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القاعدةالثامنة: الحكام، المراقب الفني: 
واجباتهم وسلطاتهم

:’\;fÕ\Ö∏\Â;Ï’Â]Ş’\;ÍÑ\Äb;G‹]“¢\;U45;ÎÄ]Ÿ

Officialsy;Table Officials and Commissioner

45 - 1 املســئولون هــم قائــد طاقم التحكيــم وحكم أو حكمــني، يعاوهنام إداريــو الطاولة 

واملراقب الفين.

45 - 2 إداريو الطاولة هم املسجل، مساعد املسجل، امليقايت وميقايت الـ 24 ثانية.

45 - 3 جيلس املراقب الفين بني املســجل وامليقايت وتكون مهمته الرئيسة أثناء املباراة مراقبة 

عمل إداري الطاولة ومساعدة حكام الساحة يف تسهيل سري املباراة.

ــاراة جيب أال يكونوا مرتبطني عــىل اإلطالق بكال الفريقني  ــار احلكام للمب 45 - 4 عنــد اختي

عىل امللعب.

45 - 5 احلــكام، إداريو الطاولة واملراقب الفين، عليهم إدارة املباراة وفًقا هلذه القواعد وليس 

لدهيم السلطة عىل تغيريها.

45 - 6 جيــب أن تتكــون مالبس احلكام مــن قميص حتكيم، بنطال أســود طويل، جواريب 

سوداء وحذاء كرة سلة أسود.

45 - 7 جيب أن يرتدي احلكام، إداري الطاولة مالبس موحدة.
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k]Ş÷àÂ;k]ep\Â;U€Ë“ui’\;€Õ]ö;Å]Õ;U46;ÎÄ]Ÿ

RefereeU;Duties and Powers
جيب عىل قائد طاقم التحكيم أن:

46 - 1 يفحص ويعتمد مجيع األجهزة التي سوف تستخدم خالل املباراة.

46 - 2 حيدد ســاعة املباراة الرســمية، ســاعة الـ 24 ثا، ســاعة اإليقاف ويتعــرف عىل إداري 

الطاولة.

46 - 3 خيتار كرة اللعب من بني (2) كرتني مســتخدمتني عىل األقل مقدمتني من قبل الفريق 

املضيف فإذا مل تكن أيا من الكرتني مناسبة للمباراة، جيوز له أن خيتار الكرة ذات النوعية األفضل 

املتوفرة.

46 - 4 ال يسمح ألي العب من ارتداء أشياء قد تسبب اإلصابة لالعبني اآلخرين.

46 - 5 ينفذ كرة القفز لبدء الربع األول ورمية اإلدخال لبدء مجيع األرباع واألوقات اإلضافية 

األخرى.

46 - 6 له السلطة يف إيقاف املباراة إذا ما اقتضت الرضورة ذلك.

46 - 7 له السلطة يف اعتبار الفريق خارسا باالنسحاب من املباراة.

46 - 8 يفحص بعناية اســتامرة التســجيل عند هناية زمن اللعب أو يف أي وقت يشــعر أنه من 

الرضوري ذلك.

46 - 9 يعتمد ويوقع عىل اســتامرة التســجيل يف هناية زمن اللعب لينهي عالقة احلكام باملباراة 

إذ تبدأ ســلطة احلــكام عند وصوهلم أرض امللعب وهي (20) دقيقة قبــل موعد بدء املباراة وتنتهي 

بانتهاء زمن اللعب كام هو معتمد من قبل احلكام.

46 - 10 يدون عىل اجلانب اخللفي الستامرة التسجيل قبل التوقيع إذا حدث:

  أي انسحاب أو خطأ عدم أهلية.

(المدرب مســـاعد المدرب، البديل،   أي ســوء ســلوك غري ريايض، من قبــل الالعبني أو  
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الالعب المســـتبعد أو أحد أعضاء أنصار الفريق) قبل موعــد بدء زمن املباراة بعرشين 

(20) دقيقة أو بني انتهاء زمن اللعب للمباراة واملصادقة والتوقيع عىل استامرة التسجيل.

