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 التعديالت أحدث وفق ةتكويني ألغراض مرتمجة نسخة
  الـقـدم لـكـرة الـدولـي االحتاد جملس طرف من املعتمدة

 للحكام اجلهوي املكون –احلضري املختار إجناز من
 -القدم  لكرة املغربية امللكية اجلامعة -الغرب بعصبة

 املغرب

 6102  مايالرباط، 

 قوانني
 اللعب



   

4 

 

 

القدم لكرة الدولي االتحاد مجلس  

سويسرا زيوريخ، 1110، 9مونسترغراس    

+41 (0) 44 245 1887 : الفاكس   ، +41 (0) 44 245 1880 : الهاتف   

theifab.com 

 المجلس من إذن بدون األشكال من شكل بأي جزئيا أو كليا ترجمته  أو الكتيب ال يمكن نسخ هذا
 .القدم لكرة الدولي

 6102يعتمد من فاتح يونيو 
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 مقدمة

 IFAB تاريخ

  اشتغالهو (IFAB)إلايفاب  ةهيكل

  الحالي القانون مراجعة  خلفية

  اللعبة قوانين على مالحظات

 6102/01 اللعبة قوانين

 اللعب أرضية 10

 الكرة 10

 ن و العبال 10

  العبينالمعدات  10

 الحكم 10

 ونخر الحكام لا  10

 املباراة مدة 10

  هتئنافواساللعب  انطالق  10

  هوخارجاللعب  داخل الكرة 10

 مباراة نتيجة تحديد 01

 تسللال 00

 السلوك وسوء ألاخطاء 00

 الحرة الركالت 00

 جزاءال ركلة 00

 التماس رمي 00

 املرمة ركلة 00

 ركنيةال ركلة 00

   

 احملتويات
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 6102/01 قانونالتعديالت على ال

 القانون عديالت علىللت موجز

 القانونعديالت لتا كل تفاصيل

 

 معجم

 القدم كرةهيئات 

 القدم كرةمصطلحات 

 الحكممصطلحات 

 

 المباريات حكامل عملية شاداتإر

 مقدمة

 الفريق عملالتموضع والتنقل و

 والصافرة واالتصال الجسد لغة

 أخرىائح نص

 مبدأ االمتياز •

 الضائع الوقت تعويض •

 المنافس مسك •

 تسللال •

 اإلنذار  بعد والمساعدة  عالجال •

  طردأو ال

 

 

 المحتويات |  02/01قوانين اللعبة 
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 فاااااااااي  ماياااااااااة وتتمثااااااااال أهدافاااااااااه. لقاااااااااوانين لعااااااااب كااااااااارة القااااااااادمالدولياااااااااة امل ااااااااارعة هاااااااااو ال ي اااااااااة (IFAB)إلايفاااااااااب 
 العاااااااالم ي تجااااااارو تحاااااااح لاااااااواء الفيفاااااااا  اااااااو  تااااااا اااااااا فاااااااي املبارياااااااات القيطبياااااااتم تل ا وتعاااااااديل  ااااااااوتجميعالقاااااااوانين 

مااااااااارس لي  تراقاااااااابالتأكاااااااد مااااااااط أن القااااااااوانين تطبااااااال   ااااااااكل مو ااااااااد فاااااااي جمياااااااا  أنحاااااااااء العاااااااالم  هاااااااا ا   ااااااامليو 
 .وفقا ل لككرة القدم تنظيم 

انجلتااااااا ا  ماااااااط اتحاااااااادات كااااااارة القااااااادم اتحاااااااادكااااااال عاااااااط ممثلاااااااين ا ناااااااين باجتماااااااا  ( IFAB)إلايفااااااااب  تأسااااااا  تااااااام 
تااااااااااام التحااااااااااااد  نجليااااااااااا و ء علااااااااااا  فكااااااااااارة لبنااااااااااااو . 0000 يونياااااااااااو 0واساااااااااااكتلندا وويلاااااااااااز وايرلنااااااااااادا ال ااااااااااامالية ياااااااااااوم 

كاااااااااان فياااااااااه كااااااااال اتحااااااااااد  فاااااااااي الوقاااااااااح الااااااااا واملو ااااااااادة مجموعاااااااااة ماااااااااط القاااااااااوانين  هي اااااااااة جديااااااااادة لوضااااااااا إن ااااااااااء 
هاااااااا وو  ا  هاااااااو علااااااا  قاااااااوانين اللعاااااااب  كاااااااان دور  ومنااااااا  تن ااااااا ب هااااااا   ال ي اااااااة كو ااااااا ي. مختلفاااااااة قاااااااوانين يطبااااااال

 .وتجويدهاوعند  قتضاء  القوانين ومراقبتها ودراستها  الحفاظ عل 

ت اااااااكيل  تحااااااااد ل اجتمعاااااااح ساااااااب  دو  فاااااااي بااااااااري  0010وفاااااااي عاااااااام  سااااااارعة  لعباااااااة كااااااارة القااااااادم اننت ااااااارت 
 .0000عام ( IFAB)إل  إلايفاب  الدولي للكرة القدم  ال و انضم

القااااااااوانين  أو  مجموعااااااااة مااااااااط صاااااااادور القااااااااانون مناااااااا   تعااااااااديالتعلاااااااا  العديااااااااد مااااااااط ( IFAB) إلايفااااااااابأشاااااااار  
هاااااااو املاااااااادة التاااااااي عرفاااااااح أك ااااااا  عااااااادد ماااااااط التعاااااااديالت  تسااااااالل العلااااااا  سااااااا يل املثا  . 0000الرسااااااامية فاااااااي عاااااااام 

 منطقاااااااة املرمااااااا   و  ماااااااارة اااااااام اعتمااااااادت . أماااااااام الكااااااارةبتواجاااااااد  ا يعت اااااااا  متسااااااالال  العااااااابالفاااااااي ألاصااااااال كاااااااان ف
وكااااااااااان  0000فااااااااااي عااااااااااام  أو  ركلااااااااااة جاااااااااازاءمنحااااااااااح و   0000ركنيااااااااااة فااااااااااي عااااااااااام ال ةركلااااااااااال  تليهااااااااااا 0000فااااااااااي عااااااااااام 

مناااااااا   اااااااااراس تااااااااام  0000 فااااااااي. 0010 تااااااااا   مااااااااط املرماااااااا  متااااااااا   00 أو نقطاااااااااة علاااااااا   اااااااااو  خاااااااا يمكااااااااط تنفياااااااا ها 
 باااااادءا ماااااااطأهااااااادا  و  زيااااااادة فاااااااي عااااااددالأدى إلااااااا  ممااااااا خاااااااار  منطقااااااة الجااااااازاء  بأيااااااد هم الكااااااارةلعااااااب  املرماااااا  ماااااااط

 .تماسمط رمي  بتلقي الكرة التسللب لم يعد يحتس 0001
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الاااااااا يط يلعبااااااااون كاااااااارة عقليااااااااة كاااااااا ا تغيياااااااا  و قااااااااوانين اللعبااااااااة  فااااااااي تعااااااااديل( IFAB)إلايفاااااااااب  وباضااااااااطراد ساااااااااهم 
املرتااااااادة عمااااااادا ماااااااط ملااااااا  الكااااااارة   اااااااراس املرمااااااا  ماااااااطمنااااااا  تااااااام  0001 عاااااااد كاااااااأس العاااااااالم . القااااااادم واملتفااااااارجين

 0000عاااااااام وفاااااااي   ™س العاااااااالم لكااااااارة القااااااادم إيطالياااااااا التعامااااااال مااااااا  متعماااااااد  وعااااااار   عاااااااد كاااااااأ بالياااااااد  ميااااااال 
كاااااال . ليتناااااااو  خطياااااا ة مااااااط وراء جياااااادةعلاااااا  الت اااااادو الفطياااااا  مااااااط الفلاااااا  ماااااانا بطاقااااااات  مااااااراء تاااااام إقاااااارار 

 .أهم التعديالت عل أمثلة ه   

تجري يااااااااااة دامااااااااااح تاااااااااا ة لف( GLT) خاااااااااا  املرماااااااااا تكنولوجيااااااااااا تقنيااااااااااة  (IFAB)إلايفاااااااااااب    اعتمااااااااااد 0101أكتااااااااااوبر 
تقنيااااااااااااة  علاااااااااااا  اعتماااااااااااااد  املوافقااااااااااااةبقاااااااااااارارات تاريخيااااااااااااة  ( IFAB)إلايفاااااااااااااب  اتخاااااااااااا   0100   ليااااااااااااو يو  فاااااااااااايو. ساااااااااااا تين

 .الحكمين املساعديط إلاضافيين واستخدام( GLT) تكنولوجيا خ  املرم 

 وافاااااااااال علاااااااااا  خااااااااااو   والاااااااااا و الساااااااااانوية العموميااااااااااة الجمعيااااااااااةفااااااااااي تاريخيااااااااااا  ااجتماعاااااااااا 0100مااااااااااارس  وشاااااااااا د 
فاااااااااي تااااااااااريخ قاااااااااوانين اللعباااااااااة والااااااااا و يعت ااااااااا  أك ااااااااا  تعاااااااااديل ل لفياااااااااديو علااااااااا  ا الحكاااااااااام  تجري ياااااااااة وعتمااااااااااد مر لاااااااااة 

.(IFAB)إلايفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 

 المقدمة |  02/01قوانين اللعبة 
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إلايفاااااااااااب  باعتبااااااااااار  0100 يناااااااااااير 00 فااااااااااي توجااااااااااح إصااااااااااال  فااااااااااي عمليااااااااااة 0100مناااااااااا   ( IFAB)إلايفاااااااااااب انخاااااااااار  
(IFAB ) أهاااااااادا   تحااااااادد التاااااااايألاساساااااااية  القااااااااوانين علااااااا  حوافقااااااا السويساااااااارو  القاااااااانون  وفاااااااال مساااااااتقلة جمعياااااااة 

 وديمقرا ياااااااااااااااة شااااااااااااااافافة  ريقاااااااااااااااة اشااااااااااااااتغا   لضاااااااااااااامانو . هوهي اتااااااااااااااا ه ومساااااااااااااا وليات تاااااااااااااااهوهيكل ( IFAB)ب إلايفااااااااااااااا
 .(IFAB)إلايفاب   ر  أمانة  مط تنفي ية أمانة تم خلل و ديثة 

 ولجنااااااااااة القاااااااااادم لكاااااااااارة يةاست ااااااااااار  لجنااااااااااة ت ااااااااااكيلإلاااااااااا   صااااااااااال أدى إلا  تغيياااااااااا   دون  IFAB تركيبااااااااااة وماااااااااا  بقاااااااااااء 
 اتين اللجنتااااااينهاااااا ءإن ااااااا هااااااد و . العااااااالم أنحاااااااء مختلاااااا  مااااااطالقاااااادم  كاااااارة خ اااااا اء مااااااط تكااااااون ت يااااااةتقن يةاست ااااااار 

 .القوانين لتطوير ةاستباقيبني منهجية وت  ست ارة  عملية تحسينإل  

 (AGM) ةالسنوي العمومية الجمعية

 وأيرلنااااااااادا وويلاااااااااز واساااااااااكتلندا انكلتااااااااا ا باااااااااين مناااااااااتظم تنااااااااااوبب ماااااااااارس أو ف  ايااااااااار فاااااااااي العمومياااااااااة الجمعياااااااااة تلتااااااااا م
 الجمعياااااااااة قااااااااارارات. العاااااااااالم كاااااااااأسمسااااااااا ولية تنظااااااااايم  لفيفااااااااااالدولاااااااااة التاااااااااي منحتهاااااااااا ا عاااااااااط ضاااااااااالف   ال ااااااااامالية

 القااااااااااادم لكااااااااااارة الو نياااااااااااة تحااااااااااااداتللكونفااااااااااادراليات و  ملزماااااااااااة اللعباااااااااااة قاااااااااااوانين بخ اااااااااااو  العادياااااااااااة العاماااااااااااة
بهااااااااا  املنافسااااااااةلاااااااام ت تااااااااه  التااااااااي تحاااااااااداتغياااااااا  أنااااااااه يمكااااااااط للكونفاااااااادراليات و . يونيااااااااو الفاااااااااتا مااااااااط مااااااااط اعتبااااااااارا
 أمااااااااااا . املسااااااااااابقة نهايااااااااااة أو املقباااااااااال املوساااااااااام بدايااااااااااة  تاااااااااا ( التعااااااااااديالت  خرأن تااااااااااأ يونيااااااااااو الفاااااااااااتا مااااااااااط   بحلااااااااااو  

 راصاااااااادالتعااااااااديالت بمجااااااارد إ تطبيااااااالفعليهااااااااا  يونياااااااو الفااااااااتا مااااااااط قباااااااال تبااااااادأ التااااااااي تحااااااااداتالكونفااااااادراليات و 
 .في املوضو  ةرسمي لدورية ( IFAB)إلايفاب 

 لاااااام مااااااا( املسااااااابقات ذلااااااك فااااااي بمااااااا)قااااااوانين اللعبااااااة  فااااااي نم بتعااااااديل القيااااااا اتحااااااادكونفدراليااااااة أو   ويمكااااااط    و
 .(IFAB)إلايفاب  قبل مط اقرار  تمي

   

 اإليفاب هيكلة

 واشتغاله
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 (ABM) السنوي  العمل اجتماع

خاااااااااال   يمكاااااااااط  .فاااااااااي ويعقاااااااااد  العاماااااااااة السااااااااانوية لجمعياااااااااةل تحضاااااااااي و  اجتماااااااااا  هاااااااااو السااااااااانوو  العمااااااااال اجتماااااااااا 
يمكنااااااه و  القاااااادم  لكاااااارة و نااااااي اتحاااااااد اليااااااة أو كونفدر  أو قباااااال مااااااط تقاااااادم التااااااي البنااااااود فااااااي النظاااااار هاااااا ا  جتمااااااا 

 فااااااااااااااي موافقااااااااااااااةتحظاااااااااااااا  ب أن يجااااااااااااااب القااااااااااااااوانين إو أن تعااااااااااااااديالت . ختباااااااااااااااراتو   التجااااااااااااااارب أن ي ااااااااااااااادق علاااااااااااااا  
 .العمومية الجمعية اجتما 

 (TSC) التقنية الفرعية اللجنة

 و  (FIFA)و والفيفااااااااااااا  ألارباااااااااااا  ال  يطانيااااااااااااة تحااااااااااااادات  مااااااااااااط خ اااااااااااا اءمااااااااااااط   التقنيااااااااااااة الفرعيااااااااااااة اللجنااااااااااااة تتااااااااااااأل 
 التاااااااي التجاااااااارب  علااااااا  وإلاشااااااارا  القاااااااانون علااااااا   املحتملاااااااةالتعاااااااديالت  فاااااااي لنظرويع اااااااد ل اااااااا باااااااا  (IFAB)إلايفااااااااب 

 .السنوية العمومية والجمعية السنوو  العمل اجتما  عليها وافل

 الاستشارية اللجن

 لكاااااااااارة خ اااااااااا اء مااااااااااط( TAP) ةالتقنياااااااااا  ست ااااااااااارية واللجنااااااااااة( FAP) القاااااااااادم لكاااااااااارة  ست ااااااااااارية اللجنااااااااااة تتااااااااااأل 
. اللعااااااااب قااااااااوانين علاااااااا فااااااااي  شااااااااتغا   (IFAB)إلايفاااااااااب  يساااااااااعدون  الاااااااا يط العااااااااالم أنحاااااااااء مختلاااااااا  مااااااااطالقاااااااادم 
 اللجناااااااة تجمااااااا  . القااااااادم كااااااارة وهي اااااااات مختلفاااااااةكونفااااااادراليات  ماااااااط و كاااااااام مااااااادربينو  ساااااااابقين وعباااااااين وت ااااااامل

 ةالتقنيااااااا  ست اااااااارية تتكفااااااال اللجناااااااة  اااااااين فاااااااي مااااااادربينو  وعباااااااين ماااااااط نظااااااار وج اااااااات القااااااادم لكااااااارة  ست اااااااارية
. قاااااااااااااااااااااااانون تعاااااااااااااااااااااااديالت لل أو فاااااااااااااااااااااااي التحكااااااااااااااااااااااايم علااااااااااااااااااااااا  املحتملاااااااااااااااااااااااة ولا اااااااااااااااااااااااار الفنياااااااااااااااااااااااة التفاصااااااااااااااااااااااايل بتقيااااااااااااااااااااااايم
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 العمومية الجمعيات محاضر في اللعبة للقوانين الحالي لتنقيح السلطة على العثور  تم

 000و 000محاضاااااااار الجمااااااااو  الساااااااانوية العامااااااااة رقاااااااام علاااااااا  مااااااااا ورد فااااااااي القااااااااانون  مراجعااااااااة أسسااااااااح خلفيااااااااة
 الجمعياااااااااااة يااااااااااان  محضااااااااااار و  0100 خريااااااااااا  ماااااااااااط بااااااااااادأ التقنياااااااااااة الفرعياااااااااااة اللجناااااااااااةوانطلقاااااااااااح أشاااااااااااغا   . 000و

