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B-  استمارة التسجيؿTHE SCORESHEET 
 

 
 ( استمارة التسجيؿ8)شكؿ
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B :1  ىي المعتمدة مف قبؿ المجنة  8استمارة التسجيؿ الموضحة في الشكؿ
 الفنية الدولية باالتحاد الدولي لكرة السمة. 

B:2 نسخ كؿ بموف ورؽ مختمؼ، ( 3)د وثالث واح (1) وتشتمؿ عمى اصؿ
االصمية بالورؽ االبيض لالتحاد الدولي لكرة السمة. النسخة االولى 
بالورؽ االزرؽ لمييئة المنظمة لممسابقة، النسخة الثانية بالورؽ الزىري 

  لمفريؽ الفائز والنسخة االخيرة بالورؽ االصفر لمفريؽ الخاسر.
  -مالحظة:

لمسجؿ قمميف بمونيف مختمفيف واحد لمفترة االولى يوصي باف يستخدـ ا -1
 والثالثة وواحد لمفترة الثانية والرابعة. 

 يجوز اعداد ومؿء استمارة التسجيؿ الكترونيًا.  -2
B:3 (20 دقيقة قبؿ بدء المباراة عمى االقؿ يقـو المسجؿ باعداد استمارة )

 التسجيؿ باالسموب التالي:
B:1:3: ف في الفراغ باعمى استمارة التسجيؿ ويكوف يدوف االسماء لمفريقي

الفريؽ المحمي )المضيؼ( دائمًا الفريؽ االوؿ لممسابقات او المباريات 
عمى ممعب محايد ، يكوف الفريؽ االوؿ ىو المذكور اواًل في البرنامج، 

 يكوف الفريؽ االوؿ فريؽ )أ( والفريؽ الثاني فريؽ )ب(. 
B:2:3 :ثـ يقـو بتدويف 

 قة. اسـ المساب 
  .رقـ المباراة 
  .التاريخ وزمف ومكاف المباراة 
 والمساعديف اسماء الحكـ . 
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 عمى استمارة التسجيؿأ( 9شكؿ )

 
B:3:3  ثـ يقـو بتدويف االسماء العضاء كال الفريقيف مستخدمًا القائمة

لالعبيف كما زود بيا مف قبؿ المدرب او مف يمثمو. ويشغؿ فريؽ )أ( 
 التسجيؿ والفريؽ )ب( الجزء السفمي.  الجزء العموي مف صحيفة

B:1:3:3  يدوف المسجؿ رقـ رخصة كؿ العب )اخر ثالثة ارقاـ( في العامود
االوؿ لممسابقات يشار الى رقـ رخصة الالعب الوؿ مباراة ممعوبة 

 لفريقو فقط. 
B:2:3:3  يدوف المسجؿ اسـ ولقب كؿ العب في العامود الثاني جميعيا

ب الرقـ المطابؽ الذي سيرتديو الالعب خالؿ بحروؼ كبيرة الى جان
 مستعينا بالقائمة التي يزوده بيا المدرب أو مف ينوب عنوالمباراة 

 ( مباشرة بعد اسمو. CAPويشار الى رئيس الفريؽ بتدويف ).
B:3:3:3 ( 12اذا قدـ الفريؽ اقؿ مف ) العب توجب عمى المسجؿ اف يرسـ

الخ … ، االسـ، الرقـ الفراغات المخصصة لرقـ الرخصةفي خط 
  لالعب .

B:4:3  يدوف المسجؿ )بحروؼ كبيرة( اسـ مدرب الفريؽ ومساعد المدرب
 عند اسفؿ القسـ لكؿ فريؽ. 
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B:4  عمى المدربيف اف :يجب قبؿ المباراة بعشرة دقائؽ عمى االقؿ-  
B:1:4  .يؤكد موافقتيما عمى اسماء وارقاـ اعضاء فريقيما 
B:2:4 مدرب ومساعد المدرب. يؤكد االسماء لم 
B:3:4 ( الذيف ستبدأ بيـ المباراة بوضع 5يؤشرا عمى الالعبيف الخمسة )

صغيرة الى جانب رقـ الالعب في عامود "الالعب )×( عالمة 
 الداخؿ". 

B:4:3  .يوقعا صحيفة التسجيؿ 
 اعاله. والتوقيع يكوف مدرب الفريؽ )أ( البادئ في تزويد المعمومات 

B:5 مسجؿ في بداية المباراة اف يضع دائرة حوؿ عالمة يجب عمى ال )×(
 ( لكال الفريقيف الذيف سيبدأوف المباراة. 5الصغيرة لالعبيف الخمسة )

B:6  لغير الموصوؼ )×( يجب عمى المسجؿ خالؿ المباراة اف يرسـ عالمة(
بالدائرة( الى جانب ارقاـ الالعبيف في العامود "الالعب الداخؿ" عند 

 الى المباراة الوؿ مرة. دخوؿ بديؿ 
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 ( الفريؽ ضمف استمارة التسجيؿ10شكؿ )

B:7      : االوقات المستقطعة TIME-OUTS  
B:1:7  يجب تسجيؿ االوقات المستقطعة في استمارة التسجيؿ بتدويف الدقيقة

التي اخذ الوقت فييا خالؿ كؿ فترة وخالؿ كؿ فترة اضافية في 
 فريؽ. المربعات المخصصة اسفؿ اسـ ال