ــة يتوجب عــىل قائد طاقم التحكيم (أو املراقب الفين إن وجد) أن يبعث بتقرير  ويف أي حال

مفصل إىل اهليئة املنظمة للمنافسة.

ــه الســلطة باختاذ القرار النهــايئ عند االختالف بني احلكام. والختــاذ القرار النهايئ  46 - 11 ل

ممكن استشارة احلكم الثاين، املراقب الفين و/ أو إداري الطاولة.

46 - 12 قبــل املباراة له احلق أن يعتمد ويســتخدم نظام اإلعادة الرسيع (IRS)، قبل أن يوقع 

عىل استامرة التسجيل ليقرر:

 يف هناية أي ربع أو وقت إضايف.

  إلثبات أن التصويبة األخرية حصلت قبل انطالق صوت ســاعة املباراة لنهاية الربع أو 

الوقت اإلضايف.

 إلثبات كم هو الوقت املتبقي عىل ساعة التوقيت إذا كان هناك:

 حدوث خمالفة خارج احلدود لالعب املصوب عىل السلة.

حدوث خمالفة ساعة التصويب (24  ثا).

حدوث خمالفة 8  ثوان.

 اإلعالن عن خطأ قبل هناية الربع أو أي وقت إضايف.

) أو أقل يف الفرتة الرابعة أو أية فرتة إضافية: عندما تعرض ساعة التوقيت (00:2 

 لتحديد إذا التصويبة امليدانية الناجحة كانت قد متت قبل إشارة ساعة التصويب (24  ثا).

  لتحديد إذا كانت التصويبة إلحراز هدف ميداين قد متت قبل اإلعالن عن أي خطأ.

  لتحديد إذا ما كان تأثير على الهدف أو مخالفة إعاقة دخول الكرة إلى السلة 
قد حصلت.

 لتحديد الالعب الذي تسبب بإخراج الكرة خارج حدود امللعب.

القاعدةالثامنة: الحكام، المراقب الفني: واجباتهم وسلطاتهم
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 يف أي وقت من املباراة:

لتحديد قيمة التصويب امليداين الناجح إن كان 2 أو3  نقاط.

 لتحديد عدد الرميات المســـتحقة لالعب إن كان 2 أو3  رميات بعد اإلعالن عن 
خطأ أثناء التهديف غير الناجح.

  لتحديد إن كان الخطأ شخصي أو سوء سلوك أو عدم أهلية قد استوفى المعايير 
أو كان أشد ويجب أن يخفض أو اعتباره خطأ فني.

  لتصحيح الوقت عىل ســاعة التوقيت أو ســاعة التصويب عند عــدم توقفها بعد إطالق 

احلــكام الصافرة، أو بدأت ســاعة التوقيت أو ســاعة التصويب العمــل قبل أن تصبح 

الكرة باللعب.

 لتحديد مطابقة رامي الرمية احلرة.

أعضاء الفريق والمدربين ومســـاعدي المـــدرب وأنصار الفريق   لتحديــد هوية كل  

المشاركين بأي حالة بالعراك.

46 - 31 عندما يتم تجهيز لوحة التهديف بإضاءة من لونين األحمر واألصفر حول وأعلى 
محيطها، فإن اإلضاءة تأخذ األسبقية على اإلشارة الصوتية لساعة المباراة وساعة التصويب.

46 - 14 بعـــد إعـــالم المؤقت يجب إطالق صافرته قبل الربعيـــن األول والثالث بـ (3) 
دقائـــق و(1:30) دقيقـــة ونصـــف كوقت متبقي لبدايـــة اللعب، ويجب علـــى قائد طاقم 
التحكيـــم ان يطلق صافرته قبل الربعيـــن الثاني والرابع وأي وقـــت إضافي عندما يتبقى 

(30) ثانية لبداية اللعب.

46 - 15 له احلق يف اختاذ القرار يف أي موضع مل يوضح ضمن قواعد اللعب.