 :يلي ماعل   0100 ف  اير 00 فيرقم 000 العامةالسنوية 

 كدددددددر  فددددددي الجميدددددد  قبددددددل مددددددن ربددددددأك سددددددهولةب مفهومددددددةقددددددوانينةاللعبددددددةة جعددددددل هددددددو املراجعددددددة مددددددن والهددددددد "... 
 "هاوتطبيق هاوتفسير انينةاللعبةةقو  فهمالرف ةفيةتطابقة ،ةوكذاةالقدم  

 جمياااااااااااا  علاااااااااااا  الحاااااااااااادي  اللعاااااااااااابأساااااااااااالوب  ماااااااااااا  ة أكثاااااااااااا تناساااااااااااابم القااااااااااااوانين جعاااااااااااال علاااااااااااا  املراجعااااااااااااة وركاااااااااااازت
 :التالية الرئ سية املجاوتوهم التعديل . املستويات

تاااااااام دمااااااااص كاااااااال مااااااااادة ماااااااا  الف اااااااال الفااااااااا  بتأويال هااااااااا وأصاااااااابحح كاااااااال املعلومااااااااات  – طةابسددددددددأكثددددددددرة بنيددددددددة •
 توجد في نف  املوض  الفاصة بنف  املادة

ى املااااااااادة وتسااااااااما محتااااااااو  تسااااااااميةهاااااااا   ال تعك لاااااااا املااااااااواد  عاااااااا  تساااااااامية إعااااااااادة تاااااااام - عندددددددداوينال تحددددددددد   •
 حكاااااااامال"ح أصااااااابح "انسااااااااعدماااااااان املالحك": 0 املاااااااادة ماااااااثال ساااااااابقاضاااااااافة ن اااااااو  لااااااام تكاااااااط مدرجاااااااة فيهاااااااا إب

 ...يينإلاضاف املساعديط الحكمينو   لتضم املادة الن و  الفاصة بالحكم " ونألاخر 

 أكثاااااااااا   يباعااااااااااوت كلمااااااااااات واسااااااااااتخدامغياااااااااا  الضاااااااااارورية  الكلمااااااااااات إ الااااااااااة تاااااااااام - ألاسددددددددددلو و إلانجليز ددددددددددة اللغددددددددددة •
 وسااااااااوء الغمااااااااو  مااااااااط  ويقلاااااااا الت جمااااااااة  علاااااااا  ويساااااااااعد للقااااااااراءة  قابليااااااااة أكثاااااااا  املااااااااواد يجعاااااااالمالءمااااااااة ممااااااااا 

ياااااااااااادة محا لان وأصاااااااااااابحح الن اااااااااااو  . الضااااااااااارورية غياااااااااااا  اتوالتكااااااااااارار  التناقضااااااااااااات  ااااااااااا   تاااااااااااامكماااااااااااا . الف ااااااااااام
 .اليوم القدم كرة في املرأة دور  أهمية عك ل بال سبة للنو 

 مثاااااااااال الحديثااااااااااة القاااااااااادم كاااااااااارةماااااااااا   القااااااااااوانين تالئاااااااااام الن ااااااااااو  التعااااااااااديالت   عاااااااااا  - املضددددددددددمون  تحددددددددددد   •
.التبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااديالت عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد  يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة

   

 مراجعة خلفية

 احلالي القانون 
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 :هما" يطجديد"تم إدخا  جزئين هامين 

مااااااااااااا  " الجدياااااااااااااد" الااااااااااااان و  "القاااااااااااااديم" الااااااااااااان  الجااااااااااااازء هااااااااااااا ايقااااااااااااادم  – توضددددددددددددديحاتةللن دددددددددددددو ةاملعدلدددددددددددددة •
 .تعديل للن و  لكلتوضيا 

أ ياناااااااا أو تكاااااااون صاااااااعبة  ف م اااااااا يسااااااااء التاااااااي امل ماااااااة العباااااااارات/  الكلماااااااات تعريفاااااااات وئحاااااااة وهاااااااو - قدددددددامو  •
 .ت جمةال

 مااااااااط أكثاااااااا  ساااااااا ولةساااااااا لة املنااااااااا  وتف اااااااام  قااااااااوانين اللعبااااااااة  يجعاااااااال التعااااااااديل هاااااااا ا أن( IFAB)قاااااااادر إلايفاااااااااب وي
 مزيااااااااااد مااااااااااط  ن ااااااااااجام  إلاااااااااا هاااااااااا ا  ياااااااااا دو أن املتوقاااااااااا  ومااااااااااط. القاااااااااادم كاااااااااارةب تمااااااااااينامل  أو املعنيااااااااااين جمياااااااااا  قباااااااااال

 عاااااااااط الناجماااااااااة والفالفاااااااااات الن اعاااااااااات ماااااااااطمماااااااااا سااااااااايقلل   ااااااااااوتطبيق هاوتفساااااااااي  الن اااااااااو   ف ااااااااام فاااااااااي  تسااااااااااق
 .املتضاربة التفسي ات

التااااااااااي اشااااااااااتغلح علاااااااااا  هاااااااااا   الفنيااااااااااة  الفرعيااااااااااة للجنااااااااااةبامتنانااااااااااه وشااااااااااكر  الجزياااااااااال  (IFAB)إلايفاااااااااااب  تقاااااااااادم ي
 :اجعةاملر 

 (IFABو امل رو   قائد) Neale Barry إورو  ديفيد •

 ( نجلي و   تحاد) Jean-Paul Brigger بارو  نيل •

 (فيفا) بيكر بو   جان •

 (فيفا) Massimo Busacca بوساكا ماسيمو •

 ( يرلندو  تحاد)  William Campbell كامبل وليم •

 (و ويلز ال  تحاد)  Ray Ellinghamإلينغ ام  راو •

 ( سكتلندو  تحاد) John Fleming فليمينغ جون  •

    .    (فيفااااااااااااااااااااااااااا)  Fernando Tresaco Gracia جراساااااااااااااااااااااااااايا تريساااااااااااااااااااااااااااكو  فرناناااااااااااااااااااااااااادو •

 دمةالمق |  02/01قوانين اللعبة  المقدمة |  02/01وانين اللعبة ق
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 التعد الت

( سنة 00أكث  مط )وقدام  الالعبين  نا سنة وإلا  00يمكط تعديل قوانين اللعبة بال سبة لف ة أقل مط 

 .بموافقة  تحاد العضو وك لك في ا ت ام ملبادئ قوانين اللعبةوذلك وذوو   تياجات الفاصة 

 :أو مط التعديالت التالية مسمو  به

 أ عاد أرضية اللعب•

 حجم الكرة وو نها واملادة امل نوعة منها•

 املرم عارضةاملسافة بين قائمي املرم  وك لك ارتفا  •

 مدد فت ات اللعب•

 التبديالت•

  يسما بها إو بموافقة املجل  الت رييي الدوليأو تعديالت إضافية و 

 الرسمية اللغات

وباسمه ت در الفيفا قواني اللعبة باإلنجلي ية والفرنسية وألاملانية مجل   تحاد الدولي نيابة عط 

 في  ا  وجود تعار  بين ن فتين تعتمد ال  فة إلانجلي ية. وإلاسبانية

 املفتاح

 .عل  ال امش معلمةو   طي  أسفل ابالتسلتعديالت الجديدة لي ار 

   

 حول مالحظات

 اللعبة قوانني 
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 رضيةةألا ةسطح .0

 باستثناء بالكامل ااصطناعي -املنافسة قوانين سمحح إذا-أو بالكامل  بيعيا رضيةألا  سطا ياكون  أن يجب

 (.هجين نظام) والطبيعية  صطناعية املوادبين   باملز  املنافسة قوانين فيها تسما التي الحاوت

 .اللون  ت  صطناعية يجب أن تكون خضراءألارضيا

ت مسابقا مباراياتبين اتحادات أعضاء في الفيفا أو إلجراء  مباراياتإلجراء أرضيات اصطناعية  اعتمادعند 

الفاصة  ع ب كرة القدم أو املعيار  يجب أن تكون ألارضيات تلبي معايي  الجودة الفيفادولية بين ألاندية 

 .مط الفيفا خا إو في  ا  إعفاء  الدولي للع ب  صطناعي

 رضيةةألا تخطيطة .6

ه   الفطو  هي جزء مط . مت لة  ويجب أن ت كل خطرا مستطيل محدد بخطو  أرضية اللعبشكل 
 .أرضية اللعب

 .هي االتي ترسم عل  أرضية اللعب 0فق  الفطو  امل ار ل ا في املادة 

 .ا يسميان خطي املرم الفطان الطويالن يسميان خطي التماس والفطان الق ي  

 .إل  ن فين أرضية اللعبخ  الوس  ال و ي ل منت في خطي التماس يقسم 

 (ياردات 01) مت  0.00النقطة املركزية في منت   خ  الوس  وترسم  ول ا دائرة شعاع ا ترسم 

   

 اللعب أرضية

 أرضية اللعب | 10املادة  |  02/01قوانينةاللعبةة
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يا عمود بأرضية اللعمط قوس دائرة الركنية خار  (  ياردات 01)مت   0.00عل   عد  عالمتينيمكط وض  
 .عل  خ  املرم  وخ  التماس

 خطو  تكون  أن يجب. (إي  ات 0) سنتيمت  00وأن و تتجاو   السمككل الفطو  يجب أن يكون ل ا نف  
 .والعارضة املرم  قائمي سمك نف ب   املرم

 خطو  مط بوضو  ميي هات مختل  لون لكط ب أخرى  خطو بوجود  يسما ناعية طاص أرضية استخدام عند
 .لقدما كرة

إذا و ظ . ين ر أو وعب قام بوض  عالمة غي  مسمو  بها عل  أرضية أرضية اللعب لسلوكه الالرياض ي

 .الحكم املخالفة والكرة في اللعب ين ر الالعب املخال  لسلوكه الالرياض ي عند أو  توق  للعب

 ألابعاد .3

  و  خطي التماس يجب أن يكون أك   مط  و  خطي املرم 

 (خ  املرم )  ا و أ •    ( تماسخ  ال)  ا و أ •

 (ياردة 01)مت  00ألادن               (ياردة 011) مت  01 ألادن             

 (ياردة 011)مت  01ألاقص                (ياردة 001)مت  001ألاقص    

   

 سنتيمت  00يجب أن يكون ل ا نف  العر  وأن و تتجاو   الفطو كل 

 الدوليةةبارا اتامل .4

 (خ  املرم )  ا و أ •    ( خ  التماس)  ا و أ •

 (ياردة 01)مت  00ألادن               (ياردة 011) مت  011 ألادن             

 (ياردة 01)مت  00ألاقص                (ياردة 001)مت  001ألاقص    

 . أعال  امل كورة ألا عاد في  دود التماس وخ  املرم  خ  أ وا  قوانين املسابقات تحدد

 



   

21 

 

 

 

 أرضية اللعب | 10املادة  |  02/01قوانينةاللعبةة

 



   

22 

 

 

 املرمى منطقة. 0

مط داخل عارضتي ( ياردة0)مت   0.0يان عل  خ  املرم  عل   عد عمودخطان  أرضية اللعبيرسم داخل 

املحددة به    نطقةامل. بخ  موا  لف  املرم   ماويتم ربط(ياردة0)مت   0.0 و  ه يط الفطين . املرم 

 .املرم  منطقةالفطو  وخ  املرم  تسم  

 اءالجز  منطقة .0

الحافتين مط  (ياردة00) مت  00.0يان عل  خ  املرم  عل   عد عمودخطان  أرضية اللعبيرسم داخل 

. بخ  موا  لف  املرم   ماويتم ربط( ياردة00)مت   00.0 و  ه يط الفطين . املرم  لقائمي يتين داخلال

 .الجزاء منطقةاملحددة به   الفطو  وخ  املرم  تسم   نطقةامل

مط منت   خ  املرم  وعل   عد ( ياردة00)مت   00ترسم نقطة الجزاء عل   عد ة الجزاء داخل كل منطق

 .نف  املسافة مط عارضتي املرم 

 (ياردة01)مت  0.00ا مالجزاء وشعاع  تيا نقطممركزه انالجزاء ترسم قوس يمنطقخار  

 منطقةةالركنية .1

 .اللعبأرضية  داخل اية الركنية ترسم مط كل ر  (ياردة0)مت   0شعاع ا  دائرة رب الركنية هي  منطقة
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 الرا ات .8

عل  ألاقل ( أقدام0)مت   0.0ترتف   علو  مدببها غي  عمود رأس   توض  راية أرضية اللعبفي كل ركط مط 

 .عط سطا ألار 

مط عل  ألاقل  (ياردة0)مت   0وعل   عد  أرضية اللعبيمكط وض  رايات مما لة عل   رفي خ  الوس  خار  

 .التماسخطي 

 املنطقةةالتقنية .9

املنطقة التقنية  هم املباريات التي تلعب في مالعب تتوفر عل  منطقة مخ  ة لجلوس الطاقم التقني 

 .والبدوء كما هو مفسر أسفله

 :كتوجيهات عامةالنق  التالية تأخ حجم املنطقة التقنية وموضع ا يمكط أن يختل  مط ملعب إل  آخر  

عل  جانب مقاعد الجلوس  م تمتد إل  ألامام إل  مت  وا د (ياردة 0)ة بمت  وا د تمتد املنطقة التقني•

 مط خ  التماس؛

  دود املنطقة التقنية؛ تخطي ي بغي •

 حدد في قوانين املسابقة عدد ألاشفا  املمكط تواجدهم داخل املنطقة التقنية ؛ت •

 :يجب أن املنطقة التقنيةألاشفا  املتواجدون داخل  •

 وفل قوانين املسابقة؛تهم قبل بداية املباراة ضب  هويتم ي >

 يت رفوا  سلوك مس و >

الظرو   ستثنائية كتدخل املعالج أو الطب ب داخل  إو في  ع  املنطقة التقنيةيبقوا داخل >

 أرضية اللعب بإذن مط الحكم ملعالجة وعب م اب

 مط املنطقة التقنية يسما لشف  وا د فق  كل مرة بإعطاء التعليمات التكتيكية•
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24 

 

 

 املرميان

 .خ  مرم كل  في مت    يوض  مرم

عل   عد نف  املسافة مط رايتي الركنين  يقفان( قائمي املرم ) منت بينيط عمود يتكون كل مرم  مط 

شكل ما يجب أن . يجب أن يكونوا مادة معتمدة القائمان والعارضة. (العارضة)أفقي  عمودويرب  قمتاهما 

مرب  أو مستطيل أو دائرو أو بيضاوو عل  أن و ي كال في كل الحاوت أو خطر عل   ل  شكل وا عيكون

 .الالعبين

مت  مط سطا  0.00 ارتفا عل   للعارضةمت  والحافة السفل   0.00هو  القائميناملسافة الفاصلة بين داخلي 

 .ألار 

 توض  قائمي املرم  بال سبة لف  املرم  يجب أن يكون وفل الرسوما

 00نف  السمك والعمل ال و يجب أن و يتجاو   مول  أبي  لون بوالعارضة  ا املرم يجب أن يكون قائم

 (إي ش0)سم 

إذا لم . إذا تحركح العارضة مط موضع ا أو انكسرت يتم ايقا  اللعب لحين تغيي ها إو إعاد ها ملوضع ا

أو مادة مرنة أو  سما بتعوي  العارضة بحبلو ي. يكط مط املمكط إصال  ا يتم إيقا  املباراة ب فة نهائية

 .إسقا  الكرةيستأن  اللعب ب. خطي ة 

 . ارس املرم  ي  ر عل يمكط تث يح شبكة عل  املرم  وعل  ألارضية شر  أن تكون مث تة   كل مناسب و 

 الوقا ةة

 . رضيةعل  ألا  بطريقة آمنةمث تان  (تحركاناملرميان بما في ذلك امل)املرميان يكون يجب أن 
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 (GLT)تكنولوجياةخطةاملرمى .00

 للتأكد مط ت جيل هد  ولدعم قرار الحكم تكنولوجيا خ  املرم يستعمل نظام 

لتوصيفات بان جام م  ا يسما بإدخا  تعديالت عل  املرميينالتكنولوجيا عل  خ  املرم  ستعما  اعند 

يجب أن تن  قوانين . وقوانين اللعب رم وجيا خ  املالواردة في برنامص الفيفا للجودة الفا  بتكنول

 .تكنولوجيا خ  املرم املسابقة عل  استعما  

  تكنولوجياةخطةاملرمىةمبادئ

 للتأكد مط ت جيل هد  فق  عل  خ  املرم  وفق   تكنولوجيا خ  املرم  طبلت

 وا دة انية  غضون  فيية وأتوماتيكية فور  هد بت جيل  تكنولوجيا خ  املرم  نظامإشارة  كون ت أن يجب

 (.ب رية وإشارة اهت ا و  الحكم ةساع ع  ) املباراة  كامموج ة إلاشارة فق  إل  

 هاومواصفات تكنولوجياةخطةاملرمى متطلبات

 أن التأكد مط  املسابقة منظمي عل  يجبما ف مسابقة مباريات في تكنولوجيا خ  املرم  استخدام تم إذا

