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مقدمة
بسم هللا فاطر السموات واألرض ،بسم هللا فالق الحب والنوى ،نحمدك ربي على جميع
النعم التي أنعمت بها علينا من ً
مفكرا ولساااانًا ناطقًا للتعبير عن كل ما نساااعى إليه
عقل
ً
ويوجد في عقولنا.
يطيب لي بمناساااااابه ا نتهال من العمل الجماعي التعاوني من هذا ا صاااااادار من ئحه
حكام الكرة الطائرة.
أن أتقدم لكل من تعاون معنا في اظهار هذا العمل  ....بجزيل الشااااكر و الصااااه وعظيم
التقدير وا متنان.
مع تمنياتي لجميع ا نديه واللعبين والمدربين والفنيين واإلداريين ومنساااااااوبي اللعبه
من ا سااتفادة القصااوى من مواد هذال اللئحه التي تعتبر من الموضااوعات المهمه التي
تسهل أمورا ً عدة في موضوع ئحه حكام الكرة الطائرة.
مع تمنياتي بكل التوفيق للجميع.
رئيس االحتاد

الدكتور خالد بن منصور الزغيبي
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نبذة عن ا تحاد
تأسس االتحاد السعودية للكرة الطائرة عام 1383هـ الموافق 1963م.
 أنتسب لإلتحاد الدولي للكرة الطائرة عام  1964م.
 أنتسب لإلتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة عام 1976م.
 أنتسب لإلتحاد العربي للكرة الطائرة عام  1976م.

المعلومات البنكيه
الحساب البنكي لالتحاد السعودي للكرة الطائرة ببنك االستثمار أيبان رقم:
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معلومات التواصل
Email : info@saudivb.org
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المادة األولى:

يقصد بالعبارات التاليه المعاني الموضحه قرين كل منها:
) (1.1الوزارة  -----------------------------------------------------------------وزارة الرياضه.

) (2.1الوزير  -----------------------------------------------------------------وزير الرياضه.

) (3.1الوكاله  -----------------------------------------------------------------وكاله شؤون الرياضه والشباب.

) (4.1الجهه الم تصه  -------------------------------------------------------الوزارة أو اللجنه األولمبيه و البارالمبيه السعوديه.

) (5.1المعهد  -----------------------------------------------------------------معهد إعداد القادة.

) (6.1ا تحاد  -----------------------------------------------------------------ا تحاد السعودي للكرة الطائرة.

) (7.1اإلدارة  -----------------------------------------------------------------إدارة الحكام.

) (8.1اللجنه الفرعيه  ------------------------------------------------------------اللجنه الفرعيه للحكام في المنطقه أو المحافظه.

) (9.1الحكم  -----------------------------------------------------------------الحكم المعتمد رسميا ً أو المتعاون.

) (10.1المكتب  --------------------------------------------------------------فرع مكتب وزارة الرياضه بالمناطق والمحافظات.
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الباب األول
)النواحي الفنية)
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الفصل األول (تنصيف الحكام)



المادة الثانيه:

يصنف الحكام إلى الفئات التاليه:
) (1.2الحكم العامل :هو الحكم المعتمد الذي يزاول التحكيم بصورة مستمرة.

) (2.2الحكم غير العامل  :هو الحكم المعتمد الذي تحول ظروفه عن التحكيم لفترة معينه ألسااباب دراساايه أو مهنيه أو صااحيه أو لعضااويته
في أحد ا تحادات أو اللجان أو األنديه الرياضااااايه ويجوز له العودة للتحكيم بنفس الدرجه بعد موافقه ا تحاد أو الجهه الم تصاااااه واجتيازال
لل تبارات النظريه والعمليه التي يضعها ا تحاد بنجاح على أن يتجاوز فترة ا نقطاع مس سنوات.
) (3.2الحكم المتقاعد :هو الحكم المعتمد الذي بلغ السااان القانوني للتقاعد وفق نظام ا تحاد بحد أعلى ( )60سااانه ميلديه أو رغب اعتزال
التحكيم بنال على طلبه ويمكن للتحاد التمديد للحكام الدوليين المتميزين فقط حتى سن ( )65سنه ميلديه بعد أن يقدم الحكم التقارير الطبيه
التي تفيد مقدرته على مزاوله التحكيم على أن يجدد التمديد في كل عام.
) (4.2الحكم المتعاون :هو أحد ريجي المعاهد أو الكليات الرياضاااااايه أو غيرها ويكلفه ا تحاد في الحا ت الضااااااروريه القصااااااوى وعلى
مسؤوليته شريطه أ يكون منتميا ً ألحد الناديين المتباريين على أن يعامل بالدرجه الثالثه للعبه.
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الفصل الثاني (الشروط ودرجات الحكام والترقيه)

يجب أ يكون الحكم في م تلف درجات التحكيم في األنشطه المحليه عضوا في( :مجلس إدارة أي اتحاد – أو لجنه  -أو ناد رياضي  -أو
مدربا  -أو اداريا ً – أو عبا ً يمارس التحكيم).