OfficialsU;Duties and Powers;€‚h]Ş÷àÂ;€‚h]ep\Â;U‹]“¢\;U47;ÎÄ]Ÿ

47 - 1 للحكام السلطة يف إصدار القرارات عن املخالفات هلذه القواعد سواء ارتكبت داخل 

أو خارج خطوط احلدود مبا فيها طاولة املســجل، مناطق مقاعــد الفريق واملناطق الواقعة خلف 

اخلطوط مبارشة.
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47 - 2 يطلق احلكام صافراهتم عند حدوث خمالفة للقواعد، هناية الفرتة أو عندما جيد احلكام 

مــن الــرضوري إيقاف املباراة. وجيب عىل احلــكام أن ال يطلقوا صافرهتم بعــد اإلصابة امليدانية 

الناحجة، رمية حرة ناحجة أو عندما تصبح الكرة حية.

47 - 3 عند احتســاب أي خطأ أو خمالفة، جيب عىل احلكام يف كل حالة األخذ بنظر االعتبار 

املبادئ األساسية اآلتية:

 روح وأهداف القانون للحفاظ عىل سالمة اللعبة.

  تطبيــق مفهــوم الفائدة/ الــرضر، إذ جيب عىل احلــكام أن ال يقطعوا املباراة بشــكل غري 

رضوري لــيك يعاقب العب باحتســاب خطأ شــخيص الحتكاك عــريض والذي ال يعطي 

الالعب فائدة وال يضع منافسه يف موضع رضر.

  تطبيق مفهوم اإلحساس العام لكل مباراة، آخذين بنظر االعتبار قدرات الالعبني املعنيني 

ومواقفهم وترصفاهتم أثناء املباراة.

  الثبــات يف احلفــاظ عىل التوازن بني الســيطرة عــىل املباراة وانســياهبا (دفقهــا)، وامتالك 

اإلحساس مبا حياول املشاركون القيام به واحتساب ما هو يف صالح املباراة.

47 - 4 يف حال التوقيع باالحتجاج من قبل أحد الفريقني يتوجب عىل قائد طاقم التحكيم أو 

(املراقب الفين إن وجد) أن يرفع تقريًرا باالحتجاج إىل اهليئة املنظمة للمنافســة خالل ســاعة من 

وقت انتهاء زمن اللعب للمباراة.

47 - 5 إذا أصيب احلكم أو مل يتمكن ألي سبب آخر من متابعة أداء مهمته خالل (5) دقائق 

من اإلصابة، جيب اســتئناف املباراة. بأن يقوم احلكم اآلخــر بالتحكيم مبفرده حتى هناية املباراة، 

مــا مل يكن هناك إمكانية الســتبدال احلكم املصاب بحكم بديل مؤهــل. وجيب أن يقرر احلكم 

املتبقي ما خيص إمكانية االستبدال بعد استشارة املراقب الفين.

47 - 6 يف مجيــع املباريــات الدولية إذا ما اقتىض األمر االتصال الشــخيص (اللفظي) إليضاح 

قرار، فيجب أن يتم ذلك باللغة اإلنجليزية.

47 - 7 لكل حكم احلق يف اختاذ القرارات ضمن حدود واجباته، لكن ليس له احلق يف جتاهل 

أو االعرتاض عىل قرارات احلكم اآلخر.

القاعدةالثامنة: الحكام، المراقب الفني: واجباتهم وسلطاتهم
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47 - 8 ويعترب تنفيذ قواعد كرة الســلة وتفســرياهتا الرسمية من قبل احلكام، بغض النظر عام 

ــا أم ال، هنائيا وال ميكن الطعن فيه أو جتاهله، إال يف احلاالت التي يســمح فيها  إذا كان قــراًرا صائًب

.(c انظر املرفق) باالحتجاج

]⁄‚h]ep\Â;U◊qâ∏\;Å¡]âŸÂ;◊qâ∏\;U48;ÎÄ]Ÿ

Scorer and assistant ScorerU;Duties

48 - 1 يتم تزويد املسجل باستامرة التسجيل وعليه أن حيتفظ بسجل:

  للفريقني بتسجيل األسامء وأرقام الالعبني الذين تبدأ هبم املباراة ومجيع البدالء الذين يشاركون 

ــاراة. وإذا حــدث انتهاك هلذه القواعد تتعلق بالالعبني اخلمســة (5) الذين ســتبدأ هبم  يف املب

املباراة، البدالء أو أرقام الالعبني، توجب عليه إخطار أقرب حكم بأرسع ما ميكن.

