
 

  

  

  

  مواد قانون اللعبة
  

  مالحظات على مواد قانون اللعبة
  : التعديالت 

 المسـاس بالمبـادئ   موبشرط عـد . يشترط موافقة االتحاد األهلي المعني   
والقواعد التي تتضمنها هذه المواد فإنه يمكن تعديلها عند تطبيقها في المباريـات             

لخاصة بالسـيدات أو     سنة أو في المباريات ا     16التي يشارك فيها الالعبون تحت      
  . أو الالعبون والمعوقون ) سنة 35فوق ( الكبار 
  : كل التعديالت التالية مسموح به , أن أياً أ

  مساحة الملعب 
  . حجم ووزن الكرة والمادة التي تصنع منها 

  . المسافة بين قائمي المرمى وارتفاع العارضة عن األرض 
  . مدة شوطي المباراة 

  . التبديالت 
  ) . البورد ( يالت أخرى يسمح بها فقط بموافقة المجلس الدولي التشريعي أي تعد

  : الذكور واإلناث 

إن اإلشارات المتعلقة بعنصر الذكور في مواد القانون فيما يتعلق بالحكام والحكام            
المساعدين والالعبين واإلداريين يقصد منها التبسيط وتعني الذكور واإلناث علـى           

  . السواء 
  

   :ضاح الرموز مفتاح إي
  : لقد استخدمت الرموز واإلشارات التالية ضمن مواد قانون اللعبة 



 

  

تعني ما لم تكن هذه الحالة مشمولة بالظروف الموضحة في المادة رقم            (*) الرمز  
  . الخاصة ببدء اللعب واستئنافه ) 8(

  " تعديالت جديدة في القانون " وتعني  ) I(اإلشارة 



 

  

  ميدان اللعب ) 1(مادة 
  

  

  
  األبعاد 

  إن طول خط. يجب أن يكون ميدان اللعب مستطيالً 
  . التماس يجب أن يكون أكبر من طول خط المرمى 

  ) ياردة 100( م 90الحد األدنى      : الطول 
  )  ياردة 130( م   120        الحد األقصى 

  )  ياردة 50( م    45الحد األدنى : العرض 
  )  ياردة 100 (  م90          الحد األقصى 
  : في المباريات الدولية 

  )  ياردة 110( م   100الحد األدنى : الطول 
  ) ياردة 120(  م 110         الحد األقصى 

  )  ياردة 70(    م 64الحد األدنى : العرض 
  )  ياردة 80(  م 75          الحد األقصى 

  : تخطيط ميدان اللعب 

وتدخل هذه الخطـوط ضـمن مسـاحة        يتم تحديد ميدان اللعب بخطوط ،       
ويسمى الخطان الطويالت بخطـى التمـاس والقصـيران    . المناطق التي تحددها   

  ) .  بوصة 5(  سم 12بخطى المرمى وال يزيد عرض كافة الخطوط عن 
ينقسم ميدان اللعب إلى نصفين بواسطة خط المنتصـف وتحـدد عالمـة             

)  يـاردة    10(  م   9.15المنتصف منتصف الخط ويتم رسم دارة نصف قطرهـا          
  .حول عالمة منتصف الملعب 

  
  



 

  

   
  : منطقة المرمى 

يتمم تحديد منطقتي المرمى عن كل من نهايتي ميدان اللعب علـى النحـو              
  : التالي 

 6(م  5.5يرسم خطان عموديان بزاوية قائمة على خط المرمى على مسافة           
داخل ميـدان اللعـب   من الحافة الداخلية لقائمي المرمى ويمتد هذا الخطان  ) ياردة

  . م ياردة ثم يوصالن بخط موز لخط المرمى 5.5على مسافة 
  . إن المساحة المحدودة بهذه الخطوط وخط المرمى هي منطقة المرمى 

  : منطقة الجزاء 

يتـم تحديد منطقة الجزاء عند كل من نهايتي ميدان اللعب علـى النحـو              
  : التالي 

م 16.5خط المرمى على مسـافة      يرسم خطان عموديان بزاوية قائمة على       
  . ثم يوصالن بخط مواز لخط المرمى )  ياردة18(

  . إن المنطقة المحدودة بهذه الخطوط وخط المرمى هي منطقة الجزاء 
وفي داخل كل من منطقتي الجزاء ، توضع عالمة منتصف المرمى وذلك            

  . بين قائمي المرمى وعلى بعد متساو عنهما 
مـن كـل    )  ياردات   10(م  9.15صف قطرها   ويتم رسم قوس من دائرة ن     

  . عالمة ركلة جزاء وذلك خارج منطقة الجزاء 
  : قوائم الراية والركنية 

  

)  قدم   5(م  1.5يوضع قائم الراية الركنية بارتفاع ال يقتل عن         
بحيث يحمل راية وال يكون له رأس مدبب وذلك عند كـل منطقـة              

  . ركنية 
 ل مـن نهـايتي خـط        يجوز وضع قوائم رايات متماثلة عند     
) يـاردة واحـدة   ( م 1منتصف الملعب وذلك على بعد ال يقل عـن    

  . خارج خط التماس 



 

  

  : قوس المنطقة الركنية 

من قائم كر راية ركنية     ) ياردة واحدة   ( ن  1ترسم ربع دائرة نصف قدرها      
  داخل ميدان اللعب 

  : المرميان 

يجب وضع المرميين على مركز منتصـف       
  . ى كل من خطي المرم

ويجب أن يتكونا من قائمين رأسيين مثبتين       
على مسافتين من قوائم الراية الركنية ويتصالن من  

  . أعلى بواسطة عارضة أفقية 
 8( م  7.32تكون المسافة ما بين القـائمين       

 قدم  8( م  2.44ويكون االرتفاع ما بين الحافة السفلية للعارضة واألرض         ) ياردة  
 (  

 سم  12مرمى والعارضة متماثالً ال يزيد عن       يكون عرض وسمك قائمي ال    
وتكون خطوط المرمى من نفس عـرض وسـمك قـائمي المرمـى             ) بوصة  5( 

  . والعارضة 
يمكن تثبيت شباك بالمرميين واألرض خلف المرمـى بشـرك أن تكـون             

  . الشباك مثبتة بإحكام وبشكل ال يعيق حارس المرمى 
  . ن األبيض يجب أن تكون قوائم المرمى والعارضتين باللو

  : السالمة 
يجب أن يكون المرميان مثبتان بإحكام باألرض ويجود استخدام مـرميين           

فقط في حالة كونهما يلبيان المطلب الخـاص        ) من النوع القابل للنقل     ( متحركين  
  . بالسالمة 

  



 

  

  قرارات المجلس الدولي التشريعي 
  

   : 1القرار 
 يتم إصـالح العارضـة      إذا نزعت العارضة أو كسرت يوقف اللعب حتى       

  . وإعادة وضعها سليمة في مكانها 
  . إذا تعذر إصالح العارضة يتم إلغاء المباراة 
  . ال يسمح باستخدام الحبل بدالً من العارضة 

إذا أمكن إصالح العارضة يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي 
  . كانت فيه عندما أوقف اللعب 

   : 2القرار 

تصنع قوائم المرميين والعارضتين من الخشب أو المعـدن أو أي           يجب أن   
مادة أخرى معتمدة ويجوز أن تكون مربعة أو مستطيلة أو مسـتطيرة أو نصـف               

  .مستديرة أو بيضاوية الشكل ويجب أن ال تشكل خطراً على الالعبين 
   :3القرار

ي ميدان  ال يسمح بأي شكل من أشكال الدعاية سواء كان حقيقياً أو وهمياً ف         
اللعب أو معداته ويشمل شباك المرميين أو المنطقة التي تقع ضمنهما وذلك مـن              
وقت دخول الفرق إلى ميدان اللعب حتى مغادرتهم له عند نهاية الشوط األول ومنذ 

  . عودة دخول الفرق إلى ميدان اللعب حتى نهاية المباراة 
ى المـرميين   كما يمنع بشك خاص عرض أي مادة إعالنية من أي نوع عل           

  . أو الشباك أو قوائم الرايات أو على الرايات 
مثل الكـاميرات أو الميكروفونـات      ( وال يجوز تثبيت أية تجهيزات دخيلة       

  . على هذه المعدات ) الخ …
   : 4القرار 

يجب أن ال يكون هناك أي نوع من اإلعالن داخل المنطقة الفنية أو علـى               
ج الملعب ، كما ال يسمح بأي نـوع مـن           بعد متر واحد من خط التماس من خار       

  . اإلعالن ضمن المنطقة الواقعة بين خط المرمى وشباك المرمى 



 

  

   : 5القرار 

أو االتحـادات   ) الفيفـا   ( يمنع تخطيط شعارات االتحاد الدولي لكرة القدم        
القارية أو الوطنية أو المحلية أو األندية أو شعار أي جهة أخرى سواء كان ذلـك                

 وهمياً على ميدان اللعب أو التجهيزات الخاصة به بما في ذلـك شـباك               حقيقياً أو 
المرميين والمساحات التي تضمها خالل وقت اللعب حسب ما هو موضـح فـي              

  ) . 3(القرار رقم 
   : 6القرار 

من )  ياردة   10( م  9.15يمكن وضع عالمة خارج ميدان اللعب على بعد         
خطي المرمى وذلك للتأكد من أن هـذه        قوس المنطقة الركنية وبزاوية قائمة على       
  . المسافة تراعى عند تنفيذ الركلة الركنية 

  ):7(القرار
في حالة استخدام األسطح الصناعية سواء في مباريات مسابقة بين فـرق            
ممثلة ألتحادات تابع للفيفا او مباريات مسابقة أندية دولية فيتعين ان يكون السطح             

لدى الفيفا والخاص باألرضـيات الصـناعية أو        مطابقا لشروط ومتطلبات الجودة     
  .معايير األرضيات الصناعية اال اذا منحت الفيفا عفوا استثنائيا

  ):8(القرار

في حال وجود المنطقة الفنية يجب ان تطابق الشروط المعتمدة مـن قبـل              
  .المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم 

  
  
  
  



 

  

   الكرة )2(ةماد
  

  
  : الخصائص والمقاييس 

  : جب أن تكون الكرة ي

  مستديرة  •
ال يتعدى محيط   . مصنوعة من الجلد أو أي مادة مناسبة أخرى          •

سـم  68وال يقـل عـن      ) بوصـة 28(  سم   70دائرة الكرة عن    
  ) . بوصة 27(

 410وال يقل عـن     )  أوقية   16( غرام   450ال يزيد وزنها عن      •
  . عند ابتداء المباراة ) أوقية 14(غرام 

ضغط جوي وهـو    ) 1,1-0.6(مساوياً  أن يكون الضغط الجوي      •
 عند سطح البحر وذلك     2سم/ غرام   ) 1100 -600(ما يوازي   
البوصـة  / ليبـرة   15.6 –البوصة المربعة   /  ليبرة   8.5يعادل  
  . المربعة 