B:2:7  يجب اف ترسـ عالمة بخطيف افقييف متوازييف في المربعات غير
 المستخدمة حسب ما ىو مخصص لو عند نياية كؿ فترة وكؿ فترة اضافية.
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عمى المسجؿ اف يضع خطيف متوازييف في المربع االوؿ لألوقات  وكذلؾ 
انو عندما يظير عمى ساعة التوقيت المستقطعة المطموبة بالشوط الثاني 

د ولـ يتـ طمب الوقت مستقطع مف  2.00باقي عمى نياية المباراة  
 في الشوط الثاني الفريؽ

 
B:8          : االخطاءFOULS  
B:1:8  اخطاء الالعبيف يمكف اف تكوف شخصية، فنية، سوء سموؾ، او عدـ

 اىمية ويجب تسجيميا ضد الالعب. 
B:2:8 ير الفريؽ يمكف اف اخطاء المدرب، مساعد المدرب، البديؿ ونص

 تكوف فنية او عدـ اىمية ويجب تسجيميا ضد المدرب. 
B:3:8 :جميع االخطاء يجب تسجيميا عمى النحو التالي-  
B:1:3:8 " خطأ شخصي يشار اليو بتدويف حرؼP . " 
B:2:3:8 " خطأ فني ضد العب يشار اليو بتدويف حرؼT." ويشار الى

 ."GD" يتبعو "T"الخطأ الفني الثاني ب 
B:3:3:8  خطأ فني ضد المدرب لسوء سموكو الشخصي يشار اليو بتدويف

في  "GD" يتبعو "C"الثاني ب  لسوء سموكوويشار الى الخطأ  ".Cحرؼ "
 .الفراغ التالي

 
B:4:3:8  خطأ فني ضد المدرب الي سبب اخػر يشار اليو بتدويف حرؼ

"B."احدىما " ويشار الى الخطأ ( لسوء سموكو الثالثCبت )" دوينو
"B" أو "C" يتبعو "GD.في الفراغ التالي " 
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B:5:3:8 " خطأ سوء سموؾ يشار اليو بتدويف حرؼU." ويشار الى خطأ
 " في الفراغ التالي.GD" يتبعو "Uسوء السموؾ الثاني "

B:6:3:8 " خطأ عدـ اىمية يشار اليو بتدويف حرؼD." 
B:7:3:8 باضافة عدد  أي خطأ يشتمؿ عمى رمية )رميات( حرة يشار اليو

"، P" ،"T" ،"C( الى جانب حرؼ "3أو  1،2الرميػات المطابقػة )
"B" ،"U" أو "D ." 

B:8:3:8  جميع االخطاء ضد كال الفريقيف المتضمنة جزاءات مف نفس
)حاالت خاصة( يشار الييا بتدويف  42الشدة تمغى وفقًا لممادة 

 "،P" ،"T" ،"C" ،"B" ،"U" صغير الى جانب حرؼ "Cحرؼ "
"D ." 

B:9:3:8  عند نياية كؿ فترة يرسـ المسجؿ خط سميؾ بيف الفراغات التي تـ
استخداميا وتمؾ التي لـ تستخدـ. وعند نياية المباراة يقـو بشطب 

 الفراغات المتبقية بخط افقي سميؾ. 
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B:10:3:8 ضد افراد مقاعد الفريؽ امثمة عمى اخطاء عدـ االىمية:-  
 

 كما مبيف ادناه.  د البدالء يتـ تدوينيااخطاء عدـ االىمية ض -

 
 وكذلؾ

 
 

 اخطاء عدـ االىمية ضد مساعد المدرب يتـ تدوينيا كما مبيف ادناه.  -

 
عدـ االىمية بعد استبعاده بالخطأ الخامس يدوف كما اذا ارتكب الالعب خطأ 

 مبيف.

 
 وكذلؾ:

 
 
B:11:3:8 اؾ( : )العر  39ة وفقًا لممادة   امثمة خطأ عدـ االىمي 
( يتـ 39أخطاء عدـ االىمية ضد افراد فريؽ مقعد البدالء وفقا لممادة )  

 ( في الفراغات المتبقية Fتدوينيا كما مبيف أدناه . ويتـ تدويف حرؼ )
 لمشخص المبعد .
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 اذا استبعد المدرب فقط : -

 
 اذا استبعد مساعد المدرب فقط : -

 
 :اذا استبعد المدرب ومساعد المدرب معا  -

 
 
 " فيFاخطاء عندىا يتـ تدويف حرؼ " 4اذا كاف عمى البديؿ اقؿ مف  -

 جميع فراغات االخطاء المتبقية. 

 
 
" داخؿ فراغ Fاذا كاف الخطأ الخامس لمبديؿ عندىا يتـ تدويف حرؼ " -

 الخطأ االخير. 

 
 
-FOULDاذا ما الالعػب المستبعػػد قػد ارتكب خطػػأه الخامػس مسبقػا ) -

OUT )" عندىا يتـ تدويف حرؼF في العامود بعد الخطأ االخير . )يتـ "
 اضافة مربع سادس االخطاء(. 
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باالضافة لالمثمة اعاله او اذا تـ استبعاد نصير فريؽ بعدـ االىمية يتـ تدويف 
 خطأ فني: 

 
( ال يتـ 39: االخطاء الفنية او اخطاء عدـ االىمية وفقًا )لممادة ممحوظة

 طاء الفريؽ. احتسابيا كأخ
B:9  اخطاء الفريؽTEAM FOULS : 
B:1:9  فراغات )مباشرة اسفؿ اسـ الفريؽ واعمى اسماء الالعبيف(  4لكؿ فترة

 يتـ تخصيصيا في استمارة التسجيؿ لتدويف اخطاء الفريؽ. 
B:2:9  ،حيثما يرتكب العب خطأ شخصيًا، فنيًا، سوء سموؾ او عدـ اىمية

كبيرة )×( ذلؾ الالعب برسـ عالمة  يدوف المسجؿ الخطأ ضد فريؽ
 في الفراغات المحدد بالتتابع. 