 :اليةالت املعايي    د وفقام ر  به  النظام

 FIFA Quality PRO للمحت فينالفيفا  جودة •

 FIFA Quality الفيفاجودة  •

 IMS - INTERNATIONAL MATCH STANDARD معايي  املباراة الدولية  •

 لم إذا. اختبار لدليل وفقا تكنولوجيا خ  املرم نظام  وظائ  دقة مط التحقلب مستقل اختبارات مع ديقوم 

 .املخت ة لسلطةل  ا  م يبلغ ذلكاستخدام عدم الحكم عل  يجب ختبار    لدليل وفقا التكنولوجيات تغل 

 دليلوفل ما هو مسطر في  املباراة قبلها اختبار  الحكم عل  يجب  تكنولوجيا خ  املرم  استخدام عند

 .تكنولوجيا خ  املرم فا  بلا جودةالفيفا لل برنامص اختبار 
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 إلاشهارة .06

 مل سو ة عل  ألار  بمت  وا د عل  ألاقل مط الفطو  املحيطة بأرضية اللعبيجب أن ت تعد إلاش ارات ا

سواء عل  أرضية اللعب أو داخل ( وهمي)و يسما بأو شكل مط اشكا  إلاش ار التجارو  قيقي أو افت اض ي 

و  الفطمط  (ياردة0) املنطقة املحا ة   بكة املرم  أو داخل املنطقة التقنية او عل  أقل مط مت  وا د

اللعب إل   ين مغادر ها م  نهاية ال و  ألاو  وك ا من  وذلك من  دخو  الفريقين أرضية  الحدودية

 ةو يسما بوض  عالمات إش اري و . دخو  الفريقين أرضية أرضية اللعب إل   ين مغادر ها م  نهاية املباراة

كامي ات أو )عليها نو  مط املعدات  وض  أويمكط و . عل  املرم  أو ال بكة أو راية وعمود الركنية

 ...(ميكروفونات إلخ

 :إلاش ارات النات ة يجب أن تتواجد عل  ألاقل ضافة إل  ذلك  إل با

 مط خ  التماس  رضية اللعب( ياردة0)عل   عد مت  وا د 

  عل  مسافة تبعد عط خ  املرم  بمسافة تساوو عمل شبكة املرم 

م مط شبكة املر ( ياردة0)مت  وا د 

 

 الشاراتةوالشعارات .03

 تحادات للفيفا أو  تحادات القارية أو ( وهمية)يمن  رسم شارات او شعارات  قيقية آو افت اضية 

أو أو هي ة سواء عل  أرضية أرضية اللعب أو عل  شبكة املرم  و عل   النوادوأو  املسابقاتأو  الو نية

لكط يسما بها عل   .وراية الركنية خال  فت ة اللعباملنطقة التي تح رها أو عل  املرم  أو عل  عمود 

 .الرايات
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 والقياساتةاملواصفات .0

 :يجب أن تكون الكرة 

 مستديرة •

 مط مادة مناسبة م نوعة •

 (إي ش00)مس 00و (إي ش00)سم 01محيط ا يت او  ما بين  •

 باراةية املعند بدا (أون ة 00)غرام  001و (أون ة 00) غرام 001و نها ما بين  •

إل   0.0)عند مستوى البحر  (س تميت  مرب \غرام 0011إل   011)أتموسفي   0.0و 1.0ضغط ا بين  •
 (مرب  اي ش\ر ل 00.0

تحماال إ اادى  يجااب أن الكونفاادرالياتتحااح لااواء الفيفااا أو رساامية  مباراياااتجااراء كاال الكاارات التااي تسااتعمل إل 

 :العالمات التالية

 

 " أو" FIFA APPROVED"  " FIFA INSPECTED " مثل السابقة الجودة تعالما تحمل الكرات التي

INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD  "يوليو  ت  آنفا امل كورة املسابقات في تستخدم أن يمكط 

0100. 

توضح ه   العالمات أن الكرة تمح تجربتها وأنها تستوفي الفاصيات التقنية الفاصة بالعالمة املعنية  
مجل   تحاد يجب أن ي ادق عليها و  املن و  عليه في املادة الثانية ة إل  الفاصيات ألاساسيةباإلضاف
 .الفيفايجب أن يكون مرخ  ل غ مط  ر    ختبارات إجراءالتي تقوم ب املعاهد .(IFAB)لكرة القدم الدولي 

 عالماتولوجيا إ دى املزودة به   التكن الكراتأن تحمل  يجب املرم   خ  تكنولوجيا استخدام عند
 .أعال  امل كورة الجودة

   

 الكرة
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 يمكط لالتحادات ألاعضاء أن تفر  اللعب بكرات تحمل أو عالمة مط ه   العالمات

 الجمعيات أو  تحادات أو الكونفدراليات أو الفيفا رعاية تحح رسمية مسابقةتجرو ضمط  التي املباريات في

 شعار/  شارة باستثناء الكرة  عل  التجارية إلاعالنات ا أشك مط شكل أوب يسماو  القدم  لكرة الو نية

 .العالمات ه   وعدد حجم تحد أن ةبقاسامليمكط لقوانين . امل نعة ل ركةوا املسابقة ومنظماملسابقة 

 تعويضةكر ةغيرةصالحة .6

 :اللعبإذا انفجرت الكرة أو أصبحح غي  صالحة خال  

 باراةتوق  امل•

 .في املكان ال و أصبحح الكرة فيه غي  صالحة رةإسقا  الكب املباراةتتا   •

إذا انفجرت الكرة أو أصبحح غي  صالحة قبل تنفي  ركلة  نطالقة او ركلة مرم  أو ركلة ركنية أو 

 :ركلة  رة أو ركلة جزاء أو رمية تماس

إل  ألامام إذا انفجرت الكرة أو أصبحح غي  صالحة أ ناء تنفي  ركلة جزاء أو ركلة ترجيا بمجرد ق ف ا 

 تعاد ركلة الجزاءف عارضةأو ال قائمينوقبل أن تلم  أو يلمس ا وعب آخر أو أن تلم  إ دى ال

 و يمكط تبديل كرة خال  املباراة دون إذن مط الحكم

 الكراتةإلاضافية .3

 واستعمال ا يتم تحح مراقبة الحكم للمادة الثانية  و  أرضية اللعب ةمطابقيمكط وض  كرات إضافية 
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 عددةالالعبين .0

و . بين فريقين يتكون كل منهما مط إ دى ع ر وعبا عل  ألاكث  أ دهم  ارس للمرم  مباراةتجرى كل 

 .إذا لم يتوفر أ د الفريقين عل  سبعة وعبين عل  ألاقل متا عتهاأو  مباراةأو انطالق يمكط 

ب أو وعبين متعمديط  رضية اللعب  فإن إذا أصبا عدد وعبي فريل أقل مط سبعة  س ب مغادرة وع

في مثل ه   الحالة و يسما الحكم . الحكم ل   ملزما بإيقا  اللعب وعليه تطبيل قاعدة إلامتيا 

 .بإستئنا  اللعب  عد أو  توق  للعب مادام أ د الفريقين يلعب بأقل مط سبعة وعبين

 بدأل فريلاضطر و  املباراة انطالق قبل وءوالبد نالالعبي جمي  تسمية عل تن   املسابقة قوانين كانح إذا

 في ة اركبامل ألاساسية الت كيلة في امل جلون  وءبدالو  لالعبينق  فيسما  وعبا  ع ر أ د مط أقلب مباراة

 .وصول م عند املباراة

 عددةالبدالء .6

 الرسميةةبارا اتامل

الكونفدراليات ي تجرو تحح إشرا  الفيفا أو الرسمية الت باراياتامل فيالعدد ألاقص   للتبديالت هو   ال ة 

 .إلاتحادات املنضوية تحح لوائهاأو 

 .كحد أقص    00إل   0 ميجب أن يحدد نظام املسابقة عدد البدوء املمكط 

   

 الالعبون
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 ألاخرى  بارا اتامل

 "أ"الفرق الو نية مط الف ة  مباراياتو يمكط تجاو  ستة كعدد للبدوء في 

 :ألاخرى شر  أن  باراياتالبدوء في امليمكط اعتماد عدد أك   مط 

  للبدوءعدد أقص   يتفل الفريقان عل   •

 باراةي عر الحكم بالعدد قبل بداية امل•

  .فال يمكط اعتماد أكث  مط ستة بدوءفي  ا  عدم إشعار الحكم أو عدم اتفاق الفريقين عل  العدد 

 للعب املستبدلين عود 

( كرة القدم الت فيهية/  مستوى القاعدة) القدم الدنيا لكرة املستويات في إو املستبدلين للعب  عودة و يسما

 . تحاد املعني شر  موافقة

 كيفيةةإجراءةالتبد ل .3

وكل بديل لم يتوصل الحكم بإسمه قبل بداية . املباراةة يجب أن يتوصل الحكم بأسماء البدوء قبل بداي

 .املباراة و يمكنه امل اركة فيها

 :عب ببديل يجب ا ت ام ال رو  التاليةلتعوي  و 

 ,تبديل قبل القيام بأوالحكم  يخ   •

  اجه ا إذا لم يكط موجودا خار  أرضية اللعبمغادرة له ب ملستبد  إشارة مط الحكم تسمايتلق  ا •

 املستبد  غي  مج   عل   مغادرة أرضية اللعب مط خ  الوس  •

 مسمو  بهاعودة املستبدلين تكون  عندما إو .املباراة العب مستبد  امل اركة مجددا فيل و يمكط • 

 يتا   اللعب   في  الة رف  وعب  متثا  لقرار تبديله •

 :  يدخل البديل إو و 

 خال  توق  اللعب  •

 .مط خ  الوس  •

 مغادرة املستبد  أرضية اللعب  عد  •

 الحكم  عد التوصل بإشارة مط  •
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ي با البديل وعبا والالعب مط تلك اللحظة  .أرضية اللعبالبديل أرضية  ت تهي عملية التبديل بدخو  

  .وعبا مستبدو

 أرضية اللعبشر  أن يدخلوا أوو إل  استئنا  اللعب للبدوء تنفي  أو يمكط 

استئنا  التبديل قبل  تإذا تم تبديل خال  فت ة  ست ا ة أو قبل ال و ين إلاضافيين تستكمل إجراءا

  املباراة

 .في املباراة أو و والسلطة الحكم سواء شارك وءالبداملستبدلين و كل يخض  

 تغييرةحار ةاملرمى .4

 :لكل وعب أن يحل محل  ارس املرم  شر  أن

 ي عر الحكم قبل التغيي  •

 للعبا يتم التغيي  خال  توق •

 املخالفاتةوالعقوبات .5

 :كممكان وعب رسمي دون إشعار الحاملباراة بديل  بدأإذا 

 يسما الحكم للبديل بمتا عة املباراة•

 و تتخ  أو عقوبة انضبا ية ضد البديل•

 أن ي با بديال رسميالالعب يمكط ل •

  املسمو  بها يتم تقلي  عدد التبديالتو •

 يرسل الحكم تقريرا عط الحاد  إل  الج ات املخت ة•

 :الحكم إذنإذا ما قام وعب بالحلو  مكان  ارس املرم  دون 

 املباراة يسما الحكم بمتا عة •

 ي  ر الحكم بطاقة صفراء لالعبين املعنيين عند او  توق  للعب•

 لكل مخالفة أخرى ل    املادة

 ين ر الالعبون املعنيون •

 للفريل املناف  مط مكان وجود الكرة عند إيقا  اللعب  غي  مباشرة بركلة  رةيتا   اللعب •
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 الءطردةالعبينةرسميينةأوةبد. 2 

 : رد وعبإذا 

 صفة أوتحح  الفريلفي وئحة  اسمهت جيل  يمكط و الفريل وئحة تقديم قبل •

 يمكط وه ا ألاخي   بديلوعب  محله يحل أن يمكط املباراة انطالق وقبل الفريل وئحة تقديم  عد •
 للفريلالتبديالت املسمو  بها  عدد تقلي  يتم وو. تعويضه

 .تعويضه يمكط و اةاملبار  انطالق  عد •

 .باراةبداية املأو  عد و يمكط تعوي  وعب بديل   رد سواء قبل 

 أرضيةةاللعبةعلى زائدون أشخا ة .1

. يسمون مس ولو الفريل(  باستثناء الالعبين والبدوء)املدرب وكل ألاشفا  امل جلون في وئحة الفريل 

يعت   مس و  الفريل ديل أو بالعب أو كل شف  غي  م جل عل  وئحة أ د الفريقين ك. شف  أجنبي

  .أجن يا

 وك لك الحا  بال سبة لالعب املطرود

شف  أجنبي أرضية اللعب يجب عل  مس و  فريل أو بديل أو مستبد  أو وعب مطرود أو إذا دخل 

 :الحكم 

 داخل في اللعبإذا   ل تإيقا  اللعب •

 يخر  الشف  املعني عند توق  اللعب•

 نضبا ية املناسبةاتخاذ العقوبة   •

 :و  ل التداخل مط  ر  اللعب  أوق إذا 

 مس و  فريل أو بديل أو مستبد  أو وعب مطرود يستأن  اللعب بركلة  رة مباشرة أو ركلة جزاء•

 يستأن  اللعب بإسقا  الكرةشف  أجنبي  •

 إذا ال د  يحتسبعندها  الكرة مدافعا مط لعب وعبا ولم يمن  التداخل تتجه إل  املرم  الكرةكت ح  إذا

 .املناف  الفريل  ال د  في مرم  ي جل لم ما( الكرةتدخل إن مل  املو   ت ) املرم  الكرة دخلح
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 العبةخارجةأرضيةةاللعب .8

 :يجب عل  الحكم هدون إذن منب  ادخل م بإذن مط الحكم وعب أرضية اللعب غادر إذا 

و يتداخل في اللعب أو يمكط تطبيل قاعدة  الالعب ه الكط ل   عل  الفور إذا كان )إيقا  اللعب  •
 ( متيا 

 ين ر الحكم الالعب لدخوله أرضية اللعب دون إذنه•

 (يطلب الحكم مط الالعب مغادرة أرضية اللعب عند الضرورة•

 إذا أوق  الحكم اللعب فعليه متا عة املباراة 

 .لعببركلة  رة غي  مباشرة مط مكان تواجد الكرة عند إيقا  ال•

 .إذا خال  الالعب املعني ه   املادة 00وفل مقتضيات املادة •

 ..فإنه و يعت   مرتكبا ملخالفةجزء مط  ركة في اللعب كإذا غادر الالعب بال دفة أ د  دود أرضية اللعب 

 علىةأرضيةةاللعبةةزائدهد ةمسجلةوشخصة .9

 لحظة ت جيل ال د  ائد  إذا تبين للحكم  عد ت جيل هد  وقبل استئنا  اللعب تواجد شف  

 :الزائد كان ه ا الشف  يلغي الحكم ال د  إذا•

 الفريل ال و سجل ل الحه ال د مطرودا أو مس و  وعبا أو بديال أو مستبدو أو وعبا  >

 عل   ائدون  أشفا "كما هو مبين أعال  في فقرة إو إذا سجل هد   أجن يا وتداخل في اللعب >

  "اللعب  أرضية

 للعب بركلة مرم  أو ركلة ركنية أو إسقا  الكرةيستأن  ا

 :الزائد كان ه ا الشف  الحكم ال د  إذا يحتسب•

 ال د  عليهالفريل ال و سجل مطرودا أو مس و  وعبا أو بديال أو مستبدو أو وعبا  >

  تداخل في اللعبلم يأجن يا  >

 الالعبون  | 10املادة  |  02/01قوانينةاللعبةة
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 .عبفي كل الحاوت عل  الحكم إخرا  الشف  الزائد مط أرضية الل

إذا كان . و يمكط إلغاء ال د   ائداستئنا  اللعب تواجد شف   بعدإذا تبين للحكم  عد ت جيل هد  و 

 :يجب عل  الحكم أن. الشف  الزائد ما  ا  داخل أرضية اللعب

 إيقا  اللعب •

  إخرا  الشف  الزائد مط أرضية اللعب •

 أو بركلة  رة إسقا  ب  سب ما سناسبيستأن  اللعب  •

 ب عل  الحكم أن يدون الحالة في تقرير  للج ة املخت ةيج

 عميدةالفريق .01

 .الفريل سلوك عط املس ولية مط قدر عليه ولكط امتيا ات أو خا  وض أو  الفريل لعميد  ل  
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 الوقا ة .0

 .كل خطرا عليه أو عل  أو وعب آخرو يمكط  و وعب أن يض  معدات مط شأنها أن ت 

مثل العقود أو الفواتم أو  ألاساور أو  ألاقرا  أو  ألاشر ة الجلدية )يا وض  أو نو  مط الحلي يمن  منعا كل

 .و يسما بتغطية ه   الحلي بأشر ة وصقة. ويجب خلع ا( واملطا ية

 (باستثناء الساعات أو ما شابه الضرورية لقيادة املباراة)يمن  أيضا عل  الحكام ل   الحلي 

 أو يض  وعب كان إذا. اللعب دخول م أرضية قبل وءوالبد املباراة بداية قبل ن و الالعب يفح  أن يجب