المادة الثالثه:

يجب أن تتوفر في المتقدم لدورات الحكام المستجدين الشروط التاليه:
) (1.3أن يكون سعودي الجنسيه.
) (2.3ا يقل مؤهله العلمي عن الثانويه العامه أو ما يعادلها.
) (3.3أن يكون حسن السيرة والسلوك.
) (4.3يفضل أن يكون قد مارس اللعبه في األنديه أو الهيئات أو المدارس أو الكليات الرياضيه.
) (5.3أ يقل عمرال عن ( )17سااابعه عشااار سااانه كحد أدنى و يزيد عن ( )40أربعين سااانه ميلديه كحد أقصاااى باإلضاااافه إلى ما ورد في
الفقرة ) (2.3فإنه يجوز فض المؤهل الدراسي إلى الكفالة المتوسطه أو ما يعادلها كحد أدنى للعبين الذين سبق لهم أن مثلوا أنديتهم في
نفس اللعبه على مستوى الفريق األول لفترات مناسبه وأن يعتمد ثبوت ذلك بموجب شهادة من النادي معتمدة من مكتب المنطقه أو ا تحاد.
) (6.3أذا كان عب على مستوى الفريق األول يجوز فض المؤهل للكفالة المتوسطه ويعامل على الدرجه ثالثه.
) (7.3أن يجتاز الكشف الطبي بنجاح (بموجب تقرير طبي).



المادة الرابعه:

يتدرج الحكم بدرجات التحكيم الم تلفه وفق الشروط التاليه:
) (1.4الحكم المستجد :هو الحكم الذي اجتاز دورة الحكام المستجدين بنجاح.
) (2.4حكم الدرجه الثالثه :وفق اآلتي/
) (1.2.4أمضى مدة عام كامل على األقل كحكم مستجد.
) (2.2.4شارك بنجاح في إدارة المباريات أو البطو ت أو المسابقات التي كلف بها.
) (3.2.4يُرقّى من قبل ا تحاد للدرجه الثالثه دون شرط التحاقه بدورة ترقيه.
) (3.4حكم الدرجه الثانيه:
) (1.3.4أمضى مدة عامين كاملين على األقل كحكم عامل بالدرجه الثالثه.
) (2.3.4شارك بنجاح في إدارة المباريات أو البطو ت أو المسابقات التي كلف بها.
) (3.3.4ترشيحه من ا تحاد لدورة الترقيه.
) (4.3.4اجتيازال بنجاح لدورة الترقيه.
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) (4.4حكم الدرجه األولى:
) (1.4.4أمضى مدة ثلثه أعوام على األقل كحكم عامل بالدرجه الثانيه.
) (2.4.4شارك بنجاح في إدارة المباريات أو البطو ت أو المسابقات التي كلف بها.
) (3.4.4ترشيحه من ا تحاد لدورة الترقيه.
) (4.4.4اجتيازال بنجاح لدورة الترقيه.
) (5.4الحكم الدولي:
هو أحد الحكام المتميزين المتعاونين والمنضبطين من حكام الدرجه األولى ويشترط إجادته للغه اإلنجليزيه تحدثا ً وكتابه.
) (1.5.4أمضى مدة عام كامل على األقل كحكم عامل بالدرجه األولى.
) (2.5.4شارك بنجاح في إدارة المباريات أو البطو ت أو المسابقات التي كلف بها.
) (3.5.4ترشيحه من ا تحاد لدورات الترقيه الدوليه.
) (4.5.4اجتيازال ا تبارات الموضحه بالمادة ( )19من هذال اللئحه.
) (5.5.4أن يكون سجله اليًا من العقوبات الواردة بالمادة ( )26من هذال اللئحه لل ممارسته التحكيم.
) (6.5.4أن أفضليه الترشيح لدورات الترقيه الدوليه تعود لمستوى وكفالة الحكم بالدرجه األولى.
) (7.5.4الحصول على الموافقه اللزمه من الجهه الم تصه للترشيح.
(يمكن إلدارة ا تحاد استثنال بعض الشروط عند الضرورة لتشريح الحكم للدورة الدوليه).



المادة ال امسه:

يبدأ احتساب المدة التي يقضيها الحكم في الدرجه من تاريخ ا عتماد.



المادة السادسه:

تحتسب مدة توقف الحكم عن مزاوله التحكيم سوال لسبب دراسي أو مهني أو صحي أو لعضويته في إحدى ا تحادات أو
اللجان أو األنديه الرياضيه أو لعقوبه صادرة في حقه ضمن المدة التي يجب أن يقضيها في الدرجه.



