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تمت الموافقة علیه من قبل لجنة الحكام في االتحاد 
  الدولي لكرة القدم ومجلس االتحاد الدولي لكرة القدم
هذا الكتیب ال یجوز إعادة إنتاجه أو ترجمته سواء 

 الدولي لكرة بشكل كامل أو جزئي بدون موافقة االتحاد
  .القدم

  ٢٠٢٠/حزیران/١یبدأ تطبیقه في 
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  المقدمة
 ّیعــد التحكــیم أحــد األركـــان األساســیة فــي لعبـــة كــرة قــدم الـــصاالت، وألن
الجمیـــع یعمـــل علـــى تطـــویر المـــدربین والالعبـــین الجیـــدین فیجـــب العمـــل 

ّأیضا على تطویر الحكام بالمستوى نفسه، وذلك ألن  الحكـم الغیـر مؤهـل ً
د العــاملین فــي كــرة قــدم الــصاالت والحكــم الجیــد یكــون أحــد یــضیع جهــو

محاولــــة تعــــد  وقــــوانین التحكــــیم ،العوامــــل األساســــیة فــــي تطــــویر اللعبــــة
ًللتــــدوین، الغـــــرض منهــــا وصـــــف األداء الریاضــــي األمثـــــل وصــــفا دقیقـــــا  ً

 ومــــدى تجهیــــزاتال، األدوات، الــــزمنمیــــدان اللعــــب، ًوشــــامال مــــن حیــــث 
المخالفـــــات والعقوبــــــات وكـــــذلك نظــــــام ، ، تـــــصرفات الالعبــــــینمالءمتهـــــا

ٕالبطــــوالت ودرجاتهـــــا، وارشـــــاد الحكـــــم وتوجیهـــــه یهـــــدف الـــــى الحـــــد قـــــدر 
مكان من تدخل العامـل الشخـصي فـي میـزان العملیـة التحكیمیـة، غیـر اإل
 العامل الـذاتي عنـد الحكـم لـه ّنإه مهما كانت الدقة في وضع القانون فّأن

الـذي یـدعو الـى االهتمـام الزائـد فـي تأثیره المهم فـي حكمـه وقـراره، األمـر 
اختیــار الحكــام وتــأهیلهم ومواصــلة التثقیــف والــصقل إلعــدادهم، ومتابعــة 
الرقابة على أدائهم والحاجة تزداد الى هذا االهتمام كلمـا ارتفـع المـستوى، 

 التحكــیم شــأنه شــأن التــدریب عنــصر أساســي فــي التقــدم ّفــال شــك فــي أن
ه القاضـــي والمنفــذ فــي ظـــروف ّ ألنــوتعــد مهمــة الحكـــم صــعبة .الریاضــي



 
21/2020 

 

 ٥

لــیس لهــا مــا یــشابهها فــالمطلوب منــه ســرعة القــرار وصــحته وتنفیــذه فــي 
ه بــه مــن َحــسب بأعـشار الثانیــة وكــذلك الـضغط الــشدید الــذي یواجـُوقـت ی

ــــصحافة ــــصاالت  قبــــل بعــــض المــــدربین والجمهــــور وال وحكــــم كــــرة قــــدم ال
مــن األخطــاء وهــو النــاجح هــو الحكــم الــذي یخــرج مــن المبــاراة بأقــل عــدد 

روح "ًالقاضي الذي یحكم بین فریقین بالعدل معتمدا بحكمـه علـى تطبیـق 
ال مـع الالعبــین، ّ وفـن إدارتـه للمباریـات مـن خـالل التواصـل الفعـ"القـانون

 .ّ إلیصال المباراة الى بر األمانالمدربین واإلداریین
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Chielens, Dominic 
(FIFA) <Dominic.Chielens@fifa.org>  
to me 

 
 
Dear Sir, 
  
Thank you for your e-mail from 25 April 2020. 
  
We are busy finalizing the new Futsal LOTG 2020/2021. 
As soon as it is ready, we might even be able to translate 
it in Arabic. Of course no problem for you to translate as 
well. 
  
Best regards, 
Dominic 
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  ارشادات عملیة لحكام كرة قدم الصاالت
  وحكام المباراة اآلخرى

  االشارات
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  لصاالت ا كرة قدم وانینمالحظات على  ق
NOTES TO THE FUTSAL LAWS OF THE GAME  

  Official languagesاللغات الرسمیة 
ــــدولي لكــــرة القــــدم   قــــوانین كــــرة قــــدم الــــصاالت FIFAأصــــدر االتحــــاد ال

إذا كـــان هنـــاك أي اخـــتالف . َباإلنكلیزیـــة، الفرنـــسیة، األلمانیـــة واإلســـبانیة
َفي الكلمات فإن النص اإلنكلیزي هو المعتمد ّ.  

  
  Other languagesاللغات األخرى 

رة قـدم الـصاالت یمكن لالتحادات المحلیة لكرة القدم التي تترجم قوانین كـ
 مــــــــن الفیفــــــــا ٢٠٢٠/٢٠٢١الحــــــــصول علــــــــى قالــــــــب مــــــــصمم لنــــــــسخة 

   refereeing@fifa.org:باالتصال
االتحــادات المحلیــة التــي تنــتج نــسخة مترجمــة لقــوانین كــرة قــدم الــصاالت 

ًمبینـــا ( لـــى الفیفـــاإًمـــستعملة هـــذا القالـــب تكـــون مـــدعوة إلرســـال نـــسخة 
)  الرســمیة لالتحــاد المحلــيهــا الترجمــةّبوضــوح علــى الغــالف األمــامي أن

 الســـتعمالها FIFA.comلـــذلك یمكـــن نـــشرها علـــى موقـــع الفیفـــا الرســـمي 
  .من قبل اآلخرین
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      Applying the Futsal Lawsتطبیق قوانین كرة قدم الصاالت 
 نفــس قــوانین كــرة قــدم الــصاالت تنطبــق بــشكل كبیــر علــى كــل اتحــاد، ّإن

. لم هي قوة كبیـرة یجـب الحفـاظ علیهـابلد، مدینة وقریة في كل أنحاء العا
هذه كذلك فرصة یجـب تـسخیرها مـن أجـل الخیـر لكـرة قـدم الـصاالت فـي 

  .أي مكان
یجب على الـذین یعملـون علـى تطـویر حكـام اللعبـة والمـشاركین اآلخـرین 

  : ّ أنهالتشدید على
" روح" یجب على الحكام تطبیق قوانین كرة قدم الصاالت ضـمن حـدود •

  .عدة في إنتاج مباریات نزیهة وآمنةاللعبة للمسا
كر واحتـرام نزاهـة وقـراراتهم، تـذ ةیجب على الجمیع احتـرام حكـام المبـارا• 

  . الصاالتقوانین كرة قدم
 یلعـب قائــد ْیتحمـل الالعبـون مــسؤولیة كبیـرة عــن صـورة اللعبـة ویجــب أن

ًالفریـــق دورا مهمـــا فــــي المـــساعدة علــــى ضـــمان احتـــرام قــــوانین كـــرة قــــدم  ً
  . ت وقرارات الحكام وحمایتهاالصاال
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  تعدیالت على قوانین كرة قدم الصاالت
Modifications to the Futsal Laws  

 اللعبـة هـي ّعالمیة قوانین لعبة كرة قدم الصاالت تعني بـشكل أساسـي أن
باإلضـافة إلـى خلـق بیئـة  .نفسها في كل جزء من العالم على كل مستوى

 تعـــــزز قـــــوانین كـــــرة قـــــدم ْلعبـــــة، یجـــــب أنوآمنـــــة تلعـــــب فیهـــــا ال" عادلـــــة"
   .الصاالت المشاركة والتمتع

لالتحـادات الوطنیــة لتعــدیل قــوانین  ًتأریخیـا، ســمح الفیفــا بـبعض المرونــة
مــع .  الــصاالت قــدملفئــات معینــة مــن كــرة" التنظیمیــة"كــرة قــدم الــصاالت 

لمزیـد ه یجب منح االتحادات الوطنیة لكـرة القـدم اّذلك، تعتقد الفیفا بقوة أن
مــن الخیــارات لتعــدیل جوانــب طریقــة تنظــیم كــرة قــدم الــصاالت إذا كانــت 

  .ستفید كرة قدم الصاالت في بالدهم
لعــب ل تكــون طریقــة اللعــب والتحكــیم هــي نفــسها فــي كــل میــدان ْیجــب أن
 تحـدد احتیاجـات كـرة قـدم ْمع ذلـك، یجـب أن. صاالت في العالم كرة قدم

، وعــــدد األشــــخاص الــــذین یمكــــنهم الــــصاالت المحلیــــة للبلــــد مــــدة اللعبــــة
  .المشاركة وكیف یتم معاقبة بعض السلوك الغیر عادل

لــدیهم اآلن ) واالتحــادات القاریــة والفیفــا(ّبالتــالي، فــإن االتحــادات الوطنیــة 
خیــار تعــدیل كــل أو بعــض المجــاالت التنظیمیــة التالیــة لقــوانین كــرة قــدم 

 : الصاالت في اللعبة التي هم مسؤولون عنها
مباریــــــات كــــــرة قــــــدم الــــــصاالت للــــــشباب، الالعبــــــین القــــــدامى، ذوي فــــــي 

  :االحتیاجات الخاصة والفئات العمریة
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   مساحة میدان اللعب؛•
  صنع منها؛ُ حجم و وزن الكرة والمادة التي ت•
   المسافة بین قائمي المرمى وارتفاع العارضة عن األرض؛•
ین مــن الوقــت توی متــسافتــرتینو(مــن المبــاراة ) ینتمتــساوی (فتــرتین مــدة •

   ؛ )اإلضافي
  . قیود على رمي الكرة من قبل حارس المرمى•

باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، الـــسماح لالتحـــادات الوطنیـــة بالمزیـــد مـــن المرونـــة 
وذلــــك بمــــا یعــــود لــــصالح كــــرة قــــدم الــــصاالت المحلیــــة وتطویرهــــا، وافــــق 

علـــــى التغییـــــرات التالیـــــة المتعلقـــــة ) FIFA(االتحـــــاد الـــــدولي لكـــــرة القـــــدم 
  :كرة قدم الصاالت" ئاتبف"
لــــدیها اآلن نفــــس دم الــــصاالت النــــسویة فئــــة منفــــصلة ولــــم تعــــد كــــرة قــــ •

  .وضعیة ومكانة كرة قدم الصاالت للرجال
 االتحـادات الوطنیـة -تم إلغاء تحدید العمر للشباب والالعبین القدامى  •

 والقاریــة واالتحـــاد الــدولي لكـــرة القــدم لـــدیهم المرونــة لتقریـــر تحدیــد القیـــود
  .العمریة لهذه الفئات

سوف یحدد كل اتحاد وطني أي المسابقات في المـستویات األدنـى فـي  •
 ".الفئات العمریة"ها ّكرة قدم الصاالت وتعتبر على أن

ـــدیها خیـــار الموافقـــة علـــى بعـــض هـــذه التعـــدیالت  واالتحـــادات الوطنیـــة ل
.  كلهــاًالمیــا أو لتطبیقهــا ال یوجــد شــرط لتطبیقهــا ع-للمــسابقات المختلفــة 

  .سمح بأي تعدیالت أخرى دون موافقة من الفیفاُ، ال یمع ذلك
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  قیود على رمي الكرة من قبل حارس المرمى 
Limitations on the throwing of the ball by the 
goalkeeper  

علــى قیــود معینــة علــى رمــي  (FIFA) وافـق االتحــاد الــدولي لكــرة القــدم
رة قــــدم الــــصاالت للــــشباب، الكــــرة مــــن قبــــل حــــارس المرمــــى لمباریــــات كــــ

الالعبــــین القــــدامى، ذوي االحتیاجــــات الخاصــــة والفئــــات العمریــــة، شــــرط 
موافقة االتحاد الوطني أو االتحاد القاري الذي یـنظم المـسابقة أو االتحـاد 

   .وبما یكون مناسب ومالئم مع المسابقة - (FIFA) الدولي لكرة القدم
  :فيوردت اإلشارة إلى القیود على رمي الكرة 

   
  Fouls and Misconduct   األخطاء وسوء السلوك-  ١٢قانون 

ًتحتسب أیـضا ركلـة حـرة غیـر مباشـرة إذا ارتكـب حـارس المرمـى أي مـن "
  :المخالفات التالیة

[...]  
عنـدما یكـون هـذا محظـور مـن قبـل القواعـد الوطنیـة للـشباب، الالعبــین  •

ریـــــة لكـــــرة قـــــدم أو الفئـــــات العم/َالقـــــدامى، ذوي االحتیاجـــــات الخاصـــــة و
تنفـــذ (ًالـــصاالت، رمـــي الكـــرة مباشـــرة فـــوق خـــط منتـــصف میـــدان اللعـــب 

الركلــة الحــرة مــن المكــان الــذي تجــاوزت منــه الكــرة خــط منتــصف میــدان 
  )". اللعب
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 The Goal Clearance  رمیة المرمى- ١٦قانون 
عنــدما یكــون هــذا محظــور مــن قبــل القواعــد الوطنیــة للــشباب، الالعبــین 

أو الفئـــــات العمریـــــة لكـــــرة قـــــدم /َي االحتیاجـــــات الخاصـــــة والقـــــدامى، ذو
ًالصاالت، إذا قام حـارس المرمـى برمـي الكـرة مباشـرة فـوق خـط منتـصف 

، تحتــــسب ركلــــة حــــرة غیــــر مباشــــرة للفریــــق المنــــافس ویــــتم میــــدان اللعــــب
میـــــدان  الكـــــرة خــــط منتــــصف  منــــهمكــــان الـــــذي تجــــاوزتالتنفیــــذها مــــن 

  .اللعب
قیـــــود هـــــو لتعزیـــــز اإلبـــــداع فـــــي لعبـــــة كـــــرة قـــــدم  اله الفلـــــسفة وراء هـــــذّإن

 .الصاالت ولتشجیع تطویر المهارات
ُیطلب من االتحادات الوطنیة لكرة القدم إبـالغ االتحـاد الـدولي لكـرة القـدم 

،  أي مــستویاتعــن اســتخدامها لجمیــع التعــدیالت المــذكورة أعــاله، وعلــى
 تحــــدد  أســــباب اســـتخدام التعـــدیالت، قـــدًمثـــل هـــذه المعلومـــات، وخاصـــة

 یــشاركها االتحــاد الــدولي لكــرة ْاســتراتیجیات التنمیــة التــي یمكــن أن/أفكــار
 للمساعدة في تطویر كـرة قـدم الـصاالت مـن قبـل االتحـادات FIFAالقدم 

  .الوطنیة األخرى
ً أیـــــضا مهـــــتم جـــــدا لـــــسماع FIFAســـــیكون االتحـــــاد الـــــدولي لكـــــرة القـــــدم  ً

 تزیـد ْ والتـي یمكـن أنصاالت،الـتعدیالت أخـرى محتملـة لقـوانین كـرة قـدم 
من المشاركة وتجعل كرة قدم الـصاالت أكثـر جاذبیـة وتعـزز مـن تطورهـا 

  .في جمیع أنحاء العالم
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   الصاالت قدمإدارة التعدیالت على قوانین كرة
managing amendments to the Futsal Laws  

بالنـسبة . ٢٠١٤كانت آخر مراجعة لقوانین كـرة قـدم الـصاالت للعبـة فـي 
 یكـــون التركیـــز علـــى اإلنـــصاف، النزاهـــة، ْعـــدیل مقتـــرح، یجـــب أنلكـــل ت

 ْاالحتــرام، الــسالمة واالســتمتاع بالمـــشاركین وكیــف یمكــن للتكنولوجیـــا أن
ــــة ــــد اللعب ــــى ْیجــــب أن. تفی ــــصاالت أیــــضا عل ً تــــشجع قــــوانین كــــرة قــــدم ال

  .مشاركة الجمیع، فیما یتعلق بالخلفیة أو القدرة
 تجعـل قـوانین كـرة قـدم الـصاالت ْنعلى الرغم مـن وقـوع حـوادث، یجـب أ

هـــذا یتطلـــب مـــن الالعبـــین إظهـــار احتـــرامهم . اللعبـــة آمنـــة قـــدر اإلمكـــان
 یخلقــوا بیئــة آمنــة مــن خــالل التعامــل ْلمنافــسیهم، ویجــب علــى الحكــام أن

تجــسد قــوانین . بقـوة مــع أولئــك الـذین یكــون لعــبهم عــدواني وخطیـر للغایــة
، نـضباطیةر آمن في عباراتهـا االالغیكرة قدم الصاالت عدم قبول اللعب 

وتعــریض ) "بطاقــة صــفراء= إنــذار " (اللعــب بتهــور: "علــى ســبیل المثــال
بطاقــــة = طــــرد " (اســــتخدام القـــوة المفرطــــة"أو " ســـالمة المنــــافس للخطــــر

  ).حمراء
 تكـــــون كـــــرة قـــــدم الـــــصاالت جذابـــــة وممتعـــــة لالعبـــــین، حكـــــام ْیجـــــب أن

بــــین واإلداریــــین ومــــا إلــــى المباریــــات والمــــدربین وكــــذلك الجمهــــور، المعج
 تــساعد هـــذه التعــدیالت فـــي جعــل اللعبـــة جذابــة وممتعـــة ْیجـــب أن. ذلــك

حتى یتمكن النـاس، بغـض النظـر عـن العمـر، المـستقبل، الـدین، الثقافـة، 
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مــن الرغبــة . العــرق، الجــنس، المیــول الجنــسیة أو اإلعاقــة، ومــا إلــى ذلــك
  .تفي المشاركة والتمتع بمشاركتهم في كرة قدم الصاال

تسعى هذه التعدیالت إلى تبسیط اللعبة وجعـل العدیـد مـن جوانـب قـوانین 
ّكـرة قـدم الــصاالت تتماشـى مـع تلــك المتعلقـة بكـرة القــدم ولكـن، نظــرا ألن ً 

وبالتـــالي یرتكبـــون (والحكـــام هـــم مـــن البـــشر " ذاتیـــة"العدیـــد مـــن المواقـــف 
ً، فإن بعض القرارات ستؤدي حتما إلى الجدال والنقاش)أخطاء ّ. 

  
 تتعامل مع كل حالـة، لـذلك عنـدما ْال یمكن لقوانین كرة قدم الصاالت أن

 FIFAّال یكــون هنــاك نــص مباشــر هنــا، فــإن االتحــاد الــدولي لكــرة القــدم 
فهم كرة قـدم "اللعبة باستخدام " روح"یتوقع من الحكام اتخاذ القرار ضمن 

ون فـي مـا الـذي سـیك"ً وهذا غالبـا مـا یتـضمن طـرح الـسؤال، -" الصاالت
  "فائدة كرة قدم الصاالت؟ 
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  THE PITCH میدان اللعب - ١قانون 
  Pitch surface  سطح میدان اللعب ١

لعــب المباریــات علــى أرضــیة مــستویة وناعمــة وســطحها غیــر ُ تْیجــب أن
دة صــناعیة صنع مـن الخــشب أو مــن مــاُ تــْمـسبب لالحتكــاك، ویفــضل أن

ســـــتعمال األســــــطح الخطـــــرة علــــــى ابُال یـــــسمح .  لقـــــوانین المــــــسابقةًوفقـــــا
  . الالعبین، مسؤولي الفریق وحكام المباراة

بالنسبة لمباریـات المـسابقة بـین الفـرق الممثلـة لالتحـادات الوطنیـة التابعـة 
 أو مباریـــات مـــسابقة األندیـــة الدولیـــة، FIFAلالتحـــاد الـــدولي لكـــرة القـــدم 

ا مـن قبـل  یتم تنصیب أرضیة كرة قدم الـصاالت وتثبیتهـْفمن المفضل أن
 ألســـطح كـــرة قـــدم FIFAًشـــركة مرخـــصة رســـمیا بموجـــب برنـــامج جـــودة 

  :الصاالت وحمل أحد ملصقات الجودة التالیة
                          

  
  
  
  
 

یــسمح باســتعمال مالعــب العــشب الــصناعي فــي حــاالت اســتثنائیة ولكــن 
  .فقط للمسابقات المحلیة
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  Pitch markingsتخطیط میدان اللعب  ٢
ال ( یكــون میــدان اللعـب مــستطیل ویــتم تحدیـده بخطــوط مــستمرة ْأنیجـب 

مثــال علــى ( ال تكــون خطــرة ْ، التــي یجــب أن)سمح بــالخطوط المتقطعــةُیــ
عتبـــر هـــذه الخطـــوط ضـــمن حــــدود ُت). نزالقیـــةإ ال تكـــون ْیجـــب أن: ذلـــك

ً یكــون لــون هــذه الخطــوط واضــحا ْمنـاطق اللعــب التــي تحــددها ویجــب أن
  .میدان اللعبوبشكل مغایر مع لون 

فقـــط هـــي التـــي یجـــب تحدیـــدها ) ١(الخطـــوط المـــشار إلیهـــا فـــي القـــانون 
  .على میدان اللعب

ُعنــد اســتخدام صــاالت متعــددة األغــراض، یــسمح بخطــوط أخــرى بــشرط 
 تكـــون بلـــون مختلـــف ویمكـــن تمییزهـــا بوضـــوح عـــن خطـــوط كـــرة قـــدم ْأن

  .الصاالت
ن اللعــــب، إذا قــــام الالعــــب بوضــــع عالمــــات غیــــر مرخــــصة علــــى میــــدا

إذا الحـظ الحكـام ذلـك أثنـاء . ریاضـيغیر الفیجب إنذار الالعب للسلوك 
المبـــاراة، فیجـــب إیقـــاف اللعـــب، إذا لــــم یتمكنـــوا مـــن تطبیـــق مبـــدأ إتاحــــة 

سـیتم . ریاضـيغیـر الُ ینـذر للـسلوك ْالفرصة، والالعب المخالف یجـب أن
 الكــرة اسـتئناف اللعــب بركلــة حـرة غیــر مباشــرة للفریــق المنـافس مــن مكــان
أنظــر  (عنــدما تــم إیقــاف اللعــب، إال إذا كانــت الكــرة داخــل منطقــة الجــزاء

  ). ١٣قانون 
الخطـــان القـــصیران همـــا خطـــي . الخطـــان الطـــویالن همـــا خطـــي التمـــاس

 .المرمى
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لــى نـصفین بواسـطة خــط المنتـصف، والـذي یوصــل إینقـسم میـدان اللعـب 
  .نقطة المنتصف من خطي التماس

 ســم، فــي وســط خــط منتــصف ٦ف قطــر تحــدد عالمــة المنتــصف بنــص
   م٣تحاط بدائرة نصف قطرها . میدان اللعب

 م مـن قـوس كـل زاویـة، ٥مـسافة  اللعب على توضع عالمة خارج میدان
 ٥بزاویة قائمة مع خط المرمـى ویـتم فـصلها عـن خـط المرمـى بفـراغ مـن 

 ٥ الالعبـین المـدافعین یراعـون الحـد األدنـى لمـسافة ّ أنلتأكـدسم، وذلك ل
 ســـم ٨ یكـــون عـــرض هـــذه العالمـــة ْیجـــب أن. عنـــد تنفیـــذ ركلـــة ركنیـــةم 

  . سم٤٠وطولها 
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  Pitch dimensions میدان اللعب  أبعاد٣
  . من طول خط المرمىكبر یكون طول خط التماس أْیجب أن
  . سم٨ یكون عرض كافة الخطوط ْیجب أن

  :يدولیة، األبعاد تكون كما یلغیر البالنسبة  للمباریات 
  م٢٥    الحد األدنى):     خط التماس(الطول 

   م٤٢             الحد األقصى
   م١٦          الحد األدنى):   خط المرمى(العرض 
   م٢٥            الحد األقصى    

  :بالنسبة للمباریات الدولیة األبعاد تكون كما یلي
   م٣٨            الحد األدنى  ):خط التماس(الطول 

   م٤٢      الحد األقصى      
   م٢٠          الحد األدنى):    خط المرمى(العرض 
   م٢٥     الحد األقصى      

 طـــــول خـــــط المرمـــــى وخـــــط التمـــــاس ضـــــمن سابقةقـــــد تحـــــدد قواعـــــد المـــــ
  .المتطلبات المذكورة أعاله
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  The penalty area منطقة الجزاء ٤
م مـن الحافـة الخارجیـة لكـل مـن قـائمي  ٦یرسـم خطـان وهمیـان طولهمـا 

ذه الخطــوط یــتم ى وبزاویــة قائمــة علــى خــط المرمــى، وفــي نهایــة هــالمرمــ
 م مـن ٦اتجاه أقرب خط تماس، كل منهما بنـصف قطـر برسم ربع دائرة 

 م ١٦,٣دائـرة بخـط  الجـزء العلـوي لكـل ربـع ینـضم. خـارج قـائمي المرمـى
المنطقــــة المحــــددة بهــــذه . مــــوازي لخــــط المرمــــى مــــا بــــین قــــائمي المرمــــى

  .ي منطقة الجزاءالخطوط وخط المرمى ه
م مــن نقطــة  ٦ مــسافة علــى ُداخــل كــل منطقــة جــزاء ترســم عالمــة جــزاء

هــذه تكــون . المنتــصف مــا بــین قــائمي المرمــى وبــنفس البعــد عــن كلیهمــا
  . سم٦عالمة دائریة نصف قطرها 

 م ٥ مــسافة، علـى إضــافیة فـي منطقـة الجـزاء) خـط(یجـب وضـع عالمـة 
 دافعین یراقبـــون هـــذه المـــسافة الحـــراس المـــّأن، للتأكـــد  م١٠عالمـــة  مـــن

یبلـغ . (DFKSAF)عند تنفیذ ركلة حرة مباشرة بالخطأ المتـراكم الـسادس 
  . سم٤٠ سم وطولها ٨عرض هذه العالمة 
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  The 10m mark م ١٠ عالمة ٥
ــــة  ــــى ُترســــم العالمــــة الثانی  م مــــن نقطــــة منتــــصف قــــائمي ١٠ مــــسافةعل

  .المرمى وبنفس البعد عن كلیهما
 م ٥ضع عالمتین إضافیتین على میدان اللعـب علـى مـسافة  توْیجب أن

 م، لإلشــارة الــى الحــد األدنــى للمــسافة التــي ١٠الــى یمــین ویــسار عالمــة 
 م، هــذه تكــون عالمــات ١٠یجـب مراعاتهــا عنــد تنفیـذ الركلــة مــن عالمـة 

  .  سم٤دائریة یبلغ نصف قطر كل منها 
 خــط  م مــن١٠ مــسافةمــي مــن خــالل هــذه العالمــات، علــى یمــر خــط وه

، یحـــدد حـــدود المنطقـــة حیـــث، إذا تـــم ارتكـــاب مخالفـــة لـــه ٍ ومـــوازالمرمـــى
ًركلــة حــرة مباشــرة بدایــة بالخطــأ المتــراكم الــسادس فیهــا، قــد تختــار الفــرق 
ًبــین تنفیــذ ركلــة حــرة مباشــرة بدایــة بالخطــأ المتــراكم الــسادس مــن عالمــة 

  .أو من المكان الذي ارتكبت فیه المخالفة م ١٠
  
  The substitution zonesالتبدیل  مناطق ٦

منـــاطق التبــــدیل هــــي المنــــاطق الواقعــــة علــــى خــــط التمــــاس أمــــام مقاعــــد 
  :الفریقین

 م عــن خــط المنتــصف ٥تقــع تلــك المنــاطق أمــام المنطقــة الفنیــة، تبعــد  •
 ســم، ٨٠وتحـدد هـذه المنـاطق فــي كـل مـن نهایتیهـا بطـول .  م٥وطولهـا 

 سـم خـارج میـدان اللعـب، ٤٠ و  سم داخل میدان اللعب٤٠بحیث یكون 
  . سم٨ویكون عرض هذه الخطوط 
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. تقــع منطقــة تبــدیل الفریــق فــي نــصف میــدان اللعــب الــذي یــدافع عنــه •
یقـــوم الفریقـــان بتغییـــر المرمـــى فـــي الـــشوط الثـــاني مـــن المبـــاراة وأي مـــن 

  .فترتي الوقت االضافي المطلوبة
 ذات الــصلة اتراءهنــاك الكثیــر مــن التفاصــیل المتعلقــة بالتبــدیالت واإلجــ

  ٣متوفرة في القانون 
  
  The corner area المنطقة الركنیة ٧

.  سم داخل میدان اللعـب مـن كـل زاویـة٢٥ُترسم ربع دائرة نصف قطرها 
  . سم٨یكون بعرض ) قوس الزاویة(الخط 

  
  The technical areaالمنطقة الفنیة  ٨

 یــــــقتتمیــــــز المنطقــــــة الفنیــــــة بمنطقــــــة جلــــــوس مخصــــــصة لمــــــسؤولي الفر
بـین المنـشآت، یـتم  بینما قد یختلف حجم وموقع المنـاطق الفنیـة. والبدالء

  :تطبیق اإلرشادات التالیة
 م فقـــــــط علـــــــى جـــــــانبي المنطقـــــــة ١ تمتـــــــد المنطقـــــــة الفنیـــــــة ْیجـــــــب أن •

 . سم من خط التماس٧٥ٕالمخصصة للجلوس والى األمام لمسافة 
 .یجب استخدام عالمات لتحدید المنطقة •
فـــي د األشـــخاص المـــسموح لهـــم بـــشغل المنطقـــة الفنیـــة تم تحدیـــد عـــدیـــ •

 .قواعد المسابقة
 : شاغلو المنطقة الفنیة •
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  ًیتم تحدیدهم قبل بدایة المباراة وفقا لـقواعد المسابقة؛ •  
   بطریقة مسؤولة؛علیهم التصرفیجب  •  

ـــیهم البقـــاء ضـــمن حـــدودها إال فـــي ظـــروف خاصـــة، علـــى  •   یجـــب عل
  :سبیل المثال

طبیب یدخل إلى میدان اللعـب، بموافقـة أحـد /عالج طبیعي ئي أخصا   
  .العب مصاب ، لتقییممینالحك

ُیــــسمح لــــشخص واحــــد فقــــط فــــي كــــل مــــرة بــــالوقوف ونقــــل التوجیهــــات  •
 .التكتیكیة من المنطقة الفنیة

 للبــدالء ومــدرب اللیاقــة البدنیــة بــإجراء اإلحمــاء أثنــاء المبــاراة فــي جــوزی •
إذا كانـت . فنیـةلهـذا الغـرض خلـف المنطقـة الالمنطقة المنـصوص علیهـا 

هــــذه المنطقــــة غیــــر متــــوفرة، فیمكــــنهم إجــــراء اإلحمــــاء بــــالقرب مــــن خــــط 
ّالتمـــــاس طالمـــــا أنهـــــم ال یعیقـــــون حركـــــة الالعبـــــین والحكـــــام ویتـــــصرفون 

  .بطریقة مسؤولة
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  منطقة التبدیل والمنطقة الفنیة 
The substitution zone and technical area  

 
 

 
  
  
  
  
  

  Safetyالسالمة 
خطـــوط حـــدود  تحـــدد قواعـــد المـــسابقة الحـــد األدنـــى للمـــسافة بـــینســـوف 

تفــصل  والحــواجز التــي) خطــوط التمــاس وخطــوط المرمــى(میــدان اللعــب 
بطریقـة  ،)بما فـي ذلـك الحـواجز مـع اإلعالنـات، ومـا إلـى ذلـك(الجمهور 

  .ًتضمن سالمة المشاركین دائما
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  The goals  المرمیان٩
  .جب وضع مرمى على مركز كل من خطي المرمىی

یتكـون المرمــى مــن قــائمین رأســیین مثبتـین علــى مــسافتین متــساویتین مــن 
ُ یــصنع قــائمي ْیجــب أنكــل زاویــة ویتــصالن مــن األعلــى بعارضــة أفقیــة، 

مــع حــواف ( تكــون مربعــة ْیجــب أن. المرمــى والعارضــة مــن مــادة مناســبة
 ال ْستدیرة الـــــشكل ویجـــــب أنأو مــــ) مــــستدیرة لـــــضمان ســــالمة الالعبـــــین

  .ًتشكل خطرا على الالعبین
 م ویكـون االرتفـاع مـا ٣) القیاس الداخلي(تكون المسافة ما بین القائمین 

  . م٢بین الحافة السفلى للعارضة واألرض 
 سـم، یجـب ٨یكون لقائمي المرمى والعارضة نفس العرض والسمك وهـو 

ایـــــة قـــــائمي المرمـــــى ُ تـــــصنع الـــــشباك مـــــن مـــــادة مناســـــبة وتثبـــــت بنهْأن
 تـــدعم بـــشكل مناســـب بحیـــث ال ْیجـــب أن. والعارضـــة بـــدعامات مناســـبة

  .تؤثر على حارس المرمى
 اللعــب حتــى یــتم م إیقــاف العارضــة منفــصلة أو مكــسورة، یــتإذا أصــبحت

 إذا لـــم یكـــن مـــن الممكـــن إصـــالح. إصـــالحها أو اســـتبدالها فـــي الموضـــع
 خدام الحبـــل لیحـــل محـــلال یجـــوز اســـت. العارضـــة، فیجـــب إلغـــاء المبـــاراة

 إذا كـــان باإلمكــــان إصـــالح العارضـــة، یــــتم اســـتئناف المبــــاراة. العارضـــة
ت داخـل ّبإسقاط كرة مـن مكـان الكـرة عنـدما تـم إیقـاف اللعـب، إال إذا كانـ

  ).٨قانون أنظر (منطقة الجزاء 
ن بلــــون مختلــــف عــــن میــــدان ا یكــــون قائمــــا المرمــــى والعارضــــتْیجــــب أن

  .اللعب
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 ال ْیجـب أن . یكون للمرمیین نظام استقرار یمنعها من االنقـالبْیجب أن
 یكـــون لهـــا وزن مناســـب فـــي ْیـــتم تثبیتهـــا علـــى األرض، ولكـــن یجـــب أن

تعـــریض  الخلـــف للـــسماح لقـــائمي المرمـــى بـــالتحرك بـــشكل معقـــول بـــدون
  .سالمة المشاركین للخطر

  
  
  
  
  
  
  
  

  . ذا الشرطمولة إال إذا استوفت هال یمكن استخدام األهداف المح
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  Goal movement  تحرك المرمى١٠
ـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بوضـــــع  یجـــــب علـــــى الحكـــــام اســـــتخدام اإلرشـــــادات التالی

  :وتسجیل هدف المرمیین على طول خط المرمى
ــــــــشكل صــــــــحیح    ــــــــى موضــــــــوع ب                                                   المرم

                                                                    
         

                
  
  
  
  
  
  
  

  المرمى متحرك                                     
A =یحتسب الهدف 
B = ِإذا كـــان كـــال قـــائمي المرمـــى یالمـــسان خـــط المرمـــى، فیجـــب علـــى

 .الحكام احتساب الهدف إذا تجاوزت الكرة بكاملها خط المرمى
C =نـــدما ال یلمـــس أحـــد قـــائمي المرمـــى علـــى یعتبـــر المرمـــى متحـــرك ع

 .األقل خط المرمى
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ّفــي حــال تحــرك أو انقلــب المرمــى، ســواء بــشكل متعمــد أو غیــر متعمــد، 
، قبـل عبـور )بما فـي ذلـك حـارس المرمـى(من قبل العب الفریق المدافع 

یجــب علــى الحكـــام احتــساب الهــدف إذا كانـــت ّفإنـــه الكــرة خــط المرمــى، 
  .لمرمى بین القائمین في الوضع الطبیعيالكرة في طریقها لدخول ا

إذا قام العب الفریق المهاجم بتحریك المرمى أو قلبـه بـشكل غیـر متعمـد 
 :َأو متعمد، فیجب عدم احتساب الهدف، و

 إذا كان بشكل غیر متعمد، یتم استئناف المباراة بإسقاط كرة؛• 
باشـــرة  إذا كــان بـــشكل متعمـــد، یــتم اســـتئناف المبـــاراة بركلــة حـــرة غیـــر م•

   .ویجب إنذار الالعب
  

  Advertising on the pitch اإلعالن على میدان اللعب ١١
ُإذا كانـــت قواعــــد المـــسابقة ال تمنــــع ذلــــك، یـــسمح بــــاإلعالن علــــى أرض 

أو الحكـــام أو یعیــــق   ال یــــشتت انتبـــاه الالعبـــینْمیـــدان اللعـــب، شـــرط أن
  .رؤیة الخطوط المحددة
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    اإلعالن على شباك المرمى١٢
Advertising on the goal nets 
ُإذا كانـــت قواعـــد المـــسابقة ال تمنـــع ذلـــك، یـــسمح بـــاإلعالن علـــى شـــباك 

  . ال یخلط أو یعیق رؤیة الالعبین والحكامْالمرمى، شرط أن
  
  

  اإلعالن في المناطق الفنیة  ١٣
Advertising in the technical areas  

اإلعالن علــــى أرض إذا كانـــت قواعــــد المـــسابقة ال تمنــــع ذلــــك، یـــسمح بــــ
شـــاغلي المنـــاطق   ال تـــشتت االنتبـــاه أو تربـــكْشـــرط أنالمنـــاطق الفنیـــة، 

  .المذكورة أو أي مشارك آخر
  

  اإلعالن حول میدان اللعب  ١٤
Advertising around the pitch  

  : یكون اإلعالن العمودي على األقلْیجب أن
. ق التبـدیل التماس، باستثناء فـي المنـاطق الفنیـة ومنـاطي م من خط١• 

  ُالتي یمنع فیها جمیع اإلعالنات العمودیة؛
  نفس المسافة من خط المرمى مثل عمق شبكة المرمى؛• 
  . م من شبكة المرمى١• 
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  THE BALL   الكرة- ٢قانون 
  Qualities and measurementsالخصائص والمقاییس  ١

  : تكون الكرةْیجب أن
  .مستدیرة •
  .مصنوعة من مادة مناسبة •
  . سم٦٤لى إ  سم٦٢محیطها بین  •
  . غم عند بدء المباراة٤٤٠لى إ  غم٤٠٠وزنها بین  •
 ٢ســم/ غــم٩٠٠–٦٠٠َ ضــغط جــوي و ٠,٩–٠,٦ًالــضغط مــساویا إلــى  •

  .عند مستوى سطح البحر
 سـم فــي أول ٦٥ سـم وال یزیـد عـن ٥٠ ال یقـل ارتـداد الكـرة عـن ْیجـب أن

  . م٢ لها عند إسقاطها من ارتفاع ارتداد
ُمیع الكرات المستعملة فـي مباریـات تلعـب فـي مـسابقات رسـمیة منظمـة ج

 أو االتحـادات القاریـة یجـب FIFAتحت رعایة االتحاد الدولي لكرة القـدم 
  : تحمل أحد التاليْأن

FIFA Quality PRO 
FIFA Quality 

IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD   
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ًارهـا رسـمیا وتراعـي المتطلبـات ّكل عالمة تشیر على أن الكرة قد تـم اختب
الفنیة الخاصة لهذه العالمة، باإلضافة الى الحد األدنـى مـن المواصـفات 

 تـــتم الموافقـــة علیهـــا مـــن قبـــل ْ والتـــي یجـــب أن٢الموضـــحة فـــي القـــانون 
  .FIFAاالتحاد الدولي لكرة القدم 

تخضع المعاهـد التـي تقـوم بـإجراء التجـارب إلـى مـصادقة االتحـاد الـدولي 
  .FIFA القدم لكرة
  
  Advertising on the ball اإلعالن على الكرة ٢

فــي مباریــات المــسابقات الرســمیة التــي تــنظم تحــت رعایــة االتحــاد الــدولي 
ُلكــرة القــدم، االتحــادات القاریــة أو االتحــادات األعــضاء ال یــسمح بوضــع 
ــــشعار الخــــاص  ــــى الكــــرة باســــتثناء ال أي نــــوع مــــن اإلعــــالن التجــــاري عل

