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 (Notes to the Futsal laws of the game) لصاالتاقدم كرة مالحظات على مواد قانون 
 

 (Official languagesاللغات الرمسية )
الف يف هناك أي اخت إلسبانية. وإذا كان( قانون كرة قدم الصاالت باللغات اإلجنليزية والفرنسية واألملانية واFIFAيصدر االحتاد الدولي لكرة القدم )

 التعبري )أو الصياغة( فإن النص اإلجنليزي موثوق به رمسيًا.
 

 (Other languagesاللغات األخرى )
عة طبكتاب أو صصم للميكن الحتادات كرة القدم الوطنية اليت تقوم برتمجة قانون كرة قدم الصاالت احلصول على منوذج خمطط للقالب امل

 refereeing@fifa.orgتصال بـ: ( عن طريق االFIFAالقوانني الصادرة من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم )من  2020/2021
ي لكرة القدم حتاد الدولاالسخة إىل إلرسال نمدعوون بإستخدام هذا التصميم  الصاالت قدمقدم اليت ترتجم طبعة قانون كرة الوطنية لكرة الاالحتادات 

(FIFA ) رتوني ع اإللكها على موقضعها ونشرو( حبيث ميكن نها الرتمجة الرمسية لالحتاد الوطين لكرة القدممي أعلى الغالف األما)مبينًا بشكل واضح
 ستخدامها من قبل اآلخرين.من أجل ا (FIFAلالحتاد الدولي لكرة القدم )

 
 (Applying the Lawsتطبيق القوانني )

الذي جيب احلفاظ وقوة هائلة  عتربيامل يف مجيع أحناء العكل إحتاد قاري ودولة ومدينة وقرية نفسها يف كل مباراة وإن تطبيق قوانني كرة قدم الصاالت 
 تسخريها واستغالهلا ملصلحة كرة قدم الصاالت يف كل مكان.عليه. وهذه أيضًا فرصة جيب 

 
 جيب على الذين يقومون بتعليم حكام املباراة واملشاركني اآلخرين التأكيد على مايلي: 

  حتقيق العدالة وسالمة املباريات.جيب على احلكام تطبيق القوانني ضمن "روح" اللعبة للمساعدة يف 

 االت.جيب على اجلميع إحرتام حكام املباراة وقراراتهم، وعليهم أن يتذكروا وحيرتموا نزاهة قانون كرة قدم الص 

 
احرتام ى ضمان ملساعدة علًا يف ان لديهم مسؤولية مهمة من أجل احلفاظ على مسعة وصورة اللعبة وجيب على قائد الفريق أن يلعب دورًا هامالالعبو

 ومحاية قانون كرة قدم الصاالت وقرارات احلكام.
 

 (Modifications to the Futsal Laws) على قانون كرة قدم الصاالت تعديالت
ستويات. باإلضافة امل مجيعلى لعامل وعمن أحناء ا ركناليت متارس يف كل  نفسها كرة قدم الصاالت تعين أن اللعبة يف األساس هي القواننيعاملية قانون 

 الستمتاع.ملشاركة وااعلى القوانني أيضًا أن يعزز جيب وخيلق القوانني بيئة "عادلة" وآمنة يتم فيها ممارسة لعبة كرة قدم الصاالت، 
 

لقوانني "التنظيمية" لفئات معينة ا( ببعض املرونة لتعديل FAs( لالحتادات الوطنية لكرة القدم )FIFAيًا، مسح االحتاد الدولي لكرة القدم )تأرخي
يارات قدم الوطنية مزيدًا من اخليعتقد بقوة أنه جيب منح احتادات كرة ال( FIFAاالحتاد الدولي لكرة القدم )يف كرة قدم الصاالت. ومع ذلك فإن 

 .بلدانهم يف الصاالت قدمهذا سيعود بالفائدة لصاحل كرة  إذا ما كان الصاالت قدمطريقة تنظيم لعبة كرة  من يل جوانبلتعد
 

 حمللي لكرة قدمجات دوري اإن احتيافبنفس السياق يف كل ملعب كرة قدم الصاالت يف العامل. ومع ذلك إن كيفية ممارسة اللعبة وحتكيمها جيب أن تكون 
 ادلة )غري آمنة(.وك غري الععض السلبالصاالت يف البلد جيب أن حيدد مدة املباراة وعدد األشخاص الذين ميكنهم املشاركة يف اللعب وكيف يتم معاقبة 
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اخليار لتعديل كل أو بعض لديهم أصبح اآلن ( FIFAاالحتادات الوطنية لكرة القدم )واالحتادات القارية واالحتاد الدولي لكرة القدم بناءَا على ذلك، ان 
 اجلوانب التنظيمية لقانون كرة القدم اليت يتحملون مسؤوليتها، وهي كالتالي:

 كـ: )كبار السن( وذوي االحتياجات اخلاصة والفئات العمرية يف مباريات كرة قدم الصاالت للشباب والالعبني القدامى
 حجم ومساحة ميدان اللعب 

 حجم ووزن واملادة املصنوعة منها 

 املسافة بني قائمي املرمى وإرتفاع العارضة عن األرض 

 مدة شوطي املباراة )املتساويني( ومدة الشوطني املتساويني من الوقت االضايف 

 حتديد وتقييد رمي الكرة من قبل حارس املرمى 

 
االحتاد الدولي لكرة  يرها، وافقلية وتطوالصاالت احملباإلضافة إىل ذلك، السماح لالحتادات الوطنية باملزيد من املرونة وذلك مبا يعود لصاحل كرة قدم 

 ( على التغيريات التالية املتعلقة "بفئات" كرة قدم الصاالت:FIFAالقدم )

  ومكانة كرة قدم الصاالت للرجال. وضعيةنفس مل تعد كرة قدم الصاالت النسائية فئة منفصلة و لديها اآلن 

 ديهم املرونة لتقرر كرة القدم للدولي لاالحتادات الوطنية والقارية واالحتاد ا -لقدامى )كبار السن( مت إلغاء حتديد العمر للشباب والالعبني ا

 حتديد القيود العمرية هلذه الفئات.

  عمرية".على إنها "الفئات ال األدنى لكرة قدم الصاالت وتعدسوف حيدد كل إحتاد وطين أي املسابقات يف املستويات 

ديالت بشكل ق هذه التعجة لتطبيليس هناك حا –تعديالت ملسابقات خمتلفة بعض هذه ال القدم لديهم اخليار يف اعتماد على االحتادات الوطنية لكرة
 (.FIFAاالحتاد الدولي لكرة القدم )ومع ذلك ال يسمح بتعديالت أخرى بدون رخصة من شامل أو تطبيقها مجيعًا. 

 
 القيود على رمي الكرة من قبل حارس املرمى

ني القدامى صاالت للشباب والالعبرمي الكرة من قبل حارس املرمى ملباريات كرة قدم الل( على قيود معينة FIFAاالحتاد الدولي لكرة القدم ) وافق
االحتاد الدولي لكرة  ملسابقة أوينظم ا االحتاد القاري الذي أو الوطين موافقة االحتاد )كبار السن( وذوي االحتياجات اخلاصة والفئات العمرية، شريطة

 ومبا يكون مناسب ومالئم مع املسابقة.  -( FIFAالقدم )
 

 وردت اإلشارة إىل القيود على رمي الكرة يف:
 

 األخطاء وسوء السلوك( 12املادة )
 التالية:"مينح أيضًا ركلة حرة غري مباشرة إذا أرتكب حارس املرمى أي من املخالفات 

 

]...[ 
  ذوي وكبار السن( )لقدامى لشباب والالعبني ال للمباريات كرة قدم الصاالتعندما يكون هذا حمظور من قبل قواعد الوطنية أو احمللية

مكان  لة احلرة منفذ الرك، رمي الكرة مباشرًة فوق خط منتصف امللعب "منتصف ساحة املنافس" )يناخلاصة والفئات العمريةاالحتياجات 

 الذي جتاوزت الكرة خط منتصف امللعب(."
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 ( رمية املرمى16املادة )
ت اخلاصة والفئات االحتياجا ن( وذوي"عندما يكون هذا حمظور من قبل قواعد احمللية ملباريات كرة قدم الصاالت للشباب والالعبني القدامى )كبار الس

 مباشرة كلة حرة غريحتساب رامنتصف ميدان اللعب "نصف ساحة املنافس"، فإنه يتم  العمرية، إذا قام حارس املرمى برمي الكرة مباشرًة فوق خط
 للفريق املنافس ويتم تنفيذها من مكان الذي جتاوزت الكرة خط منتصف ميدان اللعب".

 
 تعزيز اإلبداع يف لعبة كرة قدم الصاالت وتشجيع تطوير املهارات.إن الفلسفة وراء هذا القيود هو 

 
علومات ه وعلى أي مستويات، وبهذه امل( باستخدام كافة التعديالت املذكورة أعالFIFAاالحتادات الوطنية إبالغ االحتاد الدولي لكرة القدم )يتطلب من 

قدم لكرة ال اد الدولييع االحتوخاصة معرفة سبب )أسباب( استخدام هذه التعديالت ميكن أن حيدد ويعطي أفكار واسرتاتيجيات التطوير والذي يستط
(FIFA.مشاركتها للمساعدة على تطوير كرة قدم الصاالت يف احتادات وطنية أخرى ) 
 

زيد من يمما قد  الصاالت قدم على قانون كرةتعديالت أخرى ممكنة  ةالستماع أليل( سيكون أيضًا مهتمة جدًا FIFA) لكرة القدمالدولي  االحتاد
 أكثر إثارًة وتعزيز تطويرها يف مجيع أحناء العامل. الصاالت املشاركة وجعل كرة القدم

 
 (Managing changes to the Futsal lawsإدارة التعديالت على قانون كرة قدم الصاالت )

 
مة والنزاهة واالحرتام والسال جيب أن يكون الرتكيز على العدالةلكل تعديل مقرتح . 2014 سنة آخر نسخة أو طبعة لقانون كرة قدم الصاالت كانت

 نظر عن خلفيةميع بغض الاركة اجلأيضًا على مش قانون كرة قدم الصاالتومتعة املشاركني وكيف يستطيع التكنولوجيا أن تفيد اللعبة. جيب أن يشجع 
 أو كفاءة. )القومية(

 
ام منافسيهم هار اإلحرتعبني إظجيب أن جيعل اللعبة آمنة قدر اإلمكان. وهذا يتطلب من الال صاالتقانون كرة قدم البالرغم من وقوع حوادث، فإن 

قوانني عدم  غاية. جتسدلل طريةوجيب على احلكام أن خيلقوا بيئة آمنة من خالل التعامل حبزم وبقوة مع أولئك الذين يلعبون بطريقة عدوانية وخ
( و"تعريض YC طاقة صفراءبإنذار = )عباراتها اإلنضباطية، على سبيل املثال: التنافس أو املواجهة املتهورة قبول اللعب بطريقة غري آمنة من خالل 

 (.RCسالمة املنافس للخطر" أو "استخدام قوة مفرطة" )طرد = بطاقة محراء 
 

ت هذه التعديال ني ..وإخل.واإلداري جذابة وممتعة لالعبني وحكام املباراة واملدربني وكذلك للجمهور واملشجعني الصاالت قدمكرة جيب أن تكون لعبة 
)بغض النظر  دم الصاالتعبة كرة قباملشاركة يف اللعب وأن يستمتعوا مبشاركتهم يف ل الناس يرغبجيب أن يساعد يف جعل اللعبة جذابة وممتعة حبيث 

 ...وإخل(أو الديانة أو الثقافة أو العرق أو اجلنس أو التوجه اجلنسي أو ذوي االحتياجات اخلاصة .عن العمر أو السباق 
 

كثري من لكن وكرة القدم بملتعلقة اتلك القوانني تسعى هذه التعديالت إىل تبسيط اللعبة وجلب العديد من جوانب قانون كرة قدم الصاالت تتماشى مع 
 اش. ل والنقن احلكام بشر )وعليه يرتكبون أخطاء( فإن بعض القرارات بطبيعة احلال يسبب اجلدوأل ةكون غري موضوعياحلاالت ت

 
االحتاد الدولي إن القانون ف باشر يفم، ولذلك عندما ال يكون هناك نص أو قرار )لوحده( مبفرده ال ميكن لقانون كرة قدم الصاالت التعامل مع كل حالة

ح تضمن على طرهذا غالبًا يو – باستخدام "فهم لعبة كرة قدم الصاالت" يتوقع من احلكام إختاذ القرار ضمن "روح" اللعبة (FIFAلكرة القدم )
 "ما الذي سيكون أفضل ملصلحة لعبة كرة قدم الصاالت".سؤال: 
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 (The pitch) ميدان اللعب - 1 املادة
 (Pitch surface) ميدان اللعبسطح  1

 
 وفقًا أصطناعيةة أو من ماد صنع من اخلشبويفضل أن يلألحتكاك،  مسبب وأن يتكون من سطح غري، ميدان اللعب مستويًا وناعمًاب أن يكون سطح جي

 خطرية لالعبني واداري الفريق وحكام املباراة.  . ال يسمح باستخدام أرضيات املسابقة للوائح
 

أو مباريات ضمن  (FIFAقدم )ة القدم التابعة لالحتاد الدولي لكرة الروطنية لك مسابقات بني منتخبات متثل احتاداتللمباريات ضمن بالنسبة 
فيفا رنامج بمبوجب  يًارمس مرخصة كرة قدم الصاالت من قبل شركة)سطح( يوصي بانتاج ووضع واستخدام أرضية فإنه مسابقات دولية لألندية، 

 اجلودة التالية:عالمات  ىحدحيمل عليه إرضيات كرة قدم الصاالت وأن ألودة للج
 
 

 
  فيفا للجودةمعايري      معايري املباريات الدولية      

 

 
 يسمح باستخدام مالعب العشب الصناعي يف حاالت استثنائية ولكن فقط للمسابقات احمللية.

 
 

 (Pitch markingsختطيط ميدان اللعب ) 2
 

ر )مبعنى آخ كل خطورةمتواصلة )ال يسمح حتديده خبطوط متقطعة( وجيب أن ال تش خبطوط ويتم حتديده جيب ان يكون ميدان اللعب مستطياًل
يث حب بشكل مغايروط واضحًا أن يكون لون هذه اخلطوط ضمن مساحة املناطق اليت حتددها وجيب هذه اخلطو وتعترب. غري منزلقةجيب أن يكون أرضيتها 

 .لون ميدان اللعب عن ميّيز
 

 لتخطيط ميدان اللعب.فقط  1يتم وضع وحتديد اخلطوط املوضحة يف املادة 
 

يزها ميكن متيو خمتلف كون بلونن ت(، فإنه يسمح بتحديد خطوط أخرى بشرط أملختلف األلعاب الرياضيةعند استخدام قاعة متعددة األغراض )
  .طوط كرة قدم الصاالتبشكل واضح عن خ
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ذلك أثناء سري  كم الثاني(احلم )أو كإذا الحظ احل عالمات غري مسموحة على ميدان اللعب فإنه جيب إنذاره لسلوكه غري الرياضي. بوضعإذا قام الالعب 

اللعب بركلة حرة  ويستأنف .يالرياض غري هلسلوك املخالفاملباراة فيجب عليه إيقاف اللعب إذا مل يتمكن من تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة وإنذار الالعب 
 (.13 ادةامل ىلإ )أنظرالكرة داخل منطقة اجلزاء  تإذا كان إاّل، مكان الكرة حلظة إيقاف اللعب منري مباشرة للفريق املنافس غ
 

 ن خبطي التماس والقصريان خبطي املرمى.يسمى اخلطان الطويال
 

 منتصف خطي التماس. اسطة خط املنتصف، والذي يربط بني نقطيتينقسم ميدان اللعب اىل نصفني بو
 

 حول هذه العالمة.تار أم 3يتم رسم دائرة نصف قطرها الوسط من خط منتصف امللعب. يف نقطة سم،  6واليت نصف قطرها  ،املركز عالمةحتدد 
 

 عدعن خط املرمى بُب صولةمفوالركنية بزاوية قائمة على خط املرمى أمتار من كل قوس  5عد مسافة جيب وضع عالمة خارج ميدان اللعب وعلى ُب
 على األقل املدافع الفريق العيبتراجع  للتأكد منوذلك ( وخط املرمى بني هذه العالمةسم  5مبسافة جمال  وأفراغ يكون هناك  أي) سم 5مسافة 
 سم. 40سم وبطول  8عند تنفيذ الركلة الركنية. يبلغ عرض هذه العالمة أمتار  5مسافة 

 

 
 

 (Pitch dimensions)أبعاد ميدان اللعب  3
 ن يكون طول خط التماس أطول من طول خط املرمى.جيب أ

 

 سم. 8جيب أن يكون عرض كافة اخلطوط 
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 :كما يلي تكونبعاد بالنسبة للمباريات غري الدولية األ
 م 25  احلد االدنى الطول )خط التماس(:

 م 42  احلد االقصى
 م 16  احلد االدنى العرض )خط املرمى(:

 م 25  االقصىاحلد    
 
 

 :كما يليتكون عاد األبدولية المباريات بالنسبة لل
 م 38  احلد االدنى الطول )خط التماس(:

 م 42  احلد االقصى   
 م 20  احلد االدنى العرض )خط املرمى(:

 م 25  احلد االقصى   
 

 عاله.أ طول خط املرمى وخط التماس ضمن املتطلبات املذكورةحتديد  ةملسابقللوائح اجيوز 
 

 
 

 (The penalty areaمنطقة اجلزاء ) 4
خلطوط يتم يف نهاية هذه او .على خط املرمىأمتار من احلافة اخلارجية لكل من قائمي املرمى وبزاوية قائمة  6 طوهلما ني وهميرسم خطنيتم ي

ابل اجلزء العلوي لكل ربع ويق .قائمي املرمىأمتار من خارج  6ط التماس حبيث يكون دائرة نصف قطرها نقطة خلرسم ربع دائرة يف اجتاه أقرب 
 اء.ي منطقة اجلزهاملنطقة احملددة بهذه اخلطوط وخط املرمى  . إنط املرمى بني قائمي املرمىخل مرت مواز 3.16طوله الدائرة خبط 

 

وهذه عالمة دائرية  نهما.معد متساو وعلى ُبمنتصف قائمي املرمى نقطة من  أمتار 6 اجلزاء على مسافة يتم وضع عالمة داخل كل منطقة اجلزاء
 سم.  6نصف قطرها 

 



 هاوكار ساالر امحد احلكم الدولي وخنبة آسيا   د.  :ترمجة.    ……  2020/2021  صاالتالقدم قانون كرة               

 9 

 مراقبوذلك للتأكد أن حارس املرمى املدافع  أمتار 10 الـ عالمةأمتار من  5 مسافة عدُبداخل منطقة اجلزاء على وضع خط أو عالمة اضافية  بجي
 40سم وبطول  8يبلغ عرض هذه العالمة  (.DFKSAFبتداءًا من اخلطأ املرتاكم السادس )اهذه املسافة عند تنفيذ ركلة حرة مباشرة إىل  نتبهمو

 سم.
 

 

 (The 10m mark) أمتار 10الـ عالمة  5
 سم. 6رها مة دائرية نصف قطوهذه عال عد عن كليهما.قائمي املرمى وبنفس الُب بني نتصفاملأمتار من نقطة  10عد يتم وضع عالمة ثانية على ُب

 

مسافة احلد  لتحديدان اللعب أن ترسم على ميدأمتار وجيب  10 الـ عالمةميني ويسار  علىأمتار  5مسافة عد ُبيتم وضع عالمتني اضافيتني على 
ني العالمتني تويتم رسم ها متار.أ 10 الـ بدون جدار من عالمة عند تنفيذ ركلة حرة مباشرة إليهايراقب وينتبه األدنى اليت جيب على الالعبني أن 

 سم. 4بدائرة نصف قطرها 
رتكاب ذه املنطقة، يف حال اأمتار من خط املرمى وموازي مع خط املرمى اليت حتدد حدود ه 10هناك خط وهمي مير عرب هذه العالمات على مسافة 

ن ركلة حرة مباشرة ابتداءًا م ني تنفيذب( فإنه حيق للفريق حق االختيار DFKSAFاكم السادس )ركلة حرة مباشرة ابتداءًا من اخلطأ املرتخمالفة 
 أمتار أو من مكان ارتكاب املخالفة. 10( من عالمة الـ DFKSAFاخلطأ املرتاكم السادس )

 

 (The substitution zones) التبديلمنطقة  6
 أمام مقاعد الفريقني:هي املنطقة الواقعة على خط التماس  التبديلمنطقة 
  ا ملنطقة يف كل من نهايتيهأمتار. حيدد هذه ا 5أمتار من خط منتصف امللعب وبطول  5أمام املنطقة الفنية مبسافة  التبديلتقع منطقة

 م.س 8سم خارج ميدان اللعب ويكون عرض هذه اخلطوط  40سم داخل ميدان اللعب و 40سم، حبيث يكون  80بطول  خطوط

  ني من الشوط الثا يف لتبديلامنطقة  بتغيري كل فريقويقوم الفريق املذكور.  الفريق يف نصف امللعب الذي يدافع عنه التبديلتقع منطقة
 .طلب األمرشوطي الوقت االضايف إذا من أي واملباراة 

 (.3وإجراءات املتعلقة بها يف املادة ) التبديليتوفر مزيد من التفاصيل حول عملية 
 

 (The corner areaالركنية ) منطقة 7
 سم. 8ويبلغ عرض خط قوس الركنية بـ  .زاويةكل  منسم داخل ميدان اللعب  25يرسم ربع دائرة نصف قطرها 
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 (The technical areaاملنطقة الفنية ) 8
ملنشآت بني ا تلفةخمة الفنية موقع وحجم املنطقبينما قد يكون داري الفريق والبدالء. إلتتميز املنطقة الفنية مبنطقة خمصصة مبقاعد اجللوس 

 واملالعب، ويطبق اإلرشادات التالية:
 سم من خط التماس. 75متتد اىل األمام مسافة وكما املنطقة املخصصة للجلوس  جانيبفقط على  متتد املنطقة الفنية مرتًا واحدًاجيب أن 

 نطقة الفنية.امللتحديد خطوط جيب استخدام 
 .الفنية املنطقة الذين حيق هلم شغل املسابقة عدد األشخاصلوائح حتدد جيب أن 

 :نطقة الفنيةاملتواجدون بامل
 .يتم حتديد هوية األشخاص قبل بداية املباراة وفقًا للوائح املسابقة 
 جيب أن يتصرفوا بسلوك أو بطريقة مسؤولة 
  خل ميدان و الطبيب يدالطبيعي أ احلاالت اخلاصة، على سبيل املثال: أخصائي العالجعدا يف بعض ما جيب عليهم البقاء ضمن املنطقة الفنية احملددة

 اللعب بإذن من أحد احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني( لتقييم حالة الالعب املصاب.