المادة السابعه:

تقام دورات الحكام كلما توفر العدد المناسب على أ يقل عن ( )5مسه أش اص لدورات الحكام ويحدد ا تحاد الموعد بالتنسيق مع المعهد
كما يجب على ا تحاد أو المكتب تعبئه ا ستمارات ال اصه بالملتحقين بالدورات قبل بدايتها مع التصديق عليها من قبل مندوب المعهد أو
تحاد قبل رفعها للمعهد للعتماد.
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المادة الثامنه:

يجوز دمج دورات المستجدين مع دورات حكام الصقل أو الترقيه.



المادة التاسعه:

يتحمل المعهد أو ا تحاد إذا كان هو الذي أقام الدورة مكافآت المحاضرين للدورات المدرجه ضمن ميزانيته .وتكون حسب مؤهل المحاضر
لكل ساعه كالتالي:
الدكتوراة  600لاير.
الماجستير  500لاير.
البكالوريوس  400لاير.
الثانوي فمادون  300لاير.
أما المشرفين فيحسب لهم  300لاير عن كل يوم من أيام الدورة.



المادة العاشرة:

يفضل أن يكون المحاضرين بالدورات وكذلك أعضال لجان ا
تقام فيها الدورة.



تبارات من الحكام الدوليين أو غيرهم من المقيمين في نفس المدينه التي

المادة الحاديه عشر:

يتحمل ا تحاد مكافأة أعضااال لجنه ا تبار المقيمين في نفس المدينه بواقع ( )300ثلث مئه لاير لليوم الواحد لكل عضااو في حاله تكليفهم
مااااان اااااارج الااااامااااادياااااناااااه الاااااتاااااي تاااااقاااااام فاااااياااااهاااااا الااااادورة ياااااتاااااحااااامااااال اتاااااحااااااد الااااالاااااعاااااباااااه اركااااااباااااهااااام واناااااتاااااداباااااهااااام.



المادة الثانيه عشر:

يتولى المعهد اإلشراف على جميع دورات الحكام بجميع مستوياتها للوقوف على سير العمل بها طوال فترة إقامتها وذلك بتكليف مشرف
واحد لكل دورة ،كذلك يكلف مشرف آ ر من ا تحاد.



المادة الثالثه عشر:

يتم اركاب وانتداب ومكافأة المشرف المكلف والمحاضر للضرورة القصوى من قبل المعهد عن طريق الوزارة للدورات المدرجه ضمن
ميزانيه المعهد أما الدورات التي تقام على نفقه ا تحاد فيتحملها ا تحاد.
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المادة الرابعه عشر:

يجب أن يحتوي برنامج دورات الحكام على اآلتي/
) (1.14دورة الحكام المستجدين:
) (1.1.14من ( )20 -12محاضرة قانون (نظري وعملي).
) (2.1.14محاضرتين تنظيم وإدارة رياضيه.
) (3.1.14محاضرتين علم النفس الرياضي.
) (4.1.14محاضرتين إصابات الملعب وطرق إسعافها.
) (5.1.14بالنسبه لحكام ا حتياجات ال اصه محاضرتين في مجال اإلعاقه.
) (2.14دورة الصقل والترقيه:
) (1.2.14من ( )20 - 10محاضرة قانون (نظري وعملي).
) (2.2.14يجب أ تقل مدة المحاضرة عن ساعه كامله كحد أدنى (مستجدين أو ترقيه).
) (3.2.14يجب أ تزيد المحاضرات في اليوم عن ( )4أربع محاضرات (مستجدين أو ترقيه).



المادة ال امسه عشر:

تتراوح مدة إقامه دورات الحكام المستجدين والترقيه من ( )5مسه أيام كحد أدنى إلى ( )10عشرة أيام كحد أقصى بما في ذلك فترة
ا تبارات.



المادة السادسه عشر:

تحدد نسبه الحضور في دورات الحكام ب ( )%85من واقع عدد المحاضرات والدارس الذي
ا ستمرار أو د ول ا تبارات الدورة.



يحصل على هذال النسبه

يحق له

المادة السابعه عشر:

تتولى ا تبارات الحكام لجنه يشكلها اتحاد اللعبه من بين الحكام الدوليين او غيرهم على أ تزيد مدة عمل اللجنه عن يومين.
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المادة الثامنه عشر:

يجتاز ا تبارات دورات حكام درجه مستجد أو الترقيه من يحصل على النسب التاليه:
) (1.18دورات المستجدين:
) (60%التحريري  )70%( -الشفوي  )70%( -العملي.