B:10  النقاط المحرزةTHE RUNNING SCORE:- 
B:1:10  يجب عمى المسجؿ اف يحتفظ بسجؿ ممخص لمنقاط المحرزة مف

 كال الفريقيف. 
B:2:10  .يوجد في استمارة التسجيؿ اربعة اعمدة ليذه النقاط المحرزة 
B:3:10 ينقسـ الى اربعة اعمدة ايضًا. العموديف عمى الشماؿ  كؿ عمود

لفريؽ )أ( واالخريف عمى اليميف لمفريؽ )ب( العموديف في الوسط 
 نقطة( لكؿ فريؽ.  160لمنقاط المحرزة )

 يجب عمى المسجؿ اف:
   أواًل: يرسـ خط قطري الي اصابة ميدانية ناجحة ودائرة معتمة الي رمية

 موع الجديد لمنقاط لمفريؽ الذي سجؿ. حرة ناجحة تضاؼ الى المج
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   ومف ثـ يدوف رقـ الالعب الذي سجؿ االصابة الميدانية او
الرمية الحرة في الفراغ الخالي عمى نفس جانب المجموع الكمي 
الجديد لمنقاط )الى جانب الخط القطري الجديد / او الدائرة 

 المعتمة(. 
 
B:11 النقاط المحرزة: تعميمات اضافية 
 RUNNINGSCORE:ADDITIONAL INSTRUCTIONS 

B:1:11  يتـ رسـ دائرة حوؿ رقـ الالعب لالصابة الميدانية المسجمة
 بثالث نقاط. 

B:2:11  يتـ تدويف االصابة الميدانية المسجمة بالمصادفة مف قبؿ
العب في سمتو وكأنيا قد احرزت مف قبؿ رئيس الفريؽ 

 المنافس.
B:3:11 الذي قاـ بمحاولة التصويب  يتـ تدويف االصابة لالعب

 – 31لمنقاط المسجمة عندما ال تدخؿ الكرة السمة )مادة 
 التأثير عمى اليدؼ واعاقة الكرة(. 

B:4:11 " عند نياية كؿ فترة يرسـ المسجؿ دائرة سميكةO حوؿ اخر عدد "
مف النقاط المسجمة مف كال الفريقيف وخط افقي سميؾ تحت تمؾ 

 العب احرز تمؾ النقاط االخيرة.  النقاط وكذلؾ تحت رقـ كؿ
B:5:11  عند بداية كؿ فترة واي فترة )فترات( اضافية، يواصؿ المسجؿ

االحتفاظ بمجمؿ السجؿ الزمني لمنقاط المسجمة مف النقطة التي 
 توقفت عندىا. 

 ( النقاط المحرزة11شكل ) 
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B:6:11  يجب عمى المسجؿ اف يراجع النقاط المحرزة لديو مع لوحة التسجيؿ
ا وجد خالفًا وكاف سجمو ىو الصحيح عميو اف المرئية كمما امكف فاذ

يتخذ الخطوات لتصحيح لوحة التسجيؿ فورًا وفي حالة الشؾ او 
تقديـ احد الفريقيف اعتراضات عمى التصحيح 
عميو اف يعمـ الحكـ االوؿ حالما تكوف الكرة 

 ميتة وساعة المباراة متوقفة. 
 
B:12 :النقاط المحرزة: النتيجة النيائية 
 THE RUNNING SCORE: SUMMING UP : 

B:1:12  يجب عمى المسجؿ عند نياية المباراة اف يرسـ
خطيف افقييف سميكيف تحت العدد النيائي 
لمنقاط المسجمة مف كال الفريقيف وكذلؾ رقمي 

كال الالعبيف الذيف سجال تمؾ النقاط االخيرة. عالوة عمى ذلؾ يقـو 
اف يشطب االعداد برسـ خط قطري يمتد الى اسفؿ مربع مف اجؿ 

 المتبقية )النقاط المحرزة( لكؿ فريؽ. 
B:2:12  عند نياية كؿ فترة واي فترة اضافية يقـو المسجؿ بتدويف نتيجة تمؾ

 الفترة في الجزء
 المخصص في النياية السفمى            

 الستمارة التسجيؿ.              
B:3:12 تيجة النيائية واسـ الفريؽ عند نياية المباراة يقـو المسجؿ بتدويف الن

 الفائز. 

 ( النتيجة النهائية11شكل )
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B:4:12  ثـ يقـو المسجؿ بالتوقيع عمى استمارة التسجيؿ بعد اف يقـو باخد
 ثانية عمييا.  24تي وميقاتي الػ تواقيع مساعد المسجؿ، الميقا

B:5:12  لحظة توقيعيا مف الحكـ الثاني يكوف الحكـ االوؿ االخير العتماد
 ا العمؿ ينيى ادارة المباراة. وتوقيع استمارة التسجيؿ. ىذ

: اذا وقع احد رئيسي الفريقيف عمى استمارة التسجيؿ تحت االحتجاج ممحوظة
)مستغاًل الفراغ المخصص "توقيع رئيس الفريؽ في حالة االحتجاج"(  
عمى حكاـ الطاولة والحكـ الثاني البقاء تحت تصرؼ الحكـ االوؿ 

 حتى يأذف ليـ باالنصراؼ. 