 ق لشخص واحد فقط يف كل مرة بالوقوف وتوجيه تعليمات تكتيكية من املنطقة الفنية.حي

إذا مل يتوفر منطقة  اة يف املنطقة املخصصة هلذا الغرض خلف املنطقة الفنية.اللياقة البدنية أن يقوموا باإلمحاء أثناء املبارجيوز للبدالء ومدرب 
 يتصرفوا بسلوك مسؤول.و واحلكامالالعبني  حركةطاملا إنهم ال يعرقلون خط التماس االمحاء فإنه قد يسمح هلم بإجراء اإلمحاء قرب 

 واملنطقة الفنيةمنطقة االستبدال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Safetyالسالمة )
ل ز اليت تفصواحلواج حدود خطوط ميدان اللعب )خطي التماس وخطي املرمى(جيب على لوائح املسابقة أن تنص على مسافة احلد األدنى بني 

 املشاركني.يكون بطريقة يضمن سالمة دائمًا و)مبا يف ذلك احلواجز مع اإلعالنات وإخل(،  املتفرجني
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 (The goalsاملرميان ) 9
 على مركز كل من خطي املرمى. رمىجيب وضع امل

 
جيب أن و ضة أفقية.لى بعارعلى ميدان اللعب ويتصالن من األع يتكون املرمى من قائمني رأسيني مثبتني على مسافتني متساويتني من كل زاوية

 أن الوجيب  الشكل ةئريبني( أو دالضمان سالمة الالع املرمى مربعة )حبافات مستديرةكون ن توجيب أ مادة مناسبة.والعارضة من  قائمي املرمىصنع ي
 شكل خطرًا على الالعبني.ت
 

 مرت. 2األرض وأمتار ويكون األرتفاع مابني احلافة السفلى للعارضة  3 مبسافة نيفة )قياس الداخلي( ما بني القائمتكون املسا
 

يثبت ن مادة مناسبة ومشباك املرمى  تصنع. جيب أن سم 8وهو  خطوط املرمى مسكهلما نفس عرض وقائمي املرمى والعارضة جيب أن يكون كال 
 ى.حارس املرم يقعيصحيحة وجيب أن ال  بصورة يدعمجيب أن مناسبة. وأنه  وسائل دعم بواسطةالشباك بنهاية قائمي املرمى والعارضة 

 
اء املباراة. ال يسمح جيب إلغنه إلعارضة فيف مكانها. إذا تعذر إصالح ا تبديلها بأخرىاللعب حتى يتم إصالحها أو  يتم إيقافإذا نزعت أو كسرت العارضة، 

للعب ، إاّل إذا مت ايقاف االلعب يقافحلظة إ مكان الكرةبإستخدام احلبل بداًل من العارضة. إذا أمكن إصالح العارضة يتم استئناف املباراة بإسقاط الكرة يف 
 (.8)أنظر إىل املادة  داخل منطقة اجلزاء

 

 جيب أن يكون قائمي املرمى والعارضتني بلون خمتلف عن لون ميدان اللعب.
 

 
 
 

ب أن يكون رض ولكن جيعلى األ نيجيب أن ال يتم تثبيت املرمي .أو السقوط مينعها من االنقالب ومستقر جيب أن يكون املرميان لديهما نظام حمكم
 مقبول بدون أن يعرض سالمة املشاركني للخطر. بشكل تحركالاخللف حبيث يسمح للمرميني ب يفلديهما وزن مناسب 
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 تطلبات أعاله.امله يف حالة كونهما يلبيان هذستخدام األهداف احملمولة فقط ايسمح ب
 

 (Goal movementحترك املرمى ) 10
 خط املرمى واحراز اهلدف. بوضع وحترك املرمى بطوليتطلب من احلكام استخدام اإلرشادات التالية فيما يتعلق 

  
 (B( و)Aموضع املرمى صحيحة يف الشكل )
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 (Cحترك املرمى يف الشكل )
 

 
 

 ( = مت تسجيل اهلدف )احتساب اهلدف(Aالشكل )
 

 ملرمى.كاملها خط ااوزت الكرة باملرمى خط املرمى فإنه جيب على احلكم )واحلكم الثاني( احتساب اهلدف إذا جتكال قائمي المس ( = إذا Bالشكل )
 

 على األقل خط املرمى.ال يلمس أحد قائمي املرمى عندما املرمى متحركًا ( = يعترب Cالشكل )
 

ز الكرة خط ل أن تتجاوملرمى( قبامن قبل العب الفريق املدافع )مبا يف ذلك حارس  متعمد أو غري متعمد بشكليف حال حترك أو انقالب املرمى سواء 
ئمي املرمى يف رمى بني قاتدخل املس تيف طريقها لدخول املرمى أو كاناملرمى، فإنه جيب على احلكم )واحلكم الثاني( إحتساب اهلدف إذا كانت الكرة 

 موضعه الطبيعي.
 

 ف:، فإنه جيب عدم إحتساب اهلدمتعمدغري متعمدًا أو من قبل العب الفريق املهاجم يف حال حترك أو انقالب املرمى 
 إذا كانت بشكل غري متعمد فإنه يستأنف املباراة بإسقاط الكرة:ف 

 .وإذا كانت بشكل متعمد فإنه يستأنف املباراة بركلة حرة غري مباشرة وجيب إنذار الالعب 

 

 (Advertising on the pitchعلى ميدان اللعب ) اتاإلعالن 11
كام أو يعيق رؤية بني أو احلاه الالعأو يصرف انتبُيشتت إذا مل حتظر لوائح املسابقة فإنه يسمح بوضع اإلعالنات على أرضية ميدان اللعب بشرط أن ال 

 حدود خطوط ميدان اللعب.
 

 (Advertising on the goal netsعلى شباك املرمى ) اتاإلعالن 12
 ام.ني أو احلكلالعبؤية ارأو يعيق  يصرف انتباهعلى شباك املرمى بشرط أن ال  اتيسمح بوضع اإلعالن نهذلك فإاملسابقة  لوائحال متنع إذا 
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 (Advertising in the technical areasاملناطق الفنية ) يف اتاإلعالن 13
 ن يشغلونالذيشخاص أو يعيق األ يصرف انتباهعلى أرضية املناطق الفنية بشرط أن ال  اتنه يسمح بوضع اإلعالنإفذلك املسابقة  لوائحال متنع إذا 

 املنطقة الفنية أو أي مشارك آخر.
 

 (Advertising around the pitchاإلعالنات حول ميدان اللعب ) 14

 اإلعالنات القائمة جيب أن تكون على األقل:
  ائمة.الفنية ومناطق االستبدال، حبيث مينع مجيع اإلعالنات القستثناء املناطق اخطي التماس، بمن  مرت 1مسافة 
 .بنفس مسافة عمق الشباك من خط املرمى 
  مرت من شباك املرمى. 1مسافة 
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 (The ball)الكرة  - 2املادة 
 (Qualities and measurementsاخلصائص واملقاييس ) 1

 
 جيب أن تكون الكرة:

 .مستديرة 
 .مصنوعة من مادة مناسبة 

 سم. 64و  62يرتاوح بني  هاحميط 

  غم عند أبتداء املباراة. 440 و 400وزنها يرتاوح بني 

 عند مستوى سطح البحر. 2(غم/سم900–600( ضغط جوي و)0.9 –0.6) منضغط اجلوي مساويًا ب 
 

 مرت. 2عند إسقاطها من إرتفاع سم يف أول إرتداد هلا  65سم أو أعلى من  50جيب أن ال يقل إرتداد الكرة عن 
 

( أو FIFAرة القدم )دولي لكجيب أن حتمل كل الكرات املستخدمة يف مباريات اليت تلعب ضمن مسابقة رمسية يتم تنظيمها حتت إشراف االحتاد ال
 االحتادات القارية أحد الشعارات اجلودة التالية:

 
 (.FIFA Quality PRO) جودةالفيفا للبرنامج 

 (.FIFA Quality) فيفا للجودةمعايري ال

 (.IMS - INTERNATIONAL MATCH STANDARDمعايري املباريات الدولية )

 

 
 
حلد األدنى ضافة إىل اإيت تعترب ، اللكل من الشعار اخلاصةمتطابقة مع املتطلبات الفنية  وإنهاعلى أن الكرة مت اختبارها رمسيًا  شعاركل  شريي
 (. FIFA) لكرة القدمالدولي  االحتادوجيب ان تكون معتمدة من قبل  2مواصفات املوضحة يف املادة لل
 

 .(FIFA) االحتاد الدولي لكرة القدم موافقةإىل  على الكرات اليت تقوم بإجراء التجارب املؤسساتختضع 
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 (Advertising on the ball)على الكرات اإلعالنات  2
أو االحتادات الوطنية  ادات القارية( أو االحتFIFAتلعب ضمن مسابقة رمسية يتم تنظيمها حتت إشراف االحتاد الدولي لكرة القدم ) باريات اليتامليف 

التجارية والعالمة  ملنظمة هلااجلهة ا ستثناء الشعار اخلاص باملسابقة أواإلعالنات التجارية على الكرة با سمح بوضع أي نوع منيلكرة القدم فإنه ال 
 حتدد حجم وعدد هذه الشعارات. قدإن لوائح املسابقة  .للجهة الصانعة

 

 (Replacement of a burst/defective ball) فجرةنامل/الكرة التالفة أستبدال 3
أصبحت الكرة  لكرة عندماايف مكان  فيحب إيقاف اللعب واستئناف اللعب بإسقاط الكرة البديلةيف اللعب املفتوح، إذا أنفجرت الكرة أو أصبحت تالفة 

صبح تالفة و تنفجر الكرة أاء الوحيد عندما تاالستثن (.8املادة  إىل داخل منطقة اجلزاء )أنظروالكرة األوىل كانت  إذا مت إيقاف اللعب إاّلاألوىل تالفة. 
 من هذه املادة(. 6فقرة نظر  إىل املرمى )ادخل مباشرًةقائمي املرمى أو العارضة وت الرتطامها بأحد نتيجًة

 

ة إعاد ة التماس فإنه يتمزاء أو ركلكلة اجلإذا أنفجرت الكرة أو أصبحت تالفة عند ركلة البداية أو رمية املرمى أو الركلة الركنية أو الركلة احلرة أو ر
 استئناف اللعب.تنفيذ 

 

العارضة أو قائمي  العب أومس ن تلقبل أتحرك الكرة لألمام وت عندماركالت اجلزاء الرتجيحية حت تالفة أثناء ركلة اجلزاء أو لكرة أو أصبإذا أنفجرت ا
 املرمى فإنه يتم إعادة تنفيذ ركلة اجلزاء.

 

 موافقة احلكم )أو احلكم الثاني(. بدونال جيوز تغيري الكرة أثناء املباراة 
 

 (Additional ballsاالضافية )الكرات  4
 م )واحلكم الثاني(.ستخدام كل الكرات حتت سيطرة احلكحول ميدان اللعب. خيضع ا 2لبات املادة جيوز وضع كرات اضافية اليت تليب متط

 

 (Extra balls on the pitchالكرات الزائدة يف ميدان اللعب ) 5
ب جييف اللعب.  ة الزائدةالكر داخلتقط إذا تفميدان اللعب أثناء سري املباراة فيجب على احلكم )أو احلكم الثاني( ايقاف املباراة  إىلإذا دخلت كرة زائدة 

 (.8دة ر إىل املا)أنظ جلزاءاللعب داخل منطقة ا مت إيقافاللعب، إاّل إذا  حلظة ايقاف األوىل بإسقاط الكرة يف مكان الكرةاستئناف اللعب 
 

تمرار اللعب وجيب اسالسماح ببالثاني(  احلكم )أو احلكمفيقوم يف اللعب  الكرة دخلت كرة زائدة إىل ميدان اللعب أثناء سري اللعب بدون أن تتداخل إذا
 فرصة ممكنة. أقربإبعاد الكرة الزائدة يف 

 

 (Goal involving a burst/defective ball) فجرةمنهدف ينطوي على كرة تالفة/ 6
احلكم الثاني( ى احلكم )وه جيب علبعد أصطدامها بأحد قائمي املرمى أو العارضة ودخلت مباشرًة إىل املرمى فإن أنفجرت الكرة أو أصبحت تالفةإذا 

 إحتساب اهلدف.
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 (The players)ن الالعبو - 3املادة 
 

 (Number of playersعدد الالعبني ) 1
ها إذا أو استئناف املباراة بدء جيوز ال أحدهم حارس املرمى.يكون جيب أن  كحد أقصى، ( العبني5مخسة ) منكل منهما  يتألف ،فريقنيتقام املباراة بني 

 ( العبني.3أقل من ثالثة )من  يتألف الفريقنيمن أي  كان
 

ي( ليس واحلكم الثانمدًا، فإن احلكم )( العبني نظرَا ألن العب واحد أو أكثر من الالعبني غادروا ميدان اللعب ع3أصبح لدى فريق أقل من ثالثة ) إذا
مل يكن لدى الفريق  ذارج اللعب إادمة خاأن يطبق مبدأ إتاحة الفرصة ولكن ال جيب إستئناف املباراة بعد ان تذهب الكرة الق يقاف اللعب وميكنملزمًا بإ

 ( العبني.3األدنى من ثالثة )احلد 
  

نه العبًا، فإ (5) قل من مخسةاراة بأإذا كانت لوائح املسابقة تنص على أنه جيب تسمية مجيع الالعبني والبدالء قبل ركلة البداية وبدء الفريق املب
ة عدد الالعبني وهلم )لتكملوص عنداة يف املبار املشاركةأمسائهم يف بداية تشكيلة الفريق على قائمة الفريق  تلالعبني والبدالء الذين ذكرفقط يسمح 

 (.5الـ 
 

 (Number of substitutions and substitutes) التبديالت والبدالءعدد  2
 جراء عدد غري حمدد من التبديالت خالل املباراة.جيوز إ

 
 (Official competitionsالرمسية ) املسابقات

 (FIFAلقدم )حتاد الدولي لكرة ايتم تنظيمها حتت إشراف اال رمسيةة مسابقاليت تقام ضمن يف أية مباراة كحد أقصى ( بدالء 9ستخدم تسعة )جيوز ا
 يتهم.تم تسمي . جيب أن تنص لوائح املسابقة على عدد البدالء الذينأو االحتادات القارية أو االحتادات الوطنية لكرة القدم

 
 (Other matchesاملباريات األخرى )

 ( بدالء كحد أقصى.10ميكن أستخدام عشرة )( A) نتخبات الوطنيةاملمباريات يف 
 

 من البدالء شريطة أن: أكرب عددوتسمية يف مجيع املباريات األخرى، جيوز إستخدام 
 .تصل الفرق املعنية إىل إتفاق حول العدد األقصى من البدالء 

 .يتم إبالغ احلكم )واحلكم الثاني( بذلك قبل املباراة 

 

 دالء.( ب10شرة )عكثر من أو إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق قبل املباراة فال يسمح بإستخدام أ )واحلكم الثاني( مإذا مل يتم إبالغ احلك
 

 (Submission of list of players and substitutes) تقديم قائمة الالعبني والبدالء 3
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أو  أمسه للحكام ىبديل مل يعطالعب أو أي ال.  أمساء الالعبني والبدالء إىل احلكام قبل بدء املباراة سواء كانوا موجودين أم إعطاءاملباريات جيب  مجيعيف 
 جيوز إشراكه يف املباراة. إنه اليف هذا الوقت ف مل يتم إدراج أمسه يف القائمة

 (Substitution procedure) ات التبديلإجراء 4
تطبيق  ه جيبفإنببديل  ستبدال العباعند  .الوقت املستقطع خاللستثناء با و خارج اللعبيف أي وقت، سواء كانت الكرة يف اللعب أالتبديل  جراءإجيوز 

 :الشروط التالية
 رة قدم يف قانون ك ص ومذكورما هو منصوباستثناء منطقة االستبدال اخلاصة بفريقه،  عربميدان اللعب  الذي يتم استبداله مغادرة الالعب

 الصاالت.

 عب.الالعب الذي يتم أستبداله ال حيتاج إىل احلصول على إذن من احلكم )أو احلكم الثاني( ملغادرة ميدان الل 

  لدخول ميدان اللعب)أو احلكم الثاني( من احلكم  إذنال حيتاج الالعب البديل. 

  الالعب املستبدل ميدان اللعب. يغادريدخل الالعب البديل إىل ميدان اللعب فقط بعد أن 

  عرب منطقة االستبدال اخلاصة بفريقهيدخل الالعب البديل إىل ميدان اللعب. 

 يقه، وبعد اخلاصة بفر ستبدالإىل ميدان اللعب عرب منطقة اال بشكل كامل تعترب إجراءات االستبدال قد أكتملت مبجرد دخول الالعب البديل
م كرة قدانون قيف  مذكورو مكان آخر ألي سبب منصوص منهذا الالعب ميدان اللعب  إاّل إذا غادر، املستبدلإىل الالعب تسليم صدريته 

 .إىل احلكم الثالثتسليم صدريته يف هذه احلالة جيب على البديل و الصاالت

  املستبدل يصبح العبًا بدياًل.ومن تلك اللحظة يصبح البديل العبًا والالعب 

 ملطلوبة.اعداته قد يتم إلغاء عملية إجراءات التبديل يف ظروف معينة، على سبيل املثال: إذا مل يكن لدى الالعب البديل م 

  رمية املرمى أو  الركنية أو الركلة ال جيوز له استئناف اللعب بتنفيذ ركلة التماس أو ركلة احلرة أو االستبدالالبديل الذي مل يكتمل عملية
 إسقاط الكرة.املشاركة ب

 .حيق لالعب املستبدل املشاركة مرة أخرى يف املباراة 

 كون كافة الالعبني البدالء خاضعني لسلطة وقرارات احلكام سواء مت استدعاؤهم للعب أم ال.ي 
 

 (Warming up)اإلمحاء  5
 .هنفسالوقت جراء اإلمحاء يف ( بدالء كحد أقصى بإ5تخدام مخسة )يسمح لكل فريق أس

 

 (Changing the goalkeeperتغيري حارس املرمى ) 6
 راةاملبا يقافإينتظر أو احلكم )واحلكم الثاني( مع حارس املرمى دون إبالغ  مركزه ريتغي بديلالعب ألي  جيوز. 

 حلكم ليه إبالغ ااة وجيب عاملبار توقف القيام بذلك أثناءالالعب  هذا: ومع ذلك جيب على حارس املرمى مركزه مع ريألي العب تغي جيوز
 )واحلكم الثاني( قبل إجراء التغيري.

 قم رالالعب أو  ذلكيص قمإدراج ووضع رقم  مع ري مركزه مع حارس املرمى جيب أن يلبس قميص حارس املرمىيلالعب أو البديل الذي يغا
 على ظهره. ذلك البديلقميص 

 رس املرمى.ون قميص حاضبط نفس ل( أن يرتدي بالالباورحارس املرمى الطائر )يلعب كأيضًا على إنه جيب على الالعب الذي تنص لوائح املسابقة  قد
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 (Offences and sanctionsاملخالفات والعقوبات ) 7
 

من غري منطقة  ن مكان آخرمدان اللعب دخل البديل إىل مي التبديل إذاأو خالل عملية  ،لالعب املستبدلا قبل مغادرةإذا دخل البديل إىل ميدان اللعب 
 فريقه:اخلاصة بستبدال الا

  تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة(.باإلمكان يقوم احلكم )أو احلكم الثاني( بإيقاف اللعب )ليس فورًا إذا كان 

  )عب. مبغادرة ميدان الل ات التبديل ويأمر البديلبإنذارالبديل إلنتهاكه إجراءيقوم احلكم )أو احلكم الثاني 
 

فريقه من يل أو العب أرتكب البد إذا. فسإذا قام احلكم )أو احلكم الثاني( بإيقاف اللعب، فأنه يتم استئناف اللعب بركلة حرة غري مباشرة للفريق املنا
اآلخرين يف لية للحكام وحكام العم اإلرشاداتضمن التفسريات والتوصيات من  3املذكور يف املادة لقسم لوفقًا نه يتم استئناف اللعب فإخمالفة أخرى 

 .املباراة
 

 عليها نصوصملسبب غري  ة بفريقهمن مكان آخر غري منطقة االستبدال اخلاص إذا قام الالعب املستبدل مبغادرة ميدان اللعبخالل عملية االستبدال 
لفرصة( وإنذار الالعب بدأ إتاحة اتطبيق م احلكم )أو احلكم الثاني( إيقاف اللعب )ليس فورًا إذا كان باإلمكان، فإنه جيب على يف قانون كرة قدم الصاالت

 .التبديلملغادرته ميدان اللعب مبخالفة إجراءات 
 

 لة حرة غري مباشرة للفريق املنافس.فإنه يستأنف اللعب برك إذا قام احلكم )أو احلكم الثاني( بإيقاف اللعب
 

 ، يتم ما يلي:أخرى خمالفات ألي

 .إنذار الالعبني املعنيني 

 .يستأنف املباراة بركلة حرة غري مباشرة للفريق املنافس 
 اآلخرين يفلية للحكام وحكام العم ضمن التفسريات والتوصيات من اإلرشادات 3املذكورة يف املادة  يف حاالت خاصة يتم استئناف اللعب مبوجب الفقرة

 .املباراة
 

 (Players and substitutes sent offالالعبون والبدالء املطرودين ) 8
 :إذا مت طرد العب

  بأي صفة.على قائمة الفريق قبل تقديم قائمة أمساء الفريق فإنه ال جيوز تسمية ذلك الالعب 

  عنه. بدياًل حالل ميكن االببديل مسمى الذي فإنه جيوز إستبداله  ركلة البدايةبعد تسمية ذلك الالعب على قائمة أمساء الفريق وقبل 

 
 الالعب البديل املسمى الذي يتم طرده سواء قبل أو بعد ركلة البداية فإنه ال جيوز إستبداله.

