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 تُعترب كرة القدم أعظم لعبة عىل وجه األرض، فهي مُتارس يف كل البلدان وعىل مختلف 
العامل الذي ينظمه  العامل كافة، بدءا من كأس  املستويات، وتعد قوانينها هي ذاتها يف أرجاء 
النائية. القرى  التي يلعبها األطفال يف  االتحاد الدويل لكرة القدم FIFA ووصوال إىل املباريات 

 وإن تطبيق نفس قوانني كرة القدم خالل كل مباراة ومن طرف كل اتحاد قاري وكل بلد 
الحفاظ عليها، كام يعترب ميزة يجب  العامل دليل قوة ال يستهان بها ويجب  ومدينة وقرية يف 

القدم يف كل مكان. تسخريها لصالح كرة 

العدالة  باعتبار أن  اللعبة  الحفاظ عىل )عدالة(  القدم قوانني من شأنها   يجب أن يكون لكرة 
املباريات  املباريات هي  أفضل  )لروحها(، وإن  اللعبة( وسمة جوهرية  )لجامل  أساسية  قاعدة 

بعضا، كام يحرتمون حكام  الالعبون بعضهم  فيها  الحكم ويحرتم  إىل  فيها  االحتياج  يندر  التي 
اللعبة. وقوانني  املباراة 

العديد من  بالرياضات األخرى، ولكن وألن  القدم بسيطة نسبيا مقارنة   إن قوانني كرة 
قراراتهم  أخطاء(، فستثري بعض  يرتكبون  )وبالتايل  الحكام برش  )ذاتية( وألن  تبقى  املواقف 

املتعة والتشويق، ولكن ويف  النقاش جزءا من  الناس هذا  الجدل والنقاش، ويعترب بعض 
اللعب تستدعي االحرتام  القرارات صائبة أم خاطئة، فإن )روح(  الحاالت وسواء أكانت  جميع 
باملسؤولية  الفريقني  وقائدي  املدربني  السلطة خاصة  أصحاب  وتحىل  الحكام،  لقرارات  الدائم 

املباراة وقراراتهم. احرتام حكام  باملساهمة يف  اللعبة، وذلك  تجاه  الواضحة 

القوانني إىل كل االحتامالت املمكنة، وعليه، عندما يغيب حكم مبارش   ال ميكن أن تتطرق 
القدم يأمل أن يتخذ الحكم قراره ضمن  الدويل لكرة  القانون فإن املجلس  منصوص عليه يف 

)روح اللعبة( وذلك بطرحه لهذا السؤال: )ما الذي تريده كرة القدم أو ما الذي تتطلع 
إليه؟(

الالعبني، فمن مسؤولية املجلس  الحفاظ عىل سالمة ورفاهية  القوانني يف   كام يجب أن تساهم 
القوانني  اللعبة من خالل  املشاركني يف  الرسيعة واملناسبة لدعم  االستجابة  القدم  لكرة  الدويل 

الثالث تجاوبا مع  للقانون  التعديل املؤقت  أمثلة ذلك  الحاجة إىل ذلك، ومن  كلام دعت 

ن ن�ي لقوا ا حول  نظرة    |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

فلسفة وروح القوانني
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بدل  الواحدة  املباراة  استبداالت يف  املنافسات بخمسة  لكربى  بالسامح  جائحة كوفيد-19 
اللعبة 2023/2022، كام تستمر اختبارات إدراج  التعديل جزءا من قوانني  ثالثة، وأصبح هذا 

أو املشتبه بإصابته  الالعب املصاب  ارتجاج املخ، يف سبيل إعطاء األولوية لرفاهية  بدالء 
بارتجاج دون أن يرتك خلفه نقصا عدديا.

 ورغم أنه ال مفر من الحوادث، إال أن القوانني تهدف إىل جعل اللعبة آمنة قدر اإلمكان، 
الحكام  الرياضية، وهذا ما يستدعي من  الالعب والعدالة  التوازن بني رفاهية  وإىل تحقيق 
فالقوانني تجسد  بعنف وخطورة،  للتعامل برصامة مع كل العب يترصف  القوانني  استغالل 

املتهور(  )التدخل  املثال: نصوص  التأديبية، وعىل سبيل  اآلمن يف نصوصها  للعب غري  رفضها 
املفرطة(. القوة  )استخدام  أو  للخطر(  املنافس  و)تعريض سالمة 
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إدارة التعديالت عىل قوانني 
اللعبة

الجامهري  القدم جذابة وممتعة لالعبني والحكام واملدربني فضال عن   يجب أن تكون كرة 
وأعراقهم  وثقافاتهم  وأديانهم  وأصولهم  أعامرهم  النظر عن  بغض  واإلداريني  واملشجعني 

الجنسية.  وتوجهاتهم  وإعاقاتهم  وأجناسهم 

املشاركة يف عملية صنع  القدم وجميع هيئاته  لكرة  الدويل  املجلس  يقتنع  أن   لذلك يجب 
اللعبة، وهذا ما قد يعني  التغيري سيكون يف صالح  القرار قبل تغيري أي قانون بأن هذا 

يف بعض األحيان رضورة اختبار كل مقرتح تعديل، وحينها يجب الرتكيز يف كل مقرتح 
اللعبة من  استفادة  وكيفية  املشاركني  ومتعة  والسالمة  واالحرتام  والنزاهة  العدالة  عىل 

التكنولوجيا.

 سيواصل املجلس الدويل لكرة القدم يف العمل مع أرسة كرة القدم العاملية من أجل جعل 
العامل،  القدم عىل كافة املستويات ويف جميع أرجاء  القوانني تصب يف مصلحة كرة  تعديالت 

تقدير وحامية. احرتام وموضع  والحكام محل  والقوانني  اللعبة  نزاهة  وذلك لجعل 



15

بالرتكيز  االستشارية  لجانه  القدم مشاوراته وجهوده مع  لكرة  الدويل  املجلس   سيواصل 
املستمر عىل رفاهية الالعبني وتحليل ردود األفعال عىل تجارب "بدالء ارتجاج املخ" من أجل 

وجاذبية.  إنصافا  أكرث  اللعبة  جعل 

العامل،  الناس يف جميع أنحاء  بالتفاعل مع   ويُرحب املجلس الدويل لكرة القدم إىل حد كبري 
تولدت  فقد  اللعبة،  بقوانني  املتعلقة  وأسئلتكم  مقرتحاتكم  تلقي  يهمنا  كام  كثريا  فيُسعدنا 

القوانني بناء عىل مقرتحات أشخاص من كل فج. التعديالت األخرية عىل  العديد من 

التواصل عىل نحو أيرس وعىل نطاق أوسع، لذا يرجى مراجعة موقعنا   نتطلع إىل مزيد من 
 .www.theifab.com التفاصيل:  ملزيد من 

اقرتاحاتكم وأفكاركم واستفساراتكم إىل: إرسال  االستمرار يف    كام يرجى 
 lawenquiries@theifab.com

املستقبل 

ن ن�ي لقوا ا حول  نظرة    |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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الرسمية:    اللغات 
واألملانية  والفرنسية  اإلنجليزية  باللغات  اللعبة  قوانني  القدم  لكرة  الدويل  املجلس   يُصدر 

السياق. اإلنجليزية يف حال وجود أي اختالف يف  باللغة  املكتوب  النص  واإلسبانية، ويُعتمد 

االأخرى:  اللغات   
الحصول عىل منوذج من  اللعبة  التي تقوم برتجمة قوانني  الوطنية  القدم   ميكن التحادات كرة 
القوانني الصادرة عن املجلس الدويل لكرة القدم عن طريق  مخطط طبعة 2023/2022 من 

.info@theifab.com االتصال بـ: 

باستخدام هذا  اللعبة  قوانني  التي تصدر نسخة مرتجمة من  الوطنية  االتحادات   ويجب عىل 
الكتاب أن ترسل نسخة إىل املجلس الدويل لكرة القدم )وتذكر بوضوح عىل الغالف األمامي 

لكرة  الدويل  املجلس  يتسنى نرشها عىل موقع  الوطني( حتى  لالتحاد  أنها ترجمة رسمية 
أيضا. اآلخرون  منها  وليستفيد  القدم 

القياسات
 إذا كان هناك أي اختالف بني وحدات القياس املرتية والوحدات اإلنجليزية، فإن الوحدات 

سيادية.  تكون  املرتية 

 : ن القوان�ي تطبيق   
 يتم تطبيق نفس القوانني يف كل مباراة ويف كل قارة ويف كل بلد ومدينة وقرية، وباستثناء 
ينبغي  القوانني( ال  تعديالت  )أنظر  القدم  لكرة  الدويل  املجلس  بها  التي يسمح  التعديالت 

القدم. الدويل لكرة  القوانني أو تغيريها، إال مبوافقة من املجلس  تعديل 

يجب أن يحرص املسؤولون عىل تكوين الحكام وغريهم من املشاركني عىل ما ييل:

تنظيم  • للمساهمة يف  وذلك  اللعبة،  )روح(  باستحضار  القوانني  تطبيق  الحكام   يجب عىل 
وآمنة. عادلة  مباريات 

بأن  • يتذكروا  ينبغي عليهم أن  املباراة وقراراتهم، كام  الجميع احرتام حكام   يجب عىل 

مالحظات عىل قوانني اللعبة
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ويخطؤون. يصيبون  برش  الحكام 

ينبغي عىل  اللعبة، كام  الحفاظ عىل سمعة  للغاية من أجل  الالعبني مسؤولية كبرية   تقع عىل 
قائد الفريق أن يلعب دورا هاما يف املساعدة عىل ضامن احرتام القوانني وقرارات الحكام.

المفتاح   
الهامش.  للقوانني وظُللت عىل  األساسية  التعديالت   تم وضع خط أصفر تحت 

التحريرية. التعديالت  أسفل  تم وضع خط 
ب.ص )YC(= بطاقة صفراء )إنذار(؛ ب.ح )RC( = بطاقة حمراء )طرد(.
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  إن عاملية قانون اللعبة تدل عىل أن اللعبة يف األساس هي ذاتها يف جميع أنحاء العامل وعىل 
اللعبة،  بيئة )عادلة( وآمنة ملامرسة  القوانني تساعد عىل خلق  أن  املستويات، فإىل جانب  كافة 

باللعبة. املشاركة واالستمتاع  القوانني عىل  أن تحفز هذه  أيضا  فإنه يجب 

الوطنية شيئا من املرونة يف  القدم  القدم التحادات كرة  الدويل لكرة   لطاملا منح املجلس 
القدم  الدويل لكرة  أن املجلس  إال  القدم،  لفئات معينة يف كرة  )التنظيمية(  القوانني  تعديل 

لتعديل بعض  الضوء األخرض  القدم  الوطنية لكرة  االتحادات  أنه يجب منح  يؤمن بقوة 
بالنفع  التعديل سيعود  إذا ما كان هذا  القدم، خاصة  لعبة كرة  بها تنظيم  يتم  التي  الجوانب 

عىل كرة القدم يف بلدانهم.

العامل  اللعب يف  التحكيم موحدة يف جميع ميادين  اللعب وقوانني   يجب أن تكون طريقة 
ابتداء من منافسة كأس العامل FIFA ووصوال إىل أصغر قرية، ومع ذلك، ينبغي أن تحدد 

فيها  املشاركة  الذين ميكنهم  األشخاص  املباراة وعدد  املحلية مدة  القدم  احتياجات كرة 
العادلة.  غري  السلوكيات  بعض  معاقبة  وكيفية 

القارية وFIFA( خيار تعديل كل أو  القدم )واالتحادات   متلك كل االتحادات الوطنية لكرة 
مسؤوليتها: ويتحملون  القدم  كرة  لقوانني  التالية  التنظيمية  الجوانب  بعض 

اللعبة: مستويات  كل  عىل 

الشباب    باستثناء مباريات  املباراة لكل فريق*،  بأكرث من خمس تغيريات يف   ال يُسمح 
للتغيريات  القدم الحد األقىص  الدويل لكرة  القاري أو  الوطني أو  التي يحدد فيها االتحاد 

بها.  املسموح 

* راجع القانون الثالث لتتعرف عىل ما يُطبّق من رشوط يف حالة ذهاب املباريات إىل 
املنافسات. االستبدال يف كربى  األشواط اإلضافية، وتفاصيل فرص 

التعديالت العامة
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وذوي  ن  الالعب�ي وقدامى  للشباب  القدم  كرة  لمباريات  بالنسبة   التعديالت 
اعم: وال�ب الخاصة  االحتياجات 

امللعب.  • مساحة 
الكرة واملادة املصنوعة منها. • حجم ووزن 
املسافة بني قامئي املرمى ومدى ارتفاع العارضة عن األرض. •
املتساويني(. • اإلضافيني  الشوطني  )ومدة  )متساويان(  املباراة  مدة شوطي 
املستبدلني. • إعادة إرشاك 

الصفراء(. )البطاقات  اإلنذارات  أو كل  لبعض  املؤقت  االستبعاد  نظام  استخدام 

القدم  الوطنية مزيدا من املرونة لدعم وتطوير كرة  باإلضافة إىل ما سبق، وملنح االتحادات 
القدم: كرة  فئات  ببعض  املتعلقة  التالية  بالتعديالت  يسمح  فإنه  بلدانهم،  يف  املحلية 

القدم    لكرة  الدويل  القارية واالتحاد  القدم واالتحادات  لكرة  الوطنية  لالتحادات  أصبح 
املرونة يف وضع الحد األدىن لسن الشباب وقدامى الالعبني.

)الرباعم( يف منافساته.   الفئة األصغر  اتحاد وطني عمر  يحدد كل 

أخرى: بتعديالت  السماح 

- ال  املنافسات  تعديالت متنوعة ملختلف  اعتامد  الخيار يف  القدم  لكرة  الوطنية   لالتحادات 
أي  بإجراء  ال يسمح  فإنه  تطبيقها مجتمعة، ورغم ذلك  أو  لتطبيقها بصورة شاملة  حاجة 

تعديالت أخرى دون إذن من املجلس الدويل لكرة القدم. 

باستخدامها ألي  القدم  الدويل لكرة  املجلس  القدم إخطار  الوطنية لكرة  االتحادات   يجب عىل 
من هذه التعديالت ويف أي مستوى، ألن هذه املعلومات وخاصة سبب )أسباب( استخدام 
الدويل لكرة  للتطوير ميكن الملجلس  أو اسرتاتيجيات  أفكارا  التعديالت ميكن أن متثل  هذه 

القدم أن يشاركها ليساعد يف تطوير كرة القدم يف داخل اتحادات وطنية أخرى.

للقوانني،  القدم حرصا شديدا عىل االستامع ألية تعديالت ممكنة  الدويل لكرة  املجلس   يحرص 
وهو األمر الذي من شأنه أن يزيد يف املشاركة ويجعل كرة القدم أكرث جاذبية، كام تعزيز 

العامل بأرسه. تطويرها يف 

للعبة ا ن  ن�ي قوا عىل  ت  مالحظا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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بلندن  املنعقد  اجتامعها رقم 131  القدم يف  لكرة  الدويل  العمومية الملجلس  الجمعية   وافقت 
يف 3 مارس/ أذار 2017 عىل استخدام االستبعاد املوقت )تجميع األخطاء( لكل أو البعض 

اإلنذارات أو البطاقات الصفراء )ب. ص( يف مباريات الشباب وقدامى الالعبني وذوي 
املنظم  القدم  لكرة  الوطني  االتحاد  ملوافقة  ذلك  والرباعم، ويخضع  الخاصة  االحتياجات 

القدم، وذلك حسب االختصاص.  الدويل لكرة  القاري أو االتحاد  للمنافسة أو االتحاد 

: ي
ي القانون �ن

شارة إىل االستبعاد المؤقت �ن  وقد وردت االإ

والواجبات(: )السلطات  الحكم  الخامس:    القانون 
االنضباطية: جراءات  االإ

إذا ما كانت  الالعب مؤقتا –  الصفراء والحمراء واستبعاد  البطاقات  الحكم سلطة إشهار   ميلك 
املباراة  بداية  امللعب عند  املؤقت – من لحظة دخوله إىل  باالستبعاد  املنافسة تسمح  قواعد 

حتى نهاية املباراة مبا يف ذلك االسرتاحة بني الشوطني والوقت اإلضايف والركالت من عالمة 
الجزاء.

)باإليقاف(  ويُعاقب  اإلنذار  يستوجب  يرتكب خطأ  عندما  لالعب  املؤقت  االستبعاد   يتم 
الفوري من املشاركة يف الجزء التايل من املباراة، وتكمن الفلسفة وراء ذلك يف أن العقاب 

الفوري قد يكون له تأثري إيجايب كبري وفوري عىل سلوك الالعب املخطئ، ورمبا عىل فريقه 
أيضا. 

القدم املوافقة  الدويل لكرة  القاري واالتحاد  القدم واالتحاد  الوطني لكرة   يجب عىل االتحاد 
التالية: املنافسة( من خالل اإلرشادات  )للنرش يف قواعد  املؤقت  عىل بروتوكول االستبعاد 

فقط الالعبون 

األخطاء  • باستثناء  املرمى(  فيهم حراس  )مبا  الالعبني  املؤقت عىل جميع  االستبعاد   يطبق 
املستبدل. الالعب  أو  البديل  يرتكبها  والتي  )بطاقات صفراء(  إنذارا  تستوجب  التي 

دليل استخدام االستبعاد 
املؤقت



23

الحكم  إشارة 

 يشري الحكم إىل االستبعاد املؤقت عن طريق إشهار بطاقة صفراء )ب. ص( ثم يشري بكلتا  •
لالعب(. الفنية  املنطقة  تكون  ما  )غالبا  املؤقت  االستبعاد  منطقة  إىل  ذراعيه 

المؤقت االستبعاد  مدة 

املؤقت بني مخالفة وأخرى. • االستبعاد  ال تختلف مدة 
 ينبغي أن ترتاوح مدة االستبعاد املؤقت بني 10 و15 باملئة من مدة اللعب اإلجاملية )عىل  •

سبيل املثال: 10 دقائق يف مباراة مدتها 90 دقيقة، 8 دقائق يف مباراة مدتها 80 دقيقة(.
الالعب ألرضية  • بعد مغادرة  اللعب  استئناف  املؤقت من لحظة  االستبعاد   تبدأ مدة 

امللعب. 
 ينبغي عىل الحكم أن يحتسب ضمن مدة االستبعاد املؤقت أي وقت )ضائع( نتج عن  •

إلخ.( التبديل، اإلصابات...  اللعب حيث سيتم إضافته يف نهاية كل شوط )مثل  توقف 
الحكم يف احتساب مدة  • الذي سيساعدون  املنافسات األشخاص   يجب أن تحدد لجان 

الرابع أو حكم  الحكم  املنافسة أو  االستبعاد املؤقت، وقد يكون هذا من مسؤولية مندوب 
الفريق. محايد مساعد، كام ميكن أن يكون أحد مسؤويل 

 مبجرد أن ينتهي وقت االستبعاد املؤقت ميكن لالعب العودة من خط التامس بعد إذن  •
اللعب.   أثناء  الحكم والذي ميكنه أن يعطيه اإلذن 

الالعب.  • النهايئ بشأن وقت عودة  القرار   للحكم 
 ال ميكن تغيري الالعب املستبعد مؤقتا قبل أن ينتهي وقت استبعاده )وال ميكن ذلك إذا  •

بها(.   املسموح  التبديالت  استنفد كل  قد  الفريق  كان 
 يف حال عدم اكتامل مدة االستبعاد املؤقت عند نهاية الشوط األول )أو نهاية الشوط  •

الجزء املتبقي من مدة االستبعاد املؤقت  الثاين يف حالة لعب وقت إضايف( يتم استكامل 
مع بداية الشوط الثاين )أو بداية الوقت اإلضايف(. 

الركالت  • املباراة باملشاركة يف  يُنهي مدة االستبعاد املؤقت عند نهاية  الذي مل   يُسمح لالعب 
من عالمة الجزاء )ركالت الجزاء(.
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المؤقت  االستبعاد  منطقة 

الفنية )يف حالة وجودها( أو مع  •  يجب عىل الالعب املستبعد مؤقتا أن يبقى يف املنطقة 
مدرب الفريق أو الجهاز الفني، إال يف حالة قيامه )لإلحامء( كأي بديل آخر.

المؤقت االستبعاد  أثناء  المخالفات 

ارتكب مخالفة  • إذا  املباراة  الالعب املستبعد مؤقتا مرة أخرى يف   لن يُسمح مبشاركة 
استبعاده  أثناء مدة  الحمراء(  )البطاقة  الطرد  أو  الصفراء(  )البطاقة  اإلنذار  تستوجب 

املؤقت، وقد ال يتم تغيريه أو استبداله.

أخرى انضباطية  إجراءات 

القدم فيام إذا كان يجب إبالغ الجهات  • الوطنية لكرة   تقرر لجان املنافسات أو االتحادات 
املعنية عن االستبعاد املؤقت أم ال، وما إذا كانت هناك مزيد من اإلجراءات االنضباطية 
الحال  املؤقتة كام هو  االستبعادات  بعد تجميع عدد  اإليقاف  اتخاذها، مثل  التي سيتم 

الصفراء(. )البطاقات  لإلنذارات  بالنسبة 

المؤقت االستبعاد  أنظمة 

التاليني:  املؤقت  االستبعاد  نظامي  استخدام  للمنافسة  ميكن 

الصفراء(. • )البطاقات  اإلنذارات  لجميع  )أ(:  النظام 
الصفراء(.  • )البطاقات  كلها  اإلنذارات وليس  لبعض  النظام )ب(: 

الصفراء( )البطاقات  نذارات  االإ لجميع  المؤقت  االستبعاد  )أ(:  النظام 

املؤقت.  • باالستبعاد  اإلنذارات  يُعاقب عىل جميع 
إذا تحصل الالعب عىل إنذار ثان )بطاقة صفراء( يف نفس املباراة: •

ثانية وحينها لن يتمكن من املشاركة مرة أخرى يف •   يحصل عىل استبعاد مؤقت مرة 
املباراة.  

الثاين ما مل يكن فريقه قد •  البدالء يف نهاية وقت االستبعاد املؤقت   قد يستبدل بأحد 
استنفذ الحد األقىص من التبديالت )وذلك ألن الفريق قد )عوقب( بأن لعب بدون هذا 

املؤقت(. الالعب ملرتني خالل وقت االستبعاد 
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)البطاقات  كلها  نذارات وليس  االإ المؤقت لبعض  - االستبعاد   النظام )ب( 
 * الصفراء( 

والتي  • الصفراء(  )البطاقة  اإلنذار  تستوجب  التي  املخالفات  قامئة محددة مسبقا من   هناك 
املؤقت. باالستبعاد  عليها  املعاقبة  تتم 

الصفراء.  • بالبطاقة  اإلنذار  تستوجب  التي  األخرى  املخالفات   يُعاقب عىل جميع 

اللعب.   •  ميكن لالعب الذي تم استبعاده مؤقتا ثم حصل عىل إنذار أن يكمل 

 ميكن لالعب الذي حصل عىل إنذار ثم حصل عىل استبعاد مؤقت أن يكمل اللعب بعد  •
املؤقت.  االستبعاد  فرتة  نهاية 

املباراة مدة االستبعاد  • الذي حصل عىل استبعاد مؤقت ثان يف نفس  الالعب   يستكمل 
املؤقت وال ميكنه أن يشارك مرة أخرى يف املباراة، وميكن استبدال هذا الالعب بأحد 

الثاين ما مل يكن فريقه قد استنفذ الحد األقىص من  البدالء يف نهاية فرتة االستبعاد املؤقت 
التبديالت، ولكن ال ميكن استبدال أو تغيري الالعب الذي حصل عىل إنذار )بطاقة  عدد 

املؤقت. االستبعاد  يستوجب  ال  صفراء( 

 يُطرد الالعب الذي يحصل عىل إنذار ثاِن يف نفس املباراة ولن يتمكن من املشاركة فيها  •
مرة أخرى وال ميكن تغيريه أو استبداله.

التي   * قد ترى بعض املنافسات أنه من املفيد استخدام االستبعاد املؤقت فقط ضد األخطاء 
مثل: الالئق(  )غري  بالسلوك  متعلقاً  إنذارا  تستوجب 

التحايل.  •
املباراة.  • اللعب يف  استئناف  املنافس عن  الفريق  تأخري  تعمد 
باإلمياء. • أو  باللفظ  التعليق عليها  أو  القرارات  االعرتاض عىل 
إيقاف هجوم واعد عن طريق املسك، أو الشد، أو الدفع، أو ملس الكرة باليد.  •
الجزاء. • القانوين من قبل منفذ ركلة  الخداع غري 

للعبة ا ن  ن�ي قوا عىل  ت  مالحظا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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الذي عقد يف  القدم رقم 131  الدويل لكرة  العمومية الملجلس  الجمعية   بعد موافقة اجتامع 
لندن 3 مارس/ أذار 7102 أصبح قانون كرة القدم يسمح باستخدام نظام عودة املستبدلني 

الخاصة والرباعم، وذلك بعد موافقة  الالعبني وذوي االحتياجات  الشباب وقدامى  يف مباريات 
القاري أو االتحاد الدويل لكرة القدم، وذلك  منافسات اتحاد كرة القدم الوطنية أو االتحاد 

االختصاص.  حسب 

 : ي
ن �ن شارة إىل عودة المستبدل�ي  ووردت االإ

التبديالت( )عدد  الالعبون  الثالث:    القانون 
ن المستبدل�ي عودة 

وقدامى  • الشباب  مباريات  املستبدلني عىل  الالعبني  نظام عودة  باستخدام  السامح   يقترص 
القدم  لكرة  الوطني  االتحاد  والرباعم، ويخضع ملوافقة  الخاصة  االحتياجات  الالعبني وذوي 

أو االتحاد القاري أو االتحاد الدويل لكرة القدم. 

املباراة وتم استبداله )العب  الذي شارك فعليا يف  الالعب  العائد( هو    الالعب )املستبدل 
املباراة عن طريق دخوله بديال لالعب آخر. مستبدل(، ثم يعود الحقا للمشاركة يف نفس 

القانون  أحكام  تطبق كل  املباراة،  للعب يف  بالعودة  املستبدل  لالعب  السامح   باستثناء 
اتباع  للمباراة، وبشكل خاص، يجب  املستبدلني  الالعبني  القدم عىل عودة  الثالث وقوانني كرة 

الثالث. القانون  املوضحة يف  التبديل  إجراءات 

إرشادات حول عودة املستبدلني



27       s t n e m e g n i r f n i  d n a  s e c n e f f O   |   s w aL  l l A   |   8 1 / 7 1 0 2  e m a G  e h t  f o  s w a L



2023/2022



29

قوانني كرة 
القدم 

2023/2022



القانون األول



للعب       31 ا ن  ميدا   | ول   ألأ ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

اللعب ميدان  سطح   .1
املنافسة، ميكن  لوائح  بأكمله عشبا طبيعيا ويف حال سمحت  اللعب  أن يكون ميدان   يجب 

أن يكون  إمكانية  املنافسة عىل  لوائح  تنص  أن  باستثناء  بالكامل،  أن يكون عشبا صناعيا 
الصناعي  العشب  لون  يكون  أن  )نظام هجني(، ويجب  والصناعي  الطبيعي  العشب  بني  مزيجا 

أخرضا.

منتخبات متثل  بني  منافسات  مباريات ضمن  الصناعي يف  العشب  بأسطح  االستعانة  تتم   عندما 
القدم أو يف مباريات ضمن منافسات  الدويل لكرة  تابعة لالتحاد  القدم  اتحادات وطنية لكرة 
القدم  برنامج جودة عشب كرة  امللعب مبتطلبات  فإنه يجب أن يستويف سطح  دولية لألندية، 

لالتحاد الدويل لكرة القدم أو يستويف معايري املباريات الدولية، إال إذا تم منح إعفاء خاص 
القدم. الدويل لكرة  من املجلس 

اللعب ميدان  عالمات   .2
متواصلة،  بواسطة خطوط  تحديده  ويتم  الشكل،  اللعب مستطيل  ميدان  يكون  أن   يجب 

العشب  للمالعب ذات  الصناعي كخطوط  العشب  استخدام  أال تشكل خطورة: ميكن  ويجب 
التي تحدها. املناطق  الخطوط حول  إذا مل تشكل خطورة وترسم هذه  الطبيعي 

القانون األول فقط، وعند اللعب عىل   يجب أن ترسم خطوط ميدان اللعب املشار إليها يف 
األلوان ويتم  أسطح صناعية يتم السامح بوضع خطوط أخرى رشيطة أن تكون مختلفة 

القدم. ألوان خطوط كرة  متييزها بوضوح عن 

املرمى. القصريان خطي  الخطان  يعترب  التامس، يف حني  الطويالن خطي  الخطان  يعترب 

يربط بني نقطتي منتصف  امللعب  بواسطة خط وسط  اللعب إىل نصفني   يتم تقسيم ميدان 
التامس  خطي 

9.15 مرتا   تقع عالمة املنتصف وسط خط منتصف امللعب، ويتم رسم دائرة نصف قطرها 
)10 ياردات( حول هذه العالمة.

9.15 مرتا   وميكن وضع عالمات عمودية خارج ميدان اللعب من قوس راية الركنية مبسافة 
)10 ياردات( إىل خطي املرمى وخطي التامس.

اللعب ميدان 
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املرمى45 مرت عىل األقل  و90 مرت عىل األك� خط 

الركنية    منطقة 

املرمى منطقة 

الجزاء منطقة 

      7.32 مرت

الجزاء قوس 

الجزاء عالمة 

ي)
ار

جب
 (إ

ية
را

م 
قائ

ي)
ار

جب
(إ

ة 
كني

لر
ة ا

راي
 ال

ئم
قا

ك�
األ

ىل 
 ع

مرت
 1

10
 و

ل 
ألق

ىل ا
 ع

مرت
 9

0

القطر نصف 
9.15 مرت 

امللعب منتصف  املنتصفخط  عالمة 

املنتصف دائرة 
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5
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خ

11 مرت

9.15 مرت

16.5 مرت 5.5 مرت

16.5 مرت 5.5 مرت         9.15 مرت

اختيارية عالمة 

1 مرت نصف القطر  

التي  • املنطقة  تعترب جزءا من  الخطوط  للخطوط، ألن  الخارجية  الحافة  القياسات من   تكون 
تحدها

املرمى • الخلفية لخط  الحافة  الجزاء( إىل  الجزاء من مركزها )مركز عالمة  تقاس عالمة 
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املرمى45 مرت عىل األقل  و90 مرت عىل األك� خط 

الركنية    منطقة 

املرمى منطقة 

الجزاء منطقة 

      7.32 مرت

الجزاء قوس 
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القطر نصف 
9.15 مرت 

امللعب منتصف  املنتصفخط  عالمة 

املنتصف دائرة 

مرت
 9
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5

س
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الت
ط 

خ

11 مرت

9.15 مرت

16.5 مرت 5.5 مرت

16.5 مرت 5.5 مرت         9.15 مرت

اختيارية عالمة 

1 مرت نصف القطر  

  يجب أن تكون كافة الخطوط بنفس العرض ويجب أال تزيد عن 12 سم )5 بوصة(، كام 
يجب أن تكون خطوط املرمى بنفس عرض قامئي وعارضة املرمى.

 يجب منح الالعب الذي يقوم بوضع عالمات غري مرصح بها عىل سطح میدان اللعب إنذارا 
املباراة، فإنه ينذره عندما  أثناء  الالعب بذلك  الحكم قيام  الريايض، وإذا الحظ  للسلوك غري 

اللعب. الكرة خارج  تصبح 

بعاد:  االأ  .3
يجب أن يكون خط التامس أطول من خط املرمى.

  طول خط املرمى •
45 مرتا )50(  الحد األدىن 

90 مرتا )100 ياردة( األقىص  الحد 

  طول خط التامس •
90 مرتا )100 ياردة(  الحد األدىن 

120 مرتا )130 ياردة( األقىص  الحد 

التامس وفقا لألبعاد املوضحة أعاله. املرمى وخط  املنافسة تحديد طول خط  للوائح   يجوز 

الدولية: المباريات  ي 
�ن اللعب  ميدان  أبعاد   .4

  طول خط املرمى  •
64 مرتا )70 ياردة(  الحد األدىن 
75 مرتا )80 ياردة( األقىص  الحد 

   طول خط التامس •
100 مرتا )110 ياردة(  الحد األدىن 
110 مرتا )120 ياردة( األقىص  الحد 

التامس وفقا لألبعاد املوضحة أعاله. املرمى وخط  املنافسة تحديد طول خط  للوائح   يجوز 

للعب        ا ن  ميدا   | ول   ألأ ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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المرمى:  منطقة   .5
 يتم رسم خطني عموديني عىل خط املرمى عىل مسافة 5.5 مرت )6 ياردة( من الحافة الداخلية 

لقامئي املرمى وميتد هذان الخطان داخل ميدان اللعب عىل مسافة 5.5 مرت )6 ياردة( ثم 
املرمى  الخطوط وخط  املرمى، وتعترب املساحة املحددة بهذه  يتم ربطهام بخط مواز لخط 

املرمى.  منطقة  هي 

الجزاء: منطقة   .6
 يتم رسم خطني عموديني عىل خط املرمى عىل مسافة 16.5 مرتا )18 ياردة( من الحافة 

16.5 مرتا )18  اللعب عىل مسافة  الداخلية لقامئي املرمى وميتد هذان الخطان داخل ميدان 
الخطوط وخط  املنطقة املحددة بهذه  ياردة( ثم يتم ربطهام بخط مواز لخط املرمى، وتعترب 

الجزاء عىل مسافة  الجزاء، وتوضع عالمة  الجزاء داخل كل من منطقتي  املرمى هي منطقة 
11 مرتا )12 ياردة( من نقطة منتصف املرمى وذلك ما بني قامئي املرمى وعىل بعد متساو 
منهام، ويتم رسم قوس من دائرة نصف قطرها 9.15 مرت )10 ياردة( من كل عالمة جزاء 

الجزاء. وذلك خارج منطقة 

الركنية: منطقة   .7
الركنية برسم ربع دائرة نصف قطرها 1 مرت من قائم كل راية ركنية   يتم تحديد منطقة 

اللعب. میدان  داخل 

                            منطقة الركنية

1 مرت نصف قطرها 

إجباري الركنية  الراية  قائم 

 ال يزيد ارتفاع قائم راية الركنية عن 1.5 مرت )5 أقدام( وينبغي
أال يكون له رأس مدبب

يجب أال يزيد عرض الخطوط

عن 12 سم
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الركنية:  راية   .8
 يجب أن يكون قائم راية الركنية بارتفاع ال يقل عن 1.5 مرت )5 أقدام( ويحمل راية وال 

يكون له رأس مدبب ويجب أن يوضع يف كل زاوية ركنية، ويجوز وضع قوائم رايات مامثلة 
عند نهايتي خط منتصف امللعب وذلك عىل بعد ال يقل عن 1 مرت )1 ياردة تقريبا( خارج 

التامس.  خط 

الفنية المنطقة   .9
ملقاعد  مناطق مخصصة  بها  يوجد  تقام يف مالعب  التي  باملباريات  الفنية  املنطقة   ترتبط 

أدناه: املستبدلني كام هو موضح  والالعبني  والبدالء  الفريقني  مسؤويل 

الجلوس  • ياردة( فقط عىل جانب منطقة  الفنية ملسافة 1 مرت )1   ينبغي أن متتد املنطقة 
املخصصة ومتتد ملسافة 1 مرت )1 ياردة( من خط التامس.

