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 مقدمة
  أخواني أخواتي محبي كرة القدم 

  

في سبيل نقل  2009/2010لقد حاولت جاهدا ان انقح نسخة قانون كرة القدم
اخر التطورات واخر ما تم تعديله في قانون اللعبة بهدف ان تعم الفائدة لكل 

م الشغف الكبير متابع ومحب للعبة كرة القدم بشكل عام ولهؤالء ممن لديه
  .ألخر ما تم تعديله على مواد قانون كرة القدم بشكل خاص

ومن هذا المنطلق اقدم الشكر لكل من ساهم في التحول الكبير الممثل في 

اعادة صياغة الكثير من مواد القانون في سبيل جعلها اكثر وضوحا وفهما 
تطور التحكيم لجميع محبي كرة القدم متمنيا للجميع التوفيق لما فيه خدمة 

  .في العالم
  

  األسيويي و المحاضر الدول                                    

  هاني طالب بالن                                      
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  اد قانون اللعبةمالحظات على مو
   التعديالت 

المساس بالمبادئ والقواعـد التـي    موبشرط عد. يشترط موافقة االتحاد األهلي المعني 

تتضمنها هذه المواد فإنه يمكن تعديلها عند تطبيقها في المباريات التي يشارك فيهـا الالعبـون   

أو الالعبـون  )  سـنة 35فـوق  ( سنة أو في المباريات الخاصة بالسيدات أو الكبار  16تحت 

  .  أصحاب األعاقة

  : به  االتعديالت التالية مسموح من كالوأ بعضاًأن 

  مساحة الملعب  ·

  . حجم ووزن الكرة والمادة التي تصنع منها  ·

  . المسافة بين قائمي المرمى وارتفاع العارضة عن األرض  ·

  . مدة شوطي المباراة  ·

  . التبديالت  ·

  ) . البورد (  الدولي فقة المجلس التشريعيأي تعديالت أخرى يسمح بها فقط بموا

   الذكور واإلناث 

إن اإلشارات المتعلقة بعنصر الذكور في مواد القانون فيما يتعلق بالحكام والحكام المسـاعدين  

  . السواء  حد والالعبين واإلداريين يقصد منها التبسيط وتعني الذكور واإلناث على

  : مفتاح إيضاح الرموز 

  " تعديالت جديدة في القانون " وتعني ) |(اإلشارة 

  ميدان اللعب  -)1(مادة 
  سطح ميدان اللعب

  .يمكن ان تلعب المباريات على اسطح طبيعية او اصطناعية وحسب اللوائح المنظمة للمسابقات

  يجب ان يكون لون االسطح االصطناعية أخضرا

ات بـين الفـرق الممثلـة    في حال استخدام األسطح األصطناعية في اي من مباريات المسـابق 

او مباريات المسابقات الدولية لألندية ) االتحاد الدولي لكرة القدم(لالتحادات المنضوية تحت الفيفا
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الخاصة بنوعية وجودة العشـب او  ) االتحاد الدولي لكرة القدم(فيجب ان تتوافق وشروط الفيفا

  )االتحاد الدولي لكرة القدم(فيفاالمعايير الدولية للعشب االصطناعي اال ان وجد استثناء من ال

   تخطيط ميدان اللعب 

يتم تحديد ميدان اللعـب بخطـوط ، وتـدخل هـذه     يجب أن يكون ميدان اللعب مستطيالً 

 . من مساحة المناطق التي تحددها الخطوط ض

  .القصيران بخطى المرمىالخطان بخطى التماس و نيسمى الخطان الطويال

 بـين  النقطتـان   والـذي يـربط   بواسطة خط المنتصف ينقسم ميدان اللعب إلى نصفين

  .المنصفتان لخطي التماس

( م  9.15ها رة نصف قطرئويتم رسم دا المنتصف خطمنتصف بوتحدد عالمة المنتصف  

  . هاحول) ياردة  10

من قوس الركنية وعلـى  ) ياردة 10(مترا 9.15،يمكن وضع عالمات خارج ميدان اللعب

للتأكد من بعد الالعبين المدافعين بهذة المسافة ، ى وخطوط التماسزاوية عمودية لخطوط المرم

  .عند تنفيذ الركلة الركنية

  األبعاد 

  . التماس أكبرمن طول خط المرمى   طول خط يكون إنيجب 

  ) ياردة 100( م 90           ى     ـاألدنالحد      : )خط التماس(الطول

  ) ياردة  130(   م120               الحد األقصى                         

  ) ياردة  50(  م 45                 الحد األدنى  : )خط المرمى( العرض

  ) ياردة  100( م  90               الحد األقصى                          

  )بوصة 5(سنتيمترا 12يجب ان تكون جميع الخطوط بنفس العرض والتي يجب اال تزيد عن 

  باريات الدولية الم 

  ) ياردة  110(   م100                 األدنى الحد                 :الطول 

  ) ياردة 120( م  110                 الحد األقصى                        

  ) ياردة  70(  م 64                   الحد األدنى                :العرض
 

 )ياردة  80(   م75                 ألقصىالحد ا                 
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   منطقة المرمى 

من الحافة  )ياردة 6(م 5.5يرسم خطان عموديان بزاوية قائمة على خط المرمى على مسافة 

م ياردة ثم 5.5الخطان داخل ميدان اللعب على مسافة  نالداخلية لقائمي المرمى ويمتد هذا

  . ز لخط المرمى ايوصالن بخط مو

  . دة بهذه الخطوط وخط المرمى هي منطقة المرمى حة المحدإن المسا
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  منطقة الجزاء 

مـن الحافـة    )ياردة 18(م 16.5خط المرمى على مسافة ليرسم خطان عموديان بزاوية قائمة 

ثم  )ياردة 18(مترا 16.5يمدد هذان الخطان لداخل ميدان اللعب لمسافة .الداخلية لقائمي المرمى

  . ط مواز لخط المرمى يوصالن بخ

  

  . دة بهذه الخطوط وخط المرمى هي منطقة الجزاء إن المنطقة المحد

من نقطة  وذلك )ياردة 12(م11الجزاء على بعد في داخل كل من منطقتي الجزاء ، توضع عالمة 

  . عنهما  يبين قائمي المرمى وعلى بعد متساو المنتصف

جزاء الركلة  )عالمة(نقطةمن كل ) ياردات 10(م 9.15قطرها  ويتم رسم قوس من دائرة نصف

   .وذلك خارج منطقة الجزاء 

  قوائم الراية 

بحيث يحمل راية وال يكون له ) قدم  5(م 1.5ل عن ئم الراية الركنية بارتفاع ال يقوضع قايجب 

  .  زاويةرأس مدبب وذلك عند كل 

لعب وذلك على بعد ال يقـل  ل من نهايتي خط منتصف المكوضع قوائم رايات متماثلة عند  يمكن

  .  خارج خط التماس) ياردة 1(م 1عن 

  

  قوس الركنية 

   .راية ركنية داخل ميدان اللعبقائم  كل من) ياردة1( م1رها طترسم ربع دائرة نصف ق

  

  المرميان 
  . منتصف كل من خطي المرمى  فييجب وضع المرميين 

من قوائم الرايـة الركنيـة    متساويتين ينيجب أن يتكونا من قائمين رأسيين مثبتين على مسافت

يجب ان يكون القائمين والعارضة مصـنوعين مـن   .ن من أعلى بواسطة عارضة أفقية ويتصال

 يمكن ان يكونا ذو شكل مربع اومسـتطيل او ،الخشب او المعدن او اي مواد مرخص باستعمالها

  .بيضاوي ويجب ان ال تشكل خطورة على الالعبين دائري او
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مـا بـين الحافـة السـفلية      المسافة كونتو )ياردة 8( م 7.32ما بين القائمين افة تكون المس

   .)قدم  8( م 2.44للعارضة واألرض 

 سم 12ال يزيد عن ويكون عرض وسمك قائمي المرمى والعارضة متماثالً 

  . تكون خطوط المرمى من نفس عرض وسمك قائمي المرمى والعارضة يجب ان و) بوصة 5(  

أن تكون الشباك مثبتة بإحكام وبشكل  طرمى بشربالمرميين واألرض خلف المشباك  يمكن تثبيت

  . ال يعيق حارس المرمى 

  . يجب أن تكون قوائم المرمى والعارضتين باللون األبيض 
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   لسالمة ا

استخدام مرميين متحـركين فـي حالـة     يمكن .يجب أن يكون المرميان مثبتان بإحكام باألرض

 .طلب الخاص بالسالمة تبيان المكونهما يل
 

  ميدان اللعب
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

OI44 م  

  قدم 8

TIPOياردة8- م 

 قوس الركنية

منطقة 

 الجزاء  منطقة قوس الجزاء

 لجزاءنقطة ا

 خط التماس

 نقطة المنتصف

 دائرة المنتصف

 منطقة المرمى

 خط المرمى

  خط المنتصف

 خط الستة ياردة

 المرمى
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  قوائم الراية الركنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قوائم الركنية 

الزامية

 سم عرضا NOالخطوط ال تزيد عن 

ال يقا طول القائم عن 

 مترا وبحواف غير مدببة1,5
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 نصف القطر

 األنجليزياألبعاد بالنظام 

 مترا VMأدنى طول 

 مترا NOMأقصى طول 

 العرض

 متر45األدني
 متر VM األقصى

 العرض

 يارد  NMM األقصى يارد  RMاألدنى 

 ياردةNPMأقصى طول 

 ياردة NMMأدنى طول 

 نصف القطر

 بعاد بالنظام المترياأل
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  الدولي ارات المجلس التشريعيقر
  Nالقرار

 الشروط المعتمدة من قبـل المجلـس التشـريعي    ي حال وجود المنطقة الفنية يجب ان تطابقف

  )المنطقة الفنية( عنوان المذكورة بهذا الكتاب تحت  لكرة القدم الدولي
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  الكرة  -)O(ةادالم
   الخصائص والمقاييس 

 
   :تكون الكرة 

  مستديرة  ·

ة الكـرة  ال يتعدى محيط دائـر . مصنوعة من الجلد أو أي مادة مناسبة أخرى  ·

  ) . بوصة 27(سم  68وال يقل عن ) بوصة28( سم  70عن 

) أوقية 14(رام ج 410 وال يقل عن) أوقية  16(رام ج 450ال يزيد وزنها عن  ·

  . عند ابتداء المباراة 

ضغط جوي وهـو مـا يـوازي    ) 1,1-0.6(أن يكون الضغط الجوي مساوياً  ·

/ ليبـرة   8.5 عند سطح البحر وذلـك يعـادل   2سم/ رام ج ) 1100 -600(

  . البوصة المربعة / ليبرة 15.6 –البوصة المربعة 
 

 المعطوبة   تبديل الكرة

   

  : إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة أثناء سير المباراة يتم ما يلي 

  . ف المباراة اقيتم اي ·

 األصلية رة البديلة في المكان الذي أصبحت فيه الكرةـبإسقاط الك المباراةيعاد بدء  ·

اال اذا كان توقف اللعب داخل منطقة المرمى فيتم اسقاط الكرة بمنطقة المرمى فة تال

   .توقف اللعب عند األصلية ى حيث كانت الكرةـعلى الخط الموازي لخط المرم

ية ، ركلة المرمـى ،  اإذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة خارج اللعب في أثناء ركلة البد

  : ركلة الجزاء أو رمية التماس  الركلة الركنية ، الركلة الحرة ،

  . وفقاً للحالة  المباراةيعاد بدء  ·

   .موافقة الحكم  دونالكرة أثناء المباراة  تغييرال يجوز    
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  قرارات المجلس الدولي التشريعي 

  
  N القرار

في المباريات الخاصة بالمسابقات يسمح باستخدام الكرات التي تلبي الحدود الـدنيا للمتطلبـات   

   .2 ية الموضحة في المادةالفن

االتحـادات   وأ )االتحاد الدولي لكـرة القـدم  ( ة رسمية منظمة من قبل الفيفافي مباريات مسابق

  :  التاليط أن تحمل الكرة إحدى ورشم القارية

االتحـاد   (الفيفـا  ويعني أن الكرة معتمدة من قبل)   cIcA APPolVbaF  الشعار الرسمي.1

  .  )الدولي لكرة القدم

 الفيفـا  ويعني أن الكرة قد تم اختبارها من قبـل  )  cIcA INSPbCTba( الشعار الرسمي .2

  .  )االتحاد الدولي لكرة القدم(

وتعني أن كرة المبـاراة وفـق المتطلبـات      Einternational Matchball StandardFالعبارة .3

  . الدولية 

  

  

  

  

د جرى اختبارها رسمياً وتبين أنها متطابقة إن وجود مثل هذه البيانات على الكرة يدل على أنه ق

مع المتطلبات الفنية المحددة لكل من البيانات الثالثة المذكورة آنفاً باإلضافة إلى الحد األدنى من 

  .  Oالمواصفات الموضحة في المادة 

كما وينبغي أن تحظى المتطلبات اإلضافية الخاصة بكل من البيانات الثالث المـذكورة بموافقـة   

 الفيفـا  وتخضع المعاهد التي تقوم بإجراء التجـارب إلـى مصـادقة    الدولي مجلس التشريعيال

  .  )االتحاد الدولي لكرة القدم(

 الشـعارات يمكن في المسابقات الخاصة باالتحادات الوطنية استعمال كرات تحمل أي واحدة من 

  . الثالث المذكورة آنفاً 
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    Oالقرار 

وكذلك مباريات مسابقات االتحادات  )االتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا في مباريات مسابقات

رة باستثناء الشعار الخاص ــالقارية ال يسمح بوضع أي نوع من اإلعالن التجاري على الك

  .بالمسابقة أو الجهة المنظمة لها والعالمة التجارية للجهة الصانعة 

  .ات إن لوائح المسابقة يمكن أن تحدد حجم وعدد هذه الشعار 
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  عدد الالعبين  -)P(مادة ال

  
  الالعبون 

تلعب المباراة بين فريقين ، يتكون كل منهما مما ال يزيد عن أحد عشر العبـاً أحـدهما يكـون    

  . العبين  سبعةال يمكن بدء المباراة إذا كان عدد العبي أحد الفريقين يقل عن . حارس المرمى 

  لرسمية المسابقات ا

 تحـت  ضمن مسابقة رسـمية تـنظم   تلعبيمكن استخدام ثالث بدالء كحد أقصى في أي مباراة 

  . أو االتحادات القارية أو االتحادات الوطنية  )االتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا رعاية

يجب أن تنص قواعد المسابقة على عدد البدالء الذين يمكن تسميتهم من ثالثة إلى سبعة كحـد  

  . قصى أ

   المباريات األخرى 

  .من البدالء كحد أقصى 6 حتى يجوزاستخدام في مباريات المنتخب األول 

  : شريطة أن  من البدالء عدد أكبر استخداموفي جميع المباريات األخرى يمكن  

  .  األقصىاتفاق الفريقين المعنيين على الحد  ·

  . قبل المباراة  بذلك الحكم ابالغيتم أن  ·

باستخدام أكثر من إلى اتفاق قبل بدء المباراة فال يسمح  توصلم إعالم الحكم أو لم يتم الإذا لم يت

  .  بدالء 6

  

    المبارياتفي سائر

البدالء الذين لـم  . راة في سائر المباريات يجب أن تعطى أسماء البدالء إلى الحكم قبل بدء المبا

 . هم في المباراة راكال يجوز إش اعطاء اسماءهم للحكم في ذلك الوقتتم ي
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  بديل تلاإجراءات 
 

  : عند استبدال العب ببديل ، يجب مراعاة الشروط التالية 

   الحكم قبل إجراء أي تبديل مقترح إخطار  ·

وبعد الالعب المطلوب استبداله قد غادرال يدخل الالعب البديل ميدان اللعب حتى يكون  ·

  صل على إشارة من الحكم بالدخولأن يكون قد ح

  توقف اللعب ومن عند خط المنتصف يدخل الالعب البديل الملعب أثناء  ·

  دان اللعب يمت بمجرد دخول الالعب البديل إلى تعتبر إجراءات التبديل قد اكتمل ·

  . دالمستب الذي حل محله يصبح البديل العباً ، والالعب ومن تلك اللحظة يصبح ·

  . شتراك في المباراة بعد ذلك الالعب الذي تم استبداله ال يجوز له أن يعود لال ·

يكون كافة البدالء خاضعين لسلطات واختصاصات الحكم سواء تم استدعاؤهم للعب أم  ·

  .ال 

  تغيير حارس المرمى 
 

  : يجوز ألي العب أن يغير مركزة مع حارس المرمى بشرط 

  . إخطار الحكم قبل إجراء التغيير  ·

 .أن يتم التغيير أثناء توقف المباراة  ·
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  العقوبات والمخالفات 
 

   :ميدان اللعب دون أذن من الحكم إلى او مستبدل بديل العب إذا دخل

ليس بشرط ان يكون فورا اذا ما كـان البـديل او المسـتبدل غيـر     ( يوقف الحكم اللعب ·

  . )اللعب متداخلين في

  . مغادرة ميدان اللعب ب همريأو للسلوك الغير الرياضي الحكم رهينذ ·

اللعب بركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس من مكان  يستأنفوقف الحكم اللعب فاذا ا ·

  ).موقع الركلة الحرة-13انظر المادة(وجود الكرة لحظة ايقاف اللعب

   :الحكم قبل إجراء التغيير اذن منإذا قام أحد الالعبين بتغيير مركزه مع حارس المرمى بدون 

  . اللعب ح الحكم باستمراريسم ·

  صة تكون فيها الكرة خارج اللعب الالعبين المعنيين عند أول فر الحكم رنذي ·

  : في حالة حدوث أية مخالفات أخرى لهذه المادة

 .يتم إنذار الالعبين المعنيين  ·

بركلة حرة غير مباشرة تنفذ من قبل العب من الفريق المنـافس مـن    المباراة يعاد بدء ·

  ).موقع الركلة الحرة-13لمادةانظر ا(مكان وجود الكرة لحظة ايقاف اللعب

  

  عبون والبدالء الذين يتم طردهم الال
 

البـديل    .المسـميين يجوز استبداله فقط بأحد البـدالء   بدايةركلة الالالعب الذي يتم طرده قبل 

  .  تعويضهال يمكن  اللعب بدء أو بعد ركلة البداية المسمى الذي تم طرده سواء قبل
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  الالعبين معدات  -)4(المادة 

   السالمة 

أو يرتدي أي شيء فيه خطورة على نفسه أو علـى   تيجب على الالعب أن ال يستخدم أي معدا

  .  )ويشمل ذلك أي نوع من المجوهرات ( العب آخر 

  المعدات األساسية 

  : تتكون من المعدات المنفصلة التالية لالعب لزاميةإن المعدات األساسية اإل

اذا ما تم ارتداء قمصان داخلية فيجب ان تكـون الـوان    -امباكم فانيلة أو قميص ·

   كمام القميص او الفانيلة األصليةاكمام القمصان الداخلية بنفس اللون الغالب ال

 األساسـي  لونالفيجب أن تكون من نفس  تحتية اويلرإذا تم ارتداء س  -شورت ·

  )  األصلية شورتاتلل

   جوارب  ·

   واقيات للساقين  ·

   حذاء  ·

  الساقين واقيات 

  . تكون مغطاة بالكامل بالجوارب  ·

  .  مناسبةو مشابهةمطاط ، بالستيك أو أي مادة  مصنوعة من ·

 .من الحماية  ناسبةتؤمن درجة م ·

  األلوان

الحكام والحكام البعض وكذلك  يجب ان يرتدي الفريقان الوان تميزيهم عن بعضهم ·

 .المساعدين
والحكام والحكام  األخرين الالعبين كل حارس مرمى ارتداء الوان تميزه عن يلزم ·

 .المساعدين
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   المخالفات والعقوبات 
 

  : أي مخالفة لهذه المادة في حال 
  . ال حاجة إليقاف اللعب  ·

  . يقوم الحكم بإخطار الالعب المخالف بوجوب مغادرة ميدان اللعب ليصحح معداته  ·

 إذا كـان الالعـب قـد قـام     يقوم الالعب بمغادرة ميدان اللعب عند أو توقف للعب ، إال ·

  . بتصحيح معداته 

إليـه   الدخول وداأي العب يطلب منه مغادرة ميدان اللعب لتصحيح معداته يجب أن ال يع ·

  . بدون إذن من الحكم 

الحكم بالتأكد من أن معدات الالعب قد تم تصحيحها قبل أن يسمح له بالدخول إلـى   ميقو ·

  . ميدان اللعب 

  . داً إلى ميدان اللعب فقط حين تكون الكرة خارج اللعب يسمح لالعب بالدخول عائ ·

الالعب الذي طلب منه مغادرة ميدان اللعب بسبب مخالفة معينة ارتكبها بموجب هذه المـادة  

