهما - 48مادة  
                         Scorer and assistant Scorer: Duties    

 يتم تزويد المسجل باستمارة التسجيل وعميو ان يحتفظ بسجل: 48-1
 تسجيل االسماء وارقام الالعبين الذين تبدأ بيم المباراة وجميع لمفريقين ب

البدالء الذين يشاركون في المباراة. واذا حدث انتياك ليذه القواعد 
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( الذين ستبدأ بيم المباراة، البدالء او ارقام 5تتعمق بالالعبين الخمسة )
 الالعبين، توجب عميو اخطار اقرب حكم باسرع ما يمكن. 

 المسجمة بالتتابع عن طريق تدوين االصابات الميدانية  مجمل النقاط
 والرميات الحرة الناجحة. 

  االخطاء المرتكبة عمى كل العب ،ويجب عمى المسجل ان يخطر
 ( عمى أي العب. 5الحكم االول فور احتساب الخطأ الخامس)

يجب عميو ان يدون االخطاء المحتسبة عمى كل مدرب و ان يخطر  
ا يتوجب استبعاد المدرب، وبالمثل عميو ان يخطر الحكم فورا الحكم فورًا عندم

ويتوجب  ( خطئين سوء سموك2)أو ( خطئين فنيين2)الالعب يرتكب عندما 
 . استبعاده
  االوقات المستقطعة، ويجب ان يخطر الحكام عند فرصة الوقت

المستقطع التالي حينما يطمب فريق وقتًا مستقطعًا، ويخطر المدرب 
كم عندما ال يتبقى لممدرب وقت )اوقات( مستقطعة في من خالل الح

 الشوط او الفترة االضافية. 
  .الحيازة المتبادلة التالية، بواسطة تحريك سيم الحيازة المتبادلة 

ويجب عمى المسجل ان يغير اتجاه سيم الحيازة المتبادلة بعد انتياء    
 شوط الثاني. الشوط االول الن الفريقين سوف يتبادلون السمتين في ال

 عمى المسجل أيضًا: 48-2
  ان يشير بعدد االخطاء المرتكبة من كل العب بطريقة مرئية من كال

 الفريقين برفع عالمة اخطاء الالعب. 
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  ان يضع عالمة خطأ الفريق عمى طاولة المسجل عند نيايتيا االقرب
الى مقعد ذلك الفريق، حال ان تصبح الكرة حية عمى اثر خطأ الفريق 

 رابع بالفترة. ال
  .ان ينجز التبديالت 
  ان يطمق اشارتو الصوتية فقط عندما تكون الكرة ميتة وقبل ان تصبح

الكرة حية ثانية وال توقف االشارة الصوتية لممسجل ساعة المباراة او 
 المباراة وال تسبب في ان تصبح الكرة ميتة. 

مسجل، في يقوم مساعد المسجل بتشغيل لوحة التسجيل ويساعد ال 48-3
حال وجود تعارض، ال يمكن حسمو بين لوحة التسجيل واستمارة 
التسجيل الرسمية ، اذ تأخذ استمارة التسجيل الرسمية االولوية ويتم 

 تعديل لوحة التسجيل وفقًا ليا. 
 

 التسجيل:استمارة خطأ في  المسجل  اذا اكتشف 48-4
  ميتة قبل ان خالل المباراة، توجب عمى المسجل االنتظار الول كرة

 يطمق اشارتو الصوتية. 
  بعد انطالق اشارة ساعة المباراة العالن نيايتيا وقبل التوقيع عمى

استمارة التسجيل من قبل الحكم االول، توجب عمى الحكم االول 
 تصحيح الخطأ ، حتى لو كان التصحيح يؤثر عمى نتيجة المباراة. 