ّو الجهــة المنظمــة لهــا والعالمــة التجاریــة للجهــة الــصانعة، إن بالمــسابقة أ
  .ْلوائح المسابقة یمكن أن تحدد حجم وعدد هذه الشعارات

  
  التالفة / استبدال الكرة المنفجرة٣

Replacement of a burst/defective ball  
إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفـة أثنـاء سـیر المبـاراة، یـتم إیقـاف اللعـب 

افه بإســــقاط الكــــرة البدیلــــة فــــي المكــــان الــــذي أصــــبحت فیــــه الكــــرة واســــتئن
األصـــلیة تالفـــة، إال إذا تـــم إیقـــاف اللعـــب بـــالكرة األصـــلیة داخـــل منطقـــة 

ــــدما تنفجــــر الكــــرة أو ). ٨أنظــــر قــــانون (الجــــزاء  االســــتثناء فقــــط هــــو عن
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تصبح تالفة كنتیجة لضرب أحد القائمین أو العارضة ثـم بعـد ذلـك تـدخل 
  ). من هذا القانون٦أنظر فقرة (ًة المرمى مباشر

إذا انفجــرت الكــرة أو أصــبحت تالفــة عنــد ركلــة بدایــة، رمیــة مرمــى، ركلــة 
  .ركنیة، ركلة حرة، ركلة جزاء أو ركلة تماس، یتم إعادة تنفیذ االستئناف

ركالت مـــن الــجــزاء أو الإذا انفجــرت الكــرة أو أصـــبحت تالفــة أثنــاء ركلـــة 
 تلمــس العــب، عارضــة أو ْألمــام وقبــل أنعالمــة الجــزاء نتیجــة تحركهــا ل

  .قائم، یتم إعادة تنفیذ ركلة الجزاء
  . مین المباراة بدون موافقة أحد الحكال یجوز تغییر الكرة أثناء

  
  Additional balls الكرات اإلضافیة ٤

 حــــول میــــدان ٢یجــــوز وضــــع كــــرات إضــــافیة تراعــــي متطلبــــات القــــانون 
  .سیطرة الحكام تكون كل الكرات تحت ْیجب أن. اللعب

  
  Extra balls on the pitch كرات إضافیة على میدان اللعب ٥

إذا دخلت كرة إضافیة میدان اللعب عنـدما كانـت الكـرة فـي اللعـب، یجـب 
یجـب . على الحكام إیقاف اللعب فقط إذا تداخلت الكرة اإلضـافیة باللعـب

صــلیة اســتئناف اللعــب بإســقاط كــرة مــن المكــان الــذي كانــت فیــه الكــرة األ
أنظـــر ( داخـــل منطقـــة الجـــزاء  ذلـــكعنـــدما تـــم إیقـــاف اللعـــب، إال إذا كـــان

  ).٨قانون 
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إذا دخلـت كـرة إضـافیة میـدان اللعـب عنـدما كانـت الكـرة فـي اللعـب بـدون 
ّ تتـــداخل باللعـــب، فإنـــه یـــسمح الحكـــام باســـتمرار اللعـــب ویجـــب إخـــراج ْأن

  .الكرة اإلضافیة في أقرب فرصة ممكنة
  
  تالفة / كرة منفجرةمتضمنالمرمى ال ٦

Goal involving a burst/defective ball  
 ضــربت أحــد قــائمي المرمــى ْإذا انفجــرت الكــرة أو أصــبحت تالفــة بعــد أن

یجـــب علـــى الحكـــم احتـــساب ّفإنـــه ًأو العارضـــة ودخلـــت المرمـــى مباشـــرة، 
  .الهدف
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 THE PLAYERS الالعبون - ٣قانون 
  Number of players  عدد الالعبین١
لعـــب المبـــاراة بـــین فـــریقین یتكـــون كـــل منهمـــا مـــن خمـــسة العبـــین كحـــد ُت

ال یمكــــــن بــــــدء أو .  یكــــــون حــــــارس المرمــــــىْأقــــــصى، أحــــــدهم یجــــــب أن
  . لدیه أقل من ثالثة العبینینفریقال من استئناف المباراة إذا كان أي

إذا فریق لدیه أقل من ثالثة العبین بسبب مغـادرة العـب أو أكثـر میـدان 
ًمدا، فال یكون الحكـام مجبـرین علـى إیقـاف اللعـب ومـن الممكـن اللعب ع

 ال یــتم اســتئناف المبــاراة بعــد ْإعطــاء مبــدأ إتاحــة الفرصــة، لكــن یجــب أن
 ذهبــت الكــرة خــارج اللعــب إذا كــان الفریــق ال یملــك العــدد األدنــى مــن ْأن

  .ثالثة العبین
ّإذا نــصت قواعــد المــسابقة أنــه یجــب تــسمیة كــل الالعبــین والبــد الء قبــل ّ

ّركلة البدایة وبدأ الفریق المباراة بأقل من خمسة العبین، فإنه یجـوز فقـط 
ّلالعبــین والبــدالء الــذین تمــت تــسمیتهم علــى قائمــة الفریــق المــشاركة فــي 

  .  المباراة عند وصولهم
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   عدد التبدیالت والبدالء ٢
Number of substitutions and substitutes  

  .یر محدد من التبدیالت خالل المباراةیجوز استخدام عدد غ
  

  Official competitions المسابقات الرسمیة
لعــــب فـــــي ُتكحــــد أقـــــصى یجــــوز اســـــتخدام تــــسعة بـــــدالء فــــي أي مبـــــاراة 

، FIFAمــسابقات رســمیة منظمــة تحــت رعایــة االتحــاد الــدولي لكــرة القــدم 
قواعــــــد  تـــــنص ْیجـــــب أن. االتحـــــادات القاریـــــة أو االتحـــــادات األعـــــضاء

  . عدد البدالء الذین یمكن تسمیتهمعلىابقة المس
  

  Other matchesالمباریات األخرى 
 یمكــــن اســــتخدام عـــشرة بــــدالء كحــــد ،”A“فـــي مباریــــات الفــــرق المحلیـــة 

  .أقصى
فـــي جمیـــع المباریـــات األخـــرى، یجـــوز اســـتخدام أكبـــر عـــدد مـــن البـــدالء، 

  :ْشرط أن
  البدالء؛تصل الفرق المعنیة إلى اتفاق حول العدد األقصى من •
  .یتم إبالغ الحكام قبل المباراة •

إذا لــم یــتم إبــالغ الحكــام، أو إذا لــم یــتم التوصــل إلــى اتفــاق قبــل المبــاراة، 
  .سمح باستخدام أكثر من عشرة بدالءُفال ی
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 ٤٣

   تقدیم قائمة الالعبین والبدالء ٣
Submission of list of players and substitutes   

ُ تعطـى أسـماء الالعبـین والبـدالء إلـى الحكـام ْنفي كل المباریات، یجب أ
أي العــــب أو بــــدیل ال . قبــــل بــــدء المبــــاراة، ســــواء كــــانوا موجــــودین أم ال

  .ُیعطى اسمه للحكام في هذا الوقت فال یجوز إشراكه في المباراة
  
  Substitution procedure التبدیل ات إجراء٤

لكـرة فـي اللعـب أم یجوز إجراء عملیة التبدیل في أي وقـت، سـواء كانـت ا
عنـــد اســـتبدال العـــب ببـــدیل، یـــتم . ال، باســـتثناء خـــالل الوقـــت المـــستقطع

  :تطبیق التالي
میـــدان اللعـــب مـــن منطقـــة التبـــدیل الخاصـــة المـــستبدل  مغـــادرة الالعـــب •

 وانین فــي قــفریقهــا، مــع االحتفــاظ باالســتثناءات المنــصوص علیهــا/بفریقــه
  .كرة قدم الصاالت

تبدل ال یحتــــاج الحــــصول علــــى موافقــــة الحكــــام لمغــــادرة الالعـــب المــــس •
 .میدان اللعب

 .البدیل ال یحتاج موافقة الحكام لدخول میدان اللعب •
  . یدخل البدیل میدان اللعب فقط بعد مغادرة الالعب المستبدل •
ــــــدیل الخاصــــــة  • ــــــة التب ــــــر منطق ــــــدان اللعــــــب عب ــــــى می ــــــدیل إل یــــــدخل الب

  .فریقها/بفریقه
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 ٤٤

 التبـــدیل قـــد اكتملـــت بمجـــرد دخـــول البـــدیل إلـــى میـــدان تعتبـــر إجـــراءات •
فریقها بعـد تـسلیم صـدریته إلـى /اللعب عبر منطقة التبدیل الخاصة بفریقه

ّالالعــب المــستبدل، إال إذا غــادر هــذا الالعــب میــدان اللعــب عبــر مكــان 
 آخـر ألي ســبب منـصوص علیــه فــي قـوانین اللعبــة، فــي مثـل هــذه الحالــة

  .لى الحكم الثالثإصدریته یجب على البدیل تسلیم 
ــــدیل العبــــا والالعــــب المــــستبدل یــــصبح  • ًمــــن تلــــك اللحظــــة، یــــصبح الب

 .ًبدیال
: یمكن رفض إجراء التبدیل في ظل ظـروف معینـة، علـى سـبیل المثـال •

 .معداتها كما في التعلیمات/إذا كان البدیل ال یملك معداته
ئناف اللعـب بتنفیـذ  التبـدیل اسـتاتال یجوز للبدیل الـذي لـم یكمـل إجـراء •

ركلـــة تمـــاس، ركلــــة جـــزاء، ركلــــة حـــرة، ركلـــة ركنیــــة أو رمیـــة مرمــــى، أو 
  .بإستالم الكرة المسقطة

  .یحق لالعب المستبدل المشاركة في المباراة مرة أخرى •
یكـــــون كافـــــة البـــــدالء خاضـــــعین لـــــسلطات وقـــــرارات الحكـــــام ســـــواء تـــــم  •

  .استدعاؤهم للعب أم ال
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 ٤٥

  Warming up اإلحماء ٥
یجوز لخمـسة بـدالء كحـد أقـصى مـن كـل فریـق إجـراء اإلحمـاء فـي نفـس 

  .الوقت
  
 Changing the goalkeeperتغییر حارس المرمى  ٦
یجــوز ألي مــن البــدالء بتغییــر مركــزهم مــع حــارس المرمــى دون إبــالغ  •

  .الحكام أو انتظار إیقاف المباراة
مــع ذلـــك، یجـــب ألي العـــب تغییــر مركـــزه مـــع حــارس المرمـــى؛ یجــوز  •

 یقوم بذلك أثناء توقف المباراة ویجـب إبـالغ الحكـام ْعلى هذا الالعب أن
  .قبل إجراء عملیة التغییر

 یلـبس ْالالعب أو البدیل الذي یغیر مركزه مع حـارس المرمـى یجـب أن •
. قمــیص حـــارس المرمـــى مــع إدراج رقـــم الالعـــب أو البــدیل علـــى الظهـــر

ّ علـــى أن الالعـــب الـــذي یلعـــب  تـــنص شـــروط المـــسابقة كـــذلكْیمكـــن أن
فــس لــون قمــیص حــارس المرمــى  یرتــدي نْكالعــب طــائر یجــب علیــه أن

  .بالضبط
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 ٤٦

 Offences and sanctionsالمخالفات والعقوبات  ٧
إذا دخـــل بــــدیل میــــدان اللعــــب قبــــل خــــروج الالعــــب المــــستبدل أو خــــالل 
 عملیـة التبـدیل دخـل بـدیل میـدان اللعــب مـن مكـان آخـر مـن غیـر منطقــة

  :فریقها/التبدیل الخاصة بفریقه
ً ال یكون فورا إذا كـان مـن الممكـن ْعلى أن(یقوم الحكام بإیقاف اللعب  •

  ).تطبیق مبدأ إتاحة الفرصة
 التبــدیل ویــأمروه بمغــادرة ات إجــراءمخالفتــهوم الحكــام بإنــذار البــدیل لیقــ •

  . میدان اللعب
اللعـب بركلـة حـرة غیـر ّبإیقـاف اللعـب، فإنـه یـتم اسـتئناف الحكـام  إذا قام 

فریقهــا مخالفـــة /إذا ارتكــب هـــذا البــدیل أو فریقــه. مباشــرة للفریــق المنــافس
 ٣ّأخـــرى، فإنـــه یـــتم اســـتئناف اللعـــب بموجـــب الفقـــرة المخصـــصة للقـــانون 

ضمن التفسیرات والتوصیات جزء من اإلرشـادات العملیـة لحكـام كـرة قـدم 
  . الصاالت وحكام المباراة اآلخرین

غـــادرة میـــدان اللعـــب عـــب المـــستبدل خـــالل عملیـــة التبـــدیل بمإذا قـــام الال
 كــرة قـدم الــصاالت ومــن مكــان آخــر غیــر وانین فــي قــذكورلـسبب غیــر مــ

علــى (یقــوم الحكــام بإیقــاف اللعــب  :فریقهــا/منطقــة التبــدیل الخــاص بفریقــه
ٕ وانـذار )ً ال یكون فورا إذا كان من الممكن تطبیـق مبـدأ إتاحـة الفرصـةْأن

  . التبدیلاتفته إجراءالالعب لمخال
ّإذا قــام الحكــام بإیقــاف اللعــب، فإنــه یــتم اســتئناف اللعــب بركلــة حــرة غیــر 

  .مباشرة للفریق المنافس
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 ٤٧

  :بالنسبة ألي مخالفات أخرى
 .یتم إنذار الالعبین المعنیین •
 .یتم استئناف المباراة بركلة حرة غیر مباشرة للفریق المنافس •

للعــــب بموجــــب الفقــــرة المخصــــصة فــــي حــــاالت خاصــــة، یــــتم اســــتئناف ا
 ضــــمن التفـــسیرات والتوصــــیات جـــزء مــــن اإلرشـــادات العملیــــة ٣للقـــانون 

  . لحكام كرة قدم الصاالت وحكام المباراة اآلخرین
  
   الالعبون والبدالء المطرودون ٨

Players and Substitutes Sent Off 
  :الالعب الذي یتم طرده

 ته على قائمة الفریق بأي صفة؛ قبل تقدیم قائمة الفریق ال یجوز تسمی •
بعد تسمیته علـى قائمـة الفریـق وقبـل ركلـة البدایـة مـن الممكـن اسـتبداله  •

  .ببدیل مسمى، الذي ال یمكن استبداله
البدیل المـسمى الـذي تـم طـرده، سـواء قبـل أو بعـد ركلـة البدایـة، ال یمكـن 

  . استبداله
 یـدخل ْالبدایـة وأن یحل محل الالعـب المطـرود بعـد ركلـة ْیجوز لبدیل أن

میــدان اللعــب بعــد انتهــاء دقیقتــین مــن وقــت اللعــب المنقــضي بعــد الطــرد 
، وبــشرط ) دقیقتــینةدلمــفریقهـا / فریقــهخفــض ْبعـد أن: علـى ســبیل المثــال(

ّ یكــون لدیــه تفــویض أو إذن مــن المیقــاتي أو الحكــم الثالــث، إال إذا تــم ْأن
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 ٤٨

لحالـــة یــتم تطبیـــق تــسجیل هــدف قبـــل انقــضاء الـــدقیقتین، فــي مثـــل هــذه ا
  :الشروط التالیة

إذا كــان هنــاك خمــسة العبــین ضــد أربعــة أو أربعــة ضــد ثالثــة والفریــق  •
ّســـجل هـــدفا، فـــإن الفریـــق الـــذي . الـــذي یمتلـــك عـــدد أكبـــر مـــن الالعبـــین ً

 . یمتلك عدد أقل من الالعبین یمكنه الزیادة بالعب واحد
 وتـم تـسجیل هـدف، فـال یـتم ِإذا كان كال الفریقین یلعب بثالثة أو أربعة •

  .زیادة أي من الفریقین حتى تنقضي الدقیقتین
إذا كان خمسة العبین یلعبون ضد ثالثـة، والفریـق الـذي یمتلـك خمـسة  •

ّالعبــین ســجل هــدف، فإنــه یــتم زیــادة الفریــق الــذي یمتلــك ثالثــة العبــین 
 . بالعب واحد فقط

 مــن الالعبــین، إذا تــم تــسجیل هــدف مــن الفریــق الــذي یمتلــك عــدد أقــل •
تستمر المباراة دون تغییر في عدد الالعبـین حتـى تنقـضي الـدقیقتین، إال 
ًإذا سجل الفریق الذي یمتلـك عـدد أكبـر مـن الالعبـین هـدفا بعـد ذلـك فـي 

 .الفترة اإلنتقالیة
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 ٤٩

   أشخاص إضافیون على میدان اللعب ٩
Extra person on the pitch  

مــــدرجون علــــى قائمــــة الفریــــق هــــم مــــن المــــدرب والمــــسؤولون اآلخــــرون ال
  .مسؤولي الفریق

أي شـــخص غیـــر مـــدرج علـــى قائمـــة الفریـــق كالعـــب، بـــدیل أو مـــسؤول 
  .فریق یعتبر عامل خارجي

، العـب )باستثناء كجزء مـن إجـراء التبـدیل(إذا دخل مسؤول فریق، بدیل 
  : ّمطرود أو عامل خارجي، فإنه یجب على الحكام

 هناك تداخل في اللعب؛ إیقاف اللعب فقط إذا كان •
  إخراج الشخص عند توقف اللعب؛•
 . اتخاذ اإلجراء التأدیبي المناسب•

  :إذا توقف اللعب وكان التداخل بواسطة
 مسؤول فریق، بـدیل أو العـب مطـرود، یـتم اسـتئناف اللعـب بركلـة حـرة •

 مباشرة أو ركلة جزاء؛
  . عامل خارجي، یتم استئناف اللعب بإسقاط كرة•

  .الحكام تقدیم تقریر بالحادثة الى السلطات المختصةیجب على 
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 ٥٠

   تسجیل هدف بوجود العب إضافي على میدان اللعب ١٠
Goal scored with an extra person on the pitch   
إذا كانـت الكــرة فــي طریقهـا الــى المرمــى والتــداخل لـم یمنــع العــب الفریــق 

خلـــت الكـــرة المرمـــى المـــدافع مـــن لعـــب الكـــرة، یـــتم احتـــساب الهـــدف إذا د
باســـتثناء إذا كــان التــداخل بواســـطة ) حتــى إذا كــان هنـــاك تالمــس للكــرة(

  .الفریق المهاجم
ّ تـــم اســـتئناف اللعـــب، أدرك الحكـــام أن ْإذا، بعـــد تـــسجیل هـــدف وبعـــد أن

هناك شخص إضافي كان على میـدان اللعـب عنـدما تـم تـسجیل الهـدف، 
  .ّفإنه ال یمكن عدم احتساب الهدف

لـــشخص اإلضـــافي الیـــزال موجـــود علـــى میـــدان اللعـــب، یجـــب إذا كـــان ا
 :على الحكام

  إیقاف اللعب؛•
  إخراج الشخص اإلضافي؛•
 .  االستئناف بإسقاط كرة أو ركلة حرة كما هو مناسب•

  .یجب على الحكام تقدیم تقریر بالحادثة الى السلطات المختصة
ًن شخــصا إذا، بعــد تــسجیل هــدف وقبــل اســتئناف اللعــب، أدرك الحكــام أ ّ

 :ًإضافیا كان على میدان اللعب عندما تم تسجیل هدف
 : یجب على الحكام عدم احتساب الهدف إذا كان الشخص اإلضافي•
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 العـــب، بـــدیل، العـــب مطـــرود أو مـــسؤول مـــن الفریـــق الـــذي ســـجل •  
الهــــدف؛ یــــتم اســــتئناف اللعــــب بركلــــة حــــرة مباشــــرة مــــن مكــــان الــــشخص 

 اإلضافي؛
ي اللعب عن طریق تحویل الكـرة إلـى المرمـى  عامل خارجي تداخل ف•  

ــــتم اســــتئناف اللعــــب  المــــدأو منــــع العــــب الفریــــق افع مــــن لعــــب الكــــرة؛ ی
 .بإسقاط كرة

 : یجب على الحكام احتساب الهدف إذا كان الشخص اإلضافي•
 العــــب، بــــدیل، العــــب مطــــرود أو مــــسؤول مــــن الفریــــق الــــذي تلقــــى •  

 الهدف؛
 .لعب عامل خارجي لم یتداخل في ال•  

فـــي كـــل الحـــاالت، یجـــب علـــى الحكـــام إخـــراج الـــشخص اإلضـــافي مـــن 
  .میدان اللعب
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   معاودة دخول خاطئة من قبل العب خارج میدان اللعب ١١
Improper re-entry by player off the pitch  

لــى میــدان إإذا كــان العــب یتطلــب موافقــة أحــد الحكــام لمعــاودة الــدخول 
  :هذه الموافقة، یجب على الحكاماللعب قد فعل ذلك بدون 

ًلیس فورا إذا لم یتداخل الالعـب باللعـب أو حكـم المبـاراة ( إیقاف اللعب •
  ؛  )أو إذا ممكن تطبیق مبدأ إتاحة الفرصة

 . إنذار الالعب لدخوله میدان اللعب بدون موافقة•
ْإذا أوقف الحكام اللعب، فإنه یجب أن   :ُ یستأنفّ

 كان التداخل؛ بركلة حرة مباشرة من م•
 . بركلة حرة غیر مباشرة إذا لم یكن هناك تداخل•
  

ُالالعب الذي یعبر حدود میدان اللعـب كجـزء مـن حركـة اللعـب ال یعتبـر 
  . مخالفةّأنه ارتكب

  
   Team captain قائد الفریق ١٢

قائــد الفریـــق لـــیس لدیـــه مكانـــة خاصـــة أو امتیـــازات لكـــن لدیـــه درجـــة مـــن 
  .یقالمسؤولیة على سلوك الفر
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  THE PLAYERS’ EQUIPMENT معدات الالعبین - ٤قانون 
  Safety  السالمة١

 ال یــستخدم أي معــدات أو یرتــدي أي شــيء فیــه ْیجــب علــى الالعــب أن
  .خطورة على نفسه أو على العب آخر

أربطـة  قالدات، خـواتم، أسـاور، أقـراط، أحزمـة جلدیـة،(جمیع المجوهرات 
ُال یــــسمح باســــتخدام . جــــب إزالتهـــاممنوعـــة وی) مطاطیـــة، ومــــا إلـــى ذلــــك

  .الشریط لتغطیة المجوهرات
یرتـــدي أو  إذا كـــان الالعـــب. یجـــب فحـــص الالعبـــین قبـــل بدایـــة المبـــاراة

میـدان اللعـب،  خطرة علـى/یستخدم معدات أو مجوهرات غیر مصرح بها
  : یأمروا الالعب بما یليْیجب على الحكام أن

  إزالة العنصر؛• 
توقــف التــالي إذا كــان الالعــب غیــر قــادر أو تــرك میــدان اللعــب فــي ال• 

  .على االمتثال غیر راغب
 .یجب إنذار الالعب الذي یرفض االمتثال أو یرتدي العنصر مرة أخرى
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  Compulsory equipment المعدات اإلجباریة ٢
المعــــدات اإلجباریــــة الواجبــــة علــــى الالعــــب تتكــــون مــــن المــــواد المتفرقــــة 

  :التالیة
 مام؛قمیص بأك •
   یسمح لحارس المرمى بارتداء سراویل طویلة؛- سروال •
ــــى الجــــوارب -الجــــوارب  • ــــد لــــصق شــــریط او أي مــــادة مــــشابهة عل  عن

ــــون ذلــــك الجــــزء مــــن ْفیجــــب أن  تكــــون هــــذه المــــادة أو الــــشریط بــــنفس ل
  الجوارب الذي ُألصقت علیه؛

 تكـــون مـــصنوعة مـــن مـــواد مناســـبة لتقـــدم ْجـــب أن ی-واقیـــات الـــساقین  •
  یة معقولة وتغطى بالجوارب؛حما

 .أحذیة •
الالعــــب الـــــذي فقـــــد الحـــــذاء أو واقیـــــة الـــــساق بـــــدون تعمـــــد یجـــــب علیـــــه 

في أقرب وقت ممكن وفـي موعـد أقـصاه عنـدما تـذهب  استبدالها/استبداله
ًإذا، قبــل القیــام بــذلك، ســجل الالعــب هــدفا أو شــارك  الكــرة خــارج اللعــب؛

  .رة، یتم احتساب الهدفهدف من خالل التعزیز بلعب الك في تسجیل
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  Colours  األلــوان٣
یجــــب علــــى الفــــریقین ارتــــداء مالبــــس تمیزهمــــا عــــن بعــــضهما الــــبعض  •

 .وكذلك عن حكام المباراة
ً یرتــدي كــل حــارس مرمــى ألوانــا تمیــزه عــن الالعبــین اآلخــرین ْیجــب أن •

 .وكذلك عن حكام المباراة
كالهما لیس لدیـه قمـیص إذا كانت قمصان الحارسین من نفس اللون و •

 .ّآخر للتغییر، فإنه یسمح الحكام ببدء اللعب
ــــون واحــــد وهــــي نفــــس اللــــون ْیجــــب أن ــــة ذات ل  تكــــون المالبــــس الداخلی
ًألــوان التــي تتكــرر تمامــا /مــن كــم القمــیص أو یــشتمل علــى نمــط الرئیــسي

  .كم القمیص في
 سيالــضیقة مــن نفــس لــون اللــون الرئیــ/یجــب أن تكــون الــسراویل الداخلیــة

 یجب علـى العبـي نفـس الفریـق - سروال أو الجزء السفلي من السرواللل
  .ارتداء نفس اللون

قد تلزم قواعـد المـسابقة شـاغلي المنطقـة الفنیـة، مـن غیـر البـدالء، ارتـداء 
المالبــــس التــــي یرتــــدیها الالعبــــون  مالبـــس ذات لــــون مختلــــف عــــن لـــون

  .وحكام المباراة
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  Other equipment معدات أخرى ٤
 علــى ســبیل المثــال، أغطیــة الــرأس، أقنعــة -معــدات حمایــة غیــر خطــرة 

الوجــه، واقیــات الركبــة والــذراع مــصنوعة مــن مــادة ناعمــة وخفیفــة الــوزن 
  .ُیسمح بها، وكذلك قبعات حراس المرمى والنظارات الریاضیة -مبطنة 

  Bibs الصدریات
ــــد البــــدالء ــــداء صــــدریة فــــوق القمــــیص لتحدی   تكــــونْیجــــب أن. یجــــب ارت

الـــصدریة بلـــون مختلـــف عـــن قمـــصان الفـــریقین ولـــون صـــدریات الفریــــق 
  .المنافس

  Head covers أغطیة الرأس
، یجــب )باسـتثناء قبعـات حـراس المرمـى(عنـدما یـتم ارتـداء أغطیـة الـرأس 

  :علیها
 ْبــشرط أن( تكــون بلــون أســود أو مــن نفــس اللــون الرئیــسي للقمــیص ْأن• 

  ؛) نفس اللونمن نفس الفریق یرتدون یكون الالعبون
   تتماشى مع المظهر االحترافي لمعدات الالعب؛ْأن• 
  . ال تكون مرتبطة بالقمیصْأن• 
ً ال تــــشكل خطــــرا علــــى الالعــــب الــــذي یرتــــدیها أو أي العــــب آخــــر ْأن• 
  بسبب: على سبیل المثال(

  ؛)غلق حول الرقبة/  آلیة فتح
  ).عناصر بارزة( ال توجد أي أجزاء ممتدة خارج من السطح ْأن• 
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  Knee and arm protectors واقیات الركبة والذراع
اللـون   تكون بـنفس لـونْعندما یتم ارتداء واقیات الركبة والذراع، یجب أن

واقـــي (بنطلـــون  /ســـروالأو ) واقیـــات الـــذراع(الرئیـــسي مـــن كـــم القمـــیص 
  . تبرز بشكل مفرطْ، وال یمكن أن)الركبة

  
 Electronic communication االتصاالت اإللكترونیة

بارتــداء  ) والالعبــین المطـرودینبـدالءبمـا فـي ذلـك ال(ُال یـسمح لالعبـین 
أو اســـتخدام أي شـــكل مـــن أشـــكال المعـــدات اإللكترونیـــة أو االتـــصاالت 

  ). بهاكون مسموحأنظمة األداء والتتبع اإللكترونیة ی باستثناء(
  

 ُیــسمح باســتخدام المعــدات اإللكترونیــة أو االتــصاالت مــن قبــل مــسؤولي
ـــــة الالعـــــب أو ســـــالمته أو  ـــــق األمـــــر مباشـــــرة برفاهی ـــــدما یتعل ًالفریـــــق عن

تدریبیة ولكن فقط المعدات الصغیرة والمتنقلـة والمحمولـة /ألسباب تكتیكیة
ســــــــماعة األذن والهــــــــاتف /مثــــــــل المیكروفــــــــون وســــــــماعة الــــــــرأس(بالیــــــــد 

). سـاعة ذكیــة، جهـاز لـوحي، كمبیـوتر محمــول(الهـاتف الـذكي /المحمـول
ــــ ــــذي یــــستخدم معــــدات غیــــر مــــصرح بهــــا أو یتــــصرف مــــسؤول الفری ق ال

بطریقـــة غیـــر مناســـبة نتیجـــة الســـتخدام المعـــدات اإللكترونیـــة أو معـــدات 
  .االتصاالت سیتم طرده من المنطقة الفنیة
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   أنظمة األداء والتتبع اإللكتروني
Electronic performance and tracking systems 
(EPTS)  

ــــدما یــــتم اســــتخدام أنظمــــة األ  خــــالل EPTSداء والتتبــــع اإللكترونــــي عن
تخـضع لموافقـة االتحـاد الـوطني لكــرة  (ُمباریـات تلعـب فـي مـسابقة رسـمیة

  المعلومــاتّ، یجــب علــى مــنظم المــسابقة التأكــد أن)مــنظم المــسابقة/القــدم
ــــى EPTSوالبیانــــات المرســــلة مــــن أنظمــــة األداء والتتبــــع اإللكترونــــي   إل

  .المنطقة الفنیة موثوق بها ودقیقة
 مـن FIFAتم تطویر معیـار احترافـي مـن قبـل االتحـاد الـدولي لكـرة القـدم 

منظمي المسابقة مع عملیة الموافقة على موثوقیة ودقـة أنظمـة  أجل دعم
  .EPTSاألداء والتتبع اإللكتروني 

ـــــع تقنیـــــة /تـــــشیر العالمـــــة التالیـــــة إلـــــى وجـــــود جهـــــاز أنظمـــــة األداء والتتب
ًســمیا وتفــي بالمتطلبــات مــن حیــث  قــد تــم اختبارهــا رEPTSاإللكترونیــة 
  :دقة البیانات الموضعیة في كرة قدم الصاالت الموثوقیة و
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كجـزء مـن أنظمـة  )WT(عنـدما یـتم اسـتخدام التكنولوجیـا القابلـة لالرتـداء
ُ فـي مباریـات تلعـب فـي مـسابقة رسـمیة EPTSاألداء والتتبع اإللكترونـي 

االتحـادات القاریـة  ،FIFAقـدم منظمة تحت رعایة االتحـاد الـدولي لكـرة ال
ّأو االتحــادات الوطنیــة لكــرة القــدم، یجــب علــى مــنظم المــسابقة التأكــد أن 

 تحمــــل ْخطیــــرة ویجــــب أن التكنولوجیــــا المرفقــــة بمعــــدات الالعــــب لیــــست
  :العالمة التالیة

ــــم اختبارهــــا رســــمیا ویفــــي  ــــى أن التكنولوجیــــا قــــد ت ًتــــشیر هــــذه العالمــــة إل ّ
. المعیــــار الــــذي طــــوره الفیفــــا ا للمبــــاراة الدولیــــةبمتطلبــــات الــــسالمة الــــدنی

  .المعاهد التي تجري هذه االختبارات تكون خاضعة لموافقة الفیفا
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   الشعارات، النصوص، الصور واإلعالنات ٥
Slogans, statements, images and advertising  
 ْیجـــب أن ال تحمـــل المعـــدات أي شـــعارات سیاســـیة، دینیـــة أو شخـــصیة،

یجـــب علـــى الالعبـــین عـــدم الكـــشف عـــن المالبـــس . نـــصوص أو صـــور
تظهــر شــعارات سیاســیة، دینیــة أو شخــصیة، نــصوص أو  الداخلیــة التــي

بالنـــــسبة ألي . اإلعـــــالن بخـــــالف شـــــعار الـــــشركة المـــــصنعة صـــــور، أو
االتحــاد  أو الفریـق سـیعاقب مــن قبـل مـنظم المـسابقة،/َمخالفـة، الالعـب و

  .االوطني لكرة القدم أو الفیف
  

  Principles المبادئ
التـــي ) بمـــا فـــي ذلـــك المالبـــس( علـــى جمیـــع المعـــدات ٤ینطبـــق القـــانون 

ًیرتـــدیها الالعبـــون والبـــدالء؛ تنطبـــق مبادئـــه أیـــضا علـــى جمیـــع مـــسؤولي 
  .الفریق في المنطقة الفنیة

  :بما یلي) ًعادة(ُیسمح • 
ـــــــق •   ـــــــق، وشـــــــعارات /رقـــــــم الالعـــــــب، اســـــــمه، شـــــــعار الفری شـــــــارة الفری

شــعارات تــروج للعبــة كــرة قـدم الــصاالت، االحتــرام والنزاهــة كــذلك /رةالمبـاد
االتحـاد  أي إعالن تسمح به قواعد المسابقة، االتحاد الوطني لكرة القـدم،

  .القاري أو لوائح الفیفا
  .الحدث، المكان/الفرق، التاریخ، المسابقة: حقائق المباراة •  
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المــسموح بهــا علــى  تقتــصر الــشعارات، التــصریحات، الــصور ْیجــب أن• 
  .أو شارة الذراع/َجبهة القمیص و

 فــي بعــض الحــاالت، قــد یظهــر الــشعار، الــنص أو الــصورة فقــط علــى• 
  .شارة القائد

  
  Interpreting the law تفسیر القانون

ینبغــي  ًعنــد تفــسیر مــا إذا كــان الــشعار، الــنص أو الــصورة مــسموحا بهــا،
الحكــام   الــذي یتطلــب مــن،)األخطــاء وســوء الــسلوك (١٢مراعــاة القــانون 

  :ِبـ اتخاذ إجراء ضد العب مذنب
   أو مهینة؛بذیئة، هجومیةأو إشارات /َاستخدام لغة و• 
  .التلویح بطریقة استفزازیة، مهینة أو تحریضیة• 

غیــر مــسموح  أي شــعار، نــص أو صــورة تنــدرج فــي أي مــن هــذه الفئــات
   .به

ـــــسبیا، یمكـــــن تعریفهمـــــا بـــــ" الشخـــــصیة"و " الـــــدین"ّفـــــي حـــــین أن  ًسهولة ن
ًأقــل وضــوحا ولكــن الــشعارات، النــصوص أو الــصور المتعلقــة  "الــسیاسة"

  :غیر مسموح بها بما یلي
ًمـــــا لـــــم یكـــــن جـــــزءا مـــــن اســـــم المـــــسابقة (أي شـــــخص، حـــــي أو میـــــت • 

  )الرسمیة
مجموعــة، /منظمــة/أي حــزب محلــي، إقلیمــي، وطنــي أو سیاســي دولــي• 

  .وما إلى ذلك
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و وطنیـــة أو أي مـــن إداراتهـــا، مكاتـــب أو أي حكومـــة محلیـــة، إقلیمیـــة أ• 
  .وظائف

  .أي منظمة تكون تمییزیة• 
أفعالهــا بــشكل ملحــوظ لعــدد مـــن / تــسيء أهــدافهاْأي منظمــة یــرجح أن• 

  .األشخاص
  .حدث سیاسي معین/أي عمل• 

بمـا (مـشاعر الفریـق المنـافس  عند االحتفال بحدث وطنـي أو دولـي مهـم،
  . ینظر إلیها بعنایةْجب أنوالجمهور العام ی) في ذلك جماهیره

الحـــدود، علـــى وجـــه /قـــد تحتـــوي قواعـــد المـــسابقة علـــى مزیـــد مـــن القیـــود
 فیمــــا یتعلـــق بحجــــم، عـــدد وموقــــع الـــشعارات المــــسموح بهــــا، الخـــصوص

بالـــشعارات،  ّمـــن المستحـــسن أن المنازعـــات المتعلقـــة. البیانـــات والـــصور
ْالبیانات أو الصور یتم حلها قبل أن   . مسابقةال/ تجري المباراةّ
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  Offences and sanctions  المخالفات والعقوبات٦
بالنــسبة ألي مخالفــة ال تنطـــوي علــى معــدات خطـــرة، لــیس هنــاك حاجـــة 

  :إلیقاف اللعب والالعب
ّیوجه من قبل الحكام بترك میدان اللعب لتصحیح المعدات؛•  ُ  
 . ّیغادر عند توقف اللعب، ما لم یكن قد صحح معداته بالفعل• 

یجـــــب علـــــى الالعـــــب الـــــذي یغـــــادر میـــــدان اللعـــــب لتـــــصحیح أو تغییـــــر 
  :ْالمعدات أن

یـــتم فحـــص المعـــدات مـــن قبـــل حكـــم المبـــاراة قبـــل الـــسماح لـــه لمعـــاودة • 
  الدخول؛

  .یعاود الدخول بموافقة من الحكم فقط• 
في مثل هذه الحالة، یجب إنذار الالعب الذي یعـاود الـدخول إلـى میـدان 

ذا تــم إیقــاف اللعــب لتوجیــه اإلنــذار، یــتم احتــساب اللعــب بــدون موافقــة، إ
مــع ذلــك، إذا كــان هنـــاك تــداخل، یــتم احتـــساب . ركلــة حــرة غیــر مباشـــرة

التـداخل فـي  أو ركلة جـزاء، إذا كـان(ركلة حرة مباشرة من مكان التداخل 
  ).منطقة الجزاء
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  Numbering of players ترقیم الالعبین ٧
 ًعلــى سیاســة تــرقیم الالعبــین، وهــو عــادة تــنص قواعــد المــسابقة ْیجــب أن

 . محجوز لحارس مرمى١، مع الرقم ١٥ إلى ١من 
ّ یــضع فــي اعتبــاره أنــه مــن الــصعب للغایــة والغیــر ْیجــب علــى المــنظم أن

  .١٥للحكام تأشیر أرقام أكبر من  مناسب
یمكـن تمییـزه  ّظهرهـا وأنـه/ً یكون رقم كل العب مرئیا على ظهـرهْیجب أن

ــــ ــــون الرئی  تحــــدد حجــــم ْیجــــب أن قواعــــد المــــسابقة. سي للقمــــیصعــــن الل
حجمهــــم علــــى /باإلضــــافة إلــــى وجــــودهم األرقــــام ومــــا إذا كانــــت إلزامیــــة

 .العناصر األساسیة األخرى لمعدات الالعبین
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   THE REFEREES الحكام- ٥قانون 
 
  The authority of the referees سلطة الحكام ١

ـــذان لهمـــا ُ تـــدار كـــل مبـــاراة بواســـطة حكمـــ ین، الحكـــم والحكـــم الثـــاني، الل
الـــسلطة المطلقـــة لتطبیـــق قـــوانین كـــرة قـــدم الـــصاالت وذلـــك فیمـــا یتعلـــق 

  .بالمباراة
  
 Decisions of the referees قرارات الحكام ٢

تعتبر قرارات الحكـام المتعلقـة بالحقـائق والوقـائع المتـصلة باللعـب ویـشمل 
  .لمباراة، قرارات نهائیةذلك سواء سجل هدف أو لم یسجل ونتیجة ا

أو بنــاء  ه غیــر صـحیحّال یجـوز للحكـام تغییــر قـرار االســتئناف إلدراك أنـ
أشـار الحكـام  على نصیحة حكم المباراة اآلخر إذا تـم اسـتئناف اللعـب أو