  جممــل النقاط املســجلة بالتتابع عــن طريق تدويــن اإلصابات امليدانيــة والرميات احلرة 

الناجحة.

  األخطاء املرتكبة عىل كل العب، وجيب عىل املســجل أن خيطر قائد طاقم التحكيم فور 

احتساب اخلطأ اخلامس(5) عىل أي العب.

 جيب عليه أن يدون األخطاء املحتسبة عىل كل مدرب وأن خيطر احلكم فوًرا عندما يتوجب 

استبعاد املدرب، وباملثل عليه أن يخطر الحكم بأستبعاد الالعب فورا عندما يرتكب الالعب 

(2) خطأين فنيني أو (2) خطأين سوء سلوك أو خطأ فين وخطأ سوء سلوك.

  األوقــات املســتقطعة، وجيب أن خيطر احلــكام عند فرصة الوقت املســتقطع التايل حينام 

يطلب فريق وقًتا مســتقطًعا، وخيطــر املدرب من خالل احلكم عندمــا ال يتبقى للمدرب 

وقت (أوقات) مستقطعة يف الشوط أو الوقت اإلضافية.

  احليازة املتبادلة التالية، بواسطة حتريك سهم احليازة املتبادلة.

وجيب عىل املسجل أن يغري اجتاه سهم احليازة املتبادلة بعد انتهاء الشوط األول ألن الفريقني 

سوف يتبادلون السلتني يف الشوط الثاين.
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U] ⁄ïÁ^;◊qâ∏\;Ì÷¡;2 ;H ;48

  أن يشــري بعدد األخطــاء املرتكبة من كل العــب بطريقة مرئية مــن كال الفريقني برفع 

عالمة أخطاء الالعب.

  أن يضع عالمة خطأ الفريق عىل طاولة املسجل عند هنايتها األقرب إىل مقعد ذلك الفريق، 

حال أن تصبح الكرة حية عىل بعد خطأ الفريق الرابع بالربع.

 أن ينجز التبديالت.

  أن يطلق إشــارته الصوتية فقط عندما تكون الكرة ميتــة وقبل أن تصبح الكرة حية ثانية 

وال توقف اإلشارة الصوتية للمسجل ساعة املباراة أو املباراة وال تسبب يف أن تصبح الكرة 

ميتة.

48 - 3 يقوم مساعد املسجل بتشغيل لوحة التسجيل ويساعد املسجل، يف حال وجود تعارض، 

ال ميكن حسمه بني لوحة التسجيل واستامرة التسجيل الرسمية، إذ تأخذ استامرة التسجيل الرسمية 

األولوية ويتم تعديل لوحة التسجيل وفًقا هلا.

48 - 4 إذا اكتشف املسجل خطأ يف استامرة التسجيل:

ــاراة، توجــب عىل املســجل االنتظــار ألول كــرة ميتة قبــل أن يطلق إشــارته    خــالل املب

الصوتية.

  بعد انطالق إشــارة ســاعة املباراة إلعالن هنايتها وقبل التوقيع عىل اســتامرة التســجيل من 

ــم، توجب عىل قائد طاقم التحكيم تصحيــح اخلطأ، حتى لو كان  قبــل قائد طاقم التحكي

التصحيح يؤثر عىل نتيجة املباراة.

ــم، أصبح اخلطأ غــري قابل    بعــد التوقيــع عىل اســتامرة التســجيل من قائــد طاقــم التحكي

للتصحيــح. وجيــب عىل قائد طاقــم التحكيم أن يرفــع تقريًرا بوصف الواقعــة إىل اهليئة 

املنظمة للمنافسة.
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TimerU;Duties;„h]ep\Â;UÈh]ŒË∏\;U49;ÎÄ]Ÿ

U‡^;„Ë÷¡Â;Ã]ŒÁb;Ï¡]àÂ;Î\Ñ]e∏\ ;Ï¡]âd;Èh]ŒË∏\;ÅÁÂáh;€iÁ;1 ;H ;49

 يضبط زمن اللعب، األوقات املستقطعة واسرتاحات اللعب.