  .  هإنذاريجب ان يتم ميدان اللعب بدون إذن من الحكم ،للدخول لعاد  والذي
 

   استئناف اللعب 
 

  :  لتوجيه إنذارقاف اللعب بواسطة الحكم إذا تم إي

وذلـك   منافسة ينفذها أحد العبي الفريق الشريتم استئناف المباراة بركلة حرة غير مبار ·

موقـع  -13المادةأنظر (قام الحكم بإيقاف المباراة   نن المكان الذي كانت فيه الكرة حيم

  )تنفيذ الركلة الحرة
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  الدولي التشريعي رارات المجلسق
  

   Nقرار

ال  .ارات او دعاياتـار القمصان الداخلية التي تحمل اي شعـدم اظهـين عيجب على الالعب

يجب ان تحمل معدات الالعبين األساسية و األلزامية اي من الشعارات السياسية او الدينية او 

  .الشخصية

 . المسابقة منظمالقميص ليظهر شعاراً أو أعالناً سوف يعاقب بواسطة يخلع الالعب الذى 

شعارات سياسية او دينية او شخصية  لالعبه اي األلزامية حوي المعدات االساسيةالفريق الذي ت

  )لكرة القدم األتحاد الدولي( من الفيفا او المنظم للمسابقةفسيعاقب من قبل 
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  الحكم  -)R(مادة ال

   سلطة الحكم 
 

د قانون اللعبة وذلك فيما يتعلـق  تدار كل مباراة بواسطة حكم له السلطة المطلقة في تطبيق موا

  . بالمباراة التي يتم تعيينه فيها 

  الصالحيات والواجبات 

  : يقوم الحكم 

  . مواد قانون اللعبة  يطبق ·

  . يتطلب األمر  نيقود المباراة بالتعاون مع الحكمين المساعدين ومع الحكم الرابع حي ·

   .2 ة في المادة رقميتأكد من أن أية كرة مستخدمة تلبي المتطلبات الوارد ·

  .  4 يتأكد من أن معدات الالعبين تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم ·

  . يعمل كميقاتي ويسجل أحداث المباراة  ·

  مخالفة لمواد القانون  اي يوقف اللعب ، يعلق أو ينهي المباراة وذلك حسب قناعته بسبب ·

  . ي نوع يوقف ، يعلق أو ينهي المباراة بسبب تدخل خارجي من أ ·

وال  يوقف المباراة إذا رأى العباً أصيب إصابة جسيمة ويتأكد من نقله من ميدان اللعـب  ·

  .  يسمح لالعب المصاب بالعودة الى ميدان اللعب اال بعد استئناف اللعب

أن العباً يسمح باستمرار اللعب حتى تصبح الكرة خارج اللعب وذلك إذا كان في رأيه  ·

  أصيب إصابة طفيفة فقط 

لتأكد من أن أي العب مصاب بنزيف من جراء أحد الجروح قد غادر ميدان اللعب ويجوز ا ·

  جب عليه االقتناع بتوقف النزيف لالعب العودة فقط لدى تلقيه إشارة من الحكم الذي ي

يسمح باستمرار اللعب حين يرى أن الفريق الذي تم ارتكاب إحدى المخالفات ضده سوف  ·

ه والقيام بمعاقبة المخالفة األصلية إذا لم تتحقـق الفائـدة   يستفيد من إتاحة الفرصة هذ

   إتاحة الفرصة في ذلك الوقت  المرجوة من

ر من مخالفة واحدة في نفس يعاقب المخالفات األكثر جسامة حين يرتكب أحد الالعبين أكث ·

   الوقت 
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الحكـم  يتخذ اإلجراء التأديبي ضد الالعبين المدانين بمخالفات إنذار وطـرد وال يعتبـر    ·

 تصـبح يجب عليه القيام بذلك لدى أول فرصة  ولكنمضطراً للقيام بهذا اإلجراء مباشرة

  فيها الكرة خارج اللعب 

.  مسـؤول الضبط أنفسهم بالسـلوك  ب ال يلتزمونيتخذ إجراء ضد إداريي الفريق الذين  ·

    لعب وملحقاته المحيطة به مباشرةمن ميدان ال استبعادهمويمكن للحكم حسب اقتناعه 

   ا بنفسه األخذ بنصيحة مساعديه فيما يتعلق باألحداث التي لم يشاهده ·

   إلى ميدان اللعب  به صرحيتأكد من عدم دخول أي شخص غير م ·

   يستأنف المباراة بعد توقفها  ·

يتضمن معلومات عن أية إجراءات تأديبية تـم   تقرير المباراة والذي يقدم إلى الجهات المختصة

أو إداريي الفريق وأية أحداث أخرى وقعـت قبـل أو أثنـاء أو بعـد     /  و اتخاذها ضد الالعبين

  المباراة 
 
  قرارات الحكم  
 

شاملة احتساب الهدف من عدمـه  قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع ذات الصلة باللعب 

   .وكذلك نتيجة المباراة تعتبر نهائية

غير صحيح ، أو أنه قدر ذلك بناء علـى  يمكن للحكم تغيير قراره فقط إذا تحقق أنه قرار 

  .  او أنهى المباراة نصيحة الحكم المساعد طالما أن اللعب لم يستأنف بعد
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  قرارات المجلس الدولي التشريعي 
 

    Nالقرار 
  : مسؤوالً عن ) أو الحكم المساعد أو الحكم الرابع حسب الحالة ( ال يعتبر الحكم 

  . أو المشاهد  لتي تحدث لالعب أو اإلداريأي نوع من اإلصابة ا

  . أية أضرار بالممتلكات أياً كان نوعها 

أية خسائر تلحق بأي فرد أو ناد أو شركة أو اتحاد أو هيئة مشابهة تحـدث نتيجـة أي   

قرار أو ربما تترتب على أي قرار قد يتخذه الحكم بخصوص تطبيق مواد قانون اللعبة أو 

ية التي تتطلب منه إيقاف اللعب واستمراره وقيـادة وضـبط   بخصوص اإلجراءات الطبيع

  . المباراة 

  ما يلي  القرارات شملتوقد 

سمح أو ال تسمح القرار المتعلق بحالة ميدان اللعب أو ما حوله أو الظروف الجوية التي ت ·

   بإجراء المباراة 

   ار بإلغاء المباراة ألي سبب كان القر ·

    .الكرة المستخدمة اثناء المباراة الملعب أو صالحية معداتالقرار المتعلق ب ·

تحدث في منطقة  القرار بإيقاف أو عدد إيقاف اللعب نتيجة لتدخل الجماهير أو ألية مشكلة ·

   تواجد المتفرجين 

ب من ميدان اللعب من أجـل  لنقل العب مصايقاف أو عدم إيقاف اللعب للسماح القرار بإ ·

   العالج 

   ب من ميدان اللعب من أجل العالج طلب نقل العب مصا القرار بطلب أو اإلصرار على ·

   بارتداء ألبسة أو تجهيزات معينة بالسماح أو عدم السماح لالعب القرار  ·

بما في ذلـك  (بأن يسمح أو ال يسمح ألي شخص ) طالما أن هذا من مسئوليته ( القرار  ·

بان  ) ثلي اإلعالمالفريق أو مسؤولوا الملعب أو رجال األمن أو المصورون أو أي من مم

  ميدان اللعب  حدوديتواجدوا ب
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أي قرار آخر قد يتخذه الحكم طبقاً لقانون اللعبة أو بما ينسجم مع واجباته المنصـوص   ·

أو االتحاد القاري  )االتحاد الدولي لكرة القدم( بالفيفا عليها في القواعد واألنظمة الخاصة

  لمباراة وفقها التي تجري ا الدوري لوائح وقواعدأو الوطني أو 

   Oالقرار 

فأن دوره وواجباته يجب أن تكون . التي يتم فيها تعيين حكم رابع  البطوالتفي المسابقات و

  .والمشمولة بهذا الكتاب الدولي منسجمة مع التوجيهات المصادق عليها من المجلس التشريعي
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  الحكام المساعدون -)S(مادة ال

  

  الواجبات 

  : أن يبينا  عليهما )خاضعة لقرار الحكم ( بواجبات يعين حكمان مساعدان  

   بكاملها قد تجاوزت ميدان اللعب  متى تكون الكرة ·

   أو ركلة المرمى أو رمية التماس  أي فريق له الحق في الركلة الركنية ·

   الالعب عندما يكون في موقف تسلل متى يعاقب  ·

   عند طلب إجراء تبديل  ·

    بعيدا عن رؤية الحكمسلوك أو أية حادثة أخرى سوء  ث ودعند ح ·

 رؤية افضل من الحكم لحكمان المساعدانلعندما ترتكب مخالفات ويكون  ·

  ) وهذا يشمل في حاالت خاصة المخالفات المرتكبة في منطقة الجزاء (  

ل ركل الكرة ، قب عن خط المرمى عند تنفيذ ركلة الجزاء ، إذا قام حارس المرمى بالتحرك ·

  . خط الوما إذا اجتازت الكرة 
 

  المساعدة 
 

يقوم الحكام المساعدون أيضاً بمساعدة الحكم بقيادة المباراة طبقاً لما تنص عليه مواد قـانون  

 10(م 9.15ضبط مسافة الدخول الى ميدان اللعب للمساعدة في  وبصورة خاصة يمكنهم.اللعبة 

   .)ياردة

الحكـم   ممن الحكـم المسـاعد ، يقـو    غير مقبولسلوك أو  سوي في حالة حدوث تدخل غير

  . عنيةتقريراً بهذا الموضوع للسلطات الم رفعوي واجباتهباالستغناء عن 
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  مدة المباراة -)T(مادة ال
  

  فترات اللعب 
ما لم يتفق الفريقان المشاركان والحكـم  . دقيقة  45كل منهما  نمدة المباراة شوطان متساويا

  . ذلك على خالف 
 دقيقة 40ختصار زمن كل شوط إلى ا على سبيل المثال(أي اتفاق يتم لتعديل زمن شوطي اللعب 

الخاصـة   لقواعـد يجب أن يتم قبل بدء اللعب ويجب أن يخضـع ل ) بسبب اإلضاءة الغير كافية 
  . بالمسابقة 

  ما بين الشوطين  الراحة فترة
  . قت بين الشوطين عند منتصف الو راحة الالعبون لهم الحق في فترة

  . دقيقة  15بين الشوطين عن ما  راحة أن تزيد فترة بال يج
  . يجب أن تنص قواعد المسابقة على مدة فترة الراحة بين الشوطين 

  . يمكن تعديل فترة الراحة بين الشوطين بموافقة الحكم فقط 
  تعويض الوقت الضائع 

  :  جراءالمباراة  يتم التعويض عن الوقت الضائع في أي شوط من شوطي
  . التبديالت  ·
  . الالعبين  اتتقييم إصاب ·
  . نقل الالعبين المصابين من ميدان اللعب من أجل العالج  ·
  . إضاعة الوقت  ·
  . أية أسباب أخرى  ·

  .  تقدير الحكم سبح للوقت الضائع زمن التعويض ديكون تحدي

   ركلة الجزاء 

تنفيذها فإنه يتم تمديد زمن أي من الشـوطين   إذا كان ال بد من تنفيذ ركلة الجزاء أو إعادة

  . إلى أن تنتهي ركلة الجزاء 

    ملغاهالمباراة ال

  . ما لم تنص قواعد المسابقة خالف ذلك  لغاهيتم إعادة لعب المباراة الم
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  اللعب  اعادة بدءء وبد -)8(مادة ال

  
   اإلجراءات األولية 

ق الذي يفوز بالقرعة يختار المرمى الذي سـيقوم  يتم إجراء قرعة بقطعة نقود معدنية ، والفري

  .من المباراة بمهاجمته في الشوط األول

  . الفريق اآلخر ركلة البداية لبدء المباراة ينفذ  

  . الشوط الثاني من المباراة  ءبالقرعة بتنفيذ ركلة البداية لبديقوم الفريق الذي فاز 

  . ويهاجمان المرميين المعاكسين  نصفي الملعبر في الشوط الثاني للمباراة بتغيييقوم الفريقان 

  ركلة البداية 

  :  اعادة بدء اللعبء اللعب أولبدتعتبر ركلة البداية طريقة 

  عند بدء المباراة  ·

  هدف  احراز ان يتم بعد ·

  عند بدء الشوط الثاني من المباراة  ·

  . عند بدء كل شوط من شوطي الوقت اإلضافي عند تطبيقه  ·

  . مباشرة من ركلة البداية  هدف احرازيمكن 

  اإلجراءات 

   في نصف الملعب الخاص بهم  كال يكون كافة الالعبينيجب ان   ·

للفريق الذي ينفذ ركلة البداية على مسافة ال تقـل عـن    المنافسينالفريق  ايكون العبو ·

  في اللعب حتى تصبح وعن الكرة  )ياردة10(م 9.15

   عالمة المنتصف  علىتكون الكرة في وضعية ثبات يجب أن  ·

   يعطي الحكم اإلشارة  ·

   ا يتم ركلها وتحركها إلى األمام تصبح الكرة في اللعب حالم ·

  العباً آخر من هالمس بعدنية إال ايلمس منفذ الركلة الكرة مرة ث يجب ان ال ·

  كلة البداية بواسطة الفريق اآلخرأحد الفريقين هدفاً يتم تنفيذ ر يحرزبعـد أن 
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   عقوبات الوالمخالفات 

  : إذا لمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانية قبل أن تلمس العباً آخر  

المكان الذي وقعت فيه ذها من يركلة حرة غير مباشرة ويتم تنف المنافس يمنح الفريق ·

   ) موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر( المخالفة 

  : اية تنفيذ ركلة البد جراءاتبالنسبة ألية مخالفات أخرى تتعلق بأ

    البداية ركلةيتم إعادة تنفيذ  ·
 

   إسقاط الكرة 

اذا وعندما تكون الكرة في اللعب قام الحكم بايقاف اللعب مؤقتا ألي سبب لم يرد ذكره فـي أي  

   .مكان أخر في مواد قانون اللعب فيتم اعادة بدء المباراة باسقاط الكرة
 

  اإلجراءات 

اال اذا كان توقف اللعب داخل ت فيه عند إيقاف اللعب الذي كان يسقط الحكم الكرة في المكان

منطقة المرمى فيتم اسقاط الكرة بمنطقة المرمى على الخط الموازي لخط المرمى حيث كانت 

   .الكرة التالفة حين توقف اللعب

   .اللعب عندما تلمس الكرة األرض عاد بدءي
 

  العقوبات و المخالفات

  : مرة أخرى يعاد إسقاط الكرة

  . لمس الكرة أحد الالعبين قبل أن تلمس األرض  إذا ·

  إذا خرجت الكرة من ميدان اللعب بعد مالمستها األرض دون أن يلمسها أحد من الالعبين  ·
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  الكرة في اللعب وخارج اللعب-) V(مادة ال

  

   عب لالكرة خارج ال

  : الكرة خارج اللعب عندما 

  . سواء على األرض أو في الهواء تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى أو خط التماس  ·

  . عندما يوقف الحكم اللعب  ·

  الكرة في اللعب 

  :وعندما شاملة تعتبـر الكرة في اللعب في كافة األوقات األخرى

  . داخل ميدان اللعب  ظلتالمرمى أو العارضة أو قائم الراية الركنية و يئماارتدت من ق  ·

   .يكونان داخل ميدان اللعب ارتدت من الحكم أو من الحكم المساعد عندما  ·

  

 الكرة في اللعب

تكون الكرة في اللعب اذا ما 

م الركنية او ارتدت من قائ

 قائمي المرمى او العارضة

 الكرة خارج اللعب

 الكرة في اللعب

 الكرة في اللعب
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  طريقة تسجيل الهدف -)NM(مادة ال

  
  احتساب الهدف 

يحتسب الهدف عندما تجتاز الكرة بكاملها فوق خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة بشرط 

  . أن ال يكون الفريق الذي سجل الهدف قد ارتكب مخالفة لمواد قانون اللعبة قبل ذلك 

   لفائز الفريق ا

  . الفريق الذي يسجل عدداً أكبر من األهداف أثناء المباراة هو الفريق الفائز 

إذا سجل كال الفريقين عدداً متساوياً من األهداف أو إذا لم يتم تسجيل أية أهداف تكون نتيجـة  

  . المباراة التعادل 

  قواعد المسابقة 

 او تعادل بذهاب وايـاب  مباراة بعدئزا فريقا فا هناك قواعد المسابقة ان يكون عندما تتطلب

لكرة القدم هي  الدولي فان األجراءات التالية وحدها والمعتمدة من المجلس التشريعي

  :المسموح بالعمل بها

 )خارج أرضهأهداف الفريق  (الذهاب  أهدافقاعدة  ·

 ةاألضافي األشواط ·

  .من عالمة الجزاء ركالتال ·

 ليس هدفا هدف
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  التسلل -)NN(مادة ال

  تسلل موقف ال

  .  عتبر مخالفة بحد ذاتهايال  التواجد في موقف تسللان 

  كانيكون الالعب في موقف تسلل إذا 

  .  المنافسالعب من الفريق  ثاني من كل من الكرة وآخر منافسهأقرب إلى خط مرمى 

   كان ال يكون الالعب في موقف تسلل إذا

  أوالخاص به  الملعب كان في نصف ·

   أو منافس أخر ثانيكان في مستوى واحد مع  ·

  . منافسين آخر اثنين معكان في مستوى واحد  ·

   المخالفة 

يعاقب الالعب فقط على وجوده في موقف تسلل في اللحظة التي يلمس الكرة أو يلعبهـا أحـد   

  : وكان في رأي الحكم مشتركاً باللعب النشط الفعال من خالل  زمالء فريقه

   أوخل في اللعب االتد ·

   أو نافسالمالتداخل مع  ·

  . مستفيداً من فرصة وجوده في ذلك الموقف  ·

   مخالفة  توجد ال

  : تسلل إذا استلم العب الكرة مباشرة من للمخالفة  هناك تعتبرال 

  أوركلة مرمى  ·

  أورمية تماس  ·

  . ركلة ركنية  ·

  المخالفات والعقوبات

نافس تنفذ من مكـان  عند احتساب مخالفة التسلل يمنح الحكم ركلة حرة غير مباشرة للفريق الم

  )موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر(لمخالفةحدوث 



34 
 
 
  األخطاء وسوء السلوك -)NO(مادة ال 

  : تتم معاقبة األخطاء وسوء السلوك على النحو التالي 

  الركلة الحرة المباشرة 

تالية بشكل ال السبعةأياً من األخطاء العب إذا ارتكب  المنافس تحتسب ركلة حرة مباشرة للفريق

  : القوة  استعماليعتبره الحكم إهماالً أو تهوراً أو يتضمن إفراطاً في 

    المنافسركل أو محاولة ركل  ·

   المنافسعرقلة أو محاولة عرقلة  ·

    المنافسالقفز على  ·

    المنافسمكاتفة  ·

    المنافسضرب أو محاولة ضرب  ·

  المنافسدفع  ·

   مهاجمة المنافس ·

 الثالثةإذا ارتكب أحد الالعبين أياً من األخطاء  المنافسضاً للفريق تحتسب ركلة حرة مباشرة أي

  : التالية 

    المنافس مسك ·

   المنافسالبصق على  ·

  ) . باستثناء حارس المرمى داخل منطقة جزائه ( لمس الكرة متعمداً  ·

تنفيذ موقع -13المادةأنظر(لمخالفةفيه ا تالذي وقع المكان من يتم تنفيذ الركلة الحرة المباشرة

  )الركلة الحرة

  ركلة الجزاء 

السابقة من قبل أحد الالعبين  العشرةتحتسب ركلة جزاء في حالة ارتكاب أي من هذه األخطاء 

  . أن تكون الكرة في اللعب  طداخل منطقة الجزاء الخاصة به بصرف النظر عن مكان الكرة بشر
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   غير مباشرة الالركلة الحرة 

إذا ارتكب حارس المرمى ضمن منطقة جزائـه   المنافسشرة للفريق تحتسب ركلة حرة غير مبا

  : أياً من األخطاء األربعة التالية 

   قبل أن يطلقها من حوزته  ألكثر من ست ثوان سيطرعلى الكرة بيديه  ·

أي العب  من قبل أن تلمس وقبل قها من حوزتهإطل لمس الكرة مرة أخرى بيديه بعد أن ·

   آخر 

   من قبل أحد زمالئه  اأن تم ركلها إليه عمد لمس الكرة بيديه بعد ·

  .احد زمالءه له نفذها لمس الكرة بيديه بعد أن استلمها مباشرة من رمية تماس ·

  :ذا كان في رأي الحكم أن العباًإ المنافس تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق

   يلعب بطريقة خطرة  ·

   المنافسيعيق تقدم  ·

   ة من يديه المرمى من إطالق الكر يمنع حارس ·

من قانون اللعبة والتي تم إيقاف ) 12(يرتكب أية مخالفة أخرى لم يرد ذكرها في المادة  ·

  .  ما اللعب فيها إلنذار أو طرد العب

موقع -13المادةأنظر(مباشرة من المكان الذي حدثت فيه المخالفة غير الالركلة الحرة  تنفيذيتم 

  )تنفيذ الركلة الحرة

  

   العقوبات التأديبية

  .البديل او المستبدل قد تم انذارهتستخدم البطاقة الصفراء لتوضيح ان الالعب او 

  .ردهتستخدم البطاقة الحمراء لتوضيح ان الالعب او البديل او المستبدل قد تم ط

حتى لحظة خروجه من الملعب بعـد   للحكم الحق في اتخاذ العقوبة من لحظة دخوله للملعب

  .يةنهالصافرة ا

يرتكب مخالفة تستوجب اإلنذار أو الطرد سواء كان ذلك داخل أو خارج ميدان اللعب  لالعب الذي

أو الزميل أو الحكم أو الحكم المسـاعد أو أي   المنافسوسواء كانت تلك المخالفة موجهة ضد 

 .شخص آخر فإنه يعاقب تبعاً لطبيعة المخالفة التي ارتكبها 
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  المخالفات التي تستوجب اإلنذار

  : السبعة التالية المخالفات عب وتشهر له البطاقة الصفراء إذا ارتكب أياً من ينذر الال

   .غير رياضيالسلوك ال ·

  . بالقول أو الفعل  عتراضالا ·

  . على مخالفة مواد قانون اللعبة  األصرار ·

  . استئناف اللعب  تأخير ·

 ة الحرةالمسافة المطلوبة عند استئناف اللعب بالركلة الركنية أو الركل احترام عدم ·

  .  او رمية التماس

  . الحكم  من الدخول إلى ميدان اللعب دون إذن معاودةأو  الدخول ·

 دون إذن من الحكم  متعمداميدان اللعب  تركي ·
 

 :التالية المخالفات الثالثالبديل أو المستبدل اذا ارتكب أي من  او الالعب ينذر
 السلوك الغير رياضي ·

 بالقول او الفعل عتراضالا ·

 ستئناف اللعبا تأخير ·
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   المخالفات التي تستوجب الطرد 
 

وتشهر له البطاقة الحمراء إذا ارتكب أياً من األخطاء السبعة  او البديل او المستبدل عبيطرد الال

  : التالية 

  . اللعب العنيف  ·

  . السلوك المشين  ·

  أو أي شخص آخر  منافسبصق على الال ·

دف بلمس الكرة عن ه ألحراز أو فرصة محققة من هدف حرمان الفريق المنافس ·

  ) .  جزاءهعلى حارس المرمى داخل منطقة  ال ينطبق هذا ( عمد 

قـة  قمـن فرصـة مح   الالعبالذي يتحرك باتجاه مرمى  المنافسحرمان الالعب  ·

  . مخالفة يعاقب عليها بركلة حرة او ركلة جزاءهدف بارتكابه  ألحراز

  . بذيئة أو مهينة  او انيةألفاظاً أو إشارات عدو استخدام ·

  . اإلنذار الثاني في نفس المباراة  الحصول على ·

ميدان اللعـب والمنطقـة    حدود الذي يتم طرده يجب عليه مغادرة او البديل او المستبدل الالعب

  . الفنية 
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  الركالت الحرة  -)NP(مادةال

  
  أنواع الركالت الحرة 

  . باشرة تكون الركالت الحرة إما مباشرة أو غير م

   الركلة الحرة المباشرة 

  دخول الكرة المرمى

فيحتسـب   مباشـرة المنـافس  الركلة الحرة المباشرة إلى مرمى  ركل الكرة من إذا تم   ·

  . الهدف

مرمى نفس الفريق يتم احتساب ركلة ركنيـة  ب مباشرةالركلة الحرة المباشرة  ركلإذا تم  ·

  . المنافسلصالح الفريق 

   المباشرة الركلة الحرة غير 

  اإلشارة 

الحكم باحتساب ركلة حرة غير مباشرة برفع ذراعه فوق رأسه، ويبقى ذراعه فـي ذلـك    يشير

الركلة وتلمس الكرة العباً آخر أو  تنفذالوضع حتى يتم تنفيذ الركلة،ويستمر بتلك اإلشارة حتى 

  . خارج اللعب  الكرة تصبح

   دخول الكرة في المرمى 

  . لها بواسطة العب آخر قبل دخولها المرمى كإذا تم لمس الكرة بعد ر يمكن تسجيل هدفاً فقط

ركلـة  يتم احتسـاب  مباشرة  منافسغير مباشرة إلى مرمى الالالركلة الحرة  ركلإذا تم  ·

  . مرمى 

ركلة  احتسابيتم  إذا تم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة إلى مرمى الفريق نفسه مباشرة ، 

  . للمنافس للفريق ركنية

  ألجراءاتا

الركالت الحرة المباشرة وغير المباشرة ، وال يجوز  عند تنفيذ كل من يجب أن تكون الكرة ثابتة

  .الالعب الذي نفذ الركلة أن يلمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس العباً آخر 
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  موقع الركلة الحرة 
 
  لركلة الحرة داخل منطقة الجزاء ا

   :مباشرة للفريق المدافعالركلة الحرة المباشرة وغير ال

  . على األقل من الكرة ) ياردة 10( م  9.15على مسافة  ينالمنافسيجب أن يكون كافة  ·

  . خارج منطقة الجزاء حتى تصبح الكرة في اللعب  ينالمنافسيجب أن يبقى كافة  ·

  . مباشرة إلى خارج منطقة الجزاء  ركلها تصبح الكرة في اللعب عندما يتم ·

من أي نقطـة داخـل تلـك     يتم تنفيذها لتي تحتسب داخل منطقة المرمىالركلة الحرة ا ·

  . المنطقة 

  : الركلة الحرة غير المباشرة للفريق المهاجم 

على األقل من الكرة إلـى  ) ياردة  10(م9.15على مسافة  ينالمنافسيجب أن يكون كافة  ·

  .  بين القائمينو مللعب إال إذا كانوا على خط مرماهأن تصبح الكرة في ا

  . تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها  ·

يتم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة داخل منطقة المرمى من ذلك الجزء من خط منطقة  ·

  . المرمى الموازي لخط المرمى ومن أقرب نقطة إلى المكان الذي وقعت فيه المخالفة 

  لركلة الحرة خارج منطقة الجزاء ا

على األقل من الكرة حتـى  ) ياردة  10( 9.15على مسافة سين افالمن يجب أن يكون كافة ·

  . تصبح الكرة في اللعب 

  . تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها  ·

او من مكان الكرة وقت حدوث  يتم تنفيذ الركلة الحرة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة ·

 .  )اعتمادا على المخالفة(المخالفة
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  وبات العقو المخالفات
 
أقل مـن المسـافة   وقريباً من الكرة  ينمنافسكان أحد ال انالركلة الحرة اذا حدث واثناء تنفيذ  

  : المطلوبة

  يعاد تنفيذ الركلة  ·

لـم تركـل    مدافع من داخل منطقة جزائه تنفيذ الركلة الحرة بواسطة الفريق ال اذا حدث واثناء

   :الى خارج منطقة الجزاءالكرة مباشرة 

  . يذ الركلة يعاد تنف ·

  حد الالعبين ، غير حارس المرمى الركلة الحرة التي ينفذها أ

قام الالعب الذي ركل الكـرة بلمسـها مـرة ثانيـة      كان وبعد ان تصبح الكرة في اللعب ان إذا

  : وقبل أن تلمس العباً آخر) باستثناء لمسها بيديه (

 حـدثت الذي الموقع كلة من ويتم تنفيذ الر المنافس تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق ·

  ) موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر(فيه المخالفة 

   :الكرة قبل أن تلمس العباً أخر الراكل أمسك انبعد أن تصبح الكرة في اللعب اذا حدث و 

فيـه   حدثتالذي  الموقع، ويتم تنفيذ الركلة من  المنافستمنح ركلة حرة مباشرة للفريق  ·

  ) موقع تنفيذ الركلة الحرة-13لمادةاأنظر(المخالفة  

 . تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصة بالراكل  ·
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   الحرة التي ينفذها حارس المرمى  الركلة
 

باسـتثناء   (لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانيـة   حدث وبعد ان تصبح الكرة في اللعب ان إذا

  : أن تلمس العباً آخرقبل و) لمسها بيده 

المكان الذي وقعـت   ويتم تنفيذ الركلة من المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق  ·

  ) موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر( فيه المخالفة 

وقبـل أن   مرمى الكرة متعمداً بيديهأمسك حارس ال اذا حدث وبعد ان تصبح الكرة في اللعب ان

  : تلمس العباً آخر

إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حـارس   المنافس منح ركلة حرة مباشرة للفريقت ·

موقـع  -13المادةأنظر( فيه المخالفة  حدثتالذي  الموقع المرمى ، ويتم تنفيذ الركلة من

  ) تنفيذ الركلة الحرة

إذا وقعت المخالفة داخـل منطقـة جـزاء     المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق  ·

-13المـادة أنظر( فيه المخالفة  حدثتالذي  الموقعمرمى ويتم تنفيذ الركلة من حارس ال

 )موقع تنفيذ الركلة الحرة
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  ركلة الجزاء -)N4(مادة ال

ة حـرة  لالتي يعاقب عليها برك العشرةتمنح ركلة الجزاء ضد الفريق الذي يرتكب أحد األخطاء 

  .ة في اللعب حين تكون الكرومنطقة جزائه  داخلمباشرة 

  .من ركلة الجزاء  ةهدف مباشر احرازيمكن 

وقت للسماح بتنفيذ ركلة الجزاء في نهاية كل شوط أو عند نهاية كل فترة مـن فترتـي   اف يض

  . يناإلضافي شوطينال
 

   الكرة والالعبين  موقع
 

  : الكرة 

  . الجزاء  عالمة علىوضعها  يجب ·

  :الالعب الذي ينفذ ركلة الجزاء

  . ة بوضوح تد هويتحدي يجب ·

  : حارس المرمى المدافع 

ركل  حتىبين القائمين و الراكلمواجهة يجب أن يبقى حارس المرمى على خط مرماه في  ·

  . الكرة 

  : يكون موقعهم الالعبين اآلخرين غير الالعب الذي ينفذ الركلة 

  ميدان الملعب  داخل ·

  خارج منطقة الجزاء  ·

  الجزاء  عالمةخلف  ·

 .الجزاء  عالمةعلى األقل من ) ياردة  10(  م9.15على مسافة  ·

  

   اإلجراءات 

  يعطي الحكم األشارة لتنفيذ ركلة الجزاء تبعا لهذا القانون مواقعهمبعد ان ياخذ الالعبين  ·

  . الالعب الذي ينفذ ركلة الجزاء يجب أن يركل الكرة إلى األمام  ·

  . آخر  تلمس العباً قبل انيلعب الكرة مرة ثانية  ال يجب عليه ان  ·
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 . تحركها إلى األمام وتصبح الكرة في اللعب بعد ركلها  ·

  

تمديد الوقت عند نهاية الشوط األول أو  عندللعب أو  الطبيعي تلدى تنفيذ ركلة جزاء أثناء الوق

نهاية المباراة من أجل تنفيذ أو إعادة تنفيذ ركلة جزاء فإنه يتم احتساب هدف إذا حدث ما يلـي  

   :بين القائمين وتحت العارضة  لكرةا تعبرقبل أن 

 أو حارس المرمى / لمست الكرة أياً من القائمين أو كليهما أو العارضة و ·
  الجزاء قد استكملت ةركل أنهو الذي يقرر  الحكم 

  

  مخالفات والعقوبات ال

  : حدث اي من التالي قبل أن تصبح الكرة في اللعب وإذا أعطى الحكم اإلشارة لتنفيذ ركلة 

   :ركلة الجزاء مواد قانون اللعبة  الالعب الذي ينفذ لفخاإذا 

   الركلة  تنفيذيسمح الحكم باستمرار ·

   فيعاد تنفيذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمى ·

المرمى فيوقف الحكم اللعب ويبدأ المباراة بركلة حرة غيـر مباشـرة    الكرة اذا لم تدخل ·

  حدوث المخالفة موقعمن  المدافعللفريق 

  : رس المرمى مواد قانون اللعبة حا خالفا ذإ

   مح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة يس ·

   فيحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى ·

  فيعاد تنفيذ الركلة  إذا لم تدخل الكرة المرمى ·

  :ةمواد قانون اللعبأحد زمالء الالعب الذي ينفذ الركلة إلى  خالفإذا 

  . يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة  ·

  .  فيعاد تنفيذ الركلة  ذا دخلت الكرة المرمىا ·

المباراة بركلة حرة غير مباشرة  يعاد بدءالمرمى فيوقف الحكم اللعب و الكرة اذا لم تدخل ·

  حدوث المخالفة موقع المدافع من للفريق

  : مواد قانون اللعبة أحد زمالء حارس المرمى خالفإذا 

  يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة  ·
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   فيحسب الحكم الهدف ت الكرة المرمىإذا دخل ·

   فيعاد تنفيذ الركلة   ىإذا لم تدخل الكرة المرم ·

  :في حالة حدوث مخالفة من اي العب من الفريق المدافع او الفريق المهاجم لقانون اللعبة

 يعاد تنفيذ الركلة  ·

  

  : في حالة حدوث اآلتي بعد تنفيذ ركلة الجزاء 

  

    :قبل أن تلمس العباً أخر )باستثناء لمسها بيديه (الكرة مرة ثانية  الراكللمس 

الذي حدثت فيـه   الموقع ذ الركلة منوتنف للفريق المنافس منح ركلة حرة غير مباشرةت ·

 )موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر( المخالفة 

  

  : بيديه عن عمد قبل أن تلمس العباً آخر الراكل الكرةإذا لمس 

 (المخالفـة  حـدوث   موقـع تنفيذها مـن   ويتم المنافس للفريقمنح ركلة حرة مباشرة ت ·

 )موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر
   

  : إذا تم لمس الكرة بواسطة عامل خارجي أثناء تحركها إلى األمام 

 يعاد تنفذ الركلة  ·

  

 نوم إذا ارتدت الكرة إلى داخل ميدان اللعب من حارس المرمى أو من العارضة أو من القائمين

  :  مسها من قبل عامل خارجيثم تم ل

  . يوقف الحكم اللعب  ·

 اال اذا المست فيه الكرة العامل الخـارجي الذي  الموقع اللعب بإسقاط الكرة في يعاد بدء ·

اسـقاط الكـرة   في هذة الحالة داخل منطقة المرمى فيتم  للعامل الخارجي كانت المالمسة

توقـف   ما كانت الكرة وقتالمرمى حينمنطقة المرمى على الخط الموازي لخط على خط 

   .اللعب
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  رمية التماس-)NR(مادةال
  

  . اللعب  عادة بدءمية التماس هي طريقة الر
 

خـط   بكاملها الالعب الذي كان آخر من لمس الكرة قبل اجتيازها منافسإلى  رمية التماس تمنح

  .سواء على األرض أو في الهواء التماس
 

 .رمية التماس  ال يمكن تسجيل هدف مباشر من

   اإلجراءات 

  :  يجب على الرامي الكرة تسليم لحظة 

  أن يواجه ميدان اللعب  ·

   اس أو على األرض خارج خط التماس أن يكون جزء من كلتا قدميه إما على خط التم ·

  كلتا يديه ب يمسك الكرة أن ·

  الكرة من خلف وفوق رأسه  يرميأن  ·

 من ميدان اللعب ةان ينفذ رمية التماس من نقطة خروج الكر ·
 
  .ن نقطة تنفيذ رمية التماسم )ياردة2(م2 الوقوف مسافة ال تقل عنالمنافسين  جميععلى 

 
  .دخولها ميدان اللعب عندتصبح الكرة في اللعب 

  .بعد رمي الكرة ال يجب على الرامي لمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس من قبل العب اخر 

   

   العقوبات و المخالفات

  فذها العب آخر غير حارس المرمى اس التي ينرمية التم

وذلك قبل أن ) باستثناء لمسها بيديه( إذا لمس الرامي الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب 

  : يلمسها العب آخر 

 حـدوث  موقـع الركلـة مـن   ، ويتم تنفيذ المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق  ·

  ) . ذ الركلة الحرةموقع تنفي-13المادةأنظر( . المخالفة 
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  : إذا أمسك الرامي الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس العباً آخر 

 المخالفـة  حـدوث   موقعذ الركلة من ويتم تنفي المنافستمنح ركلة حرة مباشرة للفريق  ·

  ) موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر(

  . الرامي نفسه  داخل منطقة الجزاء الخاصة بفريق تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة ·

   التماس التي ينفذها حارس المرمى رمية 

) باستثناء لمسها بيديه ( إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب 

  . وذلك قبل أن تلمس العباً آخر 

لـة مـن مكـان وقـوع     ذ الرك، ويتم تنفي المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق  ·

 ) . موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر( المخالفة 

إذا أمسك حارس المرمى الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس العباً 

  . آخر 

إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حـارس   المنافستمنح ركلة حرة مباشرة للفريق  ·

موقع تنفيذ الركلة -13المادةأنظر(المخالفة  حدوث موقعالركلة من  المرمى ، ويتم تنفيذ

  ) الحرة

إذا وقعت المخالفة داخـل منطقـة جـزاء     المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق  ·

موقع تنفيذ -13المادةأنظر(المخالفة حدوث  موقعالركلة من  حارس المرمى ، ويتم تنفيذ

  ) . الركلة الحرة

بإعاقة أو إرباك الالعب الذي ينفذ رمية  بشكل غير عادل المنافسالفريق  إذا قام أحد العبي

  . التماس

 . رياضي غير اللسلوكه  هيتم إنذار ·

  

  خرى لهذه المادة بالنسبة ألية مخالفات أ

  .  من قبل العب من الفريق المنافس  ذ رمية التماسيتنفيتم  ·
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  ركلة المرمى -)NS(مادة ال
  

  . اللعب  عادة بدءال ركلة المرمى هي طريقة

سـواء علـى االرض او فـي     تجتاز الكرة بكاملها خط المرمىتحتسب ركلة المرمى عندما 

بعد أن كان أخر من لمسها العب من الفريق المهاجم ولم يتم تسجيل هدف منها وفق  الهواء

   ) .10(رقم المادة 

  . طفق المنافسمن ركلة المرمى ولكن ضد الفريق  ةيمكن تسجيل هدف مباشر

   اإلجراءات 

  .  بواسطة أحد العبي الفريق المدافع  ىيتم ركل الكرة من أي نقطة داخل منطقة المرم ·

  . الجزاء حتى تصبح الكرة في اللعب  ةخارج منطق ونالمنافسيبقى  ·

  . لعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس العباً آخر للراكل ال يجوز  ·

  . ارج منطقة الجزاء تصبح الكرة في اللعب عند ركلها مباشرة إلى خ ·

   العقوبات  والمخالفات 

  خارج منطقة الجزاء الى مباشرة من ركلة مرمى  إذا لم يتم ركل الكرة 

   يعاد تنفيذ الركلة  ·

  تنفيذ ركلة المرمى بواسطة العب آخر غير حارس المرمى

لمسـها   باسـتثناء (  اللعب ان لمس الراكل الكرة مرة أخرى  بعد أن أصبحت الكرة في اذا و إ 

   :بل أن تلمس العباً آخروذلك ق) بيديه 

المخالفة  حدوث موقعالركلة من  ويتم تنفيذ المنافس تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق ·

  ) موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر( 

ان أمسك أو لمس الالعب الذي ينفذ ركلة المرمى الكـرة بيـده   بعد أن أصبحت في اللعب  اذا و

  :  وذلك قبل أن تلمس العباً آخر  متعمداً

ـ  المنافستمنح ركلة حرة مباشرة للفريق  ·  المخالفـة   حـدوث  موقـع تم تنفيـذ مـن   وي

  ) . موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر(

  .الراكلتمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء  ·

  لمرمى التي ينفذها حارس المرمى ركلة ا
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باستثناء لمسها ( ان لمس حارس المرمى الكرة مرة أخرى الكرة في اللعب بعد أن أصبحتاذا و

  . وذلك قبل أن تلمس العباً آخر ) بيديه 

 المخالفة  حدوث موقعذ الركلة من ويتم تنفي المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق  ·

 ) . موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر(

  

وذلك قبل أن  ان أمسك أو لمس حارس المرمى الكرة بيده  اللعب بعد أن أصبحت الكرة فياذا و 