 
ن وقت مد( 2قتني )د أن مير دقياملطرود ويدخل ميدان اللعب بع العبالحيل حمل أن بديل الجيوز لالعب يف حال طرد العب بعد ركلة البداية فإنه 

 متيقاتي أو احلكم الثالث، إاّل إذا من امل إذن( بشرط أن يكون لديه د"2دقيقتني "ملدة  العد التنازليأي بعد أن قضى فريقه طرد الالعب )اللعب بعد 
 وط التالية:د(، يف هذه احلالة يطبق الشر2تسجيل هدف قبل إنتهاء الدقيقتني )
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 ( 4( العبني، أو أربعة )4( العبني ضد أربعة )5إذا كان هناك مخسة) فإن  ،والفريق ذو العدد األكرب سجل هدفًاالعبني ( 3ثالثة )ضد  العبني
 (."4أو رابع " "5من الالعبني سوف يزيد مبقدار العب واحد )يكتمل فريقه بالعب خامس " قلعدد األالالفريق ذو 

  مليكنه ال يتم زيادة العدد حتى ( العبني )أي بنفس العدد( ومت تسجيل هدف، فإ4( العبني أو أربع )3ن بثالث )االفريقني يلعبكال إذا كان 
 د".2ملدة دقيقتني "العد التنازلي كل فريق 

 ( العبني سجل ه5( العبني، والفريق الذي ميتلك مخسة )3( العبني يلعبون ضد ثالثة )5إذا كان هناك مخسة )فإنه جيوز للفريق الذي  دف
 ( العبني بزيادة العب واحد فقط.3ميتلك ثالثة )

 د(، 2قيقتني )إنتهاء دتم ي حتى العبنيمت تسجيل هدف من قبل الفريق ذو العدد األقل من الالعبني، تستمر املباراة دون تغيري يف عدد ال إذا
 (.د2دقيقتني د )أي قبل إنتهاء 2ضمن دقيقتني إذا قام الفريق ذو العدد األكرب من الالعبني بتسجيل هدف  إاّل

 

 (Extra persons on the pitchميدان اللعب ) يف نوالزائداالشخاص  9
بديل أو إداري العب أو الكائمة الفريق قأي شخص مل يدرج أمسه يف الفريق.  وإداريهم  قائمة الفريقأمسائهم على  ةن املدرجواآلخراإلداريون املدرب أو 

 يعترب عامل خارجي:الفريق 
 

نه جيب على احلكم اللعب، فإ ىل ميدانخارجي إيل( أو الالعب املطرود أو عامل كجزء من إجراءات التبدستثناء بايف حال دخول إداري الفريق أو البديل )
 )واحلكم الثاني(: 

  يف حال وجود تداخل يف اللعب.إيقاف اللعب فقط 

 .إبعاد ذلك الشخص عند توقف اللعب 

 ةاملناسب ةاالنضباطي اتاإلجراء اختاذ. 

 
 إذا مت إيقاف اللعب وكان التداخل من قبل:

 .إداري الفريق أو البديل أو الالعب املطرود، فإنه يستأنف اللعب بركلة حرة مباشرة أو ركلة اجلزاء 

  بإسقاط الكرةعامل خارجي فإنه يستأنف اللعب. 

 
 احلادثة إىل اجلهات املختصة.جيب على احلكم )واحلكم الثاني( رفع تقرير عن 

 

 (Goal scored with an extra person on the pitch) إحراز هدف مع تواجد شخص زائد على أرضية ميدان اللعب 10
املرمى  إىل لكرةحال دخول ا يفهلدف ا يتم إحتساب إىل داخل املرمى والتداخل مل مينع العب الفريق املدافع من لعب الكرة، فإنه تتجهإذا كانت الكرة 

 التداخل من قبل الفريق املهاجم. إذا كان إاّل( حتى إذا حدثت تالمس مع الكرة)
 

ال فإنه ، دف تسجيل اهلعندما متلعب ية ميدان الكان على أرض زائدًاأن شخًصا )واحلكم الثاني( مكاحل الحظ إذااستئناف اللعب بعد بعد تسجيل اهلدف و
 .إلغاء اهلدفميكن 
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 الشخص الزائد ما زال يف ميدان اللعب، فإنه جيب على احلكم )واحلكم الثاني(:إذا كان 
 .إيقاف اللعب 
  .إبعاد الشخص الزائد 
  وفقًا ملا يقتضيه األمر.إستئناف اللعب بإسقاط الكرة أو ركلة حرة 

 
 جيب على احلكم )واحلكم الثاني( رفع تقرير عن احلادثة إىل اجلهات املختصة.

 
 :دف تسجيل اهلمتعندما للعب ية ميدان اكان على أرض زائدًاأن شخًصا  )واحلكم الثاني( مكاحل الحظإذا استئناف اللعب قبل اهلدف وبعد تسجيل 

 )واحلكم الثاني( إلغاء اهلدف إذا كان هذا الشخص الزائد: مكاحلجيب على 

  لزائد.جود الشخص ان مكان ويستأنف اللعب بركلة حرة مباشرة مالفريق الذي أحرز اهلدف: فإنه بالعب أو بديل أو العب مطرود أو إداري 

  للعب بإسقاط اإنه يستأنف فلكرة: اعامل خارجي وتداخل يف اللعب بتغيري وحتويل مسار الكرة إىل املرمى أو منع العب الفريق املدافع من لعب
 الكرة.

 لزائد:)واحلكم الثاني( احتساب اهلدف إذا كان هذا الشخص ا مكاحلجيب على 

  دخل مرماه هدف.الفريق الذي يف العب أو بديل أو العب مطرود أو إداري 

  يف اللعب.عامل خارجي ومل يتداخل 
 

 يف مجيع احلاالت جيب على احلكم )واحلكم الثاني( إبعاد الشخص الزائد من ميدان اللعب.
 

 (Improper re-entry by player off the pitch) ميدان اللعب خارجغري صحيحة من قبل العب  عودة 11
ون إذن احلكم )أو بد قد عاد ًة أخرىإذا كان الالعب الذي يتطلب إذن من أحد احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني( ملعاودة الدخول إىل ميدان اللعب مر

 احلكم الثاني(، فإنه جيب على احلكم )واحلكم الثاني(: 
 صة(.إتاحة الفر ق مبدأ اللعب أو مع حكام املباراة أو إذا كان باإلمكان تطبيإيقاف اللعب )ليس فورًا إذا مل يتداخل الالعب يف 

 .إنذار الالعب لدخوله إىل ميدان اللعب بدون إذن 
 

 إذا قام احلكم )أو احلكم الثاني( بإيقاف اللعب، فإنه جيب استئناف اللعب بـ:
 .ركلة حرة مباشرة من مكان الذي مت فيه التداخل 

  مباشرة إذا مل يكن هناك تداخل.ركلة حرة غري 
 

 الالعب الذي يقوم بتجاوز حدود ميدان اللعب كجزء من حركة اللعب فإنه ال يعترب قد ارتكب خمالفة.
 

 (Team captainقائد الفريق ) 12
 قائد الفريق ليس لديه مكانة خاصة أو امتيازات ولكن لديه درجة من املسؤولية جتاه سلوك فريقه.
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 (The players’ equipment)معدات الالعبني  - 4املادة 
 

 (Safetyالسالمة ) 1
 شكل خطورة.ت مادةأي  أومعدات  أو ارتداء أيةجيب على الالعب عدم استخدم 

 

رطة ال يسمح بأستخدام أش. ب إزالتهاتًا وجينع منعًا باربطة اجللدية واملطاطية ...إخل( متمجيع قطع اجملوهرات )السالسل، اخلوامت، االساور، األقراط، األ
 .لتغطية اجملوهرات

 

فإنه جيب على  يدان اللعبة يف مجيب فحص الالعبني قبل بداية املباراة. إذا قام الالعب بارتداء أو استخدام جموهرات أو معدات غري مرخصة وخطري
 احلكم )واحلكم الثاني( أن يأمر الالعب بـ:

 املسموحةغري ملادة إزالة ا. 

  كان الالعب غري قادر أو غري راغب يف األمتثال.مغادرة ميدان اللعب عند التوقف القادم إذا 
 

 جيب أن ينذر الالعب الذي يرفض االمتثال أو يقوم بارتداء املادة مرًة أخرى.
 

 (Compulsory equipmentاملعدات اإللزامية ) 2

 لية:لالعب من املواد املتفرقة التا اإلجباريةاملعدات تتألف 
 .قميص )فانيلة( ذو أكمام 

  سروال الرتاكسوت(. يسمح حلارس املرمى بارتداء سروال طويل للبدلة الرياضية –سروال( 

  تم وضعها يوارب اليت لون ذلك اجلزء من اجل بنفسشريط أو أي مادة خارجية فإنه جيب أن تكون  الصقارتداء )أو وضع( عند  –جوارب
  عليه أو تغطيه.

  ارب.باجلو تهايتم تغطيمعقواًل من احلماية وجيب أن ؤمن قدرًا ة مناسبة وتجيب أن تكون مصنوعة من ماد –واقيات الساقني 

 .احذية 
 

لقادم للعب: ا التوقفن ن تأخري عوضعه أو ارجاعه يف مكانه يف أقرب وقت ممكن ودو يه جيب عل الالعب الذي فقد حذاءه أو واقي الساقني بدون قصد،
 .ب اهلدفوقبل القيام بذلك إذا احرز ذلك الالعب هدفًا أو شارك يف تسجيل اهلدف بلعب الكرة لبناء هجمة فإنه يتم احتسا

 

 (Coloursاأللــوان ) 3
  حكام املباراة.البعض وكذلك عن  متيزهم عن بعضهم ألوانجيب على الفريقني ارتداء 

  وحكام املباراة.ية الالعبني اآلخرين بق ألوانًا متيزه عنجيب أن يرتدي كل حارس مرمى 

 للعب.اكم ببدء ، عندئذ يسمح احللتغيريهومل يكن لدى أي منهما قميص آخر  نفسه حارسي املرمى من اللونكال قمصان  إذا كان 
 



 هاوكار ساالر امحد احلكم الدولي وخنبة آسيا   د.  :ترمجة.    ……  2020/2021  صاالتالقدم قانون كرة               

 23 

لذي اولوان تكون على شكل نقوش/أ القميص أو كمامالبلون واحد من نفس اللون الرئيسي كون أو الداخلية )الضاغطة( جيب أن ت التحتية القمصان
 كم القميص. معيكون بالضبط مشابهة 

 

على جيب و –لسروال لء السفلي جز لوناللون الرئيسي للسروال )الشورت( أو بنفس  نفس )الشورت الداخلي( أثواب التحتية/الضاغط لون جيب أن يكون
 نفس الفريق ارتداء نفس اللون. الالعبني من

 

تديها بس اليت يرمال عنخمتلف  بلونمالبس  ارتداء (البدالءستثناء با)األشخاص الذي يشغلون املنطقة الفنية  إلزامنص لوائح املسابقة على تقد 
 ن وحكام املباراة.الالعبو

 

 (Other equipmentالـمـعـدات األخــرى ) 4
واد طريه صنوعة من ماملرفق امل الرأس وأقنعة الوجه و واقيات الركبة أو أغطية: ثالعلى سبيل امل –غري اخلطرة ويسمح باستخدام معدات احلماية 

 مبطنة وخفيفة الوزن مثل قبعات حراس املرمى والنظارات الرياضية.
 

 (Bibsالصدرية "الشباحات" )
كذلك ويص كال الفريقني عن لون قمكون الصدرية بلون خمتلف تجيب أن البدالء.  والتعرف على فوق القميص لتحديد( bib)جيب إرتداء صدرية  

 صدرية الفريق املنافس.
 

 (Head covers) الرأس أغطية
 :نه جيبإ، فقبعة حارس املرمى(ستثناء با) الرأس ارتداء أو وضع أغطية عند

 (نفس اللون نفس الفريق العبوا يرتدي بشرط أن) لقميصل الرئيسي لونالنفس من يكون أو  اللون سوداءكون ت أن  

 ملعدات الالعبني واالحرتايف فظ املظهر املثاليحت أن. 

 القميص(.عن  ةمنفصلكون القميص )أي أن تومتصلة ب ةملتصقكون ت ال أن 

 ة(.حول الرقب آلية فتحها وإغالقها، مثاًلأو أي العب آخر ) اشكل خطورة على الالعب الذي يرتديهت ال أن 

 عناصر بارزة(.حتتوي على أي جزء بارز وممتد خارج الغطاء  ال أن( 
 

 (Knee and arm protectors)واقيات الركبة واملرفق 
 (ات الركبة)واقيتكون  جيب أنو أكمام القميص ئيسي الس اللون الرقيات املرفق( بنف)واكون واقيات الركبة واملرفق، فيجب أن ت ارتداء أو وضععند 

خدام واقيات ه ميكن استوان، فإنندما ال يكون من املمكن مطابقة هذه األلمفرط. ع، وال جيوز أن تربز بشكل بنفس اللون الرئيسي للسروال/الشورت
. يف حال (هند استخدامع اكسوتسروال الرت )أو ميكن استخدام واقيات سوداء أو بيضاء معمن أي لون  كمام القميص أو السروالأسوداء أو بيضاء مع 

ون األسود أو ت بنفس الله الواقيافيجب أن تكون مجيع هذ (سروال الرتاكسوت )أواستخدام واقيات ال تتطابق مع أكمام القميص أو السروال "الشورت" 
 األبيض.
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 (Electronic communicationالتواصل اإللكرتوني )
نظام عندما يكون ستثناء با) ت التواصلاستخدام أي نوع من نظام إلكرتوني أو معداأو والالعبني املطرودين( بارتداء مل البدالء لالعبني )ويشال يسمح 

 " مسموح به(.EPTS" األداء اإللكرتوني والتتبع
تيكية/تدريبية ألغراض تك لالعبني أوامباشرًة بسالمة أو صحة  عندما يتعلق األمرالتواصل اإللكرتوني من قبل اداريي الفريق املعدات يسمح باستخدام 

، اهلاتف الذكيف احملمول/، اهلاتولكن فقط يسمح باستخدام موبايل أو معدات صغرية واحملمولة باليد )مثل امليكروفون، مساعة الرأس، مساعة األذن
ة سؤول كنتيجموك غري يستخدم معدات غري مسموحة أو يتصرف بسل داري الفريق الذيلوحي )تابلت(، حاسوب حممول(. ا الساعة الذكية، جهاز

 .يتم استبعاده من املنطقة الفنيةالستخدام معدات إلكرتونية أو معدات التواصل سوف 
 

 (”Electronic performance and tracking systems “EPTS) نظام األداء اإللكرتوني والتتبع
على  سابقة(، جيبطين/منظم املخالل املباريات اليت يتم لعبها يف مسابقة رمسية )ختضع ملوافقة احتاد كرة القدم الو EPTSعندما يتم استخدام 

 موثوقة ودقيقة. املنطقة الفنيةإىل  EPTSمنظم املسابقة التأكد من أن املعلومات والبيانات املرسلة من 

 
نظام األداء اإللكرتوني بيت ( من أجل دعم منظمو املسابقات يف عملية تثFIFAالقدم ) مت تطوير معايري املهنية من قبل االحتاد الدولي لكرة

 " بانها موثوقة ودقيقة.EPTS" والتتبع
 

 الصاالت: مية يف كرة قدوعات املوضلبياناويليب املتطلبات من حيث موثوقية ودقة ًا مت اختباره رمسي EPTSإىل أن جهاز/نظام ة العالمة التاليتشري 
 

 
 

اريات اليت تلعب يف مسابقة رمسية " يف املبEPTS" نظام األداء اإللكرتوني والتتبع( كجزء من WTيف حالة استخدام التكنولوجيا القابلة لالرتداء )
لتكنولوجيا املرتبطة اأكد من أن بقة التحتادات الوطنية فيجب على منظم املساالتنظم حتت رعاية االحتاد الدولي لكرة القدم أو االحتادات القارية أو ا

 على معدات الالعب غري خطرة وجيب أن حتمل العالمة التالية: 

 
 

اليت  (IMSولية )لدملباريات اعايري امل متطلبات السالمةكحد أدنى من مت اختبارها رمسيًا وإنها متطابقة  الشعار إىل أن التقنية تشري هذه العالمة أو
 (.FIFAم )اد الدولي لكرة القدوافقة االحتليت تقوم بإجراء هذه التجارب ملختضع املؤسسات ا (.FIFAاالحتاد الدولي لكرة القدم )تطورت من قبل 
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 (Slogans, statements, images and advertisingالشعارات والبيانات والصور واإلعالنات ) 5

شعارات، بيانات أو  ة اليت حتملالداخلي جيب على الالعبني عدم إظهار القمصانأي شعارات، بيانات أو صور سياسية، دينية أو شخصية.  على حتتوي املعدات اّلجيب أ
حتاد ابقة أو اإلمنظمي املس من قبل الالعب و/أو الفريق ، أو إعالنات غري شعارات الشركة املصنعة. ألية إنتهاكات سيتم معاقبةصور سياسية، دينية أو شخصية

 .(FIFAاالحتاد الدولي لكرة القدم )لكرة القدم أو  الوطين
 
 (Principles) بادئامل

اريي الفريق يف إد  على مجيعطبق أيضًائ تلالعبني والبدالء: وهذه املبادطبق على مجيع املعدات )مبا يف ذلك املالبس( الذي يرتديها من قبل ات 4املادة 
 املنطقة الفنية.

 يسمح )عادًة( مبا يلي:
 لك أي إعالنات النزاهة وكذوحرتام ، االالصاالت قدمملباراة كرة  رقم الالعب، أسم الالعب، شعار/عالمة الفريق، رموز/شعارات ملبادرات تشجيع

 .(FIFA) لكرة القدم د الدولياالحتادات القارية أو لوائح االحتاأو  لكرة القدم املسابقة أو االحتادات الوطنية لوائحمسموحة من قبل 
 املسابقة/املناسبة واملكان.و التأريخ: الفرق وحقائق عن املباراة 

 االكمام.القميص و/أو  واجهةأو الصور املسموح بها على  البياناتجيب أن تقتصر الشعارات أو 
 أو الصور فقط على أكمام شارة قائد الفريق.يف بعض احلاالت قد يظهر الشعارات أو البيانات 

 
 (Interpreting the Law) تفسري القانون

سلوك( والذي يتطلب من احلكم )واحلكم )األخطاء وسوء ال 12بها، جيب مالحظة املادة  ةعند تفسري فيما إذا كان الشعارات أو البيانات أو الصور مسموح
 الثاني( اختاذ اجراء ضد الالعب املخالف بـ. 

 ومسيئة. عدوانيةاستخدام ألفاظ أو إشارات بذيئة و 

 .إشارة تبعث بطريقة استفزازية أو حتريضية أو سخرية  
 تقع حتت هذه األوصاف.أن ال يسمح بأي شعارات أو بيانات أو صور 

 
ضوحًا، ولكن وتكون أقل  سياسية"يف حني يكون من السهل التعرف نسبيًا على الشعارات أو البيانات أو الصور "الدينية والشخصية"، على العكس "ال

 اليسمح بالشعارات أو البيانات أو الصور املتعلقة مبا يلي:
 ( حي أو ميت )من أسم مسابقة رمسية(إذا كان جزء  إاّلأي شخص )أشخاص 

 أي حزب/منظمة/جمموعة سياسية حملية أو اقليمية أو وطنية أو دولية ...إخل 

  كاتبها أو وظائفهاملأي حكومة حملية أو اقليمية أو وطنية أو أي من إدارتها 

 أي منظمة عنصرية 

 أي منظمة تهدف/تعمل على اإلساءة إىل عدد كبري من األشخاص 

 أي عمل/حدث سياسي معني 
 

 ة.لناس بعنايوعامة ا أو حدث وطين أو دولي هام، جيب مراعاة أحاسيس الفريق املنافس )مبايف ذلك مجهور املنافس( بذكرىعند االحتفال 
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ات بها. ويوصي حبل النزاع ةاملسابقة على مزيد من القيود خاصًة فيما يتعلق حبجم وعدد ومكان الشعارات والبيانات والصور املسموح لوائحقد تتضمن 
 واخلالفات املتعلقة بالشعارات والبيانات والصور قبل بدء املباراة/املسابقة.

 

 (Offences and sanctionsاملخالفات والعقوبات ) 6
 :وبالنسبة لالعباليت ال حتتوي على معدات خطرة فإنه ال حيتاج إىل إيقاف اللعب خمالفة  بالنسبة ألي

  الثاني( ملغادرة ميدان اللعب لتصحيح معداته.يتلقى تعليمات من احلكم )أو احلكم 

 ميدان اللعب عند توقف اللعب إاّل إذا قام الالعب بتصحيح معداته بالفعل مسبقًا. يطلب منه مغادرة 
 

 الالعب الذي يغادر ميدان اللعب لتصحيح أو لتغيري معداته جيب:
  أخرى إىل ميدان اللعب.فحص معداته من قبل حكام املباراة قبل أن يسمح له بالدخول مرًة 

 أو احلكم الثاني( يسمح لالعب بالدخول مرًة أخرى إىل ميدان اللعب فقط بإذن احلكم(. 
 

ء، فيتم منح ركلة اقة الصفراشهار البطوإذا توقف اللعب أل ،بدون إذن مرًة أخرى ميدان اللعب يعاود دخولالذي يف مثل هذه احلالة: جيب إنذار الالعب 
نطقة ملتداخل يف ء إذا كان اخل )أو ركلة اجلزاامن مكان التد منح ركلة حرة مباشرةيتم  إنهإذا كان هناك تداخل فومع ذلك غري مباشرة.  حرة

 اجلزاء(.
 

 (Numbering of the playersترقيم الالعبني ) 7
 حلارس املرمى. 1برقم  مع االحتفاظ ،15إىل رقم  1 والذي يكون عادًة من رقماملتعلقة برتقيم الالعبني، جراءات الا املنافسة على جيب أن تنص لوائح

 
 .15كرب من أإىل أرقام  أن يشريالئم للحكم )واحلكم الثاني( املغري للغاية والصعب  يف االعتبار أنه من يضعأن  منظم املسابقةجيب على 

 
إذا قام سة حجم األراملنافح دد لوائجيب أن حتكون بلون خمتلف عن اللون الرئيسي للقميص. ظهره ويعلى  ومرئي جيب أن يكون رقم كل العب مكشوف

 على العناصر األخرى من املعدات األساسية لالعبني. حجمهاو وظهورها وجودهاحتديد  كذلكواجباريًا  كان
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 (The referees) واحلكم الثاني احلكم - 5املادة 

 (The authority of the referees) واحلكم الثاني ماحلكسلطة  1
 .هاانباراة اليت يديريتعلق بامل فيماصاالت اللذين هلما السلطة املطلقة لتطبيق قانون كرة قدم ال -احلكم واحلكم الثاني  - مباراة بواسطة حكمنيتدار كل 

 

 (Decisions of the refereesقرارات احلكمني ) 2

 هلدف ونتيجة املباراة.ادم احتساب عهلدف أو انهائية مبا يف ذلك احتساب تعترب قرارات احلكم )واحلكم الثاني( املتعلقة باحلقائق والوقائع املتصلة باللعب 
 

ذا مت استئناف اللعب ملباراة إام آخر بعلى نصيحة من حك غري صحيح أو بناًء هقرار غيري قراره إذا أدرك أو الحظ بأنال جيوز للحكم )واحلكم الثاني( ت
موا روا ميدان اللعب أو قاضايف( وغادوقت االأو إذا قام احلكم )أو احلكم الثاني( بإطالق صافرة نهاية الشوط األول أو الشوط الثاني )مبا يف ذلك اشواط ال

 بتعليق/إلغاء املباراة.
 