ــــى أو الثانیــــة  ــــى نهایــــة الفتــــرة األول ) الوقــــت اإلضــــافي بمــــا فــــي ذلــــك(إل
  . وغادروا میدان اللعب أو ألغوا المباراة

یتـــصل مخالفـــة بطاقــــة /بعـــض األحیـــان، أحـــد الحكـــام المـــساعدین یـــشیر
ـــم یتمكنـــوا مـــن مـــشاهد/صـــفراء ة اإلشـــارة أو بطاقـــة حمـــراء لكـــن الحكـــام ل

ان الحكـــام الیــزال بإمكـــ.  اســتئناف اللعـــبْ أن تـــم بعــدالســماع االتـــصال إ
 المناســـب، لكـــن ال یمكـــن تطبیـــق االســـتئناف نـــضباطياتخـــاذ اإلجـــراء اال

  .الفةالمتعلق بالمخ
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تــسود قــرارات الحكــم علــى قــرارات الحكــم الثــاني كلمــا كــان هنــاك خــالف 
  .بینهما

فــي حالــة حــدوث تــدخل غیــر صــحیح أو ســلوك غیــر مبــرر، یقــوم الحكــم 
باالسـتغناء عـن واجبـات الحكـم الثـاني أو الحكـام اآلخـرین، ویقـوم بترتیــب 

  .ًبدیل لهم ویقدم تقریرا بهذا الخصوص للسلطات المختصة
  
  Powers and dutiesالحیات والواجبات  الص٣

  ِ:یقوم الحكام بـ
   لصاالت؛ ا كرة قدم قوانینتطبیق • 
عنـدما یـتم ( اآلخـرین المبـاراة الـسیطرة علـى المبـاراة بالتعـاون مـع حكـام• 

  ؛  )تعینهم
  ؛٢ ّ أن أي كرة مستخدمة تلبي المتطلبات الواردة في القانونالتأكد •
  ؛٤ن ن تلبي المتطلبات الواردة في القانوّ أن معدات الالعبیالتأكد •
   تسجیل تفاصیل المباراة؛•
 إیقــاف المبــاراة، وذلــك حــسب قنــاعتهم، بــسبب أي مخالفــة لقــوانین لعبــة •

  كرة قدم الصاالت؛
 بــسبب ً إیقــاف، تعلیــق أو إلغــاء المبــاراة بــسبب أي موضــوع آخــر، مــثال•

  :تدخل خارجي، على سبیل المثال، إذا
  كاشفة غیر كافیة؛ األضواء ال  •
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بـدیل أو  ضرب حكـم المبـاراة، العـب،تـ من قبل متفرج أداةركل /رمي •  
سمح الحكـم باسـتمرار المبـاراة أو إیقافهـا، تعلیقهـا أو یـ  قـد-مسؤول فریق 

  الحدث؛ إلغائها حسب شدة
ــــقمتفــــرج ی •    یــــتم إیقــــاف اللعــــب –صــــافرة والتــــي تتــــداخل باللعــــب  طل

  بإسقاط كرة؛ واستئنافه
  أو حیــوان یــدخل إلــى میــدان اللعــب أثنــاءىخــرأ أداة، أو كـرة إضــافیة •  

  : یجب على الحكام-المباراة 
إال إذا  إذا تــداخل باللعــب،) واســتئنافه بإســقاط كــرة(إیقــاف اللعــب        

 المرمـى والتـداخل لـم یمنـع العـب الفریـق المـدافع نحـو متجهةكانت الكرة 
یــتم احتــساب الهــدف إذا دخلــت  مــن لعــب الكــرة؛ فــي مثــل هــذه الحــاالت،

باســتثناء إذا كــان ) الكــرةمــع  تالمــس هنــاك  كــانإذاحتــى  (الكــرة المرمــى
  الفریق المهاجم؛ التداخل بواسطة

أقـرب فرصـة   السماح باستمرار اللعب ومن ناحیة أخـرى إخراجـه فـي    
  . ممكنة

ًإیقـــاف المبـــاراة إذا، كـــان فـــي رأیهـــم، أن العبـــا أصـــیب إصـــابة جـــسیم•  ة ّ
ال یجــوز لالعــب المــصاب، بمــا فــي . والتأكــد مــن نقلــه مــن میــدان اللعــب
لـى إفي میدان اللعب ویجوز لـه العـودة ذلك حارس المرمى من المعالجة 

علیهـا دخــول میــدان /میـدان اللعــب فقـط بعــد اســتئناف اللعـب؛ یجــب علیــه
االسـتثناءات الوحیـدة لـشرط مغـادرة . فریقهـا/اللعب من منطقة تبدیل فریقه

  :دان اللعب تكون عندمامی
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  اصطدم حارس مرمى والعب ویحتاجون إلى عنایة؛ •  
  اصطدم العبون من نفس الفریق ویحتاجون إلى عنایة؛ •  
  حدثت إصابة خطیرة؛ •  
یـتم إنـذار أو طـرد  ُأصیب العب نتیجة مخالفـة جـسدیة والتـي بـسببها •  

م االنتهــاء مــن ، إذا تــ)تهــور أو قــوة مفرطــة: علــى ســبیل المثــال(المنــافس 
  العالج بسرعة؛/التقییم

  .احتسبت ركلة جزاء والالعب المصاب سیكون هو الراكل •  
یجـــوز .  التأكــد مـــن أي العــب مـــصاب بنزیـــف قــد غـــادر میــدان اللعـــب•

لالعـــب العـــودة فقـــط لـــدى تلقیـــه إشـــارة مـــن الحكـــام، اللـــذین یجـــب علـــیهم 
  المعدات؛ّاالقتناع بأن النزیف قد توقف ولم یكن هناك دم على 

َ التأكــد أنــه إذا تــم التــصریح لألطبــاء و• لــدخول میــدان  أو حــاملي النقالــة/ّ
الــذي  الالعـب. ًاللعـب، یغـادر الالعـب علــى النقالـة أو سـیرا علــى األقـدام

  غیرریاضي؛الال یمتثل یجب إنذاره للسلوك 
 إشـــهار اإلنــــذار ذات الــــصلة أو البطاقـــة الحمــــراء، إذا قــــرروا إنــــذار أو• 

 ْقبـــل أن  مــصاب یجـــب علیــه مغــادرة میـــدان اللعــب للعــالج،طــرد العــب
  یغادر الالعب میدان اللعب؛

 فـي الحــاالت التـي یــتم فیهــا إیقـاف اللعــب، یــتم اسـتئناف اللعــب بإســقاط• 
یعـاني منهـا  كرة إذا لم یتم إیقاف المباراة لـسبب آخـر أو فـي حالـة إصـابة

  العب لیس نتیجة مخالفة؛
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تـــى تكـــون الكـــرة خـــارج اللعـــب إذا كـــان فـــي الــسماح باســـتمرار اللعـــب ح• 
  ، یعاني من إصابة طفیفة فقط؛ًاالعب ّرأیهم أن

ّالــسماح باســتمرار اللعــب حــین یــرى أن الفریــق الــذي تــم ارتكــاب إحــدى • 
المخالفــات ضـــده ســوف یـــستفید مــن إتاحـــة الفرصــة هـــذه والقیــام بمعاقبـــة 

حــة الفرصــة فــي تحقــق الفائــدة المرجــوة مــن إتاتالمخالفــة األصــلیة إذا لــم 
  ذلك الوقت أو خالل ثواني قلیلة؛

 معاقبة المخالفات األكثـر جـسامة حـین یرتكـب أحـد الالعبـین أكثـر مـن •
 مخالفة واحدة في نفس الوقت؛

 ضـــد الالعبـــین المـــدانین بمخالفـــات إنـــذار نـــضباطياتخـــاذ اإلجـــراء اال• 
ل یجـب ًوطرد، وال یعتبر الحكام مضطرون للقیام بهذا اإلجـراء مباشـرة، بـ
  .علیهم القیام بذلك عند أول فرصة تكون فیها الكرة خارج اللعب

اتخـاذ إجــراء ضــد مـسؤولي الفریــق الــذین یفـشلون فــي التــصرف بطریقــة • 
ــــذارهم  ــــدان اللعــــب والمنــــاطق  مــــسؤولة وتحــــذیرهم، إن أو طــــردهم مــــن می

إذا لــم یــتم تحدیــد المخــالف، . المحیطــة بــه، بمــا فــي ذلــك المنطقــة الفنیــة
مــسؤول . لمــدرب األول الموجــود فــي المنطقـة الفنیــة ســیتلقى العقوبــةّفـإن ا

 الفریق الطبي الذي یرتكب مخالفة طرد یمكنه البقاء على المقاعد؛
بـــشأن األحــداث التـــي لـــم  اتخــاذ قـــرار بمــساعدة حكـــام المبـــاراة اآلخــرین• 

  یشاهدها الحكام؛
  ؛التأكد من عدم دخول أي شخص غیر مصرح له إلى میدان اللعب• 
  اإلشارة الستئناف المباراة بعد إیقافها؛• 
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إعطـــاء اإلشـــارات كمـــا هـــو محـــدد فـــي القـــسم المعنـــون إشـــارات الحكـــم • 
  وحكم المباراة اآلخر؛

اتخــاذ موقــف علــى وحــول میــدان اللعــب كمــا هــو موضــح فــي األقــسام • 
ذات الصلة باإلرشادات العملیـة لحكـام كـرة قـدم الـصاالت وحكـام المبـاراة 

  ندما یتعین علیهم القیام بذلك؛اآلخرین، ع
معلومـــات عـــن أي  تزویـــد الجهـــات المختـــصة بتقریـــر المبـــاراة، یتـــضمن• 

ــــین و وأي أحــــداث  أو مــــسؤولي الفریــــق/َعقوبــــات مفروضــــة علــــى الالعب
  .أخرى حدثت قبل، أثناء وبعد المباراة

  The referee الحكم
ك حكـام  یقوم بعمل المیقـاتي والحكـم الثالـث فـي حـال عـدم حـضور أولئـ•

  المباراة االثنین اآلخرین؛
تقـدیرها ألي مخالفـات ضـد قـوانین / یعلق أو ینهـي المبـاراة حـسب تقـدیره•

  كرة قدم الصاالت؛
  . یعلق أو ینهي المباراة بسبب تدخل خارجي من أي نوع•

  The second referee الحكم الثاني
ًیحل محل الحكم في حال یصبح الحكم مصابا أو مریضا • ً.  
  
  Liability of the match officialsولیة حكام المباراة  مسؤ٤

  :مسؤولین عن) أو عند وضع حكام المباراة اآلخرین(ال یعتبر الحكام 
   أي نوع من اإلصابة التي تحدث لالعب، اإلداري أو المتفرج؛•
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  ً أي أضرار بالممتلكات أیا كان نوعها؛•
جهـة أخـرى تحـدث  أي خسائر تلحق بأي فـرد، نـادي، شـركة، اتحـاد أو •

نتیجة أي قرار أو ربما تترتب على أي قـرار قـد یتخـذه بخـصوص تطبیـق 
قوانین كرة قدم الصاالت أو فیما یتعلق بـاإلجراءات العادیـة الالزمـة التـي 

  .تتطلب االستمرار والسیطرة على المباراة
  :ومثل هذه القرارات تتضمن ما یلي

حولـــه أو الظـــروف الجویـــة  القـــرار المتعلـــق بحالـــة میـــدان اللعـــب أو مـــا •
  التي تسمح أو ال تسمح بإجراء المباراة؛

   القرار بإلغاء المباراة ألي سبب من األسباب؛•
   القرار بمدى مالئمة المستلزمات والمعدات المستعملة خالل المباراة؛•
 القــرار بإیقــاف أو عـــدم إیقــاف المبــاراة بـــسبب تــدخل الجمـــاهیر أو ألي •

  واجد المتفرجین؛مشكلة تحدث في منطقة ت
 القـــرار بإیقـــاف أو عـــدم إیقـــاف اللعـــب للـــسماح لنقـــل الالعـــب المـــصاب •

  من میدان اللعب من أجل العالج؛
 القــرار بطلـــب نقـــل الالعــب المـــصاب مـــن میــدان اللعـــب لتلقـــي العـــالج •
    ؛) بصرف النظر عن االستثناءات المذكورة أعاله(
اء ألبــــسة أو تجهیــــزات  القـــرار بالــــسماح أو عـــدم الــــسماح لالعــــب بارتـــد•

  معینة؛
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ـــدیهما الـــسلطة( القـــرار •  یـــسمح أو ال یـــسمح ألي شـــخص ْبـــأن) طالمـــا ل
ویـشمل ذلـك الفریـق، مـسؤولي الملعـب، رجـال األمـن، المــصورین أو أي (

  بالتواجد بجوار میدان اللعب؛) من ممثلي اإلعالم
ینـسجم ًأي قرار آخر قد یتخذونه وفقا لقوانین كرة قدم الـصاالت أو بمـا • 

، االتحـــاد FIFAًمـــع واجبـــاتهم وفقـــا ألحكـــام االتحـــاد الـــدولي لكـــرة القـــدم 
القــاري، االتحــاد العــضو أو لــوائح المــسابقة أو اللــوائح التــي تجــري وفقهــا 

  .المباراة
  
  International matches المباریات الدولیة ٥

  .دولیة وجود الحكم الثاني إجباري في المباریات ال
  
  Referees’ equipment معدات الحكام ٦

  Compulsory equipment معدات إجباریة
  :یجب أن یكون للحكام المعدات التالیة

  صافرة واحدة على األقل؛• 
  بطاقات صفراء وحمراء؛• 
  ؛) أو وسیلة أخرى لالحتفاظ بسجل المباراة(دفتر مالحظات • 
  .ساعة واحدة على األقل• 
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  Other equipment معدات أخرى
  :ام استخدامیجوز للحك

 ســـماعات الـــرأس ومـــا -معـــدات للتواصـــل مـــع حكـــام المبـــاراة اآلخـــرین • 
  إلى ذلك؛

 أو معــــدات مراقبـــــة اللیاقـــــة EPTSأنظمــــة األداء والتتبـــــع اإللكترونـــــي • 
  .البدنیة األخرى

ــــة أخــــرى، ــــداء أي معــــدات إلكترونی ــــك  ُیمنــــع الحكــــام مــــن ارت بمــــا فــــي ذل
  .الكامیرات

بـــاراة اآلخـــرین مـــن ارتـــداء المجـــوهرات فـــي ُكمـــا یمنـــع الحكـــام وحكـــام الم
ُعلـــى الـــرغم مـــن أنــــه یـــسمح للحكـــم ارتـــداء ســـاعة أو(المباریـــات  جهــــاز  ّ

  ).مشابه لتوقیت المباراة إذا كان المیقاتي غائب
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    حكام المباراة اآلخرین- ٦قانون 
THE OTHER MATCH OFFICIALS  

   The assistant referees الحكام المساعدون ١
الــذین ) الحكــم الثالــث والمیقــاتي(تعیــین اثنــین مــن الحكــام اآلخــرین جــوز ی

 كـــرة قـــدم الـــصاالت، ویتمركـــزون وانینً یـــؤدوا واجبـــاتهم وفقـــا لقـــْیجـــب أن
خـارج میــدان اللعــب مــع مــستوى خـط منتــصف میــدان اللعــب وعلــى نفــس 
ًجانــب منــاطق التبــدیل، یبقــى المیقـــاتي جالــسا علــى طاولــة المیقــاتي فـــي 

ًواجباتها إما جالسا أو واقفا/الحكم الثالث یؤدي واجباتهّحین أن  ً ّ.  
" كرونـــومتر"یـــتم تزویـــد المیقـــاتي والحكـــم الثالـــث بـــساعة توقیـــت مناســـبة 

والمعـــدات الـــضروریة لالحتفـــاظ بتـــسجیل األخطـــاء المتراكمـــة ویقـــع ذلـــك 
  .على عاتق االتحاد أو النادي الذي تقام المباراة على أرضه

  . المیقاتي من أجل أداء واجباتهم بشكل صحیحیجب تزویدهم بطاولة
  
  Powers and duties الصالحیات والواجبات ٢

  :الحكم الثالث
  یساعد الحكام والمیقاتي؛ •
 یدون سجل الالعبین المشاركین في المباراة؛• 
  ًیراقب تبدیل الكرات بناء على طلب الحكام؛• 
   میدان اللعب؛یكشف عن معدات البدالء قبل دخولهم• 
 یدون أرقام الالعبین الذین یسجلون األهداف؛• 
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یبلــغ حكــام المبــاراة بخــصوص أي مخالفــة، ســوء ســلوك أو ســلوك غیــر • 
ریاضــي مــن قبــل أي مــشارك فــي المبــاراة، والــذي قــد یقــرر الحكــام األخــذ 

  بعین االعتبار أم ال؛ 
  الفریق؛إبالغ المیقاتي لطلب الوقت المستقطع عندما یطلبه مسؤول • 
یعطــي إشــارة إجباریــة للوقــت المــستقطع حالمــا یطلــق المیقــاتي اإلشــارة • 

  ّالصوتیة، إلبالغ الحكام والفریقین بأن الوقت المستقطع قد تم منحه؛
  یدون سجل طلب األوقات المستقطعة؛• 
یـــدون ســـجل األخطـــاء المتراكمـــة التـــي یرتكبهـــا كـــل فریـــق والتـــي أشـــار • 

  .من اللعبإلیها الحكام في كل فترة 
ّیعطــي إشـــارة إجباریـــة بـــأن الفریـــق ارتكــب خمـــسة أخطـــاء متراكمـــة فـــي • 

  .فترة واحدة من اللعب
ّیـضع عالمــة واضــحة علــى طاولــة المیقـاتي لإلشــارة إلــى أن الفریــق قــد • 

  .ارتكب األخطاء الخمسة المتراكمة في فترة واحدة من اللعب
  أو طردهم؛یدون أسماء وأرقام الالعبین الذین تم إنذارهم • 
یعطي بطاقة إلى مـسؤول مـن كـل فریـق قبـل بدایـة كـل فتـرة مـن اللعـب • 

والتـــــي مـــــن خاللهـــــا یمكـــــنهم طلـــــب أوقـــــات مـــــستقطعة ویـــــتم جمـــــع تلـــــك 
  البطاقات في نهایة كل فترة إذا لم یتم طلب وقت مستقطع؛
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دخل لى مسؤول من كل فریق والـذي یبـین فیـه متـى یـإ یعطي بطاقة •   
  لى میدان اللعب لیحل محل الالعب الذي تم طرده؛إالبدیل 

  
  
  
  
  
 
 

..... دقیقـة و ..... یكـون هنـاكدخـول میـدان اللعـب عنـدما یمكن للبدیل 
  .....ثانیة متبقیة على ساعة الكرونومتر قبل نهایة الفترة
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تحــت إشــراف الحكــام، یراقــب دخــول الالعــب الــذي تــرك میــدان اللعــب  •
  .معداتها/تهلتصحیح معدا

تحــت إشــراف الحكــام، یراقــب دخــول الالعــب الــذي تــرك میــدان اللعــب  •
  بسبب إصابة من أي نوع؛

اإلشـارة إلــى الحكـام عنــدما یــتم ارتكـاب خطــأ واضــح فـي إنــذار أو طــرد  •
 عنیــف خــارج نطــاق رؤیــتهم، علــى أي حــال، حــدثالعــب أو عنــد وقــوع 

ي كافــــة النــــواحي یبقــــى الحكــــام هــــم أصــــحاب صــــالحیة اتخــــاذ القــــرار فــــ
  المتعلقة باللعب؛

اإلشــراف علــى ســلوك أولئــك األشــخاص الــذین یــشغلون المنطقــة الفنیــة  •
  ٕوعلى المقاعد، وابالغ الحكام عن أي سلوك غیر مناسب؛

یـــدون ســـجل التوقفـــات فـــي اللعـــب بـــسبب التـــدخل الخـــارجي واألســـباب  •
  ّالتي أدت إلیها؛

  رى متعلقة بالمباراة؛یساعد الحكام بتقدیم أي معلومات أخ •
یتمركــز علــى میــدان اللعــب كمــا هــو موضــح فــي األقــسام ذات الــصلة  •

من اإلرشادات العملیة لحكام كرة قدم الـصاالت وحكـام المبـاراة اآلخـرین، 
  عندما یتعین علیهم القیام بذلك؛

ــــاني  • یحــــل محــــل الحكــــم الثــــاني فــــي حــــال یــــصبح الحكــــم أو الحكــــم الث
ًمصابا أو مریضا ً.  
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  :المیقاتي
  : من خالل٧ مدة المباراة تمتثل مع شروط القانون ّ أنیتأكد

  بعد تنفیذ ركلة البدایة بشكل صحیح؛ ) كرونومتر(تشغیل الساعة • 
 عندما تكون الكرة خارج اللعب؛)كرونومتر(إیقاف الساعة • 
 اللعـب بـشكل صـحیح مـن ركلـة اسـتئنافإعادة تشغیل الكرونومتر بعـد • 

 حــرة، الــركالت مــن ركلــةمــى، ركلــة ركنیــة، ركلــة بدایــة، تمــاس، رمیــة مر
   م أو إسقاط كرة؛١٠عالمة الجزاء أو من عالمة 

تـــــسجیل األهـــــداف، األخطـــــاء المتراكمـــــة وفتـــــرات اللعـــــب علـــــى لوحـــــة  •
  التسجیل العامة إذا كانت متوفرة؛

یـــشیر إلـــى طلــــب الفریـــق لوقــــت مـــستقطع بــــصافرة مختلفـــة أو اإلشــــارة • 
ْ عــن تلــك المــستخدمة مــن قبــل الحكــام، بعــد أن تــم إبالغــه مــن الــصوتیة

  قبل الحكم الثالث أو أحد الحكام على میدان اللعب؛
  توقیت دقیقة واحدة وقت مستقطع؛• 
اإلشارة إلى نهایة الدقیقة الواحدة مـن الوقـت المـستقطع بـصافرة مختلفـة • 

  .أو اإلشارة الصوتیة عن تلك المستخدمة من قبل الحكام
إلشــــارة إلــــى األخطــــاء الخمــــسة المتراكمــــة المرتكبــــة مــــن قبــــل الفریــــق ا• 

بــــصافرة مختلفـــــة أو اإلشـــــارة الــــصوتیة عـــــن تلـــــك المــــستخدمة مـــــن قبـــــل 
  ْالحكام، بعد أن تم إبالغه من قبل الحكم الثالث؛

   عددي للفریق؛خفیض تتوقیت دقیقتین• 
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 ات الفتـرأوقـات ى، نهایـة المبـاراة أو نهایـةاإلشارة إلى نهایـة الفتـرة األولـ• 
 إضــافیة، وذلــك بــصافرة مختلفــة أو إشـــارة اتة، إذا تــم لعــب فتــراإلضــافی

  صوتیة عن تلك المستخدمة من قبل الحكام؛
یتمركــز علــى میــدان اللعــب كمــا هــو موضــح فــي األقــسام ذات الــصلة • 

  من اإلرشادات العملیة لحكام كرة قدم الصاالت وحكام المباراة اآلخرین؛
اجبــات الحكــم الثالــث فـــي حــال غیابــه، إذا لــم یــتم تعیـــین یقــوم بتــولي و •

  حكم مساعد احتیاطي؛
  .یقوم بتقدیم أي معلومات أخرى متعلقة بالمباراة •
  
  International matches المباریات الدولیة ٣

  .بالنسبة للمباریات الدولیة، وجود الحكم الثالث والمیقاتي إجباري
ْالمـستخدمة یجـب أن " كرونـومتر"الـساعة ّبالنسبة للمباریات الدولیـة، فـإن 

ضـبط الوقـت بدقـة، وسـیلة لقیــاس (تحتـوي علـى كـل الوظـائف الـضروریة 
 العـــدد لمـــدة دقیقتـــین فـــي وقـــت واحـــد لالعـــب أو أكثـــر ومراقبـــة خفـــیضت

  ).األخطاء المتراكمة لكل فریق في كل فترة من اللعب
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   الحكم المساعد االحتیاطي ٤
Reserve assistant referee (RAR)  
فـــي البطـــوالت أو المـــسابقات حیثمـــا یـــتم تعیـــین حكـــم مـــساعد احتیـــاطي، 
ًیجب أن یكون دوره وواجباته وفقا لألحكـام المنـصوص علیهـا فـي قـوانین  ْ

  .كرة قدم الصاالت
  :الحكم المساعد االحتیاطي

یــتم تعیینــه بموجــب قواعــد المــسابقة ویحــل محــل الحكــم الثالــث إذا كــان • 
  یر قادر على االستمرار في إدارة المباراة؛أي من الحكام غ

مــساعدة الحكــام فــي جمیــع األوقــات، بمــا فــي ذلــك أي واجبــات إداریــة • 
  ُقبل، أثناء وبعد المباراة، كما یطلب منهم من قبل الحكام؛

ًیقـدم تقریـرا بعــد المبـاراة إلــى الـسلطات المختـصة بــشأن أي سـوء ســلوك • 
 الحكــــام، كمــــا یقــــوم بتقــــدیم أو أي حـــادث آخــــر وقــــع خــــارج نطــــاق رؤیــــة

  النصیحة للحكام بأي تقریر یتم تقدیمه؛
  یسجل جمیع األحداث التي تحدث قبل، أثناء وبعد المباراة؛• 
یحمــل الكرونــومتر الیــدوي البــدیل فــي حالــة الحاجــة إلیــه بــسبب حــادث • 

  من أي نوع؛
ًیتخذ موقعا حتى یكون قادرا على مساعدة الحكـام مـن خـالل تقـدیم أي •  ً

  .معلومات تتعلق بالمباراة
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  مدة المباراة - ٧قانون 
THE DURATION OF THE MATCH                        

  
  Periods of play فترات اللعب ١

یمكـن   دقیقة مـن اللعـب، التـي٢٠تستمر المباراة لفترتین متساویتین لمدة 
 .تخفیضها فقط إذا سمحت بذلك قواعد المسابقة

  
  Ending the periods of play  لعب فترات النهایة ٢

) وفتــرات الوقــت اإلضــافي( دقیقــة ٢٠یــشیر المیقــاتي إلــى نهایــة كــل فتــرة 
  .بإشارة صوتیة

تنتهــي الفتــرة عنــد إطــالق اإلشــارة الــصوتیة، حتــى إذا لــم یــشیر الحكــام • 
 .إلى النهایة بصافرتهم

كم أو ًإذا تـــم احتـــساب ركلـــة حـــرة مباشـــرة بدایـــة بالخطـــأ الـــسادس المتـــرا• 
ركلــة جــزاء عنــدما تكــون الفتــرة علــى وشــك االنتهــاء، فــسیتم اعتبــار الفتــرة 

تعتبـــر . قــد انتهـــت بمجـــرد اكتمــال الركلـــة الحـــرة المباشــرة أو ركلـــة الجـــزاء
اللعــب، یحـــدث أحـــد فـــي  تكـــون الكــرة ْالركلــة قـــد اكتملــت عنـــدما، بعــد أن

  :التالي
  .تتوقف الكرة عن التحرك أو تذهب خارج اللعب •  
مــــن غیــــر ) بمـــا فــــي ذلــــك الراكـــل(تلعـــب الكــــرة مـــن قبــــل أي العــــب  •  

  .حارس المرمى المدافع
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   .یوقف الحكام اللعب لمخالفة من قبل الراكل أو فریق الراكل •  
ًیــسجل هــدف وفقــا للقــانونین •  ّ الفتــرة، كمــا هــو   ولكــن بعــد نهایــة١٠َ و ١ُ

فقـــط فـــي  موضـــح مـــن قبـــل المیقـــاتي باإلشـــارة الـــصوتیة، ســـیتم احتـــسابه
  .الحاالت المذكورة أعاله

  .لن یتم تمدید فترات اللعب في أي حالة أخرى 
  
  Timeout الوقت المستقطع ٣

  .یحق لكل فریق طلب وقت مستقطع مدته دقیقة واحدة في كل فترة
  :یجب إتباع الشروط التالیة

ُ یــسمح لمــسؤولي الفریــق بتقــدیم طلــب وقــت مــستقطع لدقیقــة واحــدة مــن •
ً الثالــــث، أو المیقـــــاتي إذا لــــم یكــــن هنـــــاك حكــــم ثالــــث، مـــــستعمال الحكــــم

  .البطاقة المعتمدة
یمــنح المیقــاتي الوقــت المــستقطع عنــدما یكــون الفریــق الــذي طلبــه فــي • 

حالـــة اســـتحواذ علـــى الكـــرة والكـــرة خـــارج اللعـــب، وذلـــك باســـتخدام صـــافرة 
  .مختلفة أو إشارة صوتیة عن تلك المستخدمة من قبل الحكام

 :ثناء الوقت المستقطعأ •
مـــن أجـــل تنـــاول . قـــد یبقـــى الالعبـــون داخـــل أو خـــارج میـــدان اللعـــب •  

  المشروبات، یجب على الالعبین مغادرة میدان اللعب؛
  یجب على البدالء البقاء خارج میدان اللعب؛ •  
  .ُال یسمح للمسؤولین إعطاء تعلیمات داخل میدان اللعب •  
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صافرة الــفقــط بعــد اإلشـارة الــصوتیة أو بعــد یمكـن إجــراء عملیــة التبـدیل • 
  .للداللة على نهایة الوقت المستقطع

عنــــدما ال یقــــوم الفریــــق بطلــــب وقــــت مــــستقطع فــــي الفتــــرة األولــــى مــــن  •
  .المباراة فیبقى له الحق بوقت مستقطع واحد فقط في الفترة الثانیة

ب إذا لــم یكــن هنــاك حكــم ثالــث وال میقــاتي، یقــوم مــسؤول الفریــق بطلــ• 
  .الوقت المستقطع من الحكام

، إذا تـــم لعـــب ة اإلضـــافیفتـــرات خـــالل اللـــیس هنـــاك أوقـــات مـــستقطعة• 
  .ة إضافیفترات
  Half-time interval االستراحة بین الفترتین ٤

 ١٥یحــــق لالعبــــین الحــــصول علــــى اســــتراحة بــــین الفتــــرتین، ال تتجــــاوز 
  :الفترتین، فال توجد استراحة بین ة إضافیفتراتإذا تم لعب  .دقیقة

 الفریقـــان ببــــساطة یغیــــران نــــصفي میـــدان اللعــــب ویغیــــر مــــسؤولو الفریــــق
التـــي (ُمـــع ذلـــك، یـــسمح باســـتراحة مـــشروبات قـــصیرة . والبـــدالء مقاعـــدهم

  .ینت اإلضافیفترتینفي فترة ما بین ال) ْیجب أن ال تتجاوز دقیقة واحدة
  
  Abandoned matchُ المباراة الملغاة ٥

ُملغــــاة مــــا لــــم تحــــدد قواعــــد المــــسابقة أو المنظمــــین یــــتم إعــــادة المبــــاراة ال
  .خالف ذلك
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   بدء واستئناف اللعب - ٨قانون 
THE START AND RESTART OF PLAY  

واســـتئناف   بركلـــة بدایـــة،تین اإلضـــافینفتـــرتیال فترتـــي المبـــاراة وِتبـــدأ كـــال
 ،)المباشــرة أو الغیــر مباشـــرة(الـــركالت الحــرة . اللعــب بعــد تــسجیل هــدف

جــزاء، ركــالت التمــاس، رمیــات المرمــى والــركالت الركنیــة هــي ركــالت ال
  .عملیات استئناف أخرى

ُإسقاط الكرة هي طریقة لالستئناف عندما یوقـف الحكـام اللعـب ولـم یـذكر 
  . في القوانین أحد االستئنافات أعاله

إذا حــدثت مخالفــة عنــدما لــم تكــن الكــرة فــي اللعــب، فهــذا ال یغیــر طریقــة 
  .استئناف اللعب

  
  kick-off ركلة البدایة ١

  :اإلجراءات
 الفریـــق الـــذي یفـــوز بالقرعـــة یقـــرر المرمـــى الـــذي ســـیقوم بمهاجمتـــه فـــي• 

  .الفترة األولى أو ینفذ ركلة البدایة
ًبنــاء علــى مــا ســبق، ینفــذ الفریــق اآلخــر ركلــة البدایــة أو یقــرر المرمــى • 

  .الذي سیقوم بمهاجمته في الفترة األولى
مرمى الـذي سـیقوم بمهاجمتـه فـي الفتـرة األولـى ینفـذ الفریق الذي قرر ال• 

  .ركلة البدایة لبدء الفترة الثانیة
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ـــــات ویهاجمـــــان المرمـــــى •  ـــــر الفریقـــــان النهای ـــــرة الثانیـــــة، یغی بالنـــــسبة للفت
  .المعاكس

، یغیر كل فریق مقاعده بحیـث یكـون مقعـده فترتینفي االستراحة بین ال• 
  .الجانب الدفاعي من میدان اللعب على

ًبعــــد أن یــــسجل الفریــــق هــــدفا، یــــتم تنفیــــذ ركلــــة بدایــــة بواســــطة الفریــــق  • ْ
  .اآلخر

ْیجـــب أن یكـــون جمیـــع الالعبـــین، باســــتثناء الالعـــب الـــذي ینفـــذ ركلــــة • 
  .البدایة، في نصف میدان اللعب الخاص بهم

ْیجــب أن یكــون الفریــق المنــافس للفریــق الــذي ســینفذ ركلــة البدایــة علــى • 
  . في اللعبصبحى تالكرة حت  م من٣األقل 

  .ْیجب أن تكون الكرة ثابتة على عالمة المنتصف• 
الحكــم الموجـــود فـــي جهـــة مقاعـــد البـــدالء هـــو الـــذي یـــشیر لتنفیـــذ ركلـــة • 

  .صافرتها/البدایة باستعمال صافرته
  .تكون الكرة في اللعب عندما یتم ركلها وتتحرك بوضوح• 
 ركلـة البدایـة؛ إذاًیمكن تسجیل هـدف مباشـرة ضـد الفریـق المنـافس مـن • 

ً الكــــرة مباشــــرة مرمــــى الراكــــل، یــــتم احتــــساب ركلــــة ركنیــــة للفریــــق تدخلــــ
  .المنافس
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 Offences and sanctions المخالفات والعقوبات
ــــة البدایــــة الكــــرة مــــرة أخــــرى قبــــل أن•  ــــذي نفــــذ ركل  ْإذا لمــــس الالعــــب ال

یلمـــسها العـــب آخـــر، یـــتم احتـــساب ركلـــة حـــرة غیـــر مباشـــرة، أو لمخالفـــة 
  .لمس الكرة بالید، یتم احتساب ركلة حرة مباشرة

  
فــي حالــة حــدوث أي مخالفــات أخــرى إلجــراءات ركلــة البدایــة، یــتم إعــادة 

   .تنفیذ ركلة البدایة
  
  Dropped ball إسقاط الكرة ٢

  :اإلجراءات
یـــــــتم إســــــــقاط الكــــــــرة لحــــــــارس مرمــــــــى الفریــــــــق المــــــــدافع فــــــــي منطقــــــــة • 

  :لعبجزاءها إذا، عندما تم إیقاف ال/جزاءه
  الكرة كانت في منطقة الجزاء؛ أو •  
  .آخر لمس للكرة كان في منطقة الجزاء •  
فـــي كـــل الحـــاالت األخـــرى، أحـــد الحكمـــین یـــسقط الكـــرة ألحـــد العبـــي • 

الفریــق الــذي كــان آخــر مــن لمــس الكــرة فــي موقــع آخــر العــب المــسته، 
  .العامل الخارجي أو حكم المباراة

 ٢علـى األقـل ) ِمن كـال الفـریقین(خرین ْیجب أن یبقى كل الالعبین اآل• 
  .م من الكرة حتى تصبح في اللعب

  .تصبح الكرة في اللعب عندما تلمس میدان اللعب• 
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  Offences and sanctionsالمخالفات والعقوبات 
  :ًیتم إسقاط الكرة مجددا إذا هي• 
  ْتلمس العب قبل أن تلمس میدان اللعب؛   •
ْدون أن تلمـــس بـــ تلمـــس میـــدان اللعـــب، ْتـــذهب خـــارج اللعـــب بعـــد أن •  

  .العب
ْإذا دخلـــت كـــرة مـــسقطة المرمـــى بـــدون أن تلمـــس العبـــین اثنـــین علـــى • 

  :ِبـیتم استئناف اللعب  األقل،
   رمیة مرمى إذا دخلت مرمى الفریق المنافس؛ •  
  . إسقاط الكرة إلیه ركلة ركنیة إذا دخلت مرمى الالعب الذي تم •  

ــــت كــــرة  ْ مــــسقطة أي مــــن المــــرمیین بــــدون أن تلمــــسمــــع ذلــــك، إذا دخل
العبین اثنین على األقل بسبب ظـروف خارجـة عـن سـیطرة الفریـق الـذي 

مثــل الظــروف الجویــة أو إســقاط الكــرة بــشكل غیــر (تــم إســقاط الكــرة إلیــه 
  .ً، یجب إسقاط الكرة مجددا)صحیح
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   الكرة في اللعب وخارج اللعب - ٩قانون 
THE BALL IN AND OUT OF PLAY  

  Ball out of play الكرة خارج اللعب ١
  :تعتبر الكرة خارج اللعب عندما

تجتاز بكاملهـا خـط المرمـى أو خـط التمـاس سـواء علـى األرض أو فـي  •
 .الهواء

  .یتم إیقاف اللعب من قبل الحكام• 
  .ترتطم بالسقف• 

تعتبـــر الكـــرة كـــذلك خـــارج اللعـــب عنـــدما تلمـــس حكـــم المبـــاراة وتبقـــى فـــي 
  :َمیدان اللعب و

   یبدأ الفریق هجمة واعدة؛ أو•
  ً تذهب الكرة مباشرة الى المرمى؛ أو•
  . یتغیر الفریق المستحوذ على الكرة•
  

في تلك الحاالت الثالثة المتعلقة بلمس الكرة لحكم المبـاراة، یـتم اسـتئناف 
  . اللعب بإسقاط كرة
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  Ball in play الكرة في اللعب ٢
للعـــب فـــي كافـــة األوقـــات األخـــرى عنـــدما تلمـــس حكـــم تعتبـــر الكـــرة فـــي ا

المباراة، كذلك عندما ترتد من قائم المرمى أو العارضة وتبقى فـي میـدان 
  .اللعب

  
 Indoor pitch الملعب الداخلي ٣
ْ االرتفاع األدنى للسقوف یشترط أن یكون في قواعد المسابقةّإن ُ.  