املنطقة.  • لتحديد هذه  بوضع خطوط  القيام   ينبغي 
املنافسة.  • لوائح  الفنية مبوجب  املنطقة  لهم شغل  الذين يحق  األشخاص  يتم تحديد عدد 
الفنية: • باملنطقة  املتواجدون 

املنافسة •  للوائح  وفقا  املباراة  بداية  قبل  تحديدهم  يتم 
مبسؤولية.•  الترصف  عليهم  يجب 
الفيزيايئ •  املعالج  كدخول  الخاصة،  الحاالت  باستثناء  الفنية  املنطقة  بحدود  التقيد   يجب 

الالعبني.. الحكم ملعاينة إصابة أحد  الطبيب إىل أرضية امللعب بإذن من  أو 

التكتيكية من  • التعليامت   ال يسمح بوقوف أكرث من شخص واحد يف كل مرة إلعطاء 
الفنية. املنطقة 

للعب        ا ن  ميدا   | ول   ألأ ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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10. المرميان
 يجب أن يوضع مرمى وسط كل خط من خطي املرمى، ويتكون املرمى من قامئني منتصبني ومثبتني 
عىل مسافة متساوية بني كل منهام وزاوية الركنية األقرب إليه، وتجمعهام عارضة أفقية، ويجب أن 
تكون قامئا املرمى وعارضته مصنوعني من مادة معتمدة، كام يشرتط أال تشكل أي خطر، ويجب أن 

يكون قامئا املرمى والعارضة بنفس الشكل يف كال املرميان، ويجب أن 

الخيارات. تكون مربعة الشكل أو مستطيلة أو دائرية أو بيضاوية أو مزيج بني هذه 

االتحاد  املرامي املستخدمة يف منافسة رسمية تنظم تحت إرشاف  بأن تفي جميع   ويوىص 
القدم  الدويل لكرة  القارية مبتطلبات برنامج االتحاد  القدم أو أحد االتحادات  الدويل لكرة 

املرامي. لجودة 

 وتكون املسافة الداخلية بني القامئني 7.32 مرت )8 ياردات( ويكون االرتفاع بني الحافة 
السفلية للعارضة واألرض 2.44 مرت )8 أقدام(.

أن  التوضيحي. يجب  للرسم  املرمى موافقا  بالنسبة لخط  املرمى  أن يكون موقع قامئي   يجب 
املتامثل والذي ال يزيد عن  العرض والسمك  األبيض وبنفس  باللون  القامئان والعارضة  يكون 

12 سم )5 بوصه(.

اللعب حتى يتم إصالحها أو تبديلها ويستأنف  العارضة يتم إيقاف   يف حال نزع أو كرس 
الحبل  املباراة. ال يجوز استخدام  إلغاء  العارضة يجب  إذا تعذر إصالح  اللعب بكرة مسقطة. 

أو أي مادة مرنة أو خطرة بدال من العارضة. باإلمكان تثبيت الشباك إىل املرمى وأرضية 
الشباك بأحكام ويجب أال تعيق حارس  تثبيت  اللعب خلف املرمى، يجب أن يتم  ميدان 

املرمى.

السالمة:

 يجب أن يكون املرمى مثبتا بإحكام إىل األرض )مبا يف ذلك املرامي املتنقلة(.

 )GLT( 11. تقنية خط المرمى
الهدف وذلك لدعم قرار  للتأكد من صحة إحراز  املرمى  تقنية خط  بأنظمة   ميكن االستعانة 

الحكم.

املرمى  إطار  تعديالت عىل  بإضافة  يُسمح  فإنه  املرمى،  بتقنية خط  االستعانة  تتم   عندما 
املرمى ووفقا  تقنية خط  القدم لجودة  لكرة  الدويل  االتحاد  بربنامج  املوضحة  للخصائص  وفقا 

املنافسة. لوائح  املرمى داخل  بتقنية خط  االستعانة  إىل  اإلشارة  اللعبة، وتجدر  لقوانني 
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المرمى  تقنية خط  مبادئ 

بها فقط  املرمى بشكل حرصي وتتم االستعانة  املرمى عىل خط  تقنية خط   يتم تطبيق 
لتحديد ما إذا تم إحراز هدف أم ال.

 يجب أن تبني تقنية خط املرمى لحكام املباراة دون غريهم ما إذا تم إحراز هدف أم ال فورا 
الحكم مبوجب االهتزاز وإشارة برصية(،  ثانية واحدة )عرب ساعة  تلقائية يف غضون  وبصورة 

.)VOR( الفيديو كام ميكن إرسالها إىل غرفة تشغيل 

 )GLT( المرمى  تقنية خط  متطلبات وخصائص 

املنافسة  ما، يجب عىل منظمي  املرمى يف مباريات منافسة  بتقنية خط  االستعانة   يف حال 
ضامن أن هذا النظام )مبا يف ذلك أي تعديالت يُحتمل أن يُسمح بها عىل إطار املرمى أو عىل 

لجودة  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  متطلبات  مع  يتطابق  الكرة  املستخدمة يف  التكنولوجيا 
)FIFA Quality Programme for GLT( تقنية خط املرمى

قبل  فاعليتها  اختبار مدى  الحكم  فإنه يجب عىل  املرمى،  بتقنية خط  االستعانة   متى متت 
التقنية بشكل ال  املباراة وفقا ملا هو منصوص عليه يف كتيب االختبار، ويف حال عمل هذه 

املرمى ويجب  بتقنية خط  االستعانة  الحكم عدم  فإنه يجب عىل  القياس،  يتوافق مع كتيب 
املعنية. السلطات  إىل  الشأن  بهذا  تقرير  رفع  عليه حينها 

قبل  فاعليتها  قياس مدى  الحكم  فإنه يجب عىل  املرمى،  بتقنية خط  االستعانة   متى متت 
القياس.  املباراة وفقا ملا هو منصوص عليه يف كتيب 

التجارية  عالنات  االإ  .12
 ال يجوز عرض أي شكل من اإلعالنات التجارية – سواء أكانت واقعية أو افرتاضية – عىل 

أو منطقة مراجعة  الفنية  املنطقة  أو  املرمى  املغطاة بشباك  أو عىل األرضية  اللعب  ميدان 
الحكم )RRA( عىل األرضية ضمن مسافة 1 مرت )1 ياردة( من خطوط حدود امللعب، ومن 
وقت دخول الفريقني إىل ميدان اللعب إىل مغادرتهم له يف اسرتاحة ما بني الشوطني، ومن 

وقت دخولهم مرة أخرى إىل ميدان اللعب إىل نهاية املباراة.

ال يجوز وضع أو عرض إعالنات عىل املرمى أو الشباك أو الرايات الركنية أو قوائم الرايات 
العنارص. إلخ( عىل هذه  أو ميكروفونات...  الركنية وال يجوز تعليق معدات خارجية )كامريات 

التالية كحد أدىن: كام يجب وضع اإلعالنات املرتفعة عن سطح األرض وفقا لألبعاد 

مسافة 1 مرت )1 ياردة( عن خطى التامس.  •
بعيداً عن خط املرمى مبقدار عمق شبكة املرمى •
مسافة 1 مرت )1 ياردة( عن شباك املرمى. •



39

ة  ن المم�ي والعالمات  الشعارات   .13
 مينع منعا باتا إعادة إنتاج - إما بشكل واقعي أو افرتايض - الشعارات والعالمات الخاصة 

باالتحاد الدويل لكرة القدم أو االتحادات القارية أو اتحادات كرة القدم الوطنية، أو 
املنافسات، أو األندية، أو أي كيانات أخرى ووضعها عىل ميدان اللعب أو عىل شباك املرمى 

اللعب، ويسمح  أثناء وقت  الركنية  الرايات  أو قوائم  التي تغطيها، أو عىل املرميان  املناطق  أو 
الرايات. بذلك عىل 

  )VARs( المساعدون الفيديو  14. حكام 
الفيديو  فيها حكام  التي يستخدم  املباريات  الفيديو )VOR( يف  تتوفر غرفة تشغيل  أن   يجب 

.)RRA( الحكم املساعدون وعىل االقل منطقة واحدة ملراجعة 

)VOR( الفيديو  تشغيل  غرفة 

املساعد )VAR( ومساعده  الفيديو  فيه حكم  الذي يعمل  املكان  الفيديو هي   غرفة تشغيل 
)AVAR( ومشغل االعادة )RO(، وميكن أن تكون داخل أو قرب امللعب أو يف مكان أبعد، 

التواصل مع حكم  أو  الفيديو  وال يسمح لغري االشخاص املخول لهم بدخول غرفة تشغيل 
املباراة.  أثناء  االعادة  املساعد، ومساعده ومشغل  الفيديو 

الفيديو. يُطرد كل العب، أو بديل، أو مستبدل، أو مسؤول فريق يدخل غرفة تشغيل 

 )RRA( الحكم  مراجعة  منطقة 

الفيديو املساعدون يجب أن تكون هناك عىل االقل  التي يستخدم فيها حكام  املباريات   يف 
امليدان  داخل  بإعادة مشاهدة  القيام  للحكم من خاللها  للحكم ميكن  منطقة مراجعة واحدة 

الحكم: )OFR(، ويجب أن تكون منطقة مراجعة 

يف مكان مريئ خارج میدان اللعب. •
بوضوح.  • محددة 

 يُنذر كل العب، أو بديل، أو مستبدل، أو مسؤول فريق يدخل منطقة مراجعة الحكم. 

للعب        ا ن  ميدا   | ول   ألأ ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا



الثاين القانون 
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والمقاييس: المواصفات   .1
الكرة: يجب أن تكون 

مستديرة. •
مادة مالمئة. • مصنوعة من 
أن يرتاوح محيطها بني 68 سم )27( بوصة و70 سم )28( بوصة. •
أن يرتاوح وزنها بني 410 غرام )14( أوقية و450 غرام )16( أوقية عند بدء املباراة. •
 أن يرتاوح ضغطها بني 0.6 و1.1 ضغط جوي )600 – 1.100 غرام/ سم 2( عند مستوى  •

سطح البحر )8.5 رطل / بوصة مربعة – 15.6 رطل/ بوصة مربعة( 

تنظيمها  يتم  منافسة رسمية  مباريات ضمن  املستخدمة يف  الكرات  كافة  تتوافق  أن   يجب 
تحت إرشاف االتحاد الدويل لكرة القدم أو االتحادات القارية مع املتطلبات، كام يجب أن 

تحمل واحدة من عالمات االتحاد الدويل لكرة القدم لجودة كرات القدم:

لتلك  املحددة  التقنية  باملتطلبات  الكرة اختريت رسميا وأنها تفي  أن   تدل كل عالمة عىل 
الثاين  القانون  الحد األدىن من املواصفات املنصوص عليها يف  العالمة، والتي تعد إضافية عىل 

القدم. الدويل لكرة  ويجب أن تكون معتمدة من قبل املجلس 

استخدام كرات تحمل إحدى هذه  الوطنية  القدم  اتحادات كرة  تتطلب منافسات   قد 
العالمات.

التجارية عىل الكرة املستخدمة يف مباريات تقام   ال يجوز وضع أي شكل من أشكال اإلعالنات 
االتحادات  أو  القدم  الدويل لكرة  االتحاد  يتم تنظيمها تحت إرشاف  ضمن منافسة رسمية 

باملنافسة  الخاصة  املميزة  العالمة  أو  الشعار  باستثناء  اتحادات كرة قدم وطنية،  أو  القارية 
العالمات  وعدد  تقيد حجم  أن  املنافسة  للوائح  وميكن  للُمصنع،  التجارية  والعالمة  ومنظمها 

الكرة. عىل  بوضعها  املسموح 

الكرة 

لكرة       ا   | ي  
�ن لثا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا



42

التالفة الكرة  استبدال   .2
يتم:  الكرة فإنه  إذا تلفت 

اللعب.  • إيقاف 
مسقطة. • بكرة  اللعب  ويستأنف 

البداية، أو ركلة املرمى، أو الركلة الركنية، أو الركلة الحرة، أو ركلة   وإذا تلفت أثناء ركلة 
الرمية. أو  الركلة  تنفيذ  بإعادة  يُستأنف  اللعب  التامس، فإن  أو رمية  الجزاء، 

 إذا تلفت الكرة خالل ركلة الجزاء أو الركالت من عالمة الجزاء عندما تتحرك إىل األمام 
وقبل ان تلمس أحد الالعبني أو عارضة املرمى أو أحد قامئيها فإنه يُعاد تنفيذها، وال يجوز 

أثناء املباراة إال بإذن من الحكم. استبدال الكرة 

إضافية كرات   .3
اللعب حيث تتم  القانون رقم 2 حول ميدان   يجوز وضع كرات إضافية تفي مبتطلبات 

الحكم. الكرات تحت إرشاف ومراقبة  بهذه  االستعانة 
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الثالث القانون 
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الالعبون

ن الالعب�ي عدد   .1
 تقام املباراة بني فريقني يتألف كل منهام من أحد عرشة العبا كحد أقىص ويجب أن يكون 

أحدهم حارس مرمى، وال ميكن مبارشَة املباراة وال االستمرار فيها إذا كان ألحد الفريقني أقل 
من سبعة العبني. 

الفريق أقل من سبعة العبني بسبب مغادرة أحد الالعبني عىل األقل للملعب   وإذا تبقى يف 
الفرصة، لكن إذا خرجت  إتاحة  اللعب وله ترك مبدأ  بإيقاف  الحكم ليس ملزما  عمدا، فإن 

الكرة من ميدان اللعب فإنه ال يجوز له استئناف املباراة لعدم توفر الحد األدىن واملقدر 
العبني. بسبعة 

البداية  الالعبني والبدالء قبل ركلة  أنه يجب تحديد أسامء  املنافسة تنص عىل   إذا كانت لوائح 
وكان أحد الفريقني قد بدأ املباراة بأقل من 11 العبا، فإنه ال ميكنه تعويض الالعبني بغريهم 

املباراة عند وصولهم. الفريق املشاركة يف  وميكن فقط لالعبني والبدالء املذكورين يف قامئة 

البدالء عدد   .2
الرسمية  المنافسات 

التبديالت املسموح بها يف كل مباراة  القدم الحد األقىص لعدد   يحدد االتحاد الدويل لكرة 
القاري أو االتحاد الوطني املعني، وال يجوز  رسمية يرشف عليها هو أو يرشف عليها االتحاد 

الفرق  التي تضم  والسيدات  الرجال  ملنافسات  بالنسبة  أما  تبديالت.  العدد خمسة  يتجاوز  أن 
األوىل من األندية التي تلعب أعىل درجة يف الدولة أو التي تشارك فيه املنتخبات الوطنية )أ( 

فريق: لكل  فإن  تبديالت،  املنافسة بخمس  قوانني  فيها  والتي تسمح 

ثالث فرص استبدال كحد أقىص*  
باإلضافة إىل ذلك، ميكنه إجراء تبديالت بني الشوطني  

تبديل  فإنه سيتم احتساب ذلك كفرصة  الوقت،  تبديالت يف نفس  الفريقان  يُجري كال  *عندما 
نفس  )وطلباتها( خالل  املتعددة  الفريق  تبديالت  احتساب  ويتم  الفريقني،  كال  مستخدمة من 

تبديل مستخدمة. كفرصة  اللعب  عن  التوقف  فرتة 
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له، فسيصبح    املتاحة  التبديالت  أو فرص  للتبديالت  الحد األقىص  الفريق  إذا مل يستخدم 
الوقت اإلضايف. تبقى منها يف  استخدام ما  بإمكانه 

باستخدام    قواعدها  التي تسمح  املنافسات  إضافية يف  استبدال  فريق فرصة  لكل  سيكون 
بديل إضايف يف الوقت اإلضايف.

الوقت األصيل للمباراة وقبل انطالق أول الشوطني    كام ميكن إجراء االستبداالت بني نهاية 
التي تتم يف هذا  التبديالت  الشوطني اإلضافيني، وال تحتسب  اإلضافيني، وكذلك بني 

استبدال مستخدمة. فرص  أنها  التوقيت عىل 

املنافسة عىل: يجب أن تنص لوائح 

الذين يجوز تسميتهم، من ثالثة إىل خمسة عرش بديال كحد أقىص.  • البدالء  عدد 
 إذا كان ميكن استخدام بديل إضايف عندما تصل املباراة إىل األشواط اإلضافية )بغض  •

بها(. التبديالت املسموح  الحد األقىص من عدد  الفريق قد استنفذ  النظر عن كون 

المباريات ي 
با�ق

)أ( وميكن  الوطنية األوىل  املنتخبات   ميكن تسمية خمسة عرش بديال كحد اقىص يف مباريات 
استخدام ستة منهم كحد أقىص يف كافة املباريات األخرى، ويجوز االستعانة بعدد أكرب من 

التقيد مبا ييل: البدالء رشيطة 

البدالء. • اتفاق بشأن الحد األقىص لعدد  الفريقني إىل  توصل كال 
املباراة.  • بذلك قبل  الحكم  إبالغ 

 يف حال عدم إبالغ الحكم أو يف حال عدم التوصل إىل اتفاق قبل املباراة، يحق لكل فريق 
إجراء ستة تبديالت كحد أقىص.

المستبدل  الالعب  عودة 

الشباب املخرضمني،  الالعبني املستبدلني مرة أخرى فقط يف مباريات  السامح بإرشاك   يتم 
القدم  الكرة  الوطني  االتحاد  األمر التفاقية  للرباعم، ويخضع  القدم  كرة  الخاصة،  االحتياجات 

االتحاد القاري أو االتحاد الدويل لكرة القدم.

التبديل  إجراءات   .3
 يجب إعطاء الحكم قامئة أسامء البدالء قبل بداية املباراة وال يجوز مشاركة أي بديل مل يتم 

إدراج اسمه يف هذه القامئة قبل انطالق املباراة. 
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ببديل:  استبدال العب  بالتايل من أجل  التقيد  يجب 

يجب إبالغ الحكم قبل إجراء أي تبديل.  •
استبداله: • املراد  لالعب  بالنسبة 

اللعب.، مامل يكن خارج امللعب سلفا، ويجب أن •  الحكم مبغادرة ميدان   يتلقى اذن 
يغادر من أقرب نقطة إىل خط حدود امللعب ما مل يرش الحكم إىل إمكانية مغادرة 

الالعب مبارشة وعىل الفور عند خط املنتصف أو أي نقطة أخرى )عىل سبيل املثال من 
أجل السالمة أو األمن أو اإلصابة(.

 يجب أن يذهب مبارشة إىل املنطقة الفنية أو غرفة تبديل املالبس ولن تكون له أي • 
مشاركة أخرى يف املباراة إال إذا كان مسموحا بعودة املستبدلني. 

املغادرة. • استبداله  املراد  الالعب  إذا رفض  اللعب  يستمر 

فقط: البديل  يدخل 

اللعب.  • توقف  أثناء 
امللعب. • من عند خط منتصف 
استبداله. • املراد  الالعب  بعد مغادرة 
الحكم. • بعد الحصول عىل إشارة من 

الالعب  اللحظة يصبح  تلك  اللعب، ومنذ  إىل ميدان  البديل  التبديل عند دخول  استكامل   يتم 
للعب. استئناف  أي  ينفذ  أن  البديل العبا وميكنه  بديال ويصبح  املستبدل العب 

أو مل يشرتكوا. اللعب  الحكم سواء اشرتكوا يف  املستبدلني والبدالء لسلطة  الالعبني  يخضع كافة 

المرمى  حارس  تبديل   .4
يجوز ألي من الالعبني تغيري مركزه مع حارس املرمى كالتايل:

التغيري.  • إجراء  قبل  الحكم  إبالغ  يتم 
اللعب. • توقف  أثناء  التغيري  إجراء 
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والعقوبات  المخالفات   .5
يف حال أن بديال بدأ باملشاركة يف املباراة عوضا عن العب مسمى ومل يتم إبالغ الحكم بهذا

لتغيري: ا

اللعب. • مبواصلة  املسمى  للبديل  الحكم  يسمح 
البديل.  • انضباطية ضد  عقوبة  توقيع  عدم 
بديال.  • املسمى  الالعب  يصبح 
املسموحة.  • التبديالت  تقليص عدد  يتم  ال 
املختصة. • الجهات  إىل  الواقعة  تقرير عن  برفع  الحكم  يقوم 

 يف حال إجراء التبديل أثناء اسرتاحة ما بني شوطي املباراة أو قبل الوقت اإلضايف، يجب 
أن  الحكم ميكن  تبليغ  يتم  إذا مل  املباراة.  استئناف  قبل  بالكامل  التبديل  استكامل عملية 

انضباطية ويتم رفع تقرير عن  اتخاذ أي عقوبة  يتم  اللعب وال  البديل املسمى يف  يستمر 
املختصة. الجهات  إىل  الواقعة 

 إذا غري العب مكانه مع حارس املرمى بدون إذن الحكم، فإن عىل الحكم اتخاذ اإلجراءات 
التالية:

اللعب.  • باستمرار  يسمح 
أثناء  • التغيري  اللعب لكن ليس إذا حدث هذا  الكرة خارج  الالعبني عندما تصبح   ينذر كال 

اسرتاحة بني الشوطني )مبا يف ذلك اسرتاحة بني شوطي الوقت اإلضايف( أو يف الفرتة من 
نهاية املباراة وبداية الوقت اإلضايف و/أو الركالت من عالمة الجزاء.

ألي مخالفات أخرى:

الالعب.  • ينذر 
اللعب. • ايقاف  الكرة لحظة  اللعب بركلة حرة غري مبارشة من مكان وجود  يستأنف 

المطرودون والبدالء  الالعبون   .6
املطرود:  الالعب 

الفريق املقدمة بأي  • الفريق ال ميكن إدراج الالعب املطرود ضمن قامئة   قبل تقديم قامئة 
صفة. 
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 إذا تم إدراج اسم العب مطرود ضمن قامئة الفريق وقبل انطالق املباراة، فإنه يجوز  •
استبداله ببديل مسّمى، وال ميكن إحالل بديل لهذا األخري، كام ال ينقص هذا الفعل من 

للفريق. بها  املسموح  التبديالت  عدد 
البداية.  • الالعب املطرود بعد ركلة  ال يجوز استبدال 

 ال يجوز استبدال بديل طُرد قبيل أو بعد انطالق املباراة.

اللعب ي ميدان 
الزائدون �ن االشخاص   .7

البدالء( هم مسؤويل  أو  الالعبني  الفريق )باستثناء   املدرب واإلداريون املدرجون ضمن قامئة 
الفريق. أي شخص آخر ليس مدرجا ضمن قامئة الفريق كالعب أو بديل أو مسؤول بالفريق 

خارجيا.  عنرصا  يعد 

يف حال دخول مسؤول بالفريق، أو بديل، أو العب مستبدل، أو العب مطرود أو عنرص 
القيام مبا ييل: اللعب، فإنه يجب عىل الحكم  خارجي إىل ميدان 

إيقاف اللعب فقط يف حال وجود تداخل مع اللعب.  •
اللعب.  • امليدان عند توقف  إبعاد هذا الشخص من أرضية 
املالئم. • االنضباطي  اإلجراء  اتخاذ 

يف حال إيقاف اللعب وكان التداخل من قبل:

اللعب بركلة  • بالفريق، أو بديل أو العب مستبدل أو العب مطرود، يتم استئناف   مسؤول 
حرة مبارشة أو ركلة جزاء.  

الكرة. • بإسقاط  اللعب  استئناف  يتم  عنرص خارجي، 

التداخل العبا مدافعا من لعب الكرة، فإن   إذا كانت الكرة متجهة صوب املرمى ومل مينع 
التداخل من  الكرة( باستثناء كون  الكرة املرمى )حتى ولو تم ملس  الهدف يحتسب إذا دخلت 

املهاجم.  الفريق 

اللعب العب خارج ميدان   .8
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 إذا كان يتوجب عىل الالعب الحصول عىل إذن الحكم للرجوع إىل أرضية امليدان، ولكنه 
دخل دون إذنه، فإنه يتوجب عىل الحكم فعل ما ييل:

 إيقاف اللعب )ليس بالرضورة أن يوقف اللعب مبارشة بعد دخوله، إذا مل يتداخل يف  •
اللعبة أو مع أحد الحكام، أو من أجل تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة(. 

إنذار الالعب لدخوله امليدان من دون إذن. •

التايل: النحو  يُستأنف عىل  فإنه  اللعب،  الحكم  إذا أوقف 

التداخل.  • بركلة حرة مبارشة من املكان الذي تم فيه 
 بركلة حرة غري مبارشة من مكان الكرة يف اللحظة الذي تم ايقاف اللعب فيها إذا مل يكن  •

تداخل. هناك 

اللعب. اللعب كجزء من تحركات  إذا تجاوز حدود ميدان  الالعب مرتكبا ملخالفة   ال يعترب 

إحراز هدف مع تواجد شخص زائد عىل أرضية ميدان اللعب  .9
 يف حال الحظ الحكم بعد إحراز الهدف وقبل استئناف اللعب تواجد شخص زائد داخل 

الهدف:  اللعب عندما تم إحراز  ميدان 

يجب أن يقوم الحكم بإلغاء الهدف يف حال كان هذا الشخص الزائد: •

 العبا أو بديال أو العبا مستبدال أو مطرودا أو مسؤوال بالفريق الذي أحرز الهدف: • 
الزائد.  الشخص  بركلة حرة مبارشة من مكان وجود  اللعب  يُستأنف 

اللعب باستثناء دخول هدف كام هو موضح أعاله )أشخاص •   عنرصا خارجيا تداخل يف 
الكرة. بإسقاط  يُستأنف  اللعب  فإن  اللعب(،  أرضية ميدان  زائدين عىل 

الزائد: • يجب أن يقوم الحكم باحتساب الهدف إذا كان هذا الشخص 

 العبا أو بديال أو العبا مستبدال أو العب مطرودا أو مسؤوال بالفريق الذي دخل مرماه • 
الهدف. 

اللعب.•  عنرصا خارجيا مل يتداخل يف 

اللعب.  الزائد خارج میدان  ويف باقي الحاالت، يجب عىل الحكم إبعاد هذا الشخص 

 ويف حال الحظ الحكم بعد إحراز الهدف وبعد استئناف اللعب تواجد شخص زائد داخل 
ميدان اللعب عندما تم إحراز الهدف، فإنه ال ميكن إلغاء الهدف، ويف حال تواجد الشخص 

الحكم: اللعب، فإنه يجب عىل  الزائد عىل ميدان 

اللعب.  • إيقاف 
الزائد. • الشخص  إبعاد هذا 
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السالمة  .1
يجب عىل الالعب عدم استخدام معدات أو ارتداء أي يشء يشكل خطورة. 

الجلدية  والربطات  )السالسل والخواتم واألساور واألقراط  املجوهرات   ال يسمح بكل 
الخ( ويجب خلعها، كام ال يجوز استعامل رشيط إلخفائها. واملطاطية... 

اللعب، وإذا ارتدى  املباراة والبدالء قبل دخولهم إىل ميدان   يجب تفقد الالعبني قبل انطالق 
الالعب أو استخدم معدات أو مجوهرات غري مرصح بها أو تشكل خطورة، فإنه يجب عىل 

بـ:  الحكم أن يأمر الالعب 

إزالتها. •
 مغادرة امللعب مبارشة عند توقف اللعب إذا كان الالعب ال يريد أو غري قادر عىل  •

االمتثال.

يجب أن ينذر الالعب الذي يرفض االمتثال أو يقوم بارتداء هذه املواد مرة أخرى.

إلزامية معدات   .2
املنفصلة:  املواد  اإللزامية لالعب من هذه  املعدات  تتألف 

قميص ذو أكامم. •
رسوال.  •
 جوارب، إذا تم وضع رشيط فوقه أو أي مادة أخرى تلبس خارجيا فإنه يجب أن تكون  •

عليه.  املستعملة  الجورب  لون جزء  بنفس 
الساقني - يجب أن تكون مصنعة من مادة مالمئة لتوفري حامية مناسبة ويتم  •  واقيات 

بالجوارب. تغطيتها 
أحذية.  •

الرياضية. البدلة  ارتداء رسوال  املرمى  يجوز لحراس 

معدات الالعبني



54

 يجب عىل الالعب الذي يفقد حذاءه أو واقي الساق بدون قصد استبدالهم يف أقرب وقت 
ممكن ويف أجل ال يتجاوز موعد خروج الكرة من مجال اللعب، وإذا سجل هدفا قبل قيامه 

بذلك أو شارك يف صنع هدف فإنه يُحتسب.

لوان االأ  .3

املباراة.  • البعض وعن حكام  ألوان متيزهام عن بعضهام  ارتداء  الفريقني  يجب عىل كال 
يجب عىل كل حارس مرمى ارتداء ألوان مميزة عن بقية الالعبني وعن حكام املباراة.  •
اللون  • يرتديان قمصانا بنفس  املرمى  إذا كان كال حاريس  املباراة  بانطالق  الحكم   يسمح 

وليس لديهام أي قمص آخر.

التحتية: القمصان  تكون  أن   يجب 

القميص • الرئييس لكم  اللون  بلون واحد وهو نفس 

أو

أن تتكون من ألوان أو أمناط مامثلة متاما لُكّمي القميص. •

السفيل  الجزء  أو  الرئييس للشورت  اللون  الضاغط نفس  أو  التحتية   يجب أن تحمل الرساويل 
اللون نفسه.  من الشورت – يجب أن يرتدي العبي نفس الفريق 

أخرى معدات   .4
الوجه،  الرأس، أقنعة   يُسمح بارتداء معدات أخرى وقائية وغري خطرة، عىل سبيل املثال واقي 
الوزن ومبطنة مثل قبعات حراس  لينة خفيفة  الذراع واملصنعة من مواد  الركبة، واقي  واقي 

الرياضية. والنظارات  املرمى 

الرأس  أغطية 

الرأس )باستثناء قبعات حراس املرمى(، يجب أن تكون:  ارتداء أغطية  عند 

الرئييس للقميص )رشيطة أن يرتدي العبي نفس  • اللون  اللون أو تحمل نفس   سوداء 
نفسه(. اللون  الفريق 

الالعب.  • تتامىش مع املظهر االحرتايف ملعدات 
القميص. • مع  ملتصقة  ليست 
 ال متثل خطورة عىل الالعب الذي يرتديها وال عىل أي العب آخر )مثال آلية فتحها أو  •

الرقبة(. حول  إغالقها 
عدم وجود أجزاء ممتدة عن مجال االستعامل )عنارص بارزة(. •
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ي
و�ن لك�ق االإ التواصل 

 ال يُسمح لالعبني )مبا يف ذلك البدالء املطرودين( بارتداء أو استخدام أي من املعدات 
والتتبع  األداء  بأنظمة  فيها  يُسمح  التي  الحاالت  )باستثناء  التواصل  أو معدات  اإللكرتونية 

التواصل االلكرتوين عرب مسؤويل  اإللكرتونية )EPTS(، ويسمح باستخدام أي نوع من أنواع 
الفريق إذا كان ذلك مرتبطا مبارشة بفائدة لالعب، أو سالمته أو ألغراض تكتيكية أو 

)أمثلة: القطة صغرية، سامعة  أن يكون جهازا متحركا يدويا وصغريا  تدريبية، ولكن يجب 
الرأس، سامعة األذن، جهاز متحرك أو هاتف ذکي، أو ساعة ذكية، أو جهاز لوحي، أو 

استخدم  إذا  الفنية  املنطقة  إداري فريق من  أي  استخدامها، ويُطرد  كمبيوتر محمول( ميكن 
أثناء استخدامه للمعدات اإللكرتونية أو  معدات غري مرصح بها أو ترصف بطريقة غري الئقة 

التواصل. ملعدات 

  )EPTS( ي
و�ن لك�ق االإ االأداء والتتبع  أنظمة 

والتتبع  األداء  أنظمة  لالرتداء )WT( كجزء من  القابلة  التكنولوجيا  استخدام  يتم   عندما 
التي تلعب يف منافسة رسمية تنظم تحت رعاية االتحاد  املباريات  اإللكرتوين )EPTS( يف 
الوطنية، فإنه يتوجب عىل  القدم  اتحادات كرة  القارية أو  القدم االتحادات  الدويل لكرة 

معايري  فيها  وتتحقق  الالعب غري خطرة،  املرتبطة مبعدات  التقنية  كون  البطولة ضامن  منظم 
لالرتداء القابلة  اإللكرتوين  والتتبع  األداء  أنظمة  للجودة  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  برنامج 

املباراة أو  البطولة، يضمن منظم تلك  املباراة أو   عندما يتم توفري )EPTS( من قبل منظم 
االلكرتوين إىل  والتتبع  األداء  أنظمة  تنقل من  التي  والبيانات  املعلومات  بأن تكون  البطولة 

بطولة رسمية موثوقة ودقيقة. إطار  تلعب يف  التي  املباريات  أثناء  الفنية  املنطقة 

اإللكرتوين منظمي  والتتبع  األداء  أنظمة  القدم لجودة  لكرة  الدويل  االتحاد  برنامج   يدعم 
الكرتوين موثوقة ودقيقة. وتتبع  أداء  أنظمة  تثبيت  البطوالت يف عملية 

عالنات  واالإ والصور  والبيانات  الشعارات   .5
 يجب أال تحمل املعدات أي شعارات، أو بيانات، أو صور سياسية، أو دينية أو شخصية، كام 
يجب عىل الالعبني عدم الكشف عن املالبس التحتية التي تحمل أي شعارات، أو بيانات، أو 
صور سياسية، أو دينية أو شخصية أو إعالنات غري شعار الرشكة املصنعة، ويف حالة مخالفة 

هذا، فإنه يتم معاقبة الالعب أو الفريق من قبل منظم املنافسة أو االتحاد الوطني لكرة القدم 
أو االتحاد الدويل لكرة القدم.