  ) : المعطوبة ( تبديل الكرة التالفة 

  : إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة أثناء سير المباراة يتم ما يلي 
  . باراة توقف الم •
يعاد بدء اللعب بإسقاط الكرة البديلة في المكان الذي أصبحت فيه الكرة             •

  )  أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة.( األولى تالفة 
إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة خارج اللعب في أثناء ركلة الباديـة ،               •

و رميـة   ركلة المرمى ، الركلة الركنية ، الركلة الحرة ، ركلة الجـزاء أ            
  : التماس 

  . يعاد بدء اللعب وفقاً للحالة  •
  . ال يجوز تبديل الكرة أثناء المباراة إال بموافقة الحكم 



 

  

  



 

  

  قرارات المجلس الدولي التشريعي 
   : 1القرار

في المباريات الخاصة بالمسابقات يسمح باستخدام الكرات التي تلبي الحدود          
  ) 2(دة الدنيا للمتطلبات الفنية الموضحة في الما

في مباريات مسابقات االتحاد الدولي لكرة القدم ومباريات المسابقات التـي           
فإن قبول استعمال الكرة فيه يشترط أن تحمـل         . تجري برعاية االتحادات القارية     
  : الكرة إحدى البيانات الثالث التالية 

حاد  ويعني أن الكرة معتمدة من قبل االت ) FIFA approved( الشعار الرسمي .1
  . الدولي لكرة القدم 

 ويعني أن الكرة قد تم اختبارها من قبل  ) FIFA inspected( الشعار الرسمي .2
  . االتحاد الدولي لكرة القدم 

 وتعني أن كرة المبـاراة وفـق    (international Matchboll Standard)العبارة .3
  . المتطلبات الدولية 

دل على أنه قد جـرى اختبارهـا        إن وجود مثل هذه البيانات على الكرة ي       
رسمياً وتبين أنها متطابقة مع المتطلبات الفنية المحددة لكل من البيانـات الثالثـة              

  ) . 2(المذكورة آنفاً باإلضافة إلى الحد األدنى من المواصفات الموضحة في المادة 
كما وينبغي أن تحظى المتطلبات اإلضافية الخاصة بكل من البيانات الثالث           

وتخضع المعاهد التي تقوم    ) البورد  ( ورة بموافقة المجلس الدولي التشريعي      المذك
  . بإجراء التجارب إلى مصادقة االتحاد الدولي لكرة القدم 

يمكن في المسابقات الخاصة باالتحادات الوطنية استعمال كرات تحمل أي          
  . واحدة من البيانات الثالث المذكورة آنفاً 

   : 2القرار 

مسابقات االتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك مباريات مسـابقات         في مباريات   
االتحادات القارية ال يسمح بوضع أي نوع من اإلعالن التجـاري علـى الكـرة               
باستثناء الشعار الخاص بالمسابقة أو الجهة المنظمة لها والعالمة التجارية للجهـة            

  . شعارات إن لوائح المسابقة يمكن أن تحدد حجم وعدد هذه ال. الصانعة 



 

  

  

   عدد الالعبين 3مادة 

  
  : الالعبون 

تلعب المباراة بين فريقين ، يتكون كل منهمـا         
مما ال يزيد عن أحد عشر العباً أحدهما يكون حارس          

ال يمكن بدء المباراة إذا كان عدد العبي أحد . المرمى 
  . الفريقين يقل عن سبعة العبين 

  : المسابقات الرسمية 

 بدالء كحد أقصى فـي أي       يمكن استخدام ثالث  
مباراة تجري ضمن مسابقة رسمية تنظم رعاية االتحاد        
الدولي لكرة القدم أو االتحادات القارية أو االتحـادات         

  . الوطنية 
يجب أن تنص قواعد المسابقة على عدد البدالء الذين يمكن تسميتهم مـن             

  . ثالثة إلى سبعة كحد أقصى 
  : المباريات األخرى 

العبين في مباريات المنتخب األول وفي جميع المباريات األخرى  6 يجوز استبدال
  :  شريطة أن يمكن استبدال عدد أكبر 

   . اتفاق الفريقين المعنيين على الحد األعلى
  .  قبل المباراة  بذلك الحكمابالغيتم أن 

إذا لم يتم إعالم الحكم أو لم يتم الوصول إلى اتفاق قبل بدء المبـاراة فـال                 
   . العبين 6استخدام أكثر من يسمح ب

  : في سائر المباريات 

في سائر المباريات يجب أن تعطى أسماء البدالء إلى الحكـم قبـل بـدء               
  . البدالء الذين لم تتم تسميتهم ال يجوز إشتراكهم في المباراة . المباراة 

 : اإلجراءات الخاصة بالبديل 



 

  

  

  : لتالية عند استبدال العب ببديل ، يجب مراعاة الشروط ا
  . إخطار الحكم قبل إجراء أي تبديل مقترح  •
ال يدخل الالعب البديل ميدان اللعب حتى يكـون الالعـب المطلـوب              •

استبداله قد غادر الملعب وبعد أن يكون قد حصل على إشارة من الحكم             
  . بالدخول 

يدخل الالعب البديل الملعب أثناء توقف اللعب ومن عند خط المنتصف            •
 .  

اءات التبديل قد اكتملت بمجرد دخول الالعب البـديل إلـى           تعتبر إجر  •
  . يمدان اللعب 

ومن تلك اللحظة يصبح البديل العباً ، والالعب المستبق يفقـد صـفته              •
  . كالعب

الالعب الذي تم استبداله ال يجوز له أن يعود لالشتراك في المبـاراة بعـد         •
  . ذلك 

تصاصـات الحكـم    يكون كافة الالعبين البدالء خاضعين لسلطات واخ       •
 .سواء تم استدعاؤهم للعب أم ال 

   
  : تغيير حارس المرمى 

  : يجوز ألي العب أن يغير مركزة مع حارس المرمى بشرط 
  . إخطار الحكم قبل إجراء التغيير  •
  . أن يتم التغيير أثناء توقف المباراة  •

  : العقوبات / المخالفات 

  : ن الحكم إذا دخل العب بديل إلى ميدان اللعب دون أذن م
  . يتم إيقاف اللعب  •
ينذر الالعب البديل وتشهر له البطاقة الصفراء ويطلب منه مغادرة ميـدان            •

  . اللعب 



 

  

يستأنف الحكم المباراة بإسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عنـدما تـم     •
  . إيقاف اللعب 

 بلإذا قام أحد الالعبين بتغيير مركزه مع حارس المرمى بدون إخطار الحكم ق
  إجراء التغيير 

  . يستمر اللعب  •
يتم إنذار الالعبين المعنيين وتشهر لهم البطاقة الصفراء عند أول فرصـة             •

  . تكون فيها الكرة خارج اللعب 
  : في حالة حدوث أية مخالفات أخرى لهذه المادة يتم اآلتي 

  . يتم إنذار الالعبين المعنيين وتشهر لهم البطاقة الصفراء  •
  

   : استئناف اللعب

  : إذا تم إيقاف اللعب بواسطة الحكم لتوجيه إنذار يتم اآلتي 
يتم استئناف المباراة بركلة حرة غير مباشرة ينفذها العـب مـن الفريـق              

انظر مالحظات على * (الخصم من المكان الذي كانت فيه الكرة عن إيقاف اللعب        
  ) . قانون اللعبة 
  
  

  : الالعبون والبدالء الذين يتم طردهم 

العب الذي يتم طرده قبل بدء اللعب يجوز استبداله فقط بأحد البدالء الذين ال
الالعب البديل المسمى الذي تم طرده سواء قبل أو بعد بدء اللعب            . تمت تسميتهم   

  . ال يمكن استبداله 

  



 

  

  قرارات المجلس التشريعي 
  

  ) : 1(القرار 
لعدد الالعبين فـي أي  فإن الحد األدنى  ) 3(تبعاً للشروط الواردة في المادة      

فريق متروك لتقدير االتحادات الوطنية ويرى المجلـس الـدولي التشـريعي أن             
المبـاراة يجب أن ال تستمر عندما يقل العدد عن سـبعة العبـين فـي أي مـن                  

  . الفريقين 
  ) : 2(القرار 

يجوز ألداري الفريق إعطاء تعليمات تكتيكية لالعبين أثناء سير المباراة ،           
يجب على كل إداريي    . ن يعود فوراً إلى مكانه بعد إعطائه هذه التعليمات          وعليه أ 

الفريق البقاء ضمن حدود المنطقة الفنية حيثما تتوفر مثل هذه المنطقة كما يجـب              
  . علهيم التصرف بسلوك مسؤول 

  
  
  
  



 

  

  معدات الالعبين ) 4(المادة 
  

  
  : السالمة 

يرتدي يجب على الالعب أن ال يستخدم أي معدان أو          
ويشمل ( أي شيء فيه خطورة على نفسه أو على العب آخر           

  ) . ذلك أي نوع من المجوهرات 
  : المعدات األساسية 

  : إن المعدات األساسية اإلجبارية لالعب هي 
  . فانيلة أو قميص  •
وإذا تم ارتداء سواويل حرارية فيجب أن تكون من نفـس           ( سروال   •

  ) . لون السراويل األساسية 
   .جوارب  •
  . واقيات للساقين  •
  . حذاء  •

  : واقيات الساقين 

  . تكون مغطاة بالكامل بالجوارب  •
  ) . مطاط ، بالستيك أو أي مادة مشابهة ( مصنوعة من مادة مناسبة  •
 . تؤمن درجة معقولة من الحماية  •

  
  

  : حراس المرمى 

يرتدي كل حارس مرمى ألواناً تميزه عن الالعبين اآلخرين وعن الحكـم             •
  ) يجب أن تكون الفانيلة بكم ( ين المساعدين والحكم

  : المخالفات والعقوبات 



 

  

  : ألي مخالفة لهذه المادة 

  . ال حاجة إليقاف اللعب  •
يقوم الحكم بإخطار الالعب المخالف بوجوب مغادرة ميدان اللعب ليصحح           •

  . معداته 
عب يقوم الالعب بمغادرة ميدان اللعب عند أو توقف للعب ، إال إذا كان الال •

  . قد قام بتصحيح معداته 
عب يطلب منه مغادرة ميدان اللعب لتصحيح معداته يجب أن ال يعود            أي ال  •

  . إليه بدون إذن من الحكم 
 الحكم بالتأكد من أن معدات الالعب قد تم تصحيحها قبل أن يسمح له              ميقو •

  . بالدخول إلى ميدان اللعب 
قط حين تكون الكرة خارج     يسمح لالعب بالدخول عائداً إلى ميدان اللعب ف        •

  . اللعب 
الالعب الذي طلب منه مغادرة ميدان اللعب بسبب مخالفة معينة ارتكبهـا             •

ميدان اللعب بدون إذن مـن      ) أو عاد لدخول    ( بموجب هذه المادة ثم دخل      
  . الحكم ، يتم توجيه إنذار له وتشهر له البطاقة الصفراء 