بركلــة أنف اللعــب ستُإذا ضــربت الكــرة الــسقف عنــدما تكــون فــي اللعــب، یــ
 للفریــق الــذي كــان آخــر مــن لمــس منــافستمــاس تنفــذ مــن قبــل الفریــق ال

الكــرة، ویجـــب تنفیـــذ ركلــة التمـــاس مـــن نقطـــة علــى خـــط التمـــاس األقـــرب 
  .للمكان على األرض التي فوقها ضربت الكرة السقف
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   تحدید نتیجة المباراة - ١٠قانون 
DETERMINING THE OUTCOME OF A MATCH 

  Goal scored تسجیل الهدف ١
یحتــــسب الهــــدف عنــــدما تجتــــاز الكــــرة بكاملهــــا فــــوق خــــط المرمــــى، بــــین 
ْالقائمین وتحـت العارضـة، بـشرط أن ال یكـون الفریـق الـذي سـجل الهـدف 

  .قد ارتكب مخالفة قبل ذلك
بمــا فـــي (إذا تــم تحریـــك المرمــى أو قلبـــه بواســطة العـــب الفریــق المـــدافع 

 بــشكل متعمـد أو غیـر متعمـد، وتأكـد الحكــام ، سـواء)حـارس المرمـى ذلـك
المرمـــى بـــین  ّبـــأن الكـــرة قـــد تجـــاوزت فـــوق خـــط المرمـــى وكانـــت ســـتدخل

، سیحتـــسب ) ١فـــي القـــانون  حـــددكمــا م(ئمین فـــي الوضـــع الطبیعـــي القــا
إذا تـم تحریـك المرمـى أو قلبـه بـشكل متعمـد، یجـب علـى . الحكـام الهـدف

  .الحكام إنذار الالعب المخالف
ریـــك المرمـــى أو قلبـــه بواســـطة العـــب الفریـــق المهـــاجم، یجـــب إذا تـــم تح

إذا كــان ذلــك بــشكل متعمــد، یجــب . علــى الحكــام عــدم احتــساب الهــدف
  .إنذار الالعب

ًإذا رمــى حــارس المرمــى الكــرة مباشــرة إلــى مرمــى الفریــق المنــافس، یجــب 
 احتساب رمیـة مرمـى، باسـتثناء الحـاالت التـي تمنـع فیهـا القواعـد المحلیـة

 ًلكـرة مباشـرة فـوق خــط المنتـصف عنـد الـشباب، الالعبـین القــدامى،رمـي ا
فــي . أو الفئــات العمریــة لكــرة قــدم الــصاالت/َذوي االحتیاجــات الخاصــة و
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هــذه الحالــة، یــتم احتــساب ركلــة حــرة غیــر مباشــرة للفریــق المنــافس، تنفــذ 
  .من مكان عبور الكرة خط المنتصف

   لیس هدف
 فــــوق خــــط  تمــــر الكــــرة بكاملهــــاْنإذا احتــــسب أحــــد الحكــــام هــــدف قبــــل أ

خطأهــا /وأدرك خطــأه) ١ فــي القــانون حــددبــین القــائمین، كمــا م(المرمــى 
  .ًفورا، یتم استئناف اللعب بإسقاط كرة

  Winning team الفریق الفائز ٢
 مــن األهــداف خــالل المبــاراة هــو الفریــق  عــدد أكبــرالفریــق الــذي یــسجل

  .الفائز
ًساویا مـن األهـداف، أو إذا لـم یـتم تـسجیل ًال الفریقین عددا متِل كّإذا سج

 .أي أهداف، تكون نتیجة المباراة التعادل
ً یكــــون هنــــاك فریقــــا فــــائزا بعــــد ْعنــــدما تتطلــــب قواعــــد المــــسابقة علــــى أن ً

 اإلجـــراءات المـــسموح ّیـــاب، فـــإنب واإلالمبـــاراة المتعادلـــة أو مبـــاراة الـــذها
  :العمل بها لتحدید الفریق الفائز فقط هي

  أهداف الذهاب؛قاعدة • 
فتــرتین متـــساویتین مـــن الوقـــت اإلضـــافي ال یتجـــاوز كـــل منهمـــا خمـــس • 

 تـــــنص قواعـــــد المـــــسابقة علـــــى مـــــدة الفتـــــرتین االثنـــــین ْیجـــــب أن. دقـــــائق
  من الوقت اإلضافي؛ المتساویتین

  .الركالت من عالمة الجزاء• 
  . من اإلجراءات المذكورة أعالهزیجیمكن استخدام م
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  Kicks from the penalty markلجزاء  الركالت من عالمة ا٣
مـا لـم یـنص  َیتم تنفیـذ الـركالت مـن عالمـة الجـزاء بعـد انتهـاء المبـاراة و،

   .على خالف ذلك، یتم تطبیق قوانین كرة قدم الصاالت ذات الصلة
  .ًالركالت من عالمة الجزاء لیست جزءا من المباراة

  :اإلجراءات
  تبدأ الركالت من عالمة الجزاءْقبل أن

مثــل حالــة میــدان اللعــب، الــسالمة، ( مــا لــم تكــن هنــاك اعتبــارات أخــرى •
ّأو لــوائح المـسابقة تحــدد خـالف ذلــك، فــإن ) وضـع الكــامیرا ومـا إلــى ذلـك

  .الحكم یجري قرعة لتحدید المرمى الذي سیتم فیه تنفیذ الركالت
ّیجــري الحكــم قرعــة والفریــق الــذي یفــوز بالقرعــة یقــرر إمــا ینفــذ الركلـــة • 
   .ولى أو الثانیةاأل
جمیــع الالعبــین والبــدالء مؤهلــون لتنفیــذ الــركالت مــن عالمــة الجــزاء، • 

ــــــاراة أو الوقــــــت  ــــــدما تنتهــــــي المب ــــــین الــــــذین، عن ـــتثناء أولئــــــك الالعب باســـ
  .اإلضافي، أصیبوا أو تم طردهم

كل فریق مسؤول عن اختیار ترتیب الالعبین المؤهلین الـذین سـینفذون • 
  . غ الحكام بالترتیبال یحتاج إبال. الركالت

 تبـدأ الـركالت مـن ْإذا، في نهایـة المبـاراة أو الوقـت اإلضـافي، وقبـل أن• 
بمـا فـي (عالمة الجزاء، كـان لـدى أحـد الفـریقین عـدد أكبـر مـن الالعبـین 

 عــدد العبیـه إلــى خفـیضمــن الفریـق المنــافس، فقـد یختــار ت) ذلـك البـدالء
الحكــام بإســم ورقــم كــل نفــس عــدد العبــي الفریــق المنــافس ویجــب إبــالغ 
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ًأي العـــــب مــــــستبعد ال یكـــــون مــــــؤهال .  وجـــــدْ، إنخفیــــــضهالعـــــب تـــــم ت
  .)باستثناء ما هو مبین أدناه(للمشاركة في تنفیذ الركالت 

یجــوز تبــدیل حــارس المرمــى الــذي ال یــستطیع االســتمرار قبــل أو أثنــاء • 
الــركالت بالعــب أو بــدیل مــستبعد لمــساواة عــدد الالعبــین، لكــن حـــارس 

   .رمى الذي تم استبداله ال یأخذ أي دور آخر وال یجوز له تنفیذ ركلةالم
 ینفـذ ْإذا كـان حـارس المرمـى قـد نفـذ ركلـة بالفعـل، فـال یجـوز للبـدیل أن• 

  . ركلة حتى الجولة التالیة من الركالت
  

  أثناء الركالت من عالمة الجزاء
رین بالبقــاء ُیــسمح فقــط لالعبــین المــؤهلین، الحكــام وحكــام المبــاراة اآلخــ• 

  .في میدان اللعب
باســتثناء الالعــب الــذي ینفــذ الركلــة وحارســي المرمــى، یجــب علــى كــل • 

بـالقرب مـن ّالالعبین المؤهلین البقاء في دائـرة المنتـصف أو إمـا علـى أو 
  . خط المنتصف

 یبقـــى فـــي میـــدان اللعـــب، ْعلـــى حـــارس مرمـــى فریـــق الراكـــل أنیجـــب • 
 خـط واحـد مـع عالمـة الجـزاء لكـن یبعـد ًخارج منطقة الجـزاء، تقریبـا علـى

 عنهــا وعلــى الجانــب المقابـل مــن میــدان اللعــب لكــل مــن  م٥علـى األقــل 
  .المقاعد والحكم الثاني

  .یجوز لالعب المؤهل تغییر المواقع مع حارس المرمى• 
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 تكتمــل الركلــة عنــدما تتوقــف الكــرة عــن الحركــة أو تخــرج مــن اللعــب أو• 
ي مخالفـة؛ ال یجـوز للراكـل لعـب الكـرة مـرة عندما یوقف الحكام اللعـب أل

  .ثانیة
  .یقوم الحكام بتسجیل الركالت• 
  لـــذلك، یـــتم إعـــادة تنفیـــذ الركلــــة،ًإذا ارتكـــب الحـــارس مخالفـــة، ونتیجـــة• 

  .یجب إنذار حارس المرمى
لتنفیــــذ   أشـــار الحكـــامْإذا عوقـــب الراكـــل علـــى مخالفـــة ارتكبهـــا بعـــد أن• 

  .ویتم إنذار الراكل ها ضائعةّة على أنالركلة، یتم تسجیل تلك الركل
  :إذا ارتكب كل من حارس المرمى والراكل مخالفة في نفس الوقت• 
إذا ضــاعت الركلــة أو تــم إنقاذهــا، یــتم إعــادة تنفیــذ الركلــة، ویــتم إنــذار  • 

  .ِكال الالعبین
إذا تــم تـــسجیل الركلـــة، فـــال یـــتم احتــساب الهـــدف، یـــتم تـــسجیل الركلـــة  • 

 .عة، ویتم إنذار الراكلضائ ّعلى أنها
إذا، خـــالل الـــركالت مـــن عالمـــة الجـــزاء، انخفـــض عـــدد العبـــي أحــــد • 

ّالفــــریقین، فــــإن الفریــــق الــــذي لدیــــه عــــدد أكبــــر مــــن الالعبــــین قــــد یختــــار 
تخفیض عدد العبیه إلى نفس عدد العبي الفریق المنافس ویجـب إبـالغ 

ب مــستبعد أي العــ.  وجــدْالحكــام بإســم ورقــم كــل العــب تــم اســتبعاده، إن
باســتثناء مــا هــو موضــح (ال یجــوز لــه المــشاركة فــي تنفیــذ هــذه الــركالت 

  ).أعاله
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ِوفقا للشروط الموضحة أدناه، ینفذ كال الفریقین خمس   :ركالت ً
  .یتم تنفیذ الركالت بالتناوب من قبل الفریقین• 
ـــة تنفـــذ مـــن قبـــل العـــب مختلـــف، ویجـــب علـــى كـــل الالعبـــین •  كـــل ركل

  . یتمكن أي العب من تنفیذ ركلة ثانیةْلة قبل أنالمؤهلین تنفیذ رك
یمكــــن یــــستمر المبــــدأ أعــــاله ألي تسلــــسل الحــــق مــــن الــــركالت ولكــــن • 

   .ینللفریق تغییر ترتیب المنفذ
ًن خمــس ركــالت، أحــرز أحــدهما أهــدافا أكثــر ا ینفــذ الفریقــْإذا، قبــل أن• 

اسـتكمال مما یستطیع الفریـق اآلخـر الحـصول علیهـا فیمـا إذا أراد الفریـق 
  .ركالته الخمس، فال یتم تنفیذ مزید من الركالت

ال الفـــریقین خمـــس ركـــالت، ِذ كـــّ نفـــْإذا، كانـــت النتـــائج متـــساویة بعـــد أن• 
یـستمر تنفیـذ الـركالت حتـى یـتمكن أحــد الفـریقین مـن تـسجیل هـدف أكثــر 

  .من الفریق اآلخر من نفس عدد الركالت
الجـزاء لالعـب الـذي یتـرك  ال یـتم تأجیـل الـركالت مـن عالمـة ْیجب أن• 

ّلـــم تـــسجل(ســـتعتبر ركلـــة الالعـــب ضـــائعة . میـــدان اللعـــب إذا لـــم یعـــد ) ُ
    .الالعب في الوقت المناسب لتنفیذ ركلة

  
  Away goals أهداف الذهاب ٤

قـــد تـــنص قواعـــد المـــسابقة علـــى ذلـــك، حیـــث تلعـــب الفـــرق مـــع بعـــضها 
ًالــبعض ذهابــا وایابـــا، إذا كانــت النتیجـــة اإلجمالیــة متـــ ساویة بعــد المبـــاراة ًٕ

ًأهداف تسجل على أرض الفریق المنافس ستحتسب ضعفا الثانیة، أي ّ ُ.  
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  OFFSIDE التسلل - ١١قانون 
  

  .ال یوجد تسلل في كرة قدم الصاالت
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   األخطاء وسوء السلوك - ١٢قانون 
FOULS AND MISCONDUCT 

ت جـــزاء فقـــط یمكـــن احتـــساب ركـــالت حـــرة مباشـــرة وغیـــر مباشـــرة وركـــال
  .للمخالفات المرتكبة عندما تكون الكرة في اللعب

  
  Direct free kick الركلة الحرة المباشرة ١

المخالفـــات التالیـــة  تحتـــسب ركلـــة حـــرة مباشـــرة إذا ارتكـــب العـــب أي مـــن
 قــــوة خدامإهمــــال، تهــــور أو اســــت ضــــد المنــــافس بطریقــــة یعتبرهــــا الحكــــام

  :مفرطة
  ؛كاتفةالم• 
  القفز؛• 
   أو محاولة الركل؛الركل• 
  الدفع؛• 
  ؛)بما في ذلك نطحة الرأس(الضرب أو محاولة الضرب • 
  ؛منافسة أو المهاجمةال• 
  .العرقلة أو محاولة العرقلة• 

ُإذا كانــت المخالفــة تتــضمن االحتكــاك، یعاقــب علیهــا بركلــة حــرة مباشــرة 
  .أو ركلة جزاء
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أو عــدم االهتمــام ً الالعــب أظهــر نقــصا فــي اإلنتبــاه ّهــو أن" همــالاإل"• 
 لــــیس هنـــاك حاجــــة .ّعنـــد التنــــافس أو أنـــه تــــصرف بـــدون تــــوخي الحـــذر

  .انضباطیةلعقوبة 
 الالعــب تجاهــل عواقــب مــا یتعــرض لــه المنــافس مــن ّهــو أن" التهــور"• 

  .، ویجب إنذارهخطورة
 الالعــب تجــاوز االســتعمال الــضروري ّهــو أن"  القــوة المفرطــةخدامســتا"• 

  .مة المنافس للخطر ویجب طردهسالأو تعریض /َللقوة و
ُتحتـــسب كـــذلك ركلـــة حـــرة مباشـــرة إذا ارتكـــب العـــب أي مـــن المخالفـــات 

  :التالیة
باســــتثناء حـــــارس المرمــــى ضــــمن منطقـــــة (مخالفــــة لمــــس الكـــــرة بالیــــد • 

  ؛ )جزائها/جزاءه
  مسك المنافس؛• 
  إعاقة المنافس عن طریق االحتكاك؛• 
  العض أو البصق على شخص ما؛• 
أو لمـــس الكـــرة   علـــى الكـــرة، المنـــافس أو حكـــم المبـــاراة،أداة ركـــل/رمـــي• 

  .بشيء محمول
  .جمیع المخالفات المذكورة في هذا القسم تحتسب أخطاء متراكمة

  
  :لمس الكرة بالید

  : حراس المرمى في منطقة جزاءهم، تعتبر مخالفة إذا العبباستثناء
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 ذلـــك تحریـــك ذراعهـــا، بمـــا فـــي/یـــدها أو ذراعــه/ًیلمــس الكـــرة عمـــدا بیـــده• 
  ذراعها نحو الكرة؛/یدها أو ذراعه/یده
یــــدها أو / لمــــست یــــدهْالــــسیطرة علــــى الكــــرة بعــــد أن/یكــــسب االســــتحواذ• 

   :ذراعها ثم/ذراعه
   یسجل في مرمى الفریق المنافس؛ •  
  .یخلق فرصة لتسجیل هدف •  

ً حـــراس المرمــــى فـــي منطقــــة جـــزاءهم، تعتبــــر عـــادة مخالفــــة إذا باســـتثناء
  :العب

  :ذراعها عندما/یدها أو ذراعه/مس الكرة بیدهیل• 
  جسمها أكبر بشكل غیر طبیعي؛/الید أو الذراع تجعل جسمه  •  
باســتثناء إذا قــام (كتفهـا /الیــد أو الـذراع أعلــى أو خلــف مـستوى كتفــه •  

یــدها /ًالالعــب بلعــب الكــرة متعمــدا بجــزء آخــر مــن الجــسم ثــم المــست یــده
  .)ذراعها/أو ذراعه

ًفات أعاله حتى إذا لمست الكرة یـد أو ذراع الالعـب مباشـرة تطبق المخال
 . من العب آخر قریب) ي ذلك القدمبما ف(من الرأس أو الجسم 

تعتبـــر مخالفـــة إذا ســـجل أي العـــب، بمـــا فـــي ذلـــك حـــارس مرمـــى هـــدف 
ذراعهــا، حتــى /یــدها أو ذراعـه/ًمباشـرة فــي مرمـى الفریــق المنــافس مـن یــده

  .إذا كان بشكل غیر متعمد
ًستثناء المخالفات أعاله، ال تعتبر عادة مخالفة إذا المـست الكـرة یـد أو با

  :ذراع الالعب
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  ؛)بما في ذلك القدم(ًمباشرة من رأس أو جسم الالعب • 
مـــن العـــب آخـــر ) بمـــا فـــي ذلـــك القـــدم(ًمباشـــرة مـــن الـــرأس أو الجـــسم • 

  قریب؛
ر بـشكل إذا كانت الید أو الذراع قریبة للجسم ولم تجعل من الجـسم أكبـ• 

  غیر طبیعي؛
عندما یـسقط الالعـب وتكـون الیـد أو الـذراع بـین الجـسم واألرض لـدعم • 

ًالجسم، لكن ال تمتد جانبیا أو  عمودیا بعیدا من الجسم ً ً .  
لحــارس المرمــى نفــس القیــود علــى لمــس الكــرة بالیــد مثــل أي العــب آخــر 

قــة منط إذا لمــس حــارس المرمــى الكــرة بیــده داخــل. خــارج منطقــة الجــزاء
جزائهـــا عنـــدما ال یـــسمح لـــه بـــذلك، یـــتم احتـــساب ركلـــة حـــرة غیـــر /جـــزاءه
  .انضباطیة عقوبة لكن بدون مباشرة

  
  Indirect free kickالركلة الحرة الغیر مباشرة  ٢

  :ُتحتسب ركلة حرة غیر مباشرة إذا العب
  ؛ )كما هو موضح أدناه(یلعب بطریقة خطرة • 
  حتكاك؛یعیق تقدم المنافس بدون إجراء أي ا• 
  مـسیئة، بذیئـة أو مهینـةإیمـاءات أو/َ وستخدام لغـةمذنب باالحتجاج، ا• 

  أو المخالفات اللفظیة األخرى؛
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یمنــع حــارس المرمــى مــن إطــالق أو رمــي الكــرة مــن الیــدین أو ركــل أو • 
محاولــة ركــل الكــرة عنــدما یكــون حــارس المرمــى فــي طریقــه إلطالقهــا أو 

  رمیها؛
 یــرد ذكرهــا فــي قــوانین كــرة قــدم الــصاالت یرتكــب أي مخالفــة أخــرى لــم• 

  .التي تم إیقاف اللعب إلنذار أو طرد العب
تحتــسب ركلــة حــرة غیــر مباشــرة كــذلك إذا ارتكــب حــارس مرمــى أي مــن 

  : المخالفات التالیة
یــسیطر علــى الكــرة بیدیــه، ذراعیــه أو قدمیــه فــي نــصف میــدان اللعــب  •

  . ثوانيفریقها ألكثر من أربع/الخاص بفریقه
بعــد لعــب الكــرة، فــي أي مكــان علــى میــدان اللعــب، یلمــسها مــرة أخــرى • 

لــى حــارس إ تــم لعبهــا ْبهــا بعــد أن/فــي نــصف میــدان اللعــب الخــاص بــه
   یلعبها أو یلمسها المنافس؛ ْالمرمى عن عمد من قبل زمیله  بدون أن

 بهــا/یلمــس الكــرة بالیــدین أو الــذراعین داخــل منطقــة الجــزاء الخاصــة بــه• 
 ً تم ركلها عمدا إلى حارس المرمى من قبل زمیل في الفریق؛ْبعد أن

 بهــا/یلمــس الكــرة بالیــدین أو الــذراعین داخــل منطقــة الجــزاء الخاصــة بــه• 
 ً استلمها مباشرة من ركلة تماس من قبل زمیل في الفریق؛ْبعد أن

قواعد الوطنیة أو المحلیـة للـشباب، العندما یكون هذا محظور من قبل • 
أو الفئــات العمریــة لكــرة /َعبــین القــدامى، ذوي االحتیاجــات الخاصــة والال

یـتم تنفیــذ الركلــة (ًقـدم الــصاالت، رمـي الكــرة مباشـرة فــوق خـط المنتــصف 
    ).الحرة من المكان الذي تجاوزت منه الكرة خط المنتصف
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  :ًیعتبر حارس المرمى مسیطرا على الكرة عندما
: علـــى ســـبیل المثـــال(وأي ســـطح تكـــون الكـــرة بـــین یدیـــه أو بـــین یدیـــه • 

  ذراعیه؛ أو عند لمسها بأي جزء من یدیه أو) میدان اللعب، جسمه
  یمسك الكرة بید مفتوحة ممدودة؛• 
  .یتم تنطیطها على أرض میدان اللعب أو رمیها في الهواء• 

  اللعب بطریقة خطرة
اللعــــب بطریقــــة خطــــرة هــــو أي فعــــل، یهــــدد بإصــــابة شــــخص مــــا، أثنــــاء 

، ویــشمل ذلــك منــع )بمــا فــي ذلــك الالعبــین أنفــسهم(لكــرة محاولــة لعــب ا
  .إصابة ًمنافس قریب من لعب الكرة خوفا من
  .المنافس ً ال یكون فیها خطرا علىْیجوز لعب الركلة المقصیة شرط أن
  إعاقة تقدم المنافس بدون احتكاك

إعاقـــــة تقـــــدم المنـــــافس یعنـــــي التحـــــرك باتجـــــاه مـــــسار المنـــــافس لعرقلتـــــه، 
الكـــرة ضـــمن  ءه أو إجبـــاره لتغییـــر إتجاهـــه عنـــدما ال تكـــونإعاقتـــه، إبطـــا

  .مسافة اللعب ألي من الالعبین
 فـي تواجـدجمیع الالعبین لهم الحق باتخـاذ مـواقعهم فـي میـدان اللعـب، ال

  .طریق المنافس یختلف عن التحرك باتجاه طریق المنافس
نـت والكـرة إذا كا  یحجز الكرة بوضع نفـسه بـین المنـافسْیجوز لالعب أن

ّالكـــرة ضــــمن مـــسافة اللعــــب وأن الالعـــب ال یمــــسك منافـــسه بذراعیــــه أو 
إذا كانــت الكــرة ضــمن مــسافة اللعــب، فیجــوز للمنــافس مهاجمــة . جــسمه

  .الالعب بطریقة مشروعة
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  اعتراض المنافس
ًیمكــن اعتبــار اعتـــراض المنــافس تكتیكـــا شــرعیا فــي كـــرة قــدم الـــصاالت،  ً

 ثابـت فـي وقـت أي احتكـاك وال ّطالما أن الالعب الذي یعتـرض المنـافس
جـسمها /ًیتسبب عمـدا فـي االحتكـاك عـن طریـق تحریـك أو توسـیع جـسمه

. إلـــى مـــسار المنـــافس، والمنـــافس لدیـــه الفرصـــة لكـــي یتجنـــب االعتـــراض
ّ ینفذ ضد المنـافس الـذي قـد یـتمكن أو ال یـتمكن مـن ْمكن أنُاالعتراض ی ُ

  . الحصول على الكرة
  Disciplinary action نضباطیة اإلجراءات اال٣

 مــــن دخــــول میــــدان انــــضباطیةالحكــــام لــــدیهم الــــسلطة التخــــاذ إجــــراءات 
نهایـة المبـاراة  اللعب للفحص قبـل المبـاراة حتـى مغـادرة میـدان اللعـب بعـد

  ).بما في ذلك الركالت من عالمة الجزاء(
إذا، قبل دخول میدان اللعب في بدایة المباراة، ارتكـب العـب أو مـسؤول 

لمنــع الالعــب أو مــسؤول  ّطــرد، فــإن الحكــام لــدیهم الــسلطةفریــق مخالفــة 
الفریـــق مـــن المـــشاركة فـــي المبـــاراة؛ ســـیقدم الحكـــام تقریـــر عـــن أي ســـوء 

  .سلوك آخر
الالعـــب أو مـــسؤول الفریـــق الـــذي یرتكـــب مخالفـــة إنـــذار أو طـــرد، ســـواء 
داخــل أو خــارج میــدان اللعــب، ضــد أي شــخص آخــر أو قــوانین كــرة قــدم 

  . للمخالفةًوفقا ُیعاقبالصاالت، 
  .تعتبر البطاقة الصفراء إعالن لإلنذار والبطاقة الحمراء إعالن للطرد

ُتــــشهر البطاقــــة الــــصفراء أو الحمــــراء فقــــط لالعــــب، البــــدیل أو مــــسؤول 
  .الفریق
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  الالعبون والبدالء
  تأخیر استئناف اللعب إلشهار بطاقة

اف اللعـب  یقرر الحكام إنذار أو طرد العب، یجـب عـدم اسـتئنْبمجرد أن
  .حتى یتم تطبیق العقوبة

  
  إتاحة الفرصة

 شــــهارإذا قـــام الحكـــام بتطبیــــق مبـــدأ إتاحـــة الفرصــــة لمخالفـــة تـــستوجب إ
عنــدما  الطــرد/ هــذا اإلنــذارشــهارطــرد لــو تــم إیقــاف اللعــب، یجــب إ/إنــذار

الحرمــــان الفاشــــل لفرصــــة محققـــــة  تكــــون الكــــرة خــــارج اللعــــب، باســــتثناء
یـتم إنـذار العـب للـسلوك الغیـر ریاضـي  لتسجیل هـدف، والتـي مـن أجلهـا

  .ًبدال من طرده
 ال یــتم تطبیــق مبــدأ إتاحــة الفرصــة فــي الحــاالت التــي تتــضمن ْبجــب أن

 القـــوة المفرطــــة، ســـلوك مــــشین، مخالفـــة إنــــذار ثانیـــة أو الخطــــأ خداماســـت
، مــــا لــــم تكــــن هنــــاك فرصــــة واضــــحة )ذي یلیــــهأو الــــ(المتــــراكم الــــسادس 

 طــرد الالعــب عنـدما تكــون الكــرة بعــد یجــب علـى الحكــام. هــدف لتـسجیل
یتــداخل /ذلـك خــارج اللعــب، ولكـن إذا كــان الالعــب یلعـب الكــرة أو یهــاجم

 المنافس، سیوقف الحكام اللعب، ویتم طـرد الالعـب واسـتئناف اللعـب مع
  .بركلة حرة غیر مباشرة، ما لم یرتكب الالعب مخالفة أكثر خطورة

 بطاقـة صـفراء ثانیـة أو بطاقـة إذا تم تطبیق مبدأ إتاحة الفرصة وأعطیـت
بعــــد تــــسجیل هــــدف، یــــستمر الفریــــق المعاقــــب بــــنفس العــــدد مــــن  حمــــراء
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إذا لـم یـتم تـسجیل هـدف، . الالعبین، ببدیل یحل مكان الالعـب المطـرود
  .یستمر الفریق بالعب واحد أقل
مـسك العـب الفریـق المهـاجم خـارج منطقـة بإذا بدأ العب الفریق المـدافع 

ذا الفعــــل داخـــل منطقــــة الجـــزاء، یجــــب علـــى الحكــــام الجـــزاء واســــتمر بهـــ
  .احتساب ركلة جزاء

  
  مخالفات اإلنذار

   :ِبـًیتم إنذار الالعب إذا كان مذنبا 
  تأخیر استئناف اللعب؛• 
  االحتجاج بالقول أو الفعل؛• 
دخـــول أو معـــاودة دخـــول میـــدان اللعـــب بـــدون إذن الحكـــام أو لمخالفـــة • 

  إجراءات التبدیل؛
ترام المــــسافة المطلوبــــة عنــــدما یــــتم اســــتئناف اللعــــب بركلــــة الفـــشل بــــاح• 

  تماس؛   ركنیة، ركلة حرة أو ركلة 
ال یوجــــد عــــدد أو نمـــط معــــین مــــن (اإلصـــرار علــــى تكــــرار المخالفـــات • 

  ؛")اإلصرار"المخالفات یشكل 
  .السلوك الغیر ریاضي• 

   :ِبـًیتم إنذار البدیل إذا كان مذنبا 
  تأخیر استئناف اللعب؛• 
  الحتجاج بالقول أو الفعل؛ا• 
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  دخول میدان اللعب بمخالفة إجراءات التبدیل؛• 
  .السلوك الغیر ریاضي• 

حتـــى إذا فــــي (فـــي حالـــة ارتكــــاب مخـــالفتین منفــــصلتین قـــابلتین لإلنــــذار 
 علــى ســبیل المثــال، إذا لــم - تــؤدي إلــى إنــذارین ْ، یجــب أن)مكــان قریــب

لتبـدیل وارتكـب مخالفـة یدخل العب إلى میدان اللعب مـن خـالل منطقـة ا
  .لمس الكرة بالید، وما إلى ذلك/َتهور أو أوقف هجمة واعدة بخطأ

  
  حاالت اإلنذار للسلوك الغیر ریاضي

هنــاك حــاالت مختلفــة عنــدما یجــب إنــذار العــب للــسلوك الغیــر ریاضــي، 
  :بما في ذلك إذا العب

 ًیحــــاول خــــداع الحكــــام، مــــثال بادعائــــه اإلصــــابة أو التظــــاهر بارتكــــاب• 
  ؛)التحایل(مخالفة ضده 

  رتكب مخالفة ركلة حرة مباشرة بطریقة التهور؛ی •
  یلمس الكرة بیده لیعترض هجمة واعدة أو إیقافها؛• 
ــــدما •  یرتكــــب خطــــأ یتعــــارض مــــع هجــــوم واعــــد أو إیقافــــه، باســــتثناء عن

  لمخالفة كانت محاولة للعب الكرة؛ یحتسب الحكام ركلة جزاء
مخالفـــة  ققـــة لتـــسجیل هـــدف مـــن خـــاللیمنـــع المنـــافس مـــن فرصـــة مح• 

  ركلة جزاء؛ كانت محاولة للعب الكرة واحتسب الحكام
سـواء نجحـت المحاولـة أم ( یلمس الكرة بیده في محاولـة لتـسجیل هـدف •
  أو في محاولة فاشلة لمنع هدف؛) ال
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  یصنع عالمات غیر مرخص بها على میدان اللعب؛• 
 حـــصل علـــى رخـــصة ْ أنیلعـــب الكـــرة عنـــد مغـــادرة میـــدان اللعـــب بعـــد• 

  للمغادرة؛
  یظهر قلة احترام للعبة؛• 
ـــة حـــرة(یـــستخدم خدعـــة متعمـــدة لتمریـــر الكـــرة •  ) بمـــا فـــي ذلـــك مـــن ركل

للتحایـــل علـــى . لحـــارس مرمـــى بـــالرأس، الـــصدر، الركبـــة ومـــا إلـــى ذلـــك
  القانون؛

  ًیشتت انتباه المنافس شفهیا أثناء اللعب؛• 
نـــع الفریـــق المنـــافس هـــدف أو بـــدون م(ًیحـــرك أو یقلـــب المرمـــى عمـــدا • 

  ).فرصة تسجیل هدف
  

  االحتفال بالهدف
ْسمح لالعــب إظهــار فرحتــه عنــد تــسجیل هــدف، فإنــه یجــب أنُبینمــا یــ  ال ّ

ًیكون هذا االحتفال مبالغا فیه؛ االحتفال المعقـول مـسموح بـه، لكـن یجـب 
ً ال تــشجع عملیـــة االحتفـــال بحركــات الـــرقص عنـــدما یكــون ذلـــك ســـببا ْأن

  .ت كبیرلضیاع وق
مغادرة میدان اللعب لالحتفـال بالهـدف ال تعتبـر مخالفـة إنـذار لكـن یجـب 

  .على الالعبین العودة بأسرع وقت ممكن
  :یجب إنذار الالعب، حتى إذا لم یتم احتساب الهدف، بسبب

  األمن؛ أو/َاالقتراب من المتفرجین بطریقة تسبب قضایا السالمة و• 
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   مهینة أو استفزازیة؛ضیة،تحری اإلشارة أو التصرف بطریقة• 
  رأسها أو الوجه بقناع أو أي شيء آخر مشابه؛/تغطیة رأسه• 
 .رأسها بالقمیص/قمیصها أو تغطیة رأسه/خلع قمیصه• 

  مخالفات الطرد
  :یجب طرد الالعب أو البدیل الذي یرتكب أي من المخالفات التالیة

مـــن منــع الفریــق المنــافس مــن هــدف أو فرصــة محققــة لتــسجیل هــدف • 
منطقـــة  باســـتثناء حـــارس مرمـــى داخـــل(خـــالل مخالفـــة لمـــس الكـــرة بالیـــد 

 مثـــل(أو عـــن طریـــق تحریـــك أو قلـــب المرمـــى ) بهـــا/الجـــزاء الخاصـــة بـــه
  ؛)عندما یمنع هذا الكرة من المرور فوق خط المرمى

ّشـــرط أن المرمـــى غیـــر (منـــع هـــدف أو فرصـــة محققـــة لتـــسجیل هـــدف • 
یتحــرك  للفریــق المنـافس الــذي) محـروس مــن قبـل حــارس المرمــى المـدافع

ُتعاقــــب بركلــــة حــــرة  باتجــــاه مرمــــى الفریــــق المخــــالف مــــن خــــالل مخالفــــة
  ؛)باستثناء ما موضح أدناه(
  اللعب العنیف؛• 
  العض أو البصق على شخص ما؛• 
  السلوك المشین؛• 
  ، بذیئة أو مهینة؛هجومیةأو إیماءات /َ وألفاظاستخدام • 
  .لمباراةتلقي اإلنذار الثاني في نفس ا• 
یجب على الالعب أو البدیل الذي تم طرده مغادرة محیط میـدان اللعـب  

  .والمنطقة الفنیة
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  (DOGSO)منع هدف أو فرصة محققة لتسجیل هدف 
عندما یمنع الالعب الفریق المنافس من هـدف أو فرصـة محققـة لتـسجیل 
ّهدف بمخالفة لمس الكرة بالید، فإنه یتم طـرد الالعـب بغـض النظـر عـن 

  .ان المخالفةمك
عنـــــدما یرتكـــــب الالعـــــب مخالفـــــة ضـــــد المنـــــافس داخـــــل منطقـــــة الجـــــزاء 

بهــا والتــي تمنــع المنــافس مــن فرصــة محققــة لتــسجیل هــدف /الخاصــة بــه
ّویحتسب الحكام ركلـة جـزاء، فإنـه یـتم إنـذار المخـالف إذا كانـت المخالفـة 

المـسك، الـسحب، : مثـل(محاولة للعب الكرة؛ في جمیع الحاالت األخـرى 
، یجـــب طـــرد الالعـــب )لـــدفع، عـــدم إمكانیـــة لعـــب الكـــرة، ومـــا إلـــى ذلـــكا

  .المخالف
الالعب، الالعب المطرود، البـدیل أو مـسؤول الفریـق الـذي یـدخل میـدان 

بــدون إذن مــن أحــد الحكــام أو بمخالفــة إجــراءات التبــدیل ویتــداخل  اللعــب
باللعب، یرتكب مخالفة تمنع الفریق المنـافس مـن هـدف أو فرصـة محققـة 

  .لتسجیل هدف، یكون مذنب بارتكاب مخالفة طرد
عنــد تحدیــد مــا إذا كانــت حالــة منــع فرصــة محققــة لتــسجیل هــدف یجــب 

  :مراعاة ما یلي
  المسافة بین المخالفة والمرمى؛• 
  االتجاه العام للعب؛• 
  احتمالیة االحتفاظ أو السیطرة على الكرة؛• 
  رمى؛موقع وعدد الالعبین المدافعین، وكذلك حارس الم• 
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  . فیما إذا كان المرمى محروس أم ال• 
حراســـتها، فـــال /إذا كـــان حـــارس المرمـــى أمـــام المرمـــى الخـــاص بحراســـته

ّیمكـــن اعتبـــار أن هنـــاك مخالفـــة منـــع فرصـــة محققـــة لتـــسجیل هـــدف قـــد 
تتطابق مع المعـاییر األخـرى لمنـع فرصـة  ارتكبت، حتى إذا كانت الحالة

  .محققة لتسجیل هدف
مـى مخالفـة تمنـع الفریـق المنـافس مـن فرصـة محققـة إذا ارتكب حارس مر

لتــــسجیل هــــدف أو تمنــــع الفریــــق المنــــافس مــــن هــــدف أو فرصــــة محققــــة 
ــــدما یكــــون  ــــد خــــارج منطقــــة الجــــزاء عن لتــــسجیل هــــدف بلمــــس الكــــرة بالی

مرماهــا غیــر محــروس أو یحرســه فقــط العــب مــن الفریــق المــدافع /مرمــاه
 بارتكـاب مخالفـة منـع ًخلف حارس المرمـى، فیعتبـر حـارس المرمـى مـذنبا

  .فرصة محققة لتسجیل هدف
إذا كــــان عــــدد العبــــي الفریــــق المهــــاجم أكبــــر مــــن عــــدد العبــــي الفریــــق 

، فـستعتبر هـذه )باسـتثناء حـارس المرمـى(المدافع الذین یحرسون المرمـى 
  . حالة منع فرصة محققة لتسجیل هدف
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  اللعب العنیف  
 القــــوة خدام أو اســــت للخطــــرالمنــــافسّإن المهاجمــــة التــــي تعــــرض ســــالمة 

  .ّعاقب على أنها لعب عنیفُ تْالمفرطة أو الوحشیة یجب أن
 عنـد التنـافس علـى الكـرة مـن األمـام، مـن المنـافسأي العـب ینـدفع علـى 

ِالجانــــب أو مــــن الخلــــف باســــتخدام رجلــــه أو كلتــــا رجلیــــه، بقــــوة مفرطــــة 
 .فًعد مذنبا بارتكاب اللعب العنیُ للخطر یالمنافستعرض سالمة 

 
  السلوك المشین

 هـــو عنـــدما یـــستخدم الالعـــب أو یحـــاول اســـتخدام القـــوة مـــشینالـــسلوك ال
أو الوحــشیة ضــد المنــافس عنــدما ال یكــون هنــاك تنــافس علــى  المفرطــة
  .ّضد أي شخص آخر، بغض النظر عما إذا تم االحتكاك الكرة، أو

سـواء  ّقـد یحـدث الـسلوك المـشین إمـا فـي میـدان اللعـب أو خـارج حـدوده،
  .كانت الكرة في اللعب أم ال

 ال یــتم تطبیــق مبــدأ إتاحــة الفرصــة فــي الحــاالت التــي تتــضمن ْیجــب أن
الـــسلوك المـــشین مـــا لـــم تكـــن هنـــاك فرصـــة واضـــحة لتـــسجیل هـــدف بعـــد 

مثـــل هـــذه الحالـــة، یجـــب علـــى الحكـــام طـــرد الالعـــب المـــذنب  فـــي. ذلـــك
  .عندما تكون الكرة خارج اللعب بالسلوك المشین

ّیذكر الحكا لـى االشـتباك الجمـاعي إً الـسلوك المـشین غالبـا مـا یقـود ّم بـأنُ
  .ّبین الالعبین، لذلك یجب علیهم محاولة تجنب هذا بالتدخل الفعال

ْالالعب أو البدیل الذي یكون مذنبا بالسلوك المشین یجب أن   .ُ یطردً
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  مسؤولو الفریق
یــد عنــدما یــتم ارتكــاب مخالفــة مــن قبــل مــسؤول فــي الفریــق وال یمكــن تحد

المخــــالف، المــــدرب األول للفریــــق الموجــــود فــــي المنطقــــة الفنیــــة ســــیتلقى 
  .العقوبة

  
  التنبیه

ْ تــــؤدي المخالفـــــات التالیــــة عــــادة إلـــــى تنبیــــه؛ یجــــب أنْیجــــب أن  تـــــؤدي ً
   :المخالفات المتكررة أو الصارخة إلى إنذار أو طرد

  ال تصادمیة؛/دخول میدان اللعب بطریقة محترمة• 
ــــاراة، علــــى ســــبیل المثــــالالفــــشل فــــي التعــــاون•  تجاهــــل :  مــــع حكــــم المب

  طلب من الحكم المساعد؛/توجیه
  مع قرار؛ ) بالقول أو الفعل(منخفض المستوى /خالف بسیط• 
فـي بعــض األحیــان مغـادرة حــدود المنطقــة الفنیـة بــدون ارتكــاب مخالفــة • 