ن لالعب�ي ا ت  معدا   | بع   لرا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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المبادئ:

 يُطبق القانون رقم 4 عىل جميع املعدات )مبا يف ذلك املالبس( التي يتم ارتداؤها من قبل  •
الفنية  املنطقة  الفريق يف  وأيضا عىل جميع مسؤويل  املستبدلني  الالعبني  البدالء،  الالعبني، 

عادة ما يُسمح مبا ييل: •

 رقم الالعب واسمه وشعار الفريق أو شارته، وشعار املبادرة أو رمزها إن كانت ترّوج • 
للعبة كرة الصاالت واالحرتام والنزاهة باإلضافة إىل أي إعالن تسمح به قواعد املنافسة 

أو االتحاد الوطني لكرة القدم أو االتحاد القاري أو لوائح االتحاد الدويل لكرة القدم.
املكان.•  أو  املنافسة  التاريخ،  الفرق،  املباراة:  حقائق عن 

للقميص  • األمامية  الجهة  بها عىل  املسموح  والصور  والعبارات  الشعارات  تقترص  أن   يجب 
أو شارة الذراع.

 يف بعض الحاالت، يجب أن يظهر الشعار أو البيان أو الصورة عىل شارة قائد الفريق فقط. •

القانون: تفس�ي 

 12 القانون  البيان أو الصورة، فإنه يجب مراعاة  أو  بالشعار  القوانني املتعلقة   عند رشح 
بـ: الالعبني املخالفني  اتخاذ إجراءات ضد  )األخطاء وسوء السلوك( والذي يوجب عىل الحكام 

القيام بترصفات مهينة ومسيئة.  • أو  لغة،  أو  بذيئة،  ألفاظ   استخدام 
 كل ترصف أو إشارة أو فعل يبعث عىل االستفزاز والسخرية أو يصدر بطريقة تحريضية. •

 ال يسمح بأي شعار أو بيان أو صورة تندرج تحت هذا الوصف.

)الدينية(،  أو  الصور )الشخصية(  أو  البيانات  أو  الشعارات  التعرف بسهولة عىل  يف حني ميكن 
الصور  أو  البيانات  أو  بالشعارات  )السياسية( منها والتي تكون أقل وضوحا، لكن ال يسمح  عكس 

ييل:  مبا  املتعلقة 

بأي شخص سواء كان حيا أو ميتا )إال إذا كان جزءا من االسم الرسمي للمسابقة(. •
أو دولية وما إىل ذلك.  • اقليمية، وطنية  أي حزب /منظمة/ مجموعة سياسية محلية، 
أي حكومة محلية، إقليمية أو وطنية أو أي من إدارتها، مكاتبها أو وظائفها. |  •
أي منظمة ذات طابع متييزي.  •
أي منظمة يحتمل أن تؤدي أهدافها / أفعالها إىل اإلساءة إىل عدد معترب من الناس •
عمل أو حدث سيايس محدد. •
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الفريق  النظر بعناية يف أحاسيس   وعند استذكار حدث وطني أو دويل هام، فإنه ينبغي 
الجمهور. املنافس )مبا يف ذلك مؤيدوه( وعامة 

يتعلق بحجم وعدد وموقع  القيود، ال سيام فيام  املنافسة مزيدا من  أنظمة   قد تتضمن 
بها. املسموح  االعالنات  أو  الصور  البيانات،  الشعارات، 

أو  املباراة  الصور قبل بدء  البيانات،  بالشعارات،  تتعلق  التي  الخالفات  يتم حل  بأن   ينصح 
املنافسة.

والعقوبات  المخالفات   .6
التي ال تتضمن معدات خطرة، ويجب: اللعب بسبب املخالفات  ال داعي إليقاف 

لتصحيح معداته.  • اللعب  ميدان  الحكم مبغادرة  قبل  تعليامت من  الالعب  إعطاء 
التوقف. • اللعب، إال إذا قام بتعديل معداته قبل  يجب أن يغادر عند توقف 

يجب عىل الالعب الذي يغادر أرضية امليدان من أجل تغيري أو تعديل معداته ما ييل:

اللعب.  • بالعودة إىل ميدان  املباراة قبل السامح له   تفقد وفحص معداته من قبل حكام 

 يحق له الدخول إىل ميدان اللعب فقط مبوجب إذن الحكم )األمر الذي قد يتم أثناء  •
اللعب(.

 الالعب الذي يدخل إىل ميدان اللعب بدون إذن الحكم يجب أن ينذر، ويف حال إيقاف 
اللعب من أجل توجيه اإلنذار، متنح ركلة حرة غري مبارشة من مكان الكرة أثناء إيقاف 

اللعب، وإذا كان هناك تداخل يف هذه الحالة متنح ركلة حرة مبارشة )ركلة جزاء( من مكان 
التداخل.

ن لالعب�ي ا ت  معدا   | بع   لرا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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لحكم59 ا   | مس   لخا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

الحكم سلطة   .1
باملباراة. املتعلقة  اللعبة  قوانني  تطبيق  الكاملة يف  السلطة  له  بواسطة حكم  مباراة   تدار كل 

الحكم قرارات   .2
اللعبة(  اللعبة )وروح  الحكم من قدرات وفقا لقوانني  القرارات بأفضل ما لدى  تُتخذ   سوف 

باتخاذ اإلجراء املالئم يف إطار  التقديرية  السلطة  الذي لديه  الحكم  والتي تستند إىل رأي 
اللعبة.  قوانني  عمل 

أو  الهدف  نهائية مبا يف ذلك احتساب  باللعب  املتعلقة  الوقائع  الحكم بشأن   تعترب قرارات 
الحكم والحكام اآلخرين. املباراة، ويجب أن تحرتم دامئا قرارات  عدم احتسابه ونتيجة 

 ال يجوز للحكم تغيري قراره بإعادة االستئناف عند إدراكه أنه قد أصدر قرارا غري صحيح أو 
مبوجب مشورة من حكم أخر باملباراة إذا تم استئناف اللعب أو قام الحكم بإطالق صافرة 
نهاية الشوط األول أو الشوط الثاين )مبا يف ذلك الوقت اإلضايف( وقد غادر میدان اللعب أو 
ألغي املباراة، ومع ذلك، إذا غادر الحكم ميدان اللعب يف نهاية الشوط إىل منطقة مراجعة 

الحكم )RRA( أو ليك يأمر الالعبني بالعودة إىل ميدان اللعب، فإن هذا ال مينع من تغيري 
الشوط.  نهاية  قبل  التي وقعت  الحادثة  القرار بسبب 

فإنه يجوز  الفيديو املساعد،  12.3 وبروتوكول حكم  القانون   وباستثناء ما هو موضح يف 
إصدار عقوبة تأديبه بعد إعادة استئناف اللعب فقط إذا كان حكم آخر قد تعرف عىل 

بالعقوبة. املرتبط  االستئناف  يُطبق  اللعب، وال  بدء  قبل  الحكم  التواصل مع  املخالفة وحاول 

الحكام االخرين حتى  اللعب تحت إرشاف أحد  الحكم األهلية، فإنه يجوز مواصلة   إذا فقد 
اللعب. للكرة من  التايل  الخروج 

الحكم
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والواجبات السلطات   .3
الحكم:

اللعبة.  • قوانني  تطبيق 

اآلخرين.   • الحكام  بالتعاون مع  املباراة  السيطرة عىل 

املختصة  • السلطات  إىل  املباراة  تقريرا عن  ويقدم  املباراة  وقائع  كميقايت وتسجيل   العمل 
أثناء أو  والذي يتضمن معلومات بشأن اإلجراءات االنضباطية وأي أحداث وقعت قبل أو 

املباراة.   بعد 

يرشف عىل استئناف اللعب أو يؤرش له. •

الفرصة إتاحة  مبدأ 

املخطئ من  • الفريق غري  يستفيد  اللعب عند حدوث مخالفة وسوف   السامح مبواصلة 
الفرصة  إتاحة  باملعاقبة عىل املخالفة يف حال عدم االستفادة من  الفرصة ثم يقوم  إتاحة 

يف لحظتها أو يف غضون بضع ثواين.

االنضباطية جراءات  االإ

الجسدي  • وااللتحام  واالستئناف  بالعقوبة  واملتعلقة  األكرث شدة  املخالفات   يعاقب عىل 
الوقت.  أكرث من مخالفة يف نفس  تُرتكب  التكتييك عندما  والتأثري 

الطرد.  • أو  االنذار  املذنبني مبخالفات تستوجب  الالعبني  انضباطي ضد  اتخاذ إجراء 
اللعب من أجل تفقده قبل  • الدخول إىل ميدان  انضباطية منذ  اتخاذ إجراءات   لدية سلطة 

املباراة إىل مغادرته بعدها )مبا يف ذلك الركالت من عالمة الجزاء(، ويف حال ارتكاب العب 
املباراة، فإن لدى  اللعب عند بداية  الدخول إىل ميدان  الطرد قبل  ما مخالفة تستوجب 
الحكم السلطة يف منع الالعب من املشاركة يف املباراة )يرجى االطالع عىل القانون 6.3( 

ويرفع الحكم تقريرا بشأن أي سوء سلوك آخر. 
الالعب  • بإبعاد  املنافسة  نُظم  ومتى سمحت  والحمراء  الصفراء  البطاقات  إشهار   لديه سلطة 

مؤقتا، وذلك ابتداء من الدخول إىل ميدان اللعب عند بداية املباراة إىل انتهائها، مبا يف 
ذلك فرتات اسرتاحة ما بني شوطي املباراة واألوقات اإلضافية والركالت من عالمة الجزاء. 

السليم واملنضبط، ويجوز  • بالسلوك  يلتزمون  الذين ال  الفريق  إجراءات ضد مسؤويل   اتخاذ 
الحمراء لطردهم من ميدان  البطاقة  أو  الصفراء إلنذارهم  البطاقة  اشهار  أو  له تحذيرهم، 
إذ مل يتمكن من تحديد هوية املخطئ،  الفنية:  املنطقة  املبارش مبا يف ذلك  اللعب ومحيطه 

الفريق  يبقى مسؤول  أن  الفنية، وميكن  املنطقة  املوجود يف  الرئييس  املدرب  فإنه يعاقب 
الفريق مسؤول طبي  الطرد إذا كان ال يوجد لدى  الذي يرتكب مخالفة تستوجب  الطبي 

آخر متاح، ويتدخل إذا احتاج العب إىل عناية طبية.
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الحكم. • يراها  التي مل  الوقائع واألحداث  الحكام اآلخرين بشأن  يعمل مبشورة 

صابات االإ

الالعب من إصابة  • اللعب يف حال معاناة  الكره خارج  اللعب حتى تصبح   يسمح مبواصلة 
 . طفيفة

 يوقف اللعب يف حال معاناة الالعب من إصابة جسيمة مع ضامن إخراجه من ميدان  •
اللعب، وال يجوز عالج الالعب املصاب يف ميدان اللعب ويجوز له معاودة الدخول إىل 

التامس عندما  الدخول من خط  اللعب، ويجب معاودة  استئناف  اللعب بعد  ميدان 
تكون الكرة يف اللعب ويجوز له معاودة الدخول من أي خط آخر إذا كانت الكرة خارج 

اللعب: أدناه االستثناءات عن رضورة مغادرة ميدان  اللعب، وتوجد 

املرمى. •  إصابة حارس 
اصطدام حارس املرمى بالعب آخر وبحاجة إىل عناية. • 
الفريق وبحاجة إىل عناية. •  اصطدام العبني من نفس 
وقوع إصابة خطرة. • 
 إصابة العب نتيجة مخالفة بدنية حصل عىل إثرها الالعب املنافس عىل إنذار أو طرد • 

التقييم  إنهاء  إذا كان ممكنا  بلعب عنيف(  أو  بتهور  ارتكب مخالفة  املثال  )عىل سبيل 
أو العالج بصورة رسيعة.

الراكل. •  احتساب ركلة جزاء ويكون الالعب املصاب هو 

 ضامن مغادرة أي العب ينزف مليدان اللعب، وال يجوز لالعب معاودة الدخول إىل ميدان  •
اللعب إال بعد إشارة من الحكم الذي يجب أن يكون متأكدا من توقف النزيف وانعدام 

الدماء من عىل معداته.  أثار 
النقالة أو مشيا عىل األقدام إذا ُسمح  •  التأكد من مغادرة الالعب ألرضية امليدان عىل 

النقالة بالدخول ألرضية امللعب، ويجب أن ينذر الالعب الذي ال ميتثل  لألطباء أو حاميل 
الريايض. األمر بسبب سلوكه غري  لهذا 

 يف حال قيام الحكم باتخاذ قرار بإنذار أو طرد العب مصاب وينبغي عليه مغادرة ميدان  •
اللعب.  ميدان  قبل مغادرته  له  البطاقة  إشهار  للعالج، يجب  اللعب 

 يف حال عدم توقف اللعب ألي سبب آخر، أو يف حال أن إصابة العب ما مل تكن نتيجة  •
الكرة. بإسقاط  اللعب  استئناف  يتم  اللعبة،  لقوانني  املخالفة 

لحكم ا   | مس   لخا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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الخارجي    التدخل 

 إيقاف أو تعليق أو إلغاء املباراة نتيجة ألي مخالفات أو بسبب تدخل خارجي، عىل  •
سبيل املثال يف حال:  

اإلضاءة.•  عدم كفاية 
 اصطدام يشء ما تم رميه من قبل أحد الجامهري بأحد الحكام أو العب أو إداري • 

املباراة استنادا  إلغاء  أو  أو تعليق  إيقاف  أو  املباراة،  الحكم مبواصلة  بالفريق، قد يسمح 
إىل مدى خطورة الحادثة.  

اللعب •  إيقاف  يتم  اللعب –  تتداخل مع مجريات  باستخدام صافرة  الجامهري   قيام أحد 
الكرة.  بإسقاط  استئنافه  يتم  ثم 

 يف حال دخول كرة إضافية أو شيئا آخر أو حيوان إىل ميدان اللعب أثناء املباراة، فإنه • 
الحكم:  يجب عىل 

إذا تداخل هذا األمر مع مجريات •  الكرة(  بإسقاط  اللعب )واستئنافه   إيقاف 
التداخل ال مينع الالعب  الكرة متجهة إىل داخل املرمى وهذا  اللعب، باستثناء أن 
املدافع من لعب الكرة، يتم احتساب الهدف إذا دخلت الكرة إىل املرمى )حتى 

الفريق املهاجم. التداخل من  باستثناء  الكرة(  يف حال حدوث تالمس مع 
 السامح مبواصلة اللعب يف حال عدم التداخل يف اللعب مع إخراجه من ميدان • 

أقرب فرصة ممكنة. اللعب يف 

عدم السامح لألفراد غري املرصح لهم بالدخول إىل ميدان اللعب. •

 )VAR( المساعد  الفيديو  حكم   .4
أو  املباراة  الفيديو املساعدين )VARs( إال بعد أن يكمل منظمو   ال يُسمح باستخدام حكام 

البطولة كل متطلبات برنامج المساعدة يف التنفیذ واالعتماد )IAAP( كما ھو ُمبین يف وثائق 
االتحاد الدويل لكرة القدم لـ )IAAP( كما یجب أن يتحصلوا عىل موافقة من االتحاد الدويل 

لكرة القدم مكتوبة سلفا.

الواضح  الخطأ  الفيديو املساعد )VAR( فقط يف حاالت  الحكم من قبل حكم   ميكن مساعدة 
بـ: املتعلقة  الغائبة  املهمة  الحادثة  أو  والظاهر 

هدف أم ليس بهدف.  •
ركلة جزاء أم ليست بركلة جزاء.  •
الثانية(.  • الصفراء  البطاقة  )وليس  املبارشة  الحمراء  البطاقة 
املخالف. • الفريق  الخطأ من  الالعب  أو يطرد  الحكم  ينذر  الخاطئة عندما  الهوية 

الحكم  ويتخذ  الحادثة،  إعادة  باستخدام   )VAR( املساعد الفيديو  املساعدة من حكم   تتعلق 
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الفيديو  املُستمدة من حكم  املعلومات  كامل عىل  يعتمد بشكل  أن  النهايئ وميكنه  القرار 
امليدان(.   أو بعد مراجعته لإلعادة بشكل مبارش )مراجعة داخل  املساعد 

اللعب - دامئا   يجب عىل الحكم - وعندما يكون الوضع مناسبا الحكام اآلخرون عىل ميدان 
يتغري  باستثناء )حادثه مهمة غائبة(، وال  قرار مبا يف ذلك عدم معاقبة مخالفة محتملة،  اتخاذ 

هذا القرار إذا مل يكن خطأ واضحا وظاهرا.

اللعب استئناف  بعد  المراجعة 
العقوبة  القرار واتخاذ  يقوم مبراجعة  أن  للحكم  اللعب واستئنافه، ميكن  إيقاف  تم   إذا 

بالسلوك  متعلقة  مؤثرة  أو مخالفة طرد  الخاطئة  الهوية  فقط يف حاالت  املناسبة  التأديبية 
بألفاظ وترصفات مبتذلة ومهينة بشكل مفرط. أو  العض  أو  البصق،  أو  املشني، 

الحكام  معدات   .5
لزامية  االإ المعدات 

التالية: املعدات  للحكام  يكون  أن  يجب 

الصافرات   •
الساعات   •
والحمراء • الصفراء  البطاقات 
دفرت صغري )أو أي وسيلة أخرى لتسجيل أحداث املباراة(  •

أخرى معدات 

ييل:  ما  استخدام  للحكام  يجوز 

االلكرتونية،  • الراية  أو  التنبيه  املباراة اآلخرين - جهاز  للتواصل مع حكام   معدات 
والسامعات...إلخ.  

البدنية. • اللياقة  متابعة معدل  أجهزة  أو  اإللكرتوين  والتتبع  األداء  أنظمة 

 مُينع الحكام والحكام اآلخرون املتواجدون عىل امليدان ارتداء املجوهرات أو أي جهاز 
الكرتوين آخر مبا يف ذلك الكامريات.

لحكم ا   | مس   لخا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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الحكم إشارات   .6
التالية: الحكم   يرجى االطالع عىل إشارات 

FREE KICK

FREE KICK

CORNER KICK GOAL KICK

OFFSIDE

PENALTY KICK

مبارشة غري  حرة  ركلة 

جزاء ركلة 

ركلة حرة مبارشة
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FREE KICK

لحكم ا   | مس   لخا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

FREE KICK

CORNER KICK GOAL KICK

OFFSIDE

PENALTY KICKCORNER KICK GOAL KICK

OFFSIDE

PENALTY KICK

فرصة )2( إتاحة  فرصة )1( إتاحة 

ركنية ركلة  مرمى ركلة 
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CORNER KICK GOAL KICK

OFFSIDE

PENALTY KICK

• Check – �nger to ear, other hand/arm extended

Review – TV Signal

• Check – �nger to ear, other hand/arm extended

Review – TV Signal

حمراء أو  صفراء   بطاقة 

األذن مع مد إىل  التحقق: األصبع 
الذراع اليد/ 

تلفزيون إشارة  املراجعة: 
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المباراة حكام  مسؤولية   .7
التايل: ال يعد الحكم أو الحكام اآلخرون مسؤولون عن 

أي إصابة يتعرض لها العب أو إداري أو مشجع.   •
أي رضر يلحق باملمتلكات من أي نوع •
 أي خسارة أخرى يتعرض لها أي شخص، أو نادي، أو رشكة، أو اتحاد، أو كيان آخر التي  •

ترجع أو التي قد ترجع إىل أي قرار تم اتخاذه وفقا ألحكام قوانني اللعبة أو بشأن 
املباراة.  العادية املطلوبة إلقامة أو لعب أو السيطرة عىل  اإلجراءات 

القرارات:   مثل هذه  تتضمن 

أن حالة ميدان اللعب أو محيطه أو حالة الطقس إما تسمح أو ال تسمح بإقامة املباراة.   •
إلغاء املباراة ألي سبب كان.   •
املباراة.   • أثناء  املستخدمة  والكرات  اللعب  مدى مالمئة معدات ميدان 
املباراة نظرا لتدخل الجامهري أو أي مشكلة مبناطق الجامهري  • إيقاف أو عدم إيقاف 
اللعب للعالج.   • الالعب املصاب خارج میدان  املباراة للسامح بنقل  إيقاف  إيقاف أو عدم 
للعالج.    • اللعب  میدان  املصاب  الالعب  الطلب مبغادرة 
السامح أو عدم السامح لالعب بارتداء مالبس أو معدات معينة.   •
الحكم سلطة السامح أو عدم السامح ألي أشخاص )متضمنني مسؤويل امللعب  •  حيث لدى 

أو إداريي الفريق، أو أفراد األمن، أو املصورين، أو ممثيل وسائل اإلعالم بالتواجد يف 
اللعب. مليدان  املجاورة  املنطقة 

بالتوافق مع مسؤولياتهم واجباتهم وفقا  • أو  اللعبة  لقوانني  اتخاذه وفقا   أي قرار آخر تم 
ألحكام االتحاد الدويل لكرة القدم أو االتحادات القارية أو اتحادات كرة القدم الوطنية أو 

املباراة. إقامة  تحكم  التي  املسابقات  وقوانني  لوائح 

لحكم ا   | مس   لخا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

األذن مع مد إىل  التحقق: األصبع 
الذراع اليد/ 



القانون السادس



ألآخرون69 ا م  لحكا ا   | س   د لسا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

رابع، وحكامن  للمباريات )حكامن مساعدان، وحكم  اآلخرين  املباراة  تعيني حكام   ميكن 
األقل مساعد  فيديو مساعد )VAR( وعىل  احتياطي، حكم  مساعدان إضافيني، حكم مساعد 
لقوانني  املباراة وفقا  السيطرة عىل  الحكم يف  فيديو مساعد واحد(، ويقومون مبساعدة  حكم 

الحكم. النهايئ يرجع دامئا إىل  القرار  اللعبة، ولكن 

والحكم  االضافيون  املساعدون  والحكام  الرابع  والحكم  املساعدون  والحكام  الحكم   يعترب 
امليدان.  املباراة عىل  االحتياطي هم حكام  املساعد 

ويقومون  الفيديو،  املساعد هم حكام  الفيديو  املساعد ومساعد حكم  الفيديو   ويكون حكم 
املساعد. الفيديو  لربوتوكول حكم  اللعبة  لقوانني  وفقا  الحكم  مبساعدة 

 يعمل الحكام اآلخرون تحت إرشاف الحكم، ويف حال تدخلهم تدخال ال مربر له أو قيامهم 
املختصة. الجهات  إىل  تقريرا  إعفائهم من مهامهم ويرفع  فللحكم حق  بسلوك غري الئق، 

الحكم يف  امليدان مبساعدة  اآلخرون يف  الحكام  يقوم  االحتياطي،  املساعد  الحكم   باستثناء 
الجهات  إىل  تقرير  تقديم  الحكم، ويجب عليهم  أوضح من  تكون رؤيتهم  املخالفات عندما 
املعنية بشأن أي سوء سلوك خطر أو حادثة أخرى وقعت خارج نطاق رؤية الحكم وحكام 
يتم  املباراة اآلخرين بشأن أي تقرير  الحكم وحكام  املباراة اآلخرين، ويجب عليهم إخطار 

تقدميه.

اللعب والكرات  املباراة اآلخرون يف امليدان مبساعدة الحكم يف تفقد ميدان   يقوم حكام 
التوقيتات  بسجالت  واالحتفاظ  يتم حلها(  التي  املشكالت  ذلك  )يتضمن  الالعبني  ومعدات 

واألهداف وسوء السلوك... إلخ.

 يجب أن تنص قوانني املنافسة بوضوح عىل من سيحل محل أي من الحكام الذي ليس 
التحديد، ويجب أن توضح  البدء أو املواصلة وأي تغيريات مرتبطة بذلك، وعىل وجه  مبقدوره 

الحكم املساعد  الرابع أو  الحكم  الحكم عىل املواصلة، ومن سيحل محله،  حاالت عدم قدرة 
األكرث خربة أو الحكم املساعد اإلضايف األكرث خربة؟

الحكام اآلخرون
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المساعدون الحكام   .1

إىل: باإلشارة   يقومون 

أو  • أو ركلة مرمى  الفريقني يستحق ركلة ركنية  اللعب وأي  امليدان  بكاملها  الكرة   مغادرة 
رمية متاس.

تواجد العب يف موقف تسلل ميكن معاقبته.  •
التبديل.  • طلب 
 أثناء ركالت الجزاء، إذا تحرك حارس املرمى عن خط املرمى قبل ركل الكرة وعربت الكرة  •

يتمركز موازيا  املساعد  الحكم  فإذا وجد حكام مساعدون إضافيون، فإن  املرمى،  خط 
الجزاء. لعالمة 

التبديل. إجراءات  ومراقبة  مبتابعة  أيضا  املساعد  الحكم   يقوم 

9.5 مرت )10  اللعب للمساعدة يف ضبط مسافة   يجوز للحكم املساعد الدخول إىل ميدان 
ياردة(

الرابع الحكم   .2
التايل:   الرابع يف  الحكم  تتلخص مساعدة 

التبديل. • عمليات  اإلرشاف عىل 
والبدالء. • الالعبني  معدات  فحص 
معاودة دخول العب إىل ميدان اللعب مبوجب إشارة أو موافقة الحكم.  •
البديلة.  • الكرات  اإلرشاف عىل 
 اإلشارة واإلعالن عن الحد األدىن من الوقت البدل الضائع الذي يعتزم حكم املباراة لعبه  •

عند نهاية كل شوط )مبا يف ذلك األشواط اإلضافية(. 
الفنية. • إعالم الحكم حول أي سلوك غري مسؤول من قبل شاغيل املنطقة 



71

ضافيون االإ المساعدون  الحكام   .3
التايل: إىل  باإلشارة  اإلضافيون  املساعدون  الحكام  يقوم 

عند تجاوز الكرة بكاملها لخط املرمى مبا يف ذلك متى تم إحراز هدف.   •
أو ركلة مرمى.   • الحصول عىل ركلة ركنية  الفريقني يستحق  أي 
 أثناء ركالت الجزاء، تحرك حارس املرمى عن خط املرمى قبل ركل الكرة ويف حال ما إذا  •

عربت الكرة خط املرمى. 

االحتياطي  الحكم  مساعد    .4
الرابع  الحكم  أو  الحكم  أن يكون بديال ملساعد  االحتياطي هي  الحكم  الوحيدة ملساعد   املهمة 

املواصلة. يستطيع  ال  الذي 

الفيديو  حكام   .5
اتخاذ قرار مستخدما  الحكم عىل  الفيديو املساعد )VAR( هو حكم ميكنه أن يساعد   حكم 
ليس  أم  أو حادثة مهمة غائبة متعلقة بهدف  الواضح والظاهر  للخطأ  اللقطات فقط  إعادة 
الخاطئة  الهوية  الثاين(،  الطرد املبارش )ليس االنذار  بهدف، ركلة جزاء أم ليست بركلة جزاء، 

املخالف.  الفريق  الخطأ من  الالعب  أو يطرد  الحكم  ينذر  عندما 

املساعد بشكل  الفيديو  يساعد حكم  املساعد )AVAR( هو حكم  الفيديو   مساعد حكم 
بـ: أسايس 

املراجعة.  • أو  بالتحقق  املساعد مشغوال  الفيديو  يكون حكم  عندما  التلفزيون  بث  مشاهدة 
التواصل أو  • املرتبط باألحداث وأي مشاكل يف   - الفيديو املساعد   يحتفظ بسجل حكم 

لتقنية.  ا
بينام  • الحكم  مع  التواصل  الحكم خصوصا  مع  املساعد  الفيديو  بتواصل حكم   املساعدة 

الحكم برضورة  املثال: إخطار  املراجعة، عىل سبيل  أو  بالتحقق  املساعد  الفيديو  يقوم حكم 
إلخ.  تأخري االستئناف...  أو  اللعب  ايقاف 

املراجعة.  • أو  للتحقق  اللعب  يؤخر  عندما  الضائع  الوقت  تسجيل 
املعنية. • األطراف  إىل  املساعد  الفيديو  املرتبط بحكم  القرار  املعلومات حول  إيصال 

ألآخرون ا م  لحكا ا   | س   د لسا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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FREE KICK FREE KICK

CORNER KICK GOAL KICK

OFFSIDE

PENALTY KICK1

2 2

1

المساعد الحكم  إشارات    .6
التالية  الرسومات  االطالع عىل   يُرجى 

املساعد  الحكم  بإشارات  املتعلقة 
املعتمدة:

تبديل

املدافع للفريق  حرة  املهاجمركلة  للفريق  حرة  ركلة 
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CORNER KICK GOAL KICK

OFFSIDE

PENALTY KICK
FREE KICK

FREE KICK

FREE KICK

ألآخرون ا م  لحكا ا   | س   د لسا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

ركنية ركلة  مرمى ركلة 

املدافع للفريق  املهاجمرمية متاس  للفريق  متاس  رمية 
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CORNER KICK GOAL KICK

OFFSIDE

PENALTY KICKCORNER KICK GOAL KICK

OFFSIDE

PENALTY KICK

FREE KICKFREE KICK

2c2b

1 2a

البعيدة الجهة  يف  تسلل 
اللعب ميدان  من 

تسلل
القريبة الجهة  يف  تسلل 

اللعب ميدان  من 

وسط يف  تسلل 
اللعب ميدان 



75

هدف 
لخط  بوضوح  الكرة  تجاوزت  إذا  إال 

املرمى

ي
ضا�ن االإ المساعد  الحكم  إرشادات    .7

75



السابع القانون 



ة77 را لمبا ا ة  مد   | بع   لسا ا نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

اللعب ات  ف�ت  .1
45 دقيقة لكل منهام، األمر الذي باإلمكان   تقام املباراة عىل مدار شوطني متساويني ملدة 

املنافسة. للوائح  ووفقا  املباراة  بداية  قبل  الفريقني  الحكم وكال  بني  باالتفاق  تقليصه 

ن ن الشوط�ي احة ما ب�ي اس�ت  .2
15 دقيقة، ويسمح  الشوطني ال تتجاوز مدتها  الحصول عىل اسرتاحة بني   يحق لالعبني 

لتناول املرشوبات يف اسرتاحة ما بني  باسرتاحة قصرية )ينبغي أال تتجاوز دقيقة واحدة( 
الوقتني اإلضافيني، ويجب أن تنص لوائح املنافسة عىل مدة هذه االسرتاحة وال يجوز تغيريها 

إال بإذن من الحكم.

الضائع الوقت  عن  التعويض   .3
 يعّوض الحكم عن كل الوقت الضائع من وقت اللعب يف كل شوط، نتيجة ملا ييل:

التبديالت.   •
املصابني. • الالعبني  إخراج  و/أو  تقييم 
الوقت.  • إضاعة 
االنضباطية.  • العقوبات 
أال  • ينبغي  )الذي  )الرشب(  املسابقات مثل توقف  لوائح  املعتمدة من  الطبية   اإليقافات 

دقائق(.  إىل ثالث  ثانية  )تسعني  الجسم(  )لتربيد  والتوقف  الواحدة(  الدقيقة  يتجاوز 
املساعد.  • الفيديو  حكم  و)مبراجعة(  )بتحقق(  املتعلق  التأخري 
 أي سبب آخر، مبا يف ذلك أي تأخري واضح يف استئناف اللعب )عىل سبيل املثال االحتفال  •

بالهدف(.

الوقت بدل الضائع الذي يقرره الحكم بحلول  الرابع ويعلن عن الحد األدىن من   يشري الحكم 
نهاية الدقيقة األخرية من كل شوط، ويجوز متديد هذا الوقت اإلضايف من قبل الحكم، ولكن 

تقليصه.  يجوز  ال 

أثناء الشوط األول من خالل تغيري مدة الشوط  التوقيت  التعويض عن أخطاء   ال يجوز للحكم 
الثاين.