 :ب الحكم  أمر ي مجوهرات أو خطرة/  بها م ر  غي  معدات يستخدم 

 خل  ه ا ال يئ •

 خلعهيرف   أو خل  ه ا ال يئ  عل قادر غي  كان إذا للعب توق عند أو   اللعب أرضية مغادرة •

 .ين ر أن يجب أخرى  مرة ال يئ ه ا رتدوي أو متثا    يرف  ال و الالعب

 إلالزاميةاملعداتة .6

 : العناصر املنف ل التالية  و وعب تتكون مط إلالزاميةاملعدات 

 . قمي  بأكمام •

 . سروا  ق ي •

الجورب فيجب أن يكون  أو شيئ يوض  أو يل   فوق أو إذا كان الالعب يض  شريطا وصقا . جوارب•
 .أو مغط  جزء الجورب املوضو  عليه  لون كلونه 

  الجواربمغطيان بو  معقولة  ماية توفر مناسبة مادة مط ينم نوع اكوني أن يجب - واقيان للساقين•

  و  أ  ية•

 يمكط لحراس املرم  ل   سراويل رياضية

   

 معدات الالعبني
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لحظة  يتجاو   و ممكط وقح أقرب في ارتداء  مجددا  عليه  خطأاء  أو واق  الساق    قديف ال و الالعب

 .ال د  فيحتسب ال د  لي جت أو/  و الكرة لعبب ذلك قبل العبقام ال إذا. اللعب عط أو  خرو  الكرة

 ألالوان .3

  كام املباراةيجب أن يرتديا كل مط الفريقين ألوانا تمي نهما عط  عض ما وأيضا تمي هما عط •

   كام املباراة عل  الحارس ان يرتدو  يا بلون يمي   عط باقي الالعبين وعط•

إذا كان قمي ا  ارس ي املرم  للفريقين املتباريين بنف  اللون ول    و منهما قمي ا آخر مط لون  •

 مغاير  فإن الحكم يسما بلعب املباراة 

الصقات يجب أن الفخ يات أو ال. كاللون الغالب  كمام القمي  هفيجب أن يكون لونداخلي ال لباسال

 ارتداء عليهم  الفريل نف  مط الالعبون  - منه أو الجزء ألاسفل غالب للسروا  الق ي يكون لونها كاللون ال

 .اللون  نف 

 معداتةأخرى  .4

املعدات الواقية وغي  الفطي  ة  مثل الفوذة وواقي الرأس وقنا  الوجه وواقي الركبة وواقي املرفل  امل نوعة 

 .الرياضية والنظارات املرم   راس قبعات ك لكمط مواد خفيفة ومرنة مسمو  باستعمال ا و 

 :عندما يستعمل الالعب غطاءا للرأس  فيجب أن يكون ه ا الغطاء 

 ؛(شر  أن يض  وعبو نف  الفريل نف  اللون )لونه أسود أو باللون الطاغي للقمي  •

 م  جما م  املظ ر   ت افي ملعدات الالعب؛•

 غي  مرتب  بالقمي ؛•

خ وصا وسيلة إغالقه وفتحه  و  )يل سه أو الالعبين لاخريط و ي كل خطرا عل  الالعب ال و •

 (العنل

 (أجزاء نات ة)تتجاو  السطا ( أجزاء)و يحتوو عل  جزء •

 الطاقم م  أو (بما في ذلك البدوء واملستبدلين واملطروديط) لالعبين بين إلالكت وني التواصل أنظمة استعما 

 .  به مسمو  غي  التقني
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(  EPTS : electronic performance and tracking systems) والتتب  لألداء إلالكت ونية نظمةألا  استخدام عند

 (:املعنية للمسابقة املنظم الو ني  تحاد بموافقة)

 املباراة  كام أو/  و الالعبين عل  خطر أو ت كل و أن يجب•

 خال  التقنية املنطقة في استخدام ا أو  ااستقبال يجو   و ألانظمة ه   مط املرسلة والبيانات املعلومات •

 املباراة

ويجب عل   .عدات أو شعار أو كتابة أو صورة ل ا دولة سياسية أو دي ية أو شف يةاملو يسما بأن تحمل 

أو شعار أو كتابة أو صورة ل ا دولة سياسية أو دي ية  تحملتحتية  مال   متنا  عط ك   عط  ينالعبال

مط  ر   أو الفريل/عليها الالعب و يعاقبكل مخالفة . باستثناء شعار امل ِن   يةر أو شف ية أو إش ا

 . تحاد املنظم للمسابقة أو مط  ر  الفيفا

 املخالفاتةوالعقوبات .5

 : باملخال   يأمر الحكم الالعبو  ل   مط الضرورو إيقا  اللعب لكل مخالفة ل    املادة

 إلصال  معداته أرضية اللعبغادر أن ي •

 عند أو  توق  للعب إو إذا قام بإصال  معداته قبل ذلك أرضية اللعبيغادر  أن •

 :أو تغيي ها يجب أن كل وعب غادر أرضية اللعب إلصال  معداته

 الدخو  إل  أرضية اللعبمعاودة الالعب قبل السما  له ب همعدات   كام املباراة يراقب •

 (اللعب فيالكرة وه ا ممكط  ت  وإن كانح )  ذن مط الحكمإإو ب أرضية اللعبالدخو  إل   عاودي و  • 

إذا أوق  الحكم اللعب .  ن ار يجب إدون إذن مط الحكم  أرضية اللعبكل وعب قام بمعاودة الدخو  إل  

 ركلة  رة غي  مباشرة للفريل املناف تحتسب   ن ار إل 
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 سلطةةالحكم .0

قوانين اللعبة طة الضرورية مط أجل الس ر عل  تطبيل تجرى املباراة  تحح رقابة  كم يمتلك كل السل
 .املرتبطة باملباراة 

 الحكم قرارات .0

 رأو عل  مب ية "اللعبة رو " لقوانين اللعبة و وفقا مط م ارات  ما لدى الحكم بأفضل القرارات اتخاذ يتم

 .اللعبة قوانين إ ار في املناسبة إلاجراءات وتخاذ التقديرية السلطة لديه ال و الحكم

هي   أو نتيجة املباراةأو إلغائه بما في ذلك ا تساب هد   م بخ و  ألا دا  املتعلقة باللعبقرارات الحك
 . نهائية

إذا ما تم  أ د  كام املباراةيمكط للحكم تغيي  قرار  تبين له أنه خا ئ وفل تقدير  وبناء عل  م ورة و 

وغادر ( بما في ذلك ال و ين إلاضافيين)ألاو  أو الثاني أعلط الحكم عط نهاية ال و  أو للعب ئنا  اتاس

 .املباراةأو أنه   أرضية اللعب

إل  الحكام لاخريط إذا أصبا الحكم عاجزا للحظة وجي ة و و س ب كان  يمكط متا عة اللعب تحح إشرا  

  ين أو  توق  للعب

 ال الحياتةوالواجبات .3

 :يقوم الحكم ب

 ؛عبةقوانين اللالس ر عل  تطبيل •

 ؛ الحكام لاخريط بتعاون م مراقبة املباراة •

إرسا  تقرير للج ات املخت ة ي جل فيه املعلومات و  لعب دور امليقاتي وي جل كتابة أ دا  املباراة•

الفاصة بكل إلاجراءات إلانضبا ية التي اتخ ها في  ل  وعبين او مرافقين  كما ي جل فيه كل  د  

 ها او  عد نهايتهاوق  قبل املباراة أو أ ناء

 ؛أو إلاشارة باستئنا  اللعب/مراقبة و•

   

 احلكم
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 قاعد ةالامتياز

ط هو املستفيد م املخالفةعليه  حالفريل ال و ارتكبويكون عند وقو  مخالفة أو خطإ متا عة اللعب  •

  .في  ا  عدم إلاستفادة مط إلامتيا  خال   وان  ويرج  لإلعالن عط الفطأ ألاصلي إلامتيا  

 اتةالانضباطيةالعقوب

مط  ي  الحدة البدنية أو التأ ي  التكتيكي  خطورة الفطأ ألاكث  انضبا يا أو باوستئنا  عاقب ي •

 رتكب عدة أخطاء في نف  اللحظةتعندما 

 ؛. اتخاذ قرارات انضبا ية ضد كل وعب ارتكب مخالفة يستحل عليه إلان ار أو الطرد•

  هامغادر   ت  املباراة قبل لتفح  ا  اللعب أرضية هدخول  من  ية انضبا إجراءات وتخاذ السلطة لديه•

 أرضية إل  الدخو   قبلمخالفة تستحل الطرد  وعب ارتكب إذا(. الت جيا ركالت ذلك في بما) املباراة  عد

 الحكمويقدم  ؛(0.0 املادة انظر) باراةامل في ةاركمط امل  العبه ا ال سلطة لحكمونطالق  فل اللعب

 آخر سلوك سوءأو   تقرير

إل   ين  املباراة ونطالق اللعب أرضية هدخول  من الحمراء أو ال فراء البطاقات  ارسلطة إش لديه •
 الجزاء نقطة مط الت جيا وركالت إلاضافي والوقح ال و ين  بين ست ا ة   فت ة خال  ذلك في بماانتهائها 

  ويقوم بإ عادهم عط مس و  سلوكحلوا  لم يتأو فريل  مس ولياتخاذ قرارات انضبا ية ضد •
 .ميدان اللعب

 بخ و  ألا دا  التي لم يرها بنفسه الحكام لاخريطاتخاذ قرارات بناء عل  إفادات •

 إلاصابات

 إذا كان في رأيه أن إصابة وعب ما  فيفة ت  ت با الكرة خار  اللعب اللعب  مواصلة •

مط نقل الالعب املعني  والتأكدا م اب إصابة خطي ة وعليه إيقا  اللعب إذا كان في رأيه أن وعبا م •
 عودة. و يمكط لالعب م اب أن يعود إل  أرضية اللعب إو  عد استئنا  اللعب. خار  أرضية اللعب

مط خ  التماس إذا كانح الكرة في اللعب ومط أو نقطة عل  تكون الالعب إل  أرضية اللعب ه ا 
يمكط استثناء الالعبين امل ابين مط مغادرة أرضية . كرة خار  اللعب دود أرضية اللعب إذا كانح ال

 :اللعب في الحاوت التالية
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  ارس مرم  م اب >

 وعب آخر م   اجتهم للعال   ارس مرم  م اب اصطدام >

 وعبين مط نف  الفريل م   اجتهم للعال  اصطدام >

 وقو  إصابة خطي ة >

( مثال التهور أو خطأ جسيم)املناف  إلان ار أو الطرد  وعب أص ب  س ب خطأ استحل عليه >
  سرعة املعاينة/ م  إتمام العال  

و يمكط لالعب املعني الرجو  إل  أرضية اللعب إو . غادر أرضية اللعبكل وعب ين   التأكد مط أن  •
 عبومط عدم وجود دم عل  معدات الال بإذن مط الحكم ال و عليه أن يتأكد مط توق  الن ي  

الالعب امل اب أرضية اللعب سواء محموو أو عل  قدميه بمجرد سما  الحكم التأكد مط مغادرة  •
إذا لم يحت م الالعب تعليمات الحكم يوجه له إن ار لسلوكه الال .  ابدخول أو  املي النعشللطب ب أو 

 رياض ي

 ة الالعب ل اغادر سيغادر أرضية اللعب لتلقي العال  قبل مال و  اب امللالعب ا إن ار  •

لم تكط الالعب أن إصابة إذا لم يتم توقي  اللعب لس ب آخر أو  إسقا  الكرةباللعب  استئنا  • 

  س ب مخالفة لقوانين اللعبة 

 خارجي تدخل

 أو أو  اتخاذ قرار  إيقا  اللعب أو تعليل املباراة أو توقيف ا نهائيا  س ب أو مخالفة لقوانين اللعبة•

 : ال إذا كان مث  تدخل خارجي

 .إلاضاءة غي  مالئمة >

ل يئ متفر   يرممتا عة اللعب أو إيقا  اللعب أو توقب  اللعب نهائيا وفل خطورة  اد ة  >

  كما أو وعبا أو مس وو   د الفريقين  أصاب

 متا عة اللعب بإسقا  الكرة إذا أ لل متفر  صافرة وتبين للحكم أنها تداخلح م  اللعب >

 :رة إضافية او ش يء أو  يوان  رضية اللعب خال  املباراة  عل  الحكمعند دخو  ك>
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كانح  إذاإذا  د  تداخل في اللعب إو فق   (ويستأنفه بإسقا  الكرة)اللعب  إيقا  − 

 ال د  يحتسبعندها الكرة  مدافعا مط لعب وعبا ولم يمن  التداخل تتجه إل  املرم  الكرة

 الفريل  ال د  في مرم  ي جل لم ما( إن مل  املتدخل الكرةو   ت ) املرم  الكرة دخلح إذا

 .املناف 

 .مواصلة اللعب إذا لم يحد  تداخل في اللعب  وإخرا  الش يء أو الحيوان في أقرب فرصة  −

 من  أو شف  غي  مرخ  له بالدخو  إل  أرضية اللعب •

 الحكم معدات .0

 إلالزامية املعدات

 (صافرات)صافرة  •

 (اد اتعد)عداد  •

 بطاقات صفراء و مراء •

 (للمباراة لال تفاظ   جل غي ها أو) م كرة•

 أخرى  عداتم

 :يمكط للحكام استعما 

 ...إلخ   نان  رايات م وتة  سماعات –معدات لالت ا  بالحكام لاخريط • 

 البدنية اللياقة مراقبة معدات مط غي ها أو(EPTS) إلالكت وني ألاداء تتب  نظام •

 املتالش ي ذالرذا •

 الحكام ممنوعون مط ارتداء الحلي أو أو معدات إلكت ونية أخرى 

 الحكم إشارات .0

 يمكط معرفة إشارات الحكم امل ادق عليها باو ال  عل  الرسومات

بيد "إلاشارة  نظرا ل عوبة جرو الحكم ويدا  إلا  تان ممدوتان للدولة عل  إتا ة  متيا  فقد تم تبني 

 "بيديط"ب إلاشارة  إل  جان "وا دة
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 مسؤوليةةالحكام. 2

 :أية مس ولية عطوالحكام لاخرون و يتحمل الحكم 

 أو  متفر   مس و العب أو مط أو نو  تحد  لإصابة أية  •

 أية خسارة مادية كي  ما كانح •

لقرار اتخ   ضرر  و شف  أو ناد أو مقاولة أو جمعية أو أو هي ة  يعزى أو يمكط أن يعزى  وأ •
 . الحكم وفل قوانين اللعبة أو با ت ام  املسا ر العادية لتنظيم مباراة و إجرائها مراقبتها

 :يمكط أن يتضمط ه ا القرار

 و؛بإجراء مباراة أو  تسما الظرو  املناخية أو  ا الة أرضية اللعب أو محيط ما إذا كانح •

  س ب الظرو  املناخيةتوقي  املباراة نهائيا •

 دم مالءمة معدات أرضية اللعب أو الكرة إلجراء املباراةع•

 إيقا  اللعب  س ب تدخل الجم ور أو  و  د  وق  في ألاماكط املخ  ة للجم ور •

 إيقا  اللعب للسما  بنقل وعب م اب خار  أرضية اللعب لعالجه•

 إلاصرار عل   لب نقل وعب م اب خار  أرضية اللعب لعالجه•

 بوض  معدات أو كماليات أو منعه مط ذلك السما  لالعب ما•

 مس وليبما فبهم ) و شف  كان صه يكون ذلك مط إخت ا السما  وعندما عدمأو السما   •
بالتواجد بالقرب مط ( لعب أو مس ولي ألامط أو امل وريط أو أو ممثل للصحافةالفريقين أو مس ولي امل

 أرضية اللعب

قوانين اللعبة أو وفقا لواجباته كما هي من و  عليها في كل قرار يمكط أن يتخ   الحكم وفل •
 .أنظمة وتعليمات الفيفا والكنفدراليات وإلاتحادات والع ب التي تجرو تحح إشراف ا املباراة

 

دة
لما

ا
 

سة
خام

ال
  :

كم
لح

ا
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 ساعدم  كمو  نان إضافيامساعد نام ك را     كم ن امساعد نام ك) آخريط  كام تعيين يمكط

هو ال و يتخ  الحكم ويبق   اللعبة لقوانين وفقا املباراةتسيي   في الحكم ون يساعد .املبارياتلقيادة ( ا تيا ي

 .النهائي القرار

 فإن وئل  غي  سلوكارتكابه ل أو له م  ر الأ دهم ب تدخل  ا  في. الحكم إشرا  تحح املباراة  كام يتدخل

 .املخت ة السلطات إل  اتقرير  ميقديو  يعفيه مط م امه الحكم

والتجاو ات في  املخالفات في رصد الحكم ون ساعدفإن باقي الحكام ي    تيا ي   ساعداملالحكم  اءباستثن

 املخت ة السلطات إل  تقريرا وايقدم أنعليهم  يجبو  .الحكم مط وضو ا أكث  رؤية لد هم الحاوت التي يكون 

 يجبكما  .املباراة  كام طم وغي هم الحكم خار  مجا  رؤية وقعح أخرى ة  اد  أو خطي  سلوك سوء أو عط

 .أنجز تقرير أو بخ و لاخريط والحكام لحكمل امل ورة واقدمي أنعليهم 

التي  امل اكل ت  في  الة ) الالعبين ومعدات كراتالو  اللعب ميدان فقدفي ت الحكم يساعدون  املباراة  كام

 .الخ السلوك وسوء وألاهدا ويقومون بت جيل الوقح (  لح

 مواصلتها أواملباراة  بدءيتع ر عليه  ال و املباراة  كم محل يحل مط بوضو  املنافسةوانين تحدد ق أن يجب

في قيادة املباراة   ستمرار  عل  قادر غي  الحكم وخ وصا عندما ي با . به ا املرتبطة تغيي اتك ا كل الو 

 إلاضافي املساعد الحكم مأ ألاو   املساعد الحكم مأ الرا   الحكمفيجب أن يكون معرو  مط يحل محله هل 

 .ألاو  

0. 