   .   أخرى
  

  اإلنذار
 المثــال ال علــى ســبیل(تــشمل مخالفــات اإلنــذار مــن قبــل مــسؤولي الفریــق 

  :)الحصر
  .بإصرار عدم احترام حدود المنطقة الفنیة لفریقهم/بوضوح• 
  .تأخیر استئناف اللعب من قبل فریقهم• 
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  .)بدون مواجهة(الدخول المتعمد للمنطقة الفنیة للفریق المنافس • 
  :االحتجاج بالقول أو الفعل، بما في ذلك• 
  .خرىركل زجاجات المشروبات أو األشیاء األ/رمي •  
المبـــاراة، علـــى ) حكــام(إیمـــاءات تظهــر قلـــة احتـــرام واضــحة لحكـــم  •  

  .التصفیق الساخر: سبیل المثال
  .مستمر إلشهار بطاقة صفراء أو حمراء/تلویح مفرط• 
   .تلویح أو تصرف بطریقة استفزازیة أو تحریضیة• 
بمـــا فـــي ذلـــك مخالفـــات (اإلصـــرار علـــى تكـــرار الـــسلوك الغیـــر مقبـــول • 

  .)لمتكررةالتنبیه ا
  . إظهار قلة احترام للعبة• 
  

 الطرد
  ):على سبیل المثال ال الحصر(تشمل مخالفات الطرد  
: تــأخیر اســتئناف اللعــب مــن قبــل الفریــق المنــافس، علــى ســبیل المثــال• 

  ًمسك الكرة، ركل الكرة بعیدا، إعاقة حركة العب؛
  :تعمد مغادرة المنطقة الفنیة من أجل• 
   أو التظاهر به، تجاه حكم المباراة؛إظهار االحتجاج،  • 
  .یتصرف بطریقة استفزازیة أو تحریضیة • 
  ِدخول المنطقة الفنیة المقابلة بطریقة عدوانیة أو تصادمیة؛• 
  ً عمدا على میدان اللعب؛أداةركل /رمي• 
  :دخول میدان اللعب من أجل• 
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ن بمــا فــي ذلــك فــي االســتراحة بــین الــشوطی(مواجهــة حكــم المبــاراة  •  
  ؛)ونهایة المباراة

   .التداخل باللعب، مع العب منافس أو مع حكم المباراة •  
تجــاه أي شــخص ) بمــا فــي ذلــك البــصق أو العــض(الــسلوك العــدواني • 

  آخر؛
  الحصول على اإلنذار الثاني في نفس المباراة؛• 
  أو إیماءات هجومیة، بذیئة أو مهینة؛/َاستخدام ألفاظ و• 
أو /َاستخدام معدات إلكترونیة أو معدات اتـصاالت غیـر مـسموح بهـا و• 

التــــصرف بطریقــــة غیــــر مناســــبة نتیجــــة الســــتخدام معــــدات إلكترونیــــة أو 
  معدات اتصال؛

  . السلوك المشین• 
  

  )بما في ذلك الكرة (أداةركل /الفات التي یتم فیها رميالمخ
  : المناسبةةنضباطی یتخذ الحكام اإلجراءات االفي جمیع الحاالت،

   إنذار المخالف للسلوك الغیر ریاضي؛–التهور • 
 . طرد المخالف للسلوك المشین- القوة المفرطة خداماست• 
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   استئناف اللعب بعد األخطاء وسوء السلوك ٤
Restart of play after fouls and misconduct 

  . السابقً اللعب، یتم استئناف اللعب وفقا للقرارخارجإذا كانت الكرة 
یتم تطبیق االستئنافات التالیة إذا كانت الكرة فـي اللعـب وارتكـب الالعـب 

  :مخالفة بدنیة في میدان اللعب
 ركلــة حــرة غیــر مباشــرة أو ركلــة حــرة مباشــرة أو ركلــة -ضــد المنــافس • 

  جزاء؛
ضــد زمیــل فــي الفریــق، بــدیل، العــب مطــرود، مــسؤول فریــق أو حكــم • 

  ة أو ركلة جزاء؛ ركلة حرة مباشر-المباراة 
   إسقاط كرة؛ –ضد أي شخص آخر • 

  .ُتعاقب جمیع المخالفات اللفظیة بركلة حرة غیر مباشرة
 :إذا، عندما تكون الكرة في اللعب

یرتكــــب العــــب مخالفــــة ضــــد حكــــم المبــــاراة أو العــــب منــــافس، بــــدیل، • 
  العب مطرود أو مسؤول فریق خارج میدان اللعب؛ أو

أو یتـداخل  د أو مـسؤول فریـق مخالفـة ضـد،بدیل، العب مطـرویرتكب • 
  :مع، العب منافس أو حكم المباراة خارج میدان اللعب

 یـــتم اســـتئناف اللعـــب بركلــــة حـــرة علـــى النقطــــة األقـــرب للخـــط الحــــدودي
 التــدخل؛ یــتم احتــساب ركلــة جــزاء إذا كانــت هــذه/لمكــان ارتكــاب المخالفــة

ب للخـط الحــدودي هـي مخالفـة ركلــة حـرة مباشـرة وتقــع علـى النقطـة األقــر
  .على جزء من خط المرمى الذي ینتمي إلى منطقة جزاء المخالف
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إذا تم ارتكاب المخالفـة خـارج میـدان اللعـب مـن قبـل العـب ضـد العـب، 
فریقهــا، یــتم اســتئناف اللعــب بركلــة حــرة /بــدیل أو مــسؤول فریــق مــن فریقــه

  .غیر مباشرة على الخط األقرب لمكان ارتكاب المخالفة
ومـا  حـذاء، واقیـة الـساق،(عب بلمس الكرة بشيء محمول بالیـد إذا قام ال
  ).أو ركلة جزاء(، یتم استئناف اللعب بركلة حرة مباشرة )إلى ذلك

 مـــــا أداة برمــــي أو ركـــــل میـــــدان اللعـــــبإذا قــــام العـــــب داخـــــل أو خــــارج 
 مـا أداةعلـى الالعـب المنـافس، أو یرمـي أو یركـل ) باستثناء كرة المباراة(
علــــى البــــدیل المنــــافس، العــــب مطــــرود، مــــسؤول ) كــــرةبمــــا فــــي ذلــــك ال(

أو حكــم المبــاراة أو كــرة المبــاراة، یــتم اســتئناف اللعــب بركلــة حــرة  الفریــق
 أو كــان سیـضرب الــشخص أو الكــرة، شخصمباشـرة مــن مكــان ضـرب الــ

إذا كـان هــذا . منطقــة جـزاء المخــالف أو بركلـة جـزاء إذا كــان هـذا داخــل
 تنفیــذ الركلــة الحــرة علــى النقطــة األقــرب المكــان خــارج میــدان اللعــب، یــتم

للخـط  للخط الحدودي؛ یـتم احتـساب ركلـة جـزاء إذا كانـت النقطـة األقـرب
الحـــدودي علـــى جـــزء مـــن خـــط المرمـــى الـــذي ینتمـــي إلـــى منطقـــة جـــزاء 

  .المخالف
ًإذا كــــان بــــدیل، العــــب مطــــرود، العــــب مؤقتــــا خــــارج میــــدان اللعــــب أو 

 میــدان اللعــب ویتــداخل باللعــب، علــى أداةیرمــي أو یركــل  مــسؤول فریــق
مـــن  المنـــافس أو حكـــم المبـــاراة، یـــتم اســـتئناف اللعـــب بركلـــة حـــرة مباشـــرة

المنــافس، حكــم   باللعــب أو ضــرب أو كــان سیــضربداةمكــان تــداخل األ
ـــــاراة أو الكـــــرة  ـــــة جـــــزاء إذا كـــــان هـــــذا داخـــــل(المب ـــــة جـــــزاء  أو بركل منطق

  ).المخالف
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  FREE KICK الركلة الحرة - ١٣قانون 
  Types of free kickأنواع الركالت الحرة  ١

یــــتم احتــــساب الــــركالت الحــــرة المباشــــرة والغیــــر مباشــــرة للفریــــق المنــــافس 
لالعـــــب، بـــــدیل أو العـــــب مطـــــرود أو مـــــسؤول فریـــــق مـــــذنب بارتكـــــاب 

   .مخالفة
 عنـد مـین األربع ثواني بوضوح مـن قبـل أحـد الحكحساب یظهر ْیجب أن

  .شرةتنفیذ ركلة حرة مباشرة أو غیر مبا
  إشارة الركلة الحرة الغیر مباشرة

یشیر الحكام إلى ركلة حرة غیر مباشـرة مـن خـالل رفـع ذراع واحـدة فـوق 
الــرأس؛ تبقـــى اإلشـــارة بهــذا الوضـــع حتـــى یـــتم تنفیــذ الركلـــة وتلمـــس الكـــرة 

  .العب آخر أو تخرج من اللعب
و یجب إعادة تنفیذ الركلة الحرة الغیر مباشرة إذا فـشل أي مـن الحكمـین أ

ّ الركلــة هــي غیــر مباشــرة وأن الكــرة تــم ركلهــا ّفــي اإلشــارة إلــى أن كلیهمــا ّ
  .المرمى ًمباشرة إلى

  دخول الكرة إلى المرمى
ًإذا تـــم ركـــل الركلـــة الحـــرة المباشـــرة مباشـــرة إلـــى مرمـــى المنـــافس، یـــتم • 

  .احتساب الهدف
یـتم ًإذا تم ركل الركلـة الحـرة الغیـر مباشـرة مباشـرة إلـى مرمـى المنـافس، • 

باسـتثناء إذا لـم یـتم التأشـیر للركلـة (احتساب رمیة مرمى للفریـق المنـافس 
  ).الحرة الغیر مباشرة من قبل أحد الحكمین أو كلیهما

ًإذا تـم ركــل الركلـة الحــرة المباشـرة أو الغیــر مباشـرة مباشــرة إلـى المرمــى • 
  .الخاص بالراكل، یتم احتساب ركلة ركنیة للفریق المنافس
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  Procedure  اإلجراءات٢
  :یجب تنفیذ كل الركالت الحرة

  خالل أربع ثواني؛• 
  :من مكان ارتكاب المخالفة، باستثناء• 
ركــــالت حــــرة للفریــــق المــــدافع داخــــل منطقــــة جــــزاءهم، التــــي یجــــوز  •  

  تنفیذها من أي مكان ضمن تلك المنطقة؛
 لمخالفــــة داخــــل منطقــــة  للفریــــق المهــــاجمركــــالت حــــرة غیــــر مباشــــرة •  

و لمخالفـــة قابلـــة للتطبیـــق عنـــدما تـــم إیقـــاف اللعـــب وكانـــت الكـــرة الجــزاء أ
 منطقــة الجــزاء، والتــي یــتم تنفیــذها مــن خــط منطقــة الجــزاء للنقطــة داخــل

األقـــرب إلـــى مكـــان ارتكـــاب المخالفـــة أو مـــن مكـــان الكـــرة، باتبـــاع الخـــط 
  ؛)موضح في الصورة أدناه كما(الوهمي الموازي لخط التماس 
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 دخـول العـب، معـاودة دخـول تـضمنت الحـرة للمخالفـات التـي تالركال • 
ذ مـن مكـان الكـرة عنـدما ّبـدون موافقـة، والتـي تنفـ مغـادرة میـدان اللعـب أو

وكانــت الكــرة داخــل منطقــة  تــم إیقــاف اللعــب، مــا لــم یــتم إیقــاف اللعــب
الجـــزاء، فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة، یـــتم تنفیـــذ الركلـــة الحـــرة مـــن خـــط منطقـــة 

طــة األقــرب لمكــان الكــرة عنــدما تــم إیقــاف اللعــب، باتبــاع الجــزاء مــن النق
مـع ذلـك، إذا  ).انظر الـصورة أعـاله(الخط الوهمي الموازي لخط التماس 

بركلـة حـرة  ارتكب العب مخالفة خارج میدان اللعب، یتم استئناف اللعـب
ذ علـى الخـط الحـدودي األقـرب لمكـان ارتكـاب المخالفـة؛ یـتم احتـساب ّتنفـ

 كانت هذه مخالفة ركلـة حـرة مباشـرة والنقطـة األقـرب للخـط ركلة جزاء إذا
إلـى منطقـة جـزاء  خـط المرمـى الـذي ینتمـي الحـدودي تقـع علـى جـزء مـن

  المخالف؛
  .عندما یشیر القانون لموقع آخر •  
  

 :الكرة
 ال یلمـسها مـرة أخـرى حتـى ْ ویجب على الراكـل أنثابتة تكون ْیجب أن• 

  تلمس العب آخر؛ 
  .عب عندما یتم ركلها وتتحرك بوضوحتكون في الل• 
  : یبقى جمیع المنافسینْ الكرة في اللعب، یجب أنصبححتى ت 
  م عن الكرة؛ ٥ما ال یقل عن • 
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خـــــارج منطقـــــة الجـــــزاء للـــــركالت الحـــــرة داخـــــل منطقـــــة جـــــزاء الفریـــــق • 
  .المنافس

، یجــب "ًاجــدار" أو أكثــر مــن الفریــق المــدافع  اثنــینعنــدما یــشكل العبــین
حتـى " الجـدار"م من  ١  عن الفریق المهاجم البقاء ما ال یقلعلى العبي

  .الكرة في اللعب صبحت
  .یجوز تنفیذ ركلة حرة برفع الكرة بقدم أو بكلتا القدمین في نفس الوقت

  .یسمح بالخداع عند تنفیذ ركلة حرة كجزء من كرة قدم الصاالت
ً عمـــدا إذا قـــام العـــب أثنـــاء تنفیـــذ ركلـــة حـــرة بـــشكل صـــحیح، بركـــل الكـــرة

على المنافس لكي یلعب الكرة مـرة أخـرى ولكـن لـیس بطریقـة اإلهمـال أو 
  .یسمح الحكام باستمرار اللعبّفإنه  القوة المفرطة، خدامالتهور أو است

  
  Offences and sanctions المخالفات والعقوبات ٣

ـــــة حـــــرة، كـــــ المـــــسافة  ن المنـــــافس أقـــــرب للكـــــرة مـــــناإذا، عنـــــد تنفیـــــذ ركل
 إعــادة تنفیــذ الركلــة مــا لــم یــتم تطبیــق مبــدأ إتاحــة الفرصــة؛المطلوبـة، یــتم 

ذ الالعــب ركلــة حـــرة بــسرعة وقــام المنـــافس ّعلــى الــرغم مــن ذلـــك، إذا نفــ
ّم مــــن الكـــرة باعتراضـــها، فإنــــه یـــسمح الحكــــام  ٥أقــــل مـــن  الـــذي یقتـــرب

ًمـــع ذلـــك، المنـــافس الـــذي یمنـــع عمـــدا تنفیـــذ ركلـــة حـــرة . باســتمرار اللعـــب
  .ذر لتأخیر استئناف اللعبُ ینْبسرعة یجب أن
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م مــن  ١إذا، عنــد تنفیــذ ركلــة حــرة، كــان العــب الفریــق المهــاجم أقــل مــن 
ّالمشك" الجدار" ل من قبل العبین اثنـین أو أكثـر مـن الفریـق المـدافع، یـتم ُ

  .احتساب ركلة حرة غیر مباشرة للفریق المدافع
ة جــزاءهم، إذا، عنـد تنفیــذ ركلــة حـرة مــن قبــل الفریــق المـدافع داخــل منطقــ

 ه لــم یكــن لــدیهم الوقــتّكــان أي مــن المنافــسین داخــل منطقــة الجــزاء ألنــ
  .ّللمغادرة، فإنه یسمح الحكام باستمرار اللعب

إذا كـان المنــافس الموجـود فــي منطقــة الجـزاء عنــد تنفیـذ الركلــة الحــرة، أو 
 تكـــون الكـــرة فـــي اللعـــب، یلمـــس أو ْالـــذي یـــدخل منطقـــة الجـــزاء قبـــل أن

  . في اللعب، یتم إعادة تنفیذ الركلة الحرةكون تْكرة قبل أنینافس على ال
 قبـل أن ىالراكـل الكـرة مـرة أخـرلمـس  تكون الكرة في اللعـب، ْإذا، بعد أن

تلمـــس العـــب آخـــر، یـــتم احتــــساب ركلـــة حـــرة غیـــر مباشـــرة؛ إذا ارتكــــب 
  :الراكل مخالفة لمس الكرة بالید

  یتم احتساب ركلة حرة مباشرة؛• 
منطقـة جـزاء الراكـل،  كلة جزاء إذا حدثت المخالفـة داخـلیتم احتساب ر• 

یـــتم  باســتثناء إذا كـــان الراكـــل هـــو حـــارس المرمــى، فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة
  .احتساب ركلة حرة غیر مباشرة

ذ الركلــة الحــرة خــالل أربــع ثــواني، یــتم احتــساب ركلــة حــرة غیــر ّإذا لــم تنفــ
ــــافس مــــن المكــــان الــــذي كانــــت ســــتنف ــــه الركلــــة، ذّمباشــــرة للفریــــق المن  فی

باســـتثناء عنـــدما یرتكـــب فریـــق مثـــل هـــذه المخالفـــة داخـــل منطقـــة الجـــزاء 
الخاصـــة بــــه؛ فــــي مثـــل هــــذه الحالــــة، یــــتم احتـــساب الركلــــة الحــــرة الغیــــر 
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مباشرة إلى الفریق المنافس على النقطة األقرب لمكـان ارتكـاب المخالفـة، 
 ٢لقــسم نظــر الــصورة فــي اأ (ساباتبــاع الخــط الــوهمي المــوازي لخــط التمــ

  ).من هذا القانون
 
  Accumulated fouls األخطاء المتراكمة ٤
عاقــب علیهــا بركلــة حــرة مباشــرة أو ُاألخطــاء المتراكمــة هــي تلــك التــي ی• 

  .١٢ركلة جزاء كما هو محدد في القانون 
ّاألخطـــاء المتراكمـــة التـــي یرتكبهـــا كـــل فریـــق فـــي كـــل فتـــرة تـــسجل فـــي •  ُ

  .تقریر المباراة
كام باستمرار اللعب من خالل تطبیق مبـدأ إتاحـة الفرصـة قد یسمح الح• 

والفریــــق  ًالفریــــق المخـــالف خمــــسة أخطـــاء متراكمــــة ســـابقا إذا لـــم یرتكـــب
  .ُالمنافس لم یمنع من هدف أو فرصة محققة لتسجیل هدف

إشـــارات  ّإذا طبـــق الحكـــام مبـــدأ إتاحـــة الفرصـــة، یجـــب علـــیهم اســـتخدام• 
 تكـون ْللمیقاتي والحكم الثالـث بمجـرد أنإجباریة لإلشارة إلى خطأ متراكم 

  .الكرة خارج اللعب
مـــن  ، األخطـــاء المتراكمـــة مـــن الفتـــرة الثانیـــةة إضـــافیفتـــرةإذا تـــم لعـــب • 

  .تین اإلضافیفترتین خالل الحتسابالمباراة تستمر في اال
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ً الركلة الحرة المباشرة بدایة بالخطأ المتراكم السادس من قبل كل ٥
 Direct free kick beginning with the فریق في كل فترة

sixth accumulated foul by each team in each 
period (DFKSAF)  

للخطــــأ  یــــتم احتــــساب ركلــــة حــــرة مباشــــرة تبــــدأ بالخطــــأ المتــــراكم الــــسادس
. فریـق فـي كـل فتـرة المتراكم السادس وجمیع األخطاء التالیة التي ارتكبها

متـــراكم الـــسادس أو الـــذي یلیـــه داخـــل مـــع ذلـــك، إذا تـــم ارتكـــاب الخطـــأ ال
  . ًمنطقة جزاء المخالف، ستحتسب ركلة جزاء بدال عن ذلك

ــــة حــــرة مباشــــرة بالخطــــأ المتــــراكم ًیجــــوز تــــسجیل هــــدف مباشــــرة مــــن  ركل
  .فعل ذلك ویجب على الراكل أن یحاولالسادس 

لــــصد الركلــــة الحــــرة " جــــدار"ال یجــــوز لالعبــــي الفریــــق المــــدافع تــــشكیل 
  .طأ المتراكم السادسالمباشرة بالخ

  
  اإلجراءات

تــم  م أو فــي المكـان الــذي ١٠ تكــون الكـرة ثابتــة علــى عالمـة ْیجـب أن• 
 ْشـرط أن(ركلـة حـرة مباشـرة بالخطـأ المتـراكم الـسادس فیه ارتكاب مخالفة 

بــین خــط مرمــى الفریــق المــدافع والخــط الــوهمي  یكــون هــذا فــي المنطقــة
  ).ً وموازیا لهم من خط المرمى ١٠منطقة الجزاء،  خارج

إذا تــم ارتكــاب مخالفــة ركلــة حــرة مباشــرة بالخطــأ المتــراكم الــسادس فــي • 
تنفیـذ الركلـة الحـرة المباشـرة بالخطـأ   یختـارْهذه المنطقة، یجوز للراكـل أن
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ــــى عالمــــة ــــسادس إمــــا مــــن عل ارتكــــاب   أو مــــن مكــــانم ١٠ ّالمتــــراكم ال
  .الخطأ

  .ة المرمىیجب عدم تحریك قائمي المرمى، العارضة وشبك• 
الركلــة الحــرة المباشــرة بالخطــأ المتــراكم یجــب تحدیــد الالعــب الــذي ینفــذ • 

  . بوضوحالسادس
م مــن  ٥ُ یكـون حـارس المرمـى المــدافع علـى بعـد ال یقـل عـن ْیجـب أن• 

  .یتم ركلها الكرة حتى
  : یكون الالعبون، باستثناء الراكل وحارس المرمى المدافعْیجب أن• 
  على میدان اللعب؛ •  
   م من الكرة؛٥ما ال یقل عن  •  
  خلف الكرة؛ •  
  .خارج منطقة الجزاء •  
ً یتخذ الالعبون مواقعهم وفقـا لهـذا القـانون، یـشیر أحـد الحكمـین ْبعد أن• 

  .لتنفیذ الركلة الحرة المباشرة بالخطأ المتراكم السادس
 یجــب علــى الالعــب الــذي ینفــذ الركلــة الحــرة المباشــرة بالخطــأ المتــراكم• 

ــــسادس أن ــــافس وبقــــصد تــــسجیل هــــدف ْال  یركــــل الكــــرة نحــــو مرمــــى المن
ْمباشرة؛ یجوز التنفیذ بالكعب شرط أن  تتحـرك الكـرة نحـو مرمـى المنـافس ً

  .ًمحاولة للتسجیل مباشرة وكانت
مرمــى  تكــون الكــرة فــي اللعــب عنــدما یــتم ركلهــا وتتحــرك بوضــوح نحــو• 

  .المنافس
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مـــرة أخـــرى حتـــى تلمـــس العـــب  ال یلعـــب الكـــرة ْیجـــب علـــى الراكـــل أن• 
  .آخر

إذا تــم احتــساب الركلــة الحــرة المباشــرة بالخطــأ المتــراكم الــسادس عنــدما • 
ّكانت الفترة على وشك االنتهـاء، فـإن الفتـرة سـتعتبر منتهیـة عنـد االنتهـاء 

تعتبـر الركلـة مكتملـة . من الركلة الحرة المباشـرة بالخطـأ المتـراكم الـسادس
  :یحدث أحد التالي رة في اللعب، تكون الكْعندما، بعد أن

  تتوقف الكرة عن الحركة أو تذهب خارج اللعب؛ •  
باســـتثناء ) بمـــا فـــي ذلــك الراكـــل(یــتم لعـــب الكــرة مـــن قبـــل أي العــب  •  

  حارس المرمى المدافع؛
  .یوقف الحكام اللعب بسبب مخالفة من قبل الراكل أو فریق الراكل •  
مخالفـة  )بمـا فـي ذلـك حـارس المرمـى(إذا ارتكب العب الفریق المدافع • 

إنقـاذ الركلـة الحـرة المباشـرة بالخطـأ المتـراكم الـسادس، فــسیتم /وتـم إضـاعة
  .(DFKSAF)إعادة تنفیذ الركلة 

  
  المخالفات والعقوبات 

الركلـــة الحــرة المباشــرة بالخطــأ المتـــراكم  یــشیر الحكــام لتنفیــذ ْبمجــرد أن• 
ذ الركلـــة ّإذا لـــم تنفـــ. ع ثـــوانيذ الركلـــة خـــالل أربـــّ تنفـــْ، یجـــب أنالـــسادس

ثــواني، یــتم احتــساب ركلــة حــرة غیــر مباشــرة للفریــق المنــافس  خــالل أربــع
  .ذ فیه الركلةّمن المكان الذي كانت ستنف

  : تكون الكرة في اللعب، حدث أحد األمور التالیةْإذا، قبل أن• 
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ادس ارتكب الالعب المنفذ للركلة الحـرة المباشـرة بالخطـأ المتـراكم الـس •  
  :أو زمیله مخالفة

   إذا دخلت الكرة المرمى، یتم إعادة تنفیذ الركلة؛ 
ـــم تـــدخل الكـــرة المرمـــى، یوقـــف الحكـــام اللعـــب واســـتئنافه   إذا ل

  المنافس؛ بركلة حرة غیر مباشرة للفریق
ُباستثناء الحاالت التالیـة، عنـدما سـیتم إیقـاف اللعـب ویـستأنف بركلـة حـرة 

س، بغـض النظـر فیمــا إذا تـم تـسجیل هــدف أم غیـر مباشـرة للفریـق المنــاف
  :ال

لــم یــتم ركــل الركلــة الحــرة المباشــرة بالخطــأ المتــراكم الــسادس   
  ًباتجاه مرمى المنافس وبقصد تسجیل هدف مباشرة؛

ّتنف   ّذ الركلة من قبل زمیل الراكل المعرفـة هویتـه، ینـذر الحكـام ُ ُ
  ذ الركلة؛ّالالعب الذي نف

 أكمـــل الـــركض ْع عنـــد ركـــل الكـــرة بعـــد أنیقـــوم الراكـــل بالخـــدا 
  .، ینذر الحكام الراكل)ُیسمح بالخداع أثناء الركض(

  :ارتكب حارس المرمى المدافع أو زمیله مخالفة   •
  إذا دخلت الكرة المرمى، یتم احتساب الهدف؛ 
ٕإذا لـــم تــــدخل الكــــرة المرمــــى، یــــتم إعــــادة تنفیــــذ الركلــــة وانــــذار  

  .المخالف
ال الفــــریقین مخالفــــة، یــــتم إعــــادة تنفیــــذ الركلــــة ِمــــن كــــارتكــــب العــــب    •

علـــى ســـبیل المثـــال، (باســـتثناء إذا ارتكـــب العـــب مخالفـــة أكثـــر خطـــورة 
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حــــارس المرمــــى المـــــدافع  ؛ إذا ارتكــــب كــــل مــــن)الخــــداع الغیــــر قــــانوني
  :نفس الوقت والراكل مخالفة في

إذا ضــــاعت الركلــــة أو تــــم إنقاذهــــا، یــــتم إعــــادة تنفیــــذ الركلــــة  
  ِر كال الالعبین؛ٕوانذا

ٕإذا تـــــم تــــــسجیل الركلــــــة، ال یحتـــــسب الهــــــدف وانــــــذار الراكــــــل   ُ
  . واستئناف اللعب بركلة حرة غیر مباشرة للفریق المدافع

عنـدما  المنـافس الـذي یعتـرض الراكـل مـن التحـرك نحـو الكـرةیجـب إنـذار 
 یــتم تنفیــذ الركلــة الحــرة المباشــرة بالخطــأ المتــراكم الــسادس، حتــى إذا كــان

  .م ٥خالف یحترم الحد األدنى لمسافة الم
  :إذا، بعد تنفیذ الركلة الحرة المباشرة بالخطأ المتراكم السادس• 
  : تلمس العب آخرْلمس الراكل الكرة مرة أخرى قبل أن •  

أو ركلـة حـرة مباشـرة لمخالفـة لمـس الكـرة (تحتسب ركلة حرة غیـر مباشـرة 
  .للفریق المنافس )بالید

مرمـــــى   قبـــــل عامـــــل خـــــارجي وهـــــي تتحـــــرك نحـــــوُتلمـــــس الكـــــرة مـــــن •  
  :المنافس

یـــتم إعـــادة تنفیـــذ الركلـــة باســـتثناء إذا كانـــت الكـــرة متجهـــة إلـــى  
ــــداخل ــــم یمنــــع حــــارس المرمــــى المــــدافع أو المرمــــى والت العــــب الفریــــق  ل

یـــتم احتـــساب الهـــدف إذا  المـــدافع مـــن لعـــب الكـــرة، فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة
باســتثناء إذا كــان ) اك لمــس للكــرةحتــى إذا كــان هنــ(دخلــت الكــرة المرمــى 

  .التداخل بواسطة الفریق المهاجم
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قـائمي  ترتد الكرة إلى میـدان اللعـب مـن حـارس المرمـى، العارضـة أو •  
  :المرمى ثم لمسها عامل خارجي

  یوقف الحكام اللعب؛ 
یتم استئناف اللعب بإسـقاط كـرة فـي المكـان الـذي المـست فیـه  

 .العامل الخارجي الكرة
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 جدول الخالصة

 (DFKSAF)ًنتیجة الركلة الحرة المباشرة بدایة بالخطأ المتراكم السادس 

  

  المخالفة الكرة تدخل المرمى الكرة ال تدخل المرمى

االنتهاك من قبل العب  (DFKSAF) إعادة تنفیذ الركلة ركلة حرة غیر مباشرة للفریق المدافع
 الفریق المهاجم

  (DFKSAF) الركلةإعادة تنفیذ 
 هدف  ٕوانذار العب الفریق المدافع

االنتهاك من قبل العب 
 الفریق المدافع

 (DFKSAF) إعادة تنفیذ الركلة
  ٕوانذار حارس المرمى

مخالفة من قبل حارس  هدف
 المرمى

 ركل الكرة للخلف ركلة حرة غیر مباشرة للفریق المدافع ركلة حرة غیر مباشرة للفریق المدافع

ة غیر مباشرة للفریق المدافع ركلة حر
 ٕوانذار الراكل

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق المدافع 
 خداع غیر قانوني ٕوانذار الراكل

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق المدافع 
 ٕوانذار الراكل الخاطئ

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق المدافع 
 ٕوانذار الراكل الخاطئ

 الراكل الخاطئ 
ّلیس المشخص( ُ( 

ٕ تنفیذ الركلة وانذار الراكل إعادة
 وحارس المرمى

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق المدافع 
 ٕوانذار الراكل

ارتكب حارس المرمى 
والراكل مخالفة في نفس 

 الوقت
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  THE PENALTY KICK ركلة الجزاء - ١٤قانون 
داخـــل  ُتحتـــسب ركلـــة جـــزاء إذا ارتكـــب العـــب مخالفـــة ركلـــة حـــرة مباشـــرة

أو خـارج میـدان اللعـب كجـزء مـن اللعـب كمـا مبـین جزاءهـا /منطقة جزاءه
  .١٢القانون  في

  .ًیمكن تسجیل هدف مباشرة من ركلة جزاء
  
  Procedure اإلجراءات ١

ْیجــب أن ال یــتم تحریــك  تكــون الكــرة ثابتــة علــى عالمــة الجــزاء وْیجــب أن
  .مرمى، العارضة وشبكة القائمي المرمى

  . بوضوحیجب تحدید الالعب الذي ینفذ ركلة الجزاء
ً علــى خــط المرمــى، مواجهــا ْأن یبقــىیجــب علــى حــارس المرمــى المــدافع 

بـــین قـــائمي المرمـــى، بـــدون لمـــس قـــائمي المرمـــى، العارضـــة أو  الراكـــل،
 .شبكة المرمى، حتى یتم ركل الكرة

  : یكون الالعبون باستثناء الراكل وحارس المرمىْیجب أن
  على میدان اللعب؛• 
  مة الجزاء؛م من عال ٥ما ال یقل عن • 
  خلف عالمة الجزاء؛• 
  .خارج منطقة الجزاء• 

ً یتخــذ الالعبــون مــواقعهم وفقــا لهــذا القــانون، یــشیر أحــد الحكمــین ْبعــد أن
  .لتنفیذ ركلة الجزاء
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یجـوز   یركـل الكـرة لألمـام؛ْیجب على الالعـب الـذي ینفـذ ركلـة الجـزاء أن
  . تتحرك الكرة لألمامْالتنفیذ بالكعب شرط أن

 یكون لحارس المرمى المـدافع علـى األقـل ْ ركل الكرة، یجب أنعندما یتم
  .لمس أو على خط واحد مع خط المرمىتقدم واحدة  جزء من

  .تكون الكرة في اللعب عندما یتم ركلها لألمام وتتحرك بوضوح
  .ًیجب على الراكل عدم لعب الكرة مرة أخرى حتى تلمس العبا آخر

ّن الفتــرة علــى وشــك االنتهــاء، فــإن إذا تـم احتــساب ركلــة جــزاء عنــدما تكـو
  .منتهیة بمجرد االنتهاء من ركلة الجزاء الفترة ستعتبر

 تكــون الكــرة فــي اللعــب، یحــدث أي ْتعتبــر الركلــة مكتملــة عنــدما، بعــد أن
  :من األمور التالیة

  تتوقف الكرة عن الحركة أو تذهب خارج اللعب؛• 
باســـتثناء ) راكـــلبمـــا فـــي ذلـــك ال(یـــتم لعـــب الكـــرة مـــن قبـــل أي العـــب • 

  .حارس المرمى المدافع
  .یوقف الحكام اللعب لمخالفة من قبل الراكل أو فریق الراكل• 

 مخالفــة) بمــا فــي ذلــك حــارس المرمــى(إذا ارتكــب العــب الفریــق المــدافع 
  .إنقاذ الجزاء، یتم إعادة تنفیذ الجزاء/وتم إضاعة
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  Offences and sanctions المخالفات والعقوبات ٢
ّ تنفـْ یشیر الحكام إلى تنفیـذ ركلـة الجـزاء، یجـب أنْرد أنبمج إذا . ذ الركلـةُ

ّلـم تنفـ  یـشیر مــرة ْ قبـل أنانـضباطيذ، یجـوز ألحـد الحكمـین اتخــاذ إجـراء ُ
  .أخرى لتنفیذ الركلة

  : تكون الكرة في اللعب، حدث أحد األمور التالیةْإذا، قبل أن
  :له في الفریق مخالفةارتكب الالعب الذي ینفذ ركلة الجزاء أو زمی• 
  إذا دخلت الكرة المرمى، یتم إعادة تنفیذ الركلة؛ •  
بركلـة حـرة  إذا لم تدخل الكرة المرمى، یوقف الحكـام اللعـب ویـستأنف •  

  غیر مباشرة للفریق المنافس؛
ُباستثناء الحاالت التالیـة، عنـدما سـیتم إیقـاف اللعـب ویـستأنف بركلـة حـرة 

فس، بغـض النظـر فیمــا إذا تـم تـسجیل هــدف أم غیـر مباشـرة للفریـق المنــا
  :ال

  جزاء إلى الخلف؛الُركلت ركلة  
ّنفـذ زمیــل الراكــل المعرفــة هویتــه الركلــة، ینــذر الحكــام الالعــب   ُ

  الذي نفذ الركلة؛
ـــسمح بالخـــداع ( أكمـــل الـــركض ْقـــام الراكـــل بالخـــداع بعـــد أن  ُی

  .الراكل ، ینذر الحكام)أثناء الركض
  :مرمى المدافع أو زمیله مخالفةارتكب حارس ال• 
  إذا دخلت الكرة المرمى، یتم احتساب الهدف؛ •  
  .المخالفٕإذا لم تدخل الكرة المرمى، یتم إعادة تنفیذ الركلة وانذار  •  
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ِارتكب العب من كال الفریقین مخالفة، یتم إعادة تنفیـذ الركلـة باسـتثناء • 
؛ إذا )اع الغیــر قــانونيمثــل الخــد(ارتكــب العــب مخالفــة أكثــر خطــورة  إذا

  :ارتكب كل من حارس المرمى المدافع والراكل مخالفة في نفس الوقت
ِإذا ضـاعت الركلــة أو تــم إنقاذهــا، یــتم إعـادة تنفیــذ الركلــة وانــذار كــال  •   ٕ

  .الالعبین
إذا تــم تــسجیل الركلــة، فــال یــتم احتــساب الهــدف، ویــتم إنــذار الراكــل  •  

  . مباشرة للفریق المدافعواستئناف اللعب بركلة حرة غیر
عنـدما  المنـافس الـذي یعتـرض الراكـل مـن التحـرك نحـو الكـرةیجـب إنـذار 

المخالف یحترم الحـد األدنـى لمـسافة  جزاء، حتى إذا كانالیتم تنفیذ ركلة 
  . م٥

  :إذا، بعد تنفیذ ركلة الجزاء
  :ًلمس الراكل الكرة مرة أخرى قبل أن تلمس العبا آخر• 
أو ركلــة حــرة مباشــرة لمخالفــة لمــس (رة غیــر مباشــرة ُتحتــسب ركلــة حــ •  

  .للفریق   المنافس) الكرة بالید
  :ُتلمس الكرة من قبل عامل خارجي وهي تتحرك إلى األمام• 
لــم  یـتم إعـادة تنفیـذ الركلــة باسـتثناء إذا دخلـت الكــرة المرمـى والتـداخل •  

الكــرة، العــب الفریــق المــدافع مــن لعــب  المــدافع أو یمنــع حــارس المرمــى
حتــى (فـي مثـل هــذه الحالـة یــتم احتـساب الهــدف إذا دخلـت الكــرة المرمـى 

باســتثناء إذا كــان التــداخل مــن قبــل الفریــق ) إذا كــان هنــاك تالمــس للكــرة
  .المهاجم
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ترتــد الكــرة إلــى میــدان اللعــب مــن حــارس المرمــى، العارضــة أو قــائمي • 
  :المرمى ثم یلمسها عامل خارجي

  یوقف الحكام اللعب؛ •  
المــست فیــه الكــرة  یــتم اســتئناف اللعــب بإســقاط كــرة فــي المكــان الــذي •  

 .العامل الخارجي
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  Summary tableجدول الخالصة  ٣
  

 نتیجة ركلة الجزاء

  

  المخالفة الكرة تدخل المرمى الكرة ال تدخل المرمى

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق 
 المدافع

االنتهاك من قبل العب   ءإعادة تنفیذ ركلة الجزا
 الفریق المهاجم

  إعادة تنفیذ ركلة الجزاء
 هدف  ٕوانذار العب الفریق المدافع

االنتهاك من قبل العب 
 الفریق المدافع

  إعادة تنفیذ ركلة الجزاء
 هدف  ٕوانذار حارس المرمى

مخالفة من قبل حارس 
 المرمى

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق 
 المدافع

شرة للفریق ركلة حرة غیر مبا
 ركل الكرة للخلف المدافع

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق 
 ٕالمدافع وانذار الراكل

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق 
 خداع غیر قانوني ٕالمدافع وانذار الراكل

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق 
 ٕالمدافع وانذار الراكل الخاطئ

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق 
 الخاطئٕالمدافع وانذار الراكل 

  الراكل الخاطئ
ّلیس المشخص ( ُ( 

ٕإعادة تنفیذ الركلة وانذار الراكل 
 وحارس المرمى

ركلة حرة غیر مباشرة للفریق 
 ٕالمدافع وانذار الراكل

ارتكب حارس المرمى 
والراكل مخالفة في نفس 

 الوقت
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  THE KICK-IN ركلة التماس - ١٥قانون 
 كـان آخـر مـن لمـس الكـرةیتم احتساب ركلة تماس لمنافس الالعب الذي 

ت الكـــرة بكاملهــا فـــوق خــط التمـــاس ســواء علـــى األرض أو تجــاوزعنــدما 
   .الهواء، أو عندما تضرب الكرة السقف أثناء اللعب في