اإلشارة أو مل  شاهدايثاني( مل حلكم اللكن احلكم )وابطاقة احلمراء وبطاقة الصفراء/ د احلكام املساعدين إىل خمالفةيف بعض األحيان يشري أو يبلغ أح
ق استئناف اللعب ن ال يطبلكملالئم وجراء االنضباطي افإنه ال يزال بإمكان احلكم )واحلكم الثاني( اختاذ اإلحتى بعد ان مت استئناف اللعب.  ايسمع

 باملخالفة. املرتبط

 
 عندما يكون هناك خالف بني احلكم واحلكم الثاني. على احلكم الثاني ائيةتكون قرارات احلكم نه

 
يقوم برتتيب و، ملباراة اخرين يف اآلكام احلأو  ستغناء عن واجبات احلكم الثاني، يقوم احلكم باالغري الئقيف حالة حدوث تدخل غري صحيح أو سلوك  

 بديل له ويقدم تقريرًا بهذا اخلصوص للسلطات املختصة.
 

 (Powers and dutiesوالواجبات ) السلطات 3
 يقوم احلكمان بـ:

 تطبيق مواد قانون كرة قدم الصاالت.
 ."عندما يتم استخدامهم" )عندما يتم تعينهم(املباراة  اآلخرين يفحكام املباراة بالتعاون مع  السيطرة على

 (.2من أن أية كرة مستخدمة تليب املتطلبات الواردة يف املادة ) التأكد
 (.4من أن معدات الالعبني تليب املتطلبات الواردة يف املادة ) التأكد 

 املباراة. أحداث وتفاصيلاحتفاظ بتسجيل 
 مواد قانون كرة قدم الصاالت. ضد ألي خمالفات نتيجةإيقاف املباراة وذلك حسب قناعتهم 

 :يف حالتدخل خارجي: على سبيل املثال كمشكلة أخرى،  ةبسبب أياملباراة  أو تعليق أو إلغاء إيقاف
 .األضواء الكاشفة غري كافية 
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 قد يسمح بإستمرار احلكمفإن  –واصطدمت حبكام املباراة أو الالعب أو البديل أو إداري الفريق شيء )جرم(  برميأو ركل إذا قام اجلمهور ب 
 .وهذا يعتمد على شدة احلادثاملباراة أو إيقافها أو تعليقها أو إلغائها 

  رة.يتم إيقاف اللعب واستئناف اللعب بإسقاط الك –قيام اجلمهور باطالق صافرة اليت تتداخل يف جمريات اللعب 

  جيب على احلكم )واحلكم الثاني( –يء آخر أو حيوان إىل ميدان اللعب أثناء املباراة كرة زائدة أو شدخول: 

خل ال مينع العب وهذا التدا املرمى اخلإىل د يف طريقهاإذا كانت الكرة  إاّلاللعب،  يف تإيقاف اللعب )واستئناف اللعب بإسقاط الكرة( إذا تداخل -
 إذا كان إاّللكرة( المس مع ات هناك ى إذا حدثالفريق املدافع من لعب الكرة: يف هذه احلالة يتم احتساب اهلدف إذا دخلت الكرة إىل املرمى )حت

 التداخل من قبل الفريق املهاجم.

 السماح باستمرار اللعب ومع ذلك يقوم باخراجها أو إزالتها يف أقرب فرصة ممكنة. -

لالعب املصاب مبا فيها  جيوزوالتأكد من نقل واخراج الالعب املصاب من ميدان اللعب. ال  خطريةصابة  رأيهم بأن الالعب أصيب إاملباراة إذا كان يفإيقاف 
: جيب على الالعب دخول ميدان اللعب من املباراةاستئناف إىل ميدان اللعب فقط بعد  بالعودة تلقي العالج داخل ميدان اللعب وجيوزحارس املرمى ب

 ستثناء احلاالت التالية: رة الالعب املصاب ميدان اللعب بادمنطقة االستبدال اخلاص بفريقه. ضرورة مغا
 حارس املرمى مع العب آخر وحيتاجان إىل عناية فورية. صطداما 

 ة.فوري عنايةإىل وحيتاجون من نفس الفريق  أو أكثر أصطدام العبني 

 .وقوع إصابة خطرية 

  اكتمل إذا ،(لعب العنيفالور أو عند التهإنذار أو طرد )على سبيل املثال:  حصل املنافس على اثرها على بدنيةإصابة الالعب نتيجة ملخالفة 
 .بسرعةعالج االصابة تقييم/

  يقوم بتنفيذ الركلة.سمت احتساب ركلة اجلزاء والالعب املصاب هو الذي 
الذي  احلكم )أو احلكم الثاني(وجيوز فقط لالعب بالعودة إىل ميدان اللعب بعد تلقي إشارة من يدان اللعب. ملالعب الذي ينزف مغادرة أي التأكد من 

 جيب أن يتأكد بأن النزف قد توقف وانه ال يوجد دماء على معدات الالعب.
الالعب الذي ال  على قدميه.سريًا دخول إىل ميدان اللعب فإنه يتم التأكد من مغادرة الالعب على النقالة أو الأو حاملي النقالة ب للطبيب السماح يف حال

 سوك غري الرياضي.لميتثل لذلك فإنه جيب إنذاره ل

ب ني( إنذار أو طرد الالعب الذي أصيالثاإذا قرر احلكم )أو احلكم ، قبل مغادرة الالعب املصاب مليدان اللعب املخالفةذات الصلة بإشهار اإلنذار أو الطرد 
  .مغادرة ميدان اللعب لتلقي العالج وعليه

إصابة الالعب مل تكن نتيجة كانت املباراة لسبب آخر أو إذا  تحلاالت اليت يتم فيها إيقاف اللعب، فإنه يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة إذا توقفيف ا
 ملخالفة.

 الالعب اصابة طفيفة يف تقدير احلكم )واحلكم الثاني(. يصابفقط عندما السماح مبواصلة اللعب حتى تصبح الكرة خارج اللعب 
ضده سوف يستفيد من إتاحة الفرصة والقيام مبعاقبة املخالفة األصلية إذا مل خمالفة يرى أن الفريق الذي مت إرتكاب  السماح مبواصلة اللعب عندما

 وة من إتاحة الفرصة يف ذلك الوقت أو يف غضون ثواني قليلة.فائدة املرجتحقق الت
 معاقبة املخالفة األكثر خطورة عند ارتكاب أكثر من خمالفة واحدة يف نفس الوقت.

خالفات اليت تستوجب االنذار والطرد. احلكم )أو احلكم الثاني( ليس ملزمًا باختاذ االجراء املجراء االنضباطي ضد الالعبني املذنبني بارتكاب اإلاختاذ 
 ذلك عندما تذهب الكرة القادمة خارج اللعب.ب القيامفورًا ولكن جيب 

والسيطرة على أنفسهم بطريقة مسؤولة وحتذيرهم وإنذارهم وطردهم من ميدان  أنفسهم ضبطيف الفريق الذين يفشلون  ييإجراء ضد إداراختاذ 
املخالف فإن املدرب الرئيسي املوجود يف املنطقة الشخص حتديد هوية من واملناطق احمليطة به مباشرًة مبا يف ذلك املنطقة الفنية. إذا مل يتمكن اللعب 

 .( الذي يرتكب خمالفة الطرد قد يبقى على املصطبةيبالطبمعاجل الفريق )أو  الفنية سوف يتلقى العقوبة.
 يراها احلكم )واحلكم الثاني(. ملحدث اليت املباراة فيما يتعلق باألاآلخرين يف م كااحلقرار مبساعدة اليتخذ 
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 صرح هلم إىل ميدان اللعب.املغري التأكد من عدم دخول األشخاص 
 إىل استئناف املباراة بعد ان مت إيقاف اللعب. اإلشارة

 .حكام اآلخرين يف املباراةوإشارات احلكم بعنوان قسم اليف  موضحإعطاء إشارات كما هو 
"، املباراةكام اآلخرين يف احلوحلكام كرة قدم الصاالت سم ذات الصلة بـ "إرشادات عملية كما هو موضح يف الق ذ متركز على ميدان اللعب وحواليهخأ

 القيام بذلك. يتطلب من احلكامعندما 
الفريق وأية أحداث  و/أو اداريانضباطية مت إختاذها ضد الالعبني  عقوباتيتضمن معلومات على أي  ياملباراة الذ عن تقريراجلهات املختصة ب تزويد
 قبل أو أثناء أو بعد املباراة. حدثتأخرى 

 
 (The refereeاحلكم )

 .كام اآلخرين يف املباراةاحلكال احلكمني املساعدين من  وجوديقوم بعمل امليقاتي واحلكم الثالث يف حال عدم 
 كرة قدم الصاالت. خمالفات ضد قانونيعلق أو ينهي املباراة حسب تقديره ألي 

 يعلق أو ينهي املباراة بسبب تدخل خارجي من أي نوع.
 

 (The second refereeاحلكم الثاني )
 .)مريض( غري قادر مصابا أواحلكم  حيل حمل احلكم يف حال يصبح

 

 (Liability of match officials) حكام املباراةمسؤولية  4
 ( مسؤواًل عن:حكام اآلخرين يف املباراة تعينيم يت عندماال يعترب احلكم واحلكم الثاني )أو 

 .اجلمهورأو  ناإلداريوأو  ونلالعبا يتعرض هلااليت  أي نوع من اإلصابات
 .من أي نوع باملمتلكاتلحق تضرار أي 

كرة قدم قرار قد يتخذه خبصوص تطبيق مواد قانون لحتدث نتيجة  أخرىأو شركة أو إحتاد أو هيئة  يأو ناد شخصتلحق بأي أخرى خسائر  أي
 والسيطرة على املباراة. لعبو إلقامة املطلوبةأو فيما يتعلق باإلجراءات العادية  الصاالت

 
 ومثل هذه القرارات تتضمن ما يلي:
 املباراة.  بإقامةتسمح  اليت تسمح أو ال حالة الطقسأو  حميطهالقرار املتعلق حبالة ميدان اللعب أو 

 القرار بإلغاء املباراة ألي سبب من األسباب.
 املباراة.أثناء عدات واملستلزمات املستخدمة القرار مبدى مالئمة امل

 .اجلماهريمشكلة حتدث يف منطقة  أيأو  اجلمهورالقرار بإيقاف أو عدم إيقاف املباراة بسبب تدخل 
 العالج.تلقي ميدان اللعب من أجل  خارجنقل الالعب املصاب يقاف أو عدم إيقاف اللعب للسماح بالقرار بإ

 (.اإلستثناءات املذكورة اعاله بصرف النظر عنج )العال ميدان اللعب لتلقي خارجالقرار بطلب نقل الالعب املصاب 
 معينة. مالبسإرتداء بوضع معدات أو سماح أو عدم السماح لالعب الالقرار ب

أو مسؤولي امللعب أو رجال األمن أو املصورين أو أي من  إداري الفريق)ويشمل ذلك  أشخاصيسمح ألي  القرار )طاملا لديهما السلطة( بأن يسمح أو ال
 يدان اللعب.بالتواجد يف املنطقة اجملاورة ملاإلعالم( وسائل ممثلي 
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 اإلحتاد الدولي لكرة القدم أو حكامأل وفقًالقانون كرة قدم الصاالت أو مبا ينسجم مع واجباتهم  وفقًاأي قرار آخر قد يتخذه احلكم )واحلكم الثاني( 
 أو القواعد اليت جتري املباراة وفقها. لوائح املسابقةأو  احتادات كرة القدم الوطنيةأو  ةالقاري اتاالحتاد

 

 (International matchesاملباراة الدولية ) 5
 يف املباراة الدولية وجود احلكم الثاني إجباري. 

 

 (Referees’ equipment) (واحلكم الثانيمعدات احلكم ) 6
 اإللزامية:املعدات 

 جيب أن يكون لدى احلكم )واحلكم الثاني( املعدات التالية:
 صافرة واحدة على األقل.

 البطاقات الصفراء واحلمراء.
 .تسجيل أحداث املباراة(وسيلة أخرى لدفرت مالحظات )أو 

 واحدة على األقل. ساعة
 

 (Other equipmentاملعدات األخرى )
 باستخدام: )واحلكم الثاني( مجيوز للحك

 .مساعات...اخل -حكام اآلخرين يف املباراة معدات للتواصل مع 

 ات أخرى ملراقبة اللياقة البدنية.( أو معدEPTS) نظام األداء اإللكرتوني والتتبع

 

 إرتداء أي معدت إلكرتونية أخرى، مبا يف ذلك الكامريات.من حلكم )واحلكم الثاني( ا مينع

 

جهاز مشابه ة أو ساع إرتداءبم الثاني( انه يسمح للحكم )واحلكستثناء با) من ارتداء جموهرات حكام اآلخرين يف املباراةو )واحلكم الثاني( مينع احلكم

 توقيت املباراة إذا كان امليقاتي غائبًا أو غري موجود(.ل
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 (The other match officials)املباراة يف  اآلخرينكام احل - 6 املادة
 

 (The assistant refereesن )احلكام املساعدي 1
يتمركزون خارج و .صاالتلا رة قدمك انونلق ًا( الذين جيب أن يؤدوا واجباتهم وفقامليقاتيثالث واحلكم الجيوز تعيني اثنني من احلكام املساعدين )

حلكم  حني أن ايفامليقاتي  على طاولة جالسًا امليقاتي يبقى .ستبدالالطق اامن بجاننفس وعلى  ميدان اللعبمع مستوى خط منتصف  ميدان اللعب

 الثالث يؤدي واجباته إّما جالسًا أو واقفًا.

 

 يتم توفريها من واليتاكمة اء املرتيتم تزويد امليقاتي واحلكم الثالث بساعة توقيت مناسبة "كرونومرت" واملعدات الضرورية لألحتفاظ بتسجيل األخط

 ي اليت تقام املباراة على أرضه.االحتاد أو النادقبل 

 

 .من أجل أداء واجباتهم بشكل صحيحجيب تزويد احلكام املساعدين بطاولة امليقاتي 

 

 (Powers and dutiesوالواجبات ) السلطات 2
 (The third refereeاحلكم الثالث )

 يساعد احلكم واحلكم الثاني وامليقاتي.

 املباراة.حيتفظ بتسجيل الالعبني املشاركني يف 

 احلكم الثاني(.الكرات بناًء على طلب احلكم )و يراقب تبديل

 يكشف عن معدات الالعبني البدالء قبل دخوهلم ميدان اللعب.

 يدون ارقام الالعبني الذين يسجلون االهداف.

قد واملشاركني يف املباراة، أي من رياضي من قبل و سلوك غري أي خمالفة أو سوء السلوك أخبصوص إبالغ احلكم )واحلكم الثاني( يقوم على ميدان اللعب ب

 ال. ماالعتبار أبخذها يقرر احلكم )واحلكم الثاني( آ

 .وقت مستقطعبالفريق  إداريطلب يطلب حصول على الوقت املستقطع عندما إبالغ امليقاتي ب

حلكم الثاني( والفريقني بأنه مت منح الوقت اشارة الصوتية، إلبالغ احلكم )وإعطاء إشارة الوقت املستقطع اإللزامي حاملا يقوم امليقاتي بإطالق اإل

 املستقطع.

 طلب االوقات املستقطعة. تسجيليدون 

 احلكم الثاني( يف كل شوط من اللعب.)و كل فريق واليت أشار اليه احلكممن قبل  يتم ارتكابهااألخطاء املرتاكمة اليت حيتفظ بتسجيل 

 يف كل شوط من اللعب. اخلطأ املرتاكم اخلامسأرتكب الفريق  إشارة الزامية بأن إعطاء

 يضع عالمة واضحة على طاولة امليقاتي لإلشارة إىل أن الفريق قد ارتكب األخطاء اخلمسة املرتاكمة يف كل شوط من اللعب.
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 يدون أمساء وأرقام الالعبني الذين مت انذارهم أو طردهم.

شوط إذا مل يف نهاية كل  من كل فريق قبل بدء كل شوط من اللعب واليت من خالهلا ميكنهم طلب أوقات مستقطعة ويتم مجعها إدارييعطي بطاقة إىل 

 يطلبوا وقت مستقطع.

 

 
 

 حمل الالعب الذي مت طرده. يدخل إىل ميدان اللعب ليحل ميكن للبديل أن من كل فريق والذي يبني فيه متى إدارييعطي بطاقة )أو ورقة( إىل 
 
 

 
 

The substitute may enter the pitch, when there is/are…… minute(s) and ……. second(s) left on the 

chronometer before the end of the ……. period 

 

 ـــــــــــــ.ــــــقبل نهاية الشوط الكرونومرت على ساعةية متبقــــــــــــــــ دقيقة وــــــــــــــــ ثانية  يكون هناكميدان اللعب، عندما إىل دخول اللبديل جيوز ل
 

 ميدان اللعب لتصحيح معداته. غادرواحلكم الثاني( يراقب دخول الالعب الذي حتت إشراف احلكم )
 ميدان اللعب بسبب إصابة من أي نوع. غادري حتت إشراف احلكم )أو احلكم الثاني( يراقب دخول الالعب الذ

واحلكم خطأ واضح يف إعطاء االنذار أو طرد الالعب أو عند وقوع احداث عنيفة خارج رؤية احلكم ) ارتكب عندكم )واحلكم الثاني( اإلشارة إىل احل
 يف أي حال يبقى احلكمني صاحب صالحية اختاذ القرار يف كافة النواحي املتعلقة باللعب. الثاني(.

 .)غري مسؤول( احلكم )أو احلكم الثاني( عن أي سلوك غري مناسب غالوإب املصطبةوشراف على سلوك األشخاص الذين يشغلون املنطقة الفنية اإل
 .اخلارجي واألسباب الداعية لهبسبب التدخل التوقفات يف اللعب  حيتفظ بتسجيل

 .باملباراة ذات الصلةأية معلومات أخرى يساعد احلكم )واحلكم الثاني( بتقديم 
، عندما يتطلب منهم القيام كام اآلخرين يف املباراةاحلالعملية للحكمني ورشادات اإلذات الصلة بقسم الكما هو موضح يف  ميدان اللعب يفمتركز  يتخذ

 بذلك.
 (.مريض) غري قادر مصابا أواحلكم أو احلكم الثاني  يف حال يصبح الثاني احلكمحيل حمل 
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 (The timekeeperامليقاتي )
 من خالل: 7لتأكد من أن مدة املباراة تستجيب مع شروط املادة ا

 تشغيل الساعة )كرونومرت( بعد تنفيذ ركلة البداية بشكل صحيح.
 الكرة خارج اللعب.عندما خترج  إيقاف الساعة )كرونومرت(

 أوركلة احلرة الأو ركلة البداية  أوركلة الركنية ال أورمية املرمى  أوبركلة التماس  بشكل صحيح إعادة تشغيل الساعة )كرونومرت( بعد استئناف اللعب
 أو إسقاط الكرة. أمتار 10الـ ركلة من عالمة ال أوركلة اجلزاء 

 وأشواط اللعب على لوحة النتائج العامة إذا كان متوفرًا.تسجيل األهداف واألخطاء املرتاكمة 
، واحلكم الثاني(حلكم )اليت تستخدم من قبل اعن تلك  خمتلفة صوتيةالشارة اإلأو خمتلفة فريق لوقت مستقطع بواسطة صافرة الإىل طلب  اإلشارة

 يف ميدان اللعب. أحد احلكمنيالطلب من قبل احلكم الثالث أو من قبل عن  إبالغ امليقاتيان مت وذلك بعد 
 لوقت املستقطع.لد( 1) واحدة دقيقة توقيت ضبط

واحلكم احلكم )ستخدم من قبل خمتلفة عن تلك اليت تشارة صوتية إأو خمتلفة صافرة د( من الوقت املستقطع بواسطة 1اإلشارة إىل نهاية مدة الدقيقة )
 .الثاني(

احلكم ستخدم من قبل خمتلفة عن تلك اليت تصوتية شارة إأو خمتلفة صافرة اليت أرتكبت من قبل الفريق بواسطة  اخلطأ املرتاكم اخلامساإلشارة إىل 
 احلكم الثالث. ه من قبلإبالغان مت وذلك بعد  واحلكم الثاني()

 للفريق )لطرد الالعب(. د"2ملدة دقيقتني " العد التنازلي توقيت ضبط
إشارة ( وذلك بواسطة صافرة خمتلفة أو لعب اشواط الوقت االضايفمت إذا أو نهاية املباراة أو نهاية أشواط الوقت االضايف )اإلشارة إىل نهاية الشوط األول 

 واحلكم الثاني(.)اليت تستخدم من قبل احلكم  خمتلفة عن تلك صوتية
 .كام اآلخرين يف املباراةاحلو للحكمنية العمليرشادات اإلذات الصلة ب القسمكما هو موضح يف  ميدان اللعب جبانبمتركز  يتخذ

 ، إذا مل يتم تعيني احلكم املساعد االحتياطي.حمددة للحكم الثالث يف حال غيابه واجباتأداء يقوم بتولي 
 .باملباراةمعلومات أخرى متعلقة  يقدم أي

 

 (International matchesاملباراة الدولية ) 3
 الثالث وامليقاتي إلزامي.يف املباراة الدولية وجود احلكم 

 
لعد التنازلي لتوقيت ا زقة وجهاالوقت بد ضبطيف املباريات الدولية فإن الساعة "كرونومرت" املستخدمة جيب أن حتتوي على كل الوظائف الضرورية )

  ب(.ن اللعكل شوط م خالللكل فريق  املرتاكمة ومراقبة األخطاءيف نفس الوقت واحد أو أكثر لشخص  د"2ملدة دقيقتني "
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 (Reserve assistant referee (RAR)احلكم املساعد االحتياطي ) 4
ا يف قانون كرة ملنصوص عليهألحكام ال وفقًاكون جيب أن تدوره وواجباته إن فاحلكم املساعد االحتياطي  تعينييف البطوالت أو املسابقات اليت يتم فيها 

 قدم الصاالت. 
 