 
 

 نياية استمارة التسجيؿ( 13شكؿ )
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C-  اجراء االحتجاج      C- PROTEST PROCEDURE 
 

اذا اعتقد فريؽ خالؿ مسابقات االتحاد الدولي الرسمية لكرة السمة باف      
مصالحة قد تضررت بقرار مف حكـ )االوؿ او الثاني( او باي حدث قد وقع 

 اثناء المباراة فعميو اف يتبع االجراءات التالية:
 
C:1  يقـو رئيس الفريؽ المعني فور انتياء المباراة باعالـ الحكـ االوؿ باف

فريقو يحتج عمى نتيجة المباراة بالتوقيع عمى استمارة التسجيؿ في الفراغ 
 (. توقيع رئيس الفريؽ في حالة االحتجاجالمخصص )

ولوضع ىذا االعالف موضع التنفيذ مف الضروري اف يقدـ الممثؿ 
الوطني او النادي تأكيده عمى ىذا االحتجاج كتابيًا خالؿ الرسمي لالتحاد 

 ( دقيقة بعد نياية المباراة. 20عشريف )
ليس مف الضرورة تقديـ توضيحات مفصمة ويكفي اف يكتب )االتحاد 
الوطني او النادي كذا يحتج عمى نتيجة المباراة بيف الفريقيف س و ص( ثـ 

ة او رئيس المجنة الفنية ما يعادؿ يودع لدى ممثؿ االتحاد الدولي لكرة السم
 ( كتأميف. 1.500)CHFمبمغ 

رئيس االتحاد الوطني لذلؾ الفريؽ او النادي المعني باالحتجاج اف يقدـ تقريره 
المتعمؽ باالحتجاج الى ممثؿ االتحاد الدولي لكرة السمة او رئيس المجنة الفنية 

 خالؿ ساعة واحدة بعد نياية المباراة. 
 تسترجع التأمينات.مف المجنة الفنية االحتجاج اذا تـ قبوؿ 
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C:2  اذا ما قدـ احتجاج مف احد الفريقيف يجب عمى المراقب الفني او الحكـ
االوؿ اف يقدـ تقريرًا بالحدث لممثؿ االتحاد الدولي لكرة السمة او رئيس 

 المجنة الفنية بعد ساعة واحدة مف نياية المياراة. 
C:3  طني لمفريؽ او النادي المعني باالحتجاج او ذلؾ يجب عمى االتحاد الو

الفريؽ او النادي الخصـ اذا لـ يتفؽ مع قرار المجنة الفنية، ممكف اف 
 يقدـ استئناؼ الى لجنة االستئناؼ.

( العشريف 20ولجعؿ ىذا قانونيًا يجب اف يقدـ االستئناؼ خالؿ )
( دوالر 3000يعادؿ مبمغ ) دقيقة التالية لتسميـ قرار المجنة الفنية مرفقًا بتأميف

 امريكي كتأميف. 
  فاذا تـ قبوؿ االحتجاج مف قبؿ ىيئة االستئناؼ يتـ اعادة التأميف.

C:4  اشرطة الفيديو، االفالـ، الصور او اية اجيزة مرئية، الكترونية، رقمية او
يكوف صالحًا لتقرير باف مثؿ ىذه االجيزة فقط خالفيا يجب اف تستخدـ 

قضايا النظاـ او الغراض تعميمية )تدريبية( بعد اف انتيت المسؤولية في 
 المباراة. 

 
D   تصنيؼ الفرؽ :D-CLASSIFICATION OF TEAMS 
D:1 االجراء 
D:1:1  يجب اف يتـ تصنيؼ الفرؽ وفقًا لسجؿ الفوز والخسارة ليذه الفرؽ كما

 ( واحدة لكؿ1( لكؿ فوز في مباراة، نقطة )2وعمى وجو التحديد نقطتاف )
خسارة مباراة )وتشمؿ الخسارة باالخفاؽ( و صفر مف النقاط لخسارة مباراة 

  باالنسحاب.
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D  :1:2  مباراة واحدة  1يتـ تطبيؽ ىذا اإلجراء  لكؿ فريؽ بعد أف لعب فقط
ضد كؿ منافس في المجموعة )بطولة واحدة(، وكذلؾ لكؿ فريؽ بعد أف لعب 

ري في أرضو أو خارج أرضو أو أكثر مف المباريات ضد كؿ منافس )الدو  2
 أو أكثر( .

D:3:1  فاف نتيجة )نتائج( المباراة  أو أكثر بالفوز والخسارةاذا تساوى فريقاف
في  تستخدـ لتقرير الترتيب أو الفرؽ المعنية )المباريات( بيف الفريقيف

ىذا التصنيؼ ، واذا كاف ىناؾ فريقيف أو أكثر ليا نفس سجؿ الفوز 
ات بينيما، سيتـ تطبيؽ معايير أخرى في الترتيب والخسارة مف المباري

 : التالي
   . أعمى فرؽ نقاط لممباريات بينيـ 

 . أعمى رقـ لمنقاط المسجمة بالمباريات بينيـ 

 . أعمى فرؽ نقاط لكؿ المباريات في نفس المجموعة 

 .أعمى رقـ لمنقاط المسجمة بكؿ المباريات في المجموعة 

اضية و عدـ القدرة عمى القرار يجب إجراء وبعد تطبيؽ جميع الحاالت الم 
 قرعة.
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D:4:1  اذا خفض في اي مرحمة مف ىذا االجراء ، عدد الفرؽ المتساوية
بالنقاط الى تعادؿ اليزاؿ يشمؿ اكثر مف فريقيف، يكرر االجراء مبتدئيف 