مدة املباراة
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الجزاء ركلة   .4
الجزاء. الجزاء، يتم متديد وقت الشوط حتى تكتمل ركلة   يف حال تنفيذ أو إعادة تنفيذ ركلة 

الملغاة المباراة   .5
املنافسة غري ذلك. أو منظمي  املنافسة  لوائح  تقرر  أن  باستثناء  امللغاة  املباراة   إعادة لعب 
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الثامن القانون 
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 يبدأ كل شوط من املباراة وكذلك كل شوط من الوقت اإلضايف بركلة البداية باإلضافة إىل 
اللعب بعد إحراز هدف، وتعد الركالت الحرة )املبارشة أو الغري مبارشة( وركالت  استئناف 

)يرجى  للعب  استئنافات أخرى  الركنية  والركالت  املرمى  التامس وركالت  الجزاء ورميات 
االطالع عىل القوانني 13 - 17(. 

أي  القانون  يتطلب  اللعب وال  بإيقاف  الحكم  يقوم  للعب عندما  استئنافا  الكرة  إسقاط   ميثل 
أعاله.  االستئنافات  من 

استئنافه. اللعب عىل كيفية  الكرة خارج  تواجد  أثناء  يؤثر حدوث مخالفة  ال 

البداية ركلة   .1
جراءات االإ

املرمى    اختيار  القرعة بني  بهذه  يفوز  الذي  الفريق  الحكم عملة معدنية ويقرر  يرمي 
البداية. ركلة  وتنفيذ 

البداية أو يحدد املرمى الذي  • الفريق املنافس بتنفيذ ركلة   اعتامدا عىل ما ذكر أعاله، يقوم 
سوف يهاجمه يف الشوط األول. 

البداية يف  • بتنفيذ ركلة  الذي سيهاجمه يف الشوط األول يقوم  الذي يحدد املرمى   الفريق 
الثاين.   الشوط 

املعاكس.  • املرمى  الجانبني ويهاجم كل فريق  باستبدال  الفريقني  يقوم كال  الثاين،  الشوط  يف 
البداية. • ركلة  بتنفيذ  املنافس  يقوم  الفريقني،  إحراز هدف ألحد  بعد 

يف كل ركلة بداية:

النصف  • البداية يف   يجب أن يتواجد كافة الالعبني ماعدا الالعب الذي سوف ينفذ ركلة 
اللعب.  ميدان  من  بفريقهم  الخاص 

 يجب أن يبتعد العبوا الفريق املنافس عن الكرة مسافة ال تقل عن 51.9 مرت )01 ياردة(  •
البداية. لركلة  اآلخر  الفريق  تنفيذ  أثناء 

امللعب.   • ثابتة عىل عالمة منتصف  الكرة  يجب أن تكون 
البدء.   • إشارة  بإعطاء  الحكم  يقوم 

بداية واستئناف اللعب
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بعد ركلها وتحركها بوضوح. • اللعب  الكرة يف  تكون 
 يجوز إحراز هدف مبارشة يف مرمى الفريق املنافس من ركلة البداية، إذا دخلت الكرة  •

املنافس. للفريق  احتساب ركلة ركنية  يتم  الراكل،  مبارشة إىل مرمى فريق 

والعقوبات المخالفات 

 إذا ملس الالعب املنفذ لركلة البداية الكرة مرتني قبل أن تلمس أي العب آخر، فإنه يتم منح 
الفريق املنافس، وركلة حرة مبارشة إذا ملسها بيده. ركلة حرة غري مبارشة لصالح 

البداية، فإنه يتم إعادة تنفيذها.  ويف حال وقوع أي مخالفة أخرى عىل إجراءات تنفيذ ركلة 

الكرة  إسقاط   .2
جراءات االإ

اللعب: • الفريق املدافع يف منطقة جزاءه إذا تم إيقاف   يتم اسقاط الكرة لحارس مرمى 

وكانت الكرة يف منطقة جزاءه، أو • 
الجزاء •  كان آخر ملس للكرة داخل منطقة 

الفريق الذي  •  يف جميع الحاالت األخرى، يقوم الحكم بإسقاط الكرة لالعب واحد من 
ملس الكرة أخر مرة، ومن املكان الذي ملست الكرة فيه الالعب، عامل خارجي أو كام هو 

القانون 1.9، الحكم. موضح يف 
 يجب أن يكون جميع الالعبني )من كال الفريقني( عىل بعد مسافة 4 أمتار )5.4 ياردة(  •

من الكرة عىل األقل حتى تصبح يف اللعب.

اللعب عندما تلمس األرض.  الكرة يف  وتصبح 

والعقوبات  المخالفات 

يعاد إسقاط الكرة مرة أخرى إذا:

ملست العبا قبل أن تلمس األرض. •
غادرت میدان اللعب بعد ملسها األرض وبدون أن تلمس أي العب.  •

 يف حال دخول الكرة املسقطة إىل املرمى بدون أن تلمس العبني اثنني كحد أدىن، يتم استئناف 
التايل:  النحو  اللعب عىل 

املنافس.  • الفريق  بركلة مرمى يف حال دخولها مرمى 
الفريق. • بركلة ركنية يف حال دخولها مرمى 
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 القانون التاسع
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اللعب الكرة خارج   .1
اللعب عند: الكرة خارج 

 تجاوزها بكاملها لخط املرمى أو خط التامس سواء عىل األرض أو يف الهواء.  •
الحكم.  • قبل  اللعب من  إيقاف 
إذا ملست أحد الحكام وبقت يف أرضية امللعب و: •

الفريقني قد بدأ هجوما واعدا.•  كان أحد 
الكرة مبارشة إىل املرمى.•  توجهت 
بحوزته. •  كانت  الذي  الفريق  الكرة عن  انتقلت 

الكرة. بإسقاط  اللعب  الحاالت يستأنف  ويف جميع هذه 

اللعب  داخل  الكرة   .2
التي تلمس فيها حكم املباراة وعند  اللعب يف كافة األوقات األخرى   تكون الكرة داخل 

اللعب. الركنية وتبقى داخل ميدان  الرايات  العارضة أو  ارتدادها من قامئي املرمى أو 

الكرة داخل وخارج اللعب
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تحديد نتيجة املباراة

الهدف احتساب   .1
املرمى )بني قامئيه وتحت عارضته(، رشيطة  بكاملها خط  الكرة  إذا تجاوزت  الهدف   يحتسب 

الهدف.  الذي أحرز  الفريق  اللعبة من قبل  انتهاك لقوانني  عدم ارتكاب أي مخالفة أو 

الفريق املنافس تحتسب ركلة مرمى. إذا قام حارس املرمى برمي الكرة مبارشة إىل مرمى 

املرمى، يستأنف  بكاملها لخط  الكرة  تتجاوز  أن  الهدف قبل  باحتساب  الحكم  قيام   يف حال 
مسقطة.  بكرة  اللعب 

الفائز الفريق   .2
 يعد الفريق الذي أحرز أكرب عدد من األهداف هو الفائز، وإذا أحرز الفريقان نفس عدد 

األهداف أو انتهت املباراة دون احراز أي هدف، فإن نتيجتها تكون التعادل.

انتهاء  بعد  أو  بالتعادل  املباراة  انتهاء  بعد  فائز  فريق  تحديد  املنافسة  لوائح  تتطلب  عندما 
الفائز هي: الفريق  التي تحدد  الوحيدة  الذهاب واإلياب، فإن اإلجراءات  نتيجة مبارايت 

قاعدة األهداف خارج األرض.   •
الوقت اإلضايف ال يتجاوز كل منهام 15 دقيقة. • فرتتني متساويتني من 
الجزاء.  • الركالت من عالمة 

ميكن دمج مجموعة من اإلجراءات أعاله.

الجزاء الركالت من عالمة   .3
 يتم تنفيذ الركالت من عالمة الجزاء بعد انتهاء املباراة وما مل يُنص عىل خالف ذلك فإنه 

املباراة ال يسمح  الذي طرد خالل  الالعب  املسألة.  بهذه  املتعلقة  اللعبة  يتم تطبيق قوانني 
الركالت من عالمة  تنتقل إىل  املباراة ال  التحذيرات واإلنذارات املمنوحة خالل  له باملشاركة: 

الجزاء.
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جراءات  االإ

الجزاء الركالت من عالمة  البدء يف تنفيذ  قبل 

امليدان أو األمن والسالمة... إلخ(  • اعتبارات أخرى )مثال وضعية أرضية   باستثناء وجود 
قد  والذي  الركالت  لتنفيذ  اختياره  الذي سيتم  املرمى  لتحديد  القرعة  بإجراء  الحكم  يقوم 
اللعب  يتم تغيريه فقط ألسباب تتعلق بالسالمة أو يف حال أصبح املرمى أو سطح میدان 

لالستخدام. قابل  غري 
تنفيذ  • بني  باالختيار  بالقرعة  الفائز  الفريق  ويقوم  أخرى  القرعة مرة  بإجراء  الحكم   يقوم 

الثانية. أو  الركلة األوىل 
الالعبني  • اللعب، ال يحق لغري  الذي ليس مبقدوره مواصلة  املرمى   باستثناء بديل حارس 

لتعديل  أو  أو خارجها بصورة مؤقتة )لإلصابة  اللعب  أرضية ميدان  املتواجدين عىل 
الركالت. بتنفيذ  إلخ(  معداتهم... 

الالعبني املؤهلني، وليس من  • الركالت من بني   كل فريق مسؤول عن اختيار ترتيب منفذي 
الرتتيب. بذلك  الحكام  إبالغ  الواجب 

 إذا كان لدى أحد الفريقني عددا أكرث من العبي الفريق املنافس مع نهاية املباراة وقبل أو  •
الفريق  تقليص عدد العبيهم إىل نفس عدد العبي  فإنه يجب عليهم  الركالت،  تنفيذ  أثناء 

املنافس ويجب إبالغ الحكم بأسامء وأرقام كل العب تم استبعاده. ال يحق ألي العب 
أدناه(.  املوضح  )باستثناء  الركالت  تنفيذ  يف  املشاركة  مستبعد 

الركالت  • أثناء  اللعب قبل أو  الذي ليس مبقدوره مواصلة   يجوز استبدال حارس املرمى 
بالعب قد تم استبعاده من أجل مامثلة عدد الالعبني أو ببديل مسمى إذا مل يقم فريقه 

املستبدل  املرمى  لحارس  بها، ولن يحق  املسموح  التبديالت  األقىص من  العدد  باستنفاذ 
الرجوع للمشاركة مجددا كام ال يحق له تسديد ركلة. )األصيل( 

التالية من  • الجولة  للبديل تنفيذ ركلة حتى   إذا كان حارس املرمى قد نفذ ركلة، فال يحق 
الركالت.

الجزاء الركالت من عالمة  تنفيذ  أثناء 

اللعب.  • التواجد يف ميدان  املباراة  الالعبني املؤهلني وحكام   ال يحق لغري 
الذي يقوم  • باستثناء حراس املرمى والالعب   - الالعبني املؤهلني  يتواجد جميع   يجب أن 

املنتصف.  دائرة  داخل   - الركلة  بتنفيذ 
اللعب خارج منطقة  • الركلة يف ميدان  الذي ينفذ  الفريق   يجب أن يتواجد حارس مرمى 

الجزاء. الفاصل ملنطقة  بالخط  التقاءه  نقطة  املرمى عند  الجزاء عىل خط 
 يجوز ألي العب مؤهل تغيري مكانه مع حارس املرمى.  •
الحكم  • اللعب أو قيام  الحركة أو خروجها من  الكرة عن  الجزاء عند توقف   تكتمل ركلة 

ثانية.  الكرة مرة  للراكل أن يلعب  اللعب بسبب أي مخالفة، وال ميكن  بإيقاف 
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الركالت.  • عن  بسجل  الحكم   يحتفظ 
للمخالفة  • تحذيره  يتم  فإنه  تنفيذها،  إعادة  عنها  نجم  املرمى مخالفة  ارتكب حارس   إذا 

الالحقة.  األوىل وينذر ألي مخالفة أو مخالفات 
الركلة،  • بتنفيذ  إشارة  الحكم  أن أعطى  بعد  ارتكابه مخالفة  الراكل بسبب   يف حال معاقبة 

راكلها.  وينذر  تحتسب ضائعة  الركلة  فإن 
بأنها  • الركلة  الوقت نفسه، تسجل   إذا ارتكب كل من حارس املرمى والراكل مخالفة يف 

الراكل. وينذر  ضائعة 

بتنفيذ خمس ركالت الفريقني  أدناه، يقوم كال  املوضحة  األمر للرشوط  يخضع 

الفرقني. • بني  بالتناوب  الركالت  تنفذ 
الالعبني املؤهلني  • بتنفيذ كل ركلة العب مختلف يف كل مرة ويجب أن يقوم جميع   يقوم 

الثانية.  للمرة  بالتنفيذ  أي العب  يقوم  أن  قبل  الركالت  بتنفيذ 
 إذا أحرز أحد الفريقني أهدافا أكرث مام ميكن أن يسجله الفريق اآلخر قبل نفاذ الخمس  •

التسديد. يُستكمل  ال  فإنه  ركالت، 
الركالت  • تنفيذ  يستمر  ركالت،  لخمس  الفريقني  كال  تنفيذ  بعد  متعادلة  النتيجة  بقيت   إذا 

الفريقني تسجيل هدف واحد أكرث من االخر من نفس عدد الركالت  حتى يتسنى ألحد 
املنفذة. 

للفريق  • الركالت، ولكن يجوز  بأي تسلسل الحق من  يتعلق  أعاله فيام  املبدأ   يتم تطبيق 
الراكلني.  ترتيب  تغيري 

إلغاء  • اللعب. سيتم  الجزاء بسبب العب يغادر ميدان  الركالت من عالمة   ال يجوز تأخري 
ركلة الجزاء املخصصة لهذا الالعب )ال يتم إحراز هدف( إذا مل يستطيع هذا الالعب 

الركلة. لتنفيذ  املحدد  الوقت  العودة يف 

الجزاء الركالت من عالمة  أثناء  التبديالت والطرد 

يجوز إنذار، أو طرد العب، أو بديل، أو العب مستبدل، أو أحد إداريي الفريقني.  •
املطرود بالعب مؤهل.  • الحارس  استبدال  يجب 
ال يجوز استبدال العب آخر غري حارس املرمى الذي ليس مبقدوره مواصلة اللعب.   •
 ال يجب عىل الحكم إلغاء املباراة يف حال قل عدد العبي أحد الفريقني إىل أدىن من سبعة  •

العبني.
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التسلل  موقف   .1
التواجد يف موقف تسلل مخالفة.  يعترب  ال 

يعترب الالعب يف موقف تسلل إذا:

 كان أي جزء من رأسه أو جسده أو قدميه يف النصف الخاص بالفريق واملنافس )باستثناء  •
املنتصف(.    خط 

 كان أي جزء من رأسه أو جسده أو قدميه أقرب إىل خط مرمى الفريق املنافس من  •
ثاين منافس.  الكرة وآخر 

 ال يتم األخذ يف االعتبار أيدي وأذرع كافة الالعبني مبا فيهم حراس املرمى، وتتامىش الحدود 
التسلل. تحديد  أثناء  لإلبط  السفيل  الجزء  مع  للذراع  العلوية 

 ال يعترب الالعب يف موقف تسلل إذا تواجد عىل خط واحد مع: 

آخر ثاين منافس أو •
منافسني. • العبني  آخر 

التسلل  مخالفة   .2
التي يتم لعب الكرة أو ملسها*   ال يتم معاقبة الالعب الذي يكون يف موقف تسلل يف اللحظة 

من قبل أحد زمالئه بالفريق إال إذا شارك يف اللعب النشط الفعال من خالل:  

 التداخل يف اللعب من خالل لعب أو ملس الكرة املمّررة أو امللموسة من قبل زميله  •
بالفريق.   

التايل: • النحو  املنافس عىل  الالعب  التداخل مع 

 منع الالعب املنافس من لعب الكرة أو القدرة عىل لعب الكرة من خالل حجب خط • 
رؤية الالعب املنافس بوضوح أو

الكرة أو •  املنافس عىل  الالعب  منافسة 

الكرة. اللعب( أو ملس  التالمس األوىل )مع   *يجب استخدام لحظة 

التسلل
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املنافس. •  الالعب  يؤثر عىل  القريبة منه مام  الكرة  للعب  الواضحة   املحاولة 
أو القيام بترصف واضح مام يؤثر بوضوح عىل قدرة الالعب املنافس يف لعب الكرة.أو: • 

أو: 

 الحصول عىل فرصة من خالل لعب الكرة أو التداخل مع الالعب املنافس عند حدوث التايل:   •

ارتدت أو انحرفت الكرة من قامئي املرمى أو العارضة أو حكام املباراة أو الالعب املنافس. • 
املنافس.•  الالعب  الكرة عن عمد من قبل  إنقاذ 

بلمسة يد متعمدة  - ولو  لعبها عمدا  الكرة من منافس  الذي يستلم  املتسلل  الالعب   ال يعترب 
- قد حصل عىل فرصة إال إذا تصدى املنافس للكرة متعمدا محاولة إنقاذ مرماه.

الكرة املتوجهة إىل داخل  بإيقاف أو محاولة إيقاف   يدل مصطلح )إنقاذ( عىل قيام الالعب 
املرمى أو قريبة جدا منه بأي جزء من جسده باستثناء اليدين أو الذراعني )ماعدا حارس 

املرمى داخل منطقة جزاءه(. 

التي:   يف الحاالت 

 الالعب الذي يتحرك من، أو يقف يف موقف تسلل وهو يف طريق املنافس ويتداخل يف حركة  •
املنافس نحو الكرة هذا يعترب مخالفة تسلل إذا كان هناك تأثري عىل قدرة املنافس عىل لعب 

أو املنافسة عىل الكرة: إذا تحرك الالعب إىل طريق املنافس واعرتض تقدم املنافس )مثل 
حجز املنافس( يجب أن يُعاقب عىل ارتكاب هذه املخالفة وفقا للقانون 12. 

 الالعب املوجود يف موقف تسلل ويتحرك نحو الكرة مع وجود نية للعبها ويتم ارتكاب خطأ  •
ضده قبل أن يلعب أو يحاول لعب الكرة، أو ينافس املنافس عىل الكرة، فإن املعاقبة عىل 

الخطأ تتم ألنه حدث قبل مخالفة التسلل. 
 إذا ارتكبت مخالفة ضد العب يف موقف تسلل قد لعب أو حاول لعب الكرة، أو نافس  •

املنافس عليها، فإن املعاقبة عىل مخالفة التسلل تتم لحدوثها قبل الخطأ.

عدم وجود مخالفة   .3
ال توجد مخالفة تسلل يف حال استالم الالعب للكرة مبارشة من: 

مرمى • ركلة 
رمية متاس  •
ركنية • ركلة 
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والعقوبات  المخالفات   .4
الحكم ركلة حرة غري مبارشة من مكان وقوع املخالفة   يف حال وقوع مخالفة تسلل، يحتسب 

الالعب.  ولو كانت مبنتصف ملعب هذا 

بأنه متواجد عىل  الحكم  اللعب بدون إذن  الذي يغادر ميدان  الالعب املدافع  اعتبار   سيتم 
التايل للعب أو حتى قيام  التوقف  التسلل حتى  خط املرمى أو خط التامس ألغراض احتساب 
امللعب وخارج منطقة جزاءهم. يف حال قيام  باتجاه خط منتصف  الكرة  املدافع بركل  الفريق 

التايل للعب.  التوقف  الالعب يف  إنذار  اللعب متعمدا، يجب  العب مبغادرة ميدان 

اللعب، ويف  اللعب لكيال يكون مشاركا يف  البقاء خارج میدان   ميكن لالعب املهاجم مغادرة أو 
التوقف  اللعب قبل  الدخول من عند خط املرمى ومشاركته يف مجريات  الالعب  حال معاودة 
امللعب وخارج منطقة  باتجاه خط منتصف  الكرة  بركل  املدافع  الفريق  قيام  أو  للكرة،  التايل 
التسلل، وإذا  املرمى ألغراض احتساب  الالعب متمركزا عىل خط  اعتبار  فإنه سيتم  جزاءهم، 

الحكم ومل تحتسب مخالفة  الدخول بدون إذن  اللعب ثم عاود  تعمد الالعب مغادرة ميدان 
إنذاره. نتيجة ذلك، فإنه يجب  تسلل ضده ويحصل عىل فرصة 

 يف حال بقاء الالعب املهاجم ساكنا دون حركة بني القامئني وداخل املرمى عند دخول الكرة 
أو مخالفة  التسلل  الالعب مخالفة  ارتكاب  باستثناء  الهدف  احتساب  املرمى، يجب  إىل 

12، ويف هذه الحالة يتم استئناف اللعب باحتساب ركلة حرة غري مبارشة أو  القانون رقم 
مبارشة.

لتسلل ا   |   1 1 نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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 ال تحتسب الركالت الحرة املبارشة أو غري املبارشة أو ركالت الجزاء إال مبوجب األخطاء وسوء 
اللعب.  الكرة يف  تكون  ارتكابها عندما  يتم  التي  السلوك 

ة المبا�ش الحرة  الركلة   .1
الالعب  التالية ضد  الالعب أي من املخالفات  ارتكب  إذا  املبارشة  الحرة  الركلة   تحتسب 

املفرطة: القوة  استخداما  أو  تهورا  أو  الحكم إهامال  يعتربها  املنافس بطريقة 

املكاتفة.   •
عىل  • القفز 
الركل.   • أو محاولة  الركل 
الدفع.   •
الرضب أو محاولة الرضب )مبا يف ذلك الرضب بالرأس(. •
املنافسة.   • أو  املهاجمة 
العرقلة.  • محاولة  أو  العرقلة 

أثناء املخالفة، فإن املعاقبة تتم بركلة حرة مبارشة.   يف حال وجود تالمس 

 اإلهامل هو إظهار الالعب عدم االنتباه أو عدم مراعاة املنافس أثناء التحديات أو عندما  •
يترصف بدون حذر، ال حاجة التخاذ أي إجراء انضباطي.

املنافس ويجب  • الالعب  أو عواقبه عىل  الالعب يترصف بتجاهل للخطر   التهور هو أن 
إنذاره. 

 "استخدام القوة املفرطة" هي تجاوز الالعب االستخدام الرضوري للقوة مام يؤدي أو قد  •
يؤدي إىل تعريض سالمة املنافس للخطر، ويجب طرده عىل ذلك.

التالية: أيا من املخالفات  الالعب  ارتكاب   تحتسب ركلة حرة مبارشة يف حال 

داخل منطقة جزائه(. • املرمى  )باستثناء حارس  باليد  الكرة   مخالفة ملس 
املنافس. • مسك 
اعرتاض املنافس مع وجود تالمس. •
العض أو البصق عىل أحد الحكام أو األفراد املذكورين يف قامئة الفريق •

األخطاء وسوء السلوك
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 قذف أو ركل يشء ما عىل الكرة أو عىل أحد املنافسني أو عىل الحكم أو ملس الكرة بيشء  •
املُخالف. ميسكه  معني 

بالقانون رقم 3. يرجى االطالع أيضا عىل املخالفات 

باليد  الكرة  لمس 

الذراع هو نفسه الجزء  باليد، فإن الحد األعىل من   ألغراض تحديد مخالفات ملس الكرة 
السفيل من اإلبط، وال تعترب كل ملسة يد مخالفة.

إذا: مخالفة  وتعترب 

تعمد الالعب ملس الكرة بيده أو ذراعه، كأن يحركهام صوب الكرة •
الطبيعي،  • الذراع بعد أن جعلت حركتهام جسمه يبدو أكرب من وضعه  أو  باليد  الكرة   ملس 

ويُعترب الالعب قد جعل جسمه أكرب بشكل غري طبيعي من خالل التواجد يف وضع ال 
يكون نتيجة لحركة جسم الالعب يف تلك الحالة، أو عندما ال ميكن تفسري حركة يده أو 

ذراعه كذلك، فمن خالل وضع يده أو ذراعه يف مثل هذا الوضع، فإنه يخاطر بلمس الكرة 
لهام ومعاقبته حينها.

الفريق املنافس: • إحراز هدف يف مرمى 

 سجل الالعب يف مرمى الفريق املنافس مبارشة بيده أو ذراعه حتى ولو كان ذلك من • 
دون قصد، مبا يف ذلك بواسطة حارس املرمى

بعد أن المست الكرة فورا يده أو ذراعه حتى ولو كان ذلك دون قصد• 

 تنطبق نفس القيود عىل حارس املرمى خارج منطقة جزائه، وإذا ملس هذا األخري الكرة 
داخل منطقة جزائه يف وضع ال يُسمح له بذلك، فإنه يتم احتساب ركلة حر غري مبارشة 
من دون اتخاذ أي إجراء انضباطي ضده، ومع ذلك إذا كانت املخالفة هي لعب الكرة 
مرة ثانية )باليد أو الذراع أو بدون( بعد إعادة االستئناف وقبل أن تلمس العب آخر 

يجب معاقبة حارس املرمى إذا كانت املخالفة إيقاف هجمة واعدة أو منع املنافس أو 
لتسجيل هدف. أو فرصة واضحة  املنافس من تسجيل هدف  الفريق 
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ة المبا�ش غ�ي  الحرة  الركلة   .2
بـ: الركلة الحرة الغري مبارشة إذا قام الالعب  يتم احتساب 

خطرة.   • بطريقة  اللعب 
اعرتاض تقدم الالعب املنافس بدون حدوث أي تالمس.  •
مذنبا باالعرتاض، يستخدم ألفاظ بذيئة، لغة أو ترصفات مهينة ومسيئة أو أي مخالفة لفظية. •
 منع حارس املرمى من إطالق الكرة من يديه أو ركلها أو محاولة ركلها عندما يكون  •

بذلك. القيام  بصدد  الحارس 
 بادر بحيلة متعمدة لتمرير الكرة )مبا يف ذلك من ركلة حرة أو ركلة مرمى( إىل حارس املرمى  •

بالرأس أو الصدر أو الركبة وما إىل ذلك للتحايل عىل القانون، سواء ملس حارس املرمى الكرة 
بيديه أم ال، ويُنذر حارس املرمى إذا كان مسؤوالً عن بدء هذا الخداع املتعمد

اللعب إلنذار  • إيقاف  يتم مبوجبها  بالقوانني  ليست مدرجة  أي مخالفة أخرى   ارتكاب 
أو طرد الالعب.

 تحتسب ركلة حرة غري مبارشة يف حال قيام حارس املرمى، داخل منطقة جزاءه، بارتكاب 
التالية: املخالفات 

 السيطرة عىل الكرة بيده أو ذراعه ألكرث من ست ثواين قبل إطالقها. •
ملس الكرة بيده أو ذراعه بعد إطالقها وقبل أن تلمس العبا آخر. •
 ملس الكره بيده أو ذراعه، ماعدا إذا قام حارس املرمى بركلها بوضوح أو حاول ركل الكرة  •

اللعب بعد أن:   إلطالقها يف 

بالفريق.•  ركلت عن عمد إىل حارس املرمى بواسطة زميله 
بالفريق.•  زميله  بواسطة  نفذت  رمية متاس  مبارشة من  استالمها 

)بيديه( عندما:   بيده  الكرة  املرمى مسيطرا عىل  يعترب حارس 

 الكرة بني يديه أو بني يده وأي سطح )عىل سبيل املثال األرض أو جسده( أو بلمسها بأي  •
جزء من يديه أو ذراعيه باستثناء أن ترتد الكرة من حارس املرمى أو قام حارس املرمى 

بإنقاذها.
واملفتوحة.   • املمدودة  بيده  الكرة  مسك 
تنطيط الكرة عىل األرض أو رميها يف الهواء.  •

الكرة بيده )بيديه(.  ال يجوز منافسة حارس املرمى من قبل أي منافس عند سيطرته عىل 
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خطرة بطريقة  اللعب 

التهديد بإصابة  الكرة، من شأنه  أثناء محاولة لعب  اللعب بطريقة خطرة أي ترصف، يف   ميثل 
القريب من لعب  شخص ما )مبا يف ذلك الالعب نفسه( ويتضمن ذلك منع الالعب املنافس 

الكرة خوفا من اإلصابة.

املنافس. أال متثل خطرا عىل  بها رشيطة  الخلفية مسموح  أو  املقصية  الركلة 

المنافس بدون تالمس اض تقدم  اع�ق

أو  املنافس ملنعه،  الالعب  باتجاه مسار  التحرك  املنافس بدون تالمس هو   اعرتاض تقدم 
إيقافه، أو إبطائه، أو إرغامه عىل تغيري مساره عندما تكون الكرة ليست يف إطار املسافة 

الالعبني. أيا من  قبل  للعبها من  املتاحة 

املنافس يختلف عن  الالعب  فالتواجد يف مسار  اللعب،  التمركز يف ميدان  الالعبني  لكافة   يحق 
التحرك إىل مساره.

الكرة  الكرة باتخاذ موقع بني الالعب املنافس والكرة إذا كانت   يجوز لالعب حجز )حجب( 
يف إطار مسافة اللعب ومل مُيسك الالعب املنافس بواسطة الذراعني أو الجسم، ويف حال 

اللعب، فإنه يجوز مكاتفة الالعب بشكل عادل من قبل الالعب  الكرة يف إطار مسافة  كون 
املنافس. 

االنضباطي جراء  االإ  .3
اللعب من أجل   ميلك الحكم سلطة اتخاذ إجراء انضباطي من وقت الدخول إىل ميدان 

تفقده قبل املباراة إىل مغادرته بعدها )مبا يف ذلك أثناء الركالت من عالمة الجزاء(.

امللعب  الطرد قبيل دخول  الفريق مخالفة تستحق  إداريي  أو  الالعبني  ارتكب أحد   إذا 
القانون  فيها )يرجى االطالع عىل  املشاركة  للحكم سلطة منعه من  املباراة، فإن  وانطالق 

3.6(، ويرفع الحكم تقريرا بشأن أي سوء سلوك آخر.

الذي يرتكب مخالفة تستوجب  الفريق  أو مسؤول  الالعب  انضباطي ضد  اتخاذ إجراء   يتم 
اإلنذار أو الطرد إما داخل ميدان اللعب أو خارجه، ويكون ذلك حسب لنوع املخالفة.

الطرد. الحمراء تعني  البطاقة  أن  االنذار يف حني  الصفراء  البطاقة  تعني 

ال ميكن إشهار البطاقتني الحمراء والصفراء إال يف وجه الالعبني أو البدالء أو إداريي الفريقني.

لسلوك ا وسوء  ألأخطاء  ا   |   1 2 نون  لقا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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املستبدلون والالعبون  والبدالء  الالعبون 

البطاقة  شهار  الإ اللعب  استئناف  تأخ�ي 

اللعب حتى يتم تنفيذ  يُستأنف  الحكم أن ينذر أو يطرد العبا، فإنه يجب أال   عندما يقرر 
الفريق غري املخطئ ركلة حرة رسيعة، وتكون لديه فرصة واضحة  نفذ  إذا  باستثناء  العقوبة، 

العقوبة عند  تطبيق  إنفاذ  فإنه  بعد،  االنضباطي  اإلجراء  الحكم  يبدأ  لتسجيل هدف ومل 
املنافس من فرصة واضحة لتسجيل هدف فإن  الفريق  املخالفة متنع  إذا كانت  التايل:  التوقف 

الالعب يُنذر، وإذا كانت املخالفة بتداخل مع أو إيقاف هجمة واعدة، فإنه ال يُنذر.

الفرصة إتاحة  مبدأ 

إنذارا أو طردا بعد توقف  الفرصة عىل مخالفة يستحق مرتكبها  إتاحة  الحكم مبدأ   إذا طبق 
املخالفة  إذا منعت  الكرة، ومع ذلك  التايل عن لعب  التوقف  تنفذ عند  العقوبة  اللعب، فإن 
الريايض. وإذا  الالعب لسلوكه غري  ينذر  املنافس من فرصة واضحة لتسجيل هدف،  الفريق 

يُنذر. اللعب أو إيقاف هجمة واعدة، فإنه ال  كانت املخالفة بتداخل مع 

أو  السلوك املشني  أو  العنيف  اللعب  الفرصة يف حاالت تتضمن  إتاحة  ينبغي تطبيق مبدأ   ال 
لتسجيل هدف، ويجب عىل  باستثناء وجود فرصة واضحة  ثانيا،  إنذارا  تستوجب  مخالفة 

الكرة  الالعب بلعب  التايل للكرة، ولكن ويف حال قيام  التوقف  الحكم طرد الالعب عند 
اللعب ويطرد الالعب ثم  التداخل مع الالعب املنافس، فإن الحكم يوقف  التنافس أو  أو 

اللعب بركلة حرة غري مبارشة، إال إذا ارتكب الالعب مخالفة أشد. يستأنف 

 يف حال بدء املدافع مبسك املهاجم خارج منطقة الجزاء وواصل إمساكه إىل داخل منطقة 
الجزاء، فإنه يجب عىل الحكم أن يحتسب ركلة جزاء. 