 (The reserve assistant refereeاالحتياطي )احلكم املساعد 
 .املباراة حتكيم إذا أصبح أي من احلكام غري قادر على مواصلة احلكم الثالثاملسابقة وحيل حمل  لوائحيتم تعيني احلكم املساعد االحتياطي مبوجب 

 احلكام.طلبه وحسب ما يأي واجبات إدارية قبل وخالل وبعد املباراة ، مبا يف ذلك يقوم مبساعدة احلكام يف مجيع االوقات
 )إستشارة( يقدم مشورة أيضًاخارج رؤية احلكام. و حدث آخر أو أي حادث أي سوء سلوكبتقديم تقرير بعد املباراة إىل اجلهات املختصة بشأن يقوم 

 عن أي تقرير سيتوىل تقدميه. لحكامل
 قبل وأثناء وبعد املباراة. وقعتاليت  كل األحداثبتسجيل يقوم 

 .حادث من أي نوع وذلك بسبب اة احلاجة إليهيف حال أحتياط() بديلحيمل ساعة كرونومرت يدوي 
 صلة باملباراة.لومات ذات تقديم أي معمن خالل احلكام مساعدة  يكون قادرًا علىحبيث  ًاموقعيتخذ 
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 (The duration of the match)مدة املباراة  - 7املادة 
 

 (Periods of playأشواط )فرتات( اللعب ) 1
 وائح املسابقة. تقليص الوقت فقط إذا مسحت بذلك ل باإلمكان دقيقة لكل منهما، والذي 20لشوطني متساويني ملدة تستمر املباراة 

 

 (Ending the periods of playاللعب ) )فرتات( أشواط نهاية 2
 الصوتية.شارة طالق اإلبإ الوقت االضايف( وشوطيدقيقة ) 20مدتها  يشري امليقاتي إىل نهاية كل شوط

 اإلشارة الصوتية، حتى إذا مل يشري أو ينطلق احلكم )أو احلكم الثاني( بصافرته إىل نهاية الشوط. يتم إطالقعندما  )فرتة( ينتهي الشوط
ترب بأن الشوط إذا مت إحتساب ركلة حرة مباشرة ابتداءًا من اخلطأ املرتاكم السادس أو إحتساب ركلة اجلزاء عندما يكون الشوط على وشك اإلنتهاء، فستع

يعترب كال الركلتني مكتملة  بعد أن تصبح الكرة يف اللعبإنتهت مبجرد اكتمال الركلة احلرة املباشرة ابتداءًا من اخلطأ املرتاكم السادس أو ركلة اجلزاء. 
 احلاالت التالية: أحدعندما حيدث 

 .توقف الكرة عن احلركة أو خروجها من اللعب 

  ستثناء حارس املرمى املدافع.قبل أي العب )مبا فيها الراكل( بالعب الكرة من 

  قبل فريق الراكلإيقاف اللعب من قبل احلكم )أو احلكم الثاني( بسبب خمالفة من قبل الراكل أو خمالفة من. 
 اهلدفحيتسب ولكن بعد إنتهاء الشوط )كما أشارت اليه من قبل امليقاتي باستخدام اإلشارة الصوتية( فسوف  10واملادة  1مت إحراز هدف وفقًا للمادة 

 فقط يف احلاالت املذكورة أعاله
 

 ال يتم بتمديد أشواط اللعب يف أي حالة أخرى.
 

 (Timeoutالوقت املستقطع ) 3
 وقت مستقطع مدته دقيقة واحدة يف كل شوط. احلصول علىحيق لكل فريق 

 
 الشروط التالية: تطبيقيف الوقت املستقطع جيب 

الوقت  بطاقةباستخدام احلكم الثالث )أو امليقاتي إذا مل يكن هناك حكم ثالث(  إىل مدته دقيقة واحدة طلب وقت مستقطعبتقديم الفريق  حيق إلداري
 .املعتمدة املستقطع

صوتية الشارة اإل امليقاتي الوقت املستقطع عندما يكون الفريق يف حالة أستحواذ على الكرة والكرة خارج اللعب، وذلك باستخدام صافرة خمتلفة أو يعطي
 .(احلكم الثانيتلك اليت تستخدم من قبل احلكم )ومن خمتلفة 

 أثناء الوقت املستقطع:
 اللعب. ميدان فيجب على الالعبني مغادرة أو املاء ارج ميدان اللعب، ومن أجل تناول الشرابقد يبقى الالعبون داخل أو خ 
 .جيب على البدالء البقاء خارج ميدان اللعب 
 .ال يسمح لإلداريني بإعطاء تعليمات على ميدان اللعب 
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 نهاية الوقت املستقطع. إىللإلشارة شارة الصوتية أو بواسطة صافرة التبديل فقط بعد إطالق اإلميكن إجراء عملية 
 الفريق الذي مل يطلب وقت مستقطع يف الشوط األول من املباراة فإنه ال يزال له احلق فقط بوقت مستقطع واحد خالل الشوط الثاني.

 بطلب الوقت املستقطع من احلكم )أو احلكم الثاني(.ميقاتي فإن إداري الفريق يقوم ثالث وال حكم إذا مل يكن هناك 
 الوقت اإلضايف، إذا مت لعب وقت إضايف.أشواط ليس هناك وقت مستقطع خالل 

 

 (Half-time intervalاسرتاحة ما بني الشوطني ) 4
 دقيقة. 15 عن حيق لالعبني احلصول على اسرتاحة ما بني الشوطني حبيث ال تتجاوز

إداري يقوم عب وميدان الل غيري نصفيبني الشوطني: وببساطة يقوم الفريقان بتال يكون هناك فرتة اسرتاحة ما إذا مت لعب أشواط الوقت االضايف فإنه 
يف فرتة  (اهشرب املي) ملشروباتة لتناول اقصري باسرتاحةمقاعدهم )املنطقة الفنية( مع الفريق املنافس. ومع ذلك يسمح  بتغيريالفريق والبدالء 

 .دقيقة واحدة(عن ن ال تتجاوز جيب أ واليت)اسرتاحة ما بني الشوطني من الوقت االضايف 
 

 ثاني(.وقد يتم تغيريها فقط مبوافقة احلكم )واحلكم ال ،بني الشوطني اسرتاحة مااملسابقة على مدة  لوائحجيب أن تنص 
 

 (Abandoned match) (املوقوفةامللغاة )املباراة  5
 املسابقة خبالف ذلك.يتم إعادة املباراة املوقوفة ما مل تنص لوائح املسابقة أو منظمو 
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 (The start and restart of play)اللعب  استئنافابتداء و - 8 املادة
 

املباشرة( وركالت  باشرة وغريحلرة )املاستئناف اللعب بعد إحراز هدف. تعترب الركالت املباراة وشوطي الوقت االضايف والبدء شوطي ليبدأ ركلة البداية 
 ستئنافات أخرى للعب.ماس ورمية املرمى وركلة الركنية االتاجلزاء وركلة 

 
فات املذكورة االستئنا دللعب بأحاوالقانون مل يتطلب استئناف إسقاط الكرة هو استئناف للعب عندما يقوم احلكم )أو احلكم الثاني( بإيقاف اللعب 

 أعاله.
 

 كيفية استئناف اللعب. ريإذا حدثت خمالفة عندما تكون الكرة خارج اللعب فإن هذا ال يغي
 

 (Kick-offركلة البداية ) 1
 (Procedure) اتاإلجراء
  ة.يقوم بتنفيذ ركلة البدايأو املرمى الذي سيقوم مبهامجته يف الشوط األول القرعة يقرر  يربحالفريق الذي 

  مجته يف الشوط سيقوم مبها ى الذياملرماعتمادًا على ما ذكر أعاله فإن الفريق اآلخر )الفريق املنافس( يقوم بتنفيذ ركلة البداية أو يقرر
 األول.

 شوط الثاني.بدء الالفريق الذي قرر أو أختار املرمى الذي سيقوم مبهامجته يف الشوط األول سوف يقوم بتنفيذ ركلة البداية ل 

 شوط الثاني للمباراة يقوم الفريقان بتغيري النهايات ويهامجان املرميني املعاكسيني.يف ال 
  لدفاعي اه يف اجلانب مقعدون مقاعدهم )املنطقة الفنية( مع الفريق املنافس حبيث يكعند اسرتاحة ما بني الشوطني يقوم كل فريق بتغيري

 من ميدان اللعب.
 فيذ ركلة البداية من قبل الفريق اآلخر )فريق املنافس(.بعد أن يسجل الفريق هدفًا فإنه يتم تن 

  الالعب الذي ينفذ الركلة أن يكون يف نصف امللعب اخلاص بفريقه.باستثناء جيب على مجيع الالعبني 

  رة حتى تصبح الكل الفريق اآلخر أمتار أثناء تنفيذ ركلة البداية من قب 3جيب أن يبتعد العيب الفريق املنافس عن الكرة مسافة ال تقل عن
 يف اللعب.

 عالمة املنتصف. علىب أن تكون الكرة يف وضعية الثبات جي 

 بصافرتهإشارة لتنفيذ ركلة البداية  املتواجد جبانب مقاعد الفريقني إىل يعطي احلكم. 

  تم ركلها وحتركها بوضوحي عندماتصبح الكرة يف اللعب. 

  نية للفريق ب ركلة الركم احتساالبداية: إذا دخلت الكرة مباشرًة إىل مرمى الراكل فإنه يتميكن إحراز هدف مباشرًة ضد املنافس من ركلة
 املنافس.

 

 (Offences and sanctionsاملخالفات والعقوبات )

 كلة حرة رمباشرة أو  رة غريإذا قام العب منفذ ركلة البداية بلمس الكرة مرًة أخرى قبل أن يلمسها العب آخر فإنه يتم احتساب ركلة ح
 مباشرة ملخالفة ملس الكرة باليد.
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 جراء ركلة البداية فإنه يتم إعادة تنفيذ ركلة البداية.إتتعلق ب أخرى يف حالة حدوث أي خمالفة
 

 (Dropped ballاسقاط الكرة ) 2
 (Procedure) اتاإلجراء

 منطقة جزائه إذا: عندما مت إيقاف اللعب فإنه يتم إسقاط الكرة حلارس مرمى الفريق املدافع داخل
  كانت داخل منطقة اجلزاء أوالكرة 
  داخل منطقة اجلزاء.كان لكرة لآخر ملس 

املكان الذي  رة منآخر مملس الكرة الذي  من الفريق لالعب واحد يف مجيع احلاالت األخرى، يقوم أحد احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني( بإسقاط الكرة
 أو العامل اخلارجي أو حكام املباراة. الالعب فيهالكرة ملست 
 مرت على األقل من الكرة حتى تصبح الكرة يف اللعب. 2عد مسافة ى ُبعلمجيع الالعبني اآلخرين )من كال الفريقني(  أن يبقىجيب 

 . ميدان اللعب يةضأر تصبح الكرة يف اللعب عندما تلمس
 

 (Offences and sanctionsاملخالفات والعقوبات )
 :يعاد إسقاط الكرة مرًة أخرى إذا

 .ملست الكرة العب قبل أن حتدث اتصااًل مع األرض 
 .خرجت الكرة خارج ميدان اللعب بعد أن أحدث إتصااًل مع االرض بدون أن يلمسها العب 

 ـ:اللعب ب يتم استئناف فإنهالعبني(  2)تلمس على األقل العبني املرمى بدون أن  إىلالكرة املسقطة دخلت إذا 
 مرمى الفريق املنافس. يف حال دخوهلااملرمى  رمية 
  الذي أسقطت الكرة إليهالالعب مرمى  يف حال دخوهلاركلة الركنية. 

 
عن سيطرة الفريق  ظروف خارجبب العبني( بس 2ومع ذلك أثناء إسقاط الكرة إذا دخلت الكرة أيًا من املرميني بدون أن يلمسها على األقل العبني )

 .مرًة أخرى ط الكرةإعادة إسقا جيبالذي نفذ إسقاط الكرة )على سبيل املثال: حاالت الطقس أو مت إسقاط الكرة بشكل غري صحيح( فإنه 
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 (The ball in and out of play)وخارج اللعب  داخلالكرة  - 9 ادةامل
 

 (Ball out of play)الكرة خارج اللعب  1
 :تعترب الكرة خارج اللعب عندما

 جتتاز الكرة بكاملها خط املرمى أو خط التماس سواء على األرض أو يف اهلواء.

 .احلكم )أو احلكم الثاني(من قبل  اللعب يتم إيقاف
 السقف.ب تصطدم الكرة

 
 عب و:بقى داخل ميدان اللوت )احلكم واحلكم الثاني( كام املباراةتلمس الكرة ح عندما الكرة خارج اللعب ايضًا تعترب
 ، أوةواعد أ الفريق بهجمةيبد

 إىل داخل املرمى )احراز هدف(، أو مباشرًة ذهب الكرةت
 الفريق املستحوذ على الكرة. تغيريي
 

 لمس الكرة حلكام املباراة فإنه يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة.بيف هذه احلاالت الثالثة املتعلقة 
 

 (Ball in play)"داخل اللعب" لعب لالكرة يف ا 2
رمى أو العارضة ويبقى ن قائم املمرتدادها عندما تلمس حكام املباراة )احلكم واحلكم الثاني(، وكذلك عند االكرة يف اللعب يف كافة األوقات األخرى  تكون

 داخل ميدان اللعب.
 

 (Indoor pitch) (مالعب الصاالت) ميدان اللعب الداخلي 3

 لوائح املسابقة على احلد األدنى لسقف املالعب الداخلية )مالعب الصاالت ذات السقوف(. جيب أن تنص
. س الكرةملان آخر من كفريق الذي لا اللعب بركلة التماس ينفذ من قبل منافسيستأنف تكون الكرة يف اللعب عندما إذا ملست الكرة سقف ميدان اللعب 

 .ميدان اللعب سقفالمست الكرة  عليهاملكان األرض اليت  األقربمن نقطة خط التماس يتم تنفيذ ركلة التماس 
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 (Determining the Outcome of a Match) حتديد نتيجة املباراة - 10 ادةامل
 

 (Goal scored)اهلدف  حتسابا 1
 حرز اهلدفريق الذي أقبل الف الفة منارتكاب خمعدم حيتسب اهلدف عندما جتتاز الكرة بكاملها فوق خط املرمى بني القائمني وحتت العارضة بشرط 

 .قبل ذلك
 

أو احلكم )احلكم أكد و متعمدو غري أ متعمد بشكلحارس املرمى(، سواء كان  يف ذلكالفريق املدافع )مبا  ب املرمى من قبل العبالنقك أو ايحترمت إذا 
(، فإن احلكم 1ة ه يف املادصوص علي)كما هو منبني القائمني  دخل املرمى يف وضعه الطبيعيوكان ست بكاملها فوق خط املرمى الثاني( أن الكرة جتاوزت

بشكل  انقالب املرمى بتحريك أو لذي قامالف اففي هذه احلالة يقوم احلكم )أو احلكم الثاني( بإنذار الالعب املخ )واحلكم الثاني( يقوم باحتساب اهلدف.
 .متعمد

 

إلغاء اهلدف. وإذا بالثاني(  كم )أو احلكمفإنه يقوم احل متعمدتحريك أو انقالب املرمى بشكل ب حارس املرمى( )مبا يف ذلك املهاجمالفريق  العبإذا قام  
 .املخالف نذار الالعبإكان بشكل متعمد فإنه يتم 

 

الكرة  رمي قة احملليةوائح املسابلمينع إذا باستثناء رمية املرمى،  حيتسببرمي الكرة مباشرًة إىل داخل مرمى املنافس فإنه إذا قام حارس املرمى 
حتياجات ( وذوي االكبار السنمباريات كرة قدم الصاالت للشباب والالعبني القدامى )يف مباشرًة فوق خط منتصف امللعب "منتصف ساحة املنافس" 

نتصف مالكرة خط  ي جتاوزتذمن مكان الركلة حرة غري مباشرة للفريق املنافس ويتم تنفيذها  حيتسب. يف هذه احلالة اخلاصة والفئات العمرية
 امللعب.

 
 (No goal) اليست هدف

و منصوص عليها هائمني كما )بني الق حتساب هدف قبل أن تتجاوز الكرة بكاملها فوق خط املرمىاحلكم أو احلكم الثاني( إىل ا ) نياحلكمأحد إذا أشار 
 اللعب بإسقاط الكرة.يتم استئناف احلكم خطأه فإنه ذلك ( وفورًا أدرك أو الحظ 1يف املادة 

 

 (Winning team)الفريق الفائز  2

 يتم تسجيل أية ملاف أو إذا ًا من األهدإذا سجل كال الفريقني عددًا متساوي. املباراة هو الفريق الفائز اللخمن األهداف عدد الفريق الذي يسجل أكرب 
 نتيجة املباراة التعادل. تكون أهداف

 

 التاليةفإن اإلجراءات  ب بالتعادللذهاب واإلياباراة بالتعادل أو بعد انتهاء مباراة اانتهاء املبعد  ًافائز ًافريق حتديدعلى املسابقة  لوائحعندما تتطلب 
 لتحديد الفريق الفائز: بها وحدها مسموح
 خارج األرض.املسجلة قاعدة األهداف 

الوقت من  فرتتني متساويتنيمدة  علىجيب أن تنص لوائح املسابقة  .دقائق 5 كل منهما تجاوزال يضايف الوقت اإلمتساويتني من  فرتتني )شوطني(
 ضايف.اإل

 (.الركالت الرتجيحيةمة اجلزاء )من عال الركالت
 

 اإلجراءات املذكورة أعاله.جمموعة من ميكن استخدام دمج 
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 (Kicks from the penalty markالركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء ) 3
 ذات الصلة. دم الصاالتون كرة قبعد إنتهاء املباراة، مامل ينص على خالف ذلك، ويتم تطبيق قان الركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاءيتم تنفيذ 

 
 الركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء ليست جزءًا من املباراة.

 
 (Procedure) اتاإلجراء

 قبل البدء بتنفيذ الركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء:
ن احلكم يقوم ... إخل( أو لوائح املسابقة حتدد خبالف ذلك فإ، مكان الكامريامل يكن هناك إعتبارات أخرى )مثال: وضعية أرضية امللعب، السالمة ما

 .الرتجيحيةاجلزاء ركالت عة لتحدد املرمى الذي سينفذ منه بإجراء القر
 الثانية. ويربح بالقرعة يقرر ما إذا كان سينفذ الركلة األوىل أيقوم احلكم بإجراء القرعة بقطعة نقود معدنية والفريق الذي 

املباراة أو  عند نهايةذلك الالعبني الذين أصيبوا أو مت طردهم باستثناء ركالت اجلزاء الرتجيحية، هلم احلق يف تنفيذ  املؤهلني كل الالعبني والبدالء 
 الوقت االضايف. شوط عند نهاية

 وتسلسل برتتيب )واحلكم الثاني( ر ترتيب الالعبني املؤهلني الذي سينفذون الركالت الرتجيحية. ال يتم إبالغ احلكمكل فريق مسؤول عن اختيا
 الالعبني.

 )مبا فيها نهاية املباراة أو عند نهاية الوقت االضايف وقبل بدء بتنفيذ ركالت اجلزاء الرتجيحية إذا كان لدى أحد الفريقني عدد أكرب من الالعبني عند
احلكم الثاني( )وم تقليص العدد ليكون لديه نفس عدد الفريق املنافس وجيب إبالغ احلكليختار  األمر يعود للفريقالبدالء( عن الفريق املنافس، فإن 

 (.ماهو مبني أدناهباستثناء ال حيق ألي العب مستبعد املشاركة يف تنفيذ الركالت ) العب مستبعد، إن وجد.كل  بأسم ورقم
عدد  يتساوىمستبعد لبديل  أو مستبعد العب قد حيل حملهفحارس املرمى الذي يصبح غري قادر على االستمرار قبل أو أثناء ركالت اجلزاء الرتجيحية 

 تنفيذ الركالت الرتجيحية. مرًة أخرى وال حيق له ال ميكنه املشاركة  املستبدلالالعبني ولكن حارس املرمى 
 من الركالت. التاليةالركلة حتى اجلولة  تنفيذحيق له حارس املرمى ال بديل إذا نفذ حارس املرمى الركلة مسبقًا فإن 

 
 المة اجلزاء:أثناء تنفيذ الركالت الرتجيحية من ع

 بالبقاء داخل ميدان اللعب.اآلخرين يف املباراة احلكم )واحلكم الثاني( وحكام يسمح فقط لالعبني املؤهلني و
خلف على خط املنتصف أو إّما الالعب الذي ينفذ الركلة وحارسي املرمى البقاء داخل دائرة املنتصف أو باستثناء جيب على مجيع الالعبني املؤهلني 

 منتصف امللعب )قريب على خط املنتصف(.خط 
أمتار  5 ال تقل عنسافة مبحارس مرمى فريق الراكل أن يبقى على ميدان اللعب وخارج منطقة اجلزاء مبا يتماشى تقريبًا مع عالمة اجلزاء  جيب على

 ( ومقابل احلكم الثاني.مقاعد الفريقني)أي مقابل  من ميدان اللعب وعلى اجلانب املقابل
 ؤهل تغيري مركزه مع حارس املرمى.املجيوز لالعب 

ألي خمالفة. ال  يقوم احلكم )أو احلكم الثاني( بإيقاف اللعبعندما توقف الكرة عن احلركة أو تذهب الكرة خارج اللعب أو تعندما  تكتمل ركلة اجلزاء
 للراكل أن يلعب بالكرة مرة ثانية. ميكن

 بتسجيل الركالت امللعوبة.)واحلكم الثاني( حيتفظ احلكم 
 رتكب حارس املرمى خمالفة ونتيجة لذلك مت إعادة تنفيذ ركلة اجلزاء فإنه جيب إنذار حارس املرمى.إذا ا

الركلة بأنها ضائعة ويتم  ذ ركلة اجلزاء فإنه يتم تسجيل هذهإذا مت معاقبة الراكل ملخالفة أرتكبت بعد أن أعطى احلكم )أو احلكم الثاني( إشارة لتنفي
 إنذار الالعب الراكل.
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 :، فيتم التاليرتكب كل من حارس املرمى والراكل خمالفة يف نفس الوقتاإذا 
  ارس املرمى( )الراكل وحالركلة وإنذار كال الالعبنيتنفيذ فإنه يتم إعادة )أي مل يتم إحراز اهلدف( صدها مت إذا ضاعت الركلة أو. 
 وإنذار الالعب الراكل.تسجيل الركلة بأنها ضائعة فإنه يتم إلغاء اهلدف، وف إذا مت تسجيل اهلد 

الذي عنده عدد أكرب من الالعبني لديه  الفريق، فإن أقل عددًاأحد الفريقني عدد العيب  كان إذامن عالمة اجلزاء )الركالت الرتجيحية(  الركالت أثناء
ال حيق  ، إن وجد.أي العب مت إستبعادهواحلكم الثاني( بأسم ورقم )وجيب إبالغ احلكم اخليار بتقليل عدد العبيه إىل نفس عدد العيب الفريق املنافس 

 (.مبني أدناهماهو باستثناء )ألي العب مستبعد املشاركة يف تنفيذ الركالت 
 

 :ركالت (5مخس ) تنفيذالشروط املوضحة أدناه، يقوم كال الفريقني بمع مراعاة 
 تنفيذ الركالت بالتناوب من قبل الفريقني.يتم 

 ثانية.الوجيب على كل الالعبني املؤهلني بتنفيذ الركلة قبل أن يقوم أي العب بتنفيذ الركلة للمرة  كل ركلة من قبل العب خمتلفيتم تنفيذ 
 ألي تسلسل الحق من الركالت ولكن جيوز للفريق بتغيري ترتيب )تسلسل( الراكلني )املسددين(. ستمر املبدأ أعالهي

حتى لو أراد  مما يستطيع الفريق اآلخر تسجيله، عدد أكرب من األهداف أحرز أحد الفريقني إذا ( ركالت،5قبل أن يستكمل كال الفريقني مخس )
 مزيد من الركالت.  تنفيذب يسمحنه ال فإ (،5) الفريق إكمال ركالته اخلمس

 واحد أحد الفريقني هدف يسجل فإنه يستمر الركالت حتى وكان النتيجة متعادلة يف األهداف، ( ركالت5بعد أن قام كال الفريقني بتنفيذ مخس ) 
 أكثر من اآلخر من نفس عدد الركالت امللعوبة.