 اعاله. D.1.3بػ 
 
D :2. أمثمة : 
D  .2 .1  1مثاؿ: 

 95 – 100ب ضد ج                       55 – 100أ ضد ب     
 75 – 80ب ضد د                          85 – 90أ ضد ج      
 55 – 60ج ضد د                          80 – 75أ ضد د       

 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ
 لو وعميو 

 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 45+  220:  265 5 1 2 3 أ
 35ػػ  270:  235 5 1 2 3 ب
 5ػػ  245:  240 4 2 1 3 ج
 5ػػ  215:  210 4 2 1 3 د

 
 تكوف النتائج المحتممة :

األوؿ : أ ألنو فاز عمى ب                  الثالث :    ج ألنو فاز 
 عمى د

 الثاني : ب                                   الرابع :   د
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D  .2 .2  2مثاؿ: 
 85 – 100ب ضد ج                       55 – 100أ ضد ب     
 80 – 75ب ضد د                          85 – 90أ ضد ج      
 55 – 65ج ضد د                        75 – 120أ ضد د       

 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ
 لو وعميو 

 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 95+  215:  310 6 0 3 3 أ
 35ػػ  265:  230 4 2 1 3 ب
 10ػػ  245:  235 4 2 1 3 ج
 50ػػ  260:  210 4 2 1 3 د

 تكوف النتائج المحتممة :
 االوؿ : أ           

 د بحساب النتائج فيما بينيـ : -ج  -ويتـ تصنيؼ التعادؿ بيف ب 
 

 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ
 لو وعميو 

 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 10+  165:  175 3 1 1 2 ب
 5ػػ  155:  150 3 1 1 2 ج
 5ػػ  140:  135 3 1 1 2 د

 تكوف النتائج المحتممة  :
 الثاني :  ب ,      الثالث :  ج  النو فاز عمى د ,      الرابع :   د 

D  .2 .3  3مثاؿ: 
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 95 – 100ب ضد ج                          90 – 85أ ضد ب     
 85 – 75ب ضد د                          100 – 55أ ضد ج      
 55 – 65ج ضد د                         120 – 75أ ضد د       

 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ
 لو وعميو 

 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 95ػػ  310:  215 3 3 0 3 أ
 0 265:  265 5 1 2 3 ب
 50+  210:  260 5 1 2 3 ج
 45+  215:  260 5 1 2 3 د

 تكوف النتائج المحتممة :
 الرابع :    أ   

 د بحساب النتائج فيما بينيـ : - ج -ويتـ تصنيؼ التعادؿ بيف ب 
 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ

 لو وعميو 
 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 5ػػ  180:  175 3 1 1 2 ب
 5+  155:  160 3 1 1 2 ج
 0 140:  140 3 1 1 2 د

 
 نتائج المحتممة :تكوف ال

 االوؿ :  ج    ,  الثاني :  د   ,  الثالث :  ب  
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D  .2 .4  4مثاؿ: 
 95 – 100ب ضد ج                          90 – 85أ ضد ب     
 85 – 75ب ضد د                          100 – 55أ ضد ج      
 55 – 65ج ضد د                         120 – 75أ ضد د       

 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ
 لو وعميو 

 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 95ػػ  310:  215 3 3 0 3 أ
 5+  260:  265 5 1 2 3 ب
 45+  210:  255 5 1 2 3 ج
 45+  215:  260 5 1 2 3 د
 

 تكوف النتائج المحتممة :
 الرابع :    أ                 

 د بحساب النتائج فيما بينيـ : - ج -ويتـ تصنيؼ التعادؿ بيف ب 
 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ

 لو وعميو 
 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 0 175:  175 3 1 1 2 ب
 0 155:  155 3 1 1 2 ج
 0 140:  140 3 1 1 2 د

 تكوف النتائج المحتممة  :
 االوؿ :  ب   ,  الثاني :  ج   ,  الثالث :  د 
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D  .2 .5  5مثاؿ: 
 90 – 110ب ضد ؼ                          55 – 100أ ضد ب        
 60 – 55ج ضد د                              90 – 85أ ضد ج         
 75 – 90ج ضد ي                          75 – 120أ ضد د          
  75 – 105ج ضد ؼ                           100 – 80أ ضد ي        
  45 – 70د ضد ي                             80 – 85أ ضد ؼ        
  60 – 65د ضد ؼ                            95 – 100ب ضد ج      
 80 – 75ي ضد ؼ                            75 – 80ب ضد د        
  80 – 75ب ضد ي       

 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ
 يولو وعم 

 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 70+   400: 470 8 2 3 5 أ
 20ػػ   440:  420 8 2 3 5 ب
 40+ 395:  435 8 2 3 5 ج
 15ػػ  360:  345 8 2 3 5 د
 20ػػ  395:  375 7 3 2 5 ي
 55ػػ  440:  385 6 4 1 5 ؼ

 تكوف النتائج المحتممة :
 الخامس :    ي     ,    السادس :  ؼ  
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 د بحساب النتائج فيما بينيـ : -ج  -ب  -ويتـ تصنيؼ التعادؿ بيف أ 
 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ

 لو وعميو 
 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 85+  220:  305 5 1 2 3 أ
 35ػػ  270:  235 5 1 2 3 ب
 5ػػ  245:  240 4 2 1 3 ج
 45ػػ  255:  210 4 2 1 3 د