 ول، اصبح الخطأ غير بعد التوقيع عمى استمارة التسجيل من الحكم اال
قابل لمتصحيح. ويجب عمى الحكم االول ان يرفع تقريرًا بوصف 

 الواقعة الى الييئة المنظمة لممنافسة. 
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 Timer: Dutiesالميقاتي: واجباته           - 49مادة  

 يتم تزويد الميقاتي بساعة المباراة وساعة ايقاف وعميو ان:  49-1
 ستقطعة واستراحات المعب. يضبط زمن المعب، االوقات الم 
  يستوثق من ان االشارة الصوتية ستنطمق بقوة وتمقائيًا عند نياية زمن

 المعب في اي فترة. 
  يجب عميو ان يستخدم اية وسيمة ممكنة الشعار الحكام فورًا اذا

 اخفقت اشارتو عن االنطالق او لم تكن مسموعة. 
 (3يخطر الفريقين والحكام عمى االقل قبل ثالث ) دقائق عمى بداية

 الفترة االولى والثالثة. 
 يجب ان يضبط الميقاتي وقت المعب كاالتي:  49-2
  :تبدأ ساعة المباراة عندما 

 تضرب الكرة بشكل مشروع من قبل احد القافزين اثناء كرة القفز.  -
تممس اوتممس الكرة احد الالعبين داخل الممعب اثر رمية الحرة اخيرة  -

 جحة، واستمرت الكرة في كونيا حية. او وحيدة غير نا
تممس الكرة بطريقة مشروعة احد الالعبين داخل الممعب بعد رمية  -

 ادخال. 
  :توقف ساعة المباراة عندما 

ينتيي الوقت عند نياية زمن المعب الي فترة ما لم تتوقف ساعة  -
 المباراة تمقائيا. 

 يطمق أي من الحكام صافرتو والكرة حية.  -
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 حراز اصابة ميدانية ضد الفريق الذي طمب وقتًا مستقطعًا. يتم ا -
( االخيرتين من الفترة 2يتم احراز اصابة ميدانية في الدقيقتين ) -

 ( االخيرتين الي فترة اضافية. 2الرابعة او في الدقيقتين )
بينما يكون الفريق مسيطرًا  لساعة التصويبتنطمق االشارة الصوتية -

 عمى الكرة. 
 ب عمى الميقاتي ضبط الوقت المستقطع وكاالتي:يج 49-3
  .يبدأ بتشغيل جياز التوقيت حالما يعطي الحكم اشارة الوقت المستقطع 
 ( ثانية من احتساب الوقت 50اطالق اشارتو الصوتية بعد انتياء )

 المستقطع. 
  .اطالق اشارتو الصوتية عند انتياء الوقت المستقطع 

 
 تراحة المعب وكاالتي:يجب عمى الميقاتي ضبط اس 49-4
  .يبدأ بتشغيل جياز التوقيت عند انتياء الفترة السابقة 
 ( دقائق،وكذلك قبل دقيقة وثالثين ثانية 3يطمق اشارتو الصوتية قبل )

 من الوقت المتبقي لبداية الفترة االولى والثالثة. دقيقة  (1:5)
 ( ثانية من بداية الفترة الثاني30يطمق اشارتو الصوتية قبل ) ة والرابعة

 والفترات االضافية. 
   يطمق اشارتو الصوتية ويوقف جياز التوقيت حاال ، عندما تنتيي

 استراحة لمعب.
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 : واجباته               تصويبال ساعة مشغل – 54مادة  
Operator: Duties clock  Shot 

 يجب عميو: تصويب و  ساعةب التصويب مشغل ساعةيزود  
 حالما : طضببدء او اعادة  54-1

 اليتم تجديد ساعة و ، يحقق فريق السيطرة عمى كرة حية داخل الممعب
وبقيت  أي منافس اذا لمست الكرة بعدىا عن طريقالتصويب لفترة جديدة 

 . الكرة في حيازة الفريق ذاتو
 .لمست الكرة من قبل أي العب داخل الممعب بعد رمية ادخال 
 

نية جديدة عندما يمنح نفس ثا 24يوقف وال يعيد ضبط ساعة الـ  54-2
 الفريق الذي كان مسيطرًا عمى الكرة مؤخرًا رمية ادخال نتيجة: 

  .خروج الكرة خارج الحدود 
  .اصابة العب من نفس الفريق المسيطر عمى الكرة 
  .حالة كرة القفز 
  .خطأ مزدوج 
  .الغاء جزاءات متساوية عمى كال الفريقين 