   

 احلكام اآلخرون
 

 الحكام لاخرون | 10املادة  |  02/01قوانينةاللعبةة



   

54 

 

 

 املساعدان الحكمان. 0

 :ي ي ان إل 

 الفريل ال و يستفيد مط ركلة الركنية أو ركلة املرم و  أرضية اللعبحدود لتجاو  الكرة   كل كامل  •
 أو رمية التماس

 عليهامعاقبته في وضعية التسلل وعب تواجد •

  لب التبديل•

 خ  الكرةأ ناء ركلة جزاء أو عبور الكرة  ركل يتم أن قبل املرم  خ  عل  مط املرم   ارس تحرك •
 الجزاء نقطةعل  مستوى  املساعد الحكميق    إضافيين مساعديط  كام تعيين تم إذا . املرم 

 .تبديل إجراء مراقبة أيضا مساعد الحكم م ام وت مل

 (.ياردة01) مت 0.00مسافة ا ت ام  في للمساعدة اللعب إل  أرضية   و دخال الحكم ساعديمكط مل

 الراب  الحكم .0

 :املساعدة املوكولة للحكم الرا   ت مل

 إلاشرا  عل  إجراءات التبديل•

 البدوء/مراقبة معدات الالعبين•

 إذن مط الحكم/معاودة دخو  وعب إل  أرضية اللعب  عد إشارة•

 إلاشرا  عل  الكرات   تيا ية•

بما في ذلك ال و ان )يا التي قرر الحكم إضافتها في نهاية كل شو  إلاشارة إل  املدة الزمنية الدن•
 (إلاضافيان

 إخبار الحكم بأو سلوك غي  مقبو  مط أو شف  متواجد باملنطقة التقنية •

 إلاضافيانةاملساعدان الحكمان .0

 :ي ي ان إل 

 لف  املرم  بما في ذلك عندما ي جل هد   تجاو  الكرة   كل كامل  •

 و يستفيد مط ركلة الركنية أو ركلة املرم الفريل ال و  •

 خ  الكرةأ ناء ركلة جزاء أو عبور الكرة  ركل يتم أن قبل املرم  خ  عل  مط املرم   ارس تحرك •

  . املرم 
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 الاحتياطيةاملساعد الحكم .0

م مة الحكم املساعد   تيا ي هي تعوي   كم مساعد أو 

 الحكم الرا   لم يعد قادرا عل   ستمرار

 

  املساعد حكمالإشاراتة .0
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 فتراتةاللعب .0

لفريقين املتباريين عل  مدة دقيقة إو في  الة اتفاق بين الحكم وا 00تلعب املباراة في شو ين مدة كل منهما 

 .كل اتفاق بتقلي  مدة شو ي املباراة  يقرر وجوبا قبل بداية املباراة وبان جام م  قواعد املسابقة . أخرى 

 فتر ةمابينةالشوطين .6

 .دقيقة 00 يجب أن تتعدى و  بين الحل في است ا ة بين ال و ينلالع

 .بدون موافقة الحكم مد هاو يمكط تغيي  و  مدة فت ة  ست ا ةاملسابقة  قوانينيجب أن تحدد 

 تعويضةالوقتةالضائ  .3

 :يمدد كل شو  لتعوي  الوقح الضائ   س ب

 ؛التبديالت•

 أو إخرا  وعبين م ابين/عال  و•

 تبديد الوقح•

 العقوبات  نضبا ية•

 التوق  لل رب أو  سباب  بية أخرى من و  عليها في قوانين املسابقة•

 (مثال   تفا  بهد )في ذلك أو تأخي  ملموس وستئنا  اللعب بما  أو س ب آخر •

 كل مط ألاخي ة الدقيقة نهاية في الحكم قبل املقرر  إلاضافي الوقح مط ألادن  حدعط ال الرا   الحكم يعلط

 .وو يمكنه تقلي ه إلاضافي الوقح في زيادةال لحكمل يمكط. شو 

 ال و   مدة يغي لل و  ألاو  أن  و يمكط للحكم  س ب سوء تقدير للوقح املخ  

4. 

   

 مدة املباراة
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 ركلةةالجزاء

 أو إعادة تنفي ها شو  للسما  بتنفي  ركلة الجزاءأو تمديد مدة يتم 

 التوقيفةالنهائيةللمبارا  .5

 .أو املنظمون خال  ذلكقواعد املسابقة  تقرر لم  يعاد إجراء كل مباراة تم توقيف ا نهائيا قبل نهايتها ما
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.  عد ت جيل هد واستئنا  اللعب  ضافيي الوقح إلا شو بدء شو ي املباراة و مط  ة إلانطالقةركلتمكط 
وركلة الجزاء ورمية التماس وركلة املرم  وركلة الركنية هي  (مباشرة أو غي  مباشرة )الركالت الحرة 

 (.00 - 00املادة أنظر )استئنافات أخرى للعب 

 .إ دى  سئنافات امل ار ل ا أعال وفل  تنفي  لقانون عل  إسقا  الكرة هو استئنا  للعب و ين  ا

 عند وقو  مخالفة والكرة ل سح في اللعب ف  ا و يغي   ريقة استئنا  اللعب

 ركلة إلانطالقةيمكط ت جيل هد  مباشرة مط 

  إلانطالقة ركلة .0

 الطريقة
 .خال  ال و  ألاو   هجماملرم  ال و سيها بواسطة قطعة نقدية الفريل ال و يرسو عليه ال حب  •

  نطالقةركلة    املناف ينف  الفريل  •

 ل و  الثانيلبدء ا ركلة إلانطالقة عليه ال حب رس  ينف  الفريل ال و  •

 م  بداية ال و  الثاني معت كيهما و هاجمان املرم  املقابليتباد  الفريقان  •

 ركلة إلانطالقةعند ت جيل هد  يقوم الفريل ال و سجل عليه ال د  بتنفي   •

 نطالقةاكلة ر لكل 

 ؛الفا  بهم أرضية اللعبيجب عل  كل الالعبين التواجد في منت    •

مط  (ياردة01)مت   0.00عل   عد  يجب أن يتواجدوا  ركلة إلانطالقةوعبي الفريل ال و ينف   منافسو  •
  ت  ت با في اللعبالكرة 

 عل  نقطة الوس ساكنة توض  الكرة  •

 حكم إلاشارة يعطي ال •

 بوضو  كرة ملعوبة بمجرد ركل ا وتحريك ات با ال •

  مط ركلة  نطالقة  عل  الفريل املناف يمكط ت جيل هد   •

 

 

   

 انطالق اللعب

 واستئنافه

 واستئنافه اللعب انطالق | 10املادة  |  02/01قوانينةاللعبةة
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 والعقوبات املخالفات

ركلة  رة غي   ضد  تحتسب بلعب الكرة مرة أخرى قبل أن يلمس ا وعب آخرركلة إلانطالقة نف  مإذا قام 

 إذا مل  الكرة بيد اشرة ركلة  رة مب أو  مباشرة

 ركلة إلانطالقةتعاد  ركلة إلانطالقةآخر لطريقة تنفي   خرق لكل 

 إسقاطةالكر  .0

 التنفيذ طريقة

يت ك الحكم الكرة تسق  في مكان تواجد الكرة  ين ايقا  اللعب إو إذا تم إيقا  اللعب والكرة موجودة 

ال و يحد منطقة املرم  واملوا و لف  املرم  في  عل  الف  نف  إسقا  الكرةياملرم  عندها  داخل منطقة

 النقطة ألاقرب مط املكان ال و كانح فيه الكرة

 .يستأن  اللعب بمجرد ارتطام الكرة با ر 

 (بما فيهم  ارس املرم )مط إسقا  للح و  عل  الكرة  واالالعبين أن ينافس  و عدد مطيمكط 

 ما يتنص عنها أو كرة إسقا  س ناف  عل  ال و مط قرر ي أن الحكم يمكط و

 والعقوبات املخالفات

 :ذاإ إسقا  الكرةعاد ي

 قبل ارتطام ا با ر  اوعبالكرة  حملس •

  عد ارتطام ا با ر  دون أن يلمس ا أو وعب أرضية اللعبتعدت الكرة  دود •

 :يستأن  اللعب ب وعبين ا نين عل  ألاقلدون أن تلم   إذا دخلح الكرة املرم 

 إل  مرم  الفريل املناف  الكرة دخاتإذا ركلة مرم   •

 .الالعب املستفيد فريل إل  مرم  الكرة دخاتركلة ركنية إذا  •
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 اللعب خارج الكر  .0

 :عندما اللعب تعت   الكرة خار 

 سواء عل  ألار  أو في ال واء أرضية اللعبتتعدى الكرة  دود  •

 يوق  الحكم اللعب •

 اللعبالكر ةفية .6

أو راية  القائمين أو العارضةالحكام بأ د  عندما ترتطم تعت   الكرة في اللعب في باقي الوضعيات بما فيها

 أرضية اللعبداخل  الركنية وتبق 

 

 

 

   

  اللعب يف الكرة

 اللعب خارجو
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  ريقة ت جيل ال د :  املادة العاشرة 

  هد  ليسجت .0

رضة ما لم يرتكب الفريل امل جل ي جل هد  عندما تتجاو  الكرة خ  املرم  بين القائمين وتحح العا
 .قوانين اللعبةلل د  قبل ذلك أو مخالفة ل

في مكان  إسقا  الكرةاملباراة ب   يستأن مط كرة لم تتجاو  كليا خ  املرم في  الة ا تسب الحكم هدفا 
  ين ايقا  اللعبها تواجد

 الفريقةالفائز .6

ندما ي جل الفريقان نف  عدد ألاهدا  أو و ع. يفو  باملباراة الفريل ال و سجل أك   عدد مط ألاهدا 
 ي جالن أو هد  تعت   النتيجة متعادلة

الفريقين فائزا  عد مباراة متعادلة أو تعاد  في ألاهدا  مط  ن قانون مسابقة ما يفر  أن يخر  أ دإذا كا
 :تيجة فق  بإ دى ه   الطرق نتحسم ال. تي ال هاب وإلايابر امب

 اللعب أرضيةقاعدة ال د  خار   •

 نان إلاضافياال و  •

 .الركالت الت جيحية •

 .الركالتةالترجيحية .3

اللعبة  ل قوانينذلك  تطب خال  عل  ين  لم ما باراةانتهاء امل  عد الجزاء نقطة مط الت جيا ركالت تنف 
 .ال لة ذات

 التنفيذ طريقة

  الت جيا ركالتبدء تنفي   قبل

سحبا بواسطة قطعة  الحكميجرو   (إلخ والسالمة  ألارضية  الة مثل) أخرى  إكراهات هناك تكط لم ما
 إذا أو بالسالمة تتعلل  سباب إو تغيي   يمكط و و الركالت ستنف  اتجاهه ال و املرم  لتحديدنقدية 
 لالستعما  صالحة غي  منطقة اللعب أو املرم   أصبا

 

   

 حتديد

 مباراة نتيجة

 

 تحديد نتيجة مباراة | 01املادة  |  02/01قوانينةاللعبةة
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يختار ما إذا كان الركلة الت جيحية ال حب الفائز بالفريل و قطعة نقدية مجددا سحبا بالحكم  يجرو •
 ؛ألاول  أو الثانية

إذا أص ب أ ناء تنفي  الركالت الت جيحية ولم يعد قادرا عل  املتا عة يمكط لفريقه أن يعوضه بالعب •
 بديل إذا لم يستنف  عدد التبديالت املسمو  بها في قانون املسابقة

أو املتواجديط خارج ا أرضية اللعب  عل عبين املوجوديط   فإن الال م اب حارس مرم لبديل باستثناء •
م  نهاية املباراة هم و دهم املسمو  ل م بامل اركة في  ( س ب إلاصابة أو تصحيا املعدات إلخ)م قتا 

 الركالت الت جيحية؛

ت وض  الت ت ب ال و س نف  فيه وعبو  املختاريط مط بين وعبيه امل هلين ركال كل فريل مس و  عط •
 و يخ   الحكم به ا الت ت ب. الت جيا

عليه ف أو خالل االركالت الت جيحية  قبلفريل اك   مط عدد وعبي الفريل املناف   عدد وعبيإذا كان •
بإسم ورقم كل وعب تم  الحكم ويجب إخبار تقلي  عدد وعبيه ل ساوو عدد وعبي الفريل لاخر  

باستثناء ما أشي  له )امل اركة في   ة الركالت الت جيحية ماستبعادهتم  و يمكط لالعب. استبعاد 
 (أسفله

 ألاقص   عددال هفريق ها ولم يستنف أ ناء أو الركالت قبل واصلةامل يعد بإمكانه  لم املرم   ارس كل •
و  الالعبين لكط عدد في التساوو  لتحقيل مستبعد وعب أو تعويضه ببديل يمكط به  املسمو  تال تبديلل

  الركالت ه تنفي يمكن

  الت جيا ركالتتنفي   خال 
 أرضية اللعب  عل بالبقاء  الحكام و امل هلين يسما فق  لالعبين  •

العبين باستثناء الالعب ال و عليه دور تنفي  الركلة الت جيحية و ارس ي املرم   يجب عل  كل ال •
 التواجد داخل دائرة الوس 

خار  منطقة  ملرم  التواجد داخل أرضية اللعب ميله  ارس اركلة ترجيحية فعل  ل  وعب ينفتعند  •
 الجزاء عل  مستوى تقا   خ  منطقة الجزاء وخ  املرم 

  ارس املرم  يتباد  مكانه م أن  م هل يمكنهوعب  كل •

يكتمل تنفي  الركلة عند توق  الكرة أو ت با خار  اللعب أو يوق  الحكم اللعب  س ب مخالفة  •
 بةلقوانين اللع

 ؛تنفي  الركالت جل  الحكم  يحتفظ •

 أخ ا  عين  عتبار ال رو  أسفله  ينف  كل فريل خم  ركالت
 الركالت الت جيحية تنف  بالتناوب بين الفريقين •

مط ت جيل عدد مط ألاهدا  بحي  و  -قبل أن ينف  الفريقان الركالت الفم -إذا تمكط مط فريل  •
ه ا العدد مط ألاهدا   ت  ولو ق   كل ركالته الفم  فإنه يتم  يمكط للفريل املناف  أن يعاد 

 توقي  تنفي  الركالت الت جيحية
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 ت  يتمكط أ د  الركالت تتا   ركالت  خم  الفريقين كال بقيح النتيجة متعادلة  عد أن نف  إذا •
 كالتنف  العدد مط الر  مطالفريقين مط ت جيل عدد أك   مط ألاهدا  التي سجل ا منافسه 

 ت  يتمكط أ د  الركالت تتا   ركالت  خم  الفريقين كال بقيح النتيجة متعادلة  عد أن نف  إذا •
 نف  العدد مط الركالت مطالفريقين مط ت جيل عدد أك   مط ألاهدا  التي سجل ا منافسه 

كالت تنف  كل ركلة مط  ر  وعب آخر  ويجب عل  كل الالعبين املسمو  ل م بامل اركة في الر  •
 الت جيحية أن ينف وا ركلة أول  قبل أن ينف  أو منهم ركلة  انية

 منف و الركالت ترت ب تغيي  لفريليمكط ل ولكط الركالت مطسلسلة و قة   و تعتمد نف  الطريقة •

 الوقح في الالعب يعد لم اذا .اللعبأرضية  املنف  لالعب س ب مغادرة ا يةترجيح يمكط تأخي  ركلة و •
  ضائعة ركلةتعت   ال الركلة لتنفي  اسباملن

 التبديالت والطرد خال  الركالت الت جيحية
   رد أويمكط إن ار   مستبد  أو بديلوعب أو  كل •

 م هل وعب قبل مط دو طر م املرم   ارسيمكط تعوي   •

 و يمكط تعويضه  ستمرار مط يتمكط لم املرم   ارس غي  آخر وعب كل •

  يتا   الركالت الحكم فإن   وعبين سبعة مط أقل ينفريقدد وعبي أ د ال ت  ولو أصبا ع •



   

75 

 

 



   

76 

 

 

  

00 
 

 



   

77 

 

 

 

 