 ئج المحتممة  :تكوف النتا
 ألنو فاز عمى ج  -ألنو فاز عمى ب     الثالث :  د   –االوؿ :  أ  
 الرابع :  ج    الثاني :  ب                    
 
D  .2 .6  6مثاؿ : 

 90 – 95ب ضد ؼ                          65 – 71أ ضد ب        
 100 – 95      ج ضد د                      56 – 85أ ضد ج         
 75 – 82ج ضد ي                          75 – 77أ ضد د          
  75 – 105ج ضد ؼ                           86 – 80أ ضد ي        
 67 – 68د ضد ي                            80 – 85أ ضد ؼ        
  60 – 65  د ضد ؼ                         87 – 88ب ضد ج       
 80 – 75ي ضد ؼ                          75 – 80ب ضد د        
  76 – 75ب ضد ي       
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 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ
 لو وعميو 

 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 6+  392:  398 8 2 3 5 أ
 4+  399:  403 8 2 3 5 ب
 32+ 423:  455 8 2 3 5 ج
 4+  379:  383 8 2 3 5 د
 4+  380:  384 8 2 3 5 ي
 50ػػ  430:  380 5 5 0 5 ؼ

 تكوف النتائج المحتممة :
 السادس :    ؼ                   

 بينيـ : ي بحساب النتائج فيما -د  -ج  -ب  -ويتـ تصنيؼ التعادؿ بيف أ 
 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ

 لو وعميو 
 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 1+  312:  313 6 2 2 4 أ
 1ػػ  309:  308 6 2 2 4 ب
 2+  348:  350 6 2 2 4 ج
 1ػػ  319:  318 6 2 2 4 د
 1ػػ  305:  304 6 2 2 4 ي

 
 تكوف النتائج المحتممة  :

 االوؿ :  ج   ,  الثاني :  أ 
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 ي بحساب النتائج فيما بينيـ : - د -ويتـ تصنيؼ التعادؿ بيف ب 
 االصابات اطنق خسر فاز لعب الفرؽ

 لو وعميو 
 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 4+  151:  155 3 1 1 2 ب
 4ػػ  147:  143 3 1 1 2 د
 0 143:  143 3 1 1 2 ي

 
 تكوف النتائج المحتممة :

 الثالث :  ب    ,   الرابع :  ي    ,  الخامس :  د  
 
D  .2 .7  7مثاؿ : 

 90 – 95ضد ؼ        ب                   71 – 73أ ضد ب        
 96 – 95ج ضد د                            86 – 85أ ضد ج         
 75 – 82ج ضد ي                          75 – 77أ ضد د          
  75 – 105ج ضد ؼ                           96 – 90أ ضد ي        
 67 – 68          د ضد ي                  80 – 85أ ضد ؼ        
  75 – 80د ضد ؼ                           87 – 88ب ضد ج       
 75 – 80ي ضد ؼ                          79 – 80ب ضد د        
  80 – 79ب ضد ي       
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 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ
 لو وعميو 

 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 2+  408:  410 8 2 3 5 أ
 4+  409:  413 8 2 3 5 ب
 36+ 419:  455 8 2 3 5 ج
 4+  394:  398 8 2 3 5 د
 4+  394:  398 8 2 3 5 ي
 50ػػ  445:  395 5 5 0 5 ؼ

 تكوف النتائج المحتممة :
 السادس :   ؼ                   

ي بحساب النتائج فيما  –د   -ج   -ب  -ويتـ تصنيؼ التعادؿ بيف أ 
 :بينيـ

 
 االصابات نقاط خسر فاز لعب ؽالفر 

 لو وعميو 
 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 3ػػ  328:  325 6 2 2 4 أ
 1ػػ  319:  318 6 2 2 4 ب
 6+  344:  350 6 2 2 4 ج
 1ػػ  319:  318 6 2 2 4 د
 1ػػ  319:  318 6 2 2 4 ي

 تكوف النتائج المحتممة : 
 أ  االوؿ :  ج  ,   الثاني :  
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 ي بحساب النتائج فيما بينيـ : –د  -التعادؿ بيف ب  ويتـ تصنيؼ
 االصابات نقاط خسر فاز لعب الفرؽ

 لو وعميو 
 الفرؽ بيف 
 ما لو وعميو

 0 159:  159 3 1 1 2 ب
 0 147:  147 3 1 1 2 د
 0 147:  147 3 1 1 2 ي

 تكوف النتائج المحتممة  :
 ,      الرابع :  ي ينو فاز عمى أل   الثاني :  ب  ,    الثالث :  د 

D :3: : اجراء اضافي  
D :3 :1  المادةD.1 وD.2   تعتمد بعد أف تكوف جميع الفرؽ لعبت جميع

 مبارياتيا في المجموعة.
D :3 :2  ذا  لعبتإذا لـ يكف جميع الفرؽ كاف جميع المباريات حتى اآلف، وا 

فرؽ  ، فيكوففرؽ السجؿ الفوز والخسارة ليا نفس أو أكثر  (2فريقيف )
لعبت حتى اآلف أف تبت التي مف كؿ مباريات ىذه الفرؽ االصابات 

  في التصنيؼ.
  D :4 :: االنسحاب 
 D :4 :1   الفريؽ الذي يتخمؼ عف حضور مباراة مقررة ضمف الجدوؿ دوف

عذر مشروع او ينسحب مف الممعب قبؿ نياية المباراة، يخسر المباراة 
 بالترتيب.  باالنسحاب ويحصؿ عمى صفر مف النقاط