  :ًال یجوز تسجیل هدف مباشرة من ركلة تماس
  .إذا دخلت الكرة مرمى المنافس، یتم احتساب رمیة مرمى• 
  .م احتساب ركلة ركنیةإذا دخلت الكرة مرمى المنفذ، یت• 
  
  Procedure اإلجراءات ١

  :في لحظة تسلیم الكرة
 تكــون الكـرة ثابتــة علـى خــط التمـاس فــي النقطـة التــي غــادرت ْیجـب أن• 

  منها میدان اللعب أو أقرب نقطة المست فیها السقف؛
 م مــن النقطــة ٥یجــب علــى جمیــع المنافــسین الوقــوف مــا ال یقــل عــن • 

  . سالة التماس على خط التمالتي یتم فیها تنفیذ رك
  .تكون الكرة في اللعب عندما یتم ركلها وتتحرك بوضوح

 یجب وضع الكرة في اللعب خالل أربع ثواني عنـدما یكـون الفریـق جـاهز
ّلوضـع الكــرة فــي اللعــب أو یــشیر الحكــام بــأن الفریــق جــاهز لوضــعها فــي 

 .اللعب
خــارج  ذهبــت الكـرة أصــبحت فـي اللعـب، ْإذا تـم تنفیـذ الركلــة ثـم، وبعـد أن

ْمیدان اللعب على نفس خط التماس التـي نفـذت منـه بـدون أن أي   تلمـسُ
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 العــب آخــر، یــتم إعــادة تنفیــذ الركلــة بواســطة الفریــق المنــافس مــن نفــس
  .ُالمكان الذي نفذت منه ركلة التماس األصلیة

ًإذا قــام العــب، أثنــاء تنفیــذ ركلــة تمــاس بــشكل صــحیح بركــل الكــرة عمــدا 
س لكي یلعب الكرة مـرة أخـرى ولكـن لـیس بطریقـة اإلهمـال أو على المناف

  . القوة المفرطة، فیسمح الحكام باستمرار اللعبخدامالتهور أو است
  .العب آخر  ال یلمس الكرة مرة أخرى حتى تلمسْیجب على الراكل أن

  
  Offences and sanctions المخالفات والعقوبات ٢

 ْلمـس الراكـل الكـرة مـرة أخـرى قبـل أن تكون الكرة في اللعـب، ْإذا، بعد أن
تلمـــس العـــب آخـــر، یـــتم احتــــساب ركلـــة حـــرة غیـــر مباشـــرة؛ إذا ارتكــــب 

  :الراكل مخالفة لمس الكرة بالید
  یتم احتساب ركلة حرة مباشرة؛• 
یتم احتساب ركلة جزاء إذا حدثت المخالفـة داخـل منطقـة جـزاء الراكـل، • 

 فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة یـــتم باســتثناء إذا كـــان الراكـــل هـــو حـــارس المرمــى،
  .احتساب ركلة حرة غیر مباشرة

بمـا فـي ( الذي یشتت انتباه أو یعترض الراكل بـشكل غیـر عـادل منافسال
م للمكـــــان الــــذي ســـــتنفذ منـــــه ركلـــــة  ٥التحـــــرك أقـــــرب مــــن مـــــسافة  ذلــــك

یــتم  ، التمــاس، إذا تــم تنفیــذ ركلــةَ وُینــذر للــسلوك الغیــر ریاضــي )التمــاس
  . مباشرةاحتساب ركلة حرة غیر

  .بالنسبة ألي مخالفة أخرى، یتم احتساب ركلة تماس للفریق المنافس
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  THE GOAL CLEARANCE رمیة المرمى - ١٦ قانون
یـتم احتـساب رمیــة المرمـى عنـدما تجتــاز الكـرة بكاملهـا فــوق خـط المرمــى 
ســـواء علـــى األرض أو فـــي الهـــواء، وكـــان آخـــر مـــن لمـــسها العـــب مـــن 

  .سجیل هدفالفریق المهاجم، ولم یتم ت
  

ًإذا دخلـت الكـرة مباشـرة . ًال یجوز تسجیل هدف مباشرة من رمیـة المرمـى
ّفـي مرمــى الفریـق الــذي نفـذ رمیــة المرمــى، فإنـه یــتم احتـساب ركلــة ركنیــة 

ًإذا دخلـت الكــرة مباشـرة فــي مرمـى الفریــق الـذي لــم ینفــذ . للفریـق المنــافس
  .ًلمذكور آنفاّرمیة المرمى، فإنه یتم احتساب رمیة مرمى للفریق ا

  
  Procedure اإلجراءات ١
یــتم رمــي أو إطــالق الكــرة مــن أي نقطــة داخــل منطقــة الجــزاء مــن قبــل • 

  .حارس مرمى الفریق المدافع
  . تكون الكرة في اللعب عندما یتم رمیها أو إطالقها وتتحرك بوضوح•
 یجــب وضـــع الكـــرة فـــي اللعـــب خـــالل أربـــع ثـــواني عنـــدما یكـــون الفریـــق •

ّالكــــرة فـــــي اللعــــب أو یـــــشیر الحكــــام بـــــأن الفریــــق جـــــاهز جــــاهز لوضـــــع 
  .لوضعها في اللعب

 الكــرة فــي صبح یكــون المنافــسون خــارج منطقــة الجــزاء حتــى تــْ یجــب أن•
  .اللعب
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  Offences and sanctionsالمخالفات والعقوبات  ٢
ــــة ْإذا، بعــــد أن  تكــــون الكــــرة فــــي اللعــــب، حــــارس المرمــــى الــــذي نفــــذ رمی

 تلمــس العــب آخــر، یــتم احتــساب ْرة أخــرى قبــل أنالمرمــى لمــس الكــرة مــ
ركلـــة حـــرة غیـــر مباشـــرة؛ إذا ارتكـــب حـــارس المرمـــى مخالفـــة لمـــس الكـــرة 

  :بالید
   یتم احتساب ركلة حرة مباشرة؛•
یــتم احتــساب ركلــة حــرة غیــر مباشــرة إذا حــدثت المخالفــة داخــل منطقــة • 

  .جزاء حارس المرمى
  

ن المنافسین داخـل منطقـة الجـزاء إذا، عند تنفیذ رمیة المرمى، كان أي م
ّألنه لـم یكـن لـدیهم الوقـت للمغـادرة، فإنـه یـسمح الحكـام باسـتمرار اللعـب ّ .

إذا كــــان المنـــــافس الــــذي كـــــان فـــــي منطقــــة الجـــــزاء عنــــدما نفـــــذت رمیـــــة 
 تكـــون الكـــرة فـــي اللعـــب، ْالمرمــى، أو الـــذي دخـــل منطقـــة الجـــزاء قبـــل أن

ي اللعــب، یــتم إعــادة تنفیـــذ  تكــون فــْیلمــس أو ینــافس علــى الكــرة قبــل أن
  . رمیة المرمى

  
 تكون الكـرة فـي اللعـب وتـم ارتكـاب ْإذا دخل العب منطقة الجزاء قبل أن

خطــأ ضــده مــن قبــل المنــافس، یــتم إعــادة تنفیــذ رمیــة المرمــى والمخــالف 
  .ً، اعتمادا على المخالفةُنذر أو یطردُربما ی

  




21/2020 

 

 ١٤٠

و المحلیـة للــشباب، عنـدما یكــون هـذا محظــور مـن قبــل القواعـد الوطنیــة أ
أو الفئــات العمریــة لكــرة /َالالعبــین القــدامى، ذوي االحتیاجــات الخاصــة و

ًقـــدم الـــصاالت، إذا قـــام حــــارس المرمـــى برمـــي الكــــرة مباشـــرة فـــوق خــــط 
منتــــصف میــــدان اللعــــب، یــــتم احتــــساب ركلــــة حــــرة غیــــر مباشــــرة للفریــــق 
المنـــــافس، یــــــتم تنفیـــــذها مــــــن المكـــــان الــــــذي تجـــــاوزت منــــــه الكـــــرة خــــــط 

  . المنتصف
  .بالنسبة ألي مخالفة أخرى، یتم إعادة تنفیذ رمیة المرمى
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  THE CORNER KICK الركلة الركنیة - ١٧قانون 
ـــة الركنیـــة عنـــدما تجتـــاز الكـــرة بكاملهـــا خـــط المرمـــى، احتـــسابیـــتم   الركل

ســـواء علـــى األرض أو فـــي الهـــواء، وكـــان آخـــر مـــن لمـــسها العـــب مـــن 
  . یتم تسجیل هدفالفریق المدافع، ولم

ًیجــوز تــسجیل هــدف مباشــرة مــن الركلــة الركنیــة، لكــن فقــط ضــد الفریــق 
ًالمنافس؛ إذا دخلت الكرة مباشرة مرمـى الراكـل، یـتم احتـساب ركلـة ركنیـة 

  .للفریق المنافس
  
  Procedure  اإلجراءات١
مــرت الكــرة  لنقطــة التــيلیجـب وضــع الكــرة فــي منطقــة الزاویــة األقـرب • 

  .ىفوق خط المرم
 تكــــون الكــــرة ثابتــــة ویــــتم ركلهــــا بواســــطة العــــب مــــن الفریــــق ْیجــــب أن• 

  .المهاجم
یجــب وضـــع الكـــرة فـــي اللعـــب خـــالل أربـــع ثـــواني عنـــدما یكـــون الفریـــق • 

ّجــــاهز لوضـــــع الكــــرة فـــــي اللعــــب أو یـــــشیر الحكــــام بـــــأن الفریــــق جـــــاهز 
  .لوضعها في اللعب

 ال تحتـــاج تكــون الكـــرة فــي اللعـــب عنـــدما یــتم ركلهـــا وتتحــرك بوضـــوح؛• 
  .لمغادرة المنطقة الركنیة

 م مــن قــوس الزاویــة حتــى ٥ یبقــى المنافــسون مــا ال یقــل عــن ْیجــب أن• 
  .في اللعب  الكرةصبحت
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  Offences and sanctionsالمخالفات والعقوبات  ٢
 ْ تكون الكرة في اللعـب، لمـس الراكـل الكـرة مـرة أخـرى قبـل أنْإذا، بعد أن

ركلـــة حـــرة غیـــر مباشـــرة؛ إذا ارتكــــب تلمـــس العـــب آخـــر، یـــتم احتــــساب 
  :الراكل مخالفة لمس الكرة بالید

  یتم احتساب ركلة حرة مباشرة؛• 
یتم احتساب ركلة جزاء إذا حدثت المخالفـة داخـل منطقـة جـزاء الراكـل، • 

باســتثناء إذا كـــان الراكـــل هـــو حـــارس المرمــى، فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة یـــتم 
  .احتساب ركلة حرة غیر مباشرة

ًعب، أثناء تنفیذ الركلة الركنیة بـشكل صـحیح بركـل الكـرة عمـدا إذا قام ال
على المنافس لكي یلعب الكرة مـرة أخـرى ولكـن لـیس بطریقـة اإلهمـال أو 

  . القوة المفرطة، فیسمح الحكام باستمرار اللعبخدامالتهور أو است
بالنـــسبة ألي مخالفـــة أخـــرى مـــن قبـــل الفریـــق المنفـــذ للركلـــة الركنیـــة، یـــتم 

بالنسبة ألي مخالفـة أخـرى مـن قبـل . رمیة مرمى للفریق المدافعاحتساب 
  .الفریق المدافع، یتم إعادة تنفیذ الركلة
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  اإلشارات
  

   المباراة اآلخرینالحكم وحكام إشارات
ّیجب على الحكام إعطاء اإلشارات المذكورة أدنـاه، مـع مراعـاة أن معظـم 

الحكـــام، لكـــن یجـــب هـــذه اإلشـــارات یحتـــاج تأشـــیرها فقـــط مـــن قبـــل أحـــد 
  .ِإعطاء إشارة واحدة من قبل كال الحكمین في نفس الوقت

یجـب علــى الحكــام المــساعدین إعطــاء إشــارات للوقــت المــستقطع والخطــأ 
 .المتراكم الخامس

 
   إشارات بواسطة على األقل أحد الحكمین١

                                                                  
 

      
            

  
  
 
  

  استئناف اللعب/ركلة بدایة    
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)                                           ١اختیار (ركلة جزاء /   ركلة حرة مباشرة               )  ٢اختیار (
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 )١اختیار ( ركلة تماس                            )    ٢اختیار  (



 
21/2020 

 

 ١٤٥

 
                  

  
  
  
  
  
  
 )١اختیار (          ركلة ركنیة                    )٢اختیار (     
  
 
 

                  
  
  
  
  
  
  

 )١اختیار( رمیة مرمى                            )٢اختیار (       
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  )Iخطوة     (                )            IIخطوة (
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  )IIIخطوة                  ()      IVخطوة (    
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  )Vخطوة  (                                         
ــــى األقــــل إظهــــار كمــــینیجــــب علــــى أحــــد الح  ثــــواني  األربــــعحــــساب عل

  :بوضوح
  :عند االستئنافات التالیة• 
  الركالت الركنیة؛ •  
  ركالت التماس؛ •  
  رمیات المرمى؛ •  
الــــركالت بمــــا فــــي ذلــــك (الت الحــــرة المباشــــرة أو الغیــــر مباشــــرة الـــرك •  

  ؛)DFKSAFالحرة المباشرة بالخطأ المتراكم السادس 
عنـــدما یـــسیطر حـــارس المرمـــى علـــى الكـــرة فـــي نـــصف میـــدان اللعـــب • 

  .بها/الخاص به
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  : لالستئنافات التالیةيال یحسب الحكام أربع ثوان

  ركالت البدایة؛• 
  .ءركالت الجزا• 
 
                                        
  
  
  
  

  الخطأ المتراكم الخامس                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  الوقت المستقطع                                          
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    مخالفةإتاحة فرصة بعد                 خالفةإتاحة فرصة بعد م     
  حرة مباشرة  ركلةر مباشرة                     رة غی ركلة ح     

  
  
  
  
 

              
  
  

  )بطاقة صفراء(إنذار                      )بطاقة حمراء(طرد    
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لــى الحكــم الثالــث والمیقــاتي بعــد إُاإلشــارة التــي تعطــى : أ المتــراكمالخطــ
  .تطبیق مبدأ إتاحة الفرصة وذهبت الكرة خارج اللعب

   
 
 
  
  
  
  
  

  )Iخطوة (              )                      IIخطوة (       
  
  
  
  
  
  
  
 

  )اختیارین: IIIخطوة (                          
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  ١ -   رقم الالعب            ٢ -رقم الالعب 
       

              
  
  
  
  
  
  
  

  ٣ –    رقم الالعب                      ٤ – رقم الالعب         
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  ٥ –   رقم الالعب                          ٦ –م الالعب رق      
 

 
     

           
  
  
  
  
  
  ٧ –  رقم الالعب                      ٨ –ب رقم الالع      
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 ٩ -  رقم الالعب                      ١٠ –رقم الالعب   

       
              

  
  
  
  
  
  

 ١١ -  رقم الالعب                    ١٢ – رقم الالعب    
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  ١٣ –    رقم الالعب               ١٤ –  رقم الالعب      
 
 

        
  
  
   
  

                                
  
  

 ١٥ -رقم الالعب                                           
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  )Iخطوة  (٣٠ –رقم الالعب )                      IIخطوة (        
  
 

       
                    

  
  
  
  
  

  )Iخطوة  (٥٢ – رقم الالعب  )                  IIخطوة (          
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  )Iخطوة  (٦٠ – رقم الالعب             )       IIخطوة (   
 

       
                   

  
  
  
  

  )Iخطوة  (٨٤ – رقم الالعب )              IIخطوة  (             
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  )Iخطوة  (٩٠ –  رقم الالعب )                IIخطوة (          
  

 
      

             
  
  
  

  )              IIخطوة (
  )Iخطوة  (٩٦ –     رقم الالعب 

 
  )Iخطوة ( هدف في مرماه        )                IIخطوة (         
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 ِ إشارات بواسطة كال الحكمین على استئناف اللعب٢
 
 

                                                     
                                                                    

  
  
  
  
  

  ركلة حرة غیر مباشرة                                             
    عطاء نفس اإلشارة فقط من یحتاج إل(                             

  )أحد الحكمین عند احتساب الركلة الحرة قبل
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  إشارات من قبل الحكام المساعدین٣
  
  
  
  
  
  
  

 الوقت المستقطع         لمتراكم الخامس           الخطأ ا     
 

 االحتیــاطي بعــد تــسجیل هــدف إشــارات الحكــم الثالــث أو الحكــم المــساعد
  تراقب خط مرمى الفریق المهاجم/یراقبعندما 

  
  
  
  
  
 
  
  )Iخطوة        (                              )         IIخطوة (
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  المواقف
  رة في اللعب الموقف والك. ١

Positioning with the ball in play  
  :التوصیات

  . یكون اللعب بین الحكم والحكم الثانيْیجب أن• 
  .یجب على الحكام استخدام النظام القطري• 
البقاء في الخارج وبمـوازاة خـط التمـاس یجعـل مـن الـسهل الحفـاظ علـى • 

  .رؤیة ذلك الحكم اللعب والحكم اآلخر في مجال استمرار
، أي المكـــان الـــذي توجـــد فیـــه "منطقـــة العمـــل ("الحكـــم األقـــرب للعـــب • 

مجــال رؤیــة الحكــم اآلخــر،   یكــون ضــمنْیجــب أن) الكــرة فــي أي لحظــة
المكـان الـذي " (منطقـة التـأثیر " یركز األخیر علـى الـسیطرة فـيْویجب أن

 ْولكنــه المكــان الــذي مــن المــرجح أن ال توجــد فیــه الكــرة فــي تلــك اللحظــة
  ).ه مخالفة أو خطأتحدث فی

 ً یكـون أحـد الحكمــین قریبـا بمـا فیـه الكفایــة لرؤیـة اللعـب بــدونْیجـب أن• 
  .التداخل به

یــــدخل الحكــــام إلــــى میــــدان اللعــــب فقــــط للحــــصول علــــى أفــــضل رؤیــــة • 
  .للعب

  . ًال یكون دائما بالقرب من الكرة" ما یجب رؤیته"• 
  :ًیجب على الحكام االنتباه أیضا إلى

  ً العدوانیة الفردیة لالعب بعیدا عن الكرة؛المواجهات •  
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  المخالفات المحتملة في منطقة الجزاء التي یتجه إلیها اللعب؛ •  
  .ًالمخالفات التي تحدث بعد لعب الكرة بعیدا •  
  .المرحلة التالیة من اللعب •  
  
  الموقف العام خالل اللعب . ٢

General positioning during the match  
ْ أن یكون أحـد الحكمـین علـى خـط واحـد مـع، أو خلـف ثـاني ّمن المفضل

خـط المرمـى  آخر عضو في الفریق المدافع أو الكرة إذا كانـت أقـرب إلـى
  .من ثاني آخر عضو في الفریق المدافع

 یجـب علـى أحـد الحكمـین. ًیجب على الحكام دائما مواجهة میدان اللعب
لـــسیطرة علـــى الـــسیطرة علـــى منطقـــة العمـــل ویجـــب علـــى الحكـــم اآلخـــر ا

 .منطقة التأثیر
 
  قیام حارس المرمى بإطالق الكرة . ٣

Goalkeeper releasing the ball  
ً یتخـــذ موقفـــا علـــى خـــط واحـــد مـــع حـــارس ْ أنكمـــینیجـــب علـــى أحـــد الح

اللعـب  ّأنهـا ال یلمـس الكـرة مـرة ثانیـة بعـد وضـعها فـي/ّویتأكـد أنـه المرمـى
ء، بینمـا یقـوم كـذلك بتوقیــت یـدیها أو ذراعیـه خـارج منطقــة الجـزا/أو بیدیـه

  .الكرة عدد الثواني لحارس المرمى المستحوذ على
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.  یتخــذ نفـس الموقـف بالنــسبة لرمیـة المرمــىْیجـب علـى أحــد الحكمـین أن
 األربـع ثــواني إذا كــان حـارس المرمــى داخـل منطقــة الجــزاء حــسابسـیبدأ 

 منطقتهـا ربمـا/حـارس المرمـى الـذي یكـون خـارج منطقتـه. بها/الخاصة به
  .یتم إنذاره لتأخیر استئناف اللعب

ّبمجــــرد أن یقــــوم حــــارس المرمــــى بــــإطالق الكــــرة، فــــإن الحكــــام یتخــــذون  ْ
  .المواقف المناسبة للسیطرة على المباراة

  
 Goal/no goal” situations“  "لیس هدف/هدف"حاالت . ٤

یجــب علــى الحكــم  عنـدما تــم تــسجیل هــدف ولــیس هنــاك شــك فــي القــرار،
ــــاني ا ــــام بالتواصــــل البــــصري والحكــــموالحكــــم الث ــــى طاولــــة  لقی األقــــرب إل
 یقترب من المیقاتي والحكم الثالـث إلبـالغ رقـم الالعـب ْالمیقاتي یجب أن

  .ّالذي سجل الهدف بإشارة إجباریة
ّإذا تــــم تــــسجیل هــــدف ولكــــن اســــتمر اللعــــب ألن الحالــــة غیــــر واضــــحة، 

خـر، ومـن ثـم الحكم األقرب للمرمى یطلق الصافرة لجذب إنتباه الحكم اآل
الحكــم األقـــرب إلــى طاولـــة المیقـــاتي یقتــرب مـــن المیقــاتي والحكـــم الثالـــث 

  . إلبالغ رقم الالعب الذي سجل الهدف بإشارة إجباریة
ــــث ــــى الحكــــم الثال  عنــــدما یلعــــب فریــــق بحــــارس مرمــــى طــــائر، یجــــب عل
مــساعدة الحكــام علــى میــدان اللعــب عــن طریــق اتخــاذ موقــف علــى خــط 

 یلعــب بحــارس مرمــى طــائر لكــي یحــصل علــى الفریــق الــذي المرمــى مــن
  .لیس هدف/لحاالت هدف رؤیة أفضل
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 ١٦٣

  الموقف في حاالت الكرة داخل وخارج اللعب . ٥
Positioning in ball-out-of-play situations 
أفـــــضل موقـــــف هـــــو الـــــذي یـــــستطیع الحكـــــام مـــــن خاللـــــه صـــــنع قـــــرارات 

ــــین ــــة مثالیــــة للعــــب والالعب ل التوصــــیات حــــو كــــل. صــــحیحة وخلــــق رؤی
ــــــي ــــــة علــــــى االحتمــــــاالت، والت یجــــــب تعــــــدیلها باســــــتخدام  المواقــــــف مبنی

واألحــداث فــي المبــاراة حتــى ذلــك  معلومـات محــددة عــن الفــرق، الالعبــین
  .الوقت

ّالمواقـــف المقترحـــة فـــي الرســـومات التالیـــة أساســـیة؛ بعـــضها موصـــى بهـــا 
یقــصد منهــا التأكــد " منطقــة"اإلشــارة إلــى . للحكــام واألخــرى تكــون إجباریــة

ّلــى أن كـــل موقــف موصـــى بـــهع ًفعــال وهـــو الموقـــف الــذي یـــستطیع مـــن  ّ
قـد تكـون المنطقــة أكبـر، أصــغر . ْخاللـه أن یزیـد مــن فعالیـة اتخـاذ القــرار

  .حسب الظروف أو مختلفة الشكل
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 ١٦٤

  الموقف في سیناریوهات محددة . ٦
Positioning in specific scenarios   

  Positioning – kick off ركلة البدایة –الموقف . ١
ْفــي كـــل ركلــة بدایـــة، یجــب أن یكـــون هنــاك حكـــم واحــد علـــى نفــس خـــط 

  م من خـط المنتـصف١حیث توجد مناطق التبدیل، على مسافة  التماس
ًتنفـذ وفقـا  ّعلى جانـب الفریـق المنفـذ لركلـة البدایـة، للتأكـد أن ركلـة البدایـة ّ

  .ّلإلجراء المتبع
تمـاس اآلخــر، علـى خــط واحــد ْیجـب أن یكــون الحكـم اآلخــر علـى خــط ال

 .عضو من الفریق الذي ال ینفذ ركلة البدایة مع ثاني آخر
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 ١٦٥

  Positioning – goal clearance رمیة المرمى –الموقف . ٢
ًیجب على أحد الحكمین التأكد أوال مما إذا كانـت الكـرة داخـل منطقـة . ١

كــام بحــساب األربــع إذا لــم تكــن الكــرة داخــل المنطقــة، فیقــوم الح .الجــزاء
ّثواني إذا كان في رأیهم أن حـارس المرمـى جـاهز لتنفیـذ رمیـة المرمـى أو 

  .یؤخر التقاط الكرة ألسباب تكتیكیة
 یتخــــذ أحــــد ْ تكــــون الكــــرة داخــــل منطقــــة الجــــزاء، یجــــب أنْبمجــــرد أن. ٢

ّموقفـــا علـــى خـــط واحـــد مـــع حـــارس المرمـــى للتأكـــد أن حـــارس  الحكمـــین ً
الفریـق المنـافس كـانوا  ّة فـي اللعـب وأن أعـضاءجاهز لوضع الكر المرمى

یؤشــر الحكــام بعــد ذلــك بحــساب األربــع ثــواني، إال . خــارج منطقــة الجــزاء
  .ًإذا بدأ بالفعل وفقا للنقطة السابقة

ًأخیـرا، یجــب أن یتخــذ الحكـم الــذي یراقــب رمیـة المرمــى موقفــا مناســبا . ٣ ً ًْ
 .أي حالللسیطرة على المباراة، والذي یعتبر أولویة على 
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 ١٦٦

  Positioning – corner kick) ١( الركلة الركنیة – الموقف .٣
ًأثنــاء الركلــة الركنیــة، یتخــذ الحكــم األقــرب إلــى مكــان تنفیــذ الركلــة موقفــا 

ً م تقریبــا مــن قــوس الزاویــة عنــد تنفیــذ ٥علــى خــط التمــاس علــى مــسافة 
ّن الكــرة توضــع مــن هــذا الموقــف، یجــب علــى هــذا الحكــم التأكــد أ. الركلــة

ّوأن العبـي الفریــق المـدافع متراجعــون  بـشكل صـحیح داخــل قـوس الزاویــة
ًیتخـذ الحكـم اآلخـر موقفـا فـي نفـس نهایـة میـدان اللعـب  . م على األقـل٥

مــن . عنــد تقــاطع خــط التمــاس وخــط المرمــى ولكــن علــى الجانــب اآلخــر،
  .هذا الحكم یراقب الكرة وسلوك الالعبین هذا الموقف،
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 Positioning – corner kick) ٢( الركلة الركنیة –الموقف . ٤
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 ١٦٨

  Positioning – free kick )١( الركلة الحرة –الموقف . ٥
ً الركلـة الحــرة، یتخـذ الحكـم األقــرب موقفـا علـى خــط واحـد مـع مكــان أثنـاء

 انتهــاك ّتنفیـذ الركلــة ویتأكـد أن الكــرة توضـع بــشكل صـحیح، كــذلك یراقـب
ًیجـــب أن یتخـــذ الحكـــم اآلخـــر موقفـــا . الالعبـــین عنـــد تنفیـــذ الركلـــة الحـــرة ْ

آخر عضو في الفریق المـدافع أو خـط المرمـى،  على خط واحد مع ثاني
ِیجــب علــى كــال الحكمــین االســتعداد . الــذي یعتبــر أولویــة علــى أي حــال

الكـــرة والـــركض علـــى طـــول خطـــي التمـــاس باتجـــاه زوایـــا  لمتابعـــة مـــسار
ركلــة حــرة مباشــرة نحــو المرمــى وهمــا لــیس علــى  ن اللعــب إذا نفــذتمیــدا

 .خط واحد مع خط المرمى
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 ١٦٩

  Positioning – free kick )٢( الركلة الحرة –الموقف . ٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Positioning – free kick )٣( الركلة الحرة –الموقف . ٧
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 Positioning – free kick )٤( الركلة الحرة –الموقف . ٨
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  Positioning – penalty kick ركلة الجزاء –الموقف . ٩
مـسافة  ًیتخذ أحد الحكمین موقفا على خـط واحـد مـع عالمـة الجـزاء علـى

ّ م تقریبــا ویتأكــد أن الكــرة توضــع بــشكل صــحیح، ویقــوم بتحدیــد الراكــل ٥ ً
 الحكـــم ال یـــأمر بتنفیـــذ هـــذا. ویراقـــب انتهـــاك الالعبـــین عنـــد تنفیـــذ الركلـــة

ـــــین صـــــحیحة ویمكـــــن أن  ـــــى یتأكـــــد أن مواقـــــف جمیـــــع الالعب ْالركلـــــة حت ّ
ًموقفـا  ْیجـب أن یتخـذ الحكـم اآلخـر. یساعده الحكم اآلخر، إذا لزم األمـر

عنـــد تقـــاطع خـــط المرمـــى ومنطقـــة الجـــزاء ویتأكـــد فیمـــا إذا دخلـــت الكـــرة 
تطلبـــات القــــانون إذا ال یمتثـــل حـــارس المرمــــى المـــدافع لم. المرمـــى أم ال

ْ قبــل تنفیــذ الركلــة ولــم یــتم تــسجیل هــدف، یجــب علــى هــذا الحكــم أن ١٤
 .یطلق الصافرة ویأمر بإعادة تنفیذ ركلة الجزاء
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 ١٧٢

 الركلــة الحــرة المباشــرة بالخطــأ المتــراكم الــسادس مــن –الموقــف . ١٠
    م١٠عالمة 

Positioning - DFKSAF from the 10m mark  
منطقـة   داخـل التـيًحكمین موقفا على خـط واحـد مـع العالمـةیتخذ أحد ال

والتـي   م١٠ م مـن عالمـة ٥الجزاء التي تشیر إلى الحـد األدنـى لمـسافة 
ُیجب أن ت . ١حترم من قبل حارس المرمـى، كمـا هـو مـذكور فـي القـانون ْ

أثنــــاء تنفیــــذ  هــــذا الحكــــم یقــــوم بتحدیــــد الراكــــل ویراقــــب انتهــــاك الالعبــــین
ّحكـم ال یـأمر بتنفیـذ الركلـة حتـى یتأكـد أن مواقـف الالعبـین هذا ال. الركلة

 ْوالكـرة توضــع بـشكل صــحیح ویمكـن أن یــساعده الحكـم اآلخــر، صـحیحة
ًیجــــب أن یتخــــذ الحكــــم اآلخــــر موقفــــا عنــــد تقــــاطع. اذا لــــزم األمــــر خــــط  ْ

إذا ال . المرمـى أم ال المرمى ومنطقة الجـزاء ویتأكـد فیمـا إذا دخلـت الكـرة
 قبل تنفیـذ الركلـة ولـم ١٣رمى المدافع لمتطلبات القانون یمتثل حارس الم

ْیــــتم تــــسجیل هــــدف، یجــــب علــــى هــــذا الحكــــم أن یطلــــق الــــصافرة ویــــأمر 
بإعــــــــادة تنفیـــــــــذ الركلـــــــــة الحـــــــــرة المباشــــــــرة بالخطـــــــــأ المتـــــــــراكم الـــــــــسادس 

(DFKSAF)  
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 ١٧٣

 الركلة الحـرة المباشـرة بالخطـأ المتـراكم الـسادس لـیس –الموقف . ١١
  ) ١(م  ١٠عالمة من 

Positioning – DFKSAF not from the 10m mark   
ّیتخـــذ أحـــد الحكمـــین موقفـــا علـــى خـــط واحـــد مـــع الكـــرة، ویتأكـــد أن الكـــرة  ً

عنـد  توضع بشكل صحیح، ویقوم بتحدید الراكل ویراقب انتهـاك الالعبـین
ـــة حتـــى یتأكـــد أن مواقـــف هـــذا الحكـــم ال یـــأمر. تنفیـــذ الركلـــة  ّبتنفیـــذ الركل

 . یــــساعده الحكــــم اآلخــــر، إذا لــــزم األمــــرْة ویمكــــن أنالالعبــــین صــــحیح
ً یتخـــذ الحكـــم اآلخـــر موقفـــا عنـــد تقـــاطع خـــط المرمـــى ومنطقـــة ْیجـــب أن

إذا ال یمتثـــل حـــارس  .الجـــزاء ویتأكـــد فیمـــا إذا دخلـــت الكـــرة المرمـــى أم ال
 قبــل تنفیــذ الركلــة ولــم یــتم تــسجیل ١٣المرمــى المــدافع لمتطلبــات القــانون 

ْلحكـــم أن یطلـــق الـــصافرة ویـــأمر بإعـــادة تنفیـــذ هـــدف، یجـــب علـــى هـــذا ا
  (DFKSAF)الركلة الحرة المباشرة بالخطأ المتراكم السادس 
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 ١٧٤

 الركلة الحـرة المباشـرة بالخطـأ المتـراكم الـسادس لـیس –الموقف . ١٢
   )٢( م ١٠عالمة من 

Positioning – DFKSAF not from the 10m mark  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  Positioning – kick-in )١( التماس  ركلة–الموقف . ١٣
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 ١٧٥

  Positioning – kick-in )٢( ركلة التماس –الموقف . ١٤
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  Positioning – kick-in )٣( ركلة التماس –الموقف . ١٥
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 ١٧٦

  Positioning – kick-in )٤( ركلة التماس –الموقف . ١٦
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 ١٧٧

  Positioning – kick-in )٤(ماس  ركلة الت–الموقف . ١٧
 خـــالل ركلـــة التمـــاس القریبـــة مـــن قـــوس الزاویـــة لـــصالح الفریـــق المهـــاجم،

 م ٥یبقــــى علــــى مــــسافة  الحكـــم األقــــرب إلــــى مكـــان تنفیــــذ ركلــــة التمـــاس
ًیتأكـــد أن ركلـــة التمـــاس تنفـــذ وفقـــا  مـــن هـــذا الموقـــف، هـــذا الحكـــم. ًتقریبـــا ّ

خـط   م عـن٥جعون علـى األقـل أعضاء الفریق المدافع مترا ّلإلجراء وأن
ولكــن  ًیتخــذ الحكــم اآلخــر موقفــا فــي نفــس نهایــة میــدان اللعــب. التمــاس

مــن هــذا . علــى الجانــب اآلخــر، عنــد تقــاطع خــط التمــاس وخــط المرمــى
  .الموقف، یراقب هذا الحكم الكرة وسلوك الالعبین
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ن المبـاراة  الركالت من عالمة الجزاء لتحدیـد الفـائز مـ–الموقف . أ١٨
 )بدون حكم مساعد احتیاطي(أو الذهاب واإلیاب 

Positioning – kicks from the penalty mark to 
determine the winners of a match or a home-

and-away tie (without a reserve assistant referee)  
  

 .ً م تقریبــا مــن المرمــى٢ًالحكــم موقفــا علــى خــط المرمــى علــى بعــد یتخــذ 
واجبها األساسي هي التأكد فیما إذا تجاوزت الكـرة خـط المرمـى أو /واجبه

  .١٤یمتثل لمتطلبات القانون  ّال وأن حارس المرمى
ّعنــدما یكــون مــن الواضــح أن الكــرة قــد تجــاوزت خــط المرمــى، یجــب أن 
ْیقوم الحكـم بالتواصـل البـصري مـع الحكـم الثـاني للتأكـد مـن عـدم ارتكـاب 

  .مخالفة
ً الثاني موقفا على خط واحـد مـع عالمـة الجـزاء، علـى مـسافة الحكم یتخذ

ّ م تقریبا، للتأكد أن الكـرة وحـارس مرمـى فریـق الراكـل٣ یتمركـزون بـشكل  ً
  .یقوم الحكم الثاني بإطالق الصافرة لتنفیذ الركلة. صحیح

ًالحكـــم الثالـــث موقفـــا فـــي دائــرة المنتـــصف للـــسیطرة علـــى الالعبـــین  یتخــذ
  .ِمن كال الفریقینالمؤهلین المتبقین 

ّأن أي العــب مــستبعد  ًیتخــذ المیقــاتي موقفــا علــى طاولــة المیقــاتي ویتأكــد
  .بشكل صحیح من تنفیذ ركلة ومسؤولي الفریق یتصرفون
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   الركالت من عالمة الجزاء لتحدید الفائز من –الموقف . ب١٨
  
  
  

 جــزاء حكــام المبــاراة بتــدوین الــركالت الملعوبــة مــن عالمــة الیقــوم كــل
  .وأرقام الالعبین الذین نفذوها
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المبـاراة  الركالت من عالمة الجزاء لتحدید الفـائز مـن –ب الموقف ١٨
 )بوجود حكم مساعد احتیاطي(أو الذهاب واإلیاب 

Positioning – kicks from the penalty mark to 
determine the winners of a match or a home-

and-away tie (with a reserve assistant referee) 
  

إذا تـــم تعیـــین الحكـــم المـــساعد االحتیـــاطي، تكـــون مواقـــف حكـــام المبـــاراة 
 :على النحو التالي

. ً م تقریبــا مــن المرمــى٢ًیتخــذ الحكــم موقفــا علــى خــط المرمــى علــى بعــد 
ّواجب الحكم الرئیسي هو التأكـد فیمـا إذا تجـاوزت الكـرة خـط المرمـى وأن 

   .١٤تثل لمتطلبات القانون حارس المرمى یم
ْعنــدما یكــون مــن الواضــح أن الكــرة قــد تجــاوزت خــط المرمــى، یجــب أن  ّ
یقوم الحكم بالتواصل البصري مع الحكم الثاني والحكم الثالـث للتأكـد مـن 

  .عدم ارتكاب مخالفة
مـسافة  ًیتخذ الحكم الثـاني موقفـا علـى خـط واحـد مـع عالمـة الجـزاء علـى

یتمركـزون بـشكل  ّن الكـرة وحـارس مرمـى فریـق الراكـلً م تقریبا، للتأكد أ٣
  .یقوم الحكم الثاني بإطالق الصافرة لتنفیذ الركلة. صحیح

ً م تقریبــا، علــى ٢ًالحكــم الثالــث موقفــا علــى خــط المرمــى علــى بعــد  یتخــذ
واجـب الحكــم الثالـث الرئیـسي هــو التأكـد فیمــا إذا . الجانـب المقابـل للحكــم

   .الحاجة یساعد الحكم عندتجاوزت الكرة الخط أم ال و
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ًیتخذ الحكم المساعد االحتیاطي موقفا في دائرة المنتـصف للـسیطرة علـى 
   .ِالالعبین المؤهلین المتبقین من كال الفریقین

  :ًیتخذ المیقاتي موقفا على طاولة المیقاتي من أجل
ــــــذ ركلــــــة ومــــــسؤولي الفریــــــق  التأكــــــد•  ّأن أي العــــــب مــــــستبعد مــــــن تنفی

  یح؛بشكل صح یتصرفون
  وتــسجیل نتیجــة الــركالت علــى٠-٠إعــادة ضــبط لوحــة التــسجیل إلــى • 

 .لوحة التسجیل
    
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  حكــام المبــاراة بتــدوین الــركالت الملعوبــة مــن عالمــة الجــزاءیقــوم كــل
 .وأرقام الالعبین الذین نفذوها
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   تغییر الجانبین من قبل حكام میدان اللعب- الموقف. ١٩
 Positioning – changing of sides by the on-pitch 

referees 
ّیجــوز للحكــام تغییــر جــانبي میــدان اللعــب إذا كــان فــي رأیهــم أنــه ســوف 

مـــع ذلـــك، یجـــب علـــى الحكـــام األخـــذ . یـــؤثر بـــشكل إیجـــابي علـــى اللعبـــة
  :بنظر االعتبار ما یلي

  .ْیجب أن ال یغیروا الجانبین عندما تكون الكرة في اللعب• 
لیهم تغییـر الجـانبین فقـط عنـدما یـشهر الحكـم من حیث المبدأ، یجب ع• 

بطاقــة حمــراء أو یتخــذ أي قــرار /الــذي فــي جهــة المــصطبة بطاقــة صــفراء
  .یؤدي إلى النقد أو االحتجاج من فریق أو أكثر آخر حاسم قد