 التسلل وضعية .0

 .التواجد في وضعية التسلل ل   خطأ في  د ذاته

 :يوجد وعب ما في وضعية التسلل إذا

 باستثناء)توجد داخل ن   أرضية اللعب للفريل املناف  أو جزء مط رأس أو جسد أو قدمي الالعب •

 (خ  الوس 

أو جزء مط رأس أو جسد أو قدمي الالعب هي أقرب إل  خ  مرم  الفريل املناف  مط الكرة ومط •

 . املداف  قبل ألاخي  

 (ي مل ه ا أيضا  ارس املرم ) و ي مل ما ه ا التعري   ذراعايدا الالعب  و 

 :كان عل  نف  الف  م  و يوجد وعب ما في وضعية التسلل إذا

 قبل ألاخي  املناف •

 ألاخي يطاملنافسين  •

 التسلل مخالفة .0

 أصبايعاقب فق  إذا فإنه   في اللحظة التي يلم   ميل له الكرة أو يلعبها  في وضعية تسللوعب إذا كان 

 :ب الفعلي في اللعب  ا اركم

 وعب  ميل؛ هاأو مرر   املس ا  عد أن ملسالكرة أو  بلعب  خل في اللعباالتد •

 :بمنافس التداخل م  •

   

 التسلل
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 رؤيته  لف وذلك بإعاقة واضحة  هالعبمط القدرة عل  مط لعب الكرة أو  له من  مناف >

 عل  الكرة مناف وعب  ةمنافس>

  له مناف  محاولة لعب كرة قريبة منه   كل ي  ر عل >

 لعب كرة القيام بحركة ت  ر بوضو  عل  قدرة املناف  عل  >

 :عندما اخل م  مناف التدأو  كرةاللعب ب كسب امتيا   •

 مناف أو  مط عل  قائم املرم  أو العارضة تنحر أو  الكرة رتدت>

 مناف  وهو يحاو  اضطراريا إنقاذ مرما  الكرة مط عند رتدت >

م  استثناء  اوت إلانقاذ )كل وعب  في وضعية تسلل يتلق  الكرة مط وعب مناف  لعبها بطريقة إرادية 

 .   الالعب كاسبا ومتيا  و يعت(  ضطرارو للمرم 

باستثناء )قربه بأو جزء مط جسد  ما عدا يديه بإلانقاذ هو صد وعب لكرة تتجه إل  داخل املرم  أو 

  ( ارس املرم  داخل منطقة جزائه

 خالفةمو  .0

 :ل   هناك تسل إذا توصل الالعب بالكرة مط 

 ركلة مرم  •

 رمية تماس •

 ركلة ركنية •
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 توالعقوبا املخالفات .0

 ت  مط مكان وقو  الفطأ يمنا الحكم ركلة  رة غي  مباشرة للفريل املناف   تسللمخالفة وقو  في  الة 

 .ولو كانح في ن   أرضية اللعب الفاصة بالالعب املخال 

أرضية اللعب دون إذن مط الحكم  فإنه يعت   متواجدا فوق خ  مرما  أو خ  التماس في  مداف إذا غادر 

 امللعب وس  خ  نحو الكرة املداف   الفريل يلعبأو  التسلل وذلك  ت  أو  توق  للعبة تقدير وضعي

 .به الفاصة الجزاء منطقة خار  وت با الكرة

 .أما إذا غادر ه ا الالعب أرضية اللعب أمتعمدا فيجب إن ار  عند أو  توق  للعب 

إذا عاود الالعب . في اللعب الفعليلي با غي  م ارك  أو يق  أرضية اللعب  اجم أن يغادر لالعب م يمكط

 لعب الفريليأو قبل أن  الدخو  مط خ  املرم  لي با م اركا في اللعب الفعلي قبل أو  توق  للعب 

متواجدا عل    فإنه يعت   به الفاصة الجزاء منطقة خار  وت با الكرة امللعب وس  خ  نحو الكرة املداف  

 . خ  املرم   غر  الحكم عل  التسلل

إليها بدون إذن مط الحكم ولم يعاقب بتسلل ويكسب  ويعاود الدخو   أرضية اللعب يغادر عمدا وعب  كل

 . فيجب إن ار  اامتيا  

فيجب ا تساب للمرم  لحظة دخو  الكرة  وبين القائمين  إذا بقي وعب في وضعية قارة داخل املرم 

عندها يستأن  اللعب بركلة  رة غي   00ة مخالفة تسلل أو مخالفة للماد الالعب ارتكبإو إذا  ال د 

 .  ةبركلة  رة مباشر أو مباشرة 
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وركلة الجزاء فق  عل  املخالفات او ألاخطاء التي ترتكب  ركلة  رة مباشرةو  مباشرةغي  ركلة  رة تمنا 
 .والكرة في اللعب

 مباشر  حر ال ركلةال .0

بطريقة أو مخالفة مط املخالفات  ضد منافسه وعب إذا ارتكبتمنا ركلة  رة مباشرة للفريل املناف  

 :باستعما  قوة مفر ةبإهما  أو  هور أو  قد وقعح الحكميعت  ها 

 تهم اجم •

 يهعل القفز  •

 أو محاولة ركله هركل •

 هدفع •

 (بما في ذلك نطحة بالرأس) ضرب أو محاو  ضربه •

  ى لهت د أو  هتز لل في اتجاه •

  ر أو محاولة إعثا  إعثار  •

 . جزاء بركلة أو مباشرة  رة بركلة عليها ا تكاك فيعاقب املخالفة كان م  إذا

يعني أن الالعب يبدو نق ا في  نتبا  أو   تيا  وهو يناف  عل  الكرة أو يت ر  بدون  إلاهما  •
 و  اجة لعقوبة انضبا ية.   ر

له تدخله عل  منافسه أو التبعات التي تام للفطر ال و ي ك بتجاهليعني أن الالعب يت ر  التهور  •
 يجب إن ار فيمكط أن ت تص عنه 

 سالمة عر وي مط استعما  القوة الضرورو  الحد  يتجاو  الالعب يعني أن  استعما  قوة مفر ة •
 يجب  رد ل ا فطر للمنافسه 
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 تمنا ركلة  رة مباشرة للفريل املناف  لفريل الالعب ال و

 (استثناء  ارس املرم  داخل منطقة الجزاء الفاصة بهب) يلم  الكرة متعمدا  •

 ؛يمسك منافسا •

  م    تكاك به امنافس يعت   •

 يب ل عل  مناف  •

 0أنظر أيضا املخالفات في املادة 

 باليد ن الكر  ملس

 .  راعهبيد  أو بالكرة  م تماس  ي تص عنها مل  الكرة باليد هو  ركة متعمدة مط الالعب 

 :عتبار املعايي  التالية عين    تأخ 

 .(ول   الكرة في اتجا  اليد)تحرك اليد في اتجا  الكرة  •

 .(متوقعةكرة غي  )املسافة بين الكرة والالعب  •

 .وضعية اليد و تعني دائما أن هناك مخالفة •

 .يحتسب مخالفة...( لباس أو واقي الساقين إلخ)محمو  باليد ش يءمل  الكرة   •

  .يحتسب مخالفة...(   اء أو واقي الساقين إلخ) يءش رمي الكرة   •

 باشر املحر ةغيرةالركلةةال .6

 :الالعب ال و  ضدركلة  رة غي  مباشرة تحتسب 

 بطريقة خطي ةيلعب  •

 بدون  دو  ا تكاك يعيل تقدم وعب مناف  •

عندما يكون أو يركل الكرة أو يحاو  ركل ا  يمن   ارس مرم  الفريل املناف  مط الكرة مط يديه •

  ا الق ارس املرم  إل 

 .والتي ي تص عنها إيقا  اللعب مط أجل إن ار أو  رد وعب 00يرتكب أخطاء غي  م ار ل ا في املادة  •
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أيا مط ألاخطاء  بهالجزاء الفاصة  منطقة ارس املرم  داخل  إذا ارتكبمباشرة غي  ركلة  رة  تحتسب

 :ب  التالية

 ؛  مط سح  واني قبل أن يطلق احكم بالكرة بيديه  كثالت •

 :بيد   عدمل  الكرة  •

 ق ا وذلك قبل أن تلم  وعبا آخراأن أ ل >

 ق ف ا له عمدا وعب  ميل لهأن  >

 .رمية تماس نف ها  ميل له أن تلقاها>

 :يعت    ارس املرم  مستحوذا عل  الكرة إذا

أو جزء بلم  الكرة أو ي (اللعب أو جسمه أرضية: مثال )أو شيئ  و كانح الكرة بين يديه أو بين يديه  •

 أو  عد أن قام بإنقاذ مرما مط يديه عفويا ارتدت الكرة  باستثناء إذامط يديه أو ذراعيه 

 كان يض  الكرة عل  را ة يديه •

 كان يسطا الكرة مرارا م  ألار  أو يرميها إل  أعل  ويتلقف ا مرارا •

 .ه عليهاتنافسمل  الكرة و يمكط ع بيديهعندما يكون  ارس املرم  مستحوذا 

 خطير بطريقة اللعب

 بضرر وعب  كل  هديدا بإصابة ت   لعب الكرةو وعب وهو يحا ركة يقوم بها هو كل  ةخطي  بطريقة اللعب 

 .إلاصابة بضرر مط لعب الكرة خوفا مط  منافسامن  ت وي مل الحركة التي . (هو نفسه بما في ذلك)

 .خطرا عل  املناف  لو تمث مادامح مسمو  بهارانية كلة املق  أو الركلة الدو ر 

 منافس تقدم إعاقة

يعني التحرك لقط  خ  مسار الالعب مط أجل عرقلته أو اعت اضه أو إبطائه أو تغيي   إعاقة تقدم مناف 

 .للعب  و مط الالعبينااتجاهه م  أن الكرة ل سح عل  مسافة 

ط أرضية اللعب  التواجد عل  خ  مسار الالعب و يعني كل الالعبين ل م  ل التواجد في أو مكان م

 .التحرك لقط  خ  مسار الالعب
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و يرتكب وعب مخالفة بوض  نفسه بين منافسه والكرة  سباب تكتيكية ما دامح .  ماية الكرة مسمو  بها

للعب ما دامح الكرة عل  مسافة . الكرة عل  مسافة للعب والالعب و يمسك منافسه بيد  أو بجسد 

 .فيحل للمناف  أن  هاجم الالعب بطريقة قانونية

 العقوبات إلانضبا ية

وإل   مط أجل املعاينة قبل املباراة اللعب  أرضيةللحكم صال ية اتخاذ عقوبات انضبا ية مط لحظة دخوله 

 (بما في ذلك الركالت الت جيحية) نهاية املباراةعقب  مغادر هالحظة 

 ملن  السلطة لديه املباراة  فالحكم بداية في اللعب أرضية دخوله قبل اقب بالطردمخالفة تع إذا ارتكب وعب

 .آخر سلوك سوء أو تقريرا عط الحكم ويحرر  (0.0املادة  انظر) املباراة في مط امل اركة ه ا الالعب

ب يرتكب مخالفة معاقب عليه باإلن ار أو الطرد ضد وع اكل وعب يوجد داخل أرضية اللعب أو خارج 

 .أو  كم أو أو شف  آخر  تجب معاقبته وفل  بيعة املخالفة التي ارتكبهال مناف  أو وعب  مي

 .طردللالبطاقة الحمراء و  ن ر طاقة ال فراء لإل تستعمل الب

 .ت  ر البطاقة ال فراء أو البطاقة الحمراء لالعب أو بديل أو مستبد  فق 

 بطاقة إلشهار اللعب استئنا  تأخير

 . حكم اللعب إلن ار وعب أو  رد  فال يمكط استئنا  اللعب إو عقب إش ار بطاقةإذا أوق  ال

 الامتياز مبدأ

 لو أنه أوق  اللعب  فيجب تطبيل عقوبة الطرد / إلان ار ملخالفة تستحل  متيا  مبدأ الحكم  بل إذا

ي ي جل فيها هد  باستثناء  الة إج ا  فرصة ت جيل واضحة والت الطرد م  أو  توق  للعب/ إلان ار

 .الرياض ي غي  سلوكهل  الالعبعندها يكتف  بإن ار 

 هناك يكط لم ما إلان ار الثاني  أو العني  والسلوكالفطأ الجسيم ا  اوت في  متيا  مبدأ ليتطب ي بغي و

لعب ه ا  إذا ولكط اللعب خار  الكرة ت با عندما العبال الحكميطرد . هد  لت جيل واضحة فرصة

يستأن  اللعب و  الالعب اللعب ويطرد الحكم يوق  عندها   املناف  م  تداخلت/  ناف  أو الكرة بالعال

 .مباشرة غي   رة بركلة
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 عل  يجب عندها  الجزاء  منطقة داخل في مسكه  ت  واستمر الجزاء منطقة خار  ام اجم مداف  مسك إذا

 .جزاء ركلة ا تساب الحكم

 ن اراإل املخالفات املعاقبة ب

 :رتكابهو ين ر وعب  

 تأخي  استئنا  اللعب •

 بالكالم أو الحركة ا تجا  •

 متعمدا دون إذن مط الحكم ها غادر أو مالدخو   معاودةإل  أرضية اللعب أو  الدخو   •

 عدم ا ت ام املسافة الال مة عند استئنا  اللعب بركلة ركنية أو ركلة  رة أو رمية تماس • 

 "(تعنح" يوافل الفروقات مط نم  أو محدد عدد يوجد و) لعبةقوانين الفي خرق  تعنح •

 سلوك و رياض ي •

 :رتكابهو ين ر بديل أو مستبد  

 تأخي  استئنا  اللعب •

 بالكالم أو الحركة   تجا  • 

  الدخو  دون إذن مط الحكم معاودةإل  أرضية اللعب أو  الدخو   •

 سلوك و رياض ي •

 إلانذارةلسلوكةالةرياض ي

 :ك عدة  اوت ين ر فيها الالعب لسلوكه الال رياض ي مثال إذا قام الالعب بهنا

 (التحايل)محاولة خدا  الحكم بالتظاهر باإلصابة أو بأن خطأ ارتكب ضد  •

 تباد  ألاماكط م   ارس املرم  خال  اللعب وبدون إذن مط الحكم•

 بركلة  رة مباشرة بتهور  ةارتكاب إ دى املخالفات املعاقب•
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 فرصة واعدة للت جيل إيقا غر   مل  الكرة باليد أو ارتكاب خطأ •

محاولة فاشلة ملن  ت جيل أو  (حاملحاولة أو ف ل حنجحسواء )الكرة  غر  ت جيل هد   مل  •
 هد 

 رسم عالمات غي  مسمو  بها عل  أرضية اللعب •

 غادرةاملأرضية اللعب  عد   وله عل  إلاذن بوهو يغادر لعب الكرة  •

 للعبةعدم ا ت ام  إظ ار •

بالرأس أو ال در  إل   ارس املرم  (بما في ذلك مط ركلة  رة)لحيل بهد  تمرير الكرة  عمدا  اللجوء•
 و ممط أجل التحايل عل  القانون  غ  النظر عط مل   ارس املرم  للكرة بيد  أ. أو الركبة إلخ

 هفاستئناعند خال  اللعب أو  بألفاظت ت ح انتبا  مناف   •

 هد  الاحتفالةبتسجيل
و يجب تشجي  اللجوء للرق ات  .  تفا  بت جيل هد  مسمو  به لالعب شر  عدم املبالغة في ذلك

 . تض ي  للوقحوو يجب أن تس ب 

عاقب بإن ار لكط مط الضرورو أن يعود مخالفة تمغادرة أرضية اللعب لال تفا  بت جيل هد  ل   
 .الالعبون بأسر  وقح ممكط

 :الالعب خال  ا تفاله بت جيل هد  إذا ين ر 

 تسلل سيا  ميدان اللعب•

 بحركات مستفزة أو ساخرة أو تحريضية قام•

 غط  رأسه أو وج ه بقنا  أو ما شابه•

 خل  قمي ه أو غط  رأسه به•

 اللعب تأخيرةاستئنا 
 :عط  ريل اللعب ن ال يط ي خرون استئنا يالالعب يجب عل  الحكام إن ار 

 لزميل له فجأة بتنفي  رمية تماس  م ترك االتظاهر • 

 التبا   في مغادرة أرضية اللعب عند التبديل•

 للعبإلافرا  في تأخي  استئنا  •

 بيد   عد أن أوق  الحكم اللعبعمدا الكرة  بلم م اداة أو التس ب في ركل الكرة أو  مل ا  عيدا •

 إعادة تنفي هابق د  موضع اتنفي  ركلة  رة مط غي  •

 بالطرد خالفاتةاملعاقبةامل
 :يطرد وعب  أو وعب بديل أو وعب مستبد  عند ارتكابه  و مط املخالفات التالية
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من  الفريل املناف  مط ت جيل هد  أو يج   محاولة سانحة للت جيل بلم  الكرة عمدا بيديه •
 (الفا  بفريقه الجزاءمنطقة  يو ينطبل ه ا عل   ارس املرم  ف)

 يعاقب مخالفةبارتكاب  املرم حاولة سانحة للت جيل ل الح وعب مناف  يتجه نحو إج ا  م• 
 (باستثناء ما هو مبين اسفله) بركلة  رة أو ركلة جزاء عليه 