  : استئناف اللعب 
  : سطة الحكم لتوجيه اإلنذار يتم ما يلي إذا تم إيقاف اللعب بوا •

ة ينفذها أحد العبي الفريـق      شريتم استئناف المباراة بركلة حرة غير مبار      
* الخصم وذلك من المكان الذي كانت فيه الكرة حيث قام الحكم بإيقاف المبـاراة               

  ) أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة (
  



 

  

  الحكم ) 5(مادة 
  

  
  : سلطة الحكم 

ر كل مباراة بواسطة حكم له السلطة المطلقة في         تدا
تطبيق مواد قانون اللعبة وذلك فيما يتعلق بالمباراة التـي          

  . يتم تعيينه فيها 
  : الصالحيات والواجبات 

  : يقوم الحكم باآلتي 
  . ينفذ مواد قانون اللعبة  •
يقود المباراة بالتعاون مع الحكمين المساعدين ومع الحكـم الرابـع حيـت             •

  . لب األمر يتط
    ) .2(يتأكد من أن أية كرة مستخدمة تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم  •
  ) . 4(يتأكد من أن معدات الالعبين تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم  •
  . يعمل كميقاتي ويسجل أحداث المباراة  •
فة يوقف اللعب ، يعلق أو ينهي المباراة وذلك حسب قناعته بسبب أن مخال             •

  . لمواد القانون 
  . يوقف ، يعلق أو ينهي المباراة بسبب تدخل خارجي من أي نوع  •
يوقف المباراة إذا رأى العباً أصيب إصابة جسيمة ويتأكد من نقلـه مـن               •

 وال يسمح لالعب المصاب بالعودة الى ميدان اللعب اال بعـد            ميدان اللعب 
   . استئناف اللعب

كرة خارج اللعب وذلك إذا كان فـي        يسمح باستمرار اللعب حتى تصبح ال      •
  . رأيه أن العباً أصيب إصابة طفيفة فقط 



 

  

التأكد من أن أي العب مصاب بنزيف من جراء أحد الجروح قـد غـادر                •
ميدان اللعب ويجوز لالعب العودة فقط لدى تلقيه إشارة من الحكـم الـذي             

  . يجب عليه االقتناع بتوقف النزيف 
أن الفريق الـذي تـم ارتكـاب إحـدى          يسمح باستمرار اللعب حين يرى       •

المخالفات ضده سوف يستفيد من إتاحة الفرصة هذه والقيام بمعاقبة المخالفة 
  . األصلية إذا لم تتحقق الفائدة المرجوة من إتاحة الفرصة في ذلك الوقت 

يعاقب المخالفات األكثر جسامة حين يرتكب أحد الالعبين أكثر من مخالفة            •
   .واحدة في نفس الوقت 

يتخذ اإلجراء التأديبي ضد الالعبين المدانين بمخالفات إنـذار وطـرد وال             •
يعتبر الحكم مضطراً للقيام بهذا اإلجراء مباشرة بل يجب عليه القيام بذلك            

  . لدى أول فرصة تكون فيها الكرة خارج اللعب 
يتخذ إجراء ضد إداريي الفريق الذين يفشلون في ضبط أنفسـهم بالسـلوك          •

ويمكن للحكم حسب اقتناعه طردهم مـن ميـدان اللعـب           . الً  سلوكاً مسؤو 
  . وملحقاته المحيطة به مباشرة 

  . األخذ بنصيحة مساعديه فيما يتعلق باألحداث التي لم يشاهدها بنفسه  •
  . يتأكد من عدم دخول أي شخص غير مرخص له إلى ميدان اللعب  •
  . يستأنف المباراة بعد توقفها  •
ة إلى الجهات المختصة يتضمن معلومات عن أيـة         يقدم تقريراً عن المبارا    •

أو إداريي الفريق وأية أحداث     / إجراءات تأديبية تم اتخاذها ضد الالعبين       
 . أخرى وقعت قبل أو أثناء أو بعد المباراة 

  
  
  
 
 
 

  



 

  

  : قرارات الحكم 

 قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع ذات الصلة باللعب تعتبر نهائية         

 .  

حكم تغيير قراره فقط إذا تحقق أنه قرار غير صحيح ، أو أنه قدر              يمكن لل 
 او أنهـى    ذلك بناء على نصيحة الحكم المساعد طالما أن اللعب لم يستأنف بعـد            

   . المباراة

  



 

  

  :قرارات المجلس الدولي التشريعي 
   : 1القرار 

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

  . أي نوع من اإلصابة التي تحدث لالعب أو اإلداري أو المشاهد  -
  . أية أضرار بالممتلكات أياً كان نوعها  -
أية خسائر تلحق بأي فرد أو ناد أو شركة أو اتحاد أو هيئة مشابهة تحدث                -

نتيجة أي قرار أو ربما تترتب على أي قرار قد يتخذه الحكم بخصوص تطبيق              
بة أو بخصوص اإلجراءات الطبيعية التي تتطلب منـه إيقـاف   مواد قانون اللع  

  . اللعب واستمراره وقيادة وضبط المباراة 
  : وقد يشمل ذلك ما يلي 

القرار المتعلق بحالة ميدان اللعب أو ما حوله أو الظروف الجويـة التـي               •
  . تسمح أو ال تسمح بإجراء المباراة 

  . القرار بإلغاء المباراة ألي سبب كان  •
قرار المتعلق بحالة األشياء الثابتة في الملعب أو التجهيزات المسـتخدمة           ال •

أثناء المباراة بما في ذلك قوائم المرمى والعارضتان وقوائم الراية الركنية           
  . والكرة 

القرار بإيقاف أو عدد إيقاف اللعب نتيجة لتدخل الجماهير أو ألية مشـكلة              •
  . تحدث في منطقة تواجد المتفرجين 

ر بإيقاف أو عدم إيقاف اللعب للسماح للنقل العب مصاب من ميـدان             القرا •
  . اللعب من أجل العالج 

القرار بطلب أو اإلصرار على طلب نقل العب مصاب من ميدان اللعـب              •
  . من أجل العالج 

  . القرار بالسماح أو عدم السماح لالعب بارتداء ألبسة أو تجهيزات معينة  •



 

  

بأن يسمح أو ال يسمح ألي شـخص        ) ئوليته  طالما أن هذا من مس    ( القرار   •
بما في ذلك الفريق أو مسؤولوا الملعب أو رجال األمن أو المصورون أو             (

  . بان يتواجدوا بجوار ميدان اللعب ) أي من ممثلي اإلعالم 
أي قرار آخر قد يتخذه الحكم طبقاً لقانون اللعبة أو بما ينسجم مع واجباتـه         •

األنظمة الخاصة باالتحاد الدولي لكرة القدم      المنصوص عليها في القواعد و    
أو االتحاد القاري أو الوطني أو قواعد البطولة الوطنية أو القواعـد التـي              

  . تجري المباراة وفقها 
   : 2القرار 

فـأن دوره   . في المسابقات والدورات التي يتم فيها تعيـين حكـم رابـع             
 عليهـا مـن المجلـس       وواجباته يجب أن تكون منسجمة مع التوجيهات المصادق       

  ) البورد ( الدولي التشريعي 
   : 3القرار 

أن الحقائق والوقائع المرتبطة باللعب ستشمل ما إذا كان قد تم تسجيل هدف            
  . من عدمه ، كذلك نتيجة المباراة 

  
  
  
  
  



 

  

  الحكام المساعدون) 6(مادة 
  

  :الواجبات 

 أن) خاضعة لقرار الحكم    (  يعين حكمان مساعدان مهمتهما      
  : يبينا 

  . متى تكون الكرة بكاملها قد تجاوزت ميدان اللعب  •
أي فريق له الحق في الركلة الركنية أو ركلة المرمـى أو           •

  . رمية التماس 
  . متى يعاقب الالعب عندما يكون في موقف تسلل  •
  . عند طلب إجراء تبديل  •
عند حودث سلوك سيئ أو أية حادثة أخرى لـم يـتمكن             •

   .الحكم من مشاهدتها 
عندما ترتكب مخالفات ويكون الحكمان المساعدان أقرب إلى الحدث مـن            •

وهذا يشمل في حاالت خاصة المخالفات المرتكبـة فـي منطقـة            ( الحكم  
  ) الجزاء 

عند تنفيذ ركلة الجزاء ، إذا قام حارس المرمى بالتحرك لألمام قبل ركـل               •
  . الكرة ، وما إذا اجتازت الكرة خط المرمى 

  : المساعدة 

قوم الحكام المساعدون أيضاً بمساعدة الحكم بقيادة المباراة طبقاً لما تنص           ي
  .عليه مواد قانون اللعبة 

كما ان لهم بالذات الدخول الى ميدان اللعب للمساعدة في ضـبط مسـافة              
   . امتار التي تفصل ما بين الكرة والعبي الفريق الخصم9.15

 الحكـم المسـاعد ،    في حالة حدوث تدخل غير صحيح أو سلوك سيء من         
يقول الحكم باالستغناء عن خدماته ويقـدم تقريـراً بهـذا الموضـوع للسـلطات            

  . المختصة
  



 

  

  مدة المباراة) 7(مادة 
  
  

  : فترات اللعب 
ما لـم   .  دقيقة   45مدة المباراة شوطان متساويات كل منهما       
  . يتفق الفريقان المشاركان والحكم على خالف ذلك 

الختصار زمن كل   (  زمن شوطي اللعب     أي اتفاق يتم لتعديل   
يجب أن يـتم    )  دقيقة مثالً بسبب اإلضاءة الغير كافية        40شوط إلى   

  . قبل بدء اللعب ويجب أن يخضع لألنظمة الخاصة بالمسابقة 
  : فترة الراحة ما بين الشوطين 

  . الالعبون لهم الحق في فترة راحة عند منتصف الوقت بين الشوطين 
  .  دقيقة 15 فترة الراحة بين الشوطين عن ال يجوز أن تزيد

  . يجب أن تنص قواعد المسابقة على مدة فترة الراحة بين الشوطين 
  . يمكن تعديل زمن فترة الراحة بين الشوطين بموافقة الحكم فقط 

  : تعويض الوقت الضائع 
  : يتم التعويض عن الوقت الضائع في أي شوط من شوطي المباراة جراء 

  . التبديالت / التبديل  •
  . تقييم إصابة الالعبين  •
  . نقل الالعبين المصابين من ميدان اللعب من أجل العالج  •
  . إضاعة الوقت  •
  . أية أسباب أخرى  •
  .  تقدير الحكم سب زمن التعويض حديكون تحدي •

  : ركلة الجزاء 

إذا كان ال بد من تنفيذ ركلة الجزاء أو إعادة تنفيذها فإنه يتم تمديـد            •
 . ن الشوطين إلى أن تنتهي ركلة الجزاء زمن أي م

  
  : المباراة الموقوفة 

  . يتم إعادة لعب المباراة الموقوفة ما لم تنص قواعد المسابقة خالف ذلك 



 

  

  

  ابتداء واستئناف اللعب ) 8(مادة 

  
  : اإلجراءات األولية 

يتم إجراء قرعة بقطعة نقود معدنية ، والفريق الذي         
مى الذي سـيقوم بمهاجمتـه فـي        يفوز بالقرعة يختار المر   

الشوط األول ويأخذ الفريق اآلخر ركلة البداية لبدء المباراة         
 .  