D :4: 2  عند حدوث االنسحاب الثاني مف قبؿ نفس الفريؽ، تمغى نتائج
 جميع المباريات الممعوبة ليذا الفريؽ.
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E –  اوقات تمفزيونية مستقطعة 
 OUTS  – TELEVISION TIME   – E 

E-1  تعريؼDEFINITION  
المجنة المنظمة لممسابقة ممكف اف تقرر فيما اذا االوقات المستقطعة 

 (.100، 90، 75، 60تمفزيوف ستطبؽ، واذا طبقت الي وقت )لم
 

E –2  قاعدةRULE  
E:1:2 ( 1وقت تمفزيوني مستقطع)  في كؿ فترة يكوف ممكنًا، باالضافة الى

الوقت المستقطع العادي وال يسمح باوقات تمفزيونية مستقطعة 
 بالفترات االضافية. 

E:2:2 ( او لمتمفزيوفترة )لمفريؽ تكوف مدة الوقت المستقطع االوؿ في كؿ ف
 ثانية.  100، أو 60،75،90

E:3:2 ( 60تكوف مدة جميع االوقات المستقطعة االخرى في الفترة ستوف )
 ثانية. 

E:4:2 ( خالؿ الشوط االوؿ 2مف حؽ كال الفريقيف وقتيف مستقطعيف )
 ( اوقات مستقطعة خالؿ الشوط الثاني. 3وثالث )

طمبيا في أي وقت خالؿ المباراة  وىذه االوقات المستقطعة يمكف
 ويمكف اف تكوف مدتيا:

 60 ،75 ،90  ثانية اذا ما اعتبرت وقت تمفزيوني مستقطع،  100او
 مثال االوؿ في الفترة، او 
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 60  ثانية اذا لـ تعتبر وقت تمفزيوني مستقطع، مثال طمب مف قبؿ أي مف
 الفريقيف بعد اف تـ منح وقت تمفزيوني مستقطع. 

 
E:3 راء     االجPROCEDURE  
E:1:3  عمى النحو االمثؿ يجب اف يتـ منح الوقت التمفزيوني المستقطع عند

( خمسة دقائؽ لمفترة وعمى كؿ ال يوجد ضماف باف الحاؿ 5بقاء )
 سيكوف كذلؾ. 

E:2:3 ( 5اذا لـ يطمب ايػا مف الفريقيف وقتًا مستقطعًا قبؿ الدقائػؽ الخمسة )
رة عندىا تـ منح وقت تمفزيوني مستقطع عند االخيرة المتبقية في الفت

اوؿ فرصة عندما تكوف الكرة ميتة وساعة المباراة متوقفة. ىذا الوقت 
 ال يحتسب عمى اي مف الفريقيف.  

E:3:3 ( 5اذا تـ منح اي مف الفريقيف وقتًا مستقطعًا قبؿ الدقائؽ الخمسة )
ستقطع يتـ االخيرة المتبقية في الفترة، عندىا فاف ذلؾ الوقت الم

. ويعتبر ىذا الوقت المستقطع عمى كوقت تمفزيوني مستقطعاستخدامو 
 ووقت مستقطع لمفريؽ الذي طمبو. كوقت تمفزيوني مستقطعحد سواء 

E:4:3 ( واحد كحد ادنى 1بناء عمى ىذا االجراء يكوف ىناؾ وقت مستقطع )
( اوقات مستقطعة كحد اقصى في الشوط االوؿ 6في كؿ فترة وست )

 ( اوقات مستقطعة كحد اعمى في الشوط الثاني. 8انية )وثم
 

 نياية القواعد واجراءات المباراة
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 مصطمحات كرة السمة
 المصطمح المعنى ت

 Definition تعريؼ  .1
 Court ممعب  .2
 Dimensions أبعاد  .3
 Equipment أجيزه  .4
 Official إداري ) حكـ (  .5
 Commissioner مراقب فني  .6
 Table Officials حكاـ الطاولة  .7
 Referee حكـ  .8
 Duties & powers سمطات وواجبات  .9

 Decisions قرارات  .10
 Infraction خروج عمى قواعد المعب  .11
 Scorer مسجؿ  .12
 Assistant Scorer مساعد المسجؿ  .13
 Time keeper ميقاتي  .14
 Second Operator 24 ثانية 24ميقاتي الػ   .15
 Teams فرؽ  .16
 Player العب  .17
 Substitutes بدالء  .18
 Injury إصابو  .19
 Captain رئيس الفريؽ  .20
 Coach مدرب  .21
 Regulations أنظمة/ قواعد  .22
 Tied Score تعادؿ  .23
 Extra period وقت إضافي  .24
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 Status of the ball حالة الكرة  .25
 Location موقع  .26
 Jump ball كرة قفز  .27
 Control of the ball اإلستحواذ عمى الكرة  .28
 Act of shooting حالة التصويب  .29
 Throw in إدخاؿ الكرة  .30
 Charged time out وقت مستقطع  .31
  Game lost by forfeit الخسارة باالنسحاب  .32
 Game lost by default الخسارة بالتناقض  .33
 Violations مخالفات  .34
 Out-of-bounds خارج الحدود  .35
 Dribbling المحاورة  .36
 Traveling مشي  .37
 Closely guarded المدافع المطبؽ  .38
 Ball returned to the back court إرجاع الكرة لممنطقة الخمفية  .39
  Goal tending رعاية اليدؼ  .40
 Interference عرقمو  .41
 Dribbling المحاورة  .42
 Traveling مشي  .43