  يســتوثق من أن اإلشــارة الصوتية ســتنطلق بقــوة وتلقائًيا عند هناية زمــن الربع أو الوقت 

اإلضايف.

  جيب عليه أن يســتخدم أية وســيلة ممكنة إلشــعار احلــكام فوًرا إذا أخفقت إشــارته عن 

االنطالق أو مل تكن مسموعة.

UÈh˙]—;f¬÷’\;jÕÂ;Èh]ŒË∏\;ªeïÁ;‡^;f™;2 ;H ;49

 تبدأ ساعة املباراة عندما:

 ترضب الكرة بشكل مرشوع من قبل أحد القافزين أثناء كرة القفز.

  تلمس أو تلمس الكرة أحد الالعبني داخل امللعب أثر الرمية احلرة األخرية غري ناجحة، 

واستمرت الكرة يف كوهنا حية.

 تلمس الكرة بطريقة مرشوعة أحد الالعبني داخل امللعب بعد رمية إدخال.

 توقف ساعة املباراة عندما:

  ينتهي الوقت عند هناية زمن اللعب ألي ربع أو وقت إضايف ما مل تتوقف ساعة املباراة 

تلقائيا.

 يطلق أي من احلكام صافرته والكرة حية.

 يتم إحراز إصابة ميدانية ضد الفريق الذي طلب وقًتا مستقطًعا.

) األخريتني مــن الربع الرابع أو يف الدقيقتني   يتــم إحراز إصابة ميدانية يف الدقيقتني (2 

(2) األخريتني ألي وقت إضايف.

  تنطلق اإلشارة الصوتية لساعة التصويب بينام يكون الفريق مسيطًرا عىل الكرة.
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UÈh˙]—Â;√ŞŒiâ∏\;jÕÊ’\ ;ªeî;Èh]ŒË∏\;Ì÷¡;f™;3 ;H ;49

 يبدأ بتشغيل جهاز التوقيت حاملا يعطي احلكم إشارة الوقت املستقطع.

) ثانية من احتساب الوقت املستقطع. إطالق إشارته الصوتية بعد انتهاء (50 

 إطالق إشارته الصوتية عند انتهاء الوقت املستقطع.

UÈh˙]—Â;f¬÷’\;Ït\2à\;ªeî;Èh]ŒË∏\;Ì÷¡;f™;4 ;H ;49

 يبدأ بتشغيل جهاز التوقيت عند انتهاء الربع أو الوقت اإلضايف.

) دقيقة من   يطلق إشــارته الصوتية قبل (3) دقائق، وكذلك قبــل دقيقة وثالثني ثانية (30:1 

الوقت املتبقي لبداية الربعني األول والثالث.

) ثانية مــن بداية الربعني الثــاين والرابــع وأي األوقات   يطلــق إشــارته الصوتية قبــل (30 

اإلضافية.

  يطلق إشارته الصوتية ويوقف جهاز التوقيت حاال، عندما تنتهي اسرتاحة للعب.

„h]ep\Â;UfÁÊëi’\;Ï¡]à;◊∆çŸ;U50;ÎÄ]Ÿ

Shot clock OperatorU;Duties

يزود مشغل ساعة التصويب بساعة تصويب وجيب عليه:

U]∏]t;ªeî;ÎÄ]¡b;Â^;ÔÅd;1 ;H ;50

  حيقق فريق الســيطرة عىل كرة حية داخل امللعب، وال يتم جتديد ســاعة التصويب لفرتة 

جديــدة إذا ملســت الكــرة بعدها عن طريــق أي منافس وبقيت الكــرة يف حيازة الفريق 

ذاته.

 ملست الكرة من قبل أي العب داخل امللعب بعد رمية إدخال.

ـــ 24 ثانية جديدة مــع بقاء وقت، عندمــا مينح نفس  50 - 2 يوقــف وال يعيــد ضبط ســاعة ال

الفريق الذي كان مسيطًرا عىل الكرة مؤخًرا رمية إدخال نتيجة:
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 خروج الكرة خارج احلدود.

 إصابة العب من نفس الفريق املسيطر عىل الكرة.