يقوم الفريق الذي فاز بالقرعة بتنفيذ ركلة البداية لبدة         
  . الشوط الثاني من المباراة 

في الشوط الثاني للمباراة يقوم الفريقان بتغيير النهايات ويهاجمان المرميين          
  . المعاكسين 

 : كلة البداية ر

  

  : تعتبر ركلة البداية طريقة البتداء اللعب أو استئنافه 
  عند بدء المباراة  •
  بعد تسجيل هدف  •
  عند بدء الشوط الثاني من المباراة  •
  . عند بدء كل شوط من شوطي الوقت اإلضافي عند تطبيقه  •

  .يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة البداية 
  
  
   

   :اإلجراءات 
  . الالعبين في نصف الملعب الخاص بهم يكون كافة  •



 

  

يكون العبو الفريق الخصم للفريق الذي ينفذ ركلة البداية على مسافة ال تقل  •
  . عن الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب ) ياردة10(م 9.15عن 

  . تكون الكرة في وضعية ثبات عند عالمة المنتصف  •
  . يعطي الحكم اإلشارة  •
  . يتم ركلها وتحركها إلى األمام تصبح الكرة في اللعب حالما  •
  .ال يلمس منفذ الركلة الكرة مرة ثنية إال إذا لمست الكرة العباً آخر  •
  .بعـد أن يسجل أحد الفريقين هدفاً يتم تنفيذ ركلة البداية بواسطة الفريق اآلخر •

  : العقوبات / المخالفات 

  : ر إذا لمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانية قبل أن تلمس العباً آخ
يمنح الفريق الخصم ركلة حرة غير مباشرة ويتم تنفذها من المكان الذي    •

  ) . أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة * ( وقعت فيه المخالفة 
  : بالنسبة ألية مخالفات أخرى تتعلق بأسلوب تنفيذ ركلة البداية 

  . يتم إعادة تنفيذ الركلة  •
  : إسقاط الكرة 

ة إلعادة بدء اللعب بعد إيقاف مؤقت والذي يصبح         يعتبر إسقاط الكرة طريق   
ضرورياً حين تكون الكرة في اللعب ألي سبب لم يرد ذكره في أي مكان آخر في                

  . مواد قانون اللعبة 
  : اإلجراءات 

  * يسقط الحكم الكرة في المكان الذي كانت فيه عند إيقاف اللعب 
  يستأنف اللعب عندما تلمس الكرة األرض 

  : العقوبات / المخالفات 

  : يعاد إسقاط الكرة في الحاالت التالية 
  . إذا لمس الكرة أحد الالعبين قبل أن تلمس األرض  •
إذا خرجت الكرة من ميدان اللعب بعد مالمستها األرض دون أن يلمسـها              •

  . أحد من الالعبين 
  : حاالت خاصة 



 

  

ز أن  أي ركلة حرة تحتسب لصالح الفريق المدافع داخل منطقة مرماه يجو          
  . تلعب من أي نقطة داخل منطقة المرمى 

أي ركلة حرة غير مباشرة احتسبت لصالح الفريق المهاجم داخل منطقـة            
مرمى الخصم يجب أن تلعب من خط منطقة المرمى الموازي لخط المرمى ومن              

  . أقرب نقطة لمكان حدوث الخطأ 
ـ           ل منطقـة   إن إسقاط الكرة الستئناف المباراة بعد إيقاف مؤقت اللعب داخ

المرمى يجب أن يتم من على خط المرمى الموازي لخط المرمى من أقرب نقطة              
  . للمكان الذي كانت فيه الكرة قبل إيقاف اللعب 

  



 

  

  الكرة في اللعب وخارج اللعب) 9(مادة 
  
  

   :عب لالكرة خارج ال
  : تعتبر الكرة خارج اللعب عندما 

 سـواء علـى     تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى أو خط التماس        •
  . األرض أو في الهواء 

  . عندما يوقف الحكم اللعب  •
  :الكرة في اللعب 

تعتبـر الكرة في اللعب في كافة األوقات األخرى بما فـي           
  : ذلك الحاالت التالية 

إذا ارتدت من قائم المرمى أو العارضة أو قائم الراية الركنية وبقيت داخل              •
  . ميدان اللعب 

   من الحكم المساعد عندما يكونان داخل ميدان اللعب إذا ارتدت من الحكم أو •
  



 

  

  طريقة تسجيل الهدف) 10(مادة 
  

  
  احتساب الهدف 

يحتسب الهدف عندما تجتاز الكرة بكاملها فوق خط المرمى         
بين القائمين وتحت العارضة بشرط أن ال يكون الفريق الذي سجل           

   .الهدف قد ارتكب مخالفة لمواد قانون اللعبة قبل ذلك 
  : الفريق الفائز 

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

إذا سجل كال الفريقين عدداً متساوياً من األهداف أو إذا لـم            
  . يتم تسجيل أية أهداف تكون نتيجة المباراة التعادل 

  : قواعد المسابقة 

فـي مبـاراة انتهـت     فريقا فائزا   في حال نصت قواعد المسابقة على ان يكون       
بالتعادل فان األجراءات التالية وحدها والمعتمدة من المجلس التشـريعي          

  :لكرة القدم هي المسموح بالعمل بها
 )خارج أرضه(قاعدة األهداف الخارجية •
 الوقت األضافي •

  ركالت الترجيح •



 

  

   التسلل11مادة 
  

  
  موقف التسلل 

 في موقف تسلل    ال تعتبر مخالفة بحد ذاتها التواجد     
 .  

  : يكون الالعب في موقف تسلل إذا 
كان أقرب إلى خط مرمى خصمه من كل من الكرة وثاني           

  . آخر العب من الفريق الخصم 
  : ال يكون الالعب في موقف تسلل إذا 

  . كان في نصف الميدان الخاص به  •
  أو 

  . كان في مستوى واحد مع أخر ثاني العب في الفريق الخصم  •
  أو 

  . في مستوى واحد من آخر العبين اثنين من الفريق الخصم كان  •
  : المخالفة 

يعاقب الالعب فقط على وجوده في موقف تسلل في اللحظة التـي يلمـس              
الكرة أو يلعبها أحد أفراد فريقه وكان في رأي الحكم مشتركاً باللعب النشط الفعال              

  : من خالل 
  . خل في اللعب االتد •
  أو 

   المنافسالتداخل مع  •
  أو 

 . مستفيداً من فرصة وجوده في ذلك الموقف  •

  
  



 

  

  . الحاالت التي ال تعتبر مخالفة 
  : ال تعتبر مخالفة تسلل إذا استلم العب الكرة مباشرة من 

  . ركلة مرمى  •
  أو 

  رمية تماس  •
  أو
  . ركلة ركنية  •
  

  ):1(القرار

 تعني ان اي) المنافسأقرب الى مرمى (في تعريف موقف التسلل فأن عبارة •
 مـن   منافسـه جزء من رأسه أو جسمه اوقدميه هي أقرب الى خط مرمى          

 .الكرة وثاني أخر منافس

  ):2(القرار

  :تعريفات العوامل المتعلقة باللعب كما يلي

اللعب أو لمس الكرة التي تم تمريرها او لمسها عن          "التداخل في اللعب يعني    •
 "طريق احد زمالء الالعب

فس من اللعب او جعلـه يلعـب الكـرة          منع المنا " يعني منافسالتداخل مع    •
باعتراض واضح لمسار رؤية المنافس او التحرك أو عمل ايماءة او حركة            

 "المنافستكون وفقا لرأي الحكم مضللة او تصرف انتباه 

لعب الكرة التي ترتد اليه مـن   "األستفادة من التواجد في موقف التسلل تعني       •
تسلل او لعب الكرة التـي      قائمي المرمى أو العارضة بينما هو في موقف         

  ". وهو في موقف تسللالمنافسترتد اليه من 



 

  

  األخطاء وسوء السلوك) 12(مادة 
  
  
  

  : تتم معاقبة األخطاء وسوء السلوك على النحو التالي 
  : الركلة الحرة المباشرة 

 إذا ارتكب أحد    المنافس تحتسب ركلة حرة مباشرة للفريق    
 التالية بشكل يعتبره الحكم إهمـاالً       الالعبين أياً من األخطاء الستة    

  : أو تهوراً أو يتضمن إفراطاً في استعمال القوة 
   . المنافسركل أو محاولة ركل  •
   . المنافسعرقلة أو محاولة عرقلة  •
   . المنافسالقفز على  •
   . المنافسمكاتفة  •
   . المنافسضرب أو محاولة ضرب  •
   . المنافسدفع  •

 إذا  المنـافس للفريق  تحتسب ركلة حرة مباشرة أيضاً      
  : ارتكب أحد الالعبين أياً من األخطاء األربعة التالية 

 من أجل االستحواذ على الكرة واالحتكاك       المنافسمهاجمة •
  . به قبل لمس الكرة 

   . المنافس مسك •
   المنافسالبصق على  •
  ) . باستثناء حارس المرمى داخل منطقة جزائه ( لمس الكرة متعمداً  •

  * حرة المباشرة من المكان الذي وقع فيه الخطأ تنفيذ الركلة ال
  



 

  

  ركلة الجزاء 

تحتسب ركلة جزاء في حالة ارتكاب أي من هذه األخطاء العشرة السـابقة             
من قبل أحد الالعبين داخل منطقة الجزاء الخاصة به بصرف النظر عـن مكـان        

  . الكرة بشرك أن تكون الكرة في اللعب 
  

  : الركلة الحرة غير المباشرة 

تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا ارتكب حارس المرمـى            
  : ضمن منطقة جزائه أياً من األخطاء األربعة التالية 

استغرق أكثر من ستة ثوان وهو مسيطر على الكرة بيديه قبل أن يطلقهـا               •
  . من حوزته 

لمس الكرة مرة أخرى بيديه بعد أن تم إطالقها من حوزته دون أن تلمـس                •
  . العب آخر أي 

  . لمس الكرة بيديه بعد أن تم ركلها إليه عن عمد من قبل أحد زمالئه  •
لمس الكرة بيديه بعد أن استلمها مباشرة من رمية تماس من قبل أحد أفراد               •

  . فريقه 
 إذا كان في رأي الحكـم أن        المنافستحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق     

  . العباً 
  . يلعب بطريقة خطرة  •
   .المنافسم يعيق تقد •
  . يمنع حارس المرمى من إطالق الكرة من يديه  •
من قانون اللعبـة    ) 12(يرتكب أية مخالفة أخرى لم يرد ذكرها في المادة           •

  . والتي تم إيقاف اللعب فيها إلنذار أو طرد العب 
يتم لعب الركلة الحرة غير المباشرة من المكان الذي حدثت فيه المخالفـة             