ًبطاقة حمراء یقرر عادة فیمـا إذا كـان /الحكم الذي یشهر بطاقة صفراء• 
  .الجانبین أم ال سیغیر

ــــذ•   ًي فــــي جهــــة المــــصطبة بعــــد تغییــــر الجــــانبین یــــشیر دائمــــاالحكــــم ال
  .لالستئناف

  .عندما تسمح اللعبة بذلك" ةالطبیعی"انبهم وقد یعود الحكام إلى ج• 
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 مثال
  
  
  
  
  
  
  

  . الحكم القریب من المصطبة الصافرة على مخالفةطلقی )١
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحكــم الــذي أطلــق الــصافرة إلــى مكــان ارتكــاب المخالفــة یــذهب  )٢
  .بطاقة حمراء/شهار بطاقة صفراءإل
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یــذهب الحكــم اآلخــر إلــى مكــان ارتكــاب المخالفــة للمــساعدة فــي  )٣
  ).الالعبین والكرة(السیطرة على الوضع 

  
  
  
  
  
  
  
بطاقـــة حمــراء نحــو طاولـــة /الحكــم الــذي أشـــهر بطاقــة صــفراءیــذهب ) ٤

ْب أن یجـ .المیقـاتي إلبـالغ حكـام المبـاراة اآلخـرین بـرقم الالعـب المـذنب
طاولـــة  ً م تقریبـــا مـــن٥یعطـــي اإلشـــارة مـــن خـــط المنتـــصف، علـــى بعـــد 

  .المیقاتي
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 اللعـب اسـتئنافیـتم . یـستأنف الحكـام اللعـب بعـد تغییـر الجـانبین )٥
ــــذي هــــو اآلن بواســــطة  مــــن جهــــة المــــصطبة بــــإطالق الحكــــم ال
  .الصافرة
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 عنـدما) اطيأو الحكـم المـساعد االحتیـ( الحكـم الثالـث -الموقـف . ٢٠
   یلعب فریق واحد أو أكثر بحارس مرمى طائر

Positioning – third referee (or reserve assistant 
referee) when one or more teams play with a 
flying goalkeeper 

أو الحكـم (عندما یلعب فریق بحارس مرمى طائر، یسیطر الحكـم الثالـث 
تــم  إذا. هــذا الفریــق عنــدما یهــاجمعلــى خــط مرمــى ) المـساعد االحتیــاطي

أو الحكــم (تــسجیل هــدف فــي مرمــى الفریــق المهــاجم، یقــوم الحكــم الثالــث 
  .بإبالغ الحكام اآلخرین باستخدام اإلشارة المعتمدة) المساعد االحتیاطي

  
  
 
 
  
  
  
  

والحكــم  ال الفــریقین بحــارس مرمــى طــائر وكــان الحكــم ثالــثِإذا لعــب كــ
 ْ متواجـــــد، یجـــــب علـــــى الحكـــــم الثالـــــث أنِالمـــــساعد االحتیـــــاطي كالهمـــــا

یــــسیطر علــــى خــــط مرمــــى أحــــد الفــــریقین ویجــــب علــــى الحكــــم المــــساعد 
  .خط المرمى اآلخر ْاالحتیاطي أن یسیطر على
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  التفسیرات والتوصیات
  The players – ٣قانون 

لـم یـتم  إذا كان الالعب الذي هو خارج میدان اللعب بـإذن الحكـم، والـذي
اللعـــب دون إذن أحـــد الحكمـــین أو میـــدان ل إلـــى اســـتبداله، عـــاود الـــدخو

الحكــم الثالــث وارتكــب مخالفــة إنــذار أخــرى، یجــب طــرد الالعــب بـــسبب 
دخــل الالعــب بــدون إذن أحــد  مخــالفتین لإلنــذار، علــى ســبیل المثــال إذا

إذا ارتكبـــت هـــذه المخالفـــة . الحكمـــین ثـــم عرقـــل المنـــافس بطریقـــة التهـــور
   .ًمباشرةبالقوة المفرطة، یتم طرد الالعب 

هــي ال /إذا تجـاوز العـب مــن غیـر قـصد أحــد خطـوط میـدان اللعــب، هـو
میــدان اللعــب كجــزء مــن حركــة  إذا غــادر العــب. یعتبــر مرتكــب مخالفــة

 .مرتكب مخالفة هي ال یعتبر/اللعب، هو
  

  البدالء
ّإذا دخــــل بــــدیل میــــدان اللعــــب فــــي مخالفــــة إلجــــراءات التبــــدیل أو ســــبب 

یجـــب علـــى الحكـــام، بمـــساعدة حكـــام  في،ْلفریقـــه أن یلعـــب بالعـــب إضـــا
  :المباراة اآلخرین، االلتزام بـاإلرشادات التالیة

إیقـــاف اللعـــب، ولكـــن لـــیس علـــى الفـــور إذا یمكـــن تطبیـــق مبـــدأ إتاحـــة • 
  .الفرصة

غیر ریاضـي إذا لعـب الفریـق بالعـب إضـافي أو الإنذار البدیل للسلوك • 
  .تبدیل بشكل صحیحلم یتم إجراء ال لمخالفة إجراءات التبدیل إذا
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أو فرصــة  طـرد البــدیل إذا كــان البـدیل یمنــع الفریــق المنـافس مــن هــدف• 
، ٣ًوفقــا للقــانون   عــدد الالعبــینخفــیضیــتم ت. محققــة لتــسجیل األهــداف

بغــض النظــر فیمــا إذا كانــت المخالفــة تتــضمن مخالفــة إجــراءات التبــدیل 
  .یلعب بالعب إضافي أو ألن الفریق كان

إذا  البـدیل میـدان اللعـب فـي التوقـف القـادم مـن المبـاراة یغادر ْیجب أن• 
ّ إمــا إلكمـــال إجــراءات التبــدیل، إذا كانـــت -هــي لــم یغـــادر مــن قبــل /هــو

المخالفـــة لهـــذا الـــسبب، أو للتحـــرك إلـــى المنطقـــة الفنیـــة، إذا كـــان الفریـــق 
  .یلعب بالعب إضافي

  :ّإذا طبق الحكام مبدأ إتاحة الفرصة• 
الكـرة  ْللعب بمجرد أن یستحوذ فریـق البـدیل علـىیجب علیهم إیقاف ا •  

ـــة حـــرة غیرمباشـــرة للفریـــق المنـــافس تنفـــذ مـــن مكـــان الكـــرة  واســـتئنافه بركل
تم إیقاف اللعب وكانت الكرة داخـل منطقـة  عندما تم إیقاف اللعب إال إذا

  ؛)١٣أنظر قانون (الجزاء 
رة، ركلـة ثم یرتكب فریق البـدیل مخالفـة عقوبتهـا ركلـة حـرة غیـر مباشـ •  

معاقبــة فریــق البــدیل باحتــساب  حــرة مباشــرة أو ركلــة جــزاء، یجــب علــیهم
ّإذا لــزم  األمــر، فإنــه یجــب علــیهم . االســتئناف المناســب للفریــق المنــافس

  المقابل للمخالفة المرتكبة؛ نضباطياتخاذ اإلجراء اال
ــــدیل •   ــــتم إیقــــاف اللعــــب ألن الفریــــق المنــــافس للفریــــق الب ــــم ی ارتكــــب  ث

اســتئناف اللعــب   أو ألن الكــرة ذهبــت خــارج اللعــب، یجــب علــیهممخالفــة
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ّإذا لـزم األمـر، فإنـه . لفریق البدیل بركلة حرة غیر مباشرة للفریق المنافس
  . المقابل للمخالفة المرتكبةنضباطيیجب علیهم اتخاذ اإلجراء اال

بدایــة  ًإذا دخــل بــدیل مــسمى میــدان اللعــب بــدال مــن العــب مــسمى فــي• 
  :ولم یتم إبالغ الحكام أو حكام المباراة اآلخرین عن التغییرالمباراة 

  یسمح الحكام للبدیل المسمى بمواصلة المباراة؛  • 
   ضد البدیل المسمى؛انضباطیةال یتم اتخاذ عقوبة   • 
  .یقوم الحكام بإبالغ السلطات المختصة بالحادثة  • 
فــــال یــــتم إذا ارتكــــب بــــدیل مخالفــــة طــــرد قبــــل دخولــــه میــــدان اللعــــب، • 
 عــدد الالعبــین فــي الفریــق ویجــوز لبــدیل آخــر أو الالعــب الــذي خفــیضت

  .تم استبداله دخول میدان اللعب
  

  المغادرة المسموح بها من میدان اللعب
باإلضافة إلـى التبـدیل العـادي، یجـوز لالعـب مغـادرة میـدان اللعـب بـدون 

  :موافقة أي من الحكام في الحاالت التالیة
إلــى میــدان  لعــب عنــدما یعــود الالعــب علــى الفــوركجــزء مــن حركــة ال• 

مـــع . اللعـــب، علـــى ســـبیل المثـــال للعـــب الكـــرة أو المراوغـــة أمـــام المنـــافس
قبــل  ال یجــوز مغــادرة میــدان اللعــب والتحــرك خلــف أحــد المــرمیین ذلــك،

حـــدث ذلـــك، یوقـــف  العـــودة لمیـــدان اللعـــب بهـــدف خـــداع المنافـــسین؛ إذا
إذا أوقفــوا  .تطبیــق مبــدأ إتاحــة الفرصــةالحكــام اللعــب إذا لــم یتمكنــوا مــن 

یـتم إنـذار الالعـب . اللعب، یجب علـیهم اسـتئنافه بركلـة حـرة غیـر مباشـرة
  لمغادرته میدان اللعب بدون موافقة أي من الحكام؛
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لمعـاودة دخـول  یحتاج الالعب إلى موافقة أحد الحكـام. بسبب اإلصابة• 
یعـــاني مـــن   الالعـــبإذا كـــان. میـــدان اللعـــب إذا لـــم یـــتم تبـــدیل الالعـــب

 یتوقـــف النزیـــف قبـــل دخـــول الالعـــب مـــرة أخـــرى میـــدان ْنزیــف، یجـــب أن
أحـــد حكـــام المبـــاراة  اللعـــب، ویجـــب فحـــص الالعـــب مـــن قبـــل الحكـــام أو

  اآلخرین؛
یحتـاج الالعـب إلـى موافقـة أحـد . لتصحیح أو إعـادة المعـدات الخاصـة• 

عــب، ویجـــب الحكــام لمعــاودة دخــول میـــدان اللعــب إذا لــم یـــتم تبــدیل الال
ْعلى الحكام أو أحد حكام المباراة اآلخرین فحص المعـدات قبـل أن یعـود 

  .الالعب للمباراة
 

  المغادرة الغیر مسموح بها من میدان اللعب
إذا غــادر العــب میــدان اللعــب بــدون موافقــة أحــد الحكــام وألســباب غیــر 
مــسموح بهـــا بموجـــب قـــوانین لعبـــة كـــرة قـــدم الـــصاالت، یقـــوم المیقـــاتي أو 

ال یمكــــن  الحكــــم الثالــــث بــــإطالق اإلشــــارة الــــصوتیة إلبــــالغ الحكــــام إذا
ّإذا كــان مــن الــضروري إیقــاف اللعــب، فإنــه . تطبیــق مبــدأ إتاحــة الفرصــة

یقــوم الحكــام بمعاقبــة فریــق الالعــب المخــالف باحتــساب ركلــة حــرة غیــر 
ْإذا تم تطبیق مبدأ إتاحة الفرصـة، فإنـه یجـب أن . للفریق المنافس مباشرة ّ

قـــوم المیقـــاتي أو الحكـــم الثالـــث بـــإطالق اإلشـــارة الـــصوتیة فـــي التوقـــف ی
یــتم إنــذار الالعـب لمغــادرة میــدان اللعــب بــدون موافقــة . اللعــب القـادم مــن

  .أي من الحكام
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  الحد األدنى من الالعبین
ّعلى الرغم أن المباراة قد ال تبدأ إذا كان أي من الفریقین یتكون مـن أقـل 

 ّن الحد األدنـى مـن الالعبـین، بمـا فـي ذلـك البـدالء،العبین، فإ من ثالثة
   .ُالمطلوب للمباراة یترك لتقدیر االتحادات الوطنیة لكرة القدم

ال یجــوز اســتئناف المبــاراة إذا كــان لــدى أي مــن الفــریقین أقــل مــن ثالثــة 
ّمع ذلك، إذا كان لدى الفریق أقل من ثالثـة العبـین ألن العـب . العبین

ّن اللعـــب عمـــدا، فـــإن الحكـــام غیـــر ملـــزمینغـــادر میـــدا أو أكثـــر إلیقـــاف  ً
فــي مثــل . المبــاراة علــى الفــور ومــن الممكــن تطبیــق مبــدأ إتاحــة الفرصــة

ْهـــذه الحـــاالت ، یجـــب أن ال یـــستأنف الحكـــام المبـــاراة بعـــد أن تـــم إیقـــاف  ْ
  .دنى من ثالثة العبینإذا لم یكن لدى الفریق الحد األ اللعب

  
  المرطبات

 بـــین بتنـــاول المرطبـــات أثنـــاء الوقـــت المــــستقطع أوسیـــسمح الحكـــام لالع
أثنـــاء توقـــف المبـــاراة، ولكـــن خـــارج میـــدان اللعـــب فقـــط، حتـــى ال یـــصبح 

ـــل ّمبل وعـــاء آخـــر یحتـــوي  ال یجـــوز رمـــي أكیـــاس تحتـــوي ســـوائل أو أي. ُ
  .سائل في میدان اللعب

  
  الالعبون المطرودون

دأ إتاحــــة إذا ارتكــــب العــــب مخالفــــة إنــــذار ثانیــــة ولكــــن تــــم تطبیــــق مبــــ• 
ّالفرصـــة ثـــم تلقـــى فریـــق هـــذا الالعـــب هـــدف، فإنـــه یجـــب إ  اإلنـــذار شـــهارّ
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ـــة البدایـــة لكـــن . الثـــاني لالعـــب المخـــالف لـــسوء الـــسلوك وطـــرده قبـــل ركل
ّ عـــدد الالعبـــین فـــي میـــدان اللعـــب ألن المخالفـــة خفـــیضســـوف ال یـــتم ت

  .ْارتكبت قبل أن یتم تسجیل الهدف؛ سیحل بدیل محل الالعب المطرود
قبــل  ا ارتكــب العــب مخالفــة طــرد خــالل االســتراحة بــین الفتــرتین أوإذ• 

ســـیبدأ الفتـــرة  ّ، فـــإن الفریـــق المخـــالفتیناإلضـــافین فتـــرتیالبدایـــة أي مـــن 
  .القادمة بالعب واحد أقل في میدان اللعب

  
  The referees الحكام – ٥قانون 

 الصالحیات والواجبات 
ــــصاالت هــــي ریاضــــة تنافــــسیة، ویجــــب أ ّن یفهــــم الحكــــام أن كــــرة قــــدم ال ْ

. اللعبـة االحتكاك الجـسدي بـین الالعبـین أمـر طبیعـي ومقبـول كجـزء مـن
مــع ذلــك، إذا لــم یحتــرم الالعبــون قــوانین لعبــة كــرة قــدم الـــصاالت وروح 
ّاللعب النظیف، فإنـه یجـب علـى الحكـام اتخـاذ اإلجـراء المناسـب لـضمان 

  .احترامهم
لالعبـــین أو مـــسؤولي الفریـــق یتمتـــع الحكـــام بالقـــدرة علـــى إنـــذار أو طـــرد ا

 فتـرتینخالل االستراحة بین الفترتین وبعد انتهاء المباراة، وكذلك خـالل ال
  . والركالت من عالمة الجزاءتیناإلضافی
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  إتاحة الفرصة
یجــوز للحكـــام إعطـــاء مبــدأ إتاحـــة الفرصـــة كلمــا حـــدثت مخالفـــة وقـــوانین 

دأ إتاحـــــة لعبــــة كـــــرة قـــــدم الـــــصاالت ال تمنـــــع بـــــشكل واضـــــح تطبیـــــق مبـــــ
علــى ســبیل المثــال، إذا قــرر حــارس المرمــى لعــب رمیــة مرمــى . الفرصــة

بسرعة وكان المنافـسون داخـل منطقـة الجـزاء، فیجـوز تطبیـق مبـدأ إتاحـة 
الفرصــة؛ مــع ذلــك، ال یجــوز تطبیــق مبــدأ إتاحــة الفرصــة عنــد تنفیــذ ركلــة 

   .تماس بشكل غیر صحیح
اعـدة حـساب األربـع ثـواني، ال یجوز تطبیق مبدأ إتاحة الفرصة لمخالفة ق

فــي نــصف میــدان اللعــب الخــاص  إال إذا ارتكــب حــارس المرمــى مخالفــة
ویفقــد فریــق حــارس  بهــا عنــدما تكـون الكــرة فــي ذلـك الحــین فــي اللعـب/بـه

 هـــذه تـــضمنت فـــي الحـــاالت المتبقیـــة التـــي. المرمـــى الحیـــازة علـــى الفـــور
مــى والــركالت فــي الــركالت الحــرة، ركــالت التمــاس، رمیــات المر(القاعــدة 
  .فال یجوز للحكام تطبیق مبدأ إتاحة الفرصة ،)الركنیة

یجـــب علـــى الحكـــام النظـــر فـــي العوامـــل التالیـــة عنـــد اتخـــاذهم القـــرار فـــي 
  :تطبیق مبدأ إتاحة الفرصة أو إیقاف اللعب

ّإذا كانـــت المخالفـــة تـــستوجب الطـــرد، فإنـــه یجـــب علـــى : شـــدة المخالفـــة• 
فرصـــة محققـــة  ب إال إذا كانـــت هنـــاكالحكـــام إیقـــاف اللعـــب وطـــرد الالعـــ

  .لتسجیل هدف
ْقربهـــا إلـــى مرمـــى المنـــافس، یمكـــن أن تكـــون : مكـــان ارتكـــاب المخالفـــة• 

  .إتاحة الفرصة أكثر فعالیة
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  .احتماالت حصول هجوم فوري واعد• 
ْیجــب أن ال تكــون المخالفــة المرتكبــة هــي الخطــأ المتــراكم الـــسادس أو • 

  .ك فرصة لتسجیل هدفأكثر للفریق، إال إذا كانت هنا
  .أجواء المباراة• 

ـــة، مخالفـــةیجـــب اتخـــاذ قـــرار معاقبـــة ال  األصـــلیة فـــي غـــضون ثـــواني قلیل
ــــم  ــــتم إعطــــاء إشــــارة مماثلــــة مــــسبقا أو ت ــــم ی ًولكــــن ال یمكــــن العــــودة إذا ل

  .السماح بتمریر لعب جدید
. إذا كانــت المخالفــة تــستوجب اإلنــذار، فیجــب إشــهاره فــي التوقــف القــادم

 ْمــا لــم تكــن هنــاك فرصــة واضــحة، فمــن المستحــسن أن یوقــفمــع ذلــك، 
إذا لـم یــتم إشـهار اإلنــذار فــي . ٕالحكـام اللعــب وانـذار الالعــب علـى الفــور

   .ًالتوقف القادم، فال یمكن إشهاره الحقا
ّإذا كانـت المخالفـة تتطلـب اســتئناف اللعـب بركلـة حــرة غیـر مباشـرة، فإنــه 

رصــة لــضمان اســتمرار اللعــب، یجــب علــى الحكــام تطبیــق مبــدأ إتاحــة الف
ًأن ال یؤدي هـذا إلـى أي انتقـام وال یـشكل ضـررا علـى الفریـق شرط ّ الـذي  ْ

  .ارتكبت المخالفة ضده
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  حدوث أكثر من مخالفة في نفس الوقت
إذا تــم ارتكــاب أكثــر مــن مخالفــة فــي نفــس الوقــت، یقــوم الحكــام بمعاقبــة 

الــشدة الجــسدیة  ئناف،المخالفــة األكثــر خطــورة مــن حیــث العقوبــة، االســت
   .والتأثیر التكتیكي

إذا كانـــت المخالفـــات المرتكبـــة یعاقـــب علیهــــا بركلـــة حـــرة مباشـــرة، یــــأمر 
  .الحكام بتسجیل األخطاء المتراكمة المماثلة

  
  

  التدخل الخارجي
ّیوقف الحكام اللعـب إذا أطلـق المتفـرج صـافرة وأنهـم یعتبـرون ذلـك تـدخل 

إذا تــم . یـدیها/ الــتقط العـب الكـرة بیدیـهفـي اللعـب، علـى سـبیل المثـال إذا
مكـــان الكـــرة عنـــدما تـــم  إیقـــاف اللعـــب، فیجـــب اســـتئنافه بإســـقاط كـــرة مـــن

  ).٨أنظر قانون (منطقة الجزاء  إیقاف اللعب، ما لم یكن ذلك داخل
  

  حساب أربع ثواني عندما تكون الكرة في اللعب
ما تكــون فـي كـل مـرة یـستحوذ فیهـا حـارس مرمـى الفریـق علـى الكـرة، عنـد

 یقـوم أحـد ْبهـا، یجـب أن/اللعب وفي نصف میدان اللعـب الخـاص بـه في
  .بحساب األربع ثواني بشكل علني الحكمین
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  استئناف اللعب
بــسرعة ویجــب  یجــب علــى الحكــام بــشكل خــاص ضــمان اســتئناف اللعــب

ركـالت تمـاس، رمیـات مرمـى، (ْأن ال یسمح بتأخیر اسـتئناف اللعـب مـن 
فــي تلــك الحــاالت، یبــدأ . ألســباب تكتیكیــة) ت حــرةأو ركــال ركــالت ركنیــة

 فـي حـاالت. حساب األربع ثواني ولـیس مـن الـضروري اسـتخدام الـصافرة
ركـــالت البدایـــة أو ركـــالت (عنـــدما ال یـــتم تطبیـــق حـــساب األربـــع ثـــواني 

  .یتم إنذار أي العب یقوم بتأخیر استئناف اللعب ،)الجزاء
كز حـــول میـــدان اللعـــب یـــسمح لألشـــخاص الـــذین یحملـــون كـــرات بـــالتمر

  .لتسهیل عملیة االستئناف وتفعیل اللعب
  

 استخدام الصافرة
  :یكون استخدام الصافرة إجباري في الحاالت التالیة

  :ركالت البدایة• 
، اإلضـافیتینالفترة األولى والثانیة والفترة األولـى والثانیـة (لبدء اللعب  •  

  ؛)إذا لزم األمر
  .فالستئناف اللعب بعد الهد •  
  :إیقاف اللعب• 
  الحتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء؛ •  
إشـارة المیقـاتي الـصوتیة عنـد إنهـاء  لتعلیق أو إلغاء المباراة أو لتأكیـد •  

  فترة اللعب؛
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  :استئناف اللعب من أجل• 
ّالـــركالت الحـــرة لـــضمان أن العبـــي الفریـــق المـــدافع یراقبـــون المـــسافة  •  

  المطلوبة؛
   م؛١٠ الركالت من عالمة •  
  ؛DFKSAFsالركالت الحرة المباشرة بالخطأ المتراكم السادس  •  
  ركالت الجزاء؛ •  
  :استئناف اللعب بعد توقفه بسبب• 

  إشهار اإلنذار أو الطرد بسبب سوء السلوك؛  • 
  .إصابة العب واحد أو أكثر  • 

  
  :ال حاجة الستخدام الصافرة من أجل

  :إیقاف اللعب من أجل• 
 ولكنهــا إجباریــة إذا كانــت(مــى، ركلــة ركنیــة أو ركلــة تمــاس رمیــة مر •  

  ؛)الحالة غیر واضحة
  ؛) إذا لم تدخل الكرة المرمى بوضوحة إجباریالكنه(هدف  •  
  :استئناف اللعب من• 
ــــب الحــــد األدنــــى لمــــسافة  •   ــــة حــــرة إذا لــــم یــــتم طل  م أو الفریــــق ٥ركل

  المنافس للراكل لم یرتكب الخطأ المتراكم السادس؛
رمیة مرمى، ركلة ركنیة أو ركلة تماس إذا لم یـتم طلـب الحـد األدنـى  •  

   م؛٥لمسافة 
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  . استئناف اللعب بإسقاط كرة• 
عنـدما  تأثیرهـااستخدام الصافرة بشكل متكرر سیؤدي بالنتیجـة إلـى تقلیـل 

عنـدما ینفـذ الفریـق ركلـة حـرة، ركلـة تمـاس أو . تكون هناك حاجـة حقیقیـة
لـى العبـي الفریـق المـدافع مراعـاة المـسافة المطلوبـة ركلة ركنیة فینبغي ع

، سـیقوم الحكـام بـإبالغ الالعبـین )أو تصحیح الموقـف فـي رمیـة المرمـى(
إذا، فـــي تلـــك . ّبوضـــوح أنـــه ال یمكـــن اســـتئناف اللعـــب إال بعـــد الـــصافرة

الحــاالت، اســتأنف العــب اللعــب قبــل صــافرة الحكــم، یــتم إنــذار الالعــب 
  .لتأخیر استئناف اللعب

  
یجـب  إذا، أثناء اللعب، أطلـق أحـد الحكمـین الـصافرة عـن طریـق الخطـأ،

تــداخل فــي  ّعلــى الحكــام إیقــاف المبــاراة إذا كــان فــي رأیهــم أن هــذا الفعــل
بإســقاط  إذا أوقــف الحكــام المبــاراة، فیجــب علــیهم اســتئناف اللعــب. اللعـب

قـة ما لم یكـن هـذا داخـل منط كرة من مكان الكرة عندما تم إیقاف اللعب،
الـصافرة لـم یتـداخل فـي اللعـب،  إذا كـان صـوت). ٨أنظر قانون (الجزاء 

  .فیعطي الحكام إشارات واضحة الستمرار اللعب
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  لغة الجسم
  :لغة الجسم هي أداة یستخدمها الحكام في

  مساعدة أنفسهم في السیطرة على المباراة؛• 
  .اظهار السلطة وضبط النفس• 

  .ریر القرارلغة الجسم هي لیست وسیلة لتب
  

  The other match officials حكام المباراة اآلخرین – ٦قانون 
  الواجبات والمسؤولیات

ًعلــى المبــاراة وفقــا  الحكــم الثالــث والمیقــاتي یــساعدان الحكــام فــي الــسیطرة
الحكــام فــي جمیــع  ّكمــا أنهمــا یــساعدان. لقــوانین لعبــة كــرة قــدم الــصاالت
. طلـب وتوجیـه الحكـام ًمبـاراة وبنـاء علـىاألمور األخرى المتعلقـة بـإدارة ال

  :أمور مثل ًوهذا یشمل عادة
  فحص میدان اللعب، الكرات المستخدمة ومعدات الالعبین؛• 
  تم حلها؛ تحدید ما إذا كان هناك مشاكل بالمعدات أو النزیف قد• 
  مراقبة إجراءات التبدیل؛• 
متراكمــــة االحتفـــاظ بـــسجالت احتیاطیـــة للوقــــت، األهـــداف، األخطـــاء ال• 

  .وسوء السلوك
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  موقف الحكام المساعدین والعمل كفریق
   ركلة البدایة. ١

ّیتمركــز الحكــم الثالــث عنــد طاولــة المیقــاتي ویتأكــد أن البــدالء، مــسؤولي 
   .الفریق واألشخاص اآلخرین في مواقعهم الصحیحة

ركلـة البدایـة تنفـذ بـشكل  ّیتمركز المیقاتي على طاولـة المیقـاتي ویتأكـد أن
  .صحیح

  الموقف العام خالل المباراة. ٢
ّالحكم الثالث یتأكد أن البدالء، مسؤولي الفریـق واألشـخاص اآلخـرین فـي 

علـى طـول خـط  للقیام بذلك، قد یتحـرك الحكـم الثالـث. المواقع الصحیحة
  .التماس، إذا لزم األمر، ولكن بدون دخول میدان اللعب

ّد أن ســاعة الكرونــومتر یــتم یتمركــز المیقــاتي علــى طاولــة المیقــاتي ویتأكــ
  .ًإیقافها وتشغیلها وفقا لمجریات اللعب

  التبدیالت. ٣
ّالحكـــم الثالـــث یتأكـــد أن معـــدات البـــدالء صـــحیحة وأن التبـــدیالت تجـــري  ّ

علـــى طــول خـــط  للقیـــام بــذلك، قـــد یتحــرك الحكـــم الثالــث. بــشكل صــحیح
  .التماس، إذا لزم األمر، ولكن بدون دخول میدان اللعب

  ت من عالمة الجزاءالركال. ٤
ْفي حالة عدم وجود حكم مساعد احتیاطي، یجب أن یتخـذ الحكـم الثالـث 

  ال تنفـذ الـركالت مـن عالمـة الجـزاء الـذيًموقفا فـي نـصف میـدان اللعـب
  من هذا الموقف،. ًّسویا مع الالعبین المؤهلین فیه
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اء ْالحكم الثالث یراقب سلوك الالعبـین ویتأكـد أن ال ینفـذ العـب ركلـة جـز
  .ْأخرى قبل أن ینفذ جمیع الالعبین المؤهلین اآلخرین في فریقهم ركلة
   :ّإذا تم تعیین حكم مساعد احتیاطي، فإن مواقف الحكام تكون كالتالي

ًیجــب أن یتخــذ الحكــم موقفــا علــى خــط المرمــى علــى بعــد   ً م تقریبــا مــن٢ْ
ط خــ واجــب الحكــم الرئیــسي هــو مراقبــة فیمــا إذا تجــاوزت الكــرة. المرمــى

  .المرمى أو ال وتقدم حارس المرمى من الخط
ّعندما یكون مـن الواضـح أن الكـرة قـد تجـاوزت خـط المرمـى، یجـب علـى 

ْأن یقوم بالتواصل البصري مع الحكام الثاني والحكم الثالـث للتأكـد  الحكم
   .من عدم وجود مخالفة

ً یتخــذ الحكــم الثــاني موقفــا علــى خــط واحــد مــع عالمــة الجــزاء، ْیجــب أن
ّ م تقریبـــا، للتأكــــد أن الكـــرة وحــــارس مرمـــى فریــــق الراكــــل ٣مــــسافة  ىعلـــ ً

یقـــوم الحكـــم الثـــاني بـــإطالق الـــصافرة لتنفیـــذ . یتمركـــزون بـــشكل صـــحیح
  .الركلة

ًیجـــب أن یتخـــذ الحكـــم الثالـــث موقفـــا علـــى خـــط المرمـــى علـــى بعـــد   م ٢ْ
  .ًتقریبا من المرمى، على الجانب اآلخر من الحكم

یــسي هـو التأكـد فیمــا إذا تجـاوزت الكـرة الخــط أو واجـب الحكـم الثالـث الرئ
  .ال ویساعد الحكم عند الحاجة

ًیجـــب أن یتخـــذ الحكـــم المـــساعد االحتیـــاطي موقفـــا فـــي دائـــرة المنتـــصف  ْ
  .للسیطرة على جمیع الالعبین المؤهلین

ًیجب أن یتخذ المیقاتي موقفا على طاولة المیقاتي من أجل ْ:  
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ــــــذ ركلــــــة ومــــــسؤولي الفریــــــقّالتأكــــــد أن أي العــــــب مــــــستبعد مــــــن •   تنفی
  یتصرفون بشكل صحیح؛

  وتــسجیل نتیجــة الــركالت علــى٠-٠إعــادة ضــبط لوحــة التــسجیل إلــى • 
  .لوحة التسجیل

وأرقــام  جمیـع حكــام المبــاراة یــدونون الــركالت الملعوبـة مــن عالمــة الجــزاء
  .الالعبین الذین نفذوها

  
  )جباریةاإل(شارات الحكم المساعد إ

لمساعدین إعطاء إشارات للفریق عند الخطـأ المتـراكم یجب على الحكام ا
الفریـق  الخامس وعند طلب وقت مستقطع، یشیرون بـذراعیهم إلـى مقاعـد

  .وقت مستقطع الذي ارتكب الخطأ المتراكم الخامس أو طلب
یلعبــان فریــق أو /إذا كــان الحكــم الثالــث یراقــب خــط المرمــى عنــدما یلعــب

تحـــــــت  خلــــــت الكـــــــرة المرمــــــىِكــــــال الفــــــریقین بحـــــــارس مرمــــــى طـــــــائر ود
یــشیر علــى  ذراعهــا، ثــم/ّمراقبتهــا، فــإن الحكــم الثالــث یرفــع ذراعــه/مراقبتــه

  . تم تسجیل هدفهّالفور إلى عالمة المنتصف إلبالغ الحكام بأن
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 اإلشارة الصوتیة
اإلشــــارة الــــصوتیة هــــي إشــــارة أساســــیة فــــي المبــــاراة، تــــستخدم فقــــط عنــــد 

  .الضرورة لجذب انتباه الحكام
  :لحاالت التي تكون فیها اإلشارة الصوتیة إجباریةا

  .اإلعالن عن نهایة فترات اللعب• 
  .اإلعالن عن طلب الوقت المستقطع• 
  .اإلعالن عن نهایة الوقت المستقطع• 
  .اإلعالن عن الخطأ المتراكم الخامس للفریق• 
اإلعــــالن عــــن الــــسلوك الغیــــر صــــحیح مــــن قبــــل البــــدالء أو مــــسؤولي • 

  .الفریق
  .اإلعالن عن خرق إجراءات التبدیل• 
  . مرتكب من قبل الحكمینانضباطياإلعالن عن وجود خطأ • 
 .اإلعالن عن التدخل الخارجي• 

یجــب علــى  إذا، أثنــاء المبــاراة، أطلــق المیقــاتي اإلشــارة الــصوتیة بالخطــأ،
خل فــي اتــد ّالحكــام إیقــاف المبــاراة إذا كــان فــي رأیهــم أن هــذا اإلجــراء قــد

بإســقاط  ا أوقــف الحكــام المبــاراة، فیجــب علــیهم اســتئناف اللعــبإذ. اللعـب
مـــا لـــم یـــتم إیقـــاف اللعـــب  كــرة مـــن مكـــان الكـــرة عنـــدما تـــم إیقــاف اللعـــب،

ـــم یتـــداخل صـــوت اإلشـــارة  إذا). ٨أنظـــر قـــانون (داخـــل منطقـــة الجـــزاء  ل
  .إشارات واضحة لمواصلة اللعب الصوتیة باللعب، یعطي الحكام
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ً أربعـــة أخطـــاء متراكمـــة قـــد ارتكـــب خطئـــا آخـــراإذا كـــان الفریـــق المرتكـــب ً 
ّوقرر الحكام تطبیق مبدأ إتاحة الفرصة، فإن الحكم الثالـث یـضع عالمـة  ّ

ــــى طاولــــة  ــــصحیح عل واضــــحة للخطــــأ المتــــراكم الخــــامس فــــي المكــــان ال
  .المیقاتي

  
  ساعة الكرونومتر

إذا كانــــت ســــاعة الكرونــــومتر ال تعمــــل بــــشكل صــــحیح، یقــــوم المیقــــاتي 
یجــب علــى المیقــاتي بعــد ذلــك توقیــت المبــاراة . ًلحكــام وفقــا لــذلكا بــإبالغ

ـــــة، یقـــــوم الحكـــــام . الكرونـــــومتر الیـــــدوي باســـــتخدام فـــــي مثـــــل هـــــذه الحال
مـــسؤول مــــن كــــل فریـــق مــــن أجـــل إعالمهــــم بمقــــدار  المـــساعدون بــــدعوة

   .للعب الوقت المتبقي
إذا، بعـــد التوقـــف فـــي اللعـــب، نـــسي المیقـــاتي تـــشغیل الكرونـــومتر، یـــأمر 

  .على الكرونومتر لحكام المیقاتي بإضافة الوقت المنقضيا
  :بعد االستئناف، یتم تشغیل الكرونومتر كما یلي

  .ًبعد ركل الكرة وتحركها بوضوح، وفقا لإلجراء: ركلة بدایة• 
 یقــــــوم حـــــــارس المرمــــــى بـــــــإطالق الكــــــرة مـــــــن ْبعـــــــد أن: رمیــــــة مرمــــــى• 

  .ًوفقا لإلجراء یدیها،/یدیه
  .ًل الكرة وتحركها بوضوح، وفقا لإلجراءبعد رك: ركلة ركنیة• 
  .ًبعد ركل الكرة وتحركها بوضوح، وفقا لـإلجراء: ركلة تماس• 



 
21/2020 

 

 ٢٠٥

وتحركهـــــا  بعــــد ركــــل الكــــرة: ركلــــة حــــرة مباشــــرة خــــارج منطقــــة الجــــزاء• 
  .ًبوضوح، وفقا لإلجراء

المنفـذة  ركلة حرة غیر مباشرة خارج منطقة الجزاء ألي مـن الفـریقین أو• 
بعـد ركـل الكـرة وتحركهـا : ق المهاجم من خط منطقـة الجـزاءمن قبل الفری

  .ًبوضوح، وفقا لإلجراء
: ركلـة حـرة مباشـرة أو غیـر مباشـرة داخـل منطقـة الجـزاء للفریـق المــدافع• 

  .ًبعد ركل الكرة وتحركها بوضوح، وفقا لإلجراء
  .ًوفقا لإلجراء بعد ركل الكرة إلى األمام وتحركها بوضوح،: ركلة جزاء• 
بقـصد  بعـد ركـل الكـرة: ًلة حرة مباشرة بدایة بالخطأ المتـراكم الـسادسرك• 

ًتسجیل هدف مباشرة وتحركها بوضوح، وفقا لإلجراء ً.  
الحكـــام وتالمـــس أرض  بعـــد إطـــالق الكـــرة مـــن یـــدي أحـــد: إســـقاط كـــرة• 

  .ًمیدان اللعب، وفقا لإلجراء
  

   بدء واسئناف اللعب – ٨قانون 
The start and restart of play  

  ركلة البدایة
أي  ْلــیس مــن الــضروري أن یطلــب الحكــام تأكیــد مــن حارســي المرمــى أو

  . قبل األمر بتنفیذ ركلة البدایةالعب آخر 
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    األخطاء وسوء السلوك– ١٢قانون 
The fouls and misconduct  

   المنافسكاتفةم
 للمكــان باســتخدام االحتكــاك البــدني ضــمن مهاجمــة هــو الكاتفــةالقیــام بالم

تعتبـــر مخالفـــة . افة لعـــب الكــرة بـــدون اســتخدام الـــذراعین أو المــرفقینمــس
  : المنافسكاتفةلم
  بطریقة اإلهمال؛• 
  بطریقة التهور؛• 
  .باستخدام القوة المفرطة• 
  

  مسك المنافس
التحـرك بحریـة باسـتخدام  مسك المنافس یتضمن القیـام بمنـع الالعـب مـن

   .الیدین، الذراعین أو الجسم
، مــسكًم التــدخل مبكــرا والتعامــل بحــزم مــع مخالفــات الیجــب علــى الحكــا

ًخاصة داخل منطقة الجزاء وعند تنفیذ الـركالت الركنیـة، ركـالت التمـاس 
  .أو الركالت الحرة

  :للتعامل مع تلك الحاالت، یجب على الحكام
  ْتحذیر أي العب یمسك المنافس قبل أن تكون الكرة في اللعب؛• 
  ْلمسك قبل أن تكون الكرة في اللعب؛إنذار الالعب إذا استمر با• 
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ٕاحتساب ركلة حرة مباشرة أو ركلة جـزاء وانـذار الالعـب إذا حـدث ذلـك • 
  .حالما تصبح الكرة في اللعب

منطقـة  إذا بدأ العب الفریق المـدافع بمـسك العـب الفریـق المهـاجم خـارج
ٍالجــزاء واســتمر بمــسك الالعــب داخــل منطقــة الجــزاء، عندئــذ یتعــین علــى 