  . تلمس العباً آخر 

 حـارس خالفة خارج منطقة جزاء إذا وقعت الم المنافس تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق ·

موقع تنفيذ الركلـة  -13المادةأنظر( الفة المخحدوث  موقعم تنفيذ الركلة من يتو المرمى

  ) الحرة

، إذا وقعت المخالفة داخل منطقـة جـزاء    المنافسر مباشرة للفريق تمنح ركلة حرة غي ·

موقع تنفيـذ  -13المادةأنظر(المخالفة  حدوث موقعالركلة من  ويتم تنفيذ حارس المرمى

 ) الركلة الحرة

  

  :أي مخالفات أخرى لهذا المادة في حال حدوث

   .ركلة اليعاد تنفيذ  ·
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  الركلة الركنية -)NT(مادة ال
 

  . اللعب  عادة بدءالركلة الركنية هي طريقة ال

تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى أما على األرض أو في الهواء تحسب الركلة الركنية عندما 

جيل هـدف منهـا اسـتناداً    بعد أن كان أخر من لمسها العب من الفريق المدافع ولم يتم تس

  ) .10( للمادة

  .فقط المنافسركنية ضد الفريق ركلة الاليمكن تسجيل هدف مباشرة من  

  اإلجراءات 

  .  لنقطة خروج الكرة من خط المرمى ألقربا الركنيةالكرة داخل قوس  يجب وضع ·

  . قائم الراية الركنية  نزعيجب عدم  ·

حتى تصبح قوس الركنية ومن  على االقل )ياردة10(م 9.15البقاء  ينمنافسيجب على ال ·

  . الكرة في اللعب 

  . رة بواسطة أحد العبي الفريق المهاجم ركل الكت يجب ان ·

  . لها وتحركها كة في اللعب عند رتصبح الكر ·

  .  عدم لعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس العباً آخر الراكليجب على  ·

  العقوبات  والمخالفات 

   واسطة العب أخر غير حارس المرمى تنفيذ الركلة الركنية ب

وذلـك  ) باستثناء لمسها بيديه (  س الراكل مرة ثانية ان لم بعد أن أصبحت الكرة في اللعب اذا

  :قبل أن تلمس العباً آخر

ـ  حـدوث  موقعويتم تنفيذ الركلة من  المنافس تمنح  ركلة غير مباشرة للفريق ·  ة المخالف

 ) . موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر(

قبـل أن تلمـس   و متعمداان امسك الراكل الكرة بيديه  عببعد أن أصبحت الكرة في اللاذا وً 

   :العباً أخر

 المخالفـة  حـدوث   موقعويتم تنفيذ الركلة من  المنافسحرة مباشرة للفريق  ةتمنح ركل ·

  . )موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر(

  .  الراكلح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء نمت ·
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  ركنية التي ينفذها حارس المرمى الركلة ال

) باستثناء لمسها بيديه ( ان لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانية عد أن أصبحت في اللعبباذا و

  . وذلك قبل أن تلمس العباً آخر 

 المخالفة  حدوث موقعالركلة من  ويتم تنفيذ المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق  ·

  ) . موقع تنفيذ الركلة الحرة-13المادةأنظر(

، وذلك قبل أن  ان أمسك حارس المرمى الكرة متعمداً بيده ة في اللعببعد أن أصبحت الكراذا و

   :تلمس العباً آخر

الفة خارح منطقة جزاء حـارس  إذا وقعت المخ المنافستمنح ركلة حرة مباشرة للفريق  ·

موقع تنفيذ الركلـة  -13المادةأنظر(المخالفة  موقع حدوث ويتم تنفيذ الركلة من ىالمرم

  ) الحرة

إذا وقعت المخالفة داخـل منطقـة جـزاء     المنافسة غير مباشرة للفريق تمنح ركلة حر ·

موقع تنفيذ -13المادةأنظر(. المخالفة  حدوث موقعلركلة من حارس المرمى ويتم تنفيذ ا

  ) . الركلة الحرة

 :في حال حدوث أي مخالفات أخرى لهذا المادة
  . يعاد تنفيذ الركلة  ·

  

  او الذهاب واالياب طرق تحديد الفريق الفائز في المباراة
 طرقالوالوقت األضافي وتنفيذ ركالت الجزاء هي  خارج ارض الفريق كل من األهدافإن 

لتحديد الفريق الفائز عندما تتطلب قواعد المسابقة تحديد الفريق الفائز بعد انتهاء المباراة  الثالث

  .بالتعادل

   خارج االرض قاعدة األهداف

ه في حال لعب فريقان مع بعضهما بنظـام الـذهاب واأليـاب    لقواعد المسابقة ان تنص على ان

 المنافسوحدث أن تعادال في األهداف بعد المباراة الثانية فأن أي هدف سجل على أرض الفريق 

  .بالضعفيتم احتسابه 

  الوقت األضافي
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 15كال منهـا  لقواعد المسابقة أن تنص على فترتين اضافيتيين متساويتين على أن ال تتجاوز  

  . )8(يقة مع األلتزام بشروط المادةدق

  

  الركالت من عالمة الجزاء 

   اإلجراءات 

  . المرمى الذي سيتم تنفيذ الركالت عليهيختار الحكم  ·

ـ قائده يقوم الحكم بإجراء القرعة بقطعة نقود معدنية والفريق الذي يفوز · رراذا بالقرعة يق

  .  ما كان سيلعب الركلة األولى أو الثانية

  . بتسجيل الركالت الملعوبة  يقوم الحكم ·

  . تبعاً للشروط الموضحة الحقاً فإن كال الفريقين له الحق بخمسة ركالت  ·

  . تنفيذ الركالت بالتناوب من قبل الفريقين  ·

إذا حدث قبل أن يستكمل كل من الفريقين خمس ركالت أن أحرز أحدهما أهدافاً أكثر مما  ·

  . فال يتم لعب ركالت اخرىل الركالت يستطيع اآلخر الحصول عليها في حال استكما

خمس ركالت أن سجل كـال الفـريقين    بأن يكون كالً من الفريقين قد لع إذا حدث ، بعد ·

لعـب الـركالت بـنفس     نفس العدد من األهداف أو لم يسجل أي منهما أي هدف يستمر

 من نفس عـدد  من الفريق االخرف أكثراهدأحتى يستطيع أحد الفريقين تسجيل  الترتيب

  . الركالت 

أن حارس المرمى الذي يصاب أثناء تنفيذ الركالت من عالمة الجزاء والذي يصبح غيـر   ·

قادر على االستمرار كحارس للمرمى يمكن استبداله بأحد البدالء المسميين شريطة أن ال 

  . المسموح به وفق قواعد المسابقة  للبدالءيكون فريقه قد استنفذ العدد األقصى 

رد في الحالة السابقة فإن الالعبين الموجودين فقط في ميدان اللعـب فـي   باستثناء ما و ·

بتنفيذ الـركالت   لهم الحقإذا كان ذلك مطبقاً  مباراة بما في ذلك الوقت اإلضافينهاية ال

  . عن عالمة الجزاء 

كل ركلة تنفذ من قبل العب مختلف وكل الالعبين الذين لهم الحق في تأدية الركالت يجب  ·

  . ها قبل أن يقوم أي العب بتنفيذ الركلة ثانية فذونأن ي
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أي العب له الحق في تنفيذ الركالت يمكنه تغيير مركزه مع حارس المرمى في أي وقت  ·

  . أثناء تأدية الركالت من عالمة الجزاء 

يسمح فقط لالعبين الذين يحق لهم تنفيذ الركالت وحكام المباراة بالبقاء داخـل ميـدان    ·

  . الركالت من عالمة الجزاء اللعب عند تأدية 

أن يكونـوا   يجـب  المرمى يالالعبين عدا الالعب الذي يقوم بتنفيذ الركلة وحارس جميع ·

  . داخل دائرة المنتصف 

أن يظل داخل ميدان اللعب وخارج منطقة الجزاء  الراكلعلى حارس مرمى فريق الالعب  ·

  . ع خط نقطة الجزاء التي تؤدى فيها الركالت على خط المرمى عند نقطة تالقيه م

ما لم يكن قد نص على خالف ذلك فإن مواد قانون اللعبة وقـرارات المجلـس الـدولي     ·

  . يتم تطبيقها عند تأدية الركالت من عالمة الجزاء التشريعي

يد علـى عـدد العبـي    من الالعبين يز رعندما ينهي أحد الفريقين المباراة بعدد أكباذا و ·

ويجب على  الفريق المنافس عبيه ليتساوى مع عدد العبيعدد ال ضفيخ، فعليه ت منافسه

وعليه فـان اي العـب يـتم    باسم ورقم كل العب تم استبعاده  الحكم قائد الفريق اعالم

  . استبعاده ال يحق له المشاركة في الركالت من عالمة الجزاء

 عـدد الالعبـين   مـن تسـاوي   قبل بدء الركالت من عالمة الجزاء على الحكم أن يتأكد ·

   .سينفذون الركالت منصف وأنهم تنممن كل فريق في دائرة ال المتواجدين
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  المنطقة الفنية
المنطقة الفنية الموضحة تتعلق بشكل خاص بالمباريات التي تجري على المالعب التي تحتـوي  

   .أدناه  ي والالعبين البدالء كما هو مبينعلى مقاعد جلوس مخصصة للجهاز الفن

  

أن المالحظات التاليـة قـد صـدرت    فالمنطقة الفنية بين ملعب وأخر  م وموقعحج ختلفبينما ي

  : كتوجيه عام 

من كل جانب من المنطقـة المخصصـة   ) ياردة واحدة ( تمتد المنطقة الفنية متراً واحداً  ·

  من خط التماس  ) ياردة واحدة ( للجلوس كما تمتد إلى األمام مسافة متر واحد 

   .حديد هذه المنطقةيوصى باستخدام عالمات لت ·

  . تحدد األنظمة الخاصة بالمسابقة عدد األشخاص المسموح لهم بشغل هذه المنطقة  ·

يتم تحديد صفة األشخاص الذي سيشغلون المنطقة الفنية قبل بدء المباراة طبقاً ألنظمـة   ·

  . المسابقة 

  .من المنطقة الفنيةالتعليمات  اعطاءيحق لشخص واحد فقط في نفس الوقت  ·

لمدرب واإلداريين اآلخرين البقاء ضمن المنطقة الفنية المحددة وذلـك باسـتثناء   على ا ·

بعض الحاالت حيث يسمح مثالً ألخصائي العالج الطبيعي أو الطبي بالدخول إلى الملعـب  

  . بإذن الحكم لتقييم حالة الالعب المصاب 

ا بسـلوك  على المدرب واألشخاص اآلخرين الذين يشغلون المنطقة الفنيـة أن يتصـرفو   ·

  . مسؤول 
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   والحكم المساعد األحتياطي الحكم الرابع
يجوز تعيين الحكم الرابع بموجب األنظمة الخاصة بالمسابقة ويمكن أن يقوم بواجبات أي  ·

اال في حالة تعيين حكم مسـاعد  .من الحكام الثالث في حالة عدم قدرتهم على االستمرار 

   .وهو يساعد الحكم في جميع االوقات.احتياطي

في حالة عدم قدرة الحكـم علـى    يجب على المنظم بيان بشكل واضح قبل بدء المسابقة ·

حكم أم أن الحكم المساعد األول الهل سيقوم الحكم الرابع بمهمة : االستمرار في مهمته 

  . حكم وبالتالي سيصبح الحكم الرابع حكماً مساعداً السيقوم بمهمة 

ليات إدارية قبل وأثناء وبعد المباراة وفق ما يطلبه يقوم الحكم الرابع بأية واجبات ومسؤو ·

  . منه حكم المباراة 

  . يعتبر الحكم الرابع مسئوالً عن المساعدة في إجراءات التبديل أثناء المباراة ·

لـه صالحية الكشف عن معدات الالعبين البدالء قبل دخولهم أرض الملعـب ، وفي حالة  ·

  . ة يقوم بإخطار الحكم عدم مطابقة معداتهم لنص قانون اللعب

فإذا أصبحت كرة المباراة غير صالحة ويتعين . يشرف على تبديل كرات اللعب عند الطلب  ·

استبدالها فإنه وبناء على تعليمات الحكم يؤمن كرة أخرى ويقلل تأخير اللعب إلى أدنى حد 

  . ممكن 

أللتبـاس عليـه او   على الحكم الرابع تنبيه الحكم عندما ينذر الالعب الخطأ بسبب ا جبي ·

ليس علـى   سلوك مشينحالما ال يتم طرد العب تم اعطاءه األنذار الثاني او حال حصول 

هو من له السلطة في البت في جميع النقـاط   الحكم لكن يظل.مرأى من الحكم ومساعديه

  .  واألمور المتصلة باللعب

سلطات المختصة حول أي على الحكم الرابع أن يتقدم بتقرير إلى ال ه يجببعد المباراة فإن ·

يجب على  المساعدين و اموالحكحادثة أو سوء سلوك حدث خارج نطاق رؤية وتمييز الحكم 

  . تقديمه يتمأن يعلم الحكم ومساعديه عن أي تقرير الحكم الرابع 

سلوك غير مسئول مـن أي شـخص   ي المساعد صالحية إعالم الحكم عن أ الرابع للحكم ·

 .داخل المنطقة الفنية 

ن ايضا تعيين حكم مساعد احتياطي تحت قواعد المسابقة ويكون واجبه االساسي هو يمك ·

 .احالل اي مساعد حكم ال يمكن له االستمرار او احالل الحكم الرابع عند طلب ذلك
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تفسيرات قانون اللعب 

  رشادات للحكامواإل
 
 
 
 
 
 
 
  



56 
 
ميدان اللعب - )N(لمادةا  

 

 خطوط الميدان

 

.يم ميدان اللعب بخطوط متكسرة أو بخط محفورإن من غير الجائز تعل  

إذا قام العب بوضع عالمة غير مصرح بها على ميدان اللعب بقدمه فيتعين إنذاره الرتكابه 

وإذا الحظ الحكم أن ذلك تم أثناء المباراة فيتحتم على الحكم إنذار الالعب . سلوكاً غير رياضي

.ون الكرة خارج اللعبالمخالف على ارتكاب سلوك غير رياضي  حالما تك  

Nال توضع أي خطوط لتعليم ميدان اللعب إال ما نص عليه في المادة    

 المرميــان
 

.إذا نزعت العارضة أو كسرت يوقف اللعب حتى يتم إصالح العارضة أو وضع بديل لها   

.إذا تعثر إصالح العارضة يتم إلغاء المباراة، ال يجوز استخدام الحبل بدالً من العارضة  

إذا أمكن إصالح العارضة يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عند إيقاف 

اللعب إال إذا كان توقف اللعب داخل منطقة المرمى في هذه الحالة يتم إسقاط الكرة على خط 

.منطقة المرمى الموازي لخط المرمى للنقطة اٌألقرب لمكان الكرة عند إيقاف اللعب  

 

التجارية الدعاية  

متر على األقل من خطوط حد ميدان اللعب  Nيتعين أن تكون اإلعالنات التجارية على بعد   

ال يسمح بأي شكل من األشكال الدعاية سواء كان حقيقياً أو وهمياً في ميدان اللعب أو على 

د من األرض في المنطقة المحصورة بين شباك المرميين أو المنطقة الفنية أو على بعد متر واح

خط التماس وذلك من وقت دخول الفريقين إلى ميدان اللعب إلى وقت مغادرتهم نهاية الشوط 

.األول وكذلك من وقت عودتهم إلى ميدان اللعب حتى نهاية المباراة  

كما تمنع الدعاية على المرميين أو الشباك أو قوائم الرايات أو على الرايات وال يجوز تثبيت 

. على هذه المعدات) الخ .. ميرات والميكروفونات الكا( تجهيزات داخلية   
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 الشعــــــارات

يمنع تخطيط شعارات أو رموز االتحاد الدولي لكرة القدم أو االتحادات القارية أو األهلية أو 

المسابقات أو األندية أو أي جهة أخرى سواء كانت حقيقية أو وهمية على ميدان اللعب، شباك 

.حصورة بينهما، أو المرميان أو قوائم الرايات أو الرايات خالل وقت اللعبالمرمى والمنطقة الم  

  

الكرة - )O(المادة  

 

 الكرات اإلضافية

يجوز وضع الكرات اإلضافية حول ميدان اللعب الستخدامها أثناء المباراة شريطة أن تطابق 

.سلطة الحكمويكون استخدامها تحت  Oمتطلبات المادة   

ميدان اللعب الكرات الزائدة داخل  

إذا دخلت كرة زائدة داخل ميدان اللعب أثناء المباراة فإن الحكم يوقف المباراة متى ما تداخلت 

.مع اللعب  

ويستأنف اللعب بإسقاط الكرة في مكان وجود الكرة عندما تم إيقاف المباراة إال إذا كان توقف 

ى خط منطقة المرمى الموازي لخط اللعب داخل منطقة المرمى في هذه الحالة يتم إسقاط الكرة عل

.المرمى للنقطة األقرب لمكان الكرة عند إيقاف اللعب   

إذا دخلت كرة زائدة ميدان اللعب خالل سير المباراة دون أن تتداخل مع اللعب يقوم الحكم بإبعاد 

.الكرة في أقرب فرصة سانحة  
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عدد الالعبين - )P(المادة  

 

 اجراءات التبديل

.أن يتم التبديل إال خالل توقف اللعبال يجوز   

.يقوم الحكم المساعد إذا كلف باإلشارة إلى وجود طلب تبديل -   

اإلذن من الحكم لمغادرة ميدان اللعب إال إذا كان خارج ميدان اللعب  المستبدليتلقى الالعب  - 

.سلفاً ألسباب تتماشى مع قوانين اللعبة  

.ن اللعبيعطي الحكم اإلذن للبديل لدخول ميدا -   

.به ميدان اللعب ستبدلبانتظار مغادرة الالعب الم اللعب يقوم البديل قبل الدخول لميدان  

.ميدان اللعب من خط المنتصف ةمغادرالذي يراد استبداله ال يلزم الالعب   

قد يتم توجيه الالعب للخروج من ميدان اللعب من أقرب خط له منعاً إلضاعة  −

.الوقت إذا لزم األمر  

ذن بإتمام عملية التبديل قد يرفض تحت ظروف معينة كأن يكون على سبيل المثال طلب اإل

.الالعب البديل غير جاهز لدخول ميدان اللعب  

اللعب بتنفيذ رمية  ءيمكن لالعب البديل الذي لم يتمم عملية التبديل بدخول ميدان اللعب بدال  - 

.تماس أو ركلة ركنية  

 - إذا رفض العب على وشك أن يل مغادرة ميدان اللعب فإن اللعب يستمربد.  

إذا تم إجراء التبديل أثناء فترة ما بين الشوطين أو خالل األشواط اإلضافية فيتعين أن تتم  - 

 العملية قبل الشوط الثاني أو قبل ركلة البداية لألشواط اإلضافية
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 األشخاص الزائدون داخل ميدان اللعب
 

 العامل الخارجي

لم يشر إليه في قائمة الفريق كالعب أو بديل أو مسئول الفريق فإنه إن أي شخص  −

)البطاقة الحمراء( يعد عامال خارجياً  شأنه كشأن الالعب الذي يطرد    

:إذا دخل عامل خارجي ميدان اللعب  

وال يكون ذلك مباشرة ما دام العامل الخارجي (يتعين على الحكم أن يوقف اللعب  −

)لم يتداخل مع اللعب  

عين على الحكم أن يطلب إبعاده من ميدان اللعب والمناطق المجاورة له مباشرةيت −  

إذا قام الحكم بإيقاف المباراة فإنه يستأنف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي  −

كانت فيه عند إيقاف اللعب إال إذا كان توقف اللعب داخل منطقة المرمى في هذه 

المرمى الموازي لخط المرمى للنقطة  الحالة يتم إسقاط الكرة على خط منطقة

. األقرب لمكان الكرة عند إيقاف اللعب   

 

 مسئولي الفريق 

وال يكون ذلك مباشرة ما دام مسؤول الفريق لم (يتعين على الحكم أن يوقف اللعب  −

)يتداخل مع اللعب أو كان يمكن تطبيق إتاحة الفرصة  

غير مسؤول فإن الحكم  يطلب الحكم إبعاده من ميدان اللعب فإن تصرف بنحو −

.يخرجه من ميدان اللعب والمناطق المجاورة مباشرة له  

إذا قام الحكم بإيقاف المباراة فإنه يستأنف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي  −

كانت فيه عند إيقاف اللعب إال إذا كان توقف اللعب داخل منطقة المرمى في هذه 
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المرمى الموازي لخط المرمى للنقطة الحالة يتم إسقاط الكرة على خط منطقة 

باألقرب لمكان الكرة عند إيقاف اللع  

 

 العبون خارج ميدان اللعب

إذا قام العب بعد مغادرته ميدان اللعب لتصحيح معدات أو مالبس غير مرخصة أو 

للعالج من إصابة أو نزيف أو بسبب وجود دماء على مالبسه أو ألي أسباب 

بالعودة إلى دخول ميدان اللعب دون إذن من الحكم فعلى  ،أخرى بإذن من الحكم 

:الحكم أن يقوم بالتالي  

رغم أن  ذلك ال يكون مباشرة إذا كان الالعب لم يتدخل في اللعب ( إيقاف اللعب  −

. )أو كان يمكن تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة  

. من الحكم نإنذار الالعب العائد لدخول ميدان اللعب دون إذ  −  

.)4مخالفة المادة ( ب مغادرة ميدان اللعب إذا لزم األمر أمر الالع  −  

:إذا أوقف الحكم اللعب فيتعين أن يستأنفه بالتالي  

بركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم من مكان وجود الكرة وقت إيقاف اللعب إذا  −

.لم تكن هناك مخالفة أخرى  

.إذا خالف الالعب هذه المادة NOوفقاً للمادة  −  

ب أحد الخطوط المحددة لميدان اللعب عرضاً  فإنه ال يعد مرتكباً إذا عبر الع

.من حركة اللعب اقد يعد الخروج من ميدان اللعب جزء. لمخالفة  

  

ستبدلالبديل أو الالعب الم.  