 )اد قانون اللعبة أنظر مالحظات على مو(
  
   



 

  

  :العقوبات التأديبية 

ينذر الالعب بالبطاقة الصفراء أو يطرد بالبطاقة الحمـراء الالعـب او             •
 .البديل أو المستبدل

للحكم الحق في اتخاذ العقوبة من لحظة دخوله للملعب حتى لحظة خروجه             •
  .من الملعب بعد الصافرة النهائية

  
  المخالفات التي تستوجب اإلنذار

  
نذر الالعب وتشهر له البطاقة الصفراء إذا ارتكب أياً من           ي •

  : األخطاء السبعة التالية 
  مذنباً بارتكاب سلوك غير رياضي  -1
  . يظهر اعتراضاً بالقول أو الفعل  -2
  . يصر على تكرار مخالفة مواد قانون اللعبة  -3
  . يؤخر استئناف اللعب  -4
كلة الركنية أو الركلة    ال يراعي المسافة المطلوبة عند استئناف اللعب بالر        -5

  . الحرة 
  . يدخل أو يعاود الدخول إلى ميدان اللعب دون إذن الحكم  -6
 يترك ميدان اللعب عن عمد دون إذن من الحكم  -7

 :ينذر الالعب البديل أو المستبدل اذا ارتكب أي من الخطاء التالية •
 مذنبا بارتكاب السلوك الغير رياضي .1

 يظهر اعتراضا بالقول او الفعل .2

 يؤخر استئناف اللعب .3
 
 

  
  



 

  

  
  : المخالفات التي تستوجب الطرد 

 وتشهر له البطاقـة      او البديل او المستبدل    عبيطرد الال 
  : الحمراء إذا ارتكب أياً من األخطاء السبعة التالية 

  . مذنباً بارتكاب اللعب العنيف  -1
  . مذنباً بارتكاب السلوك المشين  -2
    .يبصق على الخصم أو أي شخص آخر  -3
حرم الفريق الخصم من هدف أو فرصة محققـة لتسـجيل           ي -4

وال ينطبق هـذا علـى حـارس        ( هدف بلمس الكرة عن عمد      
  ) . المرمى داخل منطقة الجزاء الخاصة به 

حرمان الالعب الخصم الذي يتحرك باتجاه مرمى خصمه مـن فرصـة             -5
  . محقة لتسجيل هدف بارتكابه أحد األخطاء التي تستوجب احتساب ركلة جزاء

  . ستخدم ألفاظاً أو إشارات عدوانية بذيئة أو مهينة ي -6
  . يتلقى اإلنذار الثاني في نفس المباراة  -7

  . الالعب الذي يتم طرده يجب عليه مغادرة ميدان اللعب والمنطقة الفنية 
  



 

  

  :قرارات المجلس الدولي التشريعي 
   : 1القرار  •

ء كـان ذلـك     الالعب الذي يرتكب مخالفة تستوجب اإلنذار أو الطرد سوا        
داخل أو خارج ميدان اللعب وسواء كانت تلك المخالفة موجهة ضـد الخصـم أو               
الزميل أو الحكم أو الحكم المساعد أو أي شخص آخر فإنه يعاقب تبعـاً لطبيعـة                

  . المخالفة التي ارتكبها 
   : 2القرار •

يعتبر حارس المرمى مسيطراً على الكرة بلمسها بأي جزء مـن يـده أو              
  . ذراعه 

 حيازة الكرة تتضمن قيام حارس المرمى بتحويل مسار الكـرة بشـكل             إن
لكنها ال تتضمن الحاالت التي يرى فيها الحكم أن الكـرة ارتـدت مـن               . متعمد  

  . الحارس بشكل غير متعمد 
وكمثال على ذلك عندما ترتد الكرة من الحارس الذي يسعى إلنقاذ مرمـاه             

  . من التسجيل 
   : 3القرار  •

يمكن لالعب تمرير الكـرة لحـارس مرمـاه         ) : 12( المادة   طبقاً ألحكام 
أن . إذا كان في رأي الحكم      . إال أنه   . الخ  .. مستخدماً رأسه أو صدره أو ركبته       

الالعب يستخدم حيلة متعمدة عندما تكون الكرة في اللعب ليتحايل على المادة فإن             
ر البطاقة الصـفراء  الالعب يعتبر مرتكباً سلوكاً غير رياضي ويجب إنذاره وإشها       

له واحتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم في المكان الذي تم فيه ارتكاب      
  . المخالفة 

الالعب الذي يستخدم حيلة متعمدة ليحتال على القانون حيث قيامة بتنفيـذ            
ركلة حرة يتم إنذاره الرتكابه سلوكاً غير رياضي وتشهر له البطاقـة الصـفراء              

  . ركلة الحرة ويعاد تنفيذه ال



 

  

وفي هذه الحاالت ال يؤخذ باالعتبار ما إذا كان حارس المرمى قـد لمـس         
وذلك ألن هناك مخالفة قد تم ارتكابها بواسطة الالعب         . الكرة بيده أم ال فيما بعد       

  ) 12(الذي كان يحاول التحايل على نص وروح المادة رقم 
   4القرار  •

خطر يجب أن تعاقب بعقوبـة      التي تعرض سالمة المنافس لل    إن المهاجمة   
  اللعب العنيف

   : 5القرار  •

في أي مكان في ميدان اللعب والذي يكون القصد ) خداع ( أي عمل تمثيلي 
  . منه خداع الحكم يجب معاقبته على أنه سلوك غير رياضي 

  ):6(القرار

الالعب الذي يخلع قميصه بعد تسجيل الهدف يجب انذاره للسـلوك الغيـر           
  .رياضي

  



 

  

  الركالت الحرة ) 13(مادة 
  

  : أنواع الركالت الحرة 

  . تكون الركالت الحرة إما مباشرة أو غير مباشرة 
يجب أن تكون الكرة ثابتة عند لعب الـركالت الحـرة المباشـرة وغيـر               
المباشرة ، وال يجوز الالعب الذي نفذ الركلة أن يلمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس 

  . العباً آخر 
  : مباشرة الركلة الحرة ال

يحتسب الهدف إذا تم لعب الركلـة        •
الحرة المباشرة إلى مرمى الخصـم      

  . مباشرة
إذا تم لعب الركلة الحرة المباشـرة        •

باتجاه مرمى نفس الفريق مباشـرة      
فإنه يتم احتساب ركلة ركنية لصالح      

  .الفريق الخصم 
  : الركلة الحرة غير المباشرة 

  : اإلشارة 

اب ركلة حرة غير مباشرة برفع ذراعه فـوق         يعطي الحكم اإلشارة باحتس   
رأسه ، ويبقى ذراعه في ذلك الوضع حتى يتم تنفيذ الركلة ، ويستمر بتلك اإلشارة   

  . حتى تلعب الركلة وتلمس الكرة العباً آخر أو تصبح خارج اللعب 
  : دخول الكرة في المرمى 

يمكن تسجيل هدفاً فقط إذا تم لمس الكرة بعد رجلهـا بواسـطة          
  . ب آخر قبل دخولها المرمى الع

إذا تم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة إلى مرمى الخصم مباشـرة           •
  . يستأنف اللعب بركلة مرمى 



 

  

إذا تم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة إلى مرمى الفريق نفسه مباشـرة ،               •
  . يمنح الخصم ركلة ركنية 

  : موقع الركلة الحرة 

  : جزاء الركلة الحرة داخل منطقة ال
   :الركلة الحرة المباشرة وغير المباشرة للفريق المدافع

)  ياردة10(  م 9.15يجب أن يكون كافة العبي الفريق الخصم على مسافة  •
  . على األقل من الكرة 

يجب أن يبقى كافة العبي الفريق الخصم خارج منطقة الجزاء حتى تصبح             •
  . الكرة في اللعب 

  . تم لعبها مباشرة إلى خارج منطقة الجزاء تصبح الكرة في اللعب عندما ي •
يتم تنفيذ الركلة الحرة التي تحتسب داخل منطقة المرمى من أي نقطة داخل      •

  . تلك المنطقة 
  : الركلة الحرة غير المباشرة للفريق المهاجم 

)  ياردة   10(م9.15يجب أن يكون كافة العبي الفريق الخصم على مسافة           •
للعب إال إذا كانوا على خط       تصبح الكرة في ا    على األقل من الكرة إلى أن     

  .  بين القائمين ممرماه
  . تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها  •
يتم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة داخل منطقة المرمى من ذلك الجـزء              •

من خط منطقة المرمى الموازي لخط المرمى ومن أقرب نقطة إلى المكان            
  . فة الذي وقعت فيه المخال

  : الركلة الحرة خارج منطقة الجزاء 
على األقل من )  ياردة 10 (9.15يجب أن يكون كافة الخصوم على مسافة      •

  . الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب 
  . تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها  •
  . يتم تنفيذ الركلة الحرة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة  •

  : ت العقوبا/ المخالفات 



 

  

عند تنفيذ الركلة الحرة إذا كان أحد العبي الفريق الخصم قريباً من الكـرة              
  : أقل من المسافة المطلوبة يتم اآلتي 

  يعاد تنفيذ الركلة  •
عند تنفيذ الركلة الحرة بواسطة الفريق المدافع من داخل منطقة جزائه ، وإذا لـم               

   :تركل الكرة مباشرة في اللعب يتم اآلتي
  . الركلة يعاد تنفيذ  •

  : الركلة الحرة التي ينفذها أحد الالعبين ، غير حارس المرمى 

إذا قام الالعب الذي ركل الكرة بلمسها مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب 
  : وقبل أن تلمس العباً آخر يتم اآلتي ) ذلك باستثناء لمسها بيديه ( 
كلة من المكـان    تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الر          •

  ) انظر مالحظات على مواد قانون اللعبة * ( الذي وقعت فيه المخالفة 
بعد أن تصبح الكرة في اللعب إذا أمسك بها أو لمسها عن عمـد الالعـب                

  : يتم اآلتي : الذي ركل الكرة قبل أن تلمس العباً أخر 
ان الذي  تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ، ويتم تنفيذ الركلة من المك            •

  ) أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة* ( وقعت فيه المخالفة 
تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصة بالراكـل             •

  . نفسه 
  : الركلة الحرة التي ينفذها حارس المرمى 

وذلـك  ( إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت فـي اللعـب               
  : قبل أن تلمس العباً آخر يتم اآلتي ) مسها بيده باستثناء ل

تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من المكـان              •
  ) انظر مالحظات على مواد قانون اللعبة* ( الذي وقعت فيه المخالفة 

إذا أمسك أو لمس حارس المرمى الكرة متعمداً بيديه بعد أن أصبحت فـي              
  : تلمس العباً آخر يتم اآلتي اللعب وقبل أن 



 

  

تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خـارج منطقـة              •
جزاء حارس المرمى ، ويتم تنفيذ الركلة من المكان الـذي وقعـت فيـه               