  .م احتساب ركلة جزاءالحكا
  

  العقوبات االنضباطیة
ــــدما العــــب یمــــسك •  ــــسلوك الغیــــر ریاضــــي عن ــــذار لل یجــــب إشــــهار اإلن

  . موقف مفیدتخاذالمنافس لمنع المنافس من االستحواذ على الكرة أو ا
هـي یمنـع فرصـة محققـة لتـسجیل هـدف مـن /یجب طرد الالعب إذا هو• 

  .خالل مسك المنافس
ذ المزیــد مــن اإلجــراءات االنــضباطیة األخــرى فــي ْیجــب أن ال یــتم اتخــا• 

  .حاالت أخرى تتضمن مسك الالعب للمنافس
  

  استئناف اللعب
ركلــة حــرة مباشــرة مــن مكــان حــدوث المخالفــة أو ركلــة جــزاء إذا حــدثت • 

  .المخالفة داخل منطقة الجزاء
  

  لمس الكرة بالید
  العقوبات االنضباطیة
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وك الغیــر ریاضــي عنــدما یلمــس هنــاك حــاالت یتطلــب فیهــا اإلنــذار للــسل
  :العب الكرة بیده، على سبیل المثال عندما یقوم العب

  بلمس الكرة بیده لمنع المنافس من االستحواذ على الكرة؛• 
  ًبمحاولة تسجیل هدف عن طریق لمس الكرة بالید عمدا؛• 
یــدها أو /بمحاولـة منـع هـدف أو منـع فرصـة محققـة لتـسجیل هـدف بیـده• 

نــــدما ال یكــــون حــــارس المرمــــى داخــــل منطقــــة الجــــزاء ذراعهــــا ع/ذراعــــه
  .وفشل في المحاولة بها،/الخاصة به

فرصــة محققــة  هــي یمنــع هــدف أو/مــع ذلــك، یــتم طــرد الالعــب، إذا هــو
ال  ّإن هـــذه العقوبـــة. ًلتـــسجیل هـــدف عـــن طریـــق لمـــس الكـــرة بالیـــد عمـــدا

غیـر ًتنشأ بسبب قیام الالعب بلمس الكـرة بالیـد عمـدا ولكـن مـن التـدخل ال
  .مقبول والغیر عادل الذي منع تسجیل هدف

  استئناف اللعب
ركلــة جـزاء إذا حــدثت  ركلـة حــرة مباشـرة مــن مكـان ارتكــاب المخالفـة أو• 

  .المخالفة داخل منطقة الجزاء
بها، یخضع حارس المرمـى لـنفس القیـود /خارج منطقة الجزاء الخاصة به

منطقــة   داخــل.التــي تخــص لمــس الكــرة بالیــد كمــا یفعــل أي العــب آخــر
ًبها، ال یمكن أن یكـون حـارس المرمـى مـذنبا بارتكـاب /الجزاء الخاصة به ْ

 أداةمخالفة لمـس الكـرة بالیـد التـي تكبـدها العقوبـة، باسـتثناء مخالفـة رمـي 
ْمــع ذلــك، یمكــن أن یكـــون . ة ممــسوكأداةعلــى الكــرة أو مالمــسة الكــرة بــ

بب ركلــة حــرة غیــر ًمــذنبا بالعدیــد مــن المخالفــات التــي تــس حــارس المرمــى
  .مباشرة
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  المخالفات المرتكبة من قبل حراس المرمى
یعتبــر حــارس  .ّحیــازة الكــرة تعنــي أن حــارس المرمــى یــسیطر علــى الكــرة

ًالمرمـــى مـــسیطرا علـــى الكـــرة عـــن طریـــق لمـــسها بـــأي جـــزء مـــن الجـــسم، 
   .باستثناء إذا ارتدت الكرة من حارس المرمى
داخـــــل نـــــصف میـــــدان اللعـــــب ال یـــــسمح لحـــــارس المرمـــــى بحیـــــازة الكـــــرة 

  :بها ألكثر من أربع ثواني، سواء/الخاص به
  ؛)جزائها/داخل منطقة جزاءه(ذراعیها /یدیها أو ذراعیه/بیدیه• 
  ).بها/بأي مكان في نصف میدان اللعب الخاص به(قدمیها /بقدمیه• 

ْفي مثل هذه الحاالت، یجب على الحكم األقرب لحارس المرمـى أن یبـدأ 
  .ثوانيبحساب األربع 

ْباإلضافة إلى ذلك، بعـد أن یلعـب الكـرة بـأي مكـان فـي میـدان اللعـب، ال 
ــــدان اللعــــب  ُیــــسمح لحــــارس المرمــــى بلمــــسها مــــرة أخــــرى فــــي نــــصف می

ُبها بعد أن لعبت له/الخاص به لهـا عـن قـصد مـن قبـل زمیـل فـي الفریـق /ْ
  .یلعبها أو یلمسها المنافس ْبدون أن

 ْمرمــى تحــت أي ظــرف أن یلمـــس علــى ذلــك، ال یجــوز لحــارس الًعــالوة
بهـا /ذراعیها داخل منطقـة الجـزاء الخاصـة بـه/یدیها أو ذراعیه/الكرة بیدیه

ًلهــا مــن قبــل زمیــل فــي الفریــق، بمــا فــي ذلــك مباشــرة /تــم ركلهــا لــه ْبعـد أن
  .من ركلة تماس
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  استئناف اللعب
  .ركلة حرة غیر مباشرة• 

  المخالفات المرتكبة ضد حراس المرمى
منافس مهاجمة حارس المرمى عنـدما یـستحوذ حـارس المرمـى ال یجوز لل

  .على الكرة بیدیه
  :تعتبر مخالفة عند

یـــدیها، علـــى ســـبیل /منـــع حـــارس المرمـــى مـــن إطـــالق الكـــرة مـــن یدیـــه• 
  عند تنطیط الكرة؛ المثال

لعــب الكــرة أو محاولــة القیــام بــذلك عنــدما یمــسكها حــارس المرمــى فــي • 
  راحة الید؛

هـــي /العـــب علـــى اللعـــب بطریقـــة خطـــرة إذا قـــام هـــویجـــب معاقبـــة ال •  
فــــي طــــور  بركــــل الكــــرة او محاولــــة ركلهــــا عنــــدما یكــــون حــــارس المرمــــى

  .إطالقها
إعاقة حركة حارس المرمى بشكل غیر عـادل، علـى سـبیل المثـال عنـد • 

  .ركلة ركنیة تنفیذ
داخـــل  قیـــام العـــب الفریـــق المهـــاجم باحتكـــاك بـــدني مـــع حـــارس المرمـــى

تـــم  ّالخاصـــة بـــه ال یعنـــي بالـــضرورة أن هنـــاك مخالفـــة قـــدمنطقـــة الجـــزاء 
المهاجمــة  ارتكابهـا، باسـتثناء إذا قــام العـب الفریــق المهـاجم بــالقفز علـى،

 أو الـــدفع لحـــارس المرمـــى بطریقـــة اإلهمـــال، طریقـــة التهـــور أو اســـتخدام
  .القوة المفرطة



 
21/2020 

 

 ٢١١

  استئناف اللعب
مرمـى كمــا هــو حــارس ال إذا تـم إیقــاف اللعـب بــسبب ارتكـاب مخالفــة ضـد

مبــدأ إتاحــة الفرصــة، ســیتم  محــدد أعــاله ولــم یــتمكن الحكــام مــن تطبیــق
  استئناف اللعب بركلة حرة غیر مباشرة، باستثناء إذا

قــــام العــــب الفریــــق المهــــاجم بــــالقفز علــــى، المهاجمــــة أو الــــدفع لحــــارس 
بطریقة اإلهمال أو طریقة التهور أو اسـتخدام القـوة المفرطـة، فـي  المرمى

ّفــإن الحكــام، بغـض النظــر عــن اإلجــراءات االنــضباطیة   الحالــةمثـل هــذه
اللعب بركلة حـرة مباشـرة مـن مكـان  التي یتخذونها، یجب علیهم استئناف

  .ارتكاب المخالفة
  اللعب بطریقة خطرة

اللعــــــب بطریقــــــة خطــــــرة ال یتــــــضمن بالــــــضرورة االحتكــــــاك البــــــدني بــــــین 
یـصبح مخالفـة یعاقـب  ّإذا كان هناك احتكاك بدني، فإن الفعـل. الالعبین

فـــي حالـــة االحتكـــاك البـــدني،  .علیهـــا بركلـــة حـــرة مباشـــرة أو ركلـــة جـــزاء
احتمالیـــة ارتكــــاب ســــوء ســــلوك علــــى  یجـــب علــــى الحكــــام النظــــر بعنایــــة

  .األقل
  العقوبات االنضباطیة

ّ، فــإن الحكــام "عادیــة"إذا تــصرف الالعــب بطریقــة خطــرة فــي مهاجمــة • 
خطــر واضــح  إذا تــضمن الفعــل. ســوف ال یتخــذون أي إجــراء انــضباطي

ّلإلصــــابة، فإنــــه یجــــب علــــى الحكــــام إنــــذار الالعــــب لمهاجمــــة المنــــافس 
  .بطریقة التهور
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بطریقــة  إذا منـع العــب فرصــة محققـة لتــسجیل هــدف مـن خــالل اللعــب• 
   .ّخطرة، فإنه یجب على الحكام طرد الالعب

  
  استئناف اللعب

  . ركلة حرة غیر مباشرة• 
بطریقــــة  ّ أو اعتبــــر الحكــــام أن المهاجمــــة كانــــتإذا كــــان هنــــاك احتكــــاك

اإلهمـال أو طریقـة التهـور أو اسـتخدام القـوة المفرطـة، تـم ارتكـاب مخالفـة 
  .مختلفة، ستكون عقوبتها ركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء

  
 إظهار االحتجاج بالقول أو الفعل

بــشكل لفظــي أو غیــر (ًالالعــب أو البــدیل الــذي یكــون مــذنبا باالحتجــاج 
ُیجب أن ینذر ضد قرارات الحكام أو الحكام المساعدین) فظيل ْ.  

ًقائد الفریق لیس لـه وضـع خـاص أو امتیـازات وفقـا لقـوانین لعبـة كـرة قـدم 
  .فریقها/فریقه ولكن لدیه درجة من المسؤولیة عن سلوك الصاالت

ألفـاظ  ًأي العـب أو بـدیل یهـاجم حكـم المبـاراة أو یكـون مـذنبا باسـتخدامه
ُ عدوانیة، بذیئة أو هجومیة یجب أن یطردأو إشارات ْ.  
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  تأخیر استئناف اللعب
یجــــب علـــــى الحكـــــام إنــــذار الالعبـــــین الـــــذین یــــؤخرون اســـــتئناف اللعـــــب 

  :مثل ألسباب تكتیكیة
إجبـــار الحكـــام علـــى األمـــر  تنفیـــذ ركلـــة حـــرة مـــن مكـــان خـــاطئ بقـــصد• 

  بإعادة تنفیذها؛
ْركل أو حمل الكرة بعیدا بعد أن أوقف ا•    لحكام اللعب؛ً
لمیـــدان  تــأخیر مغـــادرتهم مــن میـــدان اللعــب بعـــد دخــول الطـــاقم الطبــي• 

  اللعب لتقییم اإلصابة؛
ْأن أوقــف  ًإثــارة الــشغب أو المواجهــة عــن طریــق لمــس الكــرة عمــدا بعــد• 

  .الحكام اللعب
  

  التحایل
ّالتظـاهر أنـه تعـرض  أي العب یحاول خداع الحكام بإدعائه اإلصابة أو ّ

. ًكون مــذنبا بالتحایــل وســیعاقب علــى الــسلوك الغیــر ریاضــيلمخالفــة ســی
ًإذا تم إیقاف المباراة نتیجة لهذه المخالفة، یتم استئناف اللعـب بركلـة حـرة 

  .غیر مباشرة
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  المواجهات الجماعیة
  :في حاالت المواجهات الجماعیة

المبــادرین أو  یجــب علــى الحكــام بــسرعة وكفــاءة التحدیــد والتعامــل مــع• 
  ضین على المواجهة؛المحر

المواجهـة  یجب على الحكـام اتخـاذ موقـف جیـد فـي میـدان اللعـب حـول• 
  بحیث یمكن رؤیة جمیع األحداث ویمكن تحدید المخالفات؛

 )إذا تــم تعیینــه(یجــب علــى الحكــم الثالــث والحكــم المــساعد االحتیــاطي • 
  دخول میدان اللعب، إذا لزم األمر، لمساعدة الحكام؛

  . یجب اتخاذ إجراءات انضباطیةبعد المواجهة• 
  

  اإلصرار على تكرار المخالفات
یجـــب علــــى الحكــــام االنتبــــاه فــــي جمیــــع األوقــــات علــــى الالعبــــین الــــذین 
یــــصرون علــــى تكــــرار ارتكــــاب المخالفــــات ضــــد قــــوانین لعبــــة كــــرة قــــدم 

ّعلــــى وجــــه الخــــصوص، یجــــب علــــیهم إدراك، أنــــه حتــــى إذا . الــــصاالت
ات المختلفــــة، ال یــــزال یجــــب إنــــذار المخالفــــ ارتكــــب العــــب العدیــــد مــــن

  .لقوانین كرة قدم الصاالت الالعب إلصراره على تكرار المخالفات
وجـود نمـط  أو" إصـرار"لیس هناك عدد محدد من المخالفات التي تشكل 

ْ هذا كلیا مسألة تقدیر ویجب أن–معین  یتحـدد فـي سـیاق اإلدارة الفعالـة  ً
  .للعبة
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  اللعب العنیف
ُن مـذنبا بارتكـاب اللعـب العنیـف یجـب أن یطـرد ویجـب الالعب الذي یكو ْ ً

ُاسـتئناف اللعــب بركلــة حــرة مباشــرة، تنفـذ مــن مكــان ارتكــاب المخالفــة، أو 
  ).داخل منطقة جزاء المخالف إذا حدثت المخالفة(بركلة جزاء 

ْیجــب أن ال یــتم تطبیــق مبــدأ إتاحــة الفرصــة فــي الحــاالت التــي تتــضمن 
ًا كانــت هنــاك الحقــا فرصــة واضــحة لتـــسجیل اللعــب العنیــف باســتثناء إذ

فــي مثــل هــذه الحالــة، یجــب علــى الحكــام طــرد الالعــب المــذنب . هــدف
  .بارتكاب اللعب العنیف عندما تكون الكرة خارج اللعب

  
  Free kicks  الركالت الحرة– ١٣قانون 

  المسافة
 م ٥أقــل مــن  إذا قـرر العــب تنفیـذ ركلــة حــرة بـسرعة والمنــافس الــذي هـو

   .ّكرة قام باعتراضها، فإنه یسمح الحكام باستمرار اللعبمن ال
الكــرة یمنــع  إذا قــرر العــب تنفیــذ ركلــة حــرة بــسرعة والمنــافس القریــب مــن

ًالراكل من تنفیذ الركلة عمـدا، فیجـب علـى الحكـام إنـذار المنـافس لتـأخیر 
  .استئناف اللعب

لجــــزاء منطقــــة ا إذا قـــرر الفریــــق المــــدافع تنفیـــذ ركلــــة حــــرة بـــسرعة داخــــل
ّألنــه لـــم یكـــن  الخاصــة بهـــم وبقــى منـــافس أو أكثـــر داخــل منطقـــة الجـــزاء

  .ّلدیهم الوقت لمغادرة المنطقة، فإنه یسمح الحكام باستمرار اللعب
  




21/2020 

 

 ٢١٦

  The penalty kick  ركلة الجزاء– ١٤قانون 
  اإلجراءات

ْإذا انفجــــرت الكــــرة بعــــد أن ضــــربت أحــــد قــــائمي المرمــــى أو العارضــــة • 
  .ّإنه یحتسب الحكام الهدفودخلت المرمى، ف

ْإذا انفجـرت الكــرة بعــد أن ضـربت أحــد قــائمي المرمـى أو العارضــة ولــم • 
ّتـــدخل المرمـــى، فإنـــه ال یـــسمح الحكـــام بإعـــادة تنفیـــذ ركلـــة الجـــزاء ولكـــن 

  .علیهم إیقاف اللعب، والذي یستأنف بإسقاط كرة
 الجدیـــدةإذا أمـــر الحكـــام بإعـــادة تنفیـــذ ركلـــة الجـــزاء، فـــإن ركلـــة الجـــزاء • 

ُلیس من الضروري أن تنفذ من قبل الالعب الذي قام بذلك في األصل ْ.  
ّفــــإنهم  ْإذا نفــــذ الراكــــل ركلــــة الجــــزاء قبــــل أن یعطــــي الحكــــام اإلشــــارة،• 

  .ٕیأمرون بإعادة تنفیذ ركلة الجزاء وانذار الراكل
  

  The kick-in  ركلة التماس– ١٥قانون 
  لمخالفاتل  بالنسبةجراءاتاإل

البقــاء  ّلحكــام تــذكیر العبــي الفریــق المــدافع أنــه یجــب علــیهمیجــب علــى ا
عنــــد  .ُ م مــــن النقطــــة التــــي تنفــــذ منهــــا ركلــــة التمــــاس٥مــــا ال یقــــل عــــن 

الحــد األدنــى للمــسافة قبــل  الــضرورة، یحــذر الحكــام أي العــب ال یحتــرم
ــــذ ركلــــة التمــــاس وانــــذار أي العــــب یفــــشل الحقــــا فــــي التراجــــع إلــــى  ًتنفی ٕ

م اســـتئناف اللعـــب بركلـــة تمـــاس، والبـــدء بحـــساب یـــت. المـــسافة الـــصحیحة
  .األربع ثواني من جدید إذا كان قد بدأ بالفعل
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إذا تــم تنفیــذ ركلــة تمــاس بــشكل غیــر صــحیح، فــال یجــوز للحكــام تطبیــق 
ًحتى إذا ذهبـت الكـرة مباشـرة إلـى المنـافس، لكـن بـدال  مبدأ إتاحة الفرصة ً
  .ة تنفیذهاالعب من الفریق المنافس بإعاد من ذلك یجب أمر

  
  The goal clearance  رمیة المرمى– ١٦قانون 

  لمخالفاتل  بالنسبةجراءاتاإل
فــي  ْإذا دخــل منــافس منطقــة الجــزاء أو ال یــزال فیهــا قبــل أن تكــون الكــرة

اللعب وتم ارتكاب مخالفة ضـده مـن قبـل العـب مـن الفریـق المـدافع، یـتم 
ُبمـــا ینـــذر أو یطـــردإعـــادة تنفیـــذ رمیـــة المرمـــى والعـــب الفریـــق المـــدافع ر ُ 

   .ًاعتمادا على طبیعة المخالفة
إذا، عنــد تنفیــذ رمیــة مرمــى مــن قبــل حــارس المرمــى، منــافس أو أكثــر ال 

قــرر تنفیــذ الرمیــة  ال تــزال داخــل منطقــة الجــزاء ألن حــارس المرمــى/یــزال
ـــم یكـــن لـــدى المنافـــسین ّالوقـــت لمغـــادرة المنطقـــة، فإنـــه یـــسمح  بـــسرعة ول

  .عبالحكام باستمرار الل
إذا حــارس المرمــى، عنــد تنفیــذ رمیــة المرمــى بــشكل صــحیح، رمــى الكــرة 
ًعمـــدا علـــى المنـــافس ولكـــن لـــیس بطریقـــة اإلهمـــال أو طریقـــة التهـــور أو 

  .ّاستعمال القوة المفرطة، فإنه یسمح الحكام باستمرار اللعب
الكــرة مــن داخــل  إذا، عنــد تنفیــذ رمیــة المرمــى، لــم یطلــق حــارس المرمــى

ّجزائها، فإنه یـأمر الحكـام بإعـادة تنفیـذ رمیـة المرمـى، علـى /منطقة جزاءه
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ّالرغم من ذلك فإنه یستمر بحساب األربع ثـواني مـن وقـت التوقـف حالمـا 
   .ًیكون حارس المرمى جاهزا إلعادة تنفیذها

ًیبدأ الحكام بحساب األربع ثواني كلمـا كـان حـارس المرمـى مـسیطرا علـى 
  .قدمیها/یدیها أو قدمیه/الكرة سواء بیدیه

ً حـــارس مرمـــى رمیـــة مرمـــى بـــشكل صـــحیح ثـــم لمـــس الكـــرة عمـــدا نفــذإذا 
ْبعـد أن أصــبحت  جزائهـا/ذراعهـا خـارج منطقـة جـزاءه/یـدها أو ذراعـه/بیـده

یجــب علــى الحكــام باإلضــافة  فــي اللعــب وقبــل أن یلمــسها العــب آخــر،
 إجــــراء علـــیهم اتخـــاذ إلـــى احتـــساب ركلـــة حـــرة مباشـــرة للفریـــق المنـــافس،

  .ً ضد حارس المرمى وفقا لقوانین لعبة كرة قدم الصاالتانضباطي
 إذا نفذ حارس المرمى رمیة مرمى باسـتخدام القـدم، فیقـوم الحكـام بتحـذیر

منهـــا بإعــادة تنفیــذ رمیــة المرمــى باســـتخدام /حــارس المرمــى والطلــب منــه
الیـــد، لكـــن حـــساب األربـــع ثـــواني یـــستمر مـــن وقـــت التوقـــف حالمـــا یكـــون 

  . إلعادة تنفیذ رمیة المرمىًحارس المرمى جاهزا
  

   The corner kick  الركلة الركنیة– ١٧قانون 
  لمخالفاتل  بالنسبةجراءاتاإل

البقــاء  ّیجــب علــى الحكــام تــذكیر العبــي الفریــق المــدافع أنــه یجــب علــیهم
عنــد  . م مــن قــوس الزاویــة حتــى تكــون الكــرة فــي اللعــب٥مـا ال یقــل عــن 

الحــد األدنــى للمــسافة قبــل   یحتــرمالــضرورة، یحــذر الحكــام أي العــب ال
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ًتنفیــــذ الركلــــة الركنیــــة وانــــذار أي العــــب یفــــشل الحقــــا فــــي التراجــــع إلــــى  ٕ
  .المسافة الصحیحة

یجــب وضــع الكــرة داخــل المنطقــة الركنیــة وتكــون فــي اللعــب عنــدما یــتم 
ركلها؛ لذلك، لیس هنـاك حاجـة لمغـادرة الكـرة المنطقـة الركنیـة لتكـون فـي 

  .اللعب
 مرمى، كجزء من حركة اللعب، ینتهي بـه المطـاف خـارج إذا كان حارس

ّمرماهــا أو خــارج میــدان اللعــب، فإنــه یجــوز للفریــق المنــافس تنفیــذ /مرمــاه
  .بسرعة ركلة ركنیة
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  مصطلحات كرة قدم الصاالت  
  

A 
  Abandon اإللغاء
  .إنهاء المباراة قبل انتهاء الوقت المحدد/لنهایة

  
  Action areaمنطقة العمل 

  .منطقة في میدان اللعب عندما تكون الكرة في مجرى اللعب
  

 Accumulated foulالخطأ المتراكم 
ركلـة جـزاء؛ یـتم  ُخطأ مرتكب من قبل العب یعاقب بركلة حرة مباشـرة أو

 ًجمــع حــصیلة كــل فریــق، بــدءا مــن الــصفر، فــي الفتــرتین األولــى والثانیــة
ّتــــــرة إضـــــافیة، فـــــإن األخطــــــاء إذا كانــــــت هنـــــاك حاجـــــة لف. مـــــن المبـــــاراة

ُالمتراكمــة مـــن الفتـــرة الثانیــة مـــن المبـــاراة تـــضاف إلــى تلـــك التـــي ارتكبـــت 
  .تین اإلضافیفترتینخالل ال

  
  Advantage إتاحة الفرصة

یــسمح الحكــام باســتمرار اللعــب عنــد حــدوث مخالفــة إذا فیهــا فائــدة لــیس 
  . للفریق المخالف
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  Assessment of injured playerتقییم الالعب المصاب 
 ًفحــص ســریع لإلصــابة، عــادة مــن قبــل معــالج طبــي، لمعرفــة مــا إذا كــان

  .العب یتطلب العالج
  

  Away-goal ruleقاعدة أهداف الذهاب 
ال الفـریقین نفـس العـدد مـن ِالتعادل عندما یـسجل كـ/المباراة طریقة لتحدید

  .ُب تحتسب مضاعفةااألهداف؛ األهداف المسجلة في الذه
  

B  
  Blockingض اإلعترا

إجراء یتخذه العب أو ینتقل إلى موقع إللهاء منافس أو منـع منـافس مـن 
الوصــــول إلــــى الكــــرة أو منطقــــة معینــــة فــــي میــــدان اللعــــب، ولكــــن بــــدون 

  .ًالتسبب عمدا في االحتكاك
  

  Brutality الوحشیة
  .ًفعل وحشي، قاسي أو عنیف عمدا
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C 
  Careless اإلهمال

ًمـن قبـل العـب یظهـر نقـصا ) اف أو مهاجمةًعادة ما یكون إیق(أي فعل 
  .االنتباه، اإلعتبار أو االحتراس في

  Caution اإلنذار
یـشار إلیهـا مـن  عقوبة انضباطیة تـؤدي إلـى إبـالغ الـسلطة االنـضباطیة،

ــــتج عنهمــــا ــــاراة ین ــــذاران فــــي المب طــــرد  خــــالل إشــــهار بطاقــــة صــــفراء؛ إن
  .العب، بدیل أو مسؤول فریق

  
  Challenge المهاجمة

  .یكافح العب مع منافس على الكرة/إجراء عندما ینافس
  

  Charge an opponent مكاتفة المنافس
والـذي یبقـى (ً، عادة باسـتخدام الكتـف والعـضد مهاجمة بدنیة ضد منافس

  ).قریب من الجسم
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D 
  Deceive التضلیل

عقوبــة انــضباطیة /خــداع الحكــام إلعطــاء قــرار خــاطئ/التــصرف لتــضلیل
  .فریقها/أو فریقه/َ وتفید المخادع

  
  Deliberate التعمد
رد فعـل غیـر  أو" رد فعـل"ّیقصد الالعب القیام بـه؛ إنـه لـیس / ینويإجراء

  .مقصود
  

  Direct free kick الركلة الحرة المباشرة
 ًركلـة حـرة یمكـن مـن خاللهـا تــسجیل هـدف عـن طریـق ركـل الكـرة مباشــرة

  .رفي مرمى المنافس بدون الحاجة إلى لمس العب آخ
  

  Discretionالتقدیر 
ُحكم یستخدم من قبل الحكام أو حكام المباراة اآلخرین عند اتخاذ قرار ُ.  

  
  Dissent االحتجاج

ــــاراة؛ ) أو بــــدني/َلفظــــي و(احتجــــاج عــــام أو خــــالف  مــــع قــــرار حكــــم المب
  ).بطاقة صفراء(یعاقب علیه بإنذار 
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  Distract اإللهاء
  ).بشكل غیر عادلًعادة (إلزعاج، إرباك أو لفت االنتباه 

  
  Dropped ball إسقاط الكرة

 یقــــوم الحكـــام بإســـقاط الكـــرة ألحــــد -الســـتئناف اللعـــب " محایـــدة"طریقـــة 
باســتثناء داخــل منطقــة (العبــي الفریــق الــذي كــان آخــر مــن لمــس الكــرة 

؛ تكــون الكــرة فــي اللعــب )حیــث یــتم إســقاط الكــرة لحــارس المرمــى الجــزاء،
  .تالمس األرض عندما

 
  

E 
  ألداء والتتبع اإللكتروني نظام ا

Electronic performance and tracking system 
(EPTS) 

  .األداء البدني والفسیولوجي لالعب حولنظام یسجل ویحلل البیانات 
 

   للخطر منافستعریض سالمة ال
Endanger the safety of an opponent  

  ).لإلصابة(وضع المنافس في خطر أو عرضة للخطر 
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  Exceessive force رطةالقوة المف
  .القدرة أكثر مما هو ضروري/استخدام القوة

  
  Extra time الفترة اإلضافیة

طریقــة لمحاولــة تحدیــد نتیجــة المبــاراة، تتــضمن فتــرتین إضــافیتین اثنتــین 
  .من اللعب ال تتجاوز كل منهما خمس دقائق نتیمتساوی

  
F 

  Feinting الخداع
ین كـــرة قـــدم الـــصاالت الخـــداع تحـــدد قـــوان. فعـــل یحـــاول إربـــاك المنـــافس

  ".الغیر قانوني"َالمسموح به و 
  

  Flying goalkeeper حارس المرمى الطائر
 فــي نــصف میـــدان ًبــا یتمركــزكالعــب، غال) ًمؤقتــا(حــارس مرمــى یلعــب 

قــد یــؤدي هــذا . مرماهــا بــدون حراســة/لعــب الفریــق المنــافس وتــرك مرمــاه
دخـــل لیحــل محـــل  رالــدور حـــارس المرمــى المعتـــاد للفریــق أو العـــب آخــ

ًحارس المرمى المعتاد خصیصا لهذا الغرض ّ.  
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I   
  Indirect free kickالركلة الحرة الغیر مباشرة 

مـن (ركلة حرة یمكن من خاللها تسجیل هـدف فقـط إذا كـان العـب آخـر 
  .ْیلمس الكرة بعد أن تم ركلها) فریق أي
  

  Influence area منطقة التأثیر
دما ال یكــون هنــاك لعــب بــالكرة، ولكــن ربمــا منطقــة فــي میــدان اللعــب عنــ

  . بین الالعبین یحدث نزاع
 

  Impedeاإلعاقة 
  .لتأخیر، إعتراض أو منع عمل أو تحرك المنافس

  
  Intercept القطع

  .لمنع الكرة من الوصول إلى وجهتها المقصودة
  
k 

  Kickالركل 
 أو الكاحــــل/َركــــل الكــــرة یكــــون عنــــدما یلمــــسها العــــب باســــتخدام القــــدم و

  .وتتحرك بوضوح
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  Kicks from the penalty mark الركالت من عالمة الجزاء
 الـركالت بالتنـاوب ینفـذونطریقة لتحدید نتیجة المباراة من قبل كـل فریـق 

حتى یتمكن أحد الفـریقین مـن تـسجیل هـدف أكثـر مـن الفریـق اآلخـر وقـد 
ِنفذ كال الفریقین نفس عدد الـركالت ت الخمـس باسـتثناء إذا أثنـاء الـركال (ّ

ال یـــتمكن أحـــد الفـــریقین مـــن مـــساواة أهـــداف الفریـــق  األولـــى لكـــل فریـــق،
  ).ركالته المتبقیة اآلخر حتى إذا سجل من جمیع

  
N 

  Negligibleالضئیلة 
  .غیر مهم، الحد األدنى

  
O 

  Offence المخالفة
  .ینتهك قوانین لعبة كرة قدم الصاالت/عمل یكسر

  
   أو مسیئةأو إیماءات هجومیة، مهینة /َلغة و

Offensive, insulting or abusive language and/or 
gestures 

: عـدم احتـرام الـذي یكـون وقـح، مـؤلم أو) أو غیـر لفظـي/َلفظـي و(سلوك 
  ).البطاقة الحمراء(یعاقب علیه بالطرد 
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  Outside agent عامل خارجي
البـدالء  الالعبـون،(أي شخص ال یكون حكم مبـاراة أو فـي قائمـة الفریـق 

  .أو أي حیوان، كائن أو هیكل، وما إلى ذلك) مسؤولو الفریقو
  

P 
  Penalise معاقبةال

ـــة حـــرة أو ركلـــة  ًللعقـــاب، عـــادة عـــن طریـــق إیقـــاف اللعـــب واحتـــساب ركل
  .جزاء للفریق المنافس

  
  Play اللعب

  .عمل من قبل الالعب الذي یالمس الكرة
  

  Playing distance مسافة اللعب
ْ تـــسمح لالعـــب أن یلمـــس الكـــرة عـــن طریـــق مـــدالمـــسافة إلـــى الكـــرة التـــي َ ْ 

 .الــساق أو القفــز أو بالنــسبة لحــارس المرمــى، القفــز بمــد الــذراعین/القــدم
  .تعتمد المسافة على الحجم البدني لالعب
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  Playing time وقت اللعب
ــــــت باســــــتخدام  ــــــدما تكــــــون الكــــــرة فــــــي اللعــــــب، حــــــسب التوقی ـــت عن الوقـــ

ف الكرونـومتر عنــدما تـذهب الكـرة خــارج یقـوم المیقــاتي بإیقـا الكرونـومتر؛
  .یتم إیقاف اللعب ألي سبب آخر اللعب أو

  
  Pitch میدان اللعب

منطقــة اللعــب محــصورة بخطــي التمــاس وخطــي المرمــى، وكــذلك شـــباك 
  .ُالمرمى، عندما تستخدم

  
Q  

  Quick free kickالركلة الحرة السریعة 
ْة بعــد أن تــم إیقــاف بــسرعة كبیــر) بــإذن أي مــن الحكمــین(تنفیــذ ركلــة حــرة 

  .اللعب
  
  

R  
  Reckless التهور

 مــن قبـــل العـــب یتجاهـــل) ًعـــادة مـــا یكــون إیقـــاف أو مهاجمـــة(أي عمــل 
  .الخطر أو عواقبه على المنافس) یهمل(
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  :(Restart) االستئناف
  .تم ایقافهْأي طریقة الستئناف اللعب بعد أن 

  
S  

  Sanction العقوبة
  . الحكامإجراء انضباطي یتم اتخاذه من قبل

  
  Sending offالطرد  

ّلمـا تبقـى  ُإجراء انضباطي عنـدما یطلـب مـن العـب مغـادرة میـدان اللعـب ِ
  ).ُیشار إلیها ببطاقة حمراء (ْمن المباراة بعد أن ارتكب مخالفة طرد

  
  Serious foul play اللعب العنیف

 أو المهاجمة على الكـرة التـي تهـدد سـالمة المنـافس أو اسـتخدام المنافسة
  ).البطاقة الحمراء(ُیعاقب علیها بالطرد : القوة المفرطة أو الوحشیة

  
  Serious injury صابة الخطرةاإل

اإلصــابة التــي تعتبــر ســیئة بمــا فیــه الكفایــة بحیــث یجــب إیقــاف اللعـــب، 
ولكن یجب على الطاقم الطبـي إخـراج الالعـب مـن میـدان اللعـب بـسرعة 

  .ر، بحیث یمكن استئناف اللعبالعالج أو التقییم، إذا لزم األم من أجل
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  Severe injury اإلصابة الشدیدة
ّإصــابة تعتبــر خطــرة جــدا لدرجــة أنــه یجــب إیقــاف اللعــب وهــذا ضــروري  ً

فـــي میـــدان اللعـــب قبـــل إخـــراج  للطـــاقم الطبـــي إلجـــراء العـــالج أو التقیـــیم
الالعـب المـصاب، كمـا هـو الحـال فـي الحـاالت المحتملـة مـن االرتجــاج، 

  . أو إصابات العمود الفقريكسر في العظام
  

  Signal اإلشارة
حركــة الیــد أو  ًإشــارة بدنیــة مــن الحكــام أو أي حكــم مبــاراة؛ عــادة تتــضمن

  .الذراع، أو استخدام الصافرة
  

  Simulation التحایل
ًفعل یخلق انطباعـا خاطئـا ًكاذبـا بـأن شـیئا مـا قـد/ً حـدث عنـدما لـم یحـدث  ًّ

لیكتـــسب فائـــدة غیـــر  قبـــل العـــبُ، مرتكـــب مـــن ")التـــضلیل"ًأنظـــر أیـــضا (
  .عادلة

  
  

  Spirit of the game روح اللعبة
ًاألساسـیة لـروح كـرة قـدم الـصاالت كریاضـة ولكـن أیـضا /المبـادئ الرئیـسة

  .مباراة معینة ضمن
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  Suspend التعلیق
إلیقاف المباراة لفتـرة مـن الـزمن بقـصد اسـتئناف اللعـب فـي النهایـة، علـى 

  .ي میدان اللعب أو إصابة شدیدةسبیل المثال بسبب تسریبات ف
  
  
T  

  Tackle المنافسة
  ).على األرض أو في الهواء(المهاجمة على الكرة بالقدم 

  
  Team list قائمة الفریق

  .ًوثیقة فریق رسمیة تسرد عادة الالعبین، البدالء ومسؤولي الفریق
  

  Team official مسؤول الفریق
ســـمیة، علـــى ســـبیل مـــدرج فـــي قائمـــة الفریـــق الرشـــخص لـــیس العـــب أي 

  .طبیب المثال مدرب، أخصائي عالج طبیعي،
  
  

  Technical area المنطقة الفنیة
  .منطقة محددة لمسؤولي الفریق والبدالء التي تشمل مقاعد الجلوس

  



 
21/2020 

 

 ٢٣٣

 Timeout الوقت المستقطع
  .استراحة لمدة دقیقة واحدة یطلبها فریق في كل من الفترتین

  
   التخفیض العددي لمدة دقیقتین

Two-minute numericial reduction  
حالة یتم فیها تخفیض عدد الالعبـین لـدقیقتین مـن وقـت اللعـب بعـد طـرد 
العـــب؛ یمكـــن زیـــادة عـــدد الالعبـــین، فـــي حـــاالت معینـــة، قبـــل انقـــضاء 

  .ًالدقیقتین إذا سجل الفریق المنافس هدفا
  

U  
  Undue interference التدخل الغیر مناسب

  . ضروريغیرالذي یكون تأثیر /عمل
  

  Unsporting behavior السلوك الغیر ریاضي
  .ُیعاقب علیه باإلنذار: غیر عادلتصرف /عمل
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V  
  Violent conductالسلوك المشین 

اسـتخدام القـوة  ًعمل، الذي لم یكن تنافسا على الكرة، استخدام أو محاولة
ـــــافس أو عنـــــدما یتعمـــــد العـــــب ضـــــرب  المفرطـــــة أو الوحـــــشیة ضـــــد المن

 لـــى رأســــه أو وجهـــه باســــتثناء إذا كانـــت القــــوة المــــستخدمةشـــخص مــــا ع
  .ضئیلة
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  مصطلحات الحكم  
  Match official(s) حكم المباراة

مـــصطلح عـــام للــــشخص أو األشـــخاص المـــسؤولین عــــن الـــسیطرة علــــى 
كــرة قــدم الــصاالت /ًنیابــة عــن اتحــاد كــرة القــدم مبــاراة كــرة قــدم الــصاالت

  .ُتي لعبت المباراة تحت سلطتهاأو المسابقة ال/َو
  

  On-pitch” match officials“ حكام المباراة في میدان اللعب
  الحكم

ــــدان اللعــــب ــــذي یعمــــل فــــي می ــــاراة الرئیــــسي ال ــــاراة . حكــــم المب حكــــام المب
الحكــم هــو صــانع القــرار . یعملــون تحــت ســیطرة وتوجیــه الحكــم اآلخــرین
  .النهائي

  
  الحكم الثاني

 حكـام المبـاراة اآلخـرین.  الذي یعمل فـي میـدان اللعـبحكم المباراة الثاني
ًدائمــــا تحــــت  الحكــــم الثــــاني هــــو. یعملــــون تحــــت ســــیطرة وتوجیــــه الحكــــم

  إشراف الحكم
  

  Other match officials حكام المباراة اآلخرین
  :یجوز للمسابقات تعیین حكام آخرین في المباراة لمساعدة الحكام

  الحكم الثالث• 
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 الحكـــام بـــشكل خــــاص بالـــسیطرة علـــى مــــسؤولي   حكـــم مـــساعد یــــساعد
مثــل األخطــاء المتراكمــة واتخــاذ  الفریــق والبــدالء، تــسجیل بیانــات المبــاراة

  .القرارات
  الحكم المساعد االحتیاطي• 

غیـــر    حكـــم مـــساعد یحـــل محـــل الحكـــم الثالـــث أو المیقـــاتي الـــذي یكـــون
  .قادر على االستمرار

  المیقاتي• 
 .ة التحكم في وقت اللعب  حكم مباراة مهمته الرئیس
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