:بدل ميدان اللعب دون إذن الحكمستإذا دخل بديل أو العب م  
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ما دام الالعب المعني لم وال يكون ذلك مباشرة (يتعين على الحكم أن يوقف اللعب  −

)اللعب أو كان يمكن تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة فييتداخل   

.  يتعين على الحكم إنذاره على ارتكابه سلوكاً غير رياضي −  

. يتعين على الالعب مغادرة ميدان اللعب −  

من  المنافسإذا أوقف الحكم اللعب فإنه يستأنف بركلة حرة غير مباشرة للفريق  −

)  ةمكان تنفيذ الركلة الحر - NPانظر المادة ( ة وقت إيقاف اللعب مكان وجود الكر  

 

 الهدف المحرز من العب زائد داخل ميدان اللعب

 

داخل ميدان اللعب  اًزائد اإذا أدرك الحكم بعد إحراز هدف وقبل استئناف اللعب أن هناك شخص

:عندما تم إحراز الهدف  

:فإن الحكم ال يحتسب الهدف إذا -  

.  الزائد يعد عامال خارجياً وتدخل في اللعبكان الشخص  •  

ول فريق ؤبدالً أو مسستكان الشخص الزائد العباً  أو بديالً أو العباً م •

.مرتبط بالفريق الذي أحرز الهدف  

:فإن الحكم يحتسب الهدف إذا -  

.  كان الشخص الزائد يعد عامال خارجياً لم يتدخل في اللعب  •  

أو مسؤول فريق مرتبط  بدالستم اأو العب الكان الشخص الزائد العباً أو بدي •

.بالفريق الذي تلقت شباكه الهدف  
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 العدد األدنى لالعبين

 

إذا كانت أنظمة المسابقة تنص على وجوب تسمية الالعبين والبدالء قبل ركلة البداية وقام فريق 

ن الالعبين المذكورين العباً فال يجوز إكمال األحد عشر العباً إال م NNببدء المباراة بعدد أقل من 

.في قائمة البداية عند وصولهم  

.فإن نزل العب لم يذكر اسمه في قائمة البداية إلى ميدان اللعب فإن ذلك يعد تبديالً  

العبين، فإن الحد  Tعلى الرغم من المباراة ال تبدأ إذا كان عدد العبي أحد الفريقين يقل عن 

.مر المباراة متروك لتقدير االتحادات الوطنيةاألدنى لعدد الالعبين في أي فريق لكي تست  

ال تعد المباراة صحيحة ويتعين  “البورد “  حسب رأي المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم

.إنهائها من الحكم إذا قل عدد الالعبين عن سبعة في أي من الفريقين  

يدان اللعب عمداً لكن إذا قل عدد العبي فريق عن سبعة جراء قيام العب أو أكثر بمغادرة م

وفي مثل هذه . فليس على الحكم أن يوقف المباراة ويجوز تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة هنا

الحاالت ينبغي على الحكم أال يسمح باستئناف المباراة بعد خروج الكرة من اللعب إذا قل عدد 

.العبي فريق عن سبعة العبين  

  

معدات الالعبين - )4(المادة  

عبيناألساسية  لال معداتال  
 

:األلوان  

بنفس اللون وليس لديهما قميص آخر  المرميينفي حال كان قميصا حارسا  −

.فعندئذ يقوم الحكم بالسماح ببداية اللعب يرتدينه  

 

أو إحراز هدفاً فما من مخالفة / عرضي وقام مباشرة بلعب الكرة  وبشكل  إذا فقد العب حذائه 

.د حذائه عرضاًهنا ويتم احتساب الهدف وذلك ألن الالعب فق  

 يمكن لحراس المرمى لبس بنطال بدلة التدريب ضمن المعدات االساسية
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 معدات أخرى

 

يجوز لالعب استخدام معدات أخرى بخالف المعدات األساسية  شريطة أن يكون هدفها األساسي 

.حمايته بدنياً وال تشكل أي خطر عليه أو على الالعبين اآلخرين  

.ص كل قطع المالبس أو المعدات غير األساسية ويقرر عدم خطورتهايتعين أن يقوم الحكم بفح  

ال تعد المعدات الوقائية المتطورة مثل ألبسة الرأس وأقنعة الوجه وواقيات الركب و األذرع  

.المصنوعة من المواد المحشوة الخفيفة والناعمة خطرة ولذا فإنه مسموح بها  

ماناً لمرتديها ولالعبين اآلخرين ألنظرات الرياضية أكثر ونظراً ألن التكنولوجيا الجديدة قد جعلت ا

.ينبغي هنا أن يظهر الحكام تسامحاً عند اإلذن باستخدامها السيما بالنسبة لالعبين الشباب  

في حال أصبحت إحدى قطع اللباس أو المعدات التي تم تفقدها عند بداية المباراة وقرر عدم  

(  رة خالل المباراة فيتعين أال يسمح باستخدامها بعدئذخطورتها خطرة أو استخدمت بطريقة خط

) .إجراءات   

او المسئولين الفنيين ال يسمح به\ان استخدام اجهزة االتصال بين الالعبين و  

لمجوهراتا  

واألربطة المطاطية ، الجلديات، قرطةاأل، األساور، الخواتم، العقود( كافة المجوهراتقطع  - 

.اً ويجب أن تنزعممنوعة منعاً بات) الخ...  

.المجوهراتلتغطية  الصقغير مسموح استخدام  -    

كما أن الحكام ممنوعون من ارتداء أي حلي باستثناء الساعة أو أي جهاز مماثل لضبط توقيت 

.المباراة  

 

  العقوبات التأديبية

وفي . عبالالعبين قبل بداية المباراة والبدالء قبل دخولهم ميدان الل التفتيش علىيجب أن يتم 

غير مسموح بها خالل اللعب فيقوم مجوهرات حال تم اكتشاف أن أحد الالعبين يرتدي لباساً أو 

:الحكم بالتالي  

.  إبالغ الالعب أن القطعة المعنية يجب أن تزال  
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أمر الالعب بمغادرة ميدان اللعب في أول توقف إذا كان ال يستطيع أو غير راغب  −

. في االستجابة والتقيد  

أو إذا تم اكتشاف أنه ما زال يرتدي القطعة  تصحيح معداتهالالعب إذا رفض  إنذار −

.ذاتها بعد أن تم إبالغه بإزالتها  

وفي حال توقف اللعب إلنذار الالعب يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصـم مـن   

  ). ةمكان تنفيذ الركلة الحر – NPانظر المادة (مكان وجود الكرة وقت إيقاف اللعب 

  

الحكم - )R(المادة  

 السلطات والمهام
 

. غير كاف اإلنارةإذا رأى أن ضوء ، للحكم صالحية إيقاف اللعب −   

بأي  أحد من الجمهور الحكم أو أحد مساعديه أو العب أو مسؤول فريق قذفإذا  −

اللعب أو إنهاء المباراة  ايقاففيجوز للحكم السماح باستمرار المباراة أو  شيء

ويتعين عليه في كل الحاالت رفع تقرير بالحادثة للجهات . ة الحادثةبناء على شد

.المختصة  

للحكم سلطة إشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء خالل فترة ما بين  −

الوقت اإلضافي وركالت الترجيح  أثناء الشوطين وبعد انتهاء المباراة وكذلك

  . ما دامت المباراة تحت سلطته في هذه األوقات

ألي سبب كان فإن اللعب يستمر تحت ستطع الحكم من القيام بمهامه مؤقتاً لم يإذا  −

. إشراف الحكمين المساعدين حتى تكون الكرة خارج اللعب  
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مثل ( إذا قام مشجع بإطالق صافرة واعتبر الحكم أن هذه الصافرة تداخلت في اللعب 

فيجب على الحكم  )أن يقوم أثر ذلك العب بالتقاط الكرة بيده متوقعا أن اللعب أوقف

إيقاف اللعب ويستأنف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عند إيقاف اللعب 

إال إذا كان توقف اللعب داخل منطقة المرمى في هذه الحالة يتم إسقاط الكرة على خط 

 منطقة المرمى الموازي لخط المرمى للنقطة األقرب لمكان الكرة 

 

. عند إيقاف اللعب  

الفرصة إتاحة  

 

 يمكن للحكم اعطاء اتاحة الفرصة عند حدوث اي من المخالفات واالخطاء

ق مبدأ إتاحة الفرصة أو يطباتخاذه القرار بت التالية عند يأخذ باالعتبار الحاالتحكم أن على ال

: اللعب إيقاف  

إذا كانت المخالفة تستدعي الطرد فعلى الحكم أن يوقف اللعب . شدة المخالفة  -

.تسجيل هدفلالعب إال إذا كانت هناك فرصة ويطرد ا   

مدى احتمال سيطرة و. الفريقين بحوزته الكرة بعد ارتكاب المخالفةفريق من أي  -

.على الكرةأحد زمالئه الالعب أو    

أقرب لمرمى الخصم كانت إتاحة الفرصة  المكان كلما كان: مكان ارتكاب المخالفة -

.أكثر فعالية   

. المنافسعلى مرمى  اعدومباشر وهجوم  ة وقوعفرص  
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. أجواء المباراة  

قرار إيقاع العقوبة على المخالفة األصلية يجب أن يتخذ خالل الثوان القليلة إن  -

.التي تلي المخالفة   

  إذا استدعت المخالفة إنذاراً فيتعين إشهاره عند أول توقف

 ذار الالعبإنواللعب  بإيقاففينصح الحكم فرصة واضحة  إتاحة و ما لم تكن هناك −

.مباشرة   

.اإلنذار عند أول توقف فال يمكن إشهاره فيما بعديتم إشهار  إذا لم −   

 الالعبون المصابون

:يتعين على الحكم التقيد باإلجراءات التالية عند التعامل مع الالعبين المصابين   

أن  يسمح باستمرار اللعب إلى أن تصبح الكرة خارج اللعب إذا كان في رأي الحكم −

. العب  قد تعرض إلصابة طفيفة فقط ال  

.أن الالعب قد تعرض إلصابة خطرة اللعب إذا كان في رأي الحكموعليه إيقاف  −   

بعد سؤال الالعب المصاب عن إصابته يحق للحكم السماح بدخول طبيب أو اثنين  −

اإلصابة وترتيب نقل آمن وسريع لالعب خارج  تقييمعلى األكثر ميدان اللعب ل

. ميدان اللعب   

للعب فى نفس وقت دخول األطباء حتى ميدان ايجب على حاملي النقالة أن يدخلوا  −

.يتسنى نقل الالعب المصاب بأسرع ما يمكن    

.يتأكد الحكم من نقل الالعب المصاب من ميدان اللعب بشكل آمن −   

.ال يسمح لالعب بتلقي العالج داخل ميدان اللعب  −   
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وال يسمح له بالعودة حتى . ميدان اللعب عليه مغادرة  أي العب ينزف من جرح  −

. يتأكد الحكم من توقف نزيفه   

.ال يسمح ألي العب ارتداء مالبس تعلوها الدماء  −   

بمجرد أن يسمح الحكم لألطباء بدخول ميدان اللعب يجب على الالعب المصاب  −

 وفي حالة مخالفة الالعب. مغادرة ميدان اللعب سواء على النقالة أو على قدميه 

. سلوكاً غير رياضي الرتكابهتعين إنذاره لذلك ي   

.ال يسمح بعودة الالعب المصاب إلى ميدان اللعب إال بعد استئناف المباراة  −   

حينما تكون الكرة فى اللعب يجب على الالعب المصاب أن يعاود دخول ميدان  −

من اللعب من خط التماس فقط، بينما يمكنه أن يعود لدخول ميدان اللعب من أى 

.عندما تكون الكرة خارج اللعب الخطوط المحددة للملعب   

بصرف النظر عما إذا كانت الكرة داخل اللعب أو خارجه فإن الحكم هو وحده  −

.المخول بالسماح لالعب المصاب بالعودة لميدان اللعب  

مصاب إلى ميدان اللعب إذا قام الحكم العب الالبدخول منح اإلذن للحكم  مكني −

.لرابع بالتأكد من جاهزيتهالمساعد أو ا  

ناجمة عن خرق لقوانين اللعبة الالعب لم تكن إصابة  في حال أوآخر لسبب  تم إيقاف اللعب إذا

اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عند إيقاف اللعب إال إذا  استئنافالحكم  على فإن

على خط منطقة المرمى  ه الحالةفي هذ يتم إسقاط الكرةفاللعب داخل منطقة المرمى  تم إيقاف

ومن أقرب نقطة لمكان تواجد الكرة عند توقف اللعبالموازي لخط المرمى   

نهاية كل  ليتم إضافتهأثناء اإلصابة  بدل الضائعكامل الوقت على الحكم احتساب  −

.شوط من شوطي المباراة    
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يدان اللعب قرر الحكم إشهار بطاقة لالعب مصاب ألزمته اإلصابة مغادرة معندما ي −

.الالعب ميدان اللعب ةغادرملتلقي العالج فإن على الحكم إشهار البطاقة قبل   

:ال يستثنى من تلك القاعدة إال    

. المصابمرمى الحارس  −   

العب آخر ويحتاج لرعاية مباشرة  مرمى معالعند اصطدام حارس  −   

:عند حدوث إصابة خطرة مثل  −  

.الخ ...الساق أو كسر  جارتجا –بلع اللسان      

 

 وقوع أكثر من مخالفة في الوقت نفسه

:التي يتم ارتكابها من قبل العبين اثنين من نفس الفريق مخالفات   

.نفس الوقتأكثر من مخالفة في  الالعبونعلى الحكم معاقبة المخالفة األشد عندما يرتكب    

.  األشدالمرتكبة اللعب وفقاً للمخالفة  يتم استئناف −  

:فريقين مختلفينيتم ارتكابها من قبل العبين من  التي مخالفاتال   

اللعب  إيقافيتعين على الحكم  − I بإسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه واستئنافه  

في هذه الحالة يتم فعند إيقاف اللعب إال إذا كان توقف اللعب داخل منطقة المرمى 

لمكان قرب نقطة من أ إسقاط الكرة على خط منطقة المرمى الموازي لخط المرمى

الكرة عند إيقاف اللعبتواجد    

 التمركز والكرة في اللعب

 نصائح

. ينبغي أن يكون اللعب محصوراً بين الحكم والحكم المساعد    

. ينبغي أن يكون الحكم المساعد داخل مجال رؤية الحكم -  

.تحرك قطري واسع ينبغي أن يستخدم الحكم نظام   
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. اللعب والحكم المساعد داخل مجال رؤية الحكميضع اللعب نطاق  خارج التواجد  -   

.  قريباً بما فيه الكفاية لرؤية اللعب دون التداخل فيهأن يكون الحكم على   

:ما يلي  إلىوعلى الحكم االنتباه ال يكون دائماً بمجاورة الكرة ” ما يتوجب رؤيته“    

.رةالك ة لالعب المتواجد بعيدا عن مكان تواجدعدائيالاالشتباكات  −   

. محتملة في المناطق التي يتوجه نحوها اللعبالمخالفات ال −   

.  عقب لعب الكرة نحو جهة بعيدةالحاصلة  مخالفات ال −  

 التمركز في مواضع الكرات الثابتة

”الصحيحالقرار من اتخاذ  الحكم  الذي يمكنالتمركز األفضل هو الموضع إن    

ه هو الذي لكن –معرفته مسبقاً ال يمكن ” موضع التمركز األفضل“فإن  عملياً  −

.رؤية أكثر مما تتوجب عليه رؤيته الحكم من يمكن    

ولذا فإن التوصيات والنصائح المتعلقة بالتمركز مبنية على االحتماالت ويتعين  −

باستخدام المعلومات الدقيقة عن الفرق والالعبين واألحداث الجارية في  تطبيقها

.المباراة   

.مقترحة في الصور التالية تعد أساسية ويوصى الحكام بهامواضع التمركز الإن  -  −   

مراده التشديد على أن كل موضع تمركز هو في الحقيقة  ” منطقةال“ اإلشارة إلى إن  -  −

.فعاليته الحكم داخلهاالمساحة التي  يمارس   

.ظروف اللحظة اآلنيةاستنادا  لأو بشكل مختلف ، أصغر، أكبر المساحةيمكن أن تكون  -  −   
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التمركز  -1
  لركلة البدایة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

التمركز في الركلة 

 الركنية
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 التمركز في الركلة الحرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التمركز في الركلة 

 الحرة
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التمركز في الركلة 

 الحرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التمركز في الركلة 

 الركنية
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التمركز في الركلة 

 الحرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التمركز في الركلة 

 الحرة
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الجزاء  ركلة  التمركز في  
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  الصافرة إستخدام

  :من أجلتكون الحاجة للصافرة 

  وبعد إحراز هدف) الشوط الثاني، الشوط األول(بدء اللعب  −

  :إيقاف اللعب −

  . لركلة حرة أو ركلة جزاء •

  .أو إنهائها إذا تم تعليق المباراة •
  .لعب جراء انتهاء الوقتالعند انتهاء فترة  •

عندما تعبر ، وهدف عند تسجيل  أو، رمية تماس، ركلة ركنية، لركلة مرمى •

  .الملعب أنها داخل تبدو لكنها أو خط التماس الكرة خط المرمى 

  : اللعب عند استثناف −

  .افة المطلوبةحائط الصد التراجع حتى المسالتي يطلب من الركالت الحرة  •

  ركالت الجزاء •

  : الستئناف اللعب عقب إيقافه جراء −

  . سوء السلوكلإشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء  •
  . اإلصابة •

  . التبديل •

  :من أجلفرة اال تكون ثمة حاجة للص

  :لإلعالن عن اللعب  إيقاف −

  .رمية تماس –ركلة ركنية  –ركلة مرمى  •

  .هدفإحراز   •

  : ب منالستئناف اللع −
  . رمية تماس –ركلة ركنية  –ركلة مرمى  –ركلة حرة  •

 .هاستخدامالحاجة إل عند تأثيرا ستكون أقل الصافرة التي تستخدم تكراراً دون داع  -

عندما تكون ثمة حاجة لصافرة اختيارية لبدأ اللعب فينبغـي للحكـم أن يعلـن لالعبـين      - 

  .اإلشارة تلقى بعدبوضوح أن استئناف اللعب غير مسموح فيه إال 
 



77 
 

  لغة الجسم

  :وسيلة يستخدمها الحكم  الجسمإن لغة 

  .لمساعدته في ضبط المباراة والسيطرة عليها −

  . إلظهار سلطته وضبطه لنفسه −

  : تليسلغة الجسم إن 

  .التحكيمي  للقرار شرحاً −
  

  الحكام المساعدون
  المهام والمسؤوليات

قـوانين   وفـق على ضبط المباراة والسيطرة عليهـا  بمساعدة الحكم  المساعدانيقوم الحكمان 

 .اللعبة

إدارة المباراة عندما يطلب الحكم ب المتعلقةكما يقومان بمساعدة الحكم في كافة األمور األخرى 

 :يشملوذلك 
 .والكرات المستخدمة ومعدات الالعبين اللعب ميدان تفتيش −

 .أو النزف الالعبين بمعدات تعلقتحل أي مشكلة  من لتاكدا −

 .التبديلإجراءات اإلشراف على  −

  وسوء السلوككتابة أوقات تسجيل األهداف  −

  التمركز والعمل كفريق

  ركلة البداية.1

 على الحكم المساعد ان يكون على خط مع اخر ثاني منافس
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  التمركز بشكل عام أثناء المباراة.2