) (2.18دورات الترقيه:
( )75%التحريري ( )75%الشفوي ( )85%العملي.



المادة التاسعه عشر:

يجااااب أن يحصاااااااااال الحكم المرشاااااااح للاااادرجااااه الاااادوليااااه على النسااااااابااااه المحااااددة من واقع ا
ا تحاد للمواد التاليه:

تبااااارات التي تعقااااد من قباااال

) (1.19قانون اللعبه (شفوي وتحريري).)90%( :
) (2.19معلومات عامه عن اللعبه.)80%( :
) (3.19لغه أجنبيه.)70%( :



المادة العشرون:

يُعتمد الحكام بعد نجاحهم في ا تبارات كل درجه من قبل وزير الرياضه من لل المعهد.



المادة الواحدة والعشرون:

يمنح الحكم بعد اعتمادال شهادة تحكيم معتمدة من المعهد وا تحاد.



المادة الثانيه والعشرون:

يشكل ا تحاد إدارة للحكام ولجانا ً فرعيه إذا لزم األمر أو مندوبين لها في المناطق والمحافظات إلدارة شؤون حكام اللعبه أو ضمها للجنه
الفنيه حسب ما يراال ا تحاد.
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المادة الثالثه والعشرون:

تتكون إدارة الحكام من رئيس وسكرتير ومن ثلثه الى مسه أعضال واللجنه الفرعيه من رئيس ومقرر وعضو واحد أو حسب ما يقررال
ا تحاد وحسب متطلبات العمل.



المادة الرابعه والعشرون:

تتولى إدارة الحكام أومن يقوم بأعمالها بالمهام التاليه:
) (1.24تفسير قانون اللعبه وتعميم تعديلته الصادرة عن ا تحاد الدولي للحكام.
) (2.24اإلشراف على شؤون الحكام وتنظيم سجلتهم.
) (3.24تنفيذ تعليمات الجهه الم تصه وا تحاد.
) (4.24إعداد بيان بأساامال الحكام العاملين مع بيان درجاتهم ومناطقهم قبل شااهر على األقل من بدايه كل موساام رياضااي و يجوز إجرال
أي تعديل على هذا البيان إ في بدايه الموسم التالي ماعدا من يتم ترقيتهم واعتمادهم.
) (5.24تقوم اإلدارة بترشااااااايح أ و تعيين الحكام اللزمين إلدارة المباريات أو البطو ت أو المساااااااابقات والدورات المحليه بموافقه الجهه
الم تصه وفق الصلحيات الم وله لها للمشاركات ال ارجيه.
) (6.24التوصيه بإقامه دورات المستجدين والترقيه والصقل وترشيح الحكام لدورات الترقيه الدوليه حسب أحكام هذال اللئحه.
) (7.24متابعه أعمال اللجان الفرعيه للحكام أومن يقوم مقامها إن وجدت والتوصيه بات اذ ما تراال مناسبا ً نحوها.
) (8.24توقيع العقوبات الموضحه بالمادة ( )2.26من هذال اللئحه.
) (9.24إعداد بيان بأسمال الحكام غير العاملين والمتقاعدين مع بدايه كل موسم رياضي.
) (10.24ترشيح المحاضرين وأعضال لجنه ا
) (11.24تضع أو تكلف من يضع أسئله ا

تبارات لدورات الحكام.

تبارات التحريريه لدورات الحكام.

( )11.25يقوم أعضال إدارة الحكام بمراقبه المباريات لتقييم الحكام.



المادة ال امسه والعشرون:

تتولى اللجان الفرعيه للحكام أو من يقوم بأعمالها في المناطق المهام التاليه:
) (1.25اإلشراف على شؤون الحكام بالمنطقه وتنظيم سجلت ش صيه لهم.
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) (2.25تنفيذ تعليمات الجهه الم تصه وا تحاد وإدارة الحكام.
) (3.25إعداد بيان بأسااااااامال الحكام العاملين بالمنطقه مع بيان درجاتهم وأماكن إقامتهم وساااااااجلتهم المدنيه والحكام غير العاملين
والمتقاعدين مع إبدال مرئياتها بذلك قبل شهر ونصف على األقل من بدايه كل موسم رياضي.
) (4.25تقوم اللجنه بترشيح أو تعيين الحكام اللزمين إلدارة المباريات والبطو ت والدورات المقامه على مستوى المنطقه وفق
الصلحيات الم وله لها.
) (5.25التوصيه إلقامه دورات المستجدين والترقيه والصقل لحكام المنطقه.
) (6.25توقيع واقتراح العقوبات الموضحه بالمادة ( )3.26من هذال اللئحه على الحكام بالمنطقه.