 خطأ جسيما ارتكاب•

 أو عل  أو شف  آخر مناف الب ل عل  •

 الت ر   سلوك عني •

 التلفظ  عبارات ب ي ة أو القيام بحركات م ينة أو جار ة•

 الح و  عل  إن ار  ان في نف  املباراة•

 التقنية نطقةوامل ميدان اللعبكل وعب أو بديل أو مستبد   رد يجب عليه مغادرة 

 للتسجيل من ةتسجيلةهد ةأوةإجهاضةفرصةةسانحة
 رد   يتم متعمدة اليد بلمسة لت جيل هد  واضحة مط فرصة أو مط هد  املناف  الفريل وعب إذا  رم 
 .عط موض  وقو  املخالفة ظر غ  الن

لت جيل  واضحة فرصة مط أدت إل   رمان املناف  به الفاصة الجزاء منطقة داخل مخالفة وعب إذا ارتكب
 :إذا إو املخال  فيتم إن ار جزاء  ركلة عل إ رها  الحكم هد  ليعلط

 أو دف  أو سحبكانح املخالفة مسك أو  •

 أو لكرةاملنافسة عل  ا إمكانية له ل   وأ الكرة لعب يحاو   املخال  لم يكط •

مثال الفطأ ) اللعب أرضية عل  حوقع أينما  مراء بطاقةب يعاقب ال و املخالفة مط النو   تكون  عندما •
 (الخ العني  السلوكالجسيم أو 

 .املخال  العب رد ال يتم مثل ه   الحاوت  في

 :للت جيل   أو إج ا  فرصة سانحةمن  ت جيل هدات التالية لتقدير  عتبار تأخ   عين 

 املسافة بين املخالفة واملرم •

 اتجا  اللعب•

 ا تما   ستحواذ عل  الكرة أو إبقائها تحح السيطرة•

 وتموضع م املدافعينعدد •
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 الجسيم الخطأ
 .ال و  هدد السالمة الجسدية لالعب ما يجب أن يعاقب كخطأ جسيم و نقضا الت  لل 

منافسه بإ دى رجليه أو بهما معا وهما يتنافسان عل  ينق  عل  با لفطإ جسيم كل وعب يعت   مرتك
 .هدد السالمة الجسدية ملنافسهبقوة مفر ة  الكرة سواء مط ألامام أو مط الجانب أو مط الفل  

 العنيف السلوك
 ضد مناف   العن أو  قوة مفر ة يستعملأن أو يحاو  يعت   الالعب مرتكبا لسلوك عني  عندما يستعمل 

 غ  النظر   كم أو أو شف  آخرمس و  فريل أو ضد  ميل أو متفر  أو وهو و ينافسه عل  الكرة أو 
 .عط موض  وقو    تكاك

 شف  أو أو منافسه ال را  عمدا أو يضرب باليد الكرة  عل  يناف  و وهو وعب   كل ذلك  إل  وباإلضافة
 .غي  ذات با  املستخدمة القوةإو إذا كانح  عني  لسلوك رتكبام يعت   الوجه  أو الرأس عل  آخر

 (الكر  أو) مخالفاتةرميةش يء

 شف  أو أو املنالف  عل ( الكرة ذلك في بما) برمي ش يء اللعب في الكرةو  مستبد  أو بديلأو وعب قام  إذا
 :املخالفة ارتكبح ب كانح وإذا اللعب الحكم وق ي أن يجب آخر

 الرياض ي غي  سلوكهملخال  لين ر ا –  هور  •

 العني  هلسلوكيطرد املخال   - فر ةم قوة استخدام •

 أوةسوءةسلوكةأخطاءبعدةةاللعب استئنا 

 إذا كانح الكرة ل سح في اللعب ف ستأن  اللعب وفل ما أوق   جله•

 :ضد إذا كانح الكرة في اللعب ووقعح املخالفة داخل أرضية اللعب•

 رة غي  مباشرة أو ركلة  رة مباشرة أو ركلة جزاءتمنا ركلة   –مناف    >

 تمنا ركلة  رة مباشرة أو ركلة جزاء – ميل أو بديل أو مستبد  أو مس و  فريل أو  كم    >

 إسقا  الكرة ينف  – أو شف  آخر  >
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 :ضد أرضية اللعب خار إذا كانح الكرة في اللعب ووقعح املخالفة •

 إسقا  الكرة اللعب يستأن  أرضية اللعب خار  إذا كان املخال  قبل ذلك   >

إذا خر  الالعب مط أرضية اللعب ورتكاب املخالفة ف ستأن  اللعب بركلة  رة غي  مباشرة >
 املخال  أرضية اللعب غادر إذا غي  أنه  . وجود الكرة عند إيقا  اللعب موض للفريل املناف  مط 

 عل  تنف  مط  رة ركلة مط اللعب استئنا  يتم خر آ وعب وارتكب املخالفة ضد اللعب مط كجزء
عندها  مباشرة  رة إذا كانح املخالفة تعاقب بركلةو . املخالفة وقو  موض   قرب  الحدودو  الف 
 الالعب املخال  الجزاء منطقة داخل وقعح إذا جزاء ركلة تمنا

أرضية سه املوجود داخل عل  منافالكرة   ا برميأو خارج أرضية اللعبقام وعب يوجد داخل إذا •
بركلة جزاء مط موض  ارتطام ه ا الش يء ومناف  أو  أو مباشرةيستأن  اللعب بركلة  رة  اللعب

 املوض  ال و كان سي تطم به

 : إذا مباشرةيستأن  اللعب بركلة  رة غي   •

 ورم   ش يء عل  أو شف  خارج ا أرضية اللعبكان املخال  داخل   >

  اللعب أرضية  برمي ش يء عل  مناف  يوجد داخل قام بديل أو مستبد  >
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 الحر  أنواعةالركالت .0

 للفريل املاف  لفريل الالعب ال و خطأ أو مخالفة ركلة  رة مباشرة أو ركلة  رة غي  مباشرةتمنا 

 

 املباشر  الركلةةالحر ةغيرإشار ة

إل   ين تنفي  الركلة  به   إلاشارةويحتفظ  .ذراعه فوق رأسه مد رة غي  مباشرة ب ركلةإل  ي ي  الحكم 
 .و ت  تلم  الكرة وعبا آخر أو ت با خار  اللعب

  .سجل منها هد نس ي الحكم رف  يد  و إذا  ركلة الحرة غي  مباشرةيعاد تنفي  ال

 

 :دخولةالكر ةإلىةاملرمى

  هد حتسب ي الفريل املناف  مرم داخل إل   رة مباشرة  ركلةمط  الكرة مباشرة ق فحإذا  •

ركلة تحتسب مرم  الفريل املناف  داخل مباشرة إل  غي   رة  ركلةمط الكرة مباشرة  ق فحإذا  •
 مرم  

 املنف مرم  الفريل داخل  رة مباشرة إل   ركلةأو مباشرة غي   رة  ركلةمط الكرة مباشرة  ق فحإذا  •
 ركلة مرم  ركنيةتحتسب 

 

 التنفيذةطريقة

 :  مط موض  ارتكاب املخالفة باستثناءكل الركالت الحرة تنف

امل اجم داخل منطقة مرم  الفريل املداف   تنف  مط أقرب الفريل  ل الحمباشرة غي   رة  ركلة •
 نقطة ملوض  املخالفة املوجودة عل  خ  منطقة املرم  املوا و  لف  املرم 

 قطة داخل منطقة املرم  املداف  داخل منطقة مرما    تنف  مط أو نالفريل  ل الح رة  ركلة •

   

 احلرة الركالت
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بدون إذن مط الحكم تنف  وعب مط أرضية اللعب  سب دخو  أو معاود دخو  أو خرو   رة  ركلة •
وارتكب املخالفة  اللعب مط كجزء املخال  أرضية اللعب غادر إذا غي  أنه   .مط موض  توق  اللعب

 وقو  موض   قرب  الحدودو  الف  عل  تنف  مط  رة ركلة مط اللعب استئنا  يتم آخر  وعب ضد
 منطقة داخل وقعح إذا جزاء ركلة عندها تمنا مباشرة  رة إذا كانح املخالفة تعاقب بركلةو . املخالفة

 الالعب املخال  الجزاء

  تنف  مط أو نقطة داخل منطقة ( 00-00.  0أنظر املادة )يحدد القانون موض  آخر لتنفي  الركلة  •
 املرم  

 

 :الكرة

 آخر وعب تلم   ت   انية ة ا املنف  مر يلمس ووأن   ابتة تكون  أن جبي •

 الجزاء منطقة في املداف  للفريل  رة ركلة باستثناء واضح   كل وتحرك ا ركل ا عند اللعب فيت با  •
 منطقةه    خار  إل  مباشرة ركل ا عند اللعب في الكرة ت با  ي به  الفاصة

 

 :املنافسين جمي  يأن يجبف باللع في الكرة ت با ما لم 

 مت  عل  ألاقل مط الكرة 0.00عل   عد  •

 الفاصة بمنافسيهم الجزاء منطقةبال سبة للركالت الحرة داخل  الجزاء منطقة يجبخار   •

 .يمكط تنفي  ركلة  رة برف  الكرة برجل وا دة أو بالرجلين معا

 . مط لعبة كرة القدم يسما بالتمويه خال  تنفي  ركلة إلرباك املنافسين كجزء

إذا قام وعب بتنفي  ركلة  رة بطريقة صحيحة فق ف ا متعمدا اتجا  منافسه  غر  لعبها مرة أخرى  عد 

 .ارتطام ا به لكط بطريقة و ي وبها إهما  أو  هور أو قوة مفر ة فعل  الحكم السما  بمتا عة اللعب
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 والعقوبات املخالفات

املسافة الال مة مط الكرة تنفي  ركلة  رة إل  مسافة أقل مط  ين مط املناف   وعب مط الفريل اقت بإذا 
إذا ما أراد وعب تنفي  ركلة  رة  سرعة لكط . إو إذا أمكط تطبيل مبدأ  متيا   تنفي  الركلة الحرةيعاد 

م السما  مط الكرة فعل  الحك( ياردة01)مت  0.00ناف  يوجد عل  مسافة أقل مط فاعت   الكرة وعب م
  استئنا  ي  لتأخفيجب إن ار  تنفي  ركلة  رة  سرعة  يعيل عمدا مناف غي  أن أو  .بمتا عة اللعب

 .اللعب

نافسين الوقح ولم يكط أمام امل بهركلة  رة  سرعة مط داخل منطقة الجزاء الفاصة  نف  فريلإذا ما 

 .غادرة منطقة الجزاء فعل  الحكم السما  بمتا عة اللعبالكافي مل

داخل   ر  الفريل املداف  مط ركلة  رة مطتنفي  ذا لم تق   الكرة مباشرة خار  منطقة الجزاء عند 
 به  فيجب إعادة تنفي هامنطقة الجزاء الفاصة 

غي   فتحتسب ضد  ركلة  رة  املنف  مرة أخرى قبل أن تلم  أو وعب عبهاإذا أصبحح الكرة في اللعب ول
 :بيد   ملنف  أما إذا ملس ا ا. غي  مباشرة

 تحتسب ضد  ركلة  رة مباشرة •

به إو إذا كان املنف   ارس املرم  منطقة الجزاء الفاصة تحتسب ضد  ركلة جزاء إذا ملس ا داخل  •
 . عندها تحتسب ضد  ركلة  رة غي  مباشرة
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الجزاء  نطقةمداخل تعاقب بركلة  رة مباشرة  ةخالفمال و يرتكب  الالعبتحتسب ركلة جزاء ضد 
 . 00و 00أو خار  أرضية اللعب كما هو موضح في املادتين  الفاصة به

 .يمكط ت جيل هد  مباشرة مط ركلة جزاء

 طريقةةالتنفيذ .0

 .عل  نقطة الجزاء  ابتة لكرةا أن تكون  يجب

 .يحدد بدقةيجب أن  الالعب ال و س نف  ركلة الجزاء

خ  مرما  مواج ا ملنف  ركلة الجزاء بين قائمي املرم   ت  يجب أن يبق  فوق   ارس مرم  الفريل املداف 
 .تق   الكرة

 باقي الالعبين باستثناء املنف  يجب أن يتواجدوا

 عل  ألاقل مط نقطة الجزاء( ياردة01)مت  0.00عل   عد •

 وراء نقطة الجزاء•

 داخل  دود أرضية اللعب •

 خار  منطقة الجزاء•

 ي  ركلة الجزاءه   املادة يعطي الحكم إشارة تنفهو من و  عليه في   عد أن يتموض  الالعبون وفل ما

 .إل  ألامام حق ف  ويسما بركل الكرة  عقب القدم مادامح الكرة إل  ألاماميجب أن يق   املنف  الكرة 

 .إل  ألامام بوضو وتحرك ا ت با الكرة في اللعب عند ق ف ا 

 للعب  س ب أو الحكم إيقا  أو اللعب مط الحركة أو خروج اعط  الكرة جزاء قد نف ت بتوق  ركلة تعت  
 .للقوانين انتهاك

 . ضافي الوقح نهاية في أو املباراة مط شو  كل نهاية في الجزاء ركلةتنفي  ل إضافي وقحب يسما
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 اجلزاء ركلة
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 والعقوبات املخالفات .0

 .فيجب تنفي  تنفي  ركلة الجزاء بإذا أعط  الحكم إشارة 

  :أن ت با الكرة في اللعبقبل  يلي وق  ما وإذا  

 قوانين اللعبةالالعب املنف  بمخالفة  قام

 إذا دخلح الكرة للمرم  تعاد الركلة •

 إذا لم تدخل الكرة للمرم  يوق  الحكم اللعب ويتا عه بركلة  رة غي •

 عط النظر غ   مباشرة  غي   رة بركلة واستئنافه اللعب الحاوت التالية التي يتم فيها إيقا  باستثناء
 :هد  مط عدمه ت جيل

 الكرة إل  الفل  ركل •

نف   ال و الالعب ين ر الحكمهنا . تقدم لتنفي هاالعب ال و لل آخر  ميلتنف  الركلة مط  ر   •
 الركلة

 الحكم  (الجرو مسمو  به أ ناءالتمويه ) لتنفي  ركلة الجزاء هجريإتمام املنف   عد  ةالركل تمويه •
 لة منف  الرك ين ر

 

 قوانين اللعبةبمخالفة أو  ميل له  ارس املرم  قام  

 يحتسب ال د إذا دخلح الكرة للمرم  •

  هو املس و  عط املخالفة نوين ر  ارس املرم  إذا كاتعاد الركلة إذا لم تدخل الكرة للمرم  •

 

ذا ارتكب وعب خطأ أكث  إو إ تعاد ركلة الجزاء قوانين اللعبةوعبان أو أكث  مط الفريقين بمخالفة قام 
 (مثل التمويه غي  امل رو )جسامة 

 

  :تنفي  ركلة الجزاء  عد

 آخر إذا مل  املنف  الكرة مرة أخرى قبل أن تلم  أو وعب

 :(إذا ملس ا عمدا بيد  ركلة  رة مباشرة)تحتسب ركلة  رة غي  مباشرة •

 :إذا اصطدمح الكرة بجسم أجنبي  وهي في مسارها 

 ركلة الجزاء  يعاد تنفي •

دة
لما

ا
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جسم  عد ارتطام ا بحارس املرم  أو العارضة أو القائمين  م ملس ا  أرضية اللعبإذا ارتدت الكرة إل  داخل 
 :أجنبي  

 يوق  الحكم اللعب •

 فارجي العامل  ا للملسموض  في  إسقا  الكرةب باراةتتا   امل•

 موجز جدول  .0

 

 

 

 نتيجة ركلة اجلزاء

 ليس هدف     هدف

 

   ركلة حرة غري مباشرة   تعاد ركلة اجلزاء   خمالفة من 

 املهامجني

 

 تعاد ركلة اجلزاء     هدف   خمالفة من

 املدافعني 

 

 تعاد ركلة اجلزاء     هدف   خمالفة من 

 مع إنذار حارس املرمى        حارس املرمى

 

 

 ركلة حرة غري مباشرة   ركلة حرة غري مباشرة   لكرةركل ا

 إىل اخللف

 

 

 ركلة حرة غري مباشرة   ركلة حرة غري مباشرة    متويه

 مع إنذار املنفذ        مع إنذار املنفذ        غري مشروع 

 

 ركلة حرة غري مباشرة   ركلة حرة غري مباشرة   منفذ آخر غري

 اآلخر مع إنذار املنفذ   اآلخر نفذمع إنذار امل   املنفذ املعرف 

 

 الجزاء ركلة | 00املادة  |  02/01قوانينةاللعبةة
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عندما تتجاو  بالكامل خ  آخر وعب مل  الكرة للفريل ال يط ي تمي إليه ملناف  تمنا رمية تماس للفريل ا
 .التماس سواء عل  ألار  أو في ال واء 

 :و يمكط ت جيل هد  مباشرة مط رمية تماس

 مرم  ركلة تحتسب - املناف  مرم  الكرة دخلح إذا•

 ركنية ركلة تحتسب - املنف  مرم  الكرة دخلح إذا •

 