  ) انظر مالحظات على مواد قانون اللعبة* ( المخالفة 
فة داخل منطقة تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخال       •

جزاء حارس المرمى ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة            
 )انظر مالحظات على مواد قانون اللعبة* (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  

  ركلة الجزاء) 14(مادة 
  

تمنح ركلة الجزاء ضد الفريق الذي يرتكب أحد األخطـاء العشـرة التـي         
ضمن منطقة جزائه حين    يعاقب عليها بركة حرة مباشرة      

  .تكون الكرة في اللعب 
  .يمكن تسجيل هدف مباشر من ركلة الجزاء 

يضاف الوقت للسماح بتنفيذ ركلة الجزاء في نهاية كـل          
  .شوط أو عند نهاية كل فترة من فترتي الوقت اإلضافي 

  : مكان الكرة والالعبين 

  : الكرة 

  . م وضعها فوق نقطة الجزاء تي •
  

  . فذ ركلة الجزاء الالعب الذي ين

  . تم تحديد هوية الالعب الذي ينفذ ركلة الجزاء بوضوح  •
  : حارس المرمى المدافع 

يجب أن يبقى حارس المرمى على خط مرماه في مواجهة الالعب الـذي              •
  . ينفذ الركلة بين القائمين إلى أن يتم ركل الكرة 

  : كما يلي يكون موقع الالعبين اآلخرين غير الالعب الذي ينفذ الركلة 

  ضمن ميدان الملعب  •
  خارج منطقة الجزاء  •
  خلف عالمة الجزاء  •
 .على األقل من عالمة الجزاء )  ياردة 10( م 9.15على مسافة  •
  
   
  



 

  

  : الحكم 

ال يعطي الحكم اإلشارة بتنفيذ ركلة الجزاء حتى يصـبح الالعبـون فـي               •
  . المواقع المحددة لهم في القانون 

  زاء قد استكملت  الجة ركلأنهو الذي يقرر  •
  : اإلجراءات 

  . الالعب الذي ينفذ ركلة الجزاء يجب أن يركل الكرة إلى األمام  •
  . ال يلعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس العباً آخر  •
 . تصبح الكرة في اللعب بعد ركلها تحركها إلى األمام  •

  
نهايـة  لدى تنفيذ ركلة جزاء أثناء الوقع األصلي للعب أو لدى تمديد الوقت عند              

الشوط األول أو نهاية المباراة من أجل تنفيذ أو إعادة تنفيذ ركلة جزاء فإنه يتم               

  . احتساب هدف إذا حدث ما يلي قبل أن تمر الكرة بين القائمين وتحت العارضة 

 أو حارس المرمى  / لمست الكرة أياً من القائمين أو كليهما أو العارضة و          •
 .  

  : المخالفات والعقوبات 

 الحكم اإلشارة لتنفيذ ركلة الجزاء ثم حدثت إحدى الحاالت التالي           إذا أعطى 
  . قبل أن تصبح الكرة في اللعب 

  
  . إذا انتهك الالعب الذي ينفذ ركلة الجزاء مواد قانون اللعبة 

  . يسمح الحكم باستمرار الركلة  •
  . يعاد تنفيذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمى  •
 اللعب ويبدأ المباراة بركلة حـرة غيـر         اذا لم تدخل المرمى فيوقف الحكم      •

   .مباشرة للفريق المنافس من مكان حدوث المخالفة
  : إذا انتهك حارس المرمى مواد قانون اللعبة 

  . يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة  •
  . يحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى  •



 

  

   .يعاد تنفيذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمى •
  أحد زمالء الالعب الذي ينفذ الركلة إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أوإذا دخل

  : من عالمة الجزاء ) ياردة 10(م 9.15ضمن مسافة 

  . يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة  •
   . يعاد تنفيذ الركلة اذا دخلت الكرة المرمى •
يـر  اذا لم تدخل المرمى فيوقف الحكم اللعب ويبدأ المباراة بركلة حـرة غ             •

  .  .مباشرة للفريق المنافس من مكان حدوث المخالفة
إذا ارتدت الكرة من حارس المرمى أو عارضة أو قائم المرمى ولمسها هذا  •

 المنافساللعب يوقف الحكم اللعبة ويستأنفه بركة حرة غير مباشرة للفريق           
 .  

 إذا دخل أحد زمالء حارس المرمى إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن

  : من عالمة الجزاء ) ياردة10(م 9.15سافة م
  يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة  •
  يتحسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى  •
  يعاد تنفيذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمى  •

 في حالة حدوث مخالفة لمواد قانون اللعبة من قبل العب من كل من الفريقين
  : يلي المدافع أو المهاجم ، يتم ما 

  : يعاد تنفيذ الركلة  •
  : في حالة حدوث اآلتي بعد تنفيذ ركلة الجزاء 

 قبـل أن    )باستثناء لمسها بيديـه   ( لمس الالعب الذي ينفذ الركلة الكرة مرة ثانية         
  ) . تلمس العباً أخر

 ركلة حرة غير مباشرة وتنفيذ الركلة من المكان الذي          المنافسيمنح الفريق    •
 )أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة(* حدثت فيه المخالفة 

  
   



 

  

 إذا لمس الالعب الذي ينفض الركلة الكرة بيديه عن عمد قبل أن تلمـس العبـاً               

  : آخر

 ويتم تنفيذها مـن مكـان وقـوع          المنافس يمنح ركلة حرة مباشرة للفريق     •
  ) أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة*(المخالفة 

  : ارجي أثناء تحركها إلى األمام إذا تم لمس الكرة بواسطة عامل خ

  . يعاد تنفذ الركلة  •
 إذا ارتدت الكرة إلى داخل ميدان اللعب من حارس المرمى أو من العارضة أو

  : من القائمين ثم تم لمسها من قبل عامل خارجي يتم اآلتي 

  . يوقف الحكم اللعب  •
امـل  يستأنف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي المست فيـه الكـرة الع             •

  ) أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة* ( الخارجي 
  



 

  

  رمية التماس) 15(مادة 
  
  
  . مية التماس هي طريقة الستئناف اللعب ر

  . ال يمكن تسجيل هدف مباشر من رمية التماس 
  : يتم منح رمية التماس 

عندما تجتاز الكرة بكاملها خط التماس سواء على األرض          •
 أو في الهواء

ـ يذها من النقطة التي اجتازت فيها الكـرة         يكون تنف  • ط خ
  . التماس 

 الالعب الذي كان آخر من لمس الكـرة         منافستمنح إلى    •
  . قبل اجتيازها خط التماس 

  : اإلجراءات 

  : يجب على الرامي لحظة رمي الكرة ما يلي 
  . أن يواجه ميدان اللعب  •
رض خـارج  أن يكون جزء من كلتا قدميه إما على خط التماس أو على األ      •

  . خط التماس 
  . أن يستخدم كلتا يديه  •
  . أن يرمي الكرة من خلف وفوق رأسه  •
 . ال يمكن للرامي أن يلمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس العباً آخر  •

من نقطة تنفيذ رمية   ) 2(على كل الخصوم الوقوف مسافة ال تقل عن مترين         •
  .التماس

  تصبح الكرة في اللعب فور دخولها ميدان اللعب 
  
  
 .  



 

  

  : العقوبات / المخالفات 

  : رمية التماس التي ينفذها العب آخر غير حارس المرمى 

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

 ، ويتم تنفيذ الركلة من مكـان      المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق        •
  ) . انظر مالحظات على مواد قانون اللعبة. * ( وقوع المخالفة 

 إذا أمسك الرامي الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس              
  : العباً آخر 

 ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقـوع        المنافستمنح ركلة حرة مباشرة للفريق       •
  ) اللعبةانظر مالحظات على مواد قانون * ( المخالفة 

تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصـة بفريـق      •
  . الرامي نفسه 

  : رمية التماس التي ينفذها حارس المرمى 

 باستثناء( إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب 
  . وذلك قبل أن تلمس العباً آخر ) لمسها بيديه 

 ، ويتم تنفيذ الركلة من مكان       المنافسير مباشرة للفريق    تمنح ركلة حرة غ    •
  ) . أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة* ( وقوع المخالفة 

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

 خارج منطقـة     إذا وقعت المخالفة   المنافستمنح ركلة حرة مباشرة للفريق       •
* ( جزاء حارس المرمى ، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقـوع المخالفـة              

  ) أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة
 إذا وقعـت المخالفـة داخـل       المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق        •

* منطقة جزاء حارس المرمى ، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة             
  ) .  على مواد قانون اللعبةأنظر مالحظات( 



 

  

  بإعاقة أو إرباك الالعب الذي ينفذ رمية التماسالمنافسإذا قام أحد العبي الفريق 
  . بشكل غير عادل 

  . يتم توجيه إنذار له لسلوكه غير الرياضي وتشهر البطاقة الصفراء  •
  : بالنسبة ألية مخالفات أخرى لهذه المادة 

  . نفيذ رمية التماس  بت المنافسيقوم العب من الفريق •
  



 

  

  ركلة المرمى) 16(مادة 
  

  . ركلة المرمى هي طريقة الستئناف اللعب 

يمكن تسجيل هدف مباشر من ركلـة المرمـى         
   . المنافسولكن فقط ضد الفريق 

  : تحتسب ركلة المرمى عندما 

تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى بعد أن كان         •
أخر من لمسها العب من الفريق المهـاجم        

واء في الهواء أو على األرض ولـم يـتم          س
  ) . 10(تسجيل هدف منها وفق المادة رقم 

  : اإلجراءات 

يتم ركل الكرة بواسطة أحد العبي الفريق المدافع من أي نقطة داخل منطقة  •
  . المرمى 

 خارج منطق الجزاء حتى تصبح الكـرة فـي          المنافسيبقى العبوا الفريق     •
  . اللعب 

فذ ركلة المرمى لعب الكرة مرة ثانية حتى تلمـس          ال يجوز لالعب الذي ين     •
  . العباً آخر 

  . تصبح الكرة في اللعب عند ركلها مباشرة إلى خارج حدود منطقة الجزاء  •
  : العقوبات / المخالفات 

  : إذا لم يتم ركل الكرة مباشرة خارج منطقة الجزاء لتصبح في اللعب 
  . يعاد تنفيذ الركلة  •

  طة العب آخر غير حارس المرمىتنفيذ ركلة المرمى بواس

ـ            .  رى بعـد أن    إذا لمس الالعب الذي نفذ ركلة المرمى الكرة مـرة أخ
   :بل أن تلمس العباً آخروذلك ق) باستثناء لمسها بيديه  ( أصبحت الكرة في اللعب

 ويتم تنفيذ الركلة من مكـان        المنافس تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق      •
  ) حظات على مواد قانون اللعبةأنظر مال* ( وقوع المخالفة 



 

  

إذا أمسك أو لمس الالعب الذي ينفذ ركلة المرمى الكرة بيده متعمداً بعد أن              
  : أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس العباً آخر 