الفصل السابع (العقوبات)



المادة السادسه والعشرون:

توقع العقوبات على الحكام بقرار من ا تحاد أو إدارة الحكام اللجان وفق الصلحيات التاليه:
) (1.26مجلس إدارة ا تحاد:
تزيد عن ثلثه أشهر بعد التحقيق والمسالله.

) (1.1.26اإليقاف لمدة
) (2.1.26تأ ير الترقيه.
) (3.1.26الرفع للجهه الم تصه ت اذ عقوبه أشد.

) (2.26إدارة الحكام:
) (1.2.26لفت النظر.
) (2.2.26اإلنذار.
) (3.2.26التوقيف لمدة تزيد عن شهرين.
) (4.2.26الرفع لمجلس إدارة ا تحاد بالعقوبه األشد وبعد موافقه مجلس إدارة ا تحاد.
) (3.26اللجنه الفرعيه للحكام:
) (1.3.26لفت النظر.
) (2.3.26اإلنذار.
) (3.3.26التوقيف لمدة تزيد عن شهر.
) (4.3.26الرفع إلدارة الحكام بالعقوبه األشد.
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الباب الثاني
)النواحي المالية)
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الفصل األول (المكافآت)



المادة السابعه والعشرون:

تصرف مكافآت ونفقات السكن واإلعاشه والمواصلت للحكام بم تلف الدرجات في المباريات التابعه لنشاط ا تحاد ،من ا تحاد السعودي
للكرة الطائرة.
) (1.27بند مكافآت الحكام م صص للصرف على المنافسات والبطو ت والمسابقات على مستوى النشاط الدا لي فقط.
) (2.27في حاله استضافه دورة أو بطوله أو مسابقه على أرض المملكه يتم إدراج مكافآت الحكام ضمن ميزانيه الدورة أو البطوله أو
المسابقه المعتمدة.
) (3.27يتقاضى الحكم عن كل مباراة يقوم بتحكيمها على النحو التالي:
*جدول مكافأة حكام الكرة الطائرة:

1
2
3
4
5

درجه الحكم

المكافأة

دولي
أولى
ثانيه
ثالثه
مستجد

400
300
250
200
200
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الفصل الثاني(اإلركابات و البد ت)

المادة الثامنه والعشرون:



عند تكليف أي حكم بالسااافر من مكان إقامته إلى مدينه أ رى تبعد أكثر من ( )50مساااين كيلومتر يتقاضاااى الحكم مبلغ يضااااف إلى مكافأة
التحكيم المحددة في هذال اللئحه وذلك لقال نفقات السااااكن واإلعاشااااه عن كل يوم على أن يكون صاااارف هذا المبلغ من الد ل العام للمباراة
وإذا كانت بدون د ل أو كان الد ل يغطي ذلك فتصرف من ا تحاد وفق التالي:
المسافات
نفقات السكن واإلعاشه عن كل يوم

من

إلى

( )51كم

( )100كم

( )50مسون لاير

( )200كم

( )100مائه لاير

( )300كم

( )200مائتان لاير

( )101كم
( )201كم

( )300ثلث مائه لاير

( )301كم فما فوق

*يعاد تقييم المسافات بين فترة وأ رى بسبب التمدد العمراني.



المادة التاسعه والعشرون:

يتقاضى الحكم إركاب وانتقال دا لي أو ارجي وفق الشروط التاليه:
) (1.29بدل نقل حسب الجدول التالي:
المسافات
بدل النقل

من

إلى

)(51كم

)(100كم

( )100مائه ريا ً للذهاب والعودة.

)(101كم

( )150كم

( )150مائه و مسون ريا ً للذهاب والعودة.

( )151كم

( )200كم

( )200مائتان لاير للذهاب والعودة.

( )201كم

( )250كم

( )250مائتان و مسون ريا ً للذهاب والعودة.

( )251كم

فما فوق

( )300ثلثمائه لاير للذهاب والعودة.

يصرف هذا البدل سوال حضر الحكم بسيارته ال اصه أو سيارة أجرة سوال قام بتحكيم مباراة أو أكثر في نفس المدينه
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) (2.29بالنسبه للمدن التي يوجد بها مطارات فيتم وفقا لآلتي:
) (1.2.29يمنح الحكم الذي يشارك في إدارة النشاط الرياضي الرسمي دا ل المملكه تذكرة اركاب بالدرجه السياحيه بغض النظر عن
مرتبته الوظيفيه ،ويجب أن يستفيد منها أو يعيدها تحاد.
) (2.2.29في الحا ت الطارئه بسبب التأ ر في ابلغ الحكم لل يومين فما دون من الموعد حيث تستطيع الجهه الم تصه أو ا تحاد
منحه تذكرة سفر يقوم الحكم بالسفر بوسيلته ال اصه على أن يصطحب معه شهادة من المكتب التابع له تثبت عدم صرف تذكرة سفر له
ويعوض وفقا ً للمادة رقم (.)1.29أما إذا قام الحكم بتأمين التذكرة فيعوض عن قيمتها.
) (3.2.29في حاله تكليف الحكم في مهمه رسميه بالتحكيم ارج المملكه فيمنح تذكرة سفر على الدرجه السياحيه بغض النظر عن مرتبته
الوظيفيه
) (3.29يصرف للحكم بدل تنقلت دا ليه في اليوم الواحد مبلغ مقطوع وقدرال ( )50مسون لاير سوال حضر بسيارته ال اصه أو سيارة
أجرة أو أي وسيله أ رى سوال قام بتحكيم مباراة أو أكثر في نفس المدينه.