 
ثانية( بدون عرض  24ل)ايقاف واعادة ضبط ساعة التصويب   50-3

 مرئي حالما: 
  .تدخل الكرة السمة اثر تصويبة الصابة ميدانية 
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  تممس الكرة الحمقة العائدة لسمة المنافسين ما لم تعمق الكرة عمى
غير المسيطرعمى الكرة ، وتمت سيطرة الفريق المنافس حوامل السمة

  .قبل ان تممس الكرة الحمق
 قتو الخمفية يمنح الفريق رمية ادخال في منط : 

 لحدوث خطأ او مخالفة .  -
 كان التوقف بسبب افعال الفريق غير المسيطر عمى الكرة.  -         

بسبب مشروع غيرمرتبط بأي من  الفريقين ، مالم  كان التوقف -
 يضع الفريق المنافس موضع الضرر.

 . يمنح الفريق رميات حرة 
 الكرة. مخالفة القواعد بواسطة الفريق المسيطر عمى 

 
ثانية( جديدة عندما  24لـ ) ساعة التصويبيوقف وال يعيد ضبط  50-4

يمنح نفس الفريق الذي كان مسيطرًا عمى الكرة رمية ادخال في 
 ثا( فاكثر.14ساعة التصويب يعرض )منطقتو االمامية ، 

 لحدوث خطأ او مخالفة .  -
 رة.كان التوقف بسبب افعال الفريق غير المسيطر عمى الك  -       
بسبب مشروع غيرمرتبط بأي من  الفريقين ، مالم يضع  كان التوقف -

 الفريق المنافس موضع الضرر.
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ثا( عندما يمنح نفس  14ل )ساعة التصويب يوقف ويعيد ضبط  50-5
الفريق الذي كان مسيطرًا عمى الكرة مؤخرًا رمية ادخال في منطقتو االمامية ، 

 ثا( فاقل.13عرض )ت التصويبوساعة 
 لحدوث خطأ او مخالفة .  -
 كان التوقف بسبب افعال الفريق غير المسيطر عمى الكرة.  -         
بسبب مشروع غيرمرتبط بأي من  الفريقين ، مالم  كان التوقف -

 يضع الفريق المنافس موضع الضرر.
  اذا استحوذ ذات الفريق المسيطرعمى الكرة ، بعد ان تممس الحمقة

اجح أو رمية حرة وحيدة أو اخيرة غير لتصويب ميداني غير ن
 ناجحة، أو عند التمرير .

تصويب ، وتكون الكرة ميتة وساعة المباراة متوقفة في الساعة يطفأ   50-5
يحقق فريق السيطرة عمى الكرة في ارض الممعب وبقي اي فترة عندما 

 ثا  .  14 اقل منعمى ساعة المباراة 
ال توقف ساعة المباراة او  تصويبالـ ساعةلعمما ان االشارة الصوتية      

المباراة وال تسبب في ان تصبح الكرة ميتة ما لم يكن احد الفريقين مسيطرًا 
 عمى الكرة.

 
 
 
 
 



 الدكتور علي سموم الفرطوسيترجمة واعداد الحكن الدولي االستاذ  

 

- 999 - 

 

A-  اشارات الحكامA- OFFICALS SIGNALS  
A-1  اشارات اليد الموضحة في ىذه القواعد ىي االشارات القانونية الوحيدة

 حكام في جميع المباريات.الواجب استخداميا من قبل جميع ال
 A–2  عند اعطاء القرار لحكام الطاولة فمن غير المستحسن ان يكون

لفظيا حتى مع المباريات الدولية التي تكون لغتيا الرسمية المغة  االتصال
 االنكميزية.

A-3  .من الميم أيضًا ان تكون ىذه االشارات مألوفة من حكام الطاولة 
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- 999 - 
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- 999 - 
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- 999 - 

 

 

 

 



 الدكتور علي سموم الفرطوسيترجمة واعداد الحكن الدولي االستاذ  

 

- 999 - 
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- 991 - 
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- 999 - 
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- 999 - 
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- 999 - 
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