 ويتم تنفيذ من مكان وقوع المخالفة       المنافستمنح ركلة حرة مباشرة للفريق       •
  . ) أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة* ( 

تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء الالعب الذي نفـذ              •
  . الركلة 

  . ركلة المرمى التي ينفذها حارس المرمى 

إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة أخرى بعد أن أصبحت الكـرة فـي اللعـب                 
  . وذلك قبل أن تلمس العباً آخر ) باستثناء لمسها بيديه (
 ويتم تنفيذ الركلة من مكـان       المنافسشرة للفريق   تمنح ركلة حرة غير مبا     •

  ) . انظر مالحظات على مواد قانون اللعبة* ( وقوع المخالفة 
 إذا أمسك أو لمس حارس المرمى الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت الكرة في

  . اللعب وذلك قبل أن تلمس العباً آخر 

الفة خـارج منطقـة      إذا وقعت المخ   المنافستمنح ركلة حرة مباشرة للفريق     •
أنظـر  * ( جزاء الحارس وتيم تنفيذ الركلة من مكـان وقـوع المخالفـة             

  ) مالحظات على مواد قانون اللعبة
 ، إذا وقعت المخالفـة داخـل     المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق        •

أنظر * ( منطقة جزاء الحارس ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة           
  ) د قانون اللعبةمالحظات على موا

  . بالنسبة ألي مخالفات أخرى لهذا المادة 

  يعاد تنفيذ ركلة المرمى  •
  



 

  

  الركلة الركنية) 17(مادة 
  
  

  . الركلة الركنية هي طريقة الستئناف اللعب 
يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة الركنية ولكـن فقـط ضـد             

  .المنافسالفريق 
  : تحسب الركلة الركنية عندما 

كرة بكاملها خط المرمى أما علـى األرض أو فـي           تجتاز ال  •
الهواء بعد أن كان أخر من لمسها العب من الفريق المـدافع            

  ) . 10(ولم يتم تسجيل هدف منها استناداً للمادة رقم 
  : اإلجراءات 

  . توضع الكرة داخل قوس الزاوية ألقرب قائم راية ركنية  •
  . يجب عدم تحريك قائم الراية الركنية  •
) ياردة10(م  9.15ى العبي الفريق الخصم عدم االقتراب ألقل من         يجب عل  •

  . من الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب 
  . يتم ركل الكرة بواسطة أحد العبي الفريق المهاجم  •
  . لها وتحركها كة في اللعب عند رتصبح الكر •
يجب على الالعب الذي ينفذ الركلة عدم لعب الكرة مرة ثانية حتى تلمـس               •

  . آخر العباً 
  : العقوبات / المخالفات 

  : تنفيذ الركلة الركنية بواسطة العب أخر غير حارس المرمى 

إذا لمس الالعب الذي نفذ الركلة الركنية مرة ثانية بعد أن أصبحت الكـرة فـي                
  :وذلك قبل أن تلمس العباً آخر) باستثناء لمسها بيديه ( اللعب 

يتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع       و  المنافس تمنح  ركلة غير مباشرة للفريق      •
  ) . أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة* ( المخالفة 



 

  

 الالعب الذي نفذ الركلة الركنية بيديه متعمداً بعد أن أصـبحت             او لمس  إذا أمسك 
   :عب وذلك قبل أن تلمس العباً أخرالكرة في الل

 مكان وقـوع     ويتم تنفيذ الركلة من    المنافستمنح ركل حرة مباشرة للفريق       •
  . المخالفة 

  . ح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء منفذ الركلة نمت •
  : الركلة الركنية التي ينفذها حارس المرمى 

باسـتثناء  ( إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعـب              
  . وذلك قبل أن تلمس العباً آخر ) لمسها بيديه 

 ويتم تنفيذ الركلة من مكـان       المنافس غير مباشرة للفريق     تمنح ركلة حرة   •
  ) . انظر مالحظات على مواد قانون اللعبة* ( وقوع المخالفة 

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

لمخالفة خارح منطقـة     إذا وقعت ا   المنافستمنح ركلة حرة مباشرة للفريق       •
أنظـر  ( جزاء حارس المرمة ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفـة            

  ) مالحظات على مواد قانون اللعبة
 إذا وقعـت المخالفـة داخـل       المنافستمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق        •

. * منطقة جزاء حارس المرمى ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة            
  ) . ظات على مواد قانون اللعبةأنظر مالح( 

  . بالنسبة للمخالفات األخرى 
  . يعاد تنفيذ الركلة  •
  



 

  

  طرق تحديد الفريق الفائز في المباراة
كل من األهداف والوقت األضافي وتنفيذ ركالت الجزاء هـي طـرق            إن  

لتحديد الفريق الفائز عندما تتطلب قواعد المسابقة تحديد الفريق الفائز بعد انتهـاء             
  .لمباراة بالتعادلا

   : قاعدة األهداف

لقواعد المسابقة ان تنص على انه في حال لعب فريقان مع بعضهما بنظام              .1
الذهاب واألياب وحدث أن تعادال في األهداف بعد المباراة الثانية فـأن أي             

  .هدف سجل على أرض الفريق الخصم يتم احتسابه بهدفين
  :الوقت األضافي

ص على فترتين اضـافيتيين متسـاويتين علـى أن ال    لقواعد المسابقة أن تن  .2
  . 8 دقيقة لكل منهما مع األلتزام بشروط المادة15تتجاوز 

إن الفريق الذي يسجل أول هدف خالل فترة الوقع اإلضافي الذي يتم لعبه              •
  . بعد نهاية الوقت األصلي يعتبر فائزاً 

  . مة الجزاء إذا لم يتم تسجيل أي هدف يتم تحدي الفائز بالركالت من عال •
  الركالت من عالمة الجزاء 

  : اإلجراءات 

يختار الحكم أحد المرميين لتنفيـذ       •
  . الركالت 

يقوم الحكم بإجراء القرعة بقطعـة       •
قائده نقود معدنية والفريق الذي يفوز    

رراذا ما كـان سـيلعب      بالقرعة يق 
   . الركلة األولى أو الثانية

يقوم الحكـم بتسـجيل الـركالت        •
  . الملعوبة 

  . تبعاً للشروط الموضحة الحقاً فإن كال الفريقين له الحق بخمسة ركالت  •
  . تنفيذ الركالت بالتناوب من قبل الفريقين  •



 

  

إذا حدث قبل أن يستكمل كل من الفريقين خمس ركالت أن أحرز أحـدهما        •
أهدافاً أكثر مما يستطيع اآلخر الحصول عليها في حال استكمال الـركالت            

  . ت يوقف تنفيذ الركال
 خمس ركالت أن سـجل      ب أن يكون كالً من الفريقين قد لع       إذا حدث ، بعد    •

كال الفريقين نفس العدد من األهداف أو لم يسجل أي منهما أي هدف يستمر 
لعب الركالت بنفس الطريقة حتى يستطيع أحد الفريقين تسجيل هدف أكثر           

  . من نفس عدد الركالت 
ذ الركالت من عالمـة الجـزاء       أن حارس المرمى الذي يصاب أثناء تنفي       •

والذي يصبح غير قادر على االستمرار كحارس للمرمى يمكـن اسـتبداله            
بأحد البدالء المسميين شريطة أن ال يكون فريقه قد استنفذ العدد األقصـى             

  . للتبديل المسموح به وفق قواعد المسابقة 
 في ميـدان  باستثناء ما ورد في الحالة السابقة فإن الالعبين الموجودين فقط   •

اللعب في نهاية المباراة بما في ذلك الوقت اإلضافية إذا كان ذلـك مطبقـاً        
  . مسموح لهم بتنفيذ الركالت عن عالمة الجزاء 

كل ركلة تنفذ من قبل العب مختلف وكل الالعبين الذين لهم الحق في تأدية     •
  . ة فذوها قبل أن يقوم أي العب بتنفيذ الركلة مرة ثانينالركالت يجب أن ي

أي العب له الحق في تنفيذ الركالت يمكنه تغيير مركـزه مـع حـارس                •
  . المرمى في أي وقت أثناء تأدية الركالت من عالمة الجزاء 

يسمح فقط لالعبين الذين يحق لهم تنفيذ الركالت وحكام المبـاراة بالبقـاء              •
  . داخل ميدان اللعب عند تأدية الركالت من عالمة الجزاء 

عبين عدا الالعب الذي يقوم بتنفيـذ الركلـة وحـارس           يجب على كل الال    •
  . المرمى أن يكونوا داخل دائرة المنتصف 

على حارس مرمى فريق الالعب الذي ينفذ الركلة أن يظل داخـل ميـدان            •
اللعب وخارج منطقة الجزاء التي تؤدى فيها الركالت على خط المرمـى            

  . عند نقطة تالقيه مع خط نقطة الجزاء 



 

  

قد نص على خالف ذلك فإن مواد قانون اللعبة وقرارات المجلس ما لم يكن  •
يتم تطبيقها عند تأدية الـركالت مـن عالمـة          ) البورد(الدولي التشريعي   

  . الجزاء
يد على عـدد     من الالعبين يز   رعندما ينهي أحد الفريقين المباراة بعدد أكب       •

الفريق   عدد العبيه ليتساوى مع عدد العبي      ضفيخ ، فعليه ت   منافسهالعبي  
 ، ويعلم الحكم باسم ورقم كل العب تم استبعاده ، وتقع المسـئولية             المنافس

  .  الفريق قائدبذلك على 
قبل بدء الركالت من عالمة الجزاء على الحكم أن يتأكد بأن عدد الالعبين              •

من كل فريق والمتواجدين في دائرة النصف متساوياً وأنهـم هـم الـذين              
   .سينفذون الركالت

  
  
  



 

  

  طقة الفنية المن
المنطقة الفنية الموضحة في المادة الثالثة من قانون اللعبة والقرار الثاني من 

 تتعلق بشكل خاص بالمباريـات التـي        )البورد(قرارات المجلس الدولي التشريعي   
تجري على المالعب التي تحتوي على مقاعد جلوس مخصصة للجهـاز الفنـي             

  :  أدناه ةالصوروالالعبين البدالء كما هو مبين في 
  

إن المنطقة الفنية قد تختلف بـين       
ملعب وأخر مـن حيـث الحجـم        
والموقع ، وأن المالحظات التاليـة      

  : قد صدرت كتوجيه عام 
تمتد المنطقة الفنية متراً واحداً      •

من كل جانب   ) ياردة واحدة   ( 
من المنطقة المخصصة للجلوس 
كما تمتد إلى األمام مسافة متر      

  من خط التماس  ) ياردة واحدة ( واحد 
   .يوصى باستخدام عالمات لتحديد هذه المنطقة •
تحدد األنظمة الخاصة بالمسابقة عدد األشخاص المسموح لهم بشغل هـذه            •

  . المنطقة 
يتم تحديد صفة األشخاص الذي سيشغلون المنطقة الفنية قبل بدء المبـاراة             •