( إذا أي مل يتم تسجيل اهلدف) تعترب ركلة الالعب ضائعة الركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء بسبب العب يغادر ميدان اللعب. ريتأخيتم جيب أن ال 
 تنفيذ الركلة.احملدد لد الالعب يف وقت مل يع

 

 (Away goalsخارج األرض )األهداف  4
ألهداف ايجة نت تذا كان( إرج أرضهذهاب واإلياب )أي على أرضه أو خاالبعض بنظام الا معضهالفريقني مع ب لعب يف حالقد تنص لوائح املسابقة بأنه 

 يتم احتسابه بهدفني )مضاعفة(. رض الفريق املنافسعلى أ هدف تسجلمتعادلة بعد املباراة الثانية فإنه أي 
 
 
 

 (Offside) التسلل - 11املادة 
 

 لصاالت.اقدم يف لعبة كرة  وجد تسللال ي
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 (Fouls and misconductاألخطاء وسوء السلوك ) - 12املادة 
 

 عب.ة يف اللركالت اجلزاء فقط للمخالفات اليت مت ارتكابها عندما تكون الكراملباشرة ومتنح الركالت احلرة املباشرة وغري 
 

 (Direct free kickمباشرة )ركلة حرة  1
 استخدامو تهور أو إهمال أ ي(م الثان)أو احلك من املخالفات التالية ضد املنافس بطريقة يعتربها احلكم الالعب أيركلة حرة مباشرة إذا ارتكب  حتتسب

 قوة مفرطة:
 املكاتفة.

 القفز.

 ركل أو حماولة ركل.
 الدفع.

 بالرأس(. الضربضرب )مبا يف ذلك الضرب أو حماولة ال

 منافسة.مهامجة أو 
 عرقلة أو حماولة عرقلة.

 
 جزاء.عاقب بركلة حرة مباشرة أو ركلة نها تإف أو تالمس املخالفة إحتكاك تتضمنإذا 

  :"ضباطية.ىل عقوبة انإ حيتاج دون حذر. البباملنافسة أو يتصرف عب قلة االنتباه أو االعتبار عند القيام عندما يظهر الال هو"االهمال 

  :"أو عواقب ما يتعرض له املنافس وجيب إنذاره. للخطرالالعب بتجاهل عندما يتصرف  هو"التهور 

 ه.خطر وجيب طردتعرض سالمة املنافس للأو /ولقوة استخدام احلد الالزم اليتجاوز الالعب عندما  هوستخدام قوة مفرطة": "ا 

 
 ركلة حرة مباشرة أيضًا إذا ارتكب الالعب أي من املخالفات التالية: حتتسب
 حارس املرمى داخل منطقة جزائه(.باستثناء ) باليدملس الكرة خمالفة 

 مسك املنافس.
 وجود تالمس.بإعاقة تقدم املنافس 

 .شخص أييعض أو يبصق على 
 شيء ممسوك باليد.بواسطة الكرة أو املنافس أو حكام املباراة، أو يقوم بتالمس مع الكرة يرمي أو يركل شيء )أو جرم( على 

 
 يف هذا القسم أخطاء مرتاكمة. مجيع املخالفات املذكورةتعترب 

 
 (Handling the ballملس الكرة باليد )

 :الالعبإذا قام  خمالفة حارس املرمى يف منطقة جزائه، تعتربباستثناء 
 .باجتاه الكرة اليد أو الذراع كيحتر ذلك يف مبا ذراعه،أو ب هبيد متعمدا الكرة ملس

 :ثمذراعه يلمسها بيده أو ب ان بعد الكرة على احلصول على االستحواذ أو السيطرة
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 تسجيل هدف يف مرمى الفريق املنافس 

 هدف لتسجيل فرصة خلق 

 
 :الالعب قام إذا خمالفة عتربعادًة يفإنه س املرمى يف منطقة جزائه، حارباستثناء 

 :عندما ذراعهبيده أو ب الكرة ملس
  طبيعي. غري بشكل كربأ اجلسم جعلت الذراعاليد أو 

  ذراعهأو  يده المست ثم الكرة جبزء آخر من جسمه بلعب الالعب متعمدا قام إذا إاّل(الكتف  مستوى تتجاوز أو أعلى الذراعاليد أو(. 

 
 .منه قريب العب آخر (دمقمبا يف ذلك )رأس أو جسم ذراع الالعب مباشرًة من أو  الكرة يد ملست إذااله تنطبق حتى أع املذكورة املخالفات

 
 عمد.ذراعه حتى إذا كان غري متبتعترب خمالفة إذا قام أي العب مبا فيها حارس املرمى بتسجيل هدف مباشرًة بيده أو 

 
 ذراع الالعب:أو  الكرة يد المست، ال تعترب يف العادة خمالفة إذا أعالهاملخالفات باستثناء 

 مباشرًة من رأس أو جسم الالعب نفسه )مبا يف ذلك القدم(. -

 من رأس أو جسم )مبا يف ذلك القدم( العب آخر القريب منه. مباشرًة -

 .غري طبيعي بشكلالذراع قريبة من اجلسم ومل جتعل اجلسم أكرب أو  إذا كانت اليد -

 ن اجلسم.عيدًا عببني اجلسم واألرض لدعم اجلسم ولكن مل متتد بشكل أفقي أو عمودي  يده أو ذراعهعندما يسقط الالعب وتكون  -

 

 داخل الكرة بلمس املرمى رسحا قامإذا خارج منطقة اجلزاء.  باليد مثل أي العب آخرملس الكرة بشأن نفس القيود املفروضة  عليهحارس املرمى 

 انضباطية. عقوبة بدون لكنو مباشرة غري حرة ركلة احتساب يتمفإنه ذلك،  فعلب هيسمح ل عندما ال جزائه منطقة

 

 (Indirect free kickركلة حرة غري مباشرة ) 2
 :ركلة حرة غري مباشرة عند قيام الالعب بالتالي حتتسب

 .(أدناه موضحهو )كما  يلعب بطريقة خطرة
 تقدم املنافس بدون حدوث أي تالمس. إعاقة

 أخرى. لفظيةمذنب بإعرتاض أو أستخدام ألفاظ أو إشارات بذيئة وعدوانية ومسيئة أو خمالفات 
 .حارس املرمى يف عملية إطالق الكرة أو رميهايكون ندما أو حماولة ركل الكرة ع اإطالق الكرة من يديه أو ركله مينع حارس املرمى من

 العب.ال طردأو  إلنذار بسببهيرتكب أية خمالفة أخرى مل يرد ذكرها يف قانون اللعبة واليت مت إيقاف اللعب 

 
 :أي من املخالفات التالية املرمىرتكب حارس إذا اركلة حرة غري مباشرة أيضًا  حتتسب

 .ي( ثوان4)أربع على الكرة بيديه أو قدمه يف نصف امللعب اخلاص بفريقه ألكثر من  السيطرة
من قبل الكرة إليه أخرى يف نصف امللعب اخلاص بفريقه بعد أن لعبت  الكرة مرًة حارس املرمى، ملس يف أي مكان على ميدان اللعب بعد لعب الكرة

 دون أن يلعبها أو يلمسها املنافس.ببشكل متعمد  فريقبال هزميل
 .فريقبال هزميلمن قبل  بشكل متعمدداخل منطقة اجلزاء اخلاصة به بعد أن مت ركلها  أو ذراعيه يلمس الكرة بيديه
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 .فريقبال هزميلتماس من قبل المن ركلة  ستلمه مباشرًةمنطقة اجلزاء اخلاصة به بعد أن ا داخل أو ذراعيهالكرة بيديه  يلمس
جات اخلاصة والفئات لشباب والالعبني القدامى )كبار السن( وذوي االحتياا قدم الصاالتللمباريات كرة  احمللية لوائحعندما يكون هذا حمظور من قبل 

ركلة حرة غري مباشرة للفريق  فإنه حيتسببرمي الكرة مباشرًة فوق خط منتصف امللعب "منتصف ساحة املنافس"،  إذا قام حارس املرمى، العمرية
 املنافس ويتم تنفيذها من مكان الذي جتاوزت الكرة خط منتصف امللعب.

 
 يعترب حارس املرمى مسيطرًا على الكرة عندما:

 أو ذراعه.عندما يلمسها بأي جزء من يديه على أرض ميدان اللعب أو جسده( أو  ثاًل:م) سطحيده وأي  بني تكون الكرة بني يديه أو
 ميسك الكرة بيده ممدودة ومفتوحة.

 يف اهلواء. يرميهاأو  يقوم بتنطيط الكرة على أرضية امللعب
 

 (Playing in a dangerous mannerاللعب بطريقة خطرة )
القريب  نافسويشمل منع امل اللعب بطريقة خطرة هو أي فعل أو تصرف تهدد بإصابة شخص ما )مبا يف ذلك الالعب نفسه( بينما حياول لعب الكرة،

 من لعب الكرة خوفًا من اإلصابة.
 

 شرط انه ليس خطرًا على املنافس.اخللفية مسموح بها املقصية أو  الركلة
 

 (Impeding the progress of an opponent without contactإعاقة تقدم املنافس بدون تالمس )
ن الكرة ندما ال تكوع اجتاههتغيري  ه أو إجباره علىأو إبطائأو منعه إلعاقته  املنافسحركة الالعب  مسار باجتاهتعين التحرك  املنافسإعاقة تقدم 

 الالعبني.كال ضمن مسافة اللعب أي من 
 

 الالعبطريق مسار ورك إىل التح مثلاملنافس ليس الالعب طريق مسار والتواجد يف ميدان اللعب،  والتمركز يفيف الوقوف حيق جلميع الالعبني 
 املنافس.

 
راعني أو نافس بالذتم إمساك امليالكرة ضمن مسافة اللعب ومل  تاملنافس والكرة إذا كانالالعب بني جبسمه جيوز لالعب حبجز الكرة بإختاذ متركز 

 الكرة ضمن مسافة اللعب فإنه جيوز مكاتفة الالعب بشكل عادل من قبل الالعب املنافس. تاجلسم. إذا كان
 

 (Blocking an opponent) "ستارة القانونية" املنافسحجز 

تالمس وانه ال  قف حلظة أينافس واميكن اعتبار حجز الالعب املنافس مشروع تكتيكيًا يف كرة قدم الصاالت، طاملا أن الالعب الذي يقوم باحلجز امل
احلجز ضد ب ميكن القيام فرصة لتجنب احلجز.لديه ملنافس وااملنافس، جسمه باجتاه مسار  حتريك أو توسيع عن طريقبشكل متعمد تالمس يسبب 

 ليس لديه الكرة.املنافس الذي الالعب املنافس الذي لديه الكرة أو 
 

 (Disciplinary action) ةاالنضباطي اتاإلجراء 3
يدان اللعب متى مغادرة باراة حفحص قبل املالالسلطة يف إختاذ إجراء انضباطي من حلظة دخوله ميدان اللعب من أجل  )واحلكم الثاني( لديه احلكم
 املباراة )مبا يف ذلك الركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء(. نهايةبعد 
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له السلطة ملنع  كم الثاني()أو احلحلكم ان الطرد، فإ تستوجبخمالفة  أو إداري الفريق رتكب العباللعب عند بداية املباراة، إذا ا ميدانإىل دخول القبل 

 ك آخر.تقرير عن أي سوء سلواحلكم )واحلكم الثاني( سوف يقدم  :من املشاركة يف املباراةأو إداري الفريق العب ذلك ال
 

كرة قدم  و ضد قانونأخص آخر شأي  نذار أو الطرد سواءًا داخل أو خارج ميدان اللعب ضدتستوجب اإللذي يرتكب خمالفة الالعب أو إداري الفريق ا
 وفقًا للمخالفة. عليها الصاالت فإنه يعاقب

 
  الطرد.اإلعالن عن البطاقة احلمراء تعين واإلنذار  اإلعالن عن البطاقة الصفراء تعين

 
 تشهر البطاقة الصفراء أو احلمراء فقط لالعب أو البديل أو إداري الفريق.

 
 (Players and substitutes) الالعبون والبدالء

 (Delaying the restart of play to show a cardتأخري استئناف اللعب إلشهار البطاقة )
 عقوبة.اللعب حتى يتم تنفيذ ال استئنافالالعب، فإنه جيب عدم  طردبإنذار أو  )أو احلكم الثاني( مبجرد أن قرر احلكم

 
 (Advantageمبدأ إتاحة الفرصة )

لبطاقة إذا ما توقف اله ن تشهر أان جيب ق مبدأ إتاحة الفرصة للمخالفة اليت تستوجب اإلنذار أو الطرد واليت كبتطبي إذا قام احلكم )أو احلكم الثاني(
اليت يتم وهدف تسجيل لصة واضحة نع فرإذا مل ينجح ملباستثناء  ،هذا اإلنذار أو الطرد جيب أن يشهر عندما الكرة القادمة خترج من اللعب ،اللعب

 غري الرياضي بداًل من طرده.إنذار الالعب لسلوكه 
 

خلطأ املرتاكم أو ا لثانينذار ااإل تستوجب يف أو السلوك املشني أو خمالفةمبدأ إتاحة الفرصة يف احلاالت اليت تتضمن اللعب العنجيب عدم تطبيق 
رد الالعب طم الثاني( )واحلككم هدف. جيب على احللتسجيل إاّل إذا كان هناك فرصة واضحة  )أو أخطاء مرتتبة ومتتالية بعد اخلطأ السادس( السادس

يقاف بإ يقومي( حلكم الثانكم )وااحل نفس، فإتداخل مع املنان إذا لعب ذلك الالعب الكرة أو تنافس أو ولك ،عندما تصبح الكرة القادمة خارج اللعب
 .أكثر خطورًةالفة خمب رتكب الالعإذا اإاّل لة حرة غري مباشرة ئناف اللعب بركطرد الالعب واستواللعب، 

 
بنفس عدد  واصل اللعبيملعاقب اة الصفراء أو احلمراء بعد تسجيل اهلدف فإن الفريق شهار البطاقإذا مت تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة ومت إعطاء وإ

 أقل. ديل آخر. إذا مل يتم تسجيل اهلدف فإن الفريق يواصل اللعب بالعب واحدبالالعب املطرود ب مع استبدالالالعبني 
 

إحتساب الثاني(  )أو احلكم لى احلكمعنه جيب ر مبسكه إىل داخل منطقة اجلزاء فإاملدافع مبسك املهاجم خارج منطقة اجلزاء ويستمالعب الفريق  إذا بدأ
 ركلة اجلزاء.

 
 (Cautionable offencesاإلنذار ) اليت تستوجب خالفاتامل 

 الالعب إذا كان مذنبًا بـما يلي: يتم إنذار
 تأخري استئناف اللعب

 اعرتاض بالقول أو الفعل
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 .أحد احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني( أو ينتهك إجراءات التبديلميدان اللعب بدون إذن إىل دخول أو إعادة الدخول 
 .تماسال ركلةستئناف اللعب بركلة ركنية أو ركلة حرة أو دم إحرتام املسافة املطلوبة عند اع

 )ال يوجد عدد حمدد أو نوع حمدد من املخالفات اليت يشكل "التكرار أو االصرار"(.االصرار على خمالفة قوانني اللعبة 
 سلوك غري رياضي

 
 ينذر البديل إذا كان مذنبَا بـما يلي:

 تأخري إستئناف اللعب
 اعرتاض بالقول أو الفعل

 دخول ميدان اللعب منتهكًا إجراءات التبديل.
 سلوك غري رياضي 

 
بيل سعلى  – ارينر ذلك عن إنذيفسينبغي أن ف (مدة قصريةيف املخالفتني ارتكبت حتى إذا تني اليت تستوجب اإلنذار )رتكاب خمالفتني منفصلاعند 

 باليد إاخل. ةملس الكر/طأخبواعدة  هجمة أوقفهامجة بشكل متهور أو خمالفة اململ يدخل الالعب ميدان اللعب عرب منطقة التبديل وارتكب املثال: إذا 
 

 (Cautions for unsporting behaviourاإلنذارات لسلوك غري الرياضي )
 :بـ العبال مبا يف ذلك إذا قامهناك حاالت خمتلفة عندما جيب إنذار الالعب لسلوكه غري الرياضي 

 )التمثيل أو التحايل(.ضده اإلصابة أو التظاهر بارتكاب خطأ بتظاهر ال إدعاء أوداع احلكم )واحلكم الثاني(، على سبيل املثال: خلحماولة 
 بطريقة متهورة.ارتكاب خمالفة ركلة حرة مباشرة 

 أو إيقاف هجمة واعدة. هجمة واعدة يفملس الكرة باليد للتداخل 
عب لل ةاولكانت حماحلكم )أو احلكم الثاني( ملخالفة  قبل احتساب ركلة اجلزاء منباستثناء  أو إيقاف هجمة واعدة هجمة واعدةمع تتداخل ارتكاب خطأ 

 الكرة.
 الذي حياول لعب الكرة ويقوم احلكم )أو احلكم الثاني( باحتساب ركلة اجلزاء. ،منع الالعب املنافس من فرصة واضحة لتسجيل اهلدف من خالل خمالفة

 هدف )سواًء كانت حماولته ناجحة أم ال( أو يف حماولة غري ناجحة ملنع هدف. لتسجيلملس الكرة باليد يف حماولة 
 عالمات غري مصرح بها على ميدان اللعب.رسم أو وضع 

 لعب الكرة عند مغادرته ميدان اللعب بعد حصوله على إذن ملغادرة ميدان اللعب.
 إحرتام اللعبة.  قّلةإظهار 

 .ركلة احلرة( إىل حارس املرمى بالرأس أو الصدر أو الركبة...إخل متحاياًل على القانونة لتمرير الكرة )مبا يف ذلك من ستخدم حيلة متعمدا
 انتباه املنافس شفهيًا اثناء اللعب.شتيت يصرف وي

 .(هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدفحتريك أو انقالب املرمى بشكل متعمد )بدون منع املنافس من 
 

 (Celebration of a goalباهلدف ) االحتفال
فال حبركات ملية االحتعع ن ال يشجاهلدف ولكن جيب أن ال يكون هذا االحتفال مفرطًا أو مبالغًا فيه: جيب ا تسجيلاالحتفال عند الالعبني  بإمكان

 جيب ان ال يكون مسببًا لضياع وقت كثري.الرقص و
 

 كن.ممة تستوجب االنذار ولكن ينبغي على الالعبني العودة بأسرع وقت مغادرة ميدان اللعب لالحتفال باهلدف ليس خمالف
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 :، حتى لو مت إلغاء اهلدف ألسباب التاليةجيب إنذار الالعب

 االقرتاب من املتفرجني بطريقة قد تسبب مشاكل تتعلق بالسالمة و/أو األمن.
 حتريضية.أو سخرية أو استفزازية تبعث بطريقة  ات أو إمياءاتإشارالقيام ب
 .الرأس أو الوجه بقناع أو مادة مماثلة أخرى تغطية

 .تغطية الرأس بالقميصالقميص أو  خلع
 
 

 (Sending-off offencesاملخالفات اليت تستوجب الطرد )
 :ات التاليةالالعب أو البديل الذي يرتكب أي من املخالفيتم طرد 

حارس املرمى داخل منطقة جزائه( أو باستثناء الكرة باليد ) مبخالفة ملسهدف أو منع فرصة واضحة لتسجيل هدف تسجيل منع الفريق املنافس من 
 منع الكرة من جتاوز خط املرمى(. التصرف هذايسبب مثاًل عندما عن طريق حتريك أو انقالب املرمى )

حركته يكون للمنافس الذي  )بشرط ان املرمى غري حمروس من قبل حارس املرمى املدافع( هدف أو منع فرصة واضحة لتسجيل هدفتسجيل منع 
 أدناه(.هو موضح ما باستثناء رتكابه خمالفة اليت تستوجب معاقبته بركلة حرة )اب املخالفمرمى  بشكل عام باجتاه

 اللعب العنيف.

 البصق على أي شخص.العض أو 

 السلوك املشني.

 بذيئة وعدوانية ومسيئة.أو إشارات و/ استخدام ألفاظ
 يتلقى اإلنذار الثاني يف نفس املباراة.

 
 الالعب أو البديل الذي مت طرده جيب عليه مغادرة حميط ميدان اللعب واملنطقة الفنية.

 
 (:DOGSOمنع تسجيل هدف أو منع فرصة واضحة لتسجيل اهلدف )

 طرد فإنه يتم رة باليد،خمالفة ملس الكارتكاب مبنع الفريق املنافس من تسجيل هدف أو منع فرصة واضحة لتسجيل هدف ب الالعبعندما يقوم 
 املخالفة. حدثتالالعب أينما 

 
)أو  مكاحلف ويقوم سجيل هدرصة واضحة لتخمالفة ضد املنافس داخل منطقة جزائه والذي مينع الفريق املنافس من ف يقوم الالعب بارتكابعندما 

أو  : املسك أو السحبمثل) الت األخرىيع احلاباحتساب ركلة اجلزاء: يتم إنذار الالعب املخالف إذا كانت املخالفة حماولة للعب الكرة: يف مج احلكم الثاني(
 الدفع أو عدم إمكانية لعب الكرة واخل( جيب طرد الالعب املخالف.