 
 Illegal غير قانوني  .44
 Screening ستار  .45
 Legal قانوني  .46
 Warm up إحماء  .47
 Pivot foot قدـ اإلرتكاز  .48
 Starting five الخمسة الذيف يبدأوف المباراة  .49
 Warning تحير  .50



 الدكتور علي سموم الفرطوسيترجمة واعداد الحكن الدولي االستاذ  

 

- 555 - 

 

 Vertical عمودي  .51
 Restricted area المنطقة المحرمة  .52
 Shirt قميص  .53
 Short سرواؿ قصير  .54
 Stop watch ساعة التوقيؼ  .55
 Opportunity فرصة  .56
 Three man officiating system نظاـ التحكيـ بثالث حكاـ  .57
 Umpire حكـ ثاني  .58
 Under garment مالبس تحتيو  .59
 Uniform مالبس  .60
 Contract إحتكاؾ  .61
 Personal foul خطأ شخصي  .62
 Double foul خطأ مزدوج  .63
 Unsportsman like foul خطأ غير رياضي  .64
 Disqualifying foul خطأ عدـ أىميو  .65
 Rules of conduct قواعد السموؾ  .66
 Technical foul خطأ فني  .67
 Team followers لفريؽأتباع ا  .68
 Interval of play فواصؿ المعب  .69
 Fighting الشجار  .70
 General provisions قواعد عامة  .71
 Penalty جزاء  .72
 Basic principles قواعد اساسية  .73
 Special situations حاالت خاصة  .74
 Free throws الرميات الحرة  .75
 Correctable errors الغمطات التي يمكف تصحيحيا  .76
 Signals إشارات  .77
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 Score sheet صحيفة التسجيؿ  .78
 Protest إحتجاج  .79
 Classification ترتيب/ تصنيؼ  .80
 Back stop unit وحدة الدعـ الخمفية  .81
 Techniques أساليب  .82
 Division تقسيـ  .83
 Trial official الحكـ المتأخر  .84
 Fouls أخطاء  .85
 Backboard الموحة الخمفية  .86

 
 Basket ring حمقة السمة  .87
 Basket net شبكة السمة  .88
 Padding التغميؼ  .89
 Game clock ساعة المباراة  .90
 Score board لوحة التسجيؿ  .91
 Second device 24 ثانية 24ساعة الػ   .92
 Foul marker إشارة األخطاء  .93
 Playing floor أرض المعب  .94
 Advertising board لوحة اإلعالنات  .95
 Support services الخدمات العامة  .96
 Spectators جميور  .97
 Venue ممعب  .98
 Meeting إجتماع  .99

 Physical preparation التحضير البدني  .100
 Pre-game duties واجبات ما قبؿ المباراة  .101
 Start بداية  .102
 Administration تنفيذ  .103



 الدكتور علي سموم الفرطوسيترجمة واعداد الحكن الدولي االستاذ  

 

- 557 - 

 

 Opening toss كرة قفز البداية  .104
 Responsibilities مسؤوليات   .105
 Officiating تحكيـ  .106
 Weak side جية الضعيفةال  .107
 Observation مراقبة   .108
 Court coverage تغطية الممعب   .109
 Movement حركة   .110
 Transition التحوؿ   .111
 Front court الممعب األمامي   .112
 Rebound االستحواذ عمى الكرة المرتدة    .113
 Resulting نتيجة   .114
 Dead ball الكرة الخامدة   .115
 Live ball الكرة الممعوبة   .116
 Delay of the game تعطيؿ المباراة   .117
 Three point التصويبة الثالثية   .118
 Advantage فائدة   .119
 Disadvantage عدـ الفائدة   .120
 Competition منافسة   .121
 Below أسفؿ   .122
 Kicking ضرب الكرة   .123
 Progressing التقدـ   .124
 Specification مواصفات   .125
 Fist قبضة  .126
 Lead official الحكـ المتقدـ  .127
 Pressing defense الدفاع الضاغط  .128
 Trapping pressure دفاع المصيدة  .129
 Goal attempts محاولة التصويب  .130
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 End of the game نياية المباراة  .131
 Switching التحوؿ  .132
 Field goal اإلصابة الميدانية  .133
 Line up اإلصطافاؼ  .134
 Checking فحص  .135
 Review مراجعو  .136
 Conclusion خالصو  .137
 Important terms مصطمحات ىامة  .138
 Ball side جية الكرة  .139
 Close down تطويؽ  .140
 Center official حكـ الوسط  .141
  Opposite side الجية المقابمة  .142
 Rotation دوراف  .143
 Strong side الجية القوية  .144
 Benches مقاعد  .145
 Blocking إعاقو  .146
 Replacement إزاحو  .147
 Center line خط الوسط  .148
 Center circle ائرة الوسطد  .149
 Charging التصادـ  .150
 Report تقرير  .151
 Cylinder إسطوانو  .152
 Dunk إدخاؿ الكرة بقوة  .153
 Tap ضربو خفيفو  .154
 Eligible to play مخوؿ لمعب  .155
 End line الحد النيائي  .156
 Side line الحد الجانبي  .157
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 Entitled to pay مسموح لو بالمعب  .158
 Facilities تسييالت  .159
 Shooter راميال  .160
 Shot التصويب  .161
 Fumble تمعثـ ) فقداف السيطرة (  .162
 Accidentally مصادفو  .163
 Deliberately متعمد  .164
 Value قيمة  .165
 Half time منتصؼ الوقت  .166
 Held ball الكرة الممسوكة  .167
  Within the basket داخؿ السمة  .168

 
 