لكرة اذا ما كانت اقـرب لخـط   على الحكم المساعد ان يكون على خط مع أخر ثاني منافس اوا

 .يجب ان يواجه الحكم المساعد الملعب دائما.المرمى من اخر ثاني منافس
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P.ركلة المرمى 

  :يجب على الحكم المساعد ان يتاكد اوال من وضع الكرة داخل منطقة المرمى.1

ساعد عدم التحرك من مكانـه وان  اذا لم توضع الكرة بشكل صحيح فيجب على الحكم الم ·

 .يتواصل بالنظر مع الحكم ويرفع رايته

بعد وضع الكرة بشكل صحيح داخل منطقة المرمى يجب حينئذ ان يتحرك الحكم المساعد لحافة .2

والمهـاجمون  ) الكرة فـي اللعـب  (منطقة الجزاء للتاكد من ان الكرة قد غادرت منطقة الجزاء

  خارجها

فس من ينفذ ركلة المرمى فيجب على مسـاعد الحكـم ان يتحـرك    اذا كان اخر ثاني منا ·

 بسرعة الى حافة منطقة الجزاء

  .واخيرا يجب على الحكم المساعد اخذ الموضع للتأكد من خط التسلل والذي يعتبر اولوية.3

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

P 
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  اطالق حارس المرمى للكرة.4

فة منطقة الجزاء والتاكد من ان حارس المرمـى  يجب على الحكم المساعد اخذ موضع مواز لحا

  خارج منطقة الجزاءلم يلمس الكرة بيده 

بعد اطالق حارس المرمى الكرة من يده فيجب على الحكم المساعد اخذ الموضع للتاكد من خـط  

 التسلل والذي يعتبر اولوية في هذة الحالة
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R.ركلة الجزاء  

اذا تحرك حارس .نقطة تقاطع خط المرمى ومنطقة الجزاء يجب على الحكم المساعد التمركز على

المرمى بشكل صارخ من على خط المرمى وقبل ان تركل الكرة ولم يتم احراز هدف فيجب على 

  .الحكم المساعد ان يرفع رايته
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S .الركالت من عالمة الجزاء  

ويكون .طة تقاطع خط المرمى ومنطقة المرمىيجب على احد الحكام المساعدين الوقوف على نق

  :واجبه األساسي التاكد من عبور الكرة الخط

عندما يصبح واضحا ان الكرة قد عبرت خط المرمى فيجب علـى الحكـم المسـاعد ان     ·

 يتواصل بالنظر مع الحكم دون اعطاء اي اشارات اضافية
الخط فيجب على الحكـم  عندما يتم احراز هدف ولكن لم يكن واضحا بان الكرة قد عبرت  ·

 المساعد ان يرفع رايته اوال للفت انتباه الحكم ومن ثم تاكيد الهدف

على الحكم المساعد االخر التمركز في دائرة المنتصف للسيطرة على الالعبون المتبقون 

  .من كال الفريقين
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  ال هدف-حاالت الهدف.7

فيجب على الحكم والحكم المسـاعد ان   ما يخص القرارعندما يتم احراز هدف وال يوجد شك في

مترا على خط التماس  30-25يتواصال بالنظر ومن ثم يجب على الحكم المساعد الجري بسرعة 

  .باتجاه خط المنتصف دون ان يرفع رايته

  

  

  

  

عندما يتم احراز هدف ولكن تظهر ان الكرة ما زالت في اللعب فيجب على الحكم المسـاعد اوال  

-25يرفع رايته ليلفت انتباه الحكم ومن ثم يكمل اجراءات احتساب الهدف الطبيعية بالجري  ان

  . مترا على خط التماس باتجاه خط المنتصف 30
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في حاالت عندما ال تعبر الكرة بكاملها خط المرمى ويستمر اللعب بسبب عدم احراز هدف فيجب 

  .د وان امكن اعطاء اشارة خفية باليدعلى الحكم ان يتواصل بالنظر مع الحكم المساع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الركلة الركنية.8

ان تمركز الحكم المساعد اثناء الركلة الركنية يكون خلف الراية الركنية بستوى واحد مع خـط  

يجب عليه .في هذا الوضع يجب عليه ان ال يتداخل مع الالعب الذي ينفذ الركلة الركنية.المرمى

  .كرة قد وضعت بشكل صحيح داخل قوس الركنيةان يتاكد من ان ال
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V.الركلة الحرة  

يجب ان يكون تمركز الحكم المساعد اثناء تنفيذ الركالت الحرة على خط واحد مع اخـر ثـاني   

منافس من اجل التأكد من خط التسلل والذي يعتبر اولوية في هذة الحالة كما ان عليه ان يكون 

التحرك على خط التماس باتجاه الراية الركنية في حال ركل الكرة مباشرة لمتابعة الكرة ب مستعدا

  .على المرمى
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  األشارات

  

فان  لكن في بعض الحاالت  كقاعدة عامة ينبغي للحكم المساعد أال يعطي أي إشارة واضحة بيده

  . قد تعطي دعماً قيماً للحكم المتفق عليهاإشارة اليد 

  . رة اليد معناً واضحاًينبغي أن يكون إلشا

قبـل   اجتماع الطاقم التحكيميوينبغي أن يكون المعنى قد نوقش واتفق عليه في 

 .المباراة

  

 تقنية الجري

  

 .أثناءالجريكقاعدة عامة ينبغي للحكم المساعد مواجهة الميدان 

ييمه لحاالت تقللمسافات القصيرة وهذا مهم السيما عند التحرك الجانبي  إستخدامعليه كما ينبغي 

 .خط رؤية أفضلالتسلل ومن أجل منحه 

  

  

  جهاز التواصل األلكتروني

  

يعد إشارة إضافية ال تستخدم إال عنـد   جهاز التواصل االلكتروني يتعين تذكير الحكام بأن نظام 

 .الضرورة كوسيلة إضافية لجذب انتباه الحكم

 :حاالتال

  . التسلل −

  .لحكما نظرالمخالفات المرتكبة بعيداً عن  −

  .)القرارات الدقيقة(أو ركلة المرمى  الركلة الركنية، رمية التماس −
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 .)القرارات الدقيقة(حاالت إحراز هدف 

 .حكمجذب انتباه ال - 
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  تقنية استخدام الراية - 

  

عنـد  مطوية وثابتـة  يتعين أن تكون راية الحكم المساعد دائماً مرئية لدى الحكم مفرودة غير 

 .قيامه بالجري 

 :يتعين على الحكم المساعد برفع الرايةعند القيام 

  .جري التوقف عن ال

 .  مواجهة الميدان

 . التواصل بالرؤية مع الحكم 

  )ال بحركة متعجلة أو مبالغ فيها(  واضحة وحاسمةرفع الراية بحركة 

  إلشارةينبغي أن تبدو الراية كامتداد طبيعي للذراع عند ا

  

يجب على الحكام المساعدين رفع الراية مستخدمين اليد التي يتم استخدمها أيضا ألول إشـارة  

 . تلي رفع الراية 

لو تغيرت الظروف وتوجب إستخدام اليد األخرى لإلشارة التالية فينبغي للحكم المساعد أن يحرك 

   . االسفلرايته لالتجاه المعاكس من 

باعطاء األشارة بأن الكرة خارج اللعب فيجب عليه األستمرار في رفـع   اينما قام الحكم المساعد

  .الراية حتى يعلم الحكم بذلك

  اينما قام الحكم باعطاء األشارة بسبب السلوك المشين ولم ترى الراية فورا

ركلـة  (اذا تم ايقاف اللعب ألعطاء العقوبة التأديبية فيعاد بدء اللعـب حسـب القـوانين    ·

 )الخ.....ركلة جزاء،حرة

اذا ما تم بدء اللعب فال يزال الحكم يستطيع القوبة التأديبية ولكـن ال يمكنـه احتسـاب     ·

 .المخالفة بركلة حرة او ركلة جزاء
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  رمية التماس

عندما تعبر الكرة خط التماس بالقرب من موقع الحكم المساعد فيجب عليه ان يشير مباشرة الى 

  .اتجاه رمية التماس

  

ة خط التماس بعيدا عن موقع الحكم المساعد وقرار رمية التماس واضحا فيجب عندما تعبر الكر

  .على الحكم المساعد اعطاء اشارة مباشرة ألعطاء اتجاه رمية التماس

عندما تعبر الكرة خط التماس بعيدا عن موقع الحكم المساعد ولكن تبدو الكرة كما وانهـا فـي   

على الحكم المساعد رفع رايته ألعالم الحكم بـان  اللعب او كان لدى الحكم المساعد شكا فيجب 

  .يتواصل بالنظر مع الحكم ويتبع اشارة الحكم، الكرة خارج اللعب

  

  ركلة المرمى \الركلة الركنية

عندما تعبر الكرة خط المرمى بالقرب من موقع الحكم المساعد فيجب عليـة اعطـاء األشـارة    

  .اشير اذا ما كانت ركلة مرمى او ركلة ركنيةللت) خط رؤية افضل(مباشرة بواسطة يده اليمنى

  

عندما تعبر الكرة خط المرمى بالقرب من موقع الحكم المساعد ولكن تبدو الكرة كما وانها مـا  

فيجب على الحكم المساعد في البداية ان يرفع رايته العالم الحكم بـان الكـرة    زالت في اللعب

  .مرمى او ركلة ركنيةخارج اللعب ومن ثم التاشير اذا ما كانت ركلة 

عندما تعبر الكرة خط المرمى بعيدا عن موقع الحكم المساعد فيجب على الحكم المسـاعد رفـع   

ويمكن .رايته العالم الحكم بان الكرة خارج اللعب والتواصل بالنظر مع الحكم واتباع قرار الحكم

  .للحكم المساعد اعطاء اشارة مباشرة اذا ما كان القرار واضحا
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  التسلل

وم باسـتخدام  ــــومن ثم يق. أول ما يقوم به الحكم المساعد بعد قرار التسلل هو رفع رايته

  رايته لإلشارة إلى منطقة الميدان التي وقع فيها التسلل

  

إذا لم يرى الحكم الراية مباشرة فيتعين على الحكم المساعد االستمرار باإلشارة حتى يقر بهـا  

  سيطرة الفريق المدافع بشكل واضح الحكم أو تكون الكرة تحت

  

 يتعين أن ترفع الراية باستخدام اليد اليمنى مما يعطي الحكم المساعد خط رؤية أفضل

  

  التبديل

 .ند التعامل مع التبديل يتعين أوالً أن يبلغ الحكم الرابع الحكم المساعدع

 .ي المباراةـــكم عند اول توقف فـــــيقوم بعدها الحكم المساعد باإلشارة إلى الح

  .ال يتعين على الحكم المساعد التحرك لخط المنتصف ما دام الحكم الرابع يتولى عملية التبديل
 

إذا لم يكن هنالك حكم رابع فيتولى الحكم المساعد  المساعدة في اجراءات التبديل وفـي هـذه   

  اف اللعبقبل استئنه الحالة يتعين على الحكم االنتظار حتى يعود الحكم المساعد لموضع
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  األخطاء

يتحتم على الحكم المساعد رفع رايته عندما ترتكب مخالفات أو سوء سلوك في منطقته المباشرة 

في جميع الحاالت األخرى فيجب عليه األنتظار وابداء رأيه اذا ما طلب .او بعيدا عن انظار الحكم

كم المساعد  ان يقر للحكـم مـا رأى   منه ذلك واذا ما كانت هذه هي الحالة فيجب ان يقوم الح

  .وسمع واي من الالعبين شارك
 
  

  على الحكم المساعد أن يقرر قبل اإلشارة إلى مخالفة

 م محجوبةـــأن المخالفة كانت بعيدة عن أنظار الحكم أو لكون رؤية الحك ·

 ةــــالمخالفاذا ما رأى اتاحة الفرصة  مبدأ حكم ليطبقلللم يكن  ·
 

 :المساعد أو سوء سلوك فيتعين على الحكم عند ارتكاب مخالفة

رفع رايته باليد ذاتها التي سيستخدمها كذلك من أجل ما تبقى من اإلشـارة   ·

 .ن ارتكبت ضده المخالفةـوهو ما يعطي الحكم اشارة واضحة بالنسبة لم

 البصري مع الحكم  لتواصلا ·

ـ متفادياً أي حرك(رايته بشكل خفيف لألمام والخلف  تحريك ·  ةـــــــ

 )مفرطة أو عنيفة
  استخدام اشارة الرنين االليكترونية إذا لزم األمر ·

  

من أجل السماح باسـتمرارية  ” االنتظار ثم القرارتقنية “ على الحكم المساعد أن يقوم بتطبيق 

 اللعب وال يرفع رايته عندما سيستفيد الفريق الذي ارتكبت ضده المخالفة من اتاحة فرصة

البصـري مـع    لتواصـــــلوم باـــجداً للحكم المساعد أن يق وفي هذه الحالة من المهم

  .الحكم
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  األخطاء خارج منطقة الجزاء.

فيجب على الحكم المساعد  )بالقرب من حافة منطقة الجزاء(عند وقوع خطأ خارج منطقة الجزاء

د يجب علـى الحكـم المسـاع   .التواصل بالنظر مع الحكم ليرى موقع الحكم واي قرار قد اتخذه

  .الوقوف على خط واحد مع حافة منطقة الجزاء ورفع رايته عند الضرورة

في حاالت الهجمة المرتدة فيجب على الحكم المساعد ان يكون قادرا على اعطاء معلومات مثل 

هل تم حدوث خطأ او هل الخطأ داخل او خارج منطقة الجزاء والذي يعتبر اولوية في هذة الحالة 

  .اعطاءها واي عقوبة تاديبية يجب
 

  األخطاء داخل منطقة الجزاء

عند وقوع خطأ داخل منطقة الجزاء بعيدا عن رؤية الحكم وباألخص بالقرب من موقـع الحكـم   

المساعد فيجب على الحكم المساعد التواصل بالنظر اوال لير اين موقع الحكموواي قرار قد اتخذه 

فع رايته واستخدام الراية االلكترونيـة  فاذا لم يتخذ الحكم اي قرار فيجب على الحكم المساعد ر

  .ومن ثم التحرك بوضوح على خط التماس باتجاه الراية الركنية

  التشابك الجماعي

ان يدخل الى ميـدان اللعـب    لحكم المساعد األقرب للحدثل حاالت التشابك الجماعي فيمكنفي 

  .ل الحدثويجب على الحكم المساعد الثاني ان يراقب ويسجل تفاصي.لمساعدة الحكم
 

  األستشارة

البصري واشارة اليد الخفية البسيطة من الحكـم   لتواصلالتأديبية فإن ا حاالتعند التعامل مع ال

 .المساعد للحكم قد تكون كافية في بعض الحاالت

م ــــاً فالبأس أن يتقدم الحكــــون فيها التشاور المباشر ضروريــفي الحاالت التي يك

وعند التحدث ينبغي للحكـم  . ل ميدان اللعب إذا استدعى االمر ذلكــداخ امتار 3-2المساعد 

  .وجوهيهما نحو الميدان حتى ال يسمعهما احد يديراوالحكم المساعد أن 
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  المسافة المطلوبة

عند احتساب ركلة حرة قريبا جدا من خط التماس بالقرب من موقع الحكم المساعد فيكن للحكم 

مترا مـن   9.15لعب للمساعدة والتاكد من الن الالعبين على مسافة المساعد الدخول لميدان ال

في هذه الحالة يجب على الحكم األنتظار حتى رجوع الحكم المساعد الى مكانه قبل اعـادة  .الكرة

  .بدء اللعب
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  مدة المباراة 7-المادة

  

  التعويض للوقت الضائع

  

  رميات التماس وركالت المرمى(عة في اللعب هي توقفات طبيعية الكثير من التوقفات الواق

  )على سبيل المثال
 

 .ويتم احتساب الوقت بدل الضائع عندما تكون هذه التأخيرات مفرطة

يشهر الحكم الرابع الوقت اإلضافي األدنى المقرر من الحكم عند نهاية الدقيقة األخيرة من كـل  

  .شوط
 

قد يزيد الوقت إذا . المباراة منالمتبقي  للوقت مدة الدقيقةالي إلى ال يشير اشهار الوقت االضاف

 .رأى الحكم ذلك مناسباً  لكن ال يمكنه بتاتاً أن ينقصه

  

الشوط األول بزيادة أو انقاص مـدة  اثناء خطًأ في احتساب الوقت اليتعين على الحكم أال يعوض 

 .الشوط الثاني
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  اللعب بدء واعادة بدء 8-المادة

  

  اسقاط الكرة

  

  )ارس المرمىــــبما في ذلك ح(رة ـــــجميع الالعبين يمكنهم التنافس على الك

  رةــاسقاط الكعملية  ليس هناك حد أدنى أو أقصى لعدد الالعبين المشاركين فى 

  اسقاط الكرة اثناء عملية أو ال يشارك يشاركمن حول  اتخاذ قرارلحكم ل يمكنال 
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  الكرة في اللعب وخارج اللعب 9-المادة

  

  شخص ليس بالعب من قبل لمس الكرة

  

إذا لمست الكرة وهي في اللعب الحكم أو الحكم المساعد الذي كان داخل ميدان اللعب مؤقتاً فإن 

 .اللعب يستمر ألن الحكم والحكم المساعد جزء من المباراة
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  طريقة احراز الهدف 10-مادةال

  

  عدم احراز هدف

  

ط المرمى ثم أدرك خطـأه  ــــرة بكاملها خــإذا أشار الحكم لوجود هدف قبل أن تعبر الك

ل منطقة المرمـى  ــــمباشرة فإنه يستأنف اللعب بإسقاط الكرة اال اذا كان توقف اللعب داخ

الموازي لخط المرمى لنقطـة االقـرب   في هذه الحاله يتم اسقاط الكرة على خط منطقة المرمى 

 لمكان الكرة عند ايقاف اللعب
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 التسلل 11-المادة

   

  التعاريف
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  المخالفات

  

عندما تقع مخالفة تسلل يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة تنفذ من مكـان وجـود الالعـب    

  .الكرة اخر مرة له من العب زميل لهالمخالف عندما لعبت 
 

اي العب مدافع يغادر ميدان اللعب ألي سبب دون اذن من الحكم سيتم اعتباره على خط مرماه 

اذا غادر الالعب ميدان اللعـب متعمـدا   .او خط تماسه لدواعي التسلل حتى التوقف التالي للعب

  .ليفيجب انذاره عندما تصبح الكرة خارج اللعب في التوقف التا

  

في موقف تسلل بالخروج من ميدان اللعـب   يتواجد قيام العب عند ذاتها حد مخالفة في تعتبرال 

  في اللعب النشطمن أجل أن يظهر للحكم عدم اشتراكه 

لكن إذا اعتبر الحكم مغادرته للميدان ألسباب تكتيكية وكسب منها فرصة غير عادلـة بعودتـه   

 الالعب على ارتكابه سلوكاً غير رياضي لدخول ميدان اللعب فإنه يتحتم انذار

  .يتعين على الالعب أن يطلب إذن الحكم قبل عودته لدخول ميدان اللعب

  

إذا بقي مهاجم ثابتاً ما بين قائمي المرمى وداخل شباك المرمى حينما تدخل الكرة المرمى فإنـه  

 :يتم احتساب هدف

تساب هدف وينذر المهاجم على ارتكابه سلوكاً فال يتم هنا اح المنافسلكن إذا قام المهاجم بإرباك 

غير رياضي ويستأنف اللعب بإسقاط الكرة في مكان وجود الكرة اال اذا كان توقف اللعب داخـل  

منطقة المرمى في هذه الحاله يتم اسقاط الكرة على خط منطقة المرمى الموازي لخط المرمـى  

 الكرة عند ايقاف اللعب  وجود نقطة االقرب لمكانلل
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  األخطاء وسوء السلوك 12-المادة

  

  المتطلبات األساسية ألحتساب الخطأ

  

 :الشروط التالية يجب أن تستوفى قبل أن تعد المخالفة من األخطاء

 يجب أن يكون مرتكبها العب ·

 يجب أن تقع في ميدان اللعب ·

 اللعبفي يجب أن تكون مرتكبة والكرة  ·

  

فـي  عندما تكون الكـرة  ( ب مخالفة خارج ميدان اللعب إذا قام الحكم بإيقاف اللعب جراء ارتكا

عند إيقاف اللعب  الكرة فيتعين أن يستأنف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه) اللعب

اال اذا كان توقف اللعب داخل منطقة المرمى في هذه الحاله يتم اسقاط الكرة على خـط منطقـة   

  قرب لمكان الكرة عند ايقاف اللعبنقطة االلالمرمى الموازي لخط المرمى ل

  