  . طبقاً ألنظمة المسابقة 
، ننقل التعليمات التكتيكية وعليه أ    يحق لشخص واحد فقط في نفس الوقت         •

  .يعود إلى مكانه حاالً بعد إعطائه تلك التعليمات 
على المدرب واإلداريين اآلخرين البقاء ضمن المنطقة الفنية المحددة وذلك           •

باستثناء بعض الحاالت حيث يسمح مثالً ألخصائي العـالج الطبيعـي أو            
  . حالة الالعب المصاب الطبي بالدخول إلى الملعب بإذن الحكم لتقييم 



 

  

على المدرب واألشخاص اآلخرين الـذين يشـغلون المنطقـة الفنيـة أن              •
  . يتصرفوا بسلوك مسؤول 

  



 

  

  :الحكم الرابع 
  

  

  

  
  

يجوز تعيين الحكم الرابع بموجب األنظمـة        •
الخاصة بالمسابقة ويمكن أن يقوم بواجبات      
أي من الحكام الثالث في حالة عدم قدرتهم        

   . على االستمرار
يجب على الهيئة المنظمة أن تبين بوضوح        •

قبل بدء المسابقة وذلك في حالة عدم قـدرة         
هـل  : الحكم على االستمرار فـي مهمتـه      

سيقوم الحكم الرابع بمهمة حكم المبـاراة أم        
أن الحكم المساعد األول سيقوم بمهمة حكم       

  . المباراة وبالتالي سيصبح الحكم الرابع حكماً مساعداً 
كم الرابع بأية واجبات ومسؤوليات إدارية قبل وأثناء وبعد المباراة          يقوم الح  •

  . وفق ما يطلبه منه حكم المباراة 
  . يعتبر الحكم الرابع مسئوالً عن المساعدة في إجراءات التبديل أثناء المباراة •
فإذا أصبحت كـرة المبـاراة   . يشرف على تبديل كرات اللعب عند الطلب      •

الها فإنه وبناء على تعليمات الحكم يـؤمن كـرة          غير صالحة ويتعين استبد   
  . أخرى ويقلل تأخير اللعب إلى أدنى حد ممكن 

لـه صالحية الكشف عن معدات الالعبين البـدالء قبـل دخـولهم أرض              •
الملعـب ، وفي حالة عدم مطابقة معداتهم لنص قانون اللعبة يقوم بإخطار            

  . الحكم 



 

  

ندما ينذر الالعـب الخطـأ بسـبب        يتحتم على الحكم الرابع تنبيه الحكم ع       •
األلتباس عليه او حالما ال يتم طرد العب تم اعطاءه األنذار الثاني او حال              

لكن الحكم يظل هو من   .حصول عنف ليس على مرأى من الحكم ومساعديه       
   . له السلطة في البت في جميع النقاط واألمور المتصلة باللعب

تقدم بتقرير إلى السلطات المختصة     بعد المباراة فإن على الحكم الرابع أن ي        •
حول أي حادثة أو سوء سلوك حدث خارج نطاق رؤيـة وتمييـز الحكـم               
 والحكمين المساعدين وعليه أن يعلم الحكـم ومسـاعديه عـن أي تقريـر سـيتولى      

  . تقديمه
سلوك غير مسئول من    ي   المساعد صالحية إعالم الحكم عن أ       الرابع للحكم •

 .أي شخص داخل المنطقة الفنية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 

  

  )البورد ( قواعد المجلس الدولي التشريعي 
فبرايـر  / في شباط   ) البورد  ( تمت الموافق عليها من المجلس الدولي التشريعي        

1993 (   
  االسم والتكوين  •

  ) المجلس الدولي التشريعي ( إن اسم الهيئة هو اللجنة الدولي لكرة القدم 
التحاد السكوتلندي لكرة القدم واتحاد ويلـز  إن اتحاد كرة القدم اإلنكليزي وا     

يطلق ) الفيفا ( لكرة القدم واالتحاد األيرلندي لكرة القدم واالتحاد الدولي لكرة القدم 
ويمثل كل  ) البورد  ( عليها لقب االتحادات ويتكون منها المجلس الدولي التشريعي         

  . واحد منها أربعة مندوبين 
  : األهداف  •

اقشة وإقرار التعديالت المقترحة على قانون اللعبـة        إن أهداف المجلس من   
وأية أمور أخرى تتعلق باتحادات كرة القدم وتتطلب رفها للمجلس بعد وضعها في             
االعتبار في االجتماع السنوي العام أو أية اجتماعات أخرى مناسبة لالتحادات التي 

  . يتشكل منها المجلس أو االتحادات القارية أو الوطنية 
  : ات المجلس الدولي التشريعي اجتماع •

يجتمع المجلس مرتين كل عام ويجري االجتماع السنوي العام في الفتـرة            
أما اجتماع العمل السنوي فيجـري      . مارس  /  آذار   14فبراير و   /  شباط   14بين  

  . سبتمبر أو تشرين األول أوكتوبر حسب ما يتفق عليه / في شهر أيلوي 
وي العام واجتماع العمل السنوي يجب تحديده فـي         إن تاريخ ومكان االجتماع السن    

  . االجتماع السنوي العام السابق للمجلس 
في نفس العام فإن كالً من االجتماع السنوي العام واجتماع العمل السنوي يجـب              
استضافته من قبل نفس االتحاد العضو ويرأس جلسات المجلس مندوب من االتحاد            

  . المضيف 
 االجتماعين يجب أن تتم بشـكل دوري بـين أعضـاء            إن مسئولية استضافة كال   

  . المجلس 
  



 

  

  . االجتماع السنوي العام 

لالجتماع السنوي العام صالحية مناقشة وإقرار التعديالت المقترحة على قـانون            
اللعبة واألمور األخرى المتعلقة بكرة القدم واتحاداتها والتي تقع ضمن صالحيات           

  . المجلس 
   : اجتماع العمل السنوي

أكتـوبر  / سبتمبر أو تشرين األول     / يعقد اجتماع العمل السنوي قبل شهر أيلول        
حسب ما يتفق عليه ولهذا االجتماع صالحية بحث مسائل العمل العامـة المقدمـة              
للمجلس ويمكنه اتخاذ أي قرار يتعلق بهذه المواضيع لكنه ال يملك أية صـالحية              

  . بتعديل مواد قانون اللعبة 
  اإلجراءات 

  : االجتماع السنوي العام 

على كل اتحاد أن يتقدم خطياً إلى سكرتير االتحاد المضيف لالجتماع وفي وقت ال 
ديسمبر بالمقترحات أو التعديالت المقترحة على مواد /  كانون األول 1يتجاوز 

قانون اللعبة أو بطلب إجراء تجارب تطبيقية على مواد قانون اللعبة أو أية 
/  كانون الثاني 14يث يتم طبعها وتوزيعها في وقت ال يتجاوز مواضيع أخرى بح

يناير مثل هذه االقتراحات والتعديالت تتم طباعتها وتوزيعها على االتحادات 
  .  شباط فبراير 1األعضاء لوضعها باالعتبار قبل 

  اجتماع العمل السنوي

ـ              ع  على كل اتحاد أن يتقدم خطياً إلى سكرتير االتحاد المضيف قبـل أرب
أسابيع على األقل من تاريخ انعقاد االجتماع بأية مقترحـات أو طلبـات بـإجراء       
  . تجارب تطبيقية عملية تتعلق بمواد قانون اللعبة أو أية مواضيع أخرى للمناقشة 

يجب أن يوزع جدول األعمال واألوراق المتعلقة بذلك علـى كافـة االتحـادات              
  . د االجتماع األعضاء في المجلس قبل أسبوعين من موعد عق

يجوز ألي اتحاد قاري أو وطني التقدم خطياً إلى السكرتير العام لالتحاد الـدولي              
لكرة القدم بأية مقترحات أو طلبات أو موضوعات للمناقشة وذلك في وقت مناسب             



 

  

من أجل ضمان دراستها من قبل االتحاد الدولي وعرضها في حال قبولهـا علـى               
  . عة أسابيع من موعد االجتماع سكرتير االتحاد المضيف قبل أرب

  : محاضر االجتماعات  •

يجب أن تسجل محاضر الجلسات من قبل سكرتير االتحاد المضيف ويجب وضعها 
في كتاب رسمي يرفع لالتحاد الذي يأتي دوره في استضافة االجتماع القادم قبـل              

  . األول من شهر شباط فبراير 
  : النصاب القانوني وحق التصويت  •

د أي اجتماع إال إذا حضر أربعة اتحادات أحـداها يجـب أن يكـون               ال يصح عق  
) الفيفـا   ( ويكون لالتحاد الدولي لكرة القـدم       ) الفيفا  ( االتحاد الدولي لكرة القدم     

أربعة أصوات نيابة عن كل االتحادات الوطنية المنضمة لعضوية االتحاد الـدولي            
ولنجـاح  . منها صوت واحد    أما بقية االتحادات األعضاء في المجلس فلكل واحد         

أي اقتراح في التصويت ال بد أن ينال على األقل ثالثة أرباح الحاضرين الـذين               
  . يحق لهم التصويت 

  : التعديالت على مواد قانون اللعبة  •

ال يمكن إجراء أية تعديالت على مواد قانون اللعبة إال في االجتماع السنوي العام              
  .  الحاضرين الذين يحق لهم التصويت للمجلس وبعد موافقة ثالثة أرباع

  : اجتماعات خاصة  •

على االتحاد المستضيف الجتماعات المجلس لنفس العام عند اسـتالم أي طلـب             
كتابي موقع عليه من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أو من عضوين اثنين من               

 تقديمها  االتحادات األعضاء بالمجلس ومرفق به صورة عن المقترحات المطلوب        
  . أن يدعو لعقد اجتماع خاص للمجلس 

أن مثل هذا االجتماع الخاص يجب عقده خالل ثمانية وعشرين يوماً مـن تقـديم               
الطلب ويجب أن تتسلم االتحادات التي يتشكل منها المجلس إخطاراً بذلك مع نسخة 

  . عن المقترحات قبل واحد وعشرين يوماً 
  
  



 

  

  : قرارات المجلس  •

جتماع العمل السنوي للمجلس نافذة من تاريخ انعقاده مالم         تصبح قرارات ا  
  . يتم االتفاق على خالف ذلك 

تصبح قرارات االجتماع السنوي للمجلس والخاصة بالتعديالت على مـواد          
/ قانون اللعبة ملزمة لكافة االتحادات القارية والوطنية اعتباراً من األول من تموز             

لمجلس لكن االتحادات القارية والوطنية التي لم       يوليو الذي يلي كل اجتماع سنوي ل      
ينته فيها الموسم الكروي بحلول األول من شهر تموز يوليو فيمكنها تأجير العمـل              
بالتعـديالت المقررة على مواد قانون اللعبة في مسابقتها وحتى بدايـة موسـمها             

  . القادم 
 اتحاد قاري   وال يجوز إجراء أي تعديل على مواد قانون اللعبة من قبل أي           

  . أو وطني ما لم يكن قد أقره المجلس 



 

  

 