نذار  االإ تستوجب  ي 
ال�ق المخالفات 

بالتايل:   يتم إنذار الالعب يف حال قيامه 

اللعب. • استئناف  تأخري 
الفعل.  • أو  باللفظ  االعرتاض 
تعمد الدخول أو معاودة الدخول أو مغادرة ميدان اللعب بدون إذن الحكم.   •
أو ركلة  • أو ركلة ركنية،  اللعب بكرة مسقطة،  استئناف  املطلوبة عند  املسافة   عدم احرتام 

حرة، أو رمية متاس.
اإلرصار عىل مخالفة قوانني اللعبة )ال يوجد عدد محدد أو نوع محدد من تكرار املخالفات(.  •
الريايض.  • غري  السلوك 
• .)RRA( الحكم دخول منطقة مراجعة 
التلفزيون(.  • )املراجعة( )شاشة  إشارة  استخدام  االفراط يف 
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ارتكب مخالفة: إذا  املستبدل  الالعب  أو  البديل  يُنذر 

اللعب.  • استئناف  تأخري 
الفعل.  • أو  باللفظ  االعرتاض 
الدخول أو معاودة الدخول مليدان اللعب بدون إذن الحكم.  •
ريايض.  • الغري  السلوك 
•  .)RRA( الحكم دخول منطقة مراجعة 
التلفزيون(. • )املراجعة( )شاشة  إشارة  استخدام  اإلفراط يف 

إنذارين،  ينتج عنهام  فإنه  الزمن(  متقاربتني يف  كانتا  )ولو  ارتكاب مخالفتني مختلفتني  تم   إذا 
عىل سبيل املثال: دخول العب ميدان اللعب دون اإلذن املطلوب وارتكب مهاجمة بتهور أو 

...إلخ. أوقف هجمة واعدة مبخالفة أو ملسة يد 

ي 
الريا�ن للسلوك غ�ي  نذارات  االإ

 توجد حاالت مختلفة حيث يجب أن ينذر الالعب لسلوكه غري الريايض مبا يف ذلك إذا قام 
بـ: الالعب 

بارتكاب مخالفة ضده  • ادعاء  أو  باإلصابة  التظاهر  املثال  الحكم، عىل سبيل   محاولة خداع 
)التحايل(. 

تغيري مركزه مع حارس املرمى أثناء اللعب أو بدون إذن الحكم )انظر القانون 3(.  •
مبارشة.  • ركلة حرة  تستوجب  بتهور  مخالفة  ارتكاب 
اللعب أو إيقاف هجمة واعدة.  • للتداخل يف  باليد  الكرة  ملس 
الحكام  • إذا منح  باستثناء ما  إيقاف هجمة واعدة،  أو  اللعب  التداخل يف   ارتكاب مخالفة 

الكرة. للعب  املخالفة كانت محاولة  بأن  اعترب  أن  للمنافس بعد  ركلة جزاء 
الكرة ويقوم  • للمنافس مبخالفة تكون محاولة لعب   منع فرصة واضحة إلحراز هدف 

جزاء. ركلة  باحتساب  الحكم 
 ملس الكرة باليد يف محاولة إحراز هدف )سواء كانت هذه املحاولة ناجحة أم ال( أو يف  •

ناجحة ملنع هدف.  محاولة غري 
وضع عالمات غري مرصح بها عىل أرضية ميدان اللعب.  •
باملغادرة.  • إذن  اللعب بعد منحه  الكرة عند مغادرته ميدان  لعب 
للمباراة.  • احرتامه  إظهار عدم 
 االستعانة بحيلة متعمدة من أجل مترير الكرة )مبا يف ذلك من ركلة حرة أو ركلة مرمى(  •

إىل حارس املرمى بالرأس أو الصدر أو الركبة ... إلخ. متحايال عىل القانون سواء قام حارس 
املرمى بلمس الكرة بيديه أم ال، ويُنذر حارس املرمى إذا كان مسؤوال عن هذا الخداع 

املتعمد.
اللعب. • استثناء  أو عند  اللعب  أثناء  املنافس شفهيا  الالعب  انتباه  يرصف 
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بالهدف  االحتفال 

الالعبني االحتفال عند تسجيل هدف، ولكن يجب أال يكون هذا االحتفال مفرطا، وال   بإمكان 
الوقت بشكل مفرط.  الراقصة وال يجب أن تسبب يف إضاعة  التشجيع عىل االحتفاالت  يتم 

ينبغي  إنذارا، ولكن  بإحراز هدف مخالفة تستوجب  اللعب لالحتفال  يعد مغادرة ميدان   ال 
العودة بأرسع وقت ممكن. الالعبني  عىل 

التالية: يجب إنذار الالعب، حتى ولو تم إلغاء الهدف يف الحاالت 

بالسالمة  • متعلقة  قضايا  تسبب  قد  بطريقة  املتفرجني  االقرتاب من  أو  املحيط  السياج   تسلق 
أو األمن.

والسخرية.  • االستفزاز  يبعث عىل  فعل 
تغطية الرأس أو الوجه بقناع أو يشء مامثل.   •
بالقميص. • الرأس  تغطية  أو  القميص  خلع 

اللعب   استئناف  تأخ�ي 

التايل: النحو  اللعب عىل  استئناف  بتأخري  يقومون  الذين  الالعبني  إنذار  الحكم  يجب عىل 

لتنفيذها. • بالفريق  لزميل  الكرة  ترك  فجأة  ثم  التامس  رمية  بتنفيذ  التظاهر 
التبديل. • اللعب عند إجراء  يف مغادرة ميدان 
مفرط.   • بشكل  اللعب  استئناف  تأخري 
الكرة بعد قيام الحكم بإيقاف  • أثارة املواجهات بتعمد ملس  الكرة بعيدا أو   ركل أو حمل 

اللعب.  
تنفيذها. • إعادة  الحكم عىل  الحرة من غري مكانها إلرغام  الركلة  تنفيذ 

الطرد  تستوجب  ي 
ال�ق المخالفات 

التالية: املخالفات  ارتكاب  الالعب املستبدل عند  أو  البديل  أو  الالعب   يتم طرد 

أو فرصة واضحة لتسجيل هدف من خالل مخالفة  • املنافس من تسجيل هدف  الفريق   منع 
املرمى داخل منطقة جزائه(.  )باستثناء حارس  باليد  الكرة  ملس 

باتجاه مرمي  • الشاملة  الذي حركته  للمنافس  لتسجيل هدف  أو فرصة واضحة   منع هدف 
أدناه(  املوضح  )باستثناء  ركلة حرة  تستوجب  مخالفة  وارتكاب  املخطئ 

العنيف  • اللعب 
العض أو البصق عىل أي شخص  •
املشني  • السلوك 
أو ترصفات مهينة ومسيئة  • لغة،  أو  بذيئة،  ألفاظ  استخدام 
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الحصول عىل إنذار ثاين يف املباراة نفسه  •
• )VOR( الفيديو دخول غرفة تشغيل 

اللعب  الالعب املستبدل املطرود مغادرة محيط ميدان  أو  البديل  أو  الالعب   يجب عىل 
الفنية.  واملنطقة 

منع هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف 

 إذا حرم العب الفريق املنافس من هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف عن طريق مخالفة ملسة 
يد، فإن الالعب يُطرد بغض النظر عن املكان الذي ارتكب فيه املخالفة )باستثناء حارس املرمى 

داخل منطقة جزائه(.

 عندما يرتكب العب مخالفة ضد أحد العبي الفريق املنافس داخل منطقة جزائه مام يضيع عىل 
هذا األخري تسجيل أو فرصة واعدة لتسجيل هدف، ويقرر الحكم حينها منح ركلة جزاء، فإنه يتم 

إنذار الالعب املخالف إذا كانت املخالفة محاولة لعب الكرة، ويف جميع الحاالت األخرى )مثل 
مسك الالعب، سحبه أو دفعه أو كان يف وضع يستحيل عليه فيه لعب الكرة...( فإنه يجب طرده.

 إذا ارتكب العب، أو مطرود، أو بديل، أو أحد إداريي الفريق مخالفة الدخول إىل أرضية امللعب 
دون إذن الحكم، أو تداخل مع اللعب مام أدى لحرمان الفريق املنافس من تسجيل أو فرصة 

واعدة لتسجيل هدف، فإن العقوبة عىل هذه املخالفات تكون بالطرد.

التالية: االعتبارات  الحسبان  األخذ يف  يجب 

واملرمى.  • املخالفة  بني  املسافة 
للعب.  • العام  االتجاه 
عليها. • السيطرة  أو  بالكرة  االحتفاظ  احتاملية 
املدافعني. • الالعبني  موقف وعدد 

العنيف  اللعب 

فيها  أو تستخدم  املنافس  الالعب  تهدد سالمة  التي  واملواجهة  العرقلة  املعاقبة عىل   يجب 
عنيفا. لعبا  باعتبارها  الوحشية  أو  املفرطة  القوة 

 أي العب يندفع )ينقض( عىل املنافس عند التنافس عىل الكرة من األمام أو من الجانب أو 
يعد مذنبا  املنافس  يهدد سالمة  أو  بقوة مفرطة  الساقني  أوكلتا  الخلف مستخدما إحدى  من 

العنيف. باللعب 
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ن  المش�ي السلوك 

الوحشية  أو  املفرطة  القوة  استخدام  أو محاولته  الالعب  استخدام  السلوك املشني يف   يتمثل 
ضد املنافس عندما ال يوجد تنافس عىل الكرة، أو ضد زميل بالفريق، أو مسؤول بالفريق، أو 
أحد حكام املباراة، أو مشجع، أو أي شخص آخر بغض النظر عن حدوث التالمس من عدمه، 

ويعد الالعب الذي يقوم برضب منافس أو أي شخص آخر عمدا عىل الرأس أو الوجه باليد 
باستثناء استخدامه لقوة  بالسلوك املشني  الكرة، يعد مذنبا  تنافس عىل  الذراع دون وجود  أو 

. ضئيلة

الفريق  مسؤولو 

فاعلها يُعرف  ارتكبت مخالفة ومل  إذا  الفنية  املنطقة  املوجود يف  الرئييس  املدرب   يُعاقب 

التحذير 

 يجب أن يؤدي االرتكاب املتكرر للمخالفات أو املخالفات أو الترصفات الصارخة إىل اإلنذار 
التحذير فقط: التالية إىل  الطرد، ولكن عادة ما تؤدي املخالفات  أو 

املواجهة. • - ال يقصد منها  امللعب بطريقة محرتمة  دخول 
تعليامت وتجاهل طلب معني من حكم مساعد  • املباراة، كتجاهل  التعاون مع حكام   عدم 

أو رابع 
القرار  • الفعل( مع  أو  )بالكلمة  / منخفض  اختالف بسيط 
ارتكاب مخالفة أخرى. • أحيانا دون  الفنية  املنطقة  مغادرة حدود 

نذار  االإ

الحرص(:  املثال وليس  املخالفات )عىل سبيل  اإلنذار  يشمل 

الفنية.  • منطقتهم  لحدود  املستمر  أو  الواضح  االحرتام  عدم 
اللعب. • استئناف  عن  لفريقهم  تأخريهم 
مواجهات(  • )بدون  املنافس  للفريق  الفنية  املنطقة  إىل  متعمدا  الدخول 
االعرتاض بالقول أو الفعل مبا يف ذلك:  •

رمي أو ركل زجاجات املاء أو أي جرم آخر• 
الساخر  •  التصفيق  مثال  املباراة  الحكام  االحرتام  بوضوح عدم  تظهر  التي  الترصفات 

• )RRA( الحكم الدخول إىل منطقة مراجعة 
الصفراء. • أو  الحمراء  البطاقة  أو االستمرار يف طلب  املبالغة 
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مفرط  • بشكل  الفيديو  مبراجعة حكم  الخاصة  التلفزيون  إشارة  عمل 
تحريضيه  • أو  استفزازية  بطريقة  الترصف 
التحذير( • التي تستحق  املخالفات  تكرار  املقبول )مبا يف ذلك  السلوك غري  تكرار 
للمباراة • احرتام  إظهار عدم 

الطرد 

الحرص(: املثال ال  الطرد )عىل سبيل  التي تستوجب  املخالفات  تشمل 

 تأخري الفريق املنافس عن استئناف اللعب، كالتمسك بالكرة أو ركلها أو إعاقة حركة العب. •
أجل:  • من  متعمدا  الفنية  املنطقة  مغادرة 

إظهار االعرتاض، أو االحتجاج عىل حكم املباراة  • 
تحريضية •  أو  استفزازية  بطريقة  الترصف 

أو  • أو هجومية رمي  بطريقة عدوانية  املقابل  بالفريق  الخاصة  الفنية  املنطقة  إىل   الدخول 
ركل عن عمد أي جرم إىل داخل میدان اللعب الدخول إىل ميدان اللعب من اجل:

مواجهة حكم املباراة )مبا يف ذلك عند نهاية الشوط أو نهاية املباراة(   •
التداخل يف اللعب أو مع العب منافس أو مع حكم املباراة.  •

•  )VOR( الفيديو الدخول إىل غرفة تشغيل 

 السلوك الجسدي أو العدواين )مبا يف ذلك البصق أو العض( تجاه العب من الفريق  •
املقابل، أو بدیل أو مسؤول فريق، أو أحد حكام املباراة، أو متفرج، أو أي شخص آخر 

)عىل سبيل املثال أطفال الكرات، مسؤول األمن أو مسؤول املنافسة... إلخ( 
الحصول عىل اإلنذار الثاين يف نفس املباراة  •
مهينة ومسيئة  • أو ترصفات  لغة  بذيئة،  ألفاظ  استخدام 
 استخدام اجهزة إلكرتونية أو معدات اتصاالت غري مرصح بها أو الترصف بطريقة غري  •

االتصاالت  أو  االلكرتونية  االجهزة  نتيجة الستخدام  مناسبة 
املشني • السلوك 
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ء ما )أو الكرة(  ي
ي يتم فيها إلقاء �ش

المخالفات ال�ق

الالزم: االنضباطي  الحكم االجراء  يتخذ  الحاالت،  يف جميع 

الريايض.   • املخالف لسلوكه غري  إنذار  تهور: 
املشني. • لسلوكه  املخالف  املفرطة: طرد  القوة  استخدام 

السلوك االأخطاء وسوء  بعد  اللعب  استئناف   .4
السابق. للقرار  اللعب وفقا  استئناف  يتم  اللعب،  الكرة خارج  يف حال كانت 

يف حال كانت الكرة يف اللعب ويقوم الالعب بارتكاب مخالفة جسديه داخل میدان اللعب ضد:

املنافس: ركلة حرة مبارشة أو غري مبارشة أو ركلة جزاء.  •
 زميل بالفريق أو بديل أو العب مستبدل أ والعب مطرود أو مسؤول بالفريق أو حكام  •

املباراة: ركلة حرة مبارشة أو ركلة جزاء.  

مبارشة. بركلة حرة غري  اللفظية  املخالفات  املعاقبة عىل جميع  تتم 

أو خارجه  اللعب  ارتكبها العب متواجد داخل ميدان  اللعب بسبب مخالفة  الحكم   إذا أوقف 
ضد عنرص خارجي، فإن اللعب يستأنف بإسقاط الكرة، ما مل مُتنح ركلة حرة غري مبارشة 

الحرة غري املبارشة من نقطة  الركلة  الحكم، وتُنّفذ  اللعب دون إذن  بسبب مغادرة ميدان 
اللعب. خط الحد الذي غادر منه الالعب ميدان 

يف حال كانت الكرة يف اللعب: 

 يرتكب الالعب مخالفة ضد حكام املباراة أو العب منافس، بديل، أو العب مستبدل، أو  •
العب مطرود، أو مسؤول بالفريق خارج میدان اللعب أو  

 يرتكب بديل أو العب مستبدل أو العب مطرود أو مسؤول بالفريق مخالفة ضد أو  •
يتداخل يف اللعب مع العب منافس أو حكام املباراة خارج میدان اللعب.

التداخل،  أو  املخالفة  تنفيذها من أقرب خط ملكان وقوع  يتم  اللعب يستأنف بركلة حرة   فإن 
املخالف. الالعب  املبارشة ضمن منطقة جزاء  الحرة  الركلة  إذا كانت  يحتسب ركلة جزاء 

اللعب بواسطة العب ضد العب، بديل، العب مستبدل   إذا تم ارتكاب مخالفة خارج ميدان 
اللعب بركلة حرة غري مبارشة من عىل الخط  الفريق نفسه، يستأنف  أو مسؤول فريق من 

املخالفة.  لحدوث  نقطة  أقرب  من 

 إذا المس العب الكرة بجرم ميسكه بيده )حذاء، واقي الساق ... إلخ( فإن اللعب يستأنف 
بركلة حرة مبارشة أو ركلة جزاء.
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 إذا قام العب متواجد داخل امللعب أو خارجه برمي أو ركل يشء ما )غري كرة املباراة( عىل 
العب منافس، أو رمى أو ركل جرم ما )مبا يف ذلك كرة قدم( عىل العب بديل أو العب 

مطرود أو عىل أحد إداريي الفريق أو أحد حكام املباراة أو عىل كرة املباراة، فإن اللعب 
يُستأنف بركلة حرة مبارشة من املوضع الذي اصطدم به اليشء املرمي، أو املوضع الذي 

تواجد فيه الشخص أو الكرة وكان من املفرتض أن يصطدم به اليشء املرمي، وإذا حدث ذلك 
اللعب يستأنف بركلة جزاء، وأما حدث هذا املوقف خارج  داخل منطقة جزاء املخالف، فإن 

املبارشة عىل أقرب نقطة من خط حد امللعب. الحرة  الركلة  تنفيذ  امللعب، فإنه يتم 

 إذا قام العب بديل أو مطرود أو العب متواجد بصفة مؤقتة خارج امللعب، أو قام أحد 
إداريي الفريق بإلقاء أو ركل يشء ما عىل أرضية امللعب وتداخل ذلك مع اللعب أو مع أحد 

يُستأنف بركلة حرة مبارشة من املوضع  اللعب  املباراة، فإن  أو أحد حكام  املنافسني  الالعبني 
الذي تداخل به اليشء املرمي مع اللعب، أو املوضع الذي تواجد فيه املنافس أو الحكم أو 
الكرة وكان من املفرتض أن يصطدم به اليشء املرمي )وإذا حدث ذلك داخل منطقة جزاء 

بركلة جزاء(.  يستأنف  اللعب  فإن  املخالف، 
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الحرة  الركالت  أنواع   .1
الالعب  املستبدل،  البديل،  لالعب،  املنافس  للفريق  والغري مبارشة متنح  املبارشة  الحرة   الركالت 

بارتكاب مخالفة.  املذنب  الفريق  أو مسؤول  املطرود 

ة  شارة إىل ركلة حرة غ�ي مبا�ش االإ

 يقوم الحكم باإلشارة إىل الركلة الحرة الغري مبارشة برفع ذراعه أعىل رأسه، مع اإلبقاء عىل 
هذه اإلشارة حتى تنفيذ الركلة وتلمس الكرة العب آخر، تخرج من اللعب أو يكون واضح أنه 

ال ميكن تسجيل هدف مبارشة. 

 يجب إعادة تنفيذ الركلة الحرة غري املبارشة يف حال عدم قيام الحكم باإلشارة إىل كونها ركلة 
حرة غري مبارشة وتم ركل الكرة مبارشة إىل املرمى.

دخول الكرة إىل المرمى

الكرة مبارشة إىل مرمى املنافس.  • الحرة املبارشة إذا ركلت  الركلة  الهدف من   يحتسب 
 تحتسب ركلة مرمى من الركلة الحرة غري املبارشة إذا ركلت الكرة مبارشة إىل مرمى  •

املنافس. 
 تحتسب ركلة ركنية من الركلة الحرة الغري مبارشة أو املبارشة إذا ركلت الكرة مبارشة إىل  •

نفسه. الفريق  مرمى 

جراءات االإ  .2
باستثناء:  املخالفة  الحرة من نفس مكان وقوع  الركالت  كافة  تنفيذ  يتم 

الفريق  • املهاجم داخل منطقة مرمى  الفريق  لصالح  الغري مبارشة  الحرة  الركالت   تنفذ 
املنافس من أقرب نقطة عىل خط منطقة املرمى والذي يتوازى مع خط املرمى.  

تنفذ الركالت الحرة داخل منطقة املرمى لصالح الفريق املدافع من أي مكان بهذه املنطقة. •
الدخول  • أو معاودته  الالعب  تتضمن دخول  بارتكاب مخالفات  الخاصة  الحرة  الركالت   تنفذ 

أو مغادرته ميدان اللعب بدون إذن من مكان وجود الكرة لحظة توقف اللعب. مع 
باحتساب  اللعب  استئناف  يتم  اللعب،  بارتكاب مخالفة خارج ميدان  الالعب  قام  إذا  ذلك، 
التي  باملخالفات  يتعلق  املخالفة، فيام  املكان وقوع  أقرب خط  تنفيذها من  يتم  ركلة حرة 

الركالت الحرة
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ارتكاب املخالفة ضمن  تستوجب ركلة حرة مبارشة، يتم احتساب ركلة جزاء يف حال 
املخالف.  الالعب  حدود منطقة جزاء 

يقوم القانون باإلشارة إىل مكان آخر )يرجى االطالع عىل القوانني 3، 11، 12( •

الكرة:

 يجب أن تكون ثابتة ويجب عىل منفذ الركلة عدم ملس الكرة مرة أخرى حتى تلمس العبا  •
آخرا.

اللعب يف حال ركلها وتحركها بوضوح. • تصبح يف 

البقاء:  املنافس  الفريق  اللعب، يجب عىل العبي  الكرة يف  حتى تصبح 

 عىل مسافة 9.15 مرتا )10 ياردة( عن الكرة، باستثناء تواجدهم عىل خط مرماهم بني  •
املرمى. قامئي 

املنافس. • الفريق  الحرة من داخل منطقة جزاء  للركالت  الجزاء  خارج منطقة 

 عندما يكون ثالثة العبني أو أكرث من الفريق املدافع )حائط صد(، يجب أن يبقى العبي 
الفريق املهاجم عىل مسافة 1 مرت )1 ياردة( عىل األقل من )حائط الصد( حتى تصبح الكرة 

اللعب. يف 

القدمني معا. أو  القدمني  الكرة بواسطة إحدى  الحرة من خالل رفع  الركلة  تنفيذ  باإلمكان 

القدم. املنافس كجزء من كرة  إرباك  الحرة من أجل  الركلة  تنفيذ  بالتمويه يف  يُسمح 

أثناء تنفيذه لركلة حرة بشكل  املنافسني  الالعبني  الكرة عمدا عىل أحد   إذا قام العب بركل 
صحيح وذلك من أجل لعب الكرة مرة أخرى وكان ذلك من دون إهامل وال تهور وبدون 

اللعب. السامح مبواصلة  للحكم  فإن  املفرطة،  القوة  استخدام 

والعقوبات المخالفات   .3
تنفيذ ركلة حرة، فإنه يعاد  أثناء  القانونية  املنافسني املسافة  الالعبني   إذا حدث ومل يحرتم أحد 
الركلة  تنفيذها ما مل يكن مبدأ إتاحة الفرصة هو الخيار األحسن، ورغم هذا إذا نفذ الالعب 

الحرة بشكل رسيع وقام املنافس املتواجد عىل أقل من 9.15 مرتا )10 ياردة( من الكرة 
املنافس  إنذار  اللعب، ومع ذلك، يجب  باستمرار  السامح  الحكام  ينبغي عىل  فإنه  باعرتاضها، 

اللعب. استئناف  لتأخريه  الحرة برسعة  الركلة  تنفيذ  منع  يتعمد  الذي 

 إذا حدث وكان العب الفريق املهاجم عىل بعد أقل من مرت عن )حائط صد( يتكون من ثالثة 
الركلة الحرة، فإنه يتم منح ركلة حرة  أثناء تنفيذ  الفريق املدافع  العبني أو أكرث من العبي 

املدافع. للفريق  مبارشة  غري 
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الفريق املنافس داخل منطقة الجزاء عند تنفيذ ركلة حرة من   إذا حدث وكان أحد العبي 
ينبغي عىل  فإنه  للمغادرة،  الوقت  لهم  يتسنى  املدافع داخل منطقة جزائه، ومل  الفريق  قبل 

الجزاء عند  الذي كان داخل منطقة  املنافس  الالعب  اللعب، وإذا قام  الحكام السامح مبواصلة 
التنافس عليها قبل أن تصبح  أو  الكرة  الجزاء بلمس  الحرة أو دخل إىل منطقة  الركلة  تنفيذ 

الحرة. الركلة  تنفيذ  يعاد  فإنه  اللعب،  يف 

 إذا ركل العب الكرة وملسها مرة ثانية قبل أن تلمس أي العب آخر، فإنه متنح ركلة حرة غري 
فإنه: املنفذ مخالفة ملسة يد  ارتكب  مبارشة، وإذا 

مبارشة.  • ركلة حرة  تحتسب 
باستثناء أن  • الركلة  املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ   تحتسب ركلة جزاء يف حال وقوع 

الحالة تحتسب ركلة حرة غري مبارشة. الركلة هو حارس املرمى ويف هذه  يكون منفذ 
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ارتكاب العب مخالفة تستوجب احتساب ركلة حرة مبارشة  الجزاء يف حال   يتم احتساب ركلة 
بالقانونني  اللعب ووفقا ملا هو موضح  اللعب كجزء من  ضمن منطقة جزائه أو خارج ميدان 

12 و13.

الجزاء. ميكن تسجيل هدف مبارشة من ركلة 

جراءات  االإ  .1
العارضة وال   يجب تثبيت الكرة فوق عالمة الجزاء، ويجب عدم تحريك قامئي املرمى، وال 

الشباك. 

الجزاء بوضوح.  ينفذ ركلة  الذي  الالعب  يجب تحديد هوية 

 يجب أن يبقى حارس املرمى عىل خط مرماه وبني قامئيه، ويواجه الراكل دون أن يلمس 
قامئي املرمى، وال العارضة أو الشباك إىل أن يتم ركل الكرة. 

يجب عىل الالعبني اآلخرين غري الراكل وحارس املرمى أن يكونوا:  

عىل مسافة 9،15 م )10 ياردة( عىل األقل من عالمة الجزاء.  •
الجزاء. • خلف عالمة 
اللعب.   • ميدان  داخل 
الجزاء.  • منطقة  خارج 

الجزاء.  بتنفيذ ركلة  اإلشارة  الحكم  القانون يعطي  الالعبون مراكزهم حسب  يأخذ  أن   بعد 

 يجب أن يركل الالعب الذي ينفذ ركلة الجزاء الكرة إىل اإلمام، ويسمح بركل الكرة بكعب 
القدم رشيطة تحرك الكرة إىل األمام.

 يجب أن تكون قدم حارس مرمى الفريق املدافع أو جزء منها )عىل األقل( مالمسة أو عىل 
نفس املستوى مع خط املرمى أو خلفه عند ركل الكرة.

بوضوح. ركلها وتحركها  بعد  اللعب  الكرة يف  تصبح 

ركلة الجزاء



116

ثانية حتى تلمس العبا غريه.  الكرة مرة  للراكل بلعب  ال يسمح 

 يتم االنتهاء من ركلة الجزاء عند توقف الكرة عن التحرك أو خروجها من اللعب أو قيام 
للقوانني. مخالفة  مبوجب  اللعب  بإيقاف  الحكم 

الجزاء واكتاملها يف نهاية كل شوط أو عند نهاية كل  بتنفيذ ركلة  الوقت للسامح   يضاف 
الركلة  الجزاء، تعترب  بتنفيذ ركلة  الوقت للسامح  الوقت اإلضايف. عند إضافة  فرتة من فرتيت 

بواسطة  لعبت  اللعب  الحركة خرجت من  الكرة من  توقفت  الركلة،  تنفيذ  بعد  اكتملت  قد 
العب آخر )مبا يف ذلك الراكل( باستثناء حارس مرمى الفريق املدافع، أو أوقف الحكم اللعب 

بسبب مخالفة من الراكل، أو فريق الراكل، وإذا ارتكب العب من الفريق املدافع )مبا يف 
انقاذها، فإنه يتم إعادة تنفيذ  الركلة أو تم  ذلك حارس املرمى( مخالفة ومل يتم تسجيل 

الركلة.

والعقوبات  المخالفات   .2
الركلة ميكن  تنفيذ  يتم  لتنفيذها، وإذا مل  باإلشارة  الحكم  قيام  الجزاء فور  تنفيذ ركلة   يجب 

لتنفيذها. أخرى  إشارة  يعطي  أن  قبل  انضباطية  عقوبة  اتخاذ  للحكم 

إذا حدثت أحد األمور التالية قبل أن تصبح الكرة يف اللعب:

الفريق مخالفة معينة: • أو أحد زمالئه يف  الجزاء  تنفيذ ركلة  الذي يعتزم  الالعب   ارتكاب 

يف حال دخول الكرة إىل املرمى، يعاد تنفيذ الركلة. • 
اللعب •  اللعب ثم يقوم باستئناف   يف حال عدم دخول الكرة إىل املرمى، يوقف الحكم 

بركلة حرة غري مبارشة.  

ركلة حرة  باحتساب  استئنافه  يتم  ثم  اللعب  يوقف  التالية سوف  الحاالت  باستثناء 
غري مبارشة، بغض النظر عن إحراز هدف أم ال:

تنفيذ ركلة الجزاء إىل الخلف وليس إىل األمام. • 
الالعب •  بإنذار  الحكم  يقوم  الكرة،  بركل  الجزاء  لتنفيذ ركلة  املحدد  الالعب   قيام زميل 

الذي ركل الكرة. 
أثناء •  بالتمويه  الكرة )مسموح  باتجاه  الركض  الراكل من  انتهاء  عند  الكرة  بركل   التمويه 

الراكل. بإنذار  الحكم  يقوم  الركض(، 

إذا: • املرمى مخالفا  يعترب حارس 

إذا دخلت الكرة إىل املرمى، يحتسب الهدف. • 
 إذا مل تدخل الكرة إىل املرمى أو ارتدت من العارضة أو القائم، تعاد الركلة فقط إذا • 

الراكل.  مخالفة حارس املرمى أثرت بوضوح عىل 
الركلة.•  إذا منعت الكرة من دخول املرمى بواسطة حارس املرمى، تعاد 
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  إذا نتج من مخالفة حارس املرمى إعادة تنفيذ الركلة، فإنه يُحّذر عىل املخالفة أول مرة يف 
املباراة وينذر ألي مخالفة الحقة.

يخالف: • املرمى  زميل حارس 

يف حال دخول الكرة إىل املرمى، يحتسب الهدف.• 
يف حال عدم دخول الكرة إىل املرمى، يعاد تنفيذ الركلة.• 

الالعب  • قيام  باستثناء  الركلة  تنفيذ  يعاد  الفريقني مبخالفة،  قيام العب من كال   يف حال 
القانوين(. التمويه غري  )مثال  أكرث شدة  بارتكاب مخالفة 

بركلة  • اللعب  الراكل ويستأنف  ينذر  نفسه  الوقت  ارتكبا مخالفة يف  والراكل  املرمى   حارس 
املدافع. الفريق  حرة غري مبارشة لصالح 

الجزاء: يف حال، بعد تنفيذ ركلة 

قيام الراكل بلمس الكرة مرة أخرى قبل أن تلمس العبا آخرا:  •

 يحتسب ركلة حرة غري مبارشة )أو ركلة حرة مبارشة نظري مخالفة ملس الكرة باليد(. • 

أثناء تحركها إىل األمام: • الكرة  قيام عنرص خارجي بلمس 

 يعاد تنفيذ الركلة إال إذا كانت الكرة متجهة إىل داخل املرمى ومل مينع التداخل حارس • 
املرمى أو املدافع من لعب الكرة، ففي هذه الحالة يتم احتساب الهدف إذا دخلت الكرة 

إىل املرمى )حتى لو حدث تالمس مع الكرة( باستثناء التداخل بواسطة الفريق املهاجم.

 ارتداد الكرة إىل ميدان اللعب من حارس املرمى أو العارضة أو أحد قامئي املرمى ثم يلمسها  •
خارجي:   عنرص 

اللعب.•  الحكم  يوقف 
الخارجي.•  للعنرص  مكان ملسها  الكرة يف  بإسقاط  اللعب  يستأنف 
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بالمخالفات موجز  جدول   .3

الجزاء ركلة  تنفيذ  مخالفات 

إذا لم يُُسّجل الهدف   إذا ُسّجل الهدف

ة  ركلة حرة غ�ي مبا�ش الركلة تنفيذ  إعادة 
الالعب  قبل  من   مخالفة 

المهاجم

الركلة  تنفيذ  إعادة  هدف
الالعب  قبل  من   مخالفة 

المدافع

الركلة تنفيذ  إعادة  الركلة تنفيذ  إعادة 
الالعب  قبل  من   مخالفة 

والمهاجم  المدافع 

تنفيذ  يعاد  لن  انقاذ:  ليس 
الركلة )إال إذا تأثر الراكل(. 

الركلة  تنفيذ  إعادة  أنقذت: 
المرمى،  حارس  وتحذير 
ينذر الأي مخالفة الحقة

هدف
 مخالفة من قبل حارس 

المرمى

ة وإنذار  ركلة حرة غ�ي مبا�ش
الراكل

ة   ركلة حرة غ�ي مبا�ش
الراكل وإنذار 

والراكل  المرمى   حارس 
نفسه الوقت  ي 

�ن خالفا 

ة ركلة حرة غ�ي مبا�ش ة ركلة حرة غ�ي مبا�ش للخلف الكرة  ركل 

ة وإنذار  ركلة حرة غ�ي مبا�ش
الراكل

ة   ركلة حرة غ�ي مبا�ش
الراكل وإنذار  ي

القانو�ن غ�ي  التمويه 

ة وإنذار  ركلة حرة غ�ي مبا�ش
الخاطئ الراكل 

ة   ركلة حرة غ�ي مبا�ش
الخاطئ الراكل  وإنذار 

راكل خاطئ
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15
القانون رقم 



لتماس121 ا رمية    |   1 5 نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

بكاملها  الكرة  الكرة قبل تجاوز  املنافس آلخر العب ملس  الفريق  التامس لصالح   تحتسب رمية 
لخط التامس، سواء أتجاوزته عىل األرض أو يف الهواء.