) (4.29الحكم المنتقل بالطائرة إلدارة أي نشاط رياضي رسمي من مدينته التي يقيم بها إلى أقرب مطار للمدينه المقام بها النشاط والتي
ليس بها مطار فيعامل وفق ما جال بالمادة (.)1.29

) (5.29يجب على الحكم المكلف إلدارة أي نشاط رياضي يتطلب ا نتقال بواسطه الطيران قبل أو بعد المباراة أو المسابقه بيوم لعدم وجود
رحلت طيران إلى المدينه المقام بها النشاط أن يقدم ما يثبت بعدم وجود رحلت قبل يوم المباراة أو المسابقه أو بعدها في هذال الحاله
يصرف للحكم ما يلي:
) (1.5.29أمر اركاب حسب ط السير األقرب للوصول إلى المدينه المقام بها النشاط.
) (2.5.29نفقات السكن واإلعاشه لمدة يوم.
) (3.5.29نفقات اإلركاب وا نتقال وفق ما ورد بالمادة ( )1.29و( )2.29و( )3.29و(.)4.29



المادة الثلثون:

إذا تعذر إقامه مباراة أو مسابقه سبق أن تحددت بموجب جداول أو طابات رسميه وذلك بسبب ت لف أحد الفرق أو أكثر عن المشاركه في
البطو ت وفقا ً للعدد المحدد أو لسول األحوال الجويه أو ألي سبب آ ر يحق لهم الحصول على تعويضات السكن واإلعاشه وأجور السفر
التي تصرف لهم من ا تحاد والمكافأة حسب ما نصت عليه المواد ( )28و (.)29
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الفصل الثالث (المراقبون والفنيون واإلداريون)



المادة الواحدة والثلثون:

يعامل المراقب وفقا ً للتالي:
يتقاضى (المراقب) حين تکليفه للمباريات من قبل اإلتحاد عن أي مباراة نفس المكافأت والتعويضات والتنقلت الدا ليه وال ارجيه
المنصوص عليها في هذال اللئحه.



المادة الثانيه والثلثون:

يتقاضى المراقب اإلداري المكلف بمهمه اإلشراف على أي مباراة أو بطوله أو مسابقه على مستوى المنطقه أو
المملكه وفقا ً للشروط التاليه:

) (1.32يصرف للمراقب اإلداري من ا تحاد نفس البد ت (التنقلت .ا ركاب) باإلضافه للمكافأة بقدر( )200لاير لكل مباراة.
) (2.32يصرف للمراقب اإلداري من قبل ا تحاد بالمناطق مكافأة وقدرها ( )200لاير لكل مباراة.
) (3.32يقوم المراقب اإلداري بمصادقه كشف الحضور وا نصراف على بيان الحكام.
) (4.32يُشرف المراقب اإلداري على البطو ت والمباريات بتكليف رسمي للقيام بهذال المهمه شريطه أ تتجاوز مباراتين في اليوم الواحد،
أ عند الضرورة القصوى.
) (5.32يجب أن يكون المراقب اإلداري مؤهلً ولديه ال لفيه الكامله عن النشاط المطلوب مراقبته.
) (6.32يراقب ا تحاد كل بطوله على مستوى المملكه والبطو ت المجمعه بتكليف أحد اإلداريين للقيام بهذال المهمه.
) (7.32يجب أن يرفق مع ما نصت عليه المادة ( )8.45بعد نهايه كل مباراة أو بطوله ما يلي/
) (1.7.32طاب التكليف لإلداري للقيام بالمهمه.
) (2.7.32صورة من الموافقه المسبقه لعدد المباريات أو البطو ت التي وافق عليها ا تحاد.
) (3.7.32تقرير المراقب للمباراة أو البطوله أو المسابقه.
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الفصل الرابع (عدد الحكام) (للبطو ت والمسابقات المجمعه)



المادة الثالثه والثلثون:

عند تكليف أو ا ستعانه بش ص في أي مباراة أو بطوله وليس حكما ً معتمدا ً يعامل كحكم درجه ثالثه شريطه أن يكون عبا ً سابقا ً في نفس
اللعبه أو يحمل مؤهل رياضي ،ويمكن ا ستثنال عند الضرورة.