  اإلهمال ، التهور ، استخدام القوة المفرطة

  

بااللتحام أو أنه يتصـرف دون  قيامه يعنى أن الالعب يظهر عدم انتباه و مراعاة عند ” اإلهمال

  .توخي الحذر

  . اذا تم تفسير الحالة على انها اهماال فقطً تأديبي ال حاجة التخاذ قرار  ·
 

  .المنافس مستهينا بخطرها  وعواقبها على  ارتكب المخالفة قد يعنى أن الالعب” رالتهو“

  . فيجب انذاره يلعب بتهور الالعب الذي  ·

الستخدام القوة ما سـبب   الالزمةتخطى الحدود قد يعنى أن الالعب ” استخدام القوة المفرطة “

  . منافسهاصابة خطورة في 

  يجب طرده ف مفرطةقوة  ستخدمي الذيالالعب   ·
 



101 
 

  المنافسمكاتفة 

  

والكرة في متنـاول  القيام بالمكاتفة يعني االشتراك من أجل كسب حيز باستخدام االلتحام البدني 

  .دون استخدام الذراعين أو المرفق اللعب

  :مخالفة عندما تتم المنافستعد مكاتفة 

 اهمال ب •
  تهورب  •

  استخدام قوة مفرطةب   
 

  المنافسمسك 

  

من التجاوز أو االلتفـاف باسـتخدام اليـدين     المنافسأيضاً يتضمن القيام بمنع  فسالمنامسك 

  .الذراعين أو الجسماو

  

ابد من تذكير الحكم بالتدخل المبكر والتعامل بحزم مع مخالفات المسك السـيما داخـل منطقـة    

  .والركالت الحرة الركنيةركالت ال تنفيذ الجزاء عند

 :وم الحكم بالتاليوللتعامل مع هذه المواقف يق

 قبل أن تكون الكرة في اللعب بالمنافسقم بتحذير الالعب الممسك  ·

  منافسه أنذر الالعب إن استمر في مسك ·

قم باحتساب ركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء وأنذر الالعب إن كان وقوع المخالفة منـه   ·

  حين كانت الكرة في اللعب

ـ لجزاء لكنه استمر في المسـك  إذا شرع مدافع في مسك مهاجم خارج منطقة ا داخل منطقـة  ل

  يتعين على الحكم احتساب ركلة جزاء، الجزاء
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  القرارات التأديبية

بغية منعه من  بمنافسهيشهر اإلنذار على ارتكاب سلوك غير رياضي عندما يمسك العب  ·

 الكرة أو اتخاذ موضع تمركز ذي افضلية  األستحواذ على

  .منافسهحراز هدف بالقيام بمسك ال محققة يطرد الالعب إذا منع فرصة ·

  .من مسك المنافس حاالت األخرىالال تتخذ عقوبة تأديبية اخرى فى  ·
 

     استئناف اللعب

مكان تنفيـذ   – 13انظر المادة ( ركلة حرة مباشرة من مكان وقوع المخالفة  ·

  المخالفة داخل منطقة الجزاء تركلة جزاء إذا حدث )الركلة الحرة 
 

  لكرة باليدا لمس

  

  فعال متعمدا من خالل لمس الكرة بيد او ذراع الالعبالكرة باليد يتضمن  لمس

   :التالية  المعطياتيجب أن يأخذ الحكم فى االعتبار 

  ) .وليس تحرك الكرة فى اتجاه اليد(تحرك اليد فى اتجاه الكرة  ·

 ) .كرة غير متوقعة(ولمس الكرة باليد  المنافسالمسافة بين  ·

  .اليد ال يعني بالضرورة أن هناك مخالفة وضع  ·

مالبـس ، واقـى السـاق ،    (لمس الكرة ببعض األشياء الممسوكة باليـد  ان  ·

 يعد مخالفة ) الخ....

يعـد  فان ذلـك   ...) واقي الساقين الخ ، كحذاء(  برميهإن ضرب الكرة بجرم  ·

  مخالفة
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  العقوبات التأديبية

قيامه بتعمد لمس الكرة  يها على ارتكاب سلوك غير رياضى عندثمة حاالت يتحتم إنذار الالعب ف

 :باليد كأن يقوم على سبيل المثال 

علـى   االسـتحواذ من  المنافستعمد و بشكل صارخ لعب الكرة باليد لمنع  •

  الكرة

   محاولة تسجيل هدف باليد ب •
هذه العقوبـة  . هحراز هدف بتعمد لمس الكرة بيدال محققة يطرد الالعب إذا منع هدفاً أو فرصة

تدخله غير المقبول والمجحف لمنع ل ولكن نظراليست ناشئة من قيام الالعب بلمس الكرة عمداً 

 . هدف زاحرا

  

 استئناف اللعب

مكـان   – 13انظر المـادة  ( ركلة حرة مباشرة من مكان حدوث المخالف  •

 أو ركلة جزاء) تنفيذ الركلة الحرة 

نفس القيود المتعلقة بلمس الكرة باليد شأنه شأن أي  حارس المرمى خارج منطقة جزاءه عليه 

 .العب اخر

حارس المرمى داخل منطقة جزاءه ال يمكن أن يعد مذنباً بمخالفة لمسة اليد المترتب عليها ركلة 

حرة مباشرة أو أي سوء سلوك مرتبط بلمس الكرة باليد لكنه يمكن أن يعد مذنباً بارتكاب العديد 

  .عليها ركلة حرة غير مباشرة من المخالفات المترتب
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  مخالفات يرتكبها حارس المرمى

  

ويعد حارس الكرة محتفظاً . ثوان 6ال يسمح لحارس المرمى االحتفاظ بالكرة في يديه ألكثر من 

 :بالكرة في حوزته

سـبيل   عندما تكون الكرة بين يديه أو بين يده وأي سطح اخر كاألرض أو بدنـه علـى    ·

  المثال

 عند اإلمساك بالكرة بيد ممدودة ·

  في الهواء رميهاعند قيامه بترديد الكرة على األرض أو  ·

  .على الكرة  المنافسة للمنافسالكرة بيديه فال يمكن ب محتفظا حارس المرمى ونعندما يك

ال يسمح لحارس المرمى أن يقوم بلمس الكرة مرة اخرى بيديه داخل منطقة جزاءه في الحاالت 

  :التالية

 إذا قام بلمس الكرة مجدداً بعد أن اطلقها من حوزته ولم تلمس احد غيره من الالعبين ·

يعد حارس المرمى حائزاً ومسيطراً على الكرة بلمسها بأي جزء من يديه -

أو ذراعيه إال إذا ارتدت الكرة عرضياً منه كأن ترتـد منـه بعـد أن قـام     

 بالتصدي للكرة

اتجـاه   بتغييـر ام حارس المرمى عمداً امتالك الكرة وحيازتها يتضمن قي-

 . الكرة

  إذا قام بلمس الكرة بيديه بعد أن ركلت له الكرة عمداً من زميل له ·

 من رمية تماس  من زميلة إذا قام بلمس الكرة بيديه بعد تلقيها مباشرة ·

  

 استئناف اللعب

ذ الركلـة  موقع تنفي – 13انظر المادة (ركلة حرة غير مباشرة من مكان وقوع المخالفة  ·

  )الحرة 
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  حارس المرمى ضدمخالفات 

  

 س المرمى من اطالق الكرة من يديهتحتسب على الالعب إذا قام بمنع حاروتعد مخالفة  ·
يجب معاقبة الالعب على اللعب باسلوب خطر  إذا ركل الكرة أو حاول ركلها والحـارس   ·

 في طور اطالقها من بين يديه

تقييد حركة حارس المرمى باعتراضه بشكل غير عادل ب قيامايضا ال من المخالفات هكما أن ·

  .على سبيل المثال الركنيةركلةالعند تنفيذ 

  

  ةخطر طريقةب اللعب

  

ضـرراً أو أذى ألحـد   ب يهـدد   هو أي فعل يتم أثناء محاولة لعب الكـرة   ةخطر بطريقةاللعب 

 ) .بما فى ذلك الالعب نفسه(الالعبين 

  .يمنعه من لعب الكرة مخافة تعرضه لالصابة بشكل قريب منافسمع ةخطر بطريقة ويرتكب اللعب

  

  المنافسركلة المقص مسموح بها شريطة أال تشكل في رأي الحكم خطراً على 

  

  .اللعب بطريقة خطرة ال يتخلله التحام بدنى بين الالعبين 

  .ة أو ركلة جزاء صبح مخالفة تعاقب بركلة حرة مباشري الفعلاذا كان هناك تالحم بدني فان   
 ه قد تم ارتكابفي حال وجود التحام بدني فعلى الحكم أن ينظر بعناية إلى االحتمالية الكبيرة  بأن

   .سوء سلوك ايضاً
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  العقوبات التأديبية

فـي اشـتراك    بطريقة خطرةال ينبغي على الحكم أن يتخذ عقوبات تأديبية إذا لعب العب  ·

 ” طبيعي“

  .ذر الالعب إذا كان فعله مشتمالً على خطر واضح بالحاق اصابةينبغي للحكم أن ين

  ةخطر بطريقة حراز هدف باللعبال محققة ينبغي للحكم أن يطرد الالعب إذا منع فرصة ·

      استئناف اللعب
موقع تنفيذ الركلـة   – 13انظر المادة (ركلة حرة غير مباشرة من مكان حدوث المخالفة  ·

  )الحرة 

  .لتحام فإن مخالفة اخرى قد ارتكبت و عقوبتها ركلة حرة مباشرة  إذا كان هناك ا ·
 

  اعاقة تقدم المنافس

  

لصده أو حجزه أو إبطائـه أو   المنافستعني التحرك  نحو طريق  المنافسواعاقة تقدم  منعإن 

  .اللعب لكال الالعبين في متناول اجباره على  تغيير اتجاهه عندما تكون الكرة ليست
  

بين لديهم حق في مواضع تمركزهم  داخل ميدان اللعب ولذا فإن التواجد في طريـق  كافة الالع

   .المنافسمسار  باتجاهيختلف عن التحرك  المنافس

   .تحضين الكرة مسموح به
 

والكرة ألسباب تكتيكية لم يرتكب مخالفة ما دام أن الكرة  المنافسالالعب الذي يضع نفسه بين 

 .بجسمهبيده أو منافسةيمسك  والالعب ال في متناول اللعب

  .لالعب بالمكاتفة العادلة المنافساللعب فيجوز أن يقوم  متناول إذا كانت الكرة في

  األنذار للسلوك الغير رياضي
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  )أمثلة(الحاالت التي ينذر عندها الالعب على ارتكاب سلوك غير رياضي 

  

احتساب ركلة حرة مباشرة عليها يترتب التي أحد األخطاء السبعة  تهوربإذا ارتكب العب  ·

   أو ركلة جزاء

  ةاذا قام العب بارتكاب مخالفة لهدف تكتيكي إلعتراض أو إفساد هجمة واعد ·

من  المنافس له لهدف تكتيكي وذلك بسحبه عن الكرة أو منع منافسإذا قام العب بمسك  ·

  لكرةللوصول ل التقدم

منافسه بلمس الكرة بيده لمنع  )بخالف حارس المرمى داخل منطقة جزاءه(إذا قام العب  ·

 .من حيازة الكرة أو بناء هجمة

بغض النظر عما إذا كانـت  (إذا قام العب بلمس الكرة بيده في محاولة منه إلحراز هدف  ·

   )محاولته ناجحة من عدمها

ع الحكم بالتظاهر باإلصابة أو التظاهر بأنه قد وقعت مخالفة في حقه اإذا حاول العب خد ·

  التمويه(

  بتبديل مركزه مع حارس المرمى اثناء اللعب دون اذن من الحكمقام  ·

  التصرف بطريقة فيها اظهار لقلة احترام المباراة ·

  لعب الكرة وهو في طريقه لمغادرة ميدان اللعب بعد حصوله على اذن من الحكم للمغادرة ·

  القيام بمضايقة المنافس بالصوت اثناء اللعب او عند استئنافه ·

  غير مصرح بها على ميدان اللعب يقوم بعمل عالمات ·

إذا قام الالعب باستخدام حيله متعمدا عندما تكون الكرة في اللعب لكي يمرر الكرة الـي   ·

حارس مرماه مستخدما راسه او صدره او ركبته الخ ليتحايل على القانون بغض النظـر  

بواسـطة   هناك مخالفة تم ارتكابهـا . ماذا كان حارس المرمى قد لمس الكرة بيده ام ال 

وويعاد بدء اللعب بركلة حرة  12الالعب الذي كان يحاول التحايل على نص و روح المادة

  غير مباشرة

اذا قام الالعب باستخدام حيلة متعمدا ليمرر الكرة الي حارس مرماه لكي يتحايـل علـى    ·

 ) ينذر الالعب ويعاد تنفيذ الركلة الحرة( القانون عند تنفيذ الركله الحره 
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  ل بالهدفاألحتفا

  

من المسموح به ان يظهر الالعب سعادته عند تسجيل الهدف ولكن يجب اال يكون هذا األحتفال 

  .مبالغا فيه

  

األحتفال المعقول مسموح به ولكن ممارسة األحتفال بشكل مغالى به وبالدوران حول الملعب ال 

ـ  دخل فـي مثـل هـذة    يشجع به عندما ينتج عنه اضاعة كبيرة للوقت وقد تم توجيه الحكام للت

  .الحاالت

  يجب ان ينذر الالعب اذا

 كان في راي الحكم انه قام بحركات استفزازية ومثيرة او مهيجة ·

 تسلق الحاجز ليحتفل بتسجيل هدف ·

 خلع قميصه او غطى راسه بالقميص ·

  غطى وجهه بقناع او اي اشياء اخرى مشابهه ·

  

االنذار ولكن من الضروري ان يعود  مغادرة ميدان اللعب لالحتفال بالهدف ليس مخالفة تستحق

  الالعبون لميدان اللعب باسرع وقت ممكن

  

من المتوقع ان يتصرف الحكام بصورة احترازية وتطبيق حسن التصرف في التعامل مع االحتفال 

  باحراز الهدف
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  االعتراض بالقول أو الفعلالقيام ب

  

غير بالقول أو الحكم سواء كان االعتراض  يجب  أن ينذر أي العب مذنب باالعتراض على قرار

  القول

  

 تحمـل  ميزات بموجب قوانين اللعبة لكن لديه درجة منمال يتمتع قائد الفريق بمكانة خاصة أو 

  المسؤولية عن سلوك فريقه

  

  تأخير استئناف اللعب

  

 :على الحكام إنذار الالعبين الذين يقومون بتأخير استئناف اللعب بطرق مثل يجب

 .تنفيذها بنية اجبار الحكم على األمر باعادة الغير صحيحذ الركلة الحرة من المكان تنفي ·

 .التظاهر بتنفيذ رمية تماس ثم تركها فجأة ألحد زمالء فريقه ·
  .ركل الكرة بعيداً أو حملها بيديه بعد أن أوقف الحكم اللعب ·

 اإلفراط في تأخير تنفيذ رمية تماس أو ركلة حرة ·

 ميدان اللعب عند التبديلالتأخر في مغادرة  ·

 شتباك بلمس الكرة عمداً بعد أن أوقف الحكم اللعبالإثارة ا ·
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  مخالفةاالصرار على ال

  

باالصـرار   ينبغي على الحكم أن يكون متنبهاً في كل األوقات لالعبين الذين يقومون باسـتمرار 

بأن الالعب حتـى   جه الخصوص على وويتحتم أن يكونوا مدركين .  قوانين اللعبةمخالفة  على

فإنه ال يزال يتحتم إنذاره على اسـتمراره وإصـراره علـى     متنوعة  ولو ارتكب عدة مخالفات

 .مخالفة قوانين اللعبة

  

هذه  –أو وجودا لنمط معين ” اصراراً“ التي يمكن أن تشكل بعددها  للمخالفات مامن عدد محدد

  .ل لها في سياق االدارة الفعالة للمباراةالمسألة برمتها مسألة تقديرية ويجب أن يتوص

  

  اللعب العنيف

  

يعد الالعب مذنباً بارتكاب مخالفة اللعب العنيف إذا استخدم قوة مفرطة أو تصرف بوحشية ضد 

   .عند المنافسة على الكرة وهي فى اللعب  المنافس

   .للعب العنيف باللخطر يجب ان تعاقب  المنافسالمهاجمة التي تعرض سالمة 

مـن األمـام أو    سـواء   ه على الكرةينافس عندما المنافسباالنقضاض على يقوم العب ي إن أ

للخطر  المنافسوبقوة مفرطة معرضاً سالمة  أو كلتيهماقدميه أو الخلف مستخدماً احدى  الجانب

  .مذنب بارتكاب مخالفة اللعب العنيف هو ف

منة على مخالفة اللعب العنيف ما لم تكـن  ينبغي أال يطبق مبدأ اتاحة الفرصة في الحاالت المتض

 .حراز هدفال محققة ومباشرة  هناك فرصة
الكرة خارج  عندما تصبحويتعين على الحكم طرد الالعب المذنب بارتكاب مخالفة اللعب العنيف 

  .اللعب

  

ركلة حرة مباشرة من مكان حـدوث  الالعب المذنب باللعب العنيف يجب طرده ويستأنف اللعب ب

  )تنفيذ الركلة الحره  موقع – 13انظر المادة( فة المخال
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  )إذا حدثت المخالفة داخل منطقة جزاء الالعب المخالف(ركلة جزاء او 

  المشينالسلوك 

  

إذا استخدم قوة مفرطة أو تصـرف بوحشـية ضـد     المشينسلوك اليعد الالعب مذنباً بارتكاب 

  .على الكرةله  منافسه عندما ال يكون منافسا
 

إذا استخدم قوة مفرطة أو تصرف بوحشية ضد العب زميل  مشيننه مذنب بارتكاب سلوك كما أ

  .أو أي شخص اخر مسئولي المباراةله أو متفرج أو 

إما داخل ميدان اللعب أو خارج حدوده سواء كانت الكـرة داخـل    المشينيمكن أن يقع السلوك 

 .اللعب أو خارجه

  

ما لم تكن هناك  المشيني الحاالت المتضمنة على السلوك ينبغي أال يطبق مبدأ اتاحة الفرصة ف

 مباشرة إلحراز هدفو محققةفرصة 

  الكرة خارج اللعب تصبح المشين عندماسلوك الويتعين على الحكم طرد الالعب المذنب بارتكاب 

  

 جماعية ولذا يتعـين الشتباكات االإلى  يفضيغالباً  ما  المشين يتعين تذكير الحكام بأن السلوك

 .الفعالعليهم محاولة تفادي ذلك بالتدخل 

  

  مستبدالسواء كان العباً أو بديالً أو  مشينيتعين طرد من كان مذنباً بارتكاب سلوك 

  

 استئناف اللعب

  .إذا كانت الكرة خارج اللعب يتم استئناف اللعب وفقاً للقرار السابق ·

 :للعبإذا كانت الكرة في اللعب وارتكبت المخالفة خارج ميدان ا ·

من مكان وجود الكرة عندما تم ايقاف اللعب اال اذا كان  باسقاط الكرةيتم استئناف اللعب  - 

توقف اللعب داخل منطقة المرمى في هذه الحاله يتم اسقاط الكرة على خط منطقة المرمى 

  نقطة االقرب لمكان الكرة عند ايقاف اللعبلالموازي لخط المرمى ل
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ب الرتكاب مخالفة يتم استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة إذا غادر الالعب ميدان اللع - 

  من مكان وجود الكرة وقت ايقاف اللعب

  )موقع تنفيذ الركلة الحرة -13انظر المادة (          

 :إذا كانت الكرة في اللعب و وقعت المخالفة داخل ميدان اللعب

انظـر  ( من موقع ارتكاب المخالفـة   يتم استئناف اللعب بركلة حرة مباشرة منافسضد        -  

 .جزاء    ركلة ب استئناف اللعب أو) مكان تنفيذ الركله الحره  -13المادة 
  - انظـر  ( ضد زميل يتم استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة من موقع ارتكاب المخالفة      

 ) .مكان تنفيذ الركله الحره  -13المادة 

يتم استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة من مكان وجود الكرة ضد العب بديل أو مستبدل    -  

ضـد حكـم أو حكـم       -    ) .مكان تنفيذ الركله الحره  -13انظر المادة ( عند ايقاف اللعب 

انظر المـادة  (    مساعد يتم استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة من موقع ارتكاب المخالفة

 )مكان تنفيذ الركله الحره  -13

ضد شخص اخر يتم استئناف اللعب باسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عند إيقاف     -    

اللعب اال اذا كان توقف اللعب داخل منطقة المرمى في هذه الحاله يتم اسقاط الكرة علـى خـط   