ليس باإلمكان إحراز هدف مبارشة من رمية التامس:  

الفريق املنافس: تحتسب ركلة مرمي.  • يف حال دخول الكرة إىل مرمى 
التامس: تحتسب ركلة ركنية. • الفريق منفذ رمية  الكرة إىل مرمى  يف حال دخول 

جراءات االإ  .1
بالتايل: القيام  املنفذ  التامس، يجب عىل  يف لحظة لعب رمية 

اللعب.   • میدان  مواجها  يقف 
جزء من كل قدم عىل خط التامس أو عىل األرض خارج خط التامس.  •
 رمي الكرة بكلتا اليدين من الخلف مرورا فوق الرأس من مكان خروجها من میدان اللعب.  •

 يجب أن يقف كافة املنافسني عىل مسافة 2 مرت )2 ياردة( عىل األقل من النقطة عىل خط 
التامس.  رمية  تنفيذ  التامس حيث مكان 

 تصبح الكرة يف اللعب عند دخولها إىل ميدان اللعب. يف حال ملس الكرة لألرض قبل دخولها، 
تنفيذ رمية  الفريق نفسه ومن املكان نفسه، ويف حال عدم  التامس من قبل  تنفيذ رمية  يعاد 

املنافس. الفريق  قبل  تنفيذها مرة أخرى من  يتم  فإنه  التامس بصورة صحيحة، 

الرمية بصورة متعمدة  بتنفيذ  التامس بصورة صحيحة،  رمية  تنفيذ  أثناء  الالعب،  قيام   يف حال 
اتجاه الالعب املنافس من أجل أن يتسنى له لعب الكرة مرة أخرى، ولكن بشكل ليس فيه 

اللعب. باستمرار  الحكم  املفرطة، ويسمح  للقوة  استخدام  أو  تهور  أو  إهامل 

يجب عىل الالعب منفذ رمية التامس عدم ملس الكرة مرة أخرى حتى تلمس العبا غريه.

رمية التامس
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والعقوبات    المخالفات   .2
 إذا نفذ العب رمية التامس ثم ملس الكرة مرة ثانية قبل أن تلمس العبا غريه، فإنه يتم منح 

الفريق املنافس له، وإذا ارتكب املنفذ مخالفة ملسة يد فـ: ركلة حرة غري مبارشة لصالح 

املنافس. • الفريق  لصالح  متنح ركلة حرة مبارشة 
التامس  •  تحتسب ركلة جزاء يف حال وقوع املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ رمية 

الحالة تحتسب ركلة حرة غري  الرمية هو حارس املرمى ويف هذه  باستثناء أن يكون منفذ 
مبارشة.

التامس أو يُعيقه بصورة غري عادلة )مبا  انتباه منفذ رمية   ينذر الالعب املنافس الذي يرصف 
يف ذلك االقرتاب منه مبسافة تقل عن 2 مرت )2 ياردة( من مكان تنفيذ رمية التامس( وذلك 

التامس تحتسب ركلة حرة غري مبارشة. الريايض ويف حال تم تنفيذ رمية  لسلوكه غري 

املنافس. الفريق  التامس من قبل العب  تنفيذ رمية  يتم  القانون،  وألي مخالفة أخرى لهذا 
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16
القانون رقم 



لمرمى125 ا ركلة    |   1 6 نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

 تُحتسب ركلة املرمى عند تجاوز الكرة بأكملها لخط املرمى سواء يف الهواء أو عىل األرض 
بعد أن يكون آخر من ملسها العب من الفريق املهاجم ومل يتم إحراز هدف.

 يجوز تسجيل هدف مبارشة من ركلة املرمى، لكن فقط يف مرمى الفريق املنافس. يف حال 
املرمى، تحتسب ركلة ركنية لصالح  لركلة  املنفذ  الفريق  الكرة مبارشة إىل مرمى  دخول 

املنافس. الفريق 

جراءات  االإ  .1

 يجب أن تكون الكرة ثابتة ويتم ركلها من أي نقطة داخل منطقة املرمى من قبل العب  •
املدافع.   بالفريق 

تركل وتتحرك بوضوح.  • اللعب عندما  الكرة يف  تصبح 
اللعب.  • الكرة يف  الجزاء حتى تصبح  املنافس خارج منطقة  الفريق  يتواجد العبو  يجب أن 

والعقوبات  المخالفات   .2
 يف حال، بعد أن أصبحت الكرة يف اللعب، قام الالعب منفذ ركلة املرمى بلمس الكرة مرة 

أخرى قبل أن تلمس العب آخر، تحتسب ركلة حرة غري مبارشة. يف حال قيام الالعب منفذ 
باليد: الكرة  املرمى مخالفة ملس  ركلة 

مبارشة.  • ركلة حرة   تحتسب 
باستثناء  • املرمى  املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ ركلة   تحتسب ركلة جزاء يف حال وقوع 

أن يكون منفذ الركلة هو حارس املرمى ويف هذه الحالة تحتسب ركلة حرة غري مبارشة.

الجزاء بسبب عدم  املنافسني داخل منطقة  الالعبني   عند تنفيذ ركلة املرمى، إذا كان أي من 
قيام العب  اللعب، ويف حال  باستمرار  السامح  فللحكم  للمغادرة،  الكايف  الوقت  امتالكهم 

تنفيذ ركلة املرمى وقام  الجزاء عند  الجزاء أو دخل إىل منطقة  منافس متواجد داخل منطقة 
اللعب، فإنه يعاد تنفيذ ركلة املرمى. الكرة قبل أن تكون يف  بلمس أو املنافسة عىل 

ركلة املرمى
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 يف حال دخول الالعب منطقة الجزاء قبل أن تصبح الكرة يف اللعب ويرتكب مخالفة أو يتم 
ارتكاب مخالفة ضده من قبل منافس، يتم إعادة تنفيذ ركلة املرمى وقد يتم إنذار أو طرد 

املخالفة. بناء عىل  املخالف  الالعب 

الركلة. تنفيذ  يعاد  فإنه  القانون،  لهذا  أخرى  وألي مخالفة 
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17
القانون رقم 



لركنية129 ا ركلة    |   1 7 نون  لقا ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

الهواء أو عىل األرض  الكرة بكاملها لخط املرمى سواء يف  الركنية عند تجاوز  الركلة   تحتسب 
بعد أن يكون آخر من ملسها العب من الفريق املدافع ومل يتم إحراز هدف.

 يجوز إحراز هدف مبارشة من الركلة الركنية، لكن فقط يف مرمى الفريق املنافس. يف حال 
لصالح  ركنية  ركلة  الركنية، يحتسب  للركلة  املنفذ  الفريق  إىل مرمى  مبارشة  الكرة  دخول 

املنافس. الفريق 

جراءات  االإ  .1

الكرة  • اجتازت فيها  التي  النقطة  األقرب إىل  الركنية  الراية  الكرة عند منطقة   يجب وضع 
املرمى.   خط 

الفريق املهاجم.  • يجب أن تكون الكرة ثابتة وتركل من قبل العب من 
املغادرة منطقة  • بحاجة  ركلها وتحركها بصورة واضحة، وليست  اللعب عند  الكرة يف   تصبح 

الركنية.  الراية 
الركنية.  • الراية  تحريك  يجب عدم 
 يجب أن يتواجد العبي الفريق املنافس عىل مسافة ال تقل عن 9.15 مرتا )10 يارده( من  •

اللعب. الكرة يف  الركنية حتى تصبح  قوس 

والعقوبات  المخالفات   .2
 يف حال، بعد أن أصبحت الكرة يف اللعب، أن الالعب منفذ الركلة الركنية ملس الكرة مرة 

أخرى قبل أن تلمس العب آخر، تحتسب ركلة حرة غري مبارشة. يف حال قيام الالعب منفذ 
باليد: الكرة  مخالفة ملس  الركنية  الركلة 

مبارشة.   • ركلة حرة  تحتسب 
الركنية  • الركلة  املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ   تحتسب ركلة جزاء يف حال وقوع 

الحالة يتم احتساب ركلة حرة  الركلة هو حارس املرمى ويف هذه  باستثناء أن يكون منفذ 
مبارشة. غري 

الركنية ركلة 
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بصورة  الركلة  بتنفيذ  بصورة صحيحة،  الركنية  الركلة  تنفيذ  أثناء  الالعب،  قيام   ويف حال 
الكرة مرة أخرى، ولكن بشكل  اتجاه الالعب املنافس من أجل أن يتسنى له لعب  متعمدة 

اللعب. باستمرار  الحكم  املفرطة، يسمح  للقوة  استخدام  أو  تهور  أو  ليس فيه إهامل 

القانون. لهذا  أخرى  الركلة ألي مخالفة  تنفيذ  ويعاد 
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بروتوكول 
الفيديو  حكم 

املساعد
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القدم قانون كرة  اإلمكان، مع مبادئ وفلسفة  يتوافق قدر  املساعد،  الفيديو   بروتوكول حكم 

املباراة أو  الفيديو املساعدين )VARs( إال بعد أن يكمل منظمو   ال يُسمح باستخدام حكام 
البطولة كل متطلبات برنامج المساعدة يف التنفیذ واالعتماد )IAAP(  كما ھو ُمبین يف وثائق 
االتحاد الدويل لكرة القدم لـ )IAAP(  كما یجب أن يتحصلوا عىل موافقة من االتحاد الدويل 

لكرة القدم مكتوبة سلفا

المبادئ   .1
املبادئ، يجب  القدم يعتمد عىل عدد من  الفيديو املساعدين يف مباريات كرة   استخدام حكام 

املساعدين.  الفيديو  مباراة تستخدم حكام  أي  أن تطبق جميعها يف 

اللقطات 1.  للدخول عىل  استقاللية  له  املساعد )VAR( هو حكم  الفيديو   حكم 
أو  والظاهر(  الواضح  )الخطأ  الحكم فقط يف حاالت  التلفزيونية، ويقوم مبساعدة 

بـ:  واملتعلقة  الغائبة(  املهمة  )الحادثة 

هدف أم ليس بهدف أ. 
ركلة جزاء أم ليست بركلة جزاء 	. 
اإلنذار(	.  أو  الثانية  الصفراء  البطاقة  )ليست  املبارشة  الحمراء   البطاقة 
 الهوية الخاطئة )عندما ينذر أو يطرد الحكم الالعب الخطأ من الفريق املخالف(د. 

 يجب عىل الحكم دامئا أن يتخذ قرارا، مثال ال يسمح للحكم أال يتخذ )أي قرار( وبعد 2. 
بعد  اللعب  باستمرار  بالسامح  القرار  القرار:  املساعد التخاذ  الفيديو  يستخدم حكم  ذلك 

مراجعته.  مزعوم ميكن  خطأ 
 القرار األصيل الذي اتخذ من قبل الحكم لن يتم تغيريه إال إذا أظهرت مراجعة الفيديو 3. 

القرار كان )خاطئا واضحا وظاهرا(. بوضوح أن 
)والحكام 4.  املساعد  الفيديو  )املراجعة(: وميكن لحكم  يبدأ  أن  الحكم   ال ميكن لغري 

)باملراجعة(. الحكم  أن يوصوا  اآلخرون( 

الربوتوكول واملبادئ 
العملية  والتطبيقات 

واإلجراءات

ت ا جراء ألإ وا لعملية  ا ت  لتطبيقا وا دئ  لمبا وا توكول  ل�ب ا   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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الفيديو 5.  املعلومات من حكم  بناء عىل  إما  الحكم،  النهايئ دامئا بواسطة  القرار   يتم أخذ 
.)RFO( )املساعد أو بعد ان قام الحكم مببارشة )مراجعة داخل امليدان

 ال يوجد وقت محدد إلجراءات املراجعة حيث ان الدقة أكرث أهمية من الرسعة. 6. 
التأثري إذا تم 7.  الفريق عدم اإلحاطة بالحكم أو محاولة   يجب عىل الالعبني ومسؤويل 

النهايئ  القرار  أو  املراجعة  القرار إجراءات  مراجعة 
الشفافية. 8.  املراجعة وذلك لضامن  الحكم )مرئيا( خالل إجراءات  يبقى  أن   يجب 
انضباطي قبل 9.  اتخاذ قرار  التي تم فيام بعد مراجعتها  الحادثة  بعد  اللعب  استمر   إذا 

الحادثة فإنه ال يتم إلغاؤه، حتى ولو تم تغيري القرار األصيل )ما عدا اإلنذار أو الطرد 
الواعدة أو منع فرصة واضحة لتسجيل هدف(. الهجمة  التداخل مع  أو  إليقاف 

10.  إذا توقف اللعب وتم إعادة استئنافه، ال ميكن للحكم أن يبارش )املراجعة( ماعدا يف   
أو  البصق،  أو  املشني  بالسلوك  أو مخالفة طرد محتملة مرتبطة  الخاطئة  الهوية  حاالت 

العدوانية املفرطة أو املهينة أو أي ترصفات مسيئة. العض أو 
اللعبة  قوانني  تقرر حسب  التي ميكن مراجعتها  الحادثة  قبل وبعد  اللعب  11.  فرتة   

املساعد. الفيديو  حكم  وبروتوكول 
أو قرار، ال توجد  )بالتحقق( من كل حالة  تلقائيا  الفيديو املساعد سوف يقوم  12.  حكم   

)باملراجعة(.  للمطالبة  الالعبني  أو  للمدربني  حاجة 

للتغي�ي القابلة  المباراة  قرارات  أو  مراجعة حاالت   .2
املتعلقة  األربعة  الفئات  املساعد فقط يف  الفيديو  الحكم مساعدة من حكم  يتلقى  أن   ميكن 

الحاالت، يتم استخدام حكم  للتغيري، ويف جميع هذه  القابلة  املباراة  أو قرارات  بحاالت 
الفيديو املساعد بعد أن يتخذ الحكم القرار األول أو األصيل( )مبا يف ذلك السامح باستمرار 

الحكام.  اللعب(، أو حادثة مهمة غائبة أو مل يتم مشاهدتها من قبل 

ال يتغري قرار الحكم األصيل إال إذا كان هناك )خطأ واضح وظاهر( )هذا يشمل أي قرار 
التسلل(. املباراة مثل  بناء عىل معلومة من أحد حكام  الحكم  اتخذه 

فيام ييل فئات القرارات أو الحاالت التي ميكن مراجعتها يف حالة احتامل وجود )خطأ واضح 
أو )حادثة مهمة غائبة(:  وظاهر( 

 هدف أم ليس بهدفأ. 

باليد. خطأ  • الكرة  الهدف )ملس  بناء أو تسجيل  املهاجم عند  الفريق   خطأ من 
إلخ(. تسلل... 

الهدف. • قبل تسجيل  اللعب  الكرة خارج 
قرار هدف أم ليس بهدف. •
الجزاء أو تجاوز بواسطة  • الراكل عند تنفيذ ركلة   مخالفة من حارس املرمى أو 
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املهاجم أو املدافع الذي أصبح متداخل يف اللعب بشكل مبارش إذا ارتدت ركلة 
الجزاء من القائم أو العارضة أو حارس املرمى

 ركلة جزاء أم ليست بركلة جزاء	. 

الكرة  • الجزاء )ملس  الهجمة إىل حالة ركلة  بناء  الفريق املهاجم عند   خطأ من 
الخ(  تسلل  باليد، خطأ، 

الحادثة  • قبل  اللعب  الكرة خارج 
الجزاء(  • أو خارج منطقة  املخالفة )داخل  مكان 
ركلة جزاء غري صحيحة  • احتساب 
ركلة جزاء مل تحتسب • مخالفة 

اإلنذار(  	.  أو  الثانية  الصفراء  البطاقة  )ليست  املبارشة  الحمراء   البطاقات 

املخالفة وموقف  • الخصوص مكان  لتسجيل هدف )عىل وجه   منع فرصة محققة 
الالعبني(   بقية 

بتهور(  • املهاجمة  )أو  العنيف  اللعب 
السلوك املشني، العض أو البصق عىل شخص آخر   •
مهينة • أو  مسيئة  عدوانية،  استخدام ترصفات 

أو صفراء( د.  )بطاقة حمراء  الخاطئة   الهوية 
)املعاقب(  الفريق املخطئ  الحكم مبعاقبة مخالفة وبعد ذلك منح العب خطأ من   إذا قام 
بطاقة صفراء أو حمراء، هوية الالعب املخطئ ميكن أن تراجع، ال ميكن مراجعة املخالفة 

يف حد ذاتها اال إذا كانت مرتبطة بهدف، حالة جزاء أو بطاقة حمراء مبارشة.

العملية  التطبيقات   .3
التالية: العملية  االتفاقيات  تشمل  مباراة  املساعدين خالل  الفيديو  حكام  استخدام 

الفيديو )VOR( مبساعدة مساعد  • املباراة يف غرفة تشغيل  املساعد  الفيديو   يشاهد حكم 
.)OR( ومشغل اإلعادة )AVAR( الفيديو املساعد حكم 

 بناء عىل عدد زوايا الكامريات )واعتبارات أخرى ميكن أن يكون هناك أكرث من مساعد  •
اإلعادة.  أو مشغل  املساعد  حكم فيديو 

التواصل مع حكم  • أو  الفيديو   يسمح لألشخاص املرصح لهم فقط بدخول غرفة تشغيل 
املباراة.  اإلعادة خالل  أو مشغل  الفيديو املساعد  أو مساعد حكم  الفيديو املساعد 

التلفزيوين.  • اإلعادة  لقطات  والتحكم يف  الدخول  استقاللية يف  له  املساعد  الفيديو  حكم 
 حكم الفيديو املساعد متصل مع نظام االتصاالت املستخدم من قبل حكام املباراة ويستطيع  •

ان يسمع كل ما يقولون، حكم الفيديو املساعد ميكن أن يتحدث فقط إىل الحكم من خالل 
الضغط عىل الزر )وذلك ملنع ازعاج الحكم باملحادثات داخل غرفة تشغيل الفيديو(.  
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)املراجعة( ميكن ملساعد  • أو  )التحقق(  املساعد مشغول ب  الفيديو  يكون حكم   عندما 
إيقاف أو  املباراة تحتاج أي  الحكم خصوصا إذا كانت  التواصل مع  الفيديو املساعد  حكم 

اللعب.  استئناف  يتم  ان ال  للتأكد 
زاوية  • أفضل  باختيار  املساعد  الفيديو  يقوم حكم  تلفزيونية،  لقطة  مراجعة  الحكم  قرر   إذا 

أو رسعة االعادة: ميكن للحكم أن يطلب زوايا رسعة إعادة أخرى أو إضافية.

جراءات  االإ  .4

االأصىلي القرار 

 يجب دامئا عىل الحكم والحكام اآلخرون أن يتخذوا القرار األويل )مبا يف ذلك أي قرار  •
الغائبة(.  الحادثة  انه ال يوجد حكم فيديو مساعد )ماعدا  لو  انضباطي( كام 

 غري مسموح للحكم والحكام اآلخرون عدم اتخاذ )أي قرار( الن ذلك سوف يقود إىل  •
الهامة إذا حدث  الكثري من )حاالت املراجعة( واملشكالت  تحكيم ضعيف أو غري حاسم، 

التكنولوجيا.   يف  عطل 
املساعد  • الفيديو  النهايئ، حكم  القرار  اتخاذ  يستطيع  الذي  الوحيد  الشخص   الحكم هو 

الحكم. فقط مساعدة  ويستطيع  اآلخرون  الحكام  يحملها  التي  الصفة  نفس  لديه 
الراية أو الصافرة املخالفة فقط مسموح به عند وجود حالة هجوم واضحة جدا  •  تأخري 

التسجيل أولديه فرصة للجري نحو أو إىل داخل منطقة  عندما يكون الالعب عىل وشك 
املنافس.  الفريق  جزاء 

رايته  • اشهار  املساعد  الحكم  رايته ملخالفة يجب عىل  بتأخري  املساعد  الحكم  قام   إذا 
الفريق املهاجم هدف، ركلة جزاء منحت، ركلة حرة ركلة ركنية، رمية متاس  إذا سجل 
انتهى: يف جميع الحاالت األخرى ينبغي للحكم  الكرة بعد هجوم أويل  أو سيطرة عىل 

املساعد أن يقرر إذا كان سوف يرفع رايته أو ال حسب متطلبات املباراة.

لتحقق ا

لكل هدف  • تلقايئ  بشكل  التلفزيونية  اللقطات  من(  )بالتحقق  املساعد  الفيديو   يقوم حكم 
حقيقي أو محتمل، قرار أو حالة لركلة جزاء أو طرد مبارش، أو يف حالة الهوية الخاطئة، 

مختلفة.  إعادة  كامريا ورسعات  زوايا  مستخدما 
الرسعة  • مستخدما  التلفزيونية  اللقطات  من(  )التحقق  املساعد  الفيديو  حكم   يستطيع 

مثل  للوقائع  استخدامها  ينبغي  البطيئة  اإلعادة  عام  بشكل  لكن  البطيئة  اإلعادة  أو  العادية 
الكرة خارج  اليد،  الجسدية وملسة  للمخالفات  التالمس  نقطة  الالعب،  أو  املخالفة  مكان 
العادية ينبغي أن تستخدم لتحديد  اللعب )مبا يف ذلك هدف أو ليس هدف(: الرسعة 

)الشدة( يف املخالفة أو لتحديد إذا كانت مخالفة ملسة يد. 
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 إذا مل يوضح )التحقق( )خطأ واضح وظاهر( أو )حادثة مهمة غائبة( ال داعي يف العادة  •
الحكم، ويعترب هذا )تحقق صامت(، عىل  بالتواصل مع  املساعد  الفيديو  أن يقوم حكم 

أي حال، يف بعض األوقات إذا قام حكم الفيديو املساعد بتأكيد عدم ارتكاب )خطأ واضح 
وظاهر( أو )حادثة مهمة غائبة( يساعد ذلك الحكم أو الحكم املساعد إلدارة الالعبني أو 

املباراة. 
 إذا كان هناك حاجة إىل تأخري استئناف اللعب من اجل )تحقق ما( سوف يقوم الحكم  •

باإلشارة بوضوح إىل ذلك من خالل وضع اصبعه عىل سامعة االذن أو سامعة الراس وميد 
الذراع األخرى. يجب عليه املحافظة عىل هذه اإلشارة حتى يكتمل )التحقق(  يده أو 

الفيديو املساعد أو أحد  )التي قد تكون من حكم  الحكم يتلقى معلومات  ذلك اعالن بان 
املباراة االخرون(.   حكام 

أو )حادثة مهمة غائبة( سوف ينقل  • )التحقق( )خطأ واضح وظاهر( محتمل   إذا أظهر 
الفيديو املساعد هذه املعلومات إىل الحكم الذي سوف يقرر بعدها إذا ما سوف  حكم 

يبدأ يف )املراجعة( أم الال.

المراجعة

 ميكن للحكم أن يبدأ يف )مراجعة( )خطأ واضح وظاهر( محتمل أو )حادثة مهمة غائبة(  •
عندما:  

بـ )املراجعة(.•  الحكام اآلخرين(  الفيديو املساعد )أو أحد  يويص حكم 
الحكم اشتبه أن يشء ما مهم قد )فاته(. ’• 

اللعب.  • الحكم استئناف  اللحظة يؤخر  اللعب قد توقف يف تلك  إذا كان 
الكرة إىل حالة  • اللعب عندما تصل  اللحظة، يوقف الحكم  اللعب يف تلك   إذا مل يتوقف 

أو منطقة محايدة )عادة عندما ال يكون أي من الفريقني يف حالة هجوم( ويظهر إشارة 
التلفزيون. 

التلفزيونية وعىل  • اإلعادة  ما ميكن مشاهدته يف  للحكم  املساعد  الفيديو   يوصف حكم 
ذلك: بعد  الحكم 

املراجعة •  الحكم  )إذا مل تكن عملت( يذهب إىل منطقة مراجعة  التلفزيون   يظهر إشارة 
النهايئ، لن  التلفزيونية - مراجعة داخل امليدان )OFR( - قبل أن يتخذ القرار  االعادة 

يطلب  استثنائية  ماعدا يف ظروف  التلفزيونية  اإلعادة  االخرون مبراجعة  الحكام  يقوم 
بذلك. القيام  الحكم  منهم 
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أو 
الفيديو •  واملعلومات من حكم  الشخيص  الحكم  بناء عىل فهم  النهايئ  القرار  باتخاذ   يقوم 

الحكام االخرين عندما يكون ذلك رضوري - مراجعة حكم  املساعد، واملعلومات من 
فقط  املساعد  الفيديو 

يتبعها  • التلفزيون(  )إشارة  يظهر  أن  الحكم  املراجعة، يجب عىل  إجراءات  كلتا  نهاية   عند 
النهايئ.  بالقرار  مبارشة 

الكرة  • اعتبارات ملس  التسلل،  التداخل يف  التنافيس،  الخطأ  الذاتية، مثل شدة   للقرارات 
امليدان( )OFR( تكون مناسبة.  )املراجعة داخل  باليد 

التالمس )ملس  • نقطة  )التسلل(،  الالعب يف  أو  املخالفة  مثل، مكان  الحقيقية   للقرارات 
الكرة باليد أو خطأ(، املكان )داخل أو خارج منطقة الجزاء(، الكرة خارج اللعب الخ، 

العادة تكون مناسبة لكن )مراجعة داخل ميدان  املساعد يف  الفيديو  مراجعة حكم 
إذا كانت سوف تساعد اإلدارة  الحقيقية  للقرارات  اللعب( )OFR( ميكن أن تستخدم 

الالعبني أو املباراة أو لتسويق القرار )مثل قرار حاسم - موثر اتخذ يف وقت متأخر من 
املباراة(.

 ميكن للحكم أن يطلب زوايا كامريا أو رسعة إعادة مختلفة لكن، بصفة عامة، اإلعادة  •
التالمس  نقطة  الالعب،  أو  املخالفة  مكان  مثل  فقط  للوقائع  تستخدم  أن  ينبغي  البطيئة 
اللعب )مبا يف ذلك هدف أو ليس  الكرة خارج  باليد،  الكرة  للمخالفات الجسدية وملس 

هدف(: الرسعة العادية يجب أن تستخدم من أجل )شدة( املخالفة أو لتحديد إذا كانت 
يد. ملسة  مخالفة 

 من أجل القرارات أو الحاالت املتعلقة باألهداف أو ركلة الجزاء أم ليست بركلة جزاء  •
الرضوري  الهدف )DOGSO(، رمبا من  لتسجيل  املحققة  الفرصة  الحمراء ملنع  والبطاقات 

الحالة: هذا رمبا يتضمن كيف  القرار أو  التي قادت مبارشة إىل  الهجمة  مراجعة مراحل 
املفتوح. اللعب  الكرة يف  املهاجم عىل  الفريق  سيطر 

إلخ( طاملا  • التامس...  الركنية. رميات  )الركالت  االستئناف  بتغيري  القدم ال يسمح   قانون كرة 
مراجعتهم. لهذا ال ميكن  اللعب،  استئناف  تم 

العقوبة  • )املراجعة( ويتخذ  يبارش  أن  للحكم فقط  استئنافه، ميكن  اللعب وتم  توقف   إذا 
بالسلوك  مرتبطة  محتملة  مخالفة طرد  أو  الخاطئة  الهوية  أجل  من  املناسبة  االنضباطية 

أو ترصفات مسيئة.  املهينة  املفرطة،  العدوانية  أو  العض  البصق،  املشني. 
النهايئ  • القرار  الدقة يف  ينبغي أن تكتمل بكفاءة قدر اإلمكان، لكن  املراجعة   إجراءات 

أكرث أهمية من الرسعة. من أجل هذا السبب، وألن بعض الحاالت مركبة مع العديد من 
القرارات أو الحاالت املمكن مراجعتها، ال يوجد حد اقىص من الوقت إلجراء املراجعة.
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ي  
النها�أ القرار 

التلفزيون( ويوضح  • )إشارة  يُظهر  أن  الحكم  املراجعة، يجب عىل  إجراءات  تنتهي   عندما 
النهايئ. قراره 

انضباطية )عندما يكون  • إلغاء أي عقوبة  أو  أو تغيري  الحكم بعدها بأخذ   سوف يقوم 
القدم. كرة  لقانون  وفقا  اللعب  ويستأنف  مناسبا( 

الفريق ومسؤوىلي  البدالء  الالعبون، 

أو  • لكل حالة  تلقايئ  بشكل  )التحقق(  بعملية  املساعد سيقوم  الفيديو  أن حكم   باعتبار 
أو )املراجعة(  )التحقق(  الالعبني لطلب  أو  قرار، ال توجد حاجة للمدربني 

 يجب أال يحاول الالعبون، أو البدالء، أو مسؤولو الفريق التأثري، أو التداخل مع إجراءات  •
النهايئ.   القرار  املراجعة، مبا يف ذلك عند توضيح 

البدالء ومسؤويل  • اللعب:  البقاء يف ميدان  الالعبني  ينبغي عىل  املراجعة،   خالل إجراءات 
اللعب. يكونوا خارج میدان  أن  ينبغي  الفريق 

 سوف يتم انذار الالعب، أو البديل، أو الالعب املستبدل، أو مسؤول الفريق الذي يبالغ يف  •
الحكم.  أو يدخل إىل منطقة مراجعة  التلفزيون(  )إشارة  إظهار 

 سوف يتم طرد الالعب، أو البديل، أو الالعب املستبدل، أو مسؤول الفريق الذي يدخل  •
الفيديو. تشغيل  غرفة  إىل 

المباراة صالحية 

املباراة بسبب: تتأثر صالحية  املبدأ، لن  من حيث 

• )GLT( )الفيديو املساعد )كام يف تقنية خط املرمى  عطل )اعطال( يف تقنية حكم 
املساعد  • الفيديو  أن حكم  املساعد )عىل أساس  الفيديو  تتعلق بحكم  )قرارات( خاطئة   قرار 

هو حكم(..
قرار )قرارات( عدم مراجعة حالة.  •
للمراجعة. • قابل  قرار غري  أو  لحالة  )مراجعات(  مراجعة 
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 عجز مشغل حكم الفيديو المساعد )VAR( أو مساعده )AVAR( أو مسؤول إعادة 
لتشغيل ا

 القانون السادس: رشوط الحكام اآلخرين: )يجب أن تنص قواعد املنافسة بوضوح عىل من 
يحل محل حكم املباراة إذا أضحى غري قادر عىل استئناف أو مواصلة املباراة أو إذا حدث 

التي  التشغيل يف املباريات  القانون أيًضا عىل عامل إعادة  معه أي عارض(، وينطبق هذا 
مساعدين. فيديو  حكام  فيها  يُتخذ 

 ومبا أن هناك حاجة إىل تدريب ومؤهالت خاصة لشغل منصب حكم فيديو )VMO( أو 
املنافسة: التالية يف قواعد  املبادئ  إدراج  فإنه يجب  التشغيل،  إعادة  مسؤول 

 ال يجوز استبدال حكم الفيديو املساعد )VAR(  أو مساعده )AVAR(  أو مسؤول إعادة  •
الدور لهذا  املتابعة إال بشخص مؤهل  أو  البدء  يتعذر عليه  الذي  التشغيل 

التشغيل،  • الفيديو املساعد أو مسؤول إعادة  العثور عىل بديل مؤهل لحكم   إذا مل يتم 
املساعد الفيديو  تقنية حكم  استخدام  أو مواصلتها دون  املباراة  استئناف  *فإنه يجب 

 إذا مل يتم العثور عىل بديل مؤهل ملساعد حكم الفيديو املساعد، * فإنه يجب أن تُلعب  •
الفريقان يف  يتفق  الفيديو املساعد، ما مل  تقنية حكم  أو تستمر دون استخدام  املباراة 
فيديو  باستخدام حكم  املباراة  متابعة  أو  أنه ميكن لعب  استثنائية وكتابًة عىل  ظروف 

فقط  التشغيل  إعادة  ومسؤول  مساعد 

* ال يُطبق هذا االتفاق يف حالة وجود أكرث من حكم AVAR  أو إعادة تشغيل.
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برنامج االتحاد 
الدويل لكرة 

القدم للجودة
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للمنتجات  للجودة معايريا  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  برنامج  أبحاث معمقة، يضع   بناء عىل 
لتوصيات  تقدميه  إىل  باإلضافة  القدم،  كرة  لعبة  املستخدمة يف  وللتقنيات  اللعب  وألسطح 

لوائحهم. املنافسات من تحديد  مُتّكن منظمي  موحدة يف مجاالت أخرى 

وفًقا  والتقنيات  اللعب  وأسطح  املنتجات  وظائف  من  املستقلة  االختبار  معاهد   تتحقق 
ُمعتمدة من  االختبارات  بهذه  تقوم  التي  املعاهد  أن تكون  املُخصصة، كام يجب  للمعايري 

املنتجات وأسطح  تلك  التالية  الجودة  القدم، وتحدد عالمات  الدويل لكرة  االتحاد  طرف 
السائدة: للمتطلبات  وفًقا  واعتامدها  اختبارها  تم  التي  والتقنيات  اللعب 

)FIFA Basic( * الحد االأد�ن من متطلبات االتحاد الدوىلي لكرة القدم

األدىن من معايري  بالحد  تفي  التي  املنتجات  لتحديد  املعيار  اختبار هذا  متطلبات   تم تصميم 
فيها عىل تحديد  الرتكيز  القدم، وينصب  لكرة  األساسية  والدقة والسالمة والصمود  األداء 

اللعبة. مستويات  مختلف  استخدامها يف  إمكانية  مع ضامن  الدنيا  املعايري 

)FIFA Quality( متطلبات االتحاد الدوىلي لكرة القدم ذات الجودة

والتقنيات  اللعب  املنتجات وأسطح  االختبار عىل مدى دميومة وسالمة هذه  متطلبات   تؤكد 
الرتكيز  القدم، وينصب  الدويل لكرة  األكرث جودة من معيار الحد األدىن من متطلبات االتحاد 

األداء والدقة األساسية. اختبار معايري  لها بعد  املكثف  فيها عىل ضامن االستخدام 

)FIFA Quality pro( افية متطلبات االتحاد الدوىلي لكرة القدم االح�ق

األداء والدقة  العالية جدا من  الجودة  الرتكيز فيها عىل متطلبات االختبار ذات   ينصب 
الجودة  عالمة  تحمل  التي  والتقنيات  اللعب  وأسطح  املنتجات  تصميم  فيها  ويتم  والسالمة، 

املستويات. األمثل ولتستخدم عىل أعىل  األداء  لتحقق  هذه 

برنامج االتحاد الدويل لكرة 
القدم للجودة 
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للجودة  القدم  الدويل لكرة  االتحاد  برنامج  املعلومات حول  وملزيد من   
املعتمدة  الخاصة واملنتجات  )FIFA Quality Programme( واملعايري 

موقع  زيارة  والتقنيات... ميكنك  اللعب   وأسطح 
 https://football-technology.fifa.com.