المادة الرابعه والثلثون:

يراعي اإلتحاد التوازن في تكليف عدد الحكام الدوليين والدرجه األولى في المباريات والبطو ت عن حكام الدرجات األ رى.



المادة ال امسه والثلثون:

يجب التنسيق المسبق بين إدارة الحكام وإدارة ا تحاد لغرض تحديد عدد المباريات والبطو ت المهمه والتي تتطلب مراقبتها.



المادة السادسه والثلثون:

يحدد عدد (الحكام) في البطو ت على مستوى المنطقه والمملكه على النحو التالي/
) (1.1.36كرة الطائرة:
م

مستوى النشاط

ملحظات

الحكام

1
المنطقه

3

المملكه

5

دوري ممتاز

7

2

في كل الحا ت مباراتان في اليوم الواحد.
إ عند الضرورة القصوى.

3

) (2.1.36للتحاد الحق في زيادة و فض عدد الحكام في الجدول حسب الحاجه.



المادة السابعه والثلثون:

يجوز ا ستعانه برجال ال طوط في المباريات والبطو ت السنيه (األولى–الشباب  -الناشئين) الرسميه على مستوى المنطقه ،إ عند
الضرورة القصوى



المادة الثامنه والثلثون:

يمكن دمج البطو ت عندما يقل عدد األنديه المشاركه عن ( )3ثلثه أنديه بالمنطقه شريطه عدم اإل لل بما ُح ّدِّد بالمادة ( )30من حيث
عدد الحكام بعد أ ذ الموافقه من الجهه الم تصه أو ا تحاد.
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المادة التاسعه والثلثون:

الحكم األول أو المراقب أو مدير البطوله هو المسؤول عن تثبيت حضور الحكام وقيامهم بالتحكيم في تقرير المباراة أو البطوله وفي كشف
الحضور الرسمي الموقع من قبل جميع الحكام والتصديق عليه من قبل المراقب.



المادة األربعون:

يحق للحكم ا شتراك في تحکيم مباراتين فقط في اليوم وفي نفس المدينه المقام بها النشاط الرياضي الرسمي إ عند الضرورة القصوى.



المادة الواحد واألربعون:

إذا كلف الحكم للمشاركه في بطو ت مجمعه في إحدى المناطق فيعامل وفق أحكام هذال اللئحه وحسب عدد المباريات التي يقوم بتحكيمها.



المادة الثانيه واألربعون:

يجوز للحكم استلم مكافأة عن مباراة أو بطوله أو مسابقه لم يشارك بتحكيمها وفي حاله حدوث ذلك يت ذ في حقه العقوبات التاليه:
) (1.1.42يوقف الحكم والمسؤول عن تثبيت أسمال الحكام لمدة عام.
) (2.1.42في حاله كونه حكما ً متعاونا ً يوقف مدة عام عن جميع المباريات.
) (3.1.42في حاله تكرار الم الفه يشطب الحكم أو المتعاون من التحكيم.



المادة الثالثه واألربعون:

ترفع مسيرات مكافآت الحكام بعد تدقيقها أو تصديقها شهريا ً كحد اقصى وفقا ً للتي/
) (1.34أصل  +صورتين لمسير الحکام مع المسير ا فرادي وا جمالي وصور ورقه التسجيل للمباريات.
) (2.34صورة جدول المباريات.

21

الفصل السادس(ا حكام العامه)



المادة الرابعه واألربعون:

يحق للحكام غير المعتمدين رسميا ً في اإلتحاد ا شتراك في تحكيم مباريات رسميه أو غيرها إ بموافقه اإلتحاد.



المادة ال امسه واألربعون:

يجوز للحكم المشاركه في إدارة أي مباراة أو بطوله (رسميه أو وديه) ارج المملكه إ بتكليف رسمي من اإلتحاد.



المادة السادسه واألربعون:

يجوز للحكم المشاركه في إدارة أي مباراة أو بطوله دا ل المملكه إ بتكليف رسمي من اإلتحاد أو الجهه الم تصه.



المادة السابعه واألربعون:

للتحاد الحق في إقامه دورات للحكام بجميع مستوياتهم على نفقته بعد التنسيق مع المعهد وأي دورة
عليها من قبل المعهد لن تعتمد.



يتم التنسيق بشأنها واإلشراف

المادة الثامنه واألربعون:

.يكلف ا تحاد الحكام المستجدين بالتحكيم بعد اعتمادهم رسميا ً من وزير الرياضه.