 نقطة االقرب لمكان الكرة عند ايقاف اللعب لمنطقة المرمى الموازي لخط المرمى ل
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  )أو الكرة ( يرمى فيها جرم  التي مخالفاتال

  

أو شـخص   منافس اللعب بإلقاء ورمي جرم على فيبدل  والكرة ستإذا قام العب أو بديل أو م

 .بدلستتهور فيتحتم على الحكم إيقاف اللعب وإنذار الالعب أو البديل أو الم فيها اخر بطريقة
 

أو شـخص   منافساخل اللعب بإلقاء ورمي جرم على ل والكرة دستبدإذا قام العب أو بديل أو م

 بدلسـت اخر باستخدام قوة مفرطة فيتحتم على الحكم إيقاف اللعب وطرد الالعب أو البديل أو الم

  .المشينلسلوك ا بسبب

  

 استئناف اللعب

يقف خارج منطقة الجزاء  منافسإذا قام العب يقف داخل منطقة جزاءه برمي جرم على  ·

من مكان اصابة الجرم لـه   المنافساللعب بركلة حرة مباشرة للفريق  فإن الحكم يستأنف

 .أو  المكان الذي كان يمكن أن يصيبه فيه

يقف داخل منطقة الجزاء  منافسإذا قام العب يقف خارج منطقة جزاءه برمي جرم على ·

  .فإن الحكم يستأنف اللعب بركلة جزاء

ى أي شخص يقف خارج ميدان اللعب إذا قام العب يقف داخل ميدان اللعب برمي جرم عل ·

فإن الحكم يستأنف اللعب بركلة حرة غير مباشرة تنفذ من مكان وجود الكرة عنـدما تـم   

  ) مكان تنفيذ الركله الحره  -13انظر المادة (                                             إيقاف اللعب

يقف داخل ميدان اللعب فإن افس منإذا قام العب يقف خارج ميدان اللعب برمي جرم على  ·

تنفذ من مكان اصابة الجرم له المنافس الحكم يستأنف اللعب بركلة حرة مباشرة للفريق 

 .أو المكان الذي كان يمكن أن يصيبه فيه
 
 
 

يقف داخل  منافسإذا قام بديل أو العب مستبدل يقف خارج ميدان اللعب برمي جرم على ·

من مكان  المنافسلعب بركلة حرة غير مباشرة للفريق ميدان اللعب فإن الحكم يستأنف ال

 ) مكان تنفيذ الركله الحره  -13انظر المادة ( وجود الكرة عندما تم ايقاف اللعب 
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  منع هدف أو فرصة احراز هدف

  

ليس من  ألحراز هدف  محققة من فرصة المنافستعلقان بمنع تهناك مخالفتان تستحقان الطرد و 

 .خالفة داخل منطقة الجزاءالضروري أن تقع الم
  

وتم احراز الهدف مباشرة على  المحققة ألحراز هدففرصة الإذا طبق الحكم اتاحة الفرصة أثناء 

فال يمكن طرد الالعـب   المنافسمنع الكرة باليد أو ارتكاب خطأ ضد  المنافسالرغم من محاولة 

 .لكن ال يزال باإلمكان إنذاره

  

ظروف التالية عندما يقرر ما إذا كان سيطرد العباً على منعـه  يتعين على الحكم أن ينظر في ال

  :بلمس الكرة بيده محققة ألحراز هدف هدفاً أو فرصة

 المسافة بين المخالفة والمرمى ·

  او امكانية السيطرة على الكرة األحتفاظ ·

 اتجاه اللعب  ·

 المدافعين  وعدد موقع ·

قد تكـون مخالفـة يترتـب     دفمحققة ألحراز همن فرصة  المنافسالمخالفة التي تحرم  ·

 .غير مباشرة ركلة حرة عليها احتساب ركلة حرة مباشرة أو

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



115 
 

  الركالت الحرة 13-المادة

  

  األجراءات

  

  .الكرة في اللعب عندما تركل وتتحركتصبح 

  

  يمكن تنفيذ الركلة الحرة المباشرة برفع الكرة بقدم أوبـ كلتا القدمين معاً

  

مسموح به كجزء من لعبة كرة القدم غير أنه لـو   المنافسكلة حرة إلرباك تنفيذ ر الخداع عند

 .  إنذاره يتعينكان في رأي الحكم بأن ذلك سلوكا غير رياضي فإن الالعب 

  

من أجـل أن   منافسإذا قام العب حين تنفيذ ركلة حرة بشكل صحيح بتعمد ركل الكرة في العب 

بقوة مفرطة فإن الحكم فيها اهمال او تهور او طريقة لم تكن ب ويتمكن من لعب الكرة مرة ثانية 

  .يسمح باستمرار اللعب
  

غير مباشرة إذا غفل الحكم عن رفع ذراعه لإلشارة  إلـى أن  الينبغي إعادة تنفيذ الركلة الحرة 

  .غير مباشرة وتم ركل الكرة مباشرة داخل المرمى حرة الركلة

   .بسبب خطأ الحكم ألولىاغير مباشرة الال يتم إلغاء الركلة الحرة 
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  المسافة

  

 9.15على مسافة أقل مـن   منافس يقف إذا قرر العب تنفيذ ركلة حرة بشكل سريع وقام العب

 .اللعب رالكرة فعندئذ يسمح الحكم باستمرابقطع من الكرة 

مـن   قريب من الكرة بتعمد منعه منافسإذا قرر العب تنفيذ ركلة حرة بشكل سريع وقام العب 

  .استئناف اللعب هتأخير بسببتنفيذ الركلة فيتعين على الحكم إنذار الالعب 
  

 المـدافع  الفريق المدافع داخل منطقة جزاء قبل أو أكثر عند تنفيذ ركلة حرة من منافس إذا بقي

لم يسـعفهم الوقـت    المنافسوذلك ألن المدافع قرر أن ينفذ الركلة بشكل سريع والعبي الفريق 

  نطقة الجزاء فإن الحكم يسمح باستمراراللعبلمغادرة م
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  ركلة الجزاء 14-المادة

  

  األجراءات

  

إال ، مسموح به كجزء من لعبة كرة القدم المنافسينتنفيذ ركلة الجزاء إلرباك  القيام بالخداع عند

  .فيتعين انذار الالعبحسب رأي الحكم سلوكاً غير رياضي  الخداعإذا عد ذلك 
  

  اإلعداد لركلة الجزاء

  

 :على الحكم أن يتأكد من وجود المتطلبات اآلتية قبل تنفيذ ركلة الجزاء

  تحديد منفذ الركلة ·

  وضع الكرة بشكل سليم على عالمة الجزاء ·

  وقوف حارس المرمى على خط المرمى بين قائمي المرمى مواجهاً منفذ الركلة ·

 :مرمى و أن كافة زمالء منفذ الركلة وحارس ال ·
        خارج منطقة الجزاء - 

  خارج قوس منطقة الجزاء - 

  خلف الكرة - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



118 
 
  

  

  وقبل ان تصبح الكرة في اللعب الصافرة اطالق بعد –المخالفات 

  

  

 نتيجة الركلة 

 احراز هدفلم يتم  احراز هدف تم التعدي لداخل منطقة الجزاءمخالفات 

 العب مهاجم
ركلة  تنفيذ إعادة

 الجزاء
 حرة غير مباشرة ركلة

 هدف العب مدافع
 

 الجزاء إعادة تنفيذ ركلة

 كالهما
 إعادة تنفيذ ركلة

 الجزاء
 الجزاء إعادة تنفيذ ركلة
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  رمية التماس 15-المادة

  

  المخالفات -اإلجراءات 

  

) م 2( أن يكونوا على مسافة ال تقل عن  المنافسالعبي الفريق على يجب تذكير الحكام من ان 

  رمية التماسمن النقطة التي يتم منها تنفيذ 
للتعامل مع هذه الحاالت ينبغي للحكم تحذير أي العب يقف في هذه المسافة قبل أن تنفذ رميـة  

  .كما يتعين أن يستأنف اللعب برمية تماس. التماس وإنذاره إذا لم يتراجع للمسافة الصحيحة

  

بهـدف أن   منـافس  س بشكل صحيح برمي الكرة علىإذا قام العب عمداً وهو ينفذ رمية التما

يتمكن من لعب الكرة مرة ثانية لكن ذلك تم دون اهمال أو تهور ودون استخدام قوة مفرطة فإن 

 .على الحكم أن يسمح باستمراراللعب

  

اذا دخلت الكرة مرمى المنافس من رمية تماس مباشرة فيجب على الحكـم ان يحتسـب ركلـة    

مرمى منفذ رمية التماس مباشرة فيجب على الحكـم ان يحتسـب ركلـة     اذا دخلت الكرة.مرمى

  ركنية

  

اذا لمست الكرة األرض قبل دخولها ميدان اللعب فيجب ان يتم اعادة تنفيذ رمية التماس من قبل 

اذا لـم تنفـذ رميـة    .نفس الفريق ومن نفس المكان بشرط ان تكون قد نفذت بطريقة صحيحة

  .التنفيذ من قبل الفريق المنافسالتماس بطريقة صحيحة فيعاد 
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  ركلة المرمى 16-المادة

  

  المخالفات-األجراءات

  

تكون قد  عندما  عمدا إذا قام العب بعد أن نفذ ركلة المرمى بشكل صحيح بلعب الكرة مرة ثانية

خرجت من منطقة الجزاء وقبل أن يلمسها العب اخر فإنه يعاقب بركلة حرة غير مباشرة مـن  

 ). مكان تنفيذ الركلة الحره – 13انظر المادة (صول اللمسة الثانية مكان ح

عقوبة تأديبية إن اسـتدعى  مقرونة بلكن إذا لمس الالعب الكرة بيده فيعاقب بركلة حرة مباشرة 

 .األمر ذلك

  

منطقة الجزاء قبل أن تكون الكرة في اللعب وقام مدافع بارتكاب مخالفـة   منافسإذا دخل العب 

ن عندئذ أن يعاد تنفيذ ركلة المرمى ويمكن كذلك انذار المدافع أو طرده اعتماداً علـى  ضده فيتعي

  .طبيعة المخالفة
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  الركلة الركنية 17-المادة

  المخالفات-األجراءات

  

) ياردة 10(م  9.15 البقاء على مسافة المنافسيجب على العبي الفريق يجب تذكير الحكام بانه 

 ميدان اللعـب  خارج الخطوط االختيارية استخدم(  حتى تصبح الكرة في اللعب زاويةقوس المن 

 ) لمعاونتك

 الركنيةركلة الللتعامل مع هذه المواقف على الحكم تحذير الالعبين داخل هذه المسافة قبل تنفيذ 

  .والقيام بعد ذلك بإنذار أي العب لم يتراجع إلى المسافة الصحيحة

  

س الكرة مرة ثانية قبل أن يلمسها العب اخر حتى ولو ارتدت الكرة من قـائم  إذا قام المنفذ بلم

مكان حصول اللمـس الثـاني    من المنافس المرمى فيتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق

  ).مكان تنفيذ الركلة الحره – 13انظر المادة (

  

من أجل لعـب   منافساً في ركنية بشكل صحيح بركل الكرة عمدالركلة الإذا قام العب وهو ينفذ 

باستخدام قوة مفرطة فإن علـى   اوأوتهور  فيها اهمالالكرة مرة ثانية لكنه لم يقم بذلك بطريقة 

  .الحكم أن يسمح باستمرار اللعب

  

 لهذا التحتاج الي، تصبح الكرة في اللعب عند ركلها  و الركنيةأن توضع الكرة داخل قوس  يجب

  .في اللعب الركنية لتصبح  قوس تتعدى ان
 

  يوضح الشكل بعض األوضاع الصحيحة والغير صحيحة
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  الركالت من عالمة الجزاء

  

  األجراءات

 الركالت من عالمة الجزاء ليست جزء من المباراة ·

يمكن تغيير منطقة الجزاء التي تنفذ فيها الركالت من عالمة الجزاء اذا اصبح المرمى او  ·

 .سطح اللعب غير صالح لالستعمال

ذا قام جميع الالعبين بتنفيذ الركالت من عالمة الجزاء وتم البدء في جولة اخـرى فـال   ا ·

 .يتطلب ذلك ان يكون بنفس الترتيب السابق

كل فريق مسئول عن اختيار الالعبين من الموجودين في ميدان اللعب عند نهاية المباراة  ·

 والترتيب الذي سيقومون فيه بتنفيذ الركالت

عدا حارس المرمى ال يتم استبداله اثناء تنفيذ الركالت مـن عالمـة   الالعب الذي يصاب  ·

 الجزاء

الحارس الذي يتم طرده خالل تنفيذ الركالت من عالمة الجزاء يجب استبداله بالعب انهى  ·

 المباراة

 الالعب او البديل او المستبدل يمكن انذاره او طرده اثناء تنفيذ الركالت من عالمة الجزاء ·

العبـين  ) 7(من سبعة احد الفريقين اقل عدد عدم الغاء المباراة اذا بقييجب على الحكم  ·

 .خالل تنفيذ الركالت من عالمة الجزاء

اذا اصيب العب او طرد اثناء تنفيذ الركالت من عالمة الجزاء واصـبح الفريـق يلعـب     ·

العدد المتسـاوي مـن   .بالعب اقل فال يجب على الحكم انقاص عدد العبي الفريق االخر

  .عبين مطلوب عند بدء تنفيذ الركالت من عالمة الجزاءالال
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  قواعد المجلس التشريعي الدولي

  1993فبراير -تم اعتماده من المجلس التشريعي الدولي
 

  االسم والتكوين

   

  ) المجلس الدولي التشريعي ( إن اسم الهيئة هو اللجنة الدولي لكرة القدم 

التحاد السكوتلندي لكرة القدم واتحاد ويلز لكرة القدم واالتحـاد  إن اتحاد كرة القدم اإلنكليزي وا

يطلق عليها لقب االتحادات ويتكـون  ) الفيفا ( األيرلندي لكرة القدم واالتحاد الدولي لكرة القدم 

  . ويمثل كل واحد منها أربعة مندوبين ) البورد ( منها المجلس الدولي التشريعي 
 

  األهداف 

  

ناقشة وإقرار التعديالت المقترحة على قانون اللعبة وأية أمور أخرى تتعلق إن أهداف المجلس م

باتحادات كرة القدم وتتطلب رفها للمجلس بعد وضعها في االعتبار في االجتماع السنوي العام أو 

أية اجتماعات أخرى مناسبة لالتحادات التي يتشكل منها المجلـس أو االتحـادات القاريـة أو    

  . الوطنية 
 

 اعات المجلس الدولي التشريعي اجتم

  

فبراير / شباط  14يجتمع المجلس مرتين كل عام ويجري االجتماع السنوي العام في الفترة بين 

سبتمبر أو تشـرين  / أما اجتماع العمل السنوي فيجري في شهر أيلوي . مارس / آذار  14و 

  . األول أوكتوبر حسب ما يتفق عليه 

سنوي العام واجتماع العمل السنوي يجب تحديـده فـي االجتمـاع    إن تاريخ ومكان االجتماع ال

  . السنوي العام السابق للمجلس 

في نفس العام فإن كالً من االجتماع السنوي العام واجتماع العمل السنوي يجب استضافته مـن  

  . قبل نفس االتحاد العضو ويرأس جلسات المجلس مندوب من االتحاد المضيف 
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  . كال االجتماعين يجب أن تتم بشكل دوري بين أعضاء المجلس إن مسئولية استضافة 

  

  االجتماع السنوي العام 

لالجتماع السنوي العام صالحية مناقشة وإقرار التعديالت المقترحة على قانون اللعبة واألمـور  

  . األخرى المتعلقة بكرة القدم واتحاداتها والتي تقع ضمن صالحيات المجلس 

  

  ي اجتماع العمل السنو

أكتوبر حسب ما يتفـق  / سبتمبر أو تشرين األول / يعقد اجتماع العمل السنوي قبل شهر أيلول 

عليه ولهذا االجتماع صالحية بحث مسائل العمل العامة المقدمة للمجلس ويمكنه اتخاذ أي قرار 

  . يتعلق بهذه المواضيع لكنه ال يملك أية صالحية بتعديل مواد قانون اللعبة 
 

  اإلجراءات 

  

  جتماع السنوي العام اال

 1على كل اتحاد أن يتقدم خطياً إلى سكرتير االتحاد المضيف لالجتماع وفي وقت ال يتجاوز 

ديسمبر بالمقترحات أو التعديالت المقترحة على مواد قانون اللعبة أو بطلب / كانون األول 

يث يتم طبعها وتوزيعها إجراء تجارب تطبيقية على مواد قانون اللعبة أو أية مواضيع أخرى بح

يناير مثل هذه االقتراحات والتعديالت تتم طباعتها / كانون الثاني  14في وقت ال يتجاوز 

  . شباط فبراير  1وتوزيعها على االتحادات األعضاء لوضعها باالعتبار قبل 
 

  اجتماع العمل السنوي
 
ربع أسابيع على األقـل  على كل اتحاد أن يتقدم خطياً إلى سكرتير االتحاد المضيف قبل أ 

من تاريخ انعقاد االجتماع بأية مقترحات أو طلبات بإجراء تجارب تطبيقية عملية تتعلق بمـواد  

  . قانون اللعبة أو أية مواضيع أخرى للمناقشة 

يجب أن يوزع جدول األعمال واألوراق المتعلقة بذلك على كافة االتحادات األعضاء في المجلس 

  . عقد االجتماع قبل أسبوعين من موعد 
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يجوز ألي اتحاد قاري أو وطني التقدم خطياً إلى السكرتير العام لالتحاد الدولي لكرة القدم بأيـة  

مقترحات أو طلبات أو موضوعات للمناقشة وذلك في وقت مناسب من أجل ضمان دراستها من 

أربعة أسابيع من قبل االتحاد الدولي وعرضها في حال قبولها على سكرتير االتحاد المضيف قبل 

  . موعد االجتماع 

  

  محاضر االجتماعات 

  

يجب أن تسجل محاضر الجلسات من قبل سكرتير االتحاد المضيف ويجب وضـعها فـي كتـاب    

رسمي يرفع لالتحاد الذي يأتي دوره في استضافة االجتماع القادم قبل األول من شـهر شـباط   

  . فبراير 

 النصاب القانوني وحق التصويت 

  

ح عقد أي اجتماع إال إذا حضر أربعة اتحادات أحداها يجب أن يكون االتحاد الدولي لكـرة  ال يص

أربعة أصوات نيابة عن كل االتحادات ) الفيفا ( ويكون لالتحاد الدولي لكرة القدم ) الفيفا ( القدم 

احـد  الوطنية المنضمة لعضوية االتحاد الدولي أما بقية االتحادات األعضاء في المجلس فلكل و

ولنجاح أي اقتراح في التصويت ال بد أن ينال علـى األقـل ثالثـة أربـاح     . منها صوت واحد 

  . الحاضرين الذين يحق لهم التصويت 
 
 

 التعديالت على مواد قانون اللعبة 

  

ال يمكن إجراء أية تعديالت على مواد قانون اللعبة إال في االجتماع السنوي العام للمجلس وبعد 

  . أرباع الحاضرين الذين يحق لهم التصويت  موافقة ثالثة
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 اجتماعات خاصة 

  

على االتحاد المستضيف الجتماعات المجلس لنفس العام عند استالم أي طلب كتابي موقع عليه 

من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أو من عضوين اثنين من االتحادات األعضاء بالمجلس 

  . حات المطلوب تقديمها أن يدعو لعقد اجتماع خاص للمجلس ومرفق به صورة عن المقتر

أن مثل هذا االجتماع الخاص يجب عقده خالل ثمانية وعشرين يوماً من تقديم الطلب ويجب أن 

تتسلم االتحادات التي يتشكل منها المجلس إخطاراً بذلك مع نسخة عن المقترحات قبـل واحـد   

  . وعشرين يوماً 

  

  

  قرارات المجلس 

  

بح قرارات اجتماع العمل السنوي للمجلس نافذة من تاريخ انعقاده مالم يتم االتفـاق علـى   تص

  . خالف ذلك 

  

تصبح قرارات االجتماع السنوي للمجلس والخاصة بالتعديالت على مواد قـانون اللعبـة   

جتماع يوليو الذي يلي كل ا/ ملزمة لكافة االتحادات القارية والوطنية اعتباراً من األول من تموز 

سنوي للمجلس لكن االتحادات القارية والوطنية التي لم ينته فيها الموسم الكروي بحلول األول 

من شهر تموز يوليو فيمكنها تأجير العمل بالتعـديالت المقررة على مواد قـانون اللعبـة فـي    

ة مـن  وال يجوز إجراء أي تعديل على مواد قانون اللعب. مسابقتها وحتى بداية موسمها القادم 

 **. قبل أي اتحاد قاري أو وطني ما لم يكن قد أقره المجلس 
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