 * يحل الحد األدىن من متطلبات االتحاد الدويل لكرة القدم )FIFA Basic( محل معيار 
التي تم اختبارها وفًقا لهذا  اللعب  القدم وأسطح  الدويل )IMS(، وستظل كرات  املباريات 

انتهاء صالحية شهادتها. غاية  إىل  لالستخدام  مؤهلة  القديم  املعيار 
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الالعبون الثالث:  القانون 

ما يصل  • باستخدام  للفرق  السامح  "الكربى" خيار  املنافسات  الذي مينح  املؤقت  التعديل  يصبح 
الثالث. القانون  إىل خمسة تبديالت )مع فرص استبدال محدودة( جزءا من 

بديل. • بتسمية ما يصل لخمسة عرش العب  أن تسمح  املنافسات  لوائح  بإمكان  أصبح 

اللعب واستئناف  بداية  الثامن:  القانون 

البداية. • وركلة  املرمى  بني  الفريقان  ليختار  املعدنية  للعملة  الحكم  رمي  توضيح حول 

المباراة نتيجة  تحديد   : العا�ش القانون 

الجزاء. • الركالت من عالمة  تنفيذ  أثناء  الفريق  إداريي  إمكانية تحذير وطرد أحد  توضيح 

القانون رقم 12: األأخطاء وسوء السلوك

للكرة بيده يف منطقة جزائه. • توضيح أخطاء ملس حارس املرمى 

القانون رقم 12: األأخطاء وسوء السلوك

الالعبني أرضية امليدان دون  • التي مُُتنح عندما يغادر أحد  الحرة  الركلة  توضيح حول موقع 
الحكم ثم يرتكب مخالفة ضد عنرص خارجي. إذن 

القانون رقم 14: ركلة الجزاء

الجزاء. • تنفيذ ركلة  وأثناء  املرمى قبل  توضيح مكان حارس 
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ملخص تعديالت القوانني
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اللعبة يف نسخة 2023/2022، ويتم  التي تم إجراؤها عىل قوانني  التغيريات   تجدون أدناه 
القدمية،  الصياغة  أو اإلضافية لكل تغيري جنبًا إىل جنب مع  املعدلة  أو  الجديدة  الصياغة  تقديم 

الحاصل. التعديل  تتبع برشح  االقتضاء  وعند 

تفاصيل تعديالت قوانني اللعبة 
2023/2022

المنافسات )ص 45( ى  ي ك�ب
التبديالت �ن الثالث: الالعبون: زيادة عدد  القانون 

التبديالت 1. عدد 

المعدل النص 

التبديالت املسموح بها يف كل مباراة  القدم الحد األقىص لعدد   يحدد االتحاد الدويل لكرة 
القاري أو االتحاد الوطني املعني، وال  رسمية يرشف عليها هو أو يرشف عليها االتحاد 

والسيدات  الرجال  ملنافسات  بالنسبة  أما  باستثناء  تبديالت.  العدد خمسة  يتجاوز  أن  يجوز 
التي تضم الفرق األوىل من األندية التي تلعب أعىل درجة يف الدولة أو التي تشارك فيه 
والتي تسمح  فيها  تبديالت كحد أقىص  ثالثة  استخدام  فإنه ميكن  )أ(  الوطنية  املنتخبات 

فريق: لكل  فإن  تبديالت،  املنافسة بخمس  قوانني  فيها 

ثالث فرص استبدال كحد أقىص*  
باإلضافة إىل ذلك، ميكنه إجراء تبديالت بني الشوطني  

فإنه سيتم احتساب ذلك كفرصة  الوقت،  تبديالت يف نفس  الفريقان  يُجري كال  *عندما 
)وطلباتها(  املتعددة  الفريق  تبديالت  احتساب  ويتم  الفريقني،  كال  من  مستخدمة  تبديل 

تبديل مستخدمة. اللعب كفرصة  التوقف عن  نفس فرتة  خالل 

ي
ضا�ف األإ الوقت 

له، فسيصبح    املتاحة  التبديالت  أو فرص  للتبديالت  الحد األقىص  الفريق  إذا مل يستخدم 
الوقت اإلضايف. تبقى منها يف  استخدام ما  بإمكانه 
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باستخدام    قواعدها  التي تسمح  املنافسات  إضافية يف  استبدال  فريق فرصة  لكل  سيكون 
بديل إضايف يف الوقت اإلضايف.

كام ميكن إجراء االستبداالت بني نهاية الوقت األصيل للمباراة وقبل انطالق أول   
تتم يف  التي  التبديالت  الشوطني اإلضافيني، وال تحتسب  الشوطني اإلضافيني، وكذلك بني 

استبدال مستخدمة. أنها فرص  التوقيت عىل  هذا 

املنافسة عىل: يجب أن تنص لوائح 

البدالء الذين يجوز تسميتهم، من ثالثة إىل إثنا عرش خمسة عرش بديال كحد أقىص.  • عدد 
 إذا كان ميكن استخدام بديل إضايف عندما تصل املباراة إىل األشواط اإلضافية )بغض النظر  •

التبديالت املسموح بها(. الحد األقىص من عدد  الفريق قد استنفذ  عن كون 

المباريات ي 
با�ق

الوطنية األوىل  املنتخبات  إثنا عرش خمسة عرش بديال كحد اقىص يف مباريات   ميكن تسمية 
)أ( وميكن استخدام ستة منهم كحد أقىص يف كافة املباريات األخرى...

)...(

البدالء )ص  املتعلقة بعدد  التعديالت  العامة" عىل بعض  "التعديالت  ميكنكم االطالع يف قسم 
)20

ح  ال�ش
أو  الفرق األوىل لألندية  التي تضم  املنافسات  الذي مينح  الثالث  للقانون  املؤقت  التعديل  أصبح 

املباراة  تبديالت يف  باستخدام ما يصل إىل خمسة  للفرق  السامح  "أ" خيار  الوطنية  املنتخبات 
الثالث. القانون  التبديل( اآلن جزءا من  الواحدة )مع وجود حد لفرص 
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الفريق )ص 90( إداريو  المباراة:  نتيجة  : تحديد  العا�ش القانون 

الجزاء الركالت من عالمة   .3

المعدل النص 

الجزاء الركالت من عالمة  أثناء  التبديالت والطرد 
يجوز إنذار، أو طرد العب، أو بديل، أو العب مستبدل، أو أحد إداريي الفريقني.   

ح  ال�ش

الجزاء. الركالت من عالمة  تنفيذ  أثناء  الفريق  إداريي  إمكانية تحذير وطرد أحد  تأكيد 

المعدنية )ص 81( العملة  اللعب، رمي  بداية واستئناف  الثامن:  القانون 

البداية ركلة   .1

المعدل النص 

جراء  األإ
يرمي الحكم عملة معدنية ويقرر الفريق الذي يفوز بهذه بوجهها القرعة )...(  

ح  ال�ش

الحكم،  البداية - عىل عاتق  - لتحديد جهة املرمى وصاحب ركلة  العملة  تقع مسؤولية رمي 
العارش. القانون  الصياغة متسقة مع  أن تكون  ويجب 
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القانون رقم 12: االأخطاء وسوء السلوك، لمس حارس المرمى للكرة بيده )ص 105(

جراء االنضباطي االإ  .3
إيقاف هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف

المعدل النص 

إذا حرم العب الفريق املنافس من هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف عن طريق مخالفة 
ارتكب فيه املخالفة )باستثناء حارس  الذي  النظر عن املكان  يُطرد بغض  الالعب  ملسة يد، فإن 

منطقة جزائه(. داخل  املرمى 

ح  ال�ش

ميكن أن يساء تفسري اإلشارة إىل مخالفات ملس الكرة باليد - يف قسم إيقاف فرصة محققة 
لتسجيل هدف يف القانون رقم 12 - إذ قد تحمل عىل أنه ميكن طرد حارس املرمى إذا ارتكب 

القانون" املستخدم يف قسم  مخالفة ملسة يد يف منطقة جزائه، لذا مُتت إضافة "هذا الرشط/ 
القانون رقم 12. الطرد" إىل  التي تستوجب  "املخالفات 
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اللعب الرتكاب مخالفة ضد  القانون رقم 12: االأخطاء وسوء السلوك: مغادرة ميدان 
عنرص خارجي )ص 108(

السلوك االأخطاء وسوء  بعد  اللعب  استئناف   .4

المعدل النص 

أو خارجه  اللعب  ارتكبها العب متواجد داخل ميدان  اللعب بسبب مخالفة  الحكم  إذا أوقف 
ضد شخص خارجي، فإن اللعب يستأنف بإسقاط الكرة، ما مل يتم منح ركلة حرة غري مبارشة 

الركلة الحرة غري املبارشة من نقطة خط  اللعب دون إذن الحكم، وتُنفذ  بسبب مغادرة ميدان 
اللعب. الالعب ميدان  الذي غادر منه  الحد 

ح  ال�ش

القانون واضح بشأن عدم إمكانية منح ركلة حرة نتيجة مخالفة ضد عنرص خارجي، ومع  إن 
ذلك، إذا غادر العب أرضية امليدان دون إذن الحكم ثم ارتكب هذه املخالفة أثناء وجود 
الفريق املنافس  اللعب، فإنه يُعاقب عىل ذلك مبنح ركلة حرة غري مبارشة لصالح  الكرة يف 

وتنفذ من خط الحد ومكان مغادرة الالعب للميدان دون إذن الحكم.
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القانون رقم 14: ركلة الجزاء: موقف حارس المرمى )ص 115(

جراءات 1. االإ

المعدل النص 

)...( يجب أن تكون قدم حارس مرمى الفريق املدافع أو جزء منها )عىل األقل( مالمسة أو عىل 
نفس املستوى مع خط املرمى أو خلفه عند ركل الكرة.

ح  ال�ش

من قبل، كان يجب أن تكون إحدى قدما حارس املرمى أو جزء منها )عىل األقل( فوق خط 
الجزاء(، وبالتايل، إذا  الركلة من عالمة  الجزاء )أو  التي يتم فيها تنفيذ ركلة  اللحظة  املرمى يف 
وضع حارس املرمى إحدى قدميه أمام خط املرمى وترك األخرى خلفه، فقد كان هذا الفعل 

النص  لذا تم تعديل  اكتسابه ألي ميزة غري عادلة،  الفنية رغم عدم  الناحية  يعترب مخالفة من 
املوقف.  مثل هذا  املعاقبة عىل  لنتجنب 

إبقاء كلتا قدميه فوق  القانون تتطلب من حارس املرمى  التعديل عىل أن "روح"  سيؤكد هذا 
خط املرمى لغاية تنفيذ الركلة، أي ال يجوز لحارس املرمى الوقوف ال خلف وال أمام خط 

املرمى.



نون153 لقا ا ت  ا لتغي�ي موجز  ملخص    |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا



قاموس 
املصطلحات



155

 IFAB مجلس إدارة االتحاد الدويلي لكرة القدم  
القدم مسؤول  الدويل لكرة  الربيطانية األربعة واالتحاد  القدم  اتحادات كرة  يتألف من   كيان 

التغيريات عىل  العامل. من حيث املبدأ، يجوز فقط اعتامد  اللعبة يف كافة أرجاء  عن قوانني 
الذي ينعقد عادة خالل شهر فرباير أو مارس.  العام السنوي  القوانني باالجتامع 

 FIFA االتحاد الدويلي لكرة القدم  
الكيان الحاكم واملسؤول عن كرة القدم يف كافة أرجاء العامل. 

القاري   االتحاد   
القارية الستة: االتحاد اآلسيوي لكرة   الكيان املسؤول عن كرة القدم يف قارة ما. االتحادات 
أمريكا ومنطقة  اتحاد شامل ووسط  )أفريقيا(،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  )آسيا(،  القدم 

لكرة  الجنوبية  أمريكا  اتحاد  الكاريبي(،  ومنطقة  أمريكا  القدم )شامل ووسط  لكرة  الكاريبي 
لكرة  األورويب  واالتحاد  )أوقيانوسيا(  القدم  لكرة  أوقيانوسيا  اتحاد  الجنوبية(،  )أمريكا  القدم 

)أوروبا(. القدم 

ي 
الوط�ن القدم  االتحاد كرة   

الكيان املسؤول عن كرة القدم يف الدولة.

التفاصيل  يتعدى  أو تفسري فيام  إيضاح  أو عبارات بحاجة إىل  القاموس كلامت   يتضمن 
لغات أخرى. إىل  ترجمتها  السهولة  ليس من  والتي  بالقوانني  املدرجة 
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هيئات أو كيانات كرة القدم
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إلغاء 
املحدد النتهائها. امليعاد  قبل  املباراة  إلغاء  أو  إنهاء 

الضائع   بدل  الوقت 
الضائع يف  الوقت  نهاية كل شوط تعويضا عن  باحتسابه بحلول  املتاح واملسموح  الوقت 
إلخ.  أو االحتفاالت بتسجيل األهداف...  أو اإلجراءات االنضباطية  أو اإلصابات  التبديالت 

المنافسة 
هو ترصف يقوم به الالعب للتنافس أو التالحم مع املنافس من أجل الكرة 

)المنافس(  مكاتفة 
)الذي يبقى  الذراع  العلوي من  الكتف والجزء  املنافس عادة باستخدام  تحِد والتحام بدين ضد 

الجسم(. من  قريب 

الجسم(  يد  )لت�ب التوقف 
الجوية )درجات  الظروف  نتيجة  املنافسة  الالعب، قد تسمح قواعد  من أجل مصلحة وسالمة 
بانخفاض  ثانية إىل 3 دقائق( للسامح   90 بتوقف )منعش( )عادة  العالية والرطوبة(،  الحرارة 

درجة حرارة الجسم، هذه تختلف عن توقف رشب السوائل.

الخداع
التحايل عىل الحكم التخاذ قرار غري سليم أو عقوبة انضباطية غري  أو  ترصف من شأنه تضليل 

الفريق. أو  املتحايل  بها  ينتفع  صحيحة 

لتعمد  ا
هو ترصف يقوم به الالعب بقصد، أي أنه ليس ردة فعل أو فعل غري مقصود.

ة  المبا�ش الحرة  الركلة 
الركلة الحرة التي ميكن تسجيل هدف من خالل ركل الكرة يف مرمى املنافس بدون ان تكون 

ملست العبا آخر.

مصطلحات كرة القدم
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تقدير
الرأي الذي يستعني به الحكم أو حكم آخر باملباراة عند اتخاذ قرار.

اض االع�ت
بإنذار  املباراة: يعاقب  العلني )شفهيا أو جسديا( عىل قرار حكم  أو االحتجاج  املوافقة  عدم 

صفراء(. )بطاقة 

االنتباه  رصف 
إزعاج أو إرباك أو جذب االنتباه )عادة بشكل غري عادل(.

وبات(   )الم�ش توقف 
الواحدة(  الدقيقة  تتجاوز  )ال  وللرتطيب  السوائل  لتناول  بتوقف  املسابقات  أنظمة  تسمح  قد 

الجسم. لتربيد  التوقف  تختلف عن  لالعبني وهذه 

الكرة  إسقاط 
الذي ملس  الفريق  الكرة لالعب واحد من  الحكم بإسقاط  إذ يقوم  اللعب  طريقة الستئناف 

الكرة لحارس املرمى(، وتصبح  الجزاء عندها يتم اسقاط  الكرة آخر مرة )ما عدا داخل منطقة 
اللعب عند ملسها األرض. الكرة يف 

ي
و�ن لك�ت االإ واالأداء  التتبع  أنظمة 

لالعب. والنفيس  البدين  األداء  بيانات  وتحليل  بتسجيل  يقوم  نظام 

للخطر  المنافس  الالعب  سالمة  تعريض 
وضع املنافس يف الخطر أو خطر )اإلصابة(. 

المفرطة   القوة 
استخدام من القوة أو الطاقة أكرث من الالزم.

ي
ضا�ن االإ الوقت 

ال  اللعب  متساويتني من  اضافيتني  ويتألف من فرتتني  املباراة  نتيجة  تحديد  طريقة ملحاولة 
15 دقيقة. تزيد كل منها عن 

التمويه 
ترصف ملحاولة إرباك املنافس. تصف القوانني هذا الترصف إما مسموح أو متويه غري )قانوين(.
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)الملعب(  اللعب  ميدان 
استخدامها. عند  املرمى  املرمى وشباك  التامس وخطوط  بخطوط  املحددة  اللعب  منطقة 

 )GLT( المرمى  تقنية خط 
نظام إلكرتوين يقوم فورا بإعالم الحكم بأنه تم إحراز الهدف، أي أن الكرة تجاوزت بالكامل 

التفاصيل(. القانون رقم 1 ملزيد من  لخط املرمى داخل املرمى )يرجى االطالع عىل 

المسك  مخالفة 
املنافس ويعيق هذا  تحدث مخالفة املسك فقط عندما يحدث تالمس مع جسم أو مالبس 

املنافس. التالمس من حركة 

ن  الهج�ي النظام 
أشعة  يتطلب  الذي  األمر  اللعب  میدان  لصناعة سطح  والطبيعية  الصناعية  املواد  مزيج من 

العشب. الهواء وقص  الشمس واملياه ودوران 

)منافس(  اض  اع�ت
 تعطيل، أو إعاقة أو منع ترصف أو حركة الالعب املنافس. 

ة  المبا�ش غ�ي  الحرة  الركلة 
الفريقني( بعد ركلها ليك يتم إحراز  التي ينبغي أن تلمس العبا آخر )من أي  الركلة الحرة 

تنفيذها. بعد  الهدف 

)الكرة(  اض  اع�ت
منع الكرة من أن تصل إىل وجهتها املقصودة.

الركل
كاحله.  أو  بقدمه  بدفعها  الالعب  يقوم  الكرة عندما  تركل 

الجزاء الركالت من عالمة 
أحدهام  الركالت حتى يسجل  تنفيذ  الفريقان عىل  يتناوب  إذا  املباراة  نتيجة  لتحديد  طريقة 

هدفا أكرث من اآلخر بعد أن ينفذ كالهام نفس عدد الركالت )ما مل يكن أحد الفريقني قد 
سجل أهدافا أكرث من اآلخر خالل الركالت الخمس األوىل، وأصبح الفريق الثاين غري قادر عىل 

الخمس(. الرتجيحية  الركالت  له من  تبقى  ما  النتيجة وإن أحرز  تعديل 
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ضئيلة
الحد األدىن من األهمية. عديم األهمية، 

المخالفة 
القدم. ترصف ينتهك أو يخرق قانون كرة 

البذيئة  أو  المهينة  أو  العدائية  اللغة  أو  الترصف 
سلوك شفهي أو جسدي وقح ومؤذي وينم عىل عدم االحرتام وعقوبته الطرد )البطاقة 

الحمراء(.

خارجي عنرص 
البدالء، ومسؤويل  الفريقني )الالعبني،  أي شخص ليس من ضمن حكام املباراة أو ضمن قامئة 

الفريق( أو أي حيوان، جرم، هیكل...إلخ. 

عقاب
اللعب واحتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء للفريق  توقيع عقوبة، عادة من خالل إيقاف 

الفرصة(.  إتاحة  أيضا االطالع عىل مبدأ  املنافس )يرجي 

لعب
الكرة. بالتالمس مع  الالعب  ترصف من قبل 

اللعب  مسافة 
املسافة عن الكرة التي تتيح لالعب ملس الكرة من خالل مد الرجل، أو الساق أو القفز أو 

الالعب. البدين  الحجم  املسافة عىل  تعتمد هذه  الذراعني.  القفز مع مد  املرمى  بالنسبة لحراس 

ركلة حرة �يعة 
اللعب. الحكم( بعد توقف  تنفيذ رسيع جدا لركلة حرة )بإذن من 

التهور
أي ترصف )عادة املهاجمة أو املنافسة( من قبل الالعب مع عدم مراعاة )تجاهل( الخطورة أو 

املنافس. عىل  املرتتبة  العواقب 

االستئناف 
اللعب بعد أن توقف. أي طريقة الستئناف 
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االستئناف إعادة  ي 
�ن الموقف 

يتحدد موقف الالعب عند إعادة االستئناف من مكان قدميه أو أي جزء من جسمه الذي 
يالمس األرض. ما عدا ما هو موضح يف القانون 11: التسلل

العقوبة 
الحكم. قبل  انضباطي من  إجراء 

إنقاذ 
ترصف من قبل الالعب إليقاف أو محاولة إيقاف الكرة املتجهة ايل داخل املرمى أو قريبة جدأ 
املرمى داخل منطقة جزاءه(. )باستثناء حارس  يديه  باستثناء  بأي جزء من جسده  منه مستعينا 

الطرد 
ارتكابه  بعد  املباراة  تبقى من  اللعب فيام  الالعب مليدان  الحاجة ملغادرة  انضباطي عند  إجراء 

بالفعل، ال يجوز استبدال  مخالفة تستوجب الطرد )بطاقة حمراء( يف حال أن املباراة قد بدأت 
الفريق هذا الالعب. قد يتم طرد أيضا مسؤول 

العنيف  اللعب 
القوة  أو مستخدما  املنافس  الالعب  تهدد سالمة  التي  الكرة  املنافسة الستخالص  أو  املهاجمة 

)بطاقة حمراء(.  بالطرد  تعاقب  الوحشية:  أو  املفرطة 

شارة االإ
حركة جسدية من قبل الحكم أو أي حكم آخر باملباراة عادة تتضمن حركة باليد أو الذراع أو 

فقط(. )الحكم  بالصافرة  مستعينا  أو  الراية 

التحايل 
أو  انطباعا خاطئا  الالعب للحصول عىل ميزة معينة بدون حق بخلقه  يرتكبه  أو فعل  ترصف 

مزيفا ليبني أن شيئا ما قد حدث ويف حقيقة األمر مل يحدث )انظر أيضا إىل "الخداع"(.

اللعبة  روح 
)انظر  نفسها  املباراة  لكن ضمن  كرياضة  القدم  لكرة  والرئيسية  األساسية  والروح  املبادئ 

.)5 القانون 

إيقاف 
الضباب،  املثال  املطاف، عىل سبيل  نهاية  اللعب يف  استئناف  املباراة ملدة زمنية بغرض  إيقاف 

الرعدية أو اإلصابة الخطرية. الغزيرة أو العواصف  أو األمطار 
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المهاجمة 
الهواء(. املنافسة للحصول عىل الكرة باستخدام القدم )عىل األرض أو يف 

الفريق  قائمة 
الفريق.  والبدالء ومسؤويل  الالعبني  أسامء  عادة  تتضمن  التي  الرسمية  الفريق  وثيقة 

الفريق  مسؤول 
أي شخص غري الالعبني مدرج ضمن قامئة الفريق الرسمية، عىل سبيل املثال املدرب أو أخصايئ 

الفني(. الطاقم  االطالع عىل  )يرجى  الطبيب  أو  الطبيعي  العالج 

الفنية  المنطقة 
القانون رقم  الفريق تتضمن مقاعد )يرجى االطالع عىل  منطقة محددة )يف املالعب( ملسؤويل 

للتفاصيل(.  1

ي 
الف�ن الطاقم 

املثال  الرسمية، عىل سبيل  الفريق  قامئة  الغري العبني واملدرجني ضمن  الرسميني  الفريق  أعضاء 
الفريق(.  الطبيب )يرجى االطالع عىل مسؤويل  الطبيعي أو  العالج  املدرب أو أخصايئ 

المؤقت  االستبعاد 
التي  التايل من املباراة لالعب املذنب ببعض أو كل املخالفات  اإليقاف املؤقت من الجزء 

املنافسة( أنظمة  ذلك عىل  )يعتمد  اإلنذار  تستوجب 

مناسب  غ�ي  تدخل 
ترصف أو تدخل غري رضوري.

ي 
الريا�ن غ�ي  السلوك 

ترصف أو سلوك غري عادل يستوجب توجيه إنذار.

ن  المش�ي السلوك 
القوة املفرطة  أو يحاول استخدام  الكرة، يستخدم فيه صاحبه  تنافس عىل  هو ترصف وليس 
أو الوحشية ضد املنافس أو عند قيام الالعب برضب شخص ما متعمدا عىل الرأس أو الوجه 

أهمية.  املستخدمة غري ذات  القوة  أن تكون  باستثناء 
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ي 
الف�ن الطاقم 

املثال  الرسمية، عىل سبيل  الفريق  قامئة  الغري العبني واملدرجني ضمن  الرسميني  الفريق  أعضاء 
الفريق(. الطبيب )يرجى االطالع عىل مسؤويل  الطبيعي أو  العالج  املدرب أو أخصايئ 

المؤقت   االستبعاد 
التي  التايل من املباراة لالعب املذنب ببعض أو كل املخالفات  اإليقاف املؤقت من الجزء 

املنافسة(( أنظمة  ذلك عىل  )يعتمد  اإلنذار  تستوجب 

مناسب   غ�ي  تدخل 
ترصف أو تدخل غري رضوري.

ي  
السلوك غ�ي ريا�ن

ترصف أو سلوك غري عادل يستوجب توجيه إنذار.

ن  المش�ي السلوك 
القوة املفرطة  أو يحاول استخدام  الكرة، يستخدم فيه صاحبه  تنافس عىل  هو ترصف وليس 
أو الوحشية ضد املنافس أو عند قيام الالعب برضب شخص ما متعمدا عىل الرأس أو الوجه 

أهمية.  املستخدمة غري ذات  القوة  أن تكون  باستثناء 
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المباراة   حكام   
 مصطلح عام يطلق عىل الشخص أو األشخاص املسؤولني عن إدارة مباراة كرة قدم باسم 

املباراة لسلطتها. التي تخضع  املنافسة  باسم  أو  القدم  اتحاد كرة 

الحكم   
اللعب. ويكون الحكام اآلخرون تحت  الذي يقوم باإلدارة عىل ميدان  الرئييس  املباراة   حكم 

النهاية. الفصل يف  القرار  له  ويكون  وتوجيهه،  سلطته 

االآخرون المباراة  حكام   
الميدان  ي 

�ن المباراة  حكام 

قد يقوم القامئون عىل املنافسة بتعيني حكام آخرين باملباراة ملساعدة الحكم عىل النحو التايل:  

المساعد •  الحكم 
املساعدة  امللعب  بأحد منتصفي  التامس  أحد خطوط  يتمركز عىل  راية  باملباراة يحمل   حكم 
الركنية ورمية  املرمى والركلة  التسلل وركالت  اتخاذ قرار بشأن وضعيات  الحكم تحديدا يف 

التامس.  

الرابع •  الحكم   
متضمنة  امللعب وخارجه  داخل  األمور  بشأن  الحكم  باملباراة مسؤوليته مساعدة   حكم 

إلخ.   البدالء...  الفنية والسيطرة عىل  املنطقة  اإلرشاف عىل 

ي
ضا�ف اإلإ المساعد  •  الحكم   

اتخاذ قرارات بشأن  الحكم تحديدا يف  باملباراة يتمركز عىل خط املرمى ملساعدة   حكم 
الحاالت داخل أو حول منطقة الجزاء واحتساب هدف من عدمه.  

اإلحتياطي المساعد  •  الحكم   
الحكم  املنافسة تسمح بذلك، يحل مكان  أن  املساعد )ويف حال  باستبدال   حكم مساعد يقوم 

املتابعة. باستطاعته  ليس  الذي  اإلضايف(  الحكم  أو  الرابع 

الحكم مصطلحات 
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الفيديو حكام   
وفقا  الحكم  يساعدان  اللذان  املساعد  الفيديو  املساعد ومساعد حكم  الفيديو   هم حكم 

املساعد. الفيديو  حكم  بربوتوكول  الخاصة  اللعبة  لقوانني 

المساعد الفيديو  •  حكم 
اللقطات  الحكم من خالل إيصال معلومات   هو حكم حايل أو سابق يعني ملساعدة 

الفئات  أو حادثة مهمة غائبة يف واحدة من  املتعلقة فقط بخطأ واضح وظاهر  التلفزيونية 
مراجعتها. يتم  التي 

المساعد الفيديو  حكم  •  مساعد   
الفيديو املساعد هو حكم أو حكم مساعد حايل أو سابق يُعني ملساعدة حكم 
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مقدمة

املوجودة  للمعلومات  مكملة  بصورة  املباريات  لحكام  عملية  نصائح  اإلرشادات   تتضمن هذه 
اللعبة. قوانني  بقسم 

اللعبة من  اللعبة وروح  القانون الخامس لطريقة عمل الحكام يف إطار قوانني   تم االشارة يف 
اللعبة، خاصة  بقوانني  العمل  عند  اللعبة  روح  وتطبيق  املنطق  استخدام  الحكام  املتوقع من 

اللعب. أو مواصلة  املباراة  بإقامة  قرارات متعلقة  اتخاذ  عند 

القانون  القدم إذ ليس من املمكن تطبيق   ينطبق هذا خاصة عىل املستويات األدىن من كرة 
ينبغي عىل  والسالمة،  باألمن  تتعلق  باستثناء وجود مشاكل  املثال،  دامئا. عىل سبيل  برصامة 

التالية: الحاالت  اللعب يف  استئناف  أو  ببدء  السامح  الحكم 

راية ركنية أو أكرث من راية غري موجودة.   •
املثال منطقة  • اللعب عىل سبيل   وجود عالمات غري دقيقة بصورة طفيفة عىل أرضية ميدان 

إلخ.  امللعب...  دائرة منتصف  أو  الركنية  الركلة 
األبيض.  • باللون  ليست  العارضة  أو  املرمي  قامئا 

اللعب ويجب  أو مواصلة  الفريقني، بدء  الحكم، مبوافقة  ينبغي عىل  الحاالت،   يف مثل تلك 
املعينة. الجهات  إىل  تقرير  تقديم  عليه 
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عام   بشكل  والتحرك  التمركز   .1
التوصيات  كافة  تعديل  الصحيح. يجب  القرار  اتخاذ  للحكم  يتيح  الذي   أفضل موقف هو 

ومجريات  والالعبني  بالفريقني  الخاصة  املحددة  باملعلومات  باالستعانة  املواقف  بشأن 
املباراة. 

املكان  الحكم يف  أساسية، ويوىص بوقوف  التالية هي توجهات  باألشكال  املوضحة  املواقف 
املحيطة  الظروف  إىل  بها  يتواجد  التي  املنطقة  أكرث فعالية، وتخضع  فيه  الذي يكون 

املوقف  أن  )منطقة( عىل  اإلشارة ملصطلح  النظر عن شكلها وحجمها، وتؤكد  باملباراة بغض 
الحكم االفضلية يف أن تصبح قراراته أكرث فاعلية، وقد  التي تعطي  املوىص به هو املنطقة 
تكون هذه املنطقة أكرب أو أصغر أو مختلفة الشكل اعتامدا عىل ظروف املباراة املحددة.

التوصيات:

املعني. • املساعد  والحكم  الحكم  بني  اللعب  يكون  أن  ينبغي 
الحكم  • ينبغي عىل  لذا  الحكم  املعني يف مجال رؤية  الحكم املساعد   ينبغي أن يكون 

دامئا استخدام نظام قطري واسع.  
املساعد  • الحكم  بقاء  اللعب وأيضا  ملتابعة  أسهل  األمر  اللعب مام يجعل   البقاء خارج 

الحكم.  رؤية  املعني ضمن مجال 
اللعب.  • التدخل مبجريات  بدون  اللعب  لرؤية  الحكم عىل مقربة  تواجد  ينبغي 
االنتباه إىل: • أيضا  الحكم  ينبغي عىل  الكرة،  ينبغي رؤيته( ليس دامئا بجوار  )ما 

الكرة. •  بعيدا عن  الالعبني  مواجهات 
إليها. •  اللعب  يتجه  التي  باملنطقة  املحتملة  املخالفات 
بعيدا.•  الكرة  لعب  بعد  تقع  التي  املخالفات 

التمرکز والتحرك والعمل 
الجامعي
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�
ساعد الثا

الحكم امل

                                               الحكم

ثا� إضايف  حكم مساعد 

أول إضايف  حكم مساعد 

ساعد األول
الحكم امل

للحكام عملية  ت  دا رشا إ   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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ن   ضافي�ي االإ المساعدين  والحكام  المساعدين  الحكام  تمركز 

 يجب أن يتمركز الحكم املساعد بالتوازي مع آخر ثاين مدافع أو الكرة إذا كانت أقرب لخط 
املرمى من آخر ثاين مدافع، ويجب أن يواجه الحكم املساعد ميدان اللعب دامئا حتى يف 

عند  هام خاصة  القصرية. هذا  للمسافات  الجانبية  بالتحركات  االستعانة  ينبغي  الجري.  حال 
للرؤية. أفضل  املساعد مجاال  الحكم  التسلل مام يعطي  قرار بشأن  اتخاذ 

 يتمركز الحكم املساعد اإلضايف خلف خط املرمى إال إذا استدعى األمر تحركه عىل خط 
املرمى التخاذ قرار بشأن احتساب أو عدم احتساب الهدف. ال يحق للحكم املساعد اإلضايف 

الظروف االستثنائية. اللعب إال يف  الدخول إىل ميدان 

املرمى حارس 

لحكم ا

مدافع

مساعد حكم 

مهاجم

إضايف حكم مساعد 

)ح.م(
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الجماعي والعمل  2.  التمركز 
التشاور

الخفية  اليد  بالعني مع حركة  املبارش  التواصل  يكون  االنضباطية، قد  الحاالت  التعامل مع   عند 
الحكم  يتقدم  لتشاور مبارش، قد  الحاجة  للحكم كافيه. يف حال  املساعد  الحكم  من قبل 

ينبغي عىل  التحدث  الحاجة عند  إذا استدعت  اللعب  املساعد مسافة 3-2 مرتا داخل ميدان 
الالعبني  وملراقبة  لهم  اآلخرين  استامع  لتجنب  اللعب  ميدان  مواجهة  املساعد  والحكم  الحكم 

اللعب.  وميدان 

الركنية  الركلة 
املرمى،  امتداد خط  الركنية عىل نفس  الراية  الركنية خلف  الركلة  أثناء  املساعد  الحكم   متركز 
التأكد من  الركنية ويجب  للركلة  املنفذ  الالعب  املساعد مع  الحكم  يتداخل  أال  ولكن يجب 

الركنية. الراية  منطقة  داخل  بصورة صحيحة  الكرة  وضع 

   (ح.م)

للحكام عملية  ت  دا رشا إ   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا
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  (ح.م)

  (ح.م)

الحرة  الركلة 

بالتوازي مع آخر ثاين مدافع  الحرة  الركلة  الحكم املساعد خالل تنفيذ   يجب أن يكون متركز 
للتأكد من خط التسلل. مع ذلك، يجب أن يكون الحكم املساعد مستعدا ملتابعة الكرة من خالل 

التحرك عىل خط التامس يف اتجاه الراية الركنية يف حال وجود تسديدة مبارشة عىل املرمى.