 فيذالتن طريقة .0

 :املنف  أنإ الق الكرة مط يديه عل  عند 

 أرضية اللعبيواجه •

 أرضية اللعبما عل  خ  التماس أو خار  تكون رجليه معا أو جزءا منه•

 مط خل  ومط فوق رأسه مط مةض  مغادر ها أرضية اللعب يديهكلتا بالكرة  يرمي•

 .عل  ألاقل مط نقطة تنفي  رمية التماس(اردةي0)عل  كل وعبي الفريل املناف  أن يتواجدوا عل   عد مت يط 

إذا ملسح الكرة ألار  قبل دخول ا أرضية اللعب تعاد الرمية . تعت   الكرة في اللعب بمجرد دخول ا للملعب
إذا لم تنف  الرمية بطريقة صحيحة تعاد الرمية ل الح . ل الح فريل الالعب املنف  مط نف  املوض 

 .ب املنف الفريل املناف  لفريل الالع

إذا قام وعب بتنفي  رمية التماس بطريقة صحيحة فرماها متعمدا اتجا  منافسه  غر  لعبها مرة أخرى 

 . عد ارتطام ا به لكط بطريقة و ي وبها إهما  أو  هور أو قوة مفر ة فعل  الحكم السما  بمتا عة اللعب

 . عد أن تلم  وعبا آخر و يمكط لالعب املنف  أن يلم  مرة أخرى الكرة  عد رميها إو 

   

 التماس رمية
 

 التماس رمية | 00املادة  |  02/01قوانينةاللعبةة
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 والعقوبات املخالفات .0

تحتسب ركلة  قبل أن تلم  أو وعب آخر  عد أن أصبحح في اللعب الكرة مرة أخرى لرمية اإذا مل  منف  
 : بيد  عمدالرمية الكرة امل  منف  أما إذا .  رة غي  مباشرة

 تحتسب ركلة  رة مباشرة •

إو إذا كا املنف   .لرميةا منف بالجزاء الفاصة  منطقةداخل تحتسب ركلة جزاء إذا وقعح املخالفة •
 تحتسب ركلة  رة غي  مباشرةعندها  ملرم ا ارس هو 

 

بما في ذلك  قت اب إل  أقل )إذا قام وعب مط الفريل املناف  بت ت ح انتبا  منف  رمية التماس أو إعاقته 
الرمية قد نف ت أما إذا كانح  رياض يغي  اللسلوكه   ين ر املخال (مط موض  تنفي  الرمية( ياردة0)مت 0مط 

 .ركلة  رة غي  مباشرةفتحتسب 

 .ل    املادة يعاد تنفي  رمية التماس مط  ر  وعب مط الفريل املناف  ى لكل مخالفة أخر 
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عد أن يكون تجاو  الكرة بالكامل خ  املرم  سواء عل  ألار  أو في ال واء  تتحتسب ركلة املرم  عندما 
 .دون ت جيل هد  آخر مط ملسته هو وعب مط الفريل امل اجم

 مرم  املنف  مباشرة الكرة دخلح إذا .الفريل املناف إو عل  ركلة مرم   يمكط ت جيل هد  مباشرة مطو 
 .الجزاء منطقة غادرت الكرة شر  أن تكون  للمنافسين ركنية ركلة تحتسب

 

 التنفي   ريقة .0

الفريل  ر  وعب مط مط مط أو نقطة داخل منطقة املرم  ق   ت و  ابتة الكرة يجب أن تكون  •
 املداف 

 .منطقة الجزاءتغادر ت با الكرة في اللعب  عد أن • 

 ؛الجزاء  ت  ت با الكرة في اللعب منطقةالتواجد خار   ينعل  املنافس يجب•

 

 والعقوبات املخالفات .0

 فتعاد ركلة املرم  الجزاء منطقة س ا وعب قبل أن تغادر أو مل الجزاء منطقةالكرة  تغادر إذا لم 

تحتسب ركلة  الكرة مرة أخرى  عد أن أصبحح في اللعب قبل أن تلم  أو وعب آخر الركلةإذا مل  منف  
 : بيد  عمداالكرة  الركلةمل  منف  أما إذا .  رة غي  مباشرة

 تحتسب ركلة  رة مباشرة •

إو إذا كا املنف  هو  .الركلة منف بخالفة داخل منطقة الجزاء الفاصة تحتسب ركلة جزاء إذا وقعح امل•
 .تحتسب ركلة  رة غي  مباشرةعندها  ملرم ا ارس 

   

 املرمى ركلة
 

 املرم  ركلة | 00املادة  |  02/01قوانينةاللعبةة
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 يعادالكرة أو املنافسة عليها ف لم   باملرم  ركلة تنفي  عند الجزاء منطقة كان متواجدا فيقام مناف   إذا
 .املرم  ركلة تنفي 

 تنفي  يعادف  وارتكب خطأ أو ارتكب ضد  خطأ اللعب في الكرة ت با أن قبل جزاءال منطقة وعب دخل إذا
 .إن ار املخال  أو  رد  وفل املخالفة املرتكبة ويمكط  املرم  ركلة

 .يعاد تنفي  ركلة املرم  لكل مخالفة أخرى ل    املادة
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سواء عل  ألار  أو في ال واء  عد أن يكون  تجاو  الكرة بالكامل خ  املرم تتحتسب ركلة ركنية  عندما 
 .آخر مط ملسته هو وعب مط الفريل املداف  دون ت جيل هد  

 مرم  املنف  مباشرة الكرة دخلح إذا .الفريل املناف إو عل   ركنيةيمكط ت جيل هد  مباشرة مط ركلة و 
 .للمنافسين ركنية ركلة تحتسب

 

  ريقة التنفي  .0

 الركنيةمنطقة داخل  الكرة توض يجب أن  •

 مط الفريل امل اجموتق   مط  ر  وعب   ابتة الكرةيجب أن تكون  •

 .لركنيةول   مط الضرورو أن تغادر منطقة ا بوضو  وتتحركتق   ت با الكرة في اللعب  عد أن •

 ؛راية الركنية تحريكو يمكط •

الركنية  ت  ت با  قوسمط  ( اردةي01)مت  0.00التواجد عل   عد عل  كل وعبي الفريل املناف  •
 .الكرة في اللعب

 والعقوبات املخالفات .0

تحتسب ركلة  الكرة مرة أخرى  عد أن أصبحح في اللعب قبل أن تلم  أو وعب آخر الركلةإذا مل  منف  
 : بيد  عمداالكرة  الركلةمل  منف  أما إذا .  رة غي  مباشرة

 تحتسب ركلة  رة مباشرة •

إو إذا كا املنف   .الركلة منف بء إذا وقعح املخالفة داخل منطقة الجزاء الفاصة تحتسب ركلة جزا•
 .تحتسب ركلة  رة غي  مباشرةعندها  ملرم ا ارس هو 

   

 الركنية ركلة
 

 الركنية ركلة | 00املادة  |  02/01قوانينةاللعبةة
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متعمدا اتجا  منافسه  غر  لعبها مرة  بركل الكرةبطريقة صحيحة  ركلة الركنيةإذا قام وعب بتنفي  
ي وبها إهما  أو  هور أو قوة مفر ة فعل  الحكم السما  بمتا عة أخرى  عد ارتطام ا به لكط بطريقة و 

 اللعب

 .الركنيةيعاد تنفي  ركلة  لكل مخالفة أخرى ل    املادة
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  الرئ سية للتغيي ات عر  توضيحي م س  أسفله

 اللعب ميدان - 10املاد ة

 امللعب يةضار  عل  الع ب الطبيييو   صطناعي الع ب  بين الجم  يجو   و •

 به الفاصة للمنافسات أ عاد ألارضية املسابقاتكل قانون  حددي •

 فطو ال( ياردة0)مت  0عل   عد  ألاقل عل  تكون  أن يجب ألار  عل  التجارية إلاعالنات جمي  •
 يةالحدود

  الركنية رايات عل ...  الخ تحادات واملسابقات  شارات/  شعارات بوض  سماي •

 

 لكر ا - 16املاد ة

 ش يء و

 

 (جد د عنوان) الالعبون  - 13املاد ة

  سبعة مط أقل فريلعدد وعبي  كان إذا أو تستمر مباراة تبدأيمكط أن  و •

 امللعب يةرضأوو الدخو  إل  أ يجب لكطيمكط لبديل تنفي  استئنا  للعب  •

 املباراة انطالق  عدأو  قبل مط  رد وعب لحاوت توضيا •

 اللعب في بديل  س ب تداخل ( جزاءركلة  أو)مباشرة  ا تساب ركلة  رة•

 يحتسب أن يمكط الحكم املرم  داخل وهي متجة إل   الكرة ش يءأو (  وعب عدا ما)شف  مل   إذا •
 املدافعين عل  تأ ي  أو لم لم يكط ل كان إذا ال د 

اللعب فيحتسب  قد استأن  الحكمكان و   أرضية اللعب عل   إضافي شف وجود  م  هد  سجل إذا •
 باراةال د  وتتا   امل

   

 مبسط عرض

 القانونللتعديالت على 
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  الالعبين معدات - 14املاد ة

 جوربال لون  نف  كون ت أن يجب الجوارب غطيت أخرى  مواد أو شري  أو •

 أو  توق  للعب حينه متا عة اللعب ليمكن الفطأ  ريل عط  اء  أو واقي السساقين  وعبإذا فقد  •

. الالصقة بنف  لون السروا  الق ي  أو الجزء ألاسفل منه لالسراويالفخ يات أو  لون  يكون  أن يجب •
 اللون  نف  ارتداء فريلوعبي نف  ال جمي  عل  يجب

 البدوء م  إلالكت وني التواصل  يمن •

مط ) م فح  ا   اتصحيح أو املعدات تغيي   عد اللعب خال إل  أرضية اللعب  العودة العبل يمكط •
  الحكم ةإشار بعد و ( املساعد  لحكما أو الرا   الحكم الحكم  قبل

 الحكم إ - 15املاد ة

 أرضية اللعب الحكمغادر  أو تم استئنا  اللعب القرار تغيي  يمكط و •

 خطرألا  عاقبت الوقح نف  عدة مخالفات فيوقو    الة في •

 وو قا باراةامل قبلمط لحظة فح  أرضية اللعب  وعب  رد لحكمل يمكط •

 بدايةأرضية اللعب م   دخوله  عدإو  ال فراء البطاقةالبطاقة الحمراء و  تخداماس الحكم يمكطو  •
 املباراة

أن يعالج سريعا م  بقائه  صفراء طاقةيعاقب ببطاقة  مراء أو ب فطأإ ر تعرضه ل أص ب العبيمكط ل •
 داخل أرضية اللعب

 عمال ااستأو يجو  له  أن حكملل يمكطالتي  عداتامل •

 (الجزء الفا  بالتوجيهات مط) الحكم إلشارات رسومات إدما   •

 (جد د عنوان) املسؤولون  املبارا  وباقي - 12املاد ة

 الرا   الحكمإلاضافيين و  املساعديطوالحكام  املساعديطالحكام  واجباتأكث  عط  تفاصيل •

 (الجزء الفا  بالتوجيهات مط) املساعد الحكم إلشاراترسومات  إدما   •

 املبارا   مد - 11املاد ة

 (التوق  لتناو  امل روبات مثل) ضافيإلا  وقحأخرى و تساب ال أسباب •

 اللعب واستئنا  بدا ة - 18املاد ة

 (وإسقا  الكرة جزاء ركلة اقت ر فق  عل  سابقا) إلاشارة لكل  ستئنافات  •

 أ ناء كل  ستئنافات بركل الكرة واضح   كل تتحرك أن يجب الكرة •

 (سابقا كان إلزاميا ألامام إل الركل ) نطالقةركلة    أ ناء اتجا  أو في لكرةا ركل يمكط •

 إسقا  الكرة نتيجة التأ ي  عل  لحكمل يمكط و •
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 اللعب وخارج داخل الكر  - 19املاد ة

 الحدود و طتجاو ت أ د خ قد كطت لم ما   كم عل  مط ارتدت إذا اللعب في الكرةتبق   •

 (جد د عنوان) مبارا  تيجةن تحد د - 01املاد ة

 :الجزاء نقطة مط الت جيا ركالت

 ...( الخ والسالمة الطق  باستثناء) تنفي  الركالتلرم  امل وختيارسحبا  الحكميجرو  •

 ي ارك أن هيمكن النهاية صافرة م (  و جر مثال م ) م قتا لعبأرضية ال خار يوجد  وعب •

 الت جيا ركالت وأ ناء قبل العبينال عدد نف  الفريقين كالل يكون  أن يجب •

 توضيا ملعيي  امنهاء الركلة •

 ركلةيخسر ال الوقح فييعد  لم إن ؛عدم تأخي  ركلة لوجود منف ها خار  أرضية اللعب •

 التسلل - 00املاد ة

 أرضية لعب املنافسين ن   في وعب يكون  أن يجب. التسللتحديد خ  محيد في الوس   خ  •

 (مرم   ارس ذلك في بما) تسللالحكم عل  ال عند لالعبينا أذر  تعت   و •

أرضية  ن   في  ت ) مط موض  وقو  املخالفة دائماتنف   تسللالركلة الحرة الغي  مباشرة في  ا  ال •
 (املتسلل

  عبالل وق في اتجا  خ  الوس  أو يت الكرةيرسل فريقه   ت يعت   متداخال  امللعب خار  املداف  •

 التسلل موض  هي هدخول نقطةف  رضية اللعب   العائد للم اجمال سبة ب سبل كما •

 السلوك وسوء ألاخطاء - 06املاد ة

 يعاقب بركلة  رة مباشرة هو  تكاك    م خ   •

ومعاقبة املخال  بركلة  رة غي  مباشرة إذا تداخل في . تطبيل مبدأ  متيا  في  الة وجوب الطرد  •
 اللعب

 ببطاقة صفراء يدتعاقب كل ملسة  و بحي  اليدب لكرةال سبة للم  ال ياغة ب تغيي  •

 تعاقب فق  ببطاقة صفراء الجزاء منطقة ع  مخالفات من  فرصة سانحة للت جيل  •

 في  الة عدم اللم   ت   RCتعاقب ببطاقة  مراء  ت  في  العني  السلوك محاولة •

 كرة يعاقب ببطاقة  مراءبدون منافسة عل  ال ه وج أو رأسه عل مناف   ضرب •

 أصبا يعاقب بركلة  رة مباشرة املباراة  كامأو  الفريل مس ولي وء أوبد ضد املخالفات •

ركلة جزاء ) ية للملعبالحدود و فطال عل  مباشرةبركلة  رة  يعاقبأرضية اللعب  خار  الفطأ •
 (املخال  الجزاء منطقة داخل
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 الحر  الركالت - 03املاد ة

 ركلة  رة  تنفي   عد الكرة" اعت ا " و ركلة  رة مط التنفي " من " نبي الفرق  •

 جزاء ركلة - 04املاد ة

ال و ينف  ركلة جزاء مكان آخر تقدم  العبضد ال صفراء بطاقةو  ةمباشر  غي ا تساب ركلة  رة  •
 لتنفي ها

 الفل  ل إ الكرة ركل إذاال و ينف  ركلة جزاء  العبضد ال مباشر غي ا تساب ركلة  رة  •

 صفراء بطاقةو  ةمباشر  غي يعاقب بركلة  رة   دائما"  رعيال غي " التمويه •

 وإعادة تنفي  ركلة الجزاء صفراء بطاقةتعاقب ب املرم   ارسمخالفة  •

 رميةةالتما  – 05املاد ة

 يديه بكلتا ترم  أن يجب الكرة أنتوضح  جديدة صياغة •

 الهد  ركلة - 02املاد ة

 للمنافسين ركنية ركلة تمنا  مرما الكرة داخل  مرم  س ار  ركل إذا •

 أو وعب آخر الكرة لعبي ان هيمكن و مرم  ركلة تنفي  عند الجزاء منطقة املناف  املوجود داخل •

 الركنية الضربة - 01املاد ة

 للمنافسين ركنية ركلة تمنا  مرما املنف  الكرة داخل  ركلتم  إذا •
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 اللغة عبارات باسلوب وفي صياغتها  مرتبطة والتي هي غي   اللعبة قوانين في التعديالت همجرد    هو  يلي ما

 ل  ا تفسي امتبوعين ب ة الجديدال ياغة  و ( اللزوم عند) القديمة ال يغةتعديل  يتم تقديم  لكل. إلانجلي ية

 .التعديل

 معن  مطأو ن  عام  السابل الن فيا هو  ر  يكون  قد" القديم الن "باملقدم في الفانة الفاصة  الن 

 .السابل الن 

 

 

  

 التفسيرات

  

 

 

 

   

 مفصل للتعديالت عرض

  (ترتيب املواد حسب)على كل املواد 

 

 

 

 

 

 

 

 أرضية اللعب – 10املادة 

 يي والع ب  صطناعيو يمكط املز  بين الع ب  لطبي 0.10

 النصةالجد د      النصةالقد م
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 أرضية اللعب – 10املادة 

 و يمكط املز  بين الع ب  لطبييي والع ب  صطناعي 0.10

 النصةالجد د      النصةالقد م
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