المادة التاسعه واألربعون:

يجوز للتحاد ا ستعانه بالحكام المتقاعدين كمراقبين أو محاضرين أو أعضال في لجان الحكام الرئيسيه أو الفرعيه أو غيرها في اإلتحاد.



المادة ال مسون:

قبل بدايه كل موسم رياضي يقوم اإلتحاد باآلتي:
) (1.50تثبيت درجات الحكام وتزويد الجهه الم تصه بأسمال الحكام المعتمدين مستوفاة للبيانات التاليه:
)(1اسم الحكم رباعي.
( )2درجه الحكم.
( )3مكان إقامه الحكم.
( )4تاريخ ا عتماد.
( )5وسيله اتصال بالحكم.
( )6رقم السجل المدني وتاريخ الميلد.
( )7ا يبان البنكي واسم البنك.
)(2.50
الى الثالثه.

يجوز للتحاد تعديل درجات الحكام بعد ترقيتهم إ بعد صدور اعتمادهم رسميا ً من وزير الرياضه باستثنال درجه الحكم المستجد



المادة الواحدة وال مسون:

يلتزم الحكم بارتدال ملبس التحكيم الرسميه المحددة مع وضع الشارة المعتمدة من اإلتحاد.
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المادة الثانيه وال مسون:

في مباريات وبطو ت المنطقه أو المحافظه يُكلّف الحكام التابعين للمكتب أو ً وعند الحاجه لتكليف حکام آ رين يتم ا ستعانه بحكام أقرب
مكتب أو منطقه أو محافظه بعد موافقه ا تحاد أو الجهه الم تصه أو كما يرى ا تحاد مع مراعاة كفالة الحكم المكلف.



المادة الثالثه وال مسون:

يحق للحكم المعتمد رسميا ً أن يزاول التدريب أو اللعب أو إداري بصفه رسميه في أحد األنديه أو عضويه مجلس إدارة اتحاد أو نادي
وإذا ثبت ذلك يعاقب باإليقاف من قبل ا تحاد أو الجهه الم تصه.



المادة الرابعه وال مسون:

يحق للحكم المعتمد رسميا ً ا عتذار عن التحكيم أثنال الموسم الرياضي لغرض التدريب أو اللعب أو إداري في أحد األنديه ولكن يجوز له
ذلك بعد انتهال الموسم الرياضي أو يقدم اعتزال عن التحكيم.



المادة ال امسه وال مسون:

إلدارة الحكام با تحاد وحدها حق تفسير أحكام هذال اللئحه ولها الحق في ات اذ ما تراال مناسبا في كل مالم يرد له نص في هذال اللئحه.



المادة السادسه وال مسون:
(أحكام عامه)

( )1/57عند اعتذار الحكم عن المباراة عليه إعادة التذاكر.
( )2/57عدم است دام أو حمل الجوال من لحظه إجرال القرعه.
( )3/57ضرورة عمل فحص ( M-4الكشف الطبي) لجميع الحكام دا ل المملكه قبل بدايه كل موسم و يجوز تكليف الحكم إ بعد تقديمه
ستمارة الفحص وإنه ئق طبياً.
( )4/57وزن الحكم (وكتله الجسم) يجب أن تكون ضمن اإلطار المثالي ليتم تكليفه إلدارة المباريات وفق معايير ا تحاد الدولي.
( )5/57يعامل الحكام في جميع أحوالهم بالتاريخ الميلدي.
( )7/57الحكام الذين تقاعدوا عن التحكيم بسبب السن القانوني قبل صدور ا ستثنال من سعادة وكيل الوزارة لشؤون الرياضه والشباب
رقم ( )101-43-011979وتاريخ 1443/3/26هـ يمكن معاملتهم بأثر رجعي كما هو متبع والقرار يطبق على الحكام العاملين عند
صدور ا ستثنال فقط.
( )8/57عند بلوغ الحكم سن الستين عام ميلدي يعتبر حكم متقاعد ويكون اعتزاله مع نهايه الموسم ويمكن التمديد لبعض الحكام الدوليين
المتميزين (سنه بسنه) إلى سن ( )65كحد أقصى مع شرط اجتيازال للفحوصات الطبيه المطلوبه.
) (9/57إذا تم إصدار تذكرة للحكم ولكنه لم يسافر بها فيتوجب عليه إرجاعها إلى ا تحاد و يعوض فقط حسب ما جال في المادة( )29أو
ت صم قيمتها من مكافآته.



المادة السابعه وال مسون:

يحق للتحاد في المباريات والمسابقات والبطو ت التي يقيمها على نفقته ال اصه على مستوى المنطقه أو المملكه أن ي فض عدد الحكام
والمكافآت عن ماورد في هذال اللئحه.

وهللا الموفق،،،،،
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