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا
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  (ح.م)

  (ح.م)

للحكام عملية  ت  دا رشا إ   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا
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هدف أم ليس بهدف

 عند إحراز الهدف وال يوجد شك بشأن قرار احتسابه، يجب عىل كل من الحكم والحكم 
30 مرتا   - 25 التواصل بالنظر ثم يجب عىل الحكم املساعد الركض برسعة ملسافة  املساعد 

عىل طول خط التامس اتجاه خط منتصف امللعب بدون رفع رايته.

 عند إحراز هدف، ولكن عىل ما يبدو أن الكرة مازالت باللعب، يجب عىل الحكم املساعد 
الحكم ثم مواصلة نفس اإلجراء االعتيادي عند احتساب  انتباه  حينئذ رفع رايته أوال لجذب 

الهدف والركض برسعة ملسافة 52 – 03 مرتا عىل طول خط التامس اتجاه خط منتصف 
امللعب.

اللعب بشكل طبيعي ألنه مل يتم  بأكملها لخط املرمى ومواصلة  الكرة   يف حاالت عدم تجاوز 
بالنظر إىل الحكم املساعد مع إعطاء إشارة  التواصل مبارشة  إحراز هدف، يجب عىل الحكم 

الحاجة. استدعت  إذا  بيده  خفية 

 (ح.م)

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا
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المرمى ة  ل رك

 يجب عىل الحكم املساعد أوال التأكد من أن الكرة داخل منطقة املرمى، ويف حال 
التحرك من موقفه  الحكم املساعد عدم  الكرة بصورة صحيحة، يجب عىل  عدم وضع 

الكرة بصورة صحيحة داخل  بالنظر ثم رفع رايته. فور وضع  الحكم  والتواصل مع 
التسلل. من  للتحقق  التمركز  املساعد  الحكم  يجب عىل  املرمى،  منطقة 

التمركز  الحكم املساعد  ينبغي عىل  الحكم املساعد اإلضايف،   مع ذلك، ويف حالة وجود 
الحكم املساعد اإلضايف أن يتمركز عند تقاطع خط املرمى  التسلل ويجب عىل  عىل خط 

مع منطقة املرمى والتأكد من وضع الكرة داخل منطقة املرمى، ويف حال عدم وضع 
الحكم. املساعد اإلضايف مع  الحكم  يتواصل  أن  الكرة بصورة صحيحة، يجب 

1

2

  (ح.م)

للحكام عملية  ت  دا رشا إ   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا
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للكرة المرمى  إطالق حارس 

الجزاء والتأكد من عدم ملس  بالتوازي مع طرف منطقة  التمركز  الحكم املساعد   يجب عىل 
الكرة، يجب  الجزاء. بعد أن يطلق حارس املرمى  حارس املرمى للكرة بيديه خارج منطقة 

التسلل. ملتابعة  التمركز  حينها  املساعد  الحكم  عىل 

 (ح.م)

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا
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البداية ركلة 

بالتوازي مع آخر ثاين مدافع. الحكام املساعدون  يجب أن يتمركز 

  (ح.م)

للحكام عملية  ت  دا رشا إ   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا
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AARs
(GK) (GK)

ال يوجد حكم مساعد إضايف
  (ح.م)  (ح.م)

إضافيون مساعدون  حكام 

  (ح.م)  (ح.م)

ال يوجد حكم مساعد إضايف
  (ح.م)  (ح.م)

الجزاء  الركالت من عالمة 

 يجب أن يتمركز الحكم املساعد عند تقاطع خط املرمى مع منطقة املرمى. يجب عىل الحكم املساعد 
اآلخر التمركز عند دائرة منتصف امللعب للسيطرة عىل الالعبني. يف حال وجود الحكام املساعدين 

اإلضافيني، يجب أن يتمركزوا عند كل نقطة تقاطع خط املرمى مع منطقة املرمى عىل اليمني واليسار من 
املرمى عىل التوايل، باستثناء يف حالة استخدام تقنية خط املرمى عندها سوف تكون هناك حاجة فقط 
إىل حكم مساعد اضايف واحد، الحكم املساعد االضايف الثاين والحكم املساعد األول يجب عليهم مراقبة 

الالعبني يف دائرة املنتصف. الحكم املساعد الثاين والحكم الرابع سوف يكون عليهم مراقبة املنطقة الفنية.

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا
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  (ح.م)

الجزاء  ركلة 

الجزاء. املرمى مع منطقة  تقاطع خط  املساعد عند  الحكم  يتمركز  أن   يجب 

اإلضايف  املساعد  الحكم  يتمركز  أن  اإلضافيني، حينئذ يجب  املساعدين  الحكام  تواجد   عند 
بالتوازي مع عالمة  الحكم املساعد  عند تقاطع خط املرمى مع منطقة املرمى يف حني يتمركز 

التسلل(. )التي هي خط  الجزاء 

  (ح.م)

  (ح.م)

للحكام عملية  ت  دا رشا إ   | م    لقد ا ة  كر نون  قا

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا

حارس املرمى )ح. م(

مدافع

مهاجم

لحكم ا
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 ) ن الالعب�ي )تجمهر  الجماعية  المواجهات 

اللعب  الدخول إىل ميدان   يف مواقف املواجهات الجامعية، يجوز ألقرب حكم مساعد 
الواقعة.  تفاصيل  وتسجيل  ومتابعة  مراقبة  اآلخر  املساعد  الحكم  يجب عىل  الحكم.  ملساعدة 

الفنيتني. املنطقتني  الرابع يف جوار  الحكم  يبقى  أن  ينبغي 

المطلوبة  المسافة 

إىل  الدخول  املساعد  للحكم  املساعد، يجوز  الحكم  للغاية من  قريبة  احتساب ركلة حرة   عند 
 9.15 الالعبني مسافة  الحكم( للمساعدة عىل ضامن وقوف  اللعب )عادة بطلب من  ميدان 
مرتا )10 یاردات( من الكرة. يف هذه الحالة، يجب عىل الحكم االنتظار حتى عودة الحكم 

اللعب. استئناف  قبل  موقفه  إىل  املساعد 

التبديالت 

الحكم املساعد إىل خط منتصف امللعب للمساعدة   يف حال عدم وجود حكم رابع، يتحرك 
الحكم املساعد إىل موقفه قبل  الحكم االنتظار حتى عودة  التبديل، يجب عىل  عىل إجراء 

اللعب. استئناف 

 يف حال وجود حكم رابع، ال توجد حاجة لتحرك الحكم املساعد إىل خط منتصف امللعب 
الوقت نفسه، ويف  باستثناء وجود عدة تبديالت يف  التبديل  بإجراء  الرابع  الحكم  حيث يقوم 

الرابع. الحكم  امللعب ملساعدة  إىل خط منتصف  بالتحرك  املساعد  الحكم  يقوم  الحالة  تلك 
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الحكام   .1
الجسد  لغة 

أجل: الحكم من  بها  الجسد وسيلة يستعني   لغة 

املباراة • السيطرة عىل  املعاونة عىل 
الذايت  • والتحكم  السلطة  إظهار 

للقرار.  تفسريا  الجسد  لغة  تعترب  ال 

شارات  االإ

القانون الخامس بشأن رسومات هذه اإلشارات.  يرجى االطالع عىل 

الصافرة 

لـ:   الصافرة  هنالك حاجة إلطالق 

 بدء اللعب )الشوطني األول والثاين من الوقت األصيل والوقت اإلضايف(، بعد احتساب  •
الهدف. 

اللعب: • إيقاف 

الحتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء  • 
يف حال إيقاف املباراة أو إلغائها• 
نهاية كل شوط•  عند 

اللعب • استئناف 

املطلوبة•  املسافة  لتحديد  الحاجة  عند  الحرة  للركالت 
الجزاء  •  ركالت 

التواصل بلغة الجسد والصافرة
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التالية: • لألسباب  إيقافه  بعد  اللعب  استئناف 

توجيه إنذار أو طرد • 
اإلصابة• 
لتبديل•  ا

لـ:  الصافرة  ليس هنالك حاجة إلطالق 

لوضوح: • اللعب  توقف 

ركلة مرمى أو ركلة ركنية أو رمية متاس أو هدف  • 

من: • اللعب  استئناف 

معظم الركالت الحرة، أو ركلة املرمى أو الركلة الركنية أو رمية التامس أو إسقاط الكرة • 

الحاجة  التي يتم إطالقها بصورة متكررة أو من دون داع سيصبح تأثريها أقل عند   الصافرة 
إليها. 

املثال لضامن  اللعب )عىل سبيل  استئناف  الصافرة قبل  انتظار  الالعب  الحكم من   إذا طلب 
وقوف الالعبني مسافة 9.15 مرتا )10 ياردة من الكرة يف الركلة الحرة( يجب عىل الحكم 

الصافرة.  وانتظار  بوضوح  بذلك  املهاجمني  الالعبني  إبالغ 

بإسقاط  اللعب  استئناف  يتم  اللعب،  الصافرة بصورة خاطئة وتوقف  الحكم  أطلق   يف حال 
الكرة. 

المساعدون  الحكام   .2
ونية(  االلك�ق )الراية  التنبيه  جهاز 

بها فقط لجذب  االستعانة  يتم  إشارة إضافية  التنبيه  اإلشارة عن طريق جهاز   يعترب نظام 
التنبيه:  باإلشارة عن طريق جهاز  االستعانة  يجوز  التي  املواقف  تتضمن  الحكم.  انتباه 

لتسلل   • ا
الحكم( • رؤية  نطاق  )خارج  املخالفات 
الدقيقة(  • الهدف )القرارات  الركنية أو ركلة املرمى أو  الركلة  التامس أو  رمية 

للحكام عملية  ت  دا رشا إ   |   2 0 2 3 / 2 0 2 2 م   لقد ا ة  كر نون  قا
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ي 
و�ن لك�ق االإ التواصل  نظام 

املساعدين حول مدى  الحكام  بإخطار  الحكم  يقوم  اإللكرتوين،  التواصل  بنظام  االستعانة   عند 
بإشارة جسدية. أو مصحوبا  النظام عوضا عن  بهذا  االستعانة  ومتى مالمئة 

الراية  تقنية 

الراية  الحكم املساعد غري مطوية ومرئية للحكم. هذا عادة يعني حمل   يجب أن تكون راية 
الجري ويواجه  الحكم املساعد عن  يتوقف  باإلشارة،  القيام  الحكم. عند  باليد األقرب إىل 

الراية بحركة مقصودة )ليست حركة  برفع  الحكم ويقوم  النظر مبارشة إىل  اللعب مع  میدان 
املساعد  الحكم  للذراع، ويجب عىل  امتدادا  الراية  ينبغي أن تصبح  بها(.  أو مبالغ  عشوائية 

التالية. لإلشارة  يستخدمها  التي سوف  باليد  الراية  رفع 

الراية  الراية باليد األخرى، ينبغي أن ميرر الحكم املساعد  يف حال تغريت الظروف ويجب رفع 
إىل اليد األخرى تحت منطقة وسط جسده. يف حال قيام الحكم املساعد بإعطاء إشارة خروج 

الكرة من اللعب، يجب أن تبقى اإلشارة قامئة حتى يدرك الحكم ذلك.

إذا أشار الحكم املساعد إىل مخالفة تستحق الطرد ومل يتم مشاهدة اإلشارة فورا:  

إذا توقف اللعب يجوز تغيري استئناف اللعب وفقا للقوانني )ركلة حرة أو ركلة جزاء... الخ(.   •

انضباطي، ولكن مع عدم  • اتخاذ إجراء  اللعب فعليا، مازال يجوز للحكم  استئناف   إذا تم 
احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء نظري املخالفة. 

يماءات  االإ

باليد، ومع ذلك، ويف بعض  بإشارات واضحة  القيام  ينبغي للحكم املساعد   كقاعدة عامة، ال 
يتم  اليد معنا واضحا  الحكم، وينبغي أن تحمل إشارة  الخفية قد تساعد  اليد  األحيان، إشارة 

املباراة.  التي تسبق  املناقشات  االتفاق عليه يف 

شارات  االإ

يرجى االطالع عىل القانون السادس  بشأن رسومات هذه اإلشارات.

المرمى  وركلة  الركنية  الركلة 

اليد  باستخدام  الراية  املساعد رفع  الحكم  املرمى، يجب عىل  بأكملها لخط  الكرة  عند تجاوز 
اليمني )رؤية أفضل( اإلبالغ الحكم بأن الكرة خارج اللعب وبعد ذلك إذا كانت:

 بالقرب من الحكم املساعد: تحديد ما إذا كانت ركلة مرمى أو ركلة ركنية.  •
قراره. • وإتباع  الحكم  بالنظر مع  التواصل  املساعد:  الحكم  بعيدة عن 
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الراية لتحديد أن   عند تجاوز الكرة بوضوح لخط املرمى ال يحتاج الحكم املساعد إىل رفع 
الكرة قد غادرت میدان اللعب. إذا كان قرار ركلة مرمى أو ركلة ركنية واضح ليس بالرضورة 

الحكم باإلشارة. الخصوص عندما يقوم  إعطاء إشارة، عىل وجه 

االأخطاء  

القريبة  املنطقة  أو سوء سلوك يف  ارتكاب مخالفة  الراية عند  الحكم املساعد رفع    ينبغي عىل 
منه أو خارج نطاق رؤية الحكم. يف كافة الحاالت األخرى يجب عىل الحكم املساعد االنتظار 

وتقديم رأيه يف حال طلب منه ذلك ثم إبالغ الحكم ما تم رؤيته وسامعه وأي من الالعبني 
املشاركني يف ذلك.

التايل:   املساعد تحديد  الحكم  اإلشارة بوجود مخالفة، يجب عىل  قبل 

الحكم. • الحكم أوتم حجب رؤية   املخالفة خارج مجال رؤية 
الفرصة.   • اتاحة  مبدأ  بتطبيق  الحكم  يقم  مل 

املساعد، يجب عىل  الحكم  بإشارة من قبل  القيام  يتطلب  الذي  األمر   عند وقوع مخالفة/خطأ 
التايل:   املساعد  الحكم 

التي سوف يتم استخدامها ملا تبقى من اإلشارة - ذلك يعطى  • اليد  الراية بنفس   رفع 
الحرة. الركلة  بشأن ملن سيحتسب  إشارة واضحة  الحكم 

الحكم. • إىل  النظر مبارشة 
أو عدائية(.  • بها  مبالغ  )تجنبا ألي حركة  قليال  لألمام والخلف  الراية  بتحريك  القيام 

السامح  االنتظار واملشاهدة( وذلك من أجل  )تقنية  استخدام  املساعد  الحكم   يجب عىل 
املخالفة ضده سيستفيد من  الذي متت  الفريق  الراية عندما يكون  اللعب وعدم رفع  مبواصلة 
الحكم. بالنظر مبارشة مع  التواصل  املساعد  للحكم  املهم جدا  الفرصة، ولذلك من  اتاحة  مبدأ 

الجزاء  منطقة  داخل  المخالفات 

الحكم،  الالعب املدافع خارج نطاق رؤية  الجزاء من قبل  ارتكاب مخالفة داخل منطقة   عند 
النظر  املساعد حينئذ  الحكم  املساعد، يجب عىل  الحكم  بالقرب من موقع متركز  خاصة 

مبارشة إىل الحكم ملعرفة موقفه وأي قرار تم اتخاذه، ويف حال عدم اتخاذ قرار من قبل 
التنبيه  بجهاز  واالستعانة  الراية  بواسطة  إشارة  إعطاء  املساعد  الحكم  فإنه يجب عىل  الحكم، 

الركنية. الراية  التامس تجاه  التحرك بصورة مرئية عىل خط  ثم  االلكرتونية(  )الراية 
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الجزاء  منطقة  خارج  المخالفات 

)بالقرب من حدود منطقة  املدافع  الالعب  الجزاء من قبل  ارتكاب مخالفة خارج منطقة   عند 
الحكم ملعرفة موقفه وأي قرار  النظر مبارشة إىل  املساعد حينئذ  الحكم  ينبغي عىل  الجزاء( 

تم اتخاذه ثم اإلشارة بالراية إذا استدعت الحاجة، ويف حاالت الهجامت املرتدة، ينبغي عىل 
الحكم املساعد القدرة عىل منح معلومات مثل إذا تم ارتكاب مخالفة أم ال، وإذا تم ارتكاب 

اتخاذه،  الذي ينبغي  الجزاء وما هو اإلجراء االنضباطي  املخالفة داخل أو خارج منطقة 
باتجاه خط منتصف  التامس  القيام بحركة واضحة عىل خط  املساعد  الحكم  وينبغي عىل 

الجزاء. منطقة  املخالفة خارج  ارتكاب  يتم  عندما  امللعب 

هدف أم ليس بهدف  

بالكامل خط املرمى داخل املرمى، يجب عىل  الكرة تجاوزت   عندما يصبح األمر واضحا بأن 
الحكم املساعد النظر مبارشة إىل الحكم بدون إعطاء أي إشارة إضافية، وعند إحراز هدف 
دون أن يتضح أمر تجاوز الكرة بالكامل لخط املرمى، فإنه يجب عىل الحكم املساعد أوال 

الهدف. تأكيد  الحكم ثم  انتباه  الراية لجذب  رفع 

لتسلل  ا

الراية  التسلل هو رفع   اإلجراء األول الذي يقوم الحكم املساعد باتخاذه بشأن قرار 
الحكم  إيقاف  املساعد رؤية أفضل( ثم ويف حال  الحكم  اليمنى مام يعطي  اليد  )مستخدما 

اللعب. يف حال  میدان  املخالفة داخل  بها  التي وقعت  املنطقة  لتحديد  بالراية  للعب، يستعني 
أن الحكم مل ير الراية فورا، يجب عىل الحكم املساعد اإلبقاء عىل هذه اإلشارة حتى يتم 

بوضوح.  املدافع  الفريق  الكرة تحت سيطرة  تصبح  أو  مشاهدتها 

الجزاء  ركلة 

 يف حال تحرك حارس املرمى وبشكل واضح عن خط املرمى قبل ركل الكرة ومنع تسجيل 
املباراة من  للتعليامت ما قبل  املخالفة وفقا  املساعد اإلشارة إىل  الحكم  ينبغي عىل  هدف، 

الحكم.

التبديل 

الفريقني( بشأن طلب  الرابع أو أحد مسؤويل   فور إبالغ الحكم املساعد )من قبل الحكم 
التايل للعب.  التوقف  الحكم بذلك يف  الحكم املساعد اإلشارة إىل  التبديل، يجب عىل 
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التماس  رمية 

التامس:   لخط  بالكامل  الكرة  تجاوز   عند 

تنفيذ رمية  • اتجاه  لتحديد  إشارة مبارشة  إعطاء  ينبغي   - املساعد  الحكم   بالقرب من 
التامس.  

التامس واضح - يجب عىل الحكم املساعد إعطاء  •  بعيدا عن الحكم املساعد وقرار رمية 
التامس.   رمية  تنفيذ  اتجاه  لتحديد  مبارشة  إشارة 

التامس - يجب  • تنفيذ رمية  اتجاه  الحكم املساعد وهناك شك من قبله بشأن   بعيدا عن 
اللعب والنظر مبارشة إىل  الراية إلبالغ الحكم بأن الكرة خارج  عىل الحكم املساعد رفع 

الحكم. إشارة  وإتباع  الحكم 

ضافيون   االإ المساعدون  الحكام   .3
الحكم. يف  للتواصل مع  رايات(  )بدون  الالسليك  التواصل  بجهاز  اإلضافيون  الحكام   يستعني 
التنبيه  بجهاز  باالستعانة  اإلضايف  الحكم  الالسليك، سيقوم  التواصل  فعالية جهاز  عدم  حال 
باليد،  بإشارات واضحة  بالقيام  العادة  الحكم اإلضايف يف  الراية االلكرتونية(. ال يقوم  )عصا 

ينبغي أن  الحكم مساعدة قيمة.  باليد قد تعطي  الخفية  ولكن يف بعض األحيان اإلشارة 
التي  املناقشات  باليد معنى واضحا وينبغي االتفاق عىل هذه اإلشارات يف  تحمل اإلشارة 

املباراة. تسبق 

بالكامل  الكرة تجاوزت  بأن  تقييمه  بالتايل يف حال  القيام  املساعد اإلضايف  الحكم  يجب عىل 
املرمى:  املرمى داخل  لخط 

ينبغي احتساب هدف.  • بأنه  التواصل  الحكم فورا عرب نظام   إبالغ 
باتجاه منطقة منتصف  • املرمى تشري  اليرسى متعامدة عىل خط  باليد  إشارة واضحة   إعطاء 

اليرسى(. ليس هناك حاجة لهذه اإلشارة عند  باليد  العصا  امللعب )يتطلب األمر وجود 
تام. الكرة لخط املرمى بوضوح  تجاوز 

النهايئ. القرار  باتخاذ  الحكم  يقوم 
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الفرصة  إتاحة  مبدأ   .1
االعتبار  ينبغي االخذ يف  الفرصة عند وقوع مخالفة لكن  إتاحة  للحكم منح مبدأ   ميكن 

اللعب:   إيقاف  أو  الفرصة  إتاحة  إما  التالية مقررا  األمور 

 مدى شدة املخالفة: يف حال أن املخالفة تستوجب الطرد، يجب عىل الحكم إيقاف  •
لتسجيل هدف.   فرصة محققة  باستثناء وجود  الالعب  اللعب وطرد 

املنافس، كلام كانت  • املخالفة مبكان أقرب إىل مرمى  املخالفة: كلام كانت  ارتكاب   مكان 
أفضل. الفرصة  اتاحة  فعالية 

واعدة.   • لهجمة  مبارشة  فرصة 
املباراة. • أجواء 

الضائع  بدل  الوقت  التعويض عن   .2
أو  التامس  املثال رميات  للغاية )عىل سبيل  أمر طبيعي  باللعب  اإليقافات   العديد من 
ركالت املرمى(. يتم التعويض عن الوقت بدل الضائع فقط يف حال أن التأخري مفرط.

المنافس  مسك   .3
داخل  املسك، خاصة  والتعامل برصامة مع مخالفات  املبكر  بالتدخل  الحكام  تذكري   يتم 
الحاالت:  للتعامل مع هذه  الحرة.  والركالت  الركنية  الركالت  تنفيذ  أثناء  الجزاء  منطقة 

 يجب عىل الحكم تحذير أي العب ميسك املنافس قبل أن تصبح الكرة يف اللعب. •
ينذر الالعب يف حال استمرار املسك قبل أن تصبح الكرة يف اللعب.   •
 منح ركلة حرة مبارشة أو ركلة جزاء مع إنذار الالعب يف حال حدوثها فور أن أصبحت  •

اللعب. الكرة يف 

نصائح أخرى



189

الكرة: يجب عىل الحكم  المنافس ويقوم بلمس  )أ(، وال يتداخل مع  ي موقف تسلل 
المهاجم �ن

الكرة. بلمس  الالعب  قيام  الراية عند  المساعد رفع 

ي موقف تسلل )أ(، وال يتداخل مع المنافس وال يقوم بلمس الكرة: لم يلمس 
المهاجم �ن

يمكن معاقبته. لذلك ال  الكرة  الالعب 

لتسلل ا  .4

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

اللعب مع  التداخل 

(ح.م)
تسلل مخالفة 

1
(أ)

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

          ليست ¥خالفة تسلل

2
(أ)

(ح.م)

اللعب مع  التداخل 
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ي حال 
ي موقف تسلل )أ(: يجوز احتساب مخالفة ضده قبل لعب أو لمس الكرة �ن

المهاجم �ن
ي موقف غ�ي متسلل ولديه فرصة لعب الكرة من وجهة نظر 

عدم وجود أي العب زميل �ن
الحكم.

الكرة وال يقوم بلمسها: يجب عىل الحكم  باتجاه  ي موقف تسلل )1(، يركض 
المهاجم �ن

لركلة مرمى أن يش�ي  المساعد 

ي موقف غ�ي متسلل 
الكرة ويوجد زميل بفريقه �ن باتجاه  )أ(، يركض  ي موقف تسلل 

المهاجم �ن
الكرة فال يمكن معاقبته. )أ(  إذا لم يلمس  الكرة ويلعبها:  )ب( ويركض أيضا تجاه 

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

اللعب مع  التداخل 

تسلل مخالفة 

4

(أ)

(ح.م)

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

اللعب مع  التداخل 

تسلل ¥خالفة  ليست 

3

(أ)

(ب)

(ح.م)
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الكرة وال يقوم بلمسها: يجب عىل الحكم  باتجاه  ي موقف تسلل )1(، يركض 
المهاجم �ن

لركلة مرمى. أن يش�ي  المساعد 

المرمى: يجب معاقبة  )أ(، ويعيق بوضوح مجال رؤية حارس  ي موقف تسلل 
المهاجم �ن

الكرة أو من القدرة عىل لعبها. المنافس من لعب  الالعب عىل منعه 

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

اللعب مع  التداخل 

مرمى ركلة 

5

(1)

(2)

(ح.م)

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

منافس التداخل مع العب 

تسلل مخالفة 

6

(أ)

(ح.م)
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ي موقف تسلل )أ(، ويركض باتجاه الكرة، ولكن ال يمنع المنافس من لعب الكرة أو 
المهاجم �ن

القدرة عىل لعب الكرة: )أ( ال ينافس )ب( عىل الكرة.

ي موقف تسلل )أ(، وال يعيق بوضوح مجال رؤية حارس المرمى، وال يتنافس مع 
المهاجم �ن

الكرة عىل  المنافس 

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

منافس التداخل مع العب 

تسلل ¥خالفة  ليست 

ركنية ركلة 

8

(ب)

(أ)

(ح.م)

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

منافس التداخل مع العب 

تسلل ¥خالفة  ليست 

7

(أ)

(ح.م)
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ي موقف تسلل )أ(، ويركض باتجاه الكرة ويمنع المنافس )ب( من لعب الكرة أو 
المهاجم �ن

القدرة عىل لعب الكرة من خالل منافسته عليها: )أ( ينافس )ب( عىل الكرة.

ي ارتدت أو انحرفت أو 
ي موقف تسلل )ب(، تتم معاقبته للعبه أو لمسه الكرة ال�ق

المهاجم �ن
ي موقف تسلل عند لمس الكرة 

تم لعبها من إنقاذ متعمد من قبل حارس المرمى مع وجوده �ن
بالفريق زميله  قبل  لعبها من  أو 

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

فرصة الحصول عىل 

تسلل مخالفة 

10

(ب)

(أ)

(ح.م)

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

منافس التداخل مع العب 

تسلل مخالفة 

9

(ب)

(أ)

(ح.م)
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ي موقف غ�ي 
تسديدة بواسطة الزميل بالفريق )أ( ارتدت من حارس المرمى. )ب( موجود �ن

ي موقف تسلل ال تتم معاقبته الأن الالعب لم 
متسلل ويقوم بلعب الكرة. ووجود )ج( �ن

ي هذا المكان، والأن الالعب لم يلمس الكرة
يحصل عىل فائدة من تواجده �ن

ي ارتدت أو انحرفت أو 
ي موقف تسلل، تتم معاقبته للعبه أو لمسه الكرة ال�ق

المهاجم )ب( �ن
ي موقف تسلل 

ي الفريق المدافع )ج( مع وجوده �ن تم لعبها من إنقاذ متعمد من قبل أحد الع�ب
بالفريق. أو لعبها من قبل زميله  الكرة  عند لمس 

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

فرصة الحصول عىل 

تسلل ¥خالفة  ليست 

12

(ب)

(ج)

(أ)

(ح.م)

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

فرصة الحصول عىل 

تسلل مخالفة 

11 (ب)

(ج)

(أ)

(ح.م)
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المهاجم  المنافس إىل  الالعب  انحرفت من  أو  ارتدت  )أ(  بالفريق  الزميل  تسديدة بواسطة 
ي موقف تسلل.

الكرة، كونه كان سابقا �ن أو لعبه  )ب(: تتم معاقبته للمسه 

بتمرير  )أ(  بالفريق  الزميل  المنافس. عند قيام  ي موقف تسلل وال يتداخل مع 
المهاجم )ج( �ن

ي موقف غ�ي متسلل والذي يركض باتجاه مرمى المنافس ويقوم 
الكرة إىل الالعب )ب1( �ن

ي موقف غ�ي متسلل عند تمرير 
بتمرير الكرة )ب2( إىل الزميل بالفريق )ج(. الالعب )ج( �ن

معاقبته تتم  الكرة، وال 

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

فرصة الحصول عىل 

تسلل مخالفة 

13

(ب)

(أ)

(ح.م)

حارس املرمى (ح. م)

مدافع

مهاجم

لحكم ا

الالعب حركة 

الكرة حركة 

فرصة الحصول عىل 

تسلل ¥خالفة  ليست 

14

(ب2)

(ب1)

(ج)

(أ)

(ح.م)
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صابات االإ  .5
الطبي خاصة  الطاقم  الحكم تسهيل عمل  الالعبني ذات أهمية قصوى ويجب عىل   سالمة 

الرأس وسيشمل ذلك االحرتام واملساعدة ضمن  يف حاالت اإلصابة الخطرية أو تقييم إصابة 
عليه. املتفق  العالج  أو  التقييم  بروتوكوالت 

والطرد نذار،  االإ بعد  التقييم  العالج،   .6
اللعب املغادرة   سابقا، كان يجب عىل الالعب املصاب الذي يحصل عىل عناية طبية يف ميدان 

قبل استئناف اللعب. هذا قد يكون غري عادل يف حال أن املنافس كان سبب اإلصابة كون 
اللعب. استئناف  عند  العددية  األفضلية  لديه  املخطئ  الفريق 

 مع ذلك، تم إدخال هذا الرشط ألن الالعبني غالبا ما يقومون بادعاء اإلصابة بطريقة غري 
تكتيكية. ألسباب  اللعب  استئناف  لتعطيل  رياضية 

 يف إطار تقديم حل متوازن بني هاذين املوقفني غري العادلني، قرر املجلس الدويل لكرة القدم 
أو تقييم  للمنافس، باإلمكان عالج  إنذار أو طرد  البدنية عند توجيه  أنه فقط يف املخالفات 

املبدأ، ال ينبغي أن يتعدى تعطيل  اللعب. من حيث  الالعب املصاب رسيعا ويبقى يف ميدان 
لتقييم  اللعب  الطبي إىل ميدان  الطاقم  أفراد  الحالية عند دخول  املدة  اللعب أكرث من 

الطبي والالعب  الطاقم  للطلب من  الحكم  التي كان يستغرقها  املدة  الفارق هي  اإلصابة. 
الطبي، ولكن يظل  الطاقم  التي يغادر عندها  النقطة اآلن  اللعب، هي نفس  مغادرة ميدان 

التأخري يف  الالعب يف ميدان اللعب. لضامن عدم قيام الالعب املصاب باستغالل أو متديد 
بالتايل: الحكام  اللعب بصورة غري عادلة، نويص 

اللعب.  • استئناف  لتأخري  تكتييك محتمل  املباراة وأي سبب   يكون عىل علم بوضع 
إبالغ الالعب املصاب بأنه يف حال الحاجة لرعاية طبية، يجب أن تتم رسيعا.  •
بالعمل برسعة. • النقالة( وإذا أمكن تذكريهم  الطبي )وليس حاميل  الطاقم  اإلشارة إىل 

اللعب: استئناف  بتقرير  الحكم  قيام  عند 

الالعب.   • ويبقى  الطبي  الطاقم  يغادر   إما 
الحاجة اإلشارة إىل حاميل  • التقييم والعالج )قد تستدعي   أو يغادر الالعب ملزيد من 

النقالة(.

الجميع  ثانية بعد جاهزية   25  - 20 اللعب ألكرث من   وكتوجيه عام، ال ينبغي تأخري استئناف 
الرأس. إصابة  تقييم  أو  الخطرية  اإلصابة  باستثناء حالة  اللعب،  الستئناف 

التوقف. بالكامل عن هذا  التعويض  الحكم  يجب عىل 
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