 
كم الثاني( أو ينتهك كم أو احل)احل نيمكعب بدون إذن املطلوب من أحد احلإداري الفريق إىل ميدان الل يل أوإذا دخل الالعب أو الالعب املطرود أو البد

ذنبًا مإنه يعترب يل هدف فوتداخل يف اللعب بارتكاب خمالفة ملنع الفريق املنافس من تسجيل هدف أو منع فرصة واضحة لتسج التبديلإجراءات 
 طرد.ال تستوجب اليت بإرتكاب خمالفة

 

 :لنقاط التاليةاجيب االخذ بعني االعتبار  (DOGSOد ما إذا كانت حالة منع تسجيل هدف أو منع فرصة واضحة لتسجيل هدف )يعند حتد
 .املسافة بني املخالفة واملرمى 
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 .اإلجتاه العام للعب 

 احلفاظ أو إكتساب السيطرة على الكرة. احتمالية 

 وعدد الالعبني املدافعني وكذلك حارس املرمى متركز 

  غري حمروس.سواء كان املرمى حمروس أو 

 

(، حتى إذا تواجدت مجيع DOGSOخمالفة ملنع فرصة واضحة لتسجيل هدف )ارتكبت يعترب بأنه فال إذا تواجد حارس املرمى أمام مرماه حلراسته، 
 .(DOGSO) معايري األخرى ملنع فرصة واضحة لتسجيل هدف

 
 واضحة دف أو فرصةه تسجيل نملتسجيل هدف أو متنع الفريق املنافس  واضحةمتنع الفريق املنافس من فرصة  اليت حارس املرمى خمالفة ارتكبإذا 

حارس  ريقه خلففبواسطة مدافع من  فقط لمس الكرة باليد خارج منطقة اجلزاء عندما يكون مرماه غري حمروس أو حمروسبلتسجيل هدف 
 (.DOGSOيعترب حارس املرمى مذنبًا مبخالفة منع فرصة واضحة لتسجيل هدف ). املرمى

 

ع فرصة واضحة ن حاالت منمذا يعترب حارس املرمى(، فهباستثناء املدافع حلراسة املرمى )إذا كان عدد العيب الفريق املهاجم أكرب من العيب الفريق 
 (.DOGSOلتسجيل هدف )

 
 ( Serious foul playاللعب العنيف )

 ف.للعب العنياعاقب مثل ستخدم قوة مفرطة أو تصرف بوحشية جيب أن تللخطر أو ا سالمة املنافسأو تهدد املهامجة أو املنافسة اليت تعرض 

 

أو يهدد  ة مفرطةلساقني بقواو كلتا اخللف باستخدام إحدى أ من اجلانب أو من املنافس عند التنافس على الكرة من األمام أو )يندفع( أي العب يهاجم

 يعد مذنبًا باللعب العنيف.للخطر سالمة املنافس 

 

 (Violent conductالسلوك املشني )

أو  ى الكرةمنافسة عل كون هناكتعندما ال ستخدام قوة مفرطة أو تصرف بوحشية ضد املنافس ا حماولةستخدام أو السلوك املشني يعين قيام الالعب با

 .تالمس أم ال بغض النظر إذا حدث، ضد زميله بالفريق أو أي شخص آخر 

 

 سواء كانت الكرة داخل أو خارج اللعب. داخل ميدان اللعب أو خارج حدود ميدان اللعبالسلوك املشني قد حيدث 

 

ب جي ذه احلالة،هيف مثل  .هدف لتسجيلواضحة بغي تطبيق مبدأ اتاحة الفرصة يف حاالت اليت تتضمن السلوك املشني ما مل تكن هناك فرصة ين ال

 على احلكم )أو احلكم الثاني( طرد الالعب املذنب بالسلوك املشني عندما تصبح الكرة القادمة خارج اللعب.

 

جنب من هذا بتدخل اولوا التحيكام أن جيب على احل لكلذ :ة بني الالعبنياجلماعي املواجهاتاحلكام بأن السلوك املشني غالبًا ما يؤدي إىل  يتم تذكري

 .صارم
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 الالعب أو البديل الذي يكون مذنبًا بالسلوك املشني. جيب طرد

 

 (Team officialsإداري الفريق )

لفنية سوف ا املنطقة ملوجود يفاللفريق الرئيسي فإن املدرب عند ارتكاب خمالفة من قبل إداري الفريق ومل يتمكن من حتديد هوية الشخص املخالف، 

  يتلقى العقوبة.
 

 (Warningتحذير )ال

 الطرد: اإلنذار أو ينتج عنها املخالفات املتكررة والصارخة )السلوك السيء( ينبغي أن ىل التحذير:إؤدي املخالفات التالية أن ت عادًة ينبغي

 الدخول إىل ميدان اللعب بطريقة حمرتمة وغري عدائية )أي بدون مواجهة(.
 من احلكم املساعد.أو طلب  عدم التعاون مع حكام املباراة: على سبيل املثال، جتاهل تعليمات

 اختالف بسيط أو منخفض املستوى )بالقول أو الفعل( مع قرار احلكام.
 مغادرة حدود املنطقة الفنية بني احلني وآخر بدون ارتكاب خمالفة أخرى.

 

 (Caution) اإلنذار

 (:لتاليةخالفات اامل علىفقط ال يقتصر لكن يف نفس الوقت واملخالفات املرتكبة من قبل إداري الفريق واليت تستوجب اإلنذار يشمل )

 عدم احرتام حدود املنطقة الفنية اخلاصة بفريهم باستمرار وبشكل واضح.
 تأخري استئناف اللعب من قبل فريقهم.

 الدخول متعمدًا إىل املنطقة الفنية للفريق املنافس )ولكن بشكل غري عدائي أي بدون مواجهات(.
 بالقول أو الفعل مبا يف ذلك:اعرتاض 

 ة املاء )أو املشروبات( أو أشياء أخرى.نرمي/ركل قني 

  قلة احرتام حلكام املباراة: على سبيل املثال، التصفيق بسخرية.بوضوح ليت تظهر اأو إشارات إمياءات 

 وبشكل مفرط. باستمرارإمياءات أو إشارات للمطالبة بإشهار البطاقة الصفراء أو احلمراء 
 إمياءات )إشارات( أو التصرف بطريقة استفزازية أو حتريضية.

 التحذير(. اليت تستوجب خالفاتاملاستمرار أو تكرار السلوك غري مقبول )مبا يف ذلك تكرار 
 إحرتام اللعبة.  قّلةإظهار 

 
 (Sending-off) الطرد

  (:على املخالفات التاليةفقط ولكن يف نفس الوقت ال يقتصر املخالفات اليت تستوجب الطرد يشمل )
 الفريق املنافس، على سبيل املثال مبسك الكرة أو ركل الكرة بعيدًا أو عرقلة حركة الالعب.من قبل تأخري استئناف اللعب 

 ملنطقة الفنية متعمدًا من أجل:امغادرة 
 .إظهار االعرتاض أو االحتجاج باجتاه حكام املباراة 

  حتريضية.التصرف بطريقة استفزازية أو 
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 .بأسلوب يؤدي للمواجهةهجومية عدوانية أو لدخول إىل املنطقة الفنية للفريق املنافس بطريقة ا
 رمي/ركل شيء أو جرم متعمدًا إىل أرضية ميدان اللعب.

 :من أجلإىل ميدان اللعب  الدخول
  (.ونهاية املباراة نهاية الشوط)مبا يف ذلك عند مواجهة حكام املباراة 

  حكام املباراة.مع نافس أو مليف اللعب أو مع االتداخل 
 عدواني )مبا يف ذلك البصق والعض( باجتاه أي شخص آخر.السلوك ال

 يتلقى اإلنذار الثاني يف نفس املباراة.
 بذيئة وعدوانية ومسيئة.أو إشارات و/ استخدام ألفاظ

و معدات كرتونية أاإللعدات املنتيجة الستخدام  مناسبةغري غري مصرح بها و/أو التصرف بطريقة  و معدات اتصاالتلكرتونية أإاستخدام معدات 
 اتصاالت.

 السلوك املشني.
 

 ركل شيء أو جرم )مبا يف ذلك الكرة(أو  املخالفات عندما يتم رمي

 اإلجراءات االنضباطية املناسبة: باختاذاحلاالت، يقوم احلكم )أو احلكم الثاني(  مجيعيف 
  يتم إنذار املخالف لسلوكه غري الرياضي. -بشكل متهور 

  يتم طرد املخالف لسلوكه املشني. -استخدام القوة املفرطة 
 

 (Restart of play after fouls and misconduct) استئناف اللعب بعد األخطاء وسوء السلوك 4
 .يستأنف اللعب وفقًا للقرار السابقإذا كانت الكرة خارج اللعب، فإنه 

 
 يتم تطبيق االستئنافات التالية إذا كانت الكرة يف اللعب وارتكب الالعب خمالفة جسدية على ميدان اللعب:

  يتم احتساب ركلة حرة غري مباشرة أو ركلة حرة مباشرة أو ركلة اجلزاء. –ضد الالعب املنافس 

  زاء. أو ركلة اجل رة مباشرةيتم احتساب ركلة ح –املطرود أو إداري الفريق أو حكام املباراة ضد زميله بالفريق أو البديل أو الالعب 

  يتم احتساب إسقاط الكرة. –ضد أي شخص آخر 
 

 خالفات اللفظية يتم معاقبتها بركلة حرة غري مباشرة.املمجيع 
 

 :، وإذا حدث ما يليعندما تكون الكرة يف اللعب
 ب: أو ميدان اللع ق خارجارتكب الالعب خمالفة ضد حكام املباراة أو الالعب املنافس أو البديل أو الالعب املطرود أو إداري الفري 

 ل مع الالعب أو يتداخ عبان اللالالعب املنافس أو حكام املباراة خارج ميد ارتكب البديل أو الالعب املطرود أو إداري الفريق خمالفة ضد
 حكام املباراة خارج ميدان اللعبو املنافس أ
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كان التداخل، وحيتسب ركلة اجلزاء إذا ململكان حدوث املخالفة أو حدود ميدان اللعب من أقرب نقطة خلط  ويتم تنفيذها اللعب بركلة حرة يستأنف
خلف خطوط )أي  املخالف إىل منطقة اجلزاءأقرب نقطة خلط حدود خط املرمى الذي ينتمي من املخالفة حدثت خمالفة ركلة حرة مباشرة و كانت هذه

 حدود منطقة اجلزاء(.
 

ئناف اللعب نه يتم استفإ ن فريقهالبديل أو إداري الفريق مالزميل أو  الالعب زميلهإذا مت ارتكاب خمالفة خارج ميدان اللعب من قبل الالعب ضد 
 حدوث املخالفة.على خط حدود ميدان اللعب من أقرب نقطة ملكان  بركلة حرة غري مباشرة

 
 اجلزاء(. ة )أو ركلةرة مباشرحبتالمس مع الكرة بشيء ممسوك باليد )حذاء أو واقيات الساقني..إخل( فإنه يستأنف اللعب بركلة  الالعبإذا قام 

 
جرم و ركل شيء/أو رمي أ ،ساملنافعب كرة املباراة( على الالباستثناء جرم )رج ميدان اللعب برمي أو بركل شيء/أو خاكان داخل  إذا قام الالعب الذي

نه يتم استئناف اللعب ملباراة فإااة أو كرة أو حكام املبار املنافس أو إداري الفريق املنافسأو الالعب املطرود  املنافسالكرة( على البديل  )مبا يف ذلك
طقة ذا داخل منذا حدث هإاصطدام الشيء أو من مكان الذي كان سيصطدم الشخص أو الكرة، أو حيتسب ركلة اجلزاء بركلة حرة مباشرة من مكان 

ركلة اجلزاء  ساباحت: ويتم دان اللعبركلة احلرة من أقرب نقطة حلدود ميرج ميدان اللعب فإنه يتم تنفيذ خا مكان االصطداماجلزاء املخالف. إذا كان 
 اجلزاء(. حدود منطقة )أي خلف خطوطاملخالف  من أقرب نقطة خلط حدود خط املرمى الذي ينتمي إىل منطقة اجلزاء قعكانت املخالفة تإذا 

 

ية ميدان اللعب أو أرض إىلرم جيء/ل شإذا قام البديل أو الالعب املطرود أو الالعب الذي خارج ميدان اللعب بشكل مؤقت أو إداري الفريق برمي أو برك
رم مع اللعب أو الشيء/اجل ن تداخلأو تداخل مع املنافس أو تداخل مع حكام املباراة فإنه يستأنف اللعب بركلة حرة مباشرة من مكا تداخل يف اللعب

 جلزاء املخالف(.من منطقة اضدث هذا حمن مكان اصطدام الشيء أو من مكان الذي كان سيصطدم املنافس أو حكام املباراة أو الكرة )أو ركلة اجلزاء إذا 
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 (Free kicksالركالت احلرة ) - 13املادة 
 

 (Types of free kickأنواع الركالت احلرة ) 1
 

صاحل الفريق لمباشرة ري باشرة وغممذنب بارتكاب خمالفة فإنه متنح ركالت حرة عندما يكون الالعب أو البديل أو الالعب املطرود أو إداري الفريق 
 املنافس.

 
بشكل واضح من قبل أحد و( ثواني بشكل مرئي )ظاهر( 4عند تنفيذ ركلة حرة مباشرة أو ركلة حرة غري مباشرة فإنه جيب حساب العد األربع )

 احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني(. 
 

 (Indirect-free-kick signalحرة غري مباشرة )إشارة ركلة 

لة وتلمس تنفيذ الرك حتى يتمشارة اإلعلى هذه  البقاءيتم : رأسه أعلى ذراعهإىل ركلة حرة غري مباشرة برفع  )واحلكم الثاني( باإلشارة احلكميقوم 
 خارج اللعب.الكرة الكرة العبًا آخر أو تذهب 

 
برفع  لثاني(واحلكم ا ماحلكمني )أو مل يقوم أحد احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني( أو كال احلكركلة حرة غري مباشرة إذا فشل جيب إعادة تنفيذ 

 لإلشارة اىل ركلة حرة غري مباشرة والكرة ركلت مباشرًة إىل داخل املرمى. ذراعهما/ذراعه
 

 (Ball enters the goalدخول الكرة يف املرمى )

 حرة مباشرة إىل داخل مرمى املنافس مباشرًة، فانه يتم إحتساب اهلدف.إذا مت ركل ركلة 
إذا فشل أو مل يقوم أي من  إاّلللفريق املنافس ) املرمى رميةركلة حرة غري مباشرة إىل داخل مرمى املنافس مباشرًة، فانه يتم إحتساب مت ركل إذا 

 حرة غري مباشرة(برفع ذراعه/ذراعهما لإلشارة إىل ركلة احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني( أو كال احلكمني 
 .للفريق املنافس ركنيةركلة  منحغري مباشرة إىل داخل مرمى فريقه مباشرًة، فانه يتم حرة كلة رحرة مباشرة أو مت ركل ركلة إذا 
 

 (Procedureاإلجراءات ) 2
 جيب تنفيذ مجيع الركالت احلرة:

 ( ثواني.4يف غضون أربع )
 :باستثناءمن مكان ارتكاب املخالفة، 

  ،ء.يتم تنفيذها من أي مكان داخل منطقة اجلزا واليتركالت احلرة املباشرة للفريق املدافع يف منطقة جزائه 

  اخل منطقة دوجود الكرة باللعب  إيقاف للمخالفات حني يتمبالنسبة للمخالفة اليت ارتكبت داخل منطقة اجلزاء أو ركالت احلرة غري املباشرة
 وازيوهمي مخط اع باتب، لكرةامن مكان تواجد كان ارتكاب املخالفة أو قرب نقطة ملمن أمن خط منطقة اجلزاء اليت يتم تنفيذها و، اجلزاء

 )كما هو موضح يف الصورة أدناه(.خلط التماس 
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 ها من مكان  يتم تنفيذ، واليتالركالت احلرة بالنسبة للمخالفات اليت تتضمن دخول العب أو إعادة دخول أو مغادرة ميدان اللعب بدون إذن
من خط منطقة  لركلة احلرةتنفيذ ا منطقة اجلزاء، ويف هذه احلالة يتم اللعب بوجود الكرة داخلإذا مت إيقاف  إاّلالكرة حلظة إيقاف اللعب، 

إذا لك ذومع عاله(. الصورة أ خلط التماس )انظر إىل وهمي موازي باتباع خطحلظة إيقاف اللعب، زاء من أقرب نقطة ملكان تواجد الكرة اجل
ألقرب دان اللعب ادود ميحقام الالعب بارتكاب خمالفة خارج ميدان اللعب، فإنه يتم استئناف اللعب بركلة حرة ويتم تنفيذها على خط 

ي ينتمي املرمى الذ زء من خطجنقطة حلدود ميدان اللعب على مباشرة وكانت أقرب ملخالفة: إذا كانت هذه املخالفة ركلة حرة ملكان حدوث ا
 .منطقة اجلزاء املخالف إىل

  يشري أو ينص القانون إىل مكان آخر.عندما 
 

 (The ballالكرة )

 .احتى تلمس العبًا آخرملس الكرة مرًة أخرى جيب على الالعب الراكل عدم وجيب أن تكون الكرة ثابتة 
 تحرك بوضوح.تالكرة يف اللعب عندما يتم ركلها و تصبح

 

 املنافس البقاء:العيب الفريق  حتى تصبح الكرة يف اللعب، جيب على مجيع
 من الكرة.على األقل أمتار  5 مسافةعلى بعد 

 داخل منطقة اجلزاء املنافس.بالنسبة للركالت احلرة اليت تنفذ خارج منطقة اجلزاء 
 

م( 1احد )ومسافة مرت  لبقاء على بعد( أو أكثر من الفريق املدافع بتشكيل "جدار" فإنه جيب على مجيع العيب الفريق املهاجم ا2ن )اعندما يقوم العب
 على األقل من "اجلدار" حتى تصبح الكرة يف اللعب.

 

 بكال القدمني يف الوقت نفسه.حرة برفع الكرة بقدم واحد أو ميكن تنفيذ ركلة 
 

 حرة مسموح به كجزء من لعبة كرة قدم الصاالت.القيام باخلداع أثناء تنفيذ ركلة 
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استخدام بإهمال أو تهور أو ولكن ليس  أخرىمن أجل لعب الكرة مرًة  املنافسحرة بشكل صحيح بركل الكرة عمدًا على  ركلةإذا قام الالعب بتنفيذ 
 )أو احلكم الثاني( يسمح باستمرار اللعب. قوة مفرطة فإن احلكم

 

 (Offences and sanctionsاملخالفات والعقوبات ) 3
 يق مبدأ إتاحة الفرصة:مكانية تطبإاستثناء بركلة احلرة إذا كان املنافس قريبًا إىل الكرة من املسافة املطلوبة فانه يتم إعادة تنفيذ الركلة تنفيذ  عند

، فإن باعرتاضهاقل من الكرة يقوم أمتار على األ 5ركلة احلرة بسرعة والالعب املنافس الواقف على مسافة من ذلك إذا قام الالعب بتنفيذ  وبالرغم
 للعب.ستئناف اه لتأخري اب إنذارجيركلة احلرة بسرعة فإنه الذي يقوم متعمدًا مبنع تنفيذ  احلكم يسمح بإستمرار اللعب. ومع ذلك، الالعب املنافس

 
( 2حلائط اليت مت تشكيله من العبني )م( من "اجلدار" أو ا1عند تنفيذ الركلة احلرة إذا كان العب الفريق املهاجم على بعد مسافة أقل من مرت واحد )

 أو أكثر من العيب الفريق املدافع فإنه يتم منح ركلة حرة غري مباشرة للفريق املدافع.
 

جلزاء ألنه خل منطقة امتواجد دا كان هناك أي العيب الفريق املنافسإذا ركلة احلرة بسرعة من قبل الفريق املدافع داخل منطقة جزائه عند تنفيذ 
 يسمح بإستمرار اللعب. )أو احلكم الثاني( مل يكن لديهم وقت ملغادرة منطقة اجلزاء فإن احلكم

 
منافسة لمس أو ام بقللعب، أو الكرة يف تنفيذ الركلة احلرة أو يدخل إىل منطقة اجلزاء قبل أن تصبح اإذا كان الالعب املنافس داخل منطقة اجلزاء عند 

 كرة قبل أن تصبح الكرة يف اللعب فإنه يتم إعادة تنفيذ الركلة احلرة.على ال
 

 ارتكبوإذا  ة:غري مباشر كلة حرةرر فإنه مينح آخبعد أن تصبح الكرة يف اللعب إذا قام الالعب الراكل بلمس الكرة مرًة أخرى قبل أن تلمس العبًا 
 فإنه: باليد )أي ملس الكرة مرًة أخرى بيده(الكرة ملس خمالفة الراكل 
 .ركلة حرة مباشرة حيتسب
حيتسب ركلة حرة غري يف هذه احلالة وحارس املرمى هو إذا كان الراكل  إاّلإذا حدثت املخالفة داخل منطقة اجلزاء الالعب الراكل جزاء ركلة  حيتسب

 مباشرة.
 