يرتكب خطأ فني من نفس الفريق المسيطر على الكرة. 

 حالة كرة القفز.

 خطأ مزدوج.

 إلغاء جزاءات متساوية عىل كال الفريقني.

  يوقف وال يعيد ضبط ســـاعة التصويب مع الوقت المتبقي المرئي عندما يتم منح 
رمية إدخال لنفس الفريق الذي كان مســـيطرا على الكرة من خط رمية اإلدخال 
في المنطقة األمامية مع عرض (14 ثانية) فأكثر على ساعة التصويب كنتيجة 

لخطأ أو مخالفة.

50 - 3 إيقاف وإعادة ضبط ساعة التصويب لـ(24 ثانية) بدون عرض مريئ حاملا:

 تدخل الكرة السلة أثر تصويبة إلصابة ميدانية.

  تلمس الكرة احللقة العائدة لسلة املنافسني، ومتت سيطرة الفريق املنافس غري املسيطرعىل 

الكرة قبل أن تلمس الكرة احللق.

 مينح الفريق رمية إدخال يف منطقته اخللفية:

. حلدوث خطأ أو خمالفة (ليس لخروج الكرة خارج الحدود) 

 نتيجة حلالة كرة قفز للفريق غري املسيطر عىل الكرة.

 كان التوقف بسبب أفعال الفريق غري املسيطر عىل الكرة.

  كان التوقف بسبب مرشوع غري مرتبط بأي من الفريقني، ما مل يضع الفريق املنافس 

موضع الرضر.

 مينح الفريق رميات حرة.
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U]ŸÅfi¡;ÏËÖŸ;CÏË›]l;14D;z’;fÁÊëi’\;Ï¡]à;ªeî;ÅË¬ÁÂ;ÀÕÊÁ;4;H;50

  مينح نفس الفريق الذي كان مســيطًرا عىل الكرة لرمية إدخال يف منطقته األمامية، ســاعة 

التصويب يعرض (13ثا) فأقل.

.  حلدوث خطأ أو خمالفة (ليس لخروج الكرة خارج الحدود) 

 كان التوقف بسبب أفعال الفريق غري املسيطر عىل الكرة.

  كان التوقف بســبب مرشوع غريمرتبط بأي مــن الفريقني، مامل يضع الفريق املنافس 

موضع الرضر.

  يمنـــح الفريق غير المســـيطر علـــى الكرة لرميـــة إدخال في منطقتـــه األمامية، 
نتيجة لـ:

  لحدوث خطأ شـــخصي، أو لحـــدوث مخالفة (بما في ذلك خـــروج الكرة خارج 
الحدود)، أو حالة كرة قفز .

  مينح الفريق رمية إدخال يف خط اإلدخال يف املنطقة األمامية كنتيجة خلطأ ســوء ســلوك 

أو عدم أهلية.

  إذا اســتحوذ نفس الفريق املسيطر عىل الكرة، بعد أن تلمس احللقة لتصويب ميداين غري 

ناجح أو رمية حرة أخرية غري ناجحة، أو عند التمرير.

) دقيقتين أو أقل من الربـــع الرابع أو أي وقت   عندمـــا تظهر ســـاعة المبـــاراة (2:00 

إضافي، ويطلب وقت مســـتقطع من الفريق المســـتحق للحيازة في منطقته الخلفية 
فللمدرب القرار في لعب رمية اإلدخال من خط اإلدخال في منطقة الفريق األمامية 

مع (14) ثانية أو اكثر على زمن ساعة التصويب عندما توقفت المباراة.

50 - 5 يطفــأ ســاعة التصويب، وتكون الكرة ميتة وســاعة املباراة متوقفــة يف أي ربع أو وقت 

إضايف عندما حيقق فريق الســيطرة عىل الكرة يف أرض امللعب وبقي عىل ســاعة املباراة أقل من 14 ثا.

علام أن اإلشارة الصوتية لساعة الـتصويب ال توقف ساعة املباراة أو املباراة وال تسبب يف أن 

تصبح الكرة ميتة ما مل يكن أحد الفريقني مسيطًرا عىل الكرة.
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