 اّلإذ الركلة، نفيذها من مكان تنفيتلة حرة غري مباشرة للفريق املنافس ويتم نه يتم احتساب ركثواني، فإ (4حرة ضمن أربع )إذا مل يتم تنفيذ ركلة 
خط  علىيذها ويتم تنف سق املنافمباشرة للفريارتكب الفريق املدافع مثل هذه خمالفة داخل منطقة جزائه: يف هذه احلالة حيتسب ركلة حرة غري إذا 

 ن هذه املادة(.م 2 القسم لصورة يفا)انظر إىل  باتباع خط وهمي موازي خلط التماس املكان الذي وقعت فيه املخالفة، منطقة اجلزاء يف أقرب نقطة إىل
 

 (Accumulated foulsاألخطاء املرتاكمة ) 4
 .12جزاء كما ورد يف املادة حرة مباشرة أو ركلة  ركلةاألخطاء اليت يعاقب عليها ب تلكهي املرتاكمة األخطاء 

 يتم تسجيل األخطاء املرتاكمة اليت يرتكبها كل فريق خالل كل شوط يف تقرير املباراة.
مسبقًا األخطاء اخلمسـة املرتاكمـة   املخالف بإستمرار اللعب من خالل تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة إذا مل يرتكب الفريق  )أو احلكم الثاني(قد يسمح احلكم 

 لتسجيل هدف. واضحةالفريق املنافس من هدف أو فرصة  مينعومل 
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لإلشـارة إىل اخلطـأ    للميقـاتي واحلكـم الثالـث    إلجباريـة ا اسـتخدام اإلشـارات   نه جيب عليه، فإتطبيق مبدأ إتاحة الفرصةب )أو احلكم الثاني(احلكم إذا قام 
 الكرة من اللعب. املرتاكم مبجرد خروج

خطـاء املرتاكمـة مـن الشـوط     أي األ) خـالل الوقـت االضـايف   من املبـاراة   الشوط الثاني مناألخطاء املرتاكمة  ه يستمر احتساباإلضايف، فإن الوقت مت لعبإذا 
 .أخطاء الفريق لألشواط الوقت االضايف(الثاني من املباراة سيضاف إىل 

 
 
 

 (DFKSAF) الركلة احلرة املباشرة ابتداءًا من اخلطأ املرتاكم السادس من قبل كل فريق يف كل شوط/فرتة 5
 

. ملرتاكم السادساوللخطأ وط يف كل ش جلميع األخطاء املرتتبة اليت يرتكب من قبل الفريقاملرتاكم السادس  ءًا من اخلطأامتنح ركلة حرة مباشرة ابتد
  من ذلك.ء بداًلاجزة ساب ركلاملخالف فإنه يتم احت ومع ذلك إذا ارتكب اخلطأ املرتاكم السادس أو اخلطأ املرتتب داخل منطقة اجلزاء الفريق

 
 .القيام بذلكالعب الراكل ال( وجيب أن حياول DFKSAF) ءًا من اخلطأ املرتاكم السادساجيوز تسجيل اهلدف مباشرًة من ركلة حرة مباشرة ابتد

 

 .(DFKSAF) دساكم الساءًا من اخلطأ املرتاركلة حرة مباشرة ابتدعن  للدفاعال جيوز لالعيب الفريق املدافع بتشكيل اجلدار أو احلائط 

 

 (Procedure) اتاإلجراء

" DFKSAFملرتاكـم السـادس "  احدوث خمالفة الركلة احلرة املباشرة ابتداءًا من اخلطأ مكان من أو  أمتار 10 ب أن تكون الكرة ثابتة على عالمة الـجي
 .(وموازي خلط املرمىأمتار  10 منأي  ،بني خط املرمى للفريق املدافع وخط وهمي خارج منطقة اجلزاء تنفذ هذه الركلة يف املنطقةان بشرط )

ــ  )بني عالمة يف هذه املنطقة "DFKSAFملرتاكم السادس "اركلة حرة مباشرة ابتداءًا من اخلطأ خمالفة إذا مت ارتكاب  قـة اجلـزاء(   أمتـار ومنط  10 ال
ــ  " إّمـا مـن عالمـة   DFKSAFملرتاكم السادس "اتنفيذ الركلة احلرة املباشرة ابتداءًا من اخلطأ فإن الراكل قد خيتار  أمتـار أو مـن مكـان ارتكـاب      10 ال

 اخلطأ.
 جيب أن ال تتحرك قائمي املرمى والعارضة وشبكة املرمى.

 ."DFKSAFملرتاكم السادس "ااحلرة املباشرة ابتداءًا من اخلطأ  الركلة ينفذهوية الالعب الذي  حتديدجيب 
 .حتى يتم ركلها أمتار على األقل من الكرة 5على بعد مسافة  أن يكونجيب على حارس املرمى 

 الراكل وحارس املرمى املدافع، جيب على الالعبني أن يكونوا:الالعب باستثناء  
 .على أرضية ميدان اللعب 

  أمتار على األقل من الكرة. 5على بعد 

 .خلف الكرة 

 .خارج منطقة اجلزاء 

 ."DFKSAF" الركلةالالعبني أماكنهم وفقًا هلذه املادة، فإن أحد احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني( يقوم باإلشارة إىل تنفيذ  يتخذبعد أن 
 مرمى املنافس هباجتاأن يقوم بركل الكرة " DFKSAFملرتاكم السادس "االركلة احلرة املباشرة ابتداءًا من اخلطأ  جيب على الالعب الذي ينفذ

 شرط أن تتحرك الكرة باجتاه مرمى املنافس وان تكون حماولته لتسجيل هدف مباشرًة.ًة: يسمح بركل الكرة بكعب القدم تسجيل هدف مباشروبقصد 
 تصبح الكرة يف اللعب عندما يتم ركلها وحتركها لألمام بوضوح باجتاه مرمى املنافس.

 .اتلمس العبًا آخر أن ال يلمس الكرة مرَة أخرى حتى "الراكل"نفذ املجيب على 
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 االنتهاء، فيعترب بأن الشوط انتهى الشوط على وشك يكون عندما "DFKSAFملرتاكم السادس "احرة مباشرة ابتداءًا من اخلطأ  ركلةإذا مت احتساب 
عندما حيدث أحد احلاالت التالية بعد . تعترب الركلة مكتملة "DFKSAFملرتاكم السادس "ااحلرة املباشرة ابتداءًا من اخلطأ  ركلةالعند اإلكتمال من 

 أن تصبح الكرة يف اللعب:
 .توقف الكرة عن احلركة أو تذهب خارج اللعب 

  )حارس املرمى املدافع.باستثناء مت لعب الكرة من قبل أي العب )مبا يف ذلك الراكل 

 (.فريقه )أي منفذ الركلة أو أوقف احلكم )أو احلكم الثاني( اللعب الرتكاب خمالفة من قبل الراكل أو فريق الراكل 

الركلة  تنفيذ عادةفإنه يتم إ "DFKSAF"وضاعت/انقذت الركلة  حارس املرمى(باستثناء إذا قام العب من الفريق املدافع بارتكاب خمالفة )
"DFKSAF" . 
 

 (Offences and sanctionsاملخالفات والعقوبات )

، فإنه جيب تنفيذ "DFKSAF" ءًا من اخلطأ املرتاكم السادساشارة لتنفيذ الركلة احلرة املباشرة ابتدأعطى احلكم )أو احلكم الثاني( اإل انمبجرد 
( ثواني فإنه يتم احتساب ركلة حرة غري مباشرة للفريق املنافس من 4( ثواني. إذا مل يتم تنفيذ الركلة يف غضون أربع )4الركلة يف غضون أربع )

 مكان تنفيذ الركلة.
 أحد احلاالت التالية: ذا حدثالكرة يف اللعب إ قبل أن تصبح

 " أو زميله بالفريق بارتكاب خمالفة:DFKSAFمنفذ الركلة " قيام     
 يعاد تنفيذ الركلة.، املرمىإىل  إذا دخلت الكرة 
  ملنافس: اشرة للفريق رة غري مبابركلة ح اللعبستئناف ويتم االلعب  بإيقاف احلكم )أو احلكم الثاني( يقوماملرمى، إىل إذا مل تدخل الكرة 

 

هدف أو  ذا مت تسجيلإغض النظر باملنافس مباشرة للفريق بركلة حرة غري  اللعب فاستئناواحلاالت التالية عندما يتم إيقاف اللعب باستثناء 
 مل يتم تسجيل هدف:

 مرمى املنافس بقصد تسجيل اهلدف مباشرًة. " باجتاهDFKSAF"ركل مل يتم      
 بإنذار الالعب الذي نفذ الركلة.يقوم و احلكم الثاني( أاحلكم ) ، فإن()أي راكل خاطئ زميل الالعب الراكل احملدد بتنفيذ الركلةيقوم      
و احلكم أمن الركض )مسموح باخلداع أثناء الركض(، فإنه يقوم احلكم ) االنتهاءالراكل )منفذ الركلة( باخلداع بركل الكرة بعد يقوم      

 الثاني( بإنذار الراكل )منفذ الركلة(.
 حارس املرمى املدافع أو زميله بالفريق بارتكاب خمالفة: قيام     

  حيتسب اهلدف.، املرمىإىل إذا دخلت الكرة 

 تم إنذار الالعب املخالفوي يعاد تنفيذ الركلة، املرمى إىل إذا مل تدخل الكرة. 

على سبيل املثال: اخلداع غري ) خطورًةرتكب الالعب خمالفة أكثر اإذا  إاّلالركلة  تنفيذ العب من كال الفريقني بارتكاب خمالفة، فإنه يتم إعادة قيام     
 خمالفة يف نفس الوقت فإنه:كال من حارس املرمى املدافع والالعب الراكل )منفذ الركلة( بارتكاب  قام (: إذاالقانوني
 الركلة وإنذار كال الالعبني. تنفيذ إذا ضاعت الركلة أو مت انقاذها، فإنه يتم إعادة 

  ع.فريق املدافاشرة للفإنه يتم إلغاء اهلدف، وانذار الراكل )منفذ الركلة( ويستأنف اللعب بركلة حرة غري مبإذا مت تسجيل هدف 
 

اءًا من اخلطأ باشرة ابتدحلرة املا الركلةيتم تنفيذ عرقل الراكل )منفذ الركلة( من التحرك باجتاه الكرة عندما جيب إنذار الالعب املنافس الذي ي
 أمتار. 5حتى إذا كان الالعب املخالف حيرتم احلد األدنى للمسافة املطلوبة  "DFKSAFملرتاكم السادس "ا

 
 ، إذا:"DFKSAF"بعد ان مت تنفيذ الركلة 
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 ، فإنه: االراكل )منفذ الركلة( بلمس الكرة مرًة أخرى قبل أن تلمس العبًا آخرقام      
 .)حيتسب ركلة حرة غري مباشرة للفريق املنافس )أو ركلة حرة مباشرة ملخالفة ملس الكرة باليد 

 ، فإنه: من قبل عامل خارجي عند حترك الكرة باجتاه مرمى املنافسملس الكرة مت 
  الركلة "يتم إعادة تنفيذDFKSAF ،"عب الفريق الملرمى املدافع أو اإىل داخل املرمى والتداخل مل مينع حارس  متجهةالكرة كانت إذا  إاّل

كان التداخل  ( ماعدا إذاع الكرةميف هذه احلالة يتم احتساب اهلدف إذا دخلت الكرة إىل املرمى )حتى لو حدث تالمس املدافع من لعب الكرة، 
 هاجم.من قبل الفريق امل

 ، فإنه: ملسها عامل خارجي ومن ثم من حارس املرمى أو العارضة أو قائمي املرمىارتدت الكرة إىل ميدان اللعب 
 .يقوم احلكم )أو احلكم الثاني( بإيقاف اللعب 

  ملسها للعامل اخلارجي.مكان  يفيستأنف اللعب بإسقاط الكرة 
 

 (Summary table) موجز باملخالفات جدول
 

 "DFKSAF" احلرة املباشرة ابتداءًا من اخلطأ املرتاكم السادس الركلة تنفيذ نتيجة
 دخل الكرة إىل املرمىمل تإذا  الكرة إىل املرمى تدخلإذا  املخالف )املخالفة من قبل(

 للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة ركلة الإعادة تنفيذ  املهاجم العب الفريقخمالفة من قبل 
 وإنذار الالعب املدافعركلة الإعادة تنفيذ  هدف املدافع العب الفريقخمالفة من قبل 

 إعادة تنفيذ الركلة وإنذار حارس املرمى هدف خمالفة من قبل حارس املرمى
 للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة ركل الكرة للخلف
وإنذار  للفريق املدافع حرة غري مباشرة ركلة خداع غري قانوني

 الراكل
وإنذار  للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة

 الراكل
وإنذار  للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة )العب آخر غري املنفذ احملدد( راكل خاطئ

 ئالراكل اخلاط
وإنذار  للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة

 ئالراكل اخلاط
املرمى والراكل يرتكبا خمالفة يف نفس حارس 
 الوقت

وإنذار  للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة
 الراكل

 مىحارس املرإنذار الراكل وإعادة تنفيذ الركلة و
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 (The penalty kick)ركلة اجلزاء  - 14 املادة 
 

ضح يف كما هو مو من اللعب داخل منطقة جزائه أو خارج ميدان اللعب كجزءجزاء إذا ارتكب الالعب خمالفة ركلة حرة مباشرة يتم احتساب ركلة 
 .12املادة 

 
 ميكن تسجيل هدف مباشرًة من ركلة اجلزاء.

 

 (Procedureاإلجراءات ) 1
 

 .املرمى قائمي املرمى والعارضة وشباكوجيب أن ال يتحرك  على عالمة اجلزاء ثابتةجيب أن تكون الكرة 
 

 الالعب الذي ينفذ ركلة اجلزاء بوضوح.جيب حتديد هوية 
 

حتى يتم رمى( ضة وشبكة املوالعار مىقائمي املر)بدون ملس بني القائمني وجيب أن يبقى حارس املرمى الفريق املدافع على خط املرمى يف مواجهة الالعب الراكل 
 ركل الكرة.

 
 نوا:جيب على الالعبني اآلخرين غري الالعب الراكل وحارس املرمى أن يكو

 .على أرضية ميدان اللعب
 على األقل من عالمة اجلزاء. أمتار 5مسافة  بعد على

 خلف عالمة اجلزاء.
 خارج منطقة اجلزاء.

 
 جلزاء.ابعد أن يتخذ الالعبون أماكنهم وفقًا هلذه املادة، فإنه يعطي احلكم )أو احلكم الثاني( اإلشارة لتنفيذ ركلة 

 
 ألمام.لاجلزاء جيب أن يركل الكرة لألمام: يسمح بركل الكرة بكعب القدم بشرط أن يتحرك الكرة الالعب الذي ينفذ ركلة 

 
 ط املرمى.ستوى مع خمبنفس مس أو على األقل يال أحد قدميه عندما يتم ركل الكرة فإنه جيب على حارس املرمى املدافع أن يكون جزء من

 
 بوضوح. تتحركلألمام و تصبح الكرة يف اللعب عندما يتم ركلها

 
 .اال جيوز لالعب الراكل )منفذ الركلة( بلعب الكرة مرًة أخرى حتى تلمس العبًا آخر

 
 جلزاء.اال ركلة مبجرد اكتم فيعترب بأن الشوط )الفرتة( انتهى الشوط على وشك االنتهاء،يكون يف حال احتساب ركلة اجلزاء عندما 
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 أي من احلاالت التالية: حيدث مكتملة عندماالركلة بعد أن تصبح الكرة يف اللعب، تعترب 

 توقف الكرة عن التحرك أو تذهب الكرة خارج اللعبت. 

  )"حارس املرمى املدافع.باستثناء يلعب الكرة من قبل أي العب )مبا يف ذلك الراكل "منفذ الركلة 

 ( بإيقاف اللعب ملخالفة مت ارتكابها من قبل الراكل )ذ الركلة(.ل )فريق منفالراك منفذ الركلة( أو فريقيقوم احلكم )أو احلكم الثاني 
 

 ركلة اجلزاء. فيذتن تم إعادةفإنه ي إذا قام العب من الفريق املدافع )مبا يف ذلك حارس املرمى( بارتكاب خمالفة وضاعت ركلة اجلزاء أو مت انقاذها
 

 (Offences and sanctionsاملخالفات والعقوبات ) 2
و أحد احلكمني )احلكم أ نه قد يقومركلة، فإإذا مل ينفذ الاإلشارة لتنفيذ ركلة اجلزاء فإنه جيب تنفيذ الركلة.  )أو احلكم الثاني( يعطي احلكم مبجرد أن

 احلكم الثاني( باختاذ إجراءات انضباطية قبل اإلشارة مرًة أخرى لتنفيذ الركلة.
 

 قبل أن تصبح الكرة يف اللعب إذا حدث إحدى احلاالت التالية:
 الالعب الذي ينفذ ركلة اجلزاء أو زميله بالفريق بارتكاب خمالفة: قيام
 دخل الكرة إىل املرمى فإنه يتم إعادة تنفيذ الركلة. إذا     
 .ملنافسللفريق ا بركلة حرة غري مباشرة اللعب فاستئناف اللعب وفإنه يقوم احلكم )أو احلكم الثاني( بإيقامل تدخل الكرة إىل املرمى، إذا      

 
دف أو مل يتم همت تسجيل  لنظر إذاااحلاالت التالية عندما يتم إيقاف اللعب واستئناف اللعب بركلة حرة غري مباشرة للفريق املنافس بغض باستثناء 

 تسجيل هدف:
 .تنفيذ ركلة اجلزاء للخلف 

 فذ الركلة.العب الذي ننذار ال)أو احلكم الثاني( بإ (، فإنه يقوم احلكم)أي راكل خاطئ زميل الالعب الراكل احملدد بتنفيذ الركلة يقوم 

 و احلكم الثاني( وم احلكم )أإنه يقيقوم الراكل )منفذ الركلة( باخلداع بركل الكرة بعد االنتهاء من الركض )مسموح باخلداع أثناء الركض(، ف
 بإنذار الراكل )منفذ الركلة(.

 تكاب خمالفة:حارس املرمى املدافع أو زميله بالفريق بار قيام 
 .إذا دخلت الكرة إىل املرمى، حيتسب اهلدف 

 .إذا مل تدخل الكرة إىل املرمى، يعاد تنفيذ الركلة ويتم إنذار الالعب املخالف 

)على سبيل املثال: اخلداع غري  خطورًةرتكب الالعب خمالفة أكثر اإذا  إاّلالركلة  تنفيذ العب من كال الفريقني بارتكاب خمالفة، فإنه يتم إعادة قيام 
 كال من حارس املرمى املدافع والالعب الراكل )منفذ الركلة( بارتكاب خمالفة يف نفس الوقت فإنه:قام القانوني(: إذا 

 الركلة وإنذار كال الالعبني. تنفيذ إذا ضاعت الركلة أو مت انقاذها، فإنه يتم إعادة 

 فع.لفريق املدااشرة ل، وانذار الراكل )منفذ الركلة( ويستأنف اللعب بركلة حرة غري مبإذا مت تسجيل هدف فإنه يتم إلغاء اهلدف 
 

الالعب املخالف  تى إذا كانح، جلزاءجيب إنذار الالعب املنافس الذي يعرقل الراكل )منفذ الركلة( من التحرك باجتاه الكرة عندما يتم تنفيذ ركلة ا
 أمتار. 5حيرتم احلد األدنى للمسافة املطلوبة 
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 إذا:فبعد ان مت تنفيذ ركلة اجلزاء، 
 ، فإنه: اام الراكل )منفذ الركلة( بلمس الكرة مرًة أخرى قبل أن تلمس العبًا آخرق

 .)حيتسب ركلة حرة غري مباشرة للفريق املنافس )أو ركلة حرة مباشرة ملخالفة ملس الكرة باليد 

 ، فإنه: لألماممت ملس الكرة من قبل عامل خارجي عند حترك الكرة 
  ،الفريق املدافع من  افع أو العبمى املدإذا كانت الكرة متجهة إىل داخل املرمى والتداخل مل مينع حارس املر إاّليتم إعادة تنفيذ ركلة اجلزاء

داخل من قبل انت التذا كاعدا إلعب الكرة، يف هذه احلالة يتم احتساب اهلدف إذا دخلت الكرة إىل املرمى )حتى لو حدث تالمس مع الكرة( م
 الفريق املهاجم.

 ملسها عامل خارجي، فإنه:  ارتدت الكرة إىل ميدان اللعب من حارس املرمى أو العارضة أو قائمي املرمى ومن ثم
 .يقوم احلكم )أو احلكم الثاني( بإيقاف اللعب 

 .يستأنف اللعب بإسقاط الكرة يف مكان ملسها للعامل اخلارجي 
 

 (Summary tableلفات )جدول موجز باملخا 3
 

 ركلة اجلزاء نتيجة
 دخل الكرة إىل املرمىمل تإذا  الكرة إىل املرمى تدخلإذا  )املخالفة من قبل( املخالف

 للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة  ركلة اجلزاءإعادة تنفيذ  املهاجم العب الفريقخمالفة من قبل 
 افعوإنذار الالعب املدركلة اجلزاء إعادة تنفيذ  هدف املدافع العب الفريقخمالفة من قبل 

 وإنذار حارس املرمى ركلة اجلزاءإعادة تنفيذ  هدف خمالفة من قبل حارس املرمى
 للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة ركل الكرة للخلف
وإنذار  للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة خداع غري قانوني

 الراكل
وإنذار  للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة

 الراكل
وإنذار  للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة )العب آخر غري املنفذ احملدد( راكل خاطئ

 ئالراكل اخلاط
وإنذار  للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة

 ئالراكل اخلاط
با خمالفة يف نفس حارس املرمى والراكل يرتك

 الوقت
وإنذار  للفريق املدافع ركلة حرة غري مباشرة

 الراكل
 حارسإنذار الراكل وو ركلة اجلزاءإعادة تنفيذ 

 املرمى
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 (The kick-in)ركلة التماس  - 15املادة 
 

 
 و عند اهلواء أيف األرض أو علىط التماس خلجتاوز الكرة بكاملها  مامنافس الالعب الذي كان آخر من ملس الكرة عندلصاحل ركلة التماس  حتتسب

 كون الكرة يف اللعب.سقف القاعة عندما تلتالمس الكرة 
 

 هدف مباشرًة من ركلة التماس: تسجيل ال ميكن
 نه يتم احتساب رمية املرمى.دخلت الكرة إىل مرمى املنافس، فإ إذا

 نه يتم احتساب ركلة ركنية.الراكل، فإالكرة إىل مرمى الالعب إذا دخلت 
 

 (Procedureاإلجراءات ) 1
 

 يف حلظة لعب الكرة، فإنه:
 .كان ملس الكرة لسقف القاعةملكون الكرة ثابتة على خط التماس عند نقطة مغادرتها مليدان اللعب أو أقرب نقطة تأن جيب 

 .منها ركلة التماستنفيذ  حيث يتمخط التماس  علىعلى األقل من نقطة  أمتار 5 مسافة على بعدجيب على مجيع الالعبني املنافسني أن يكونوا 
 

 ركلها وحتركها بوضوح. ما يتمتصبح الكرة يف اللعب عند
 

أن ي( اإلشارة بكم )أو احلكم الثانعندما يعطي احلبوضع الكرة يف اللعب أو مستعد للقيام الفريق ثواني عندما يكون  4جيب أن يلعب بالكرة يف غضون 
 الكرة يف اللعب. بإدخالالفريق مستعد للقيام 

 
بدون أن  لركلة منهاا تنفيذ متنفس خط التماس حيث  عربإذا مت تنفيذ ركلة التماس وبعد أن تصبح الكرة يف اللعب، خرجت الكرة من ميدان اللعب 

 .نهام اس األوىللة التمتنفيذ ركلة التماس من قبل الفريق املنافس من نفس مكان حيث مت تنفيذ رك يلمسها أي العب آخر، فإنه يتم إعادة
ٍ 

ولكن بشكل  مرًة أخرى لعب الكرةياجتاه املنافس من أجل أن يف يتم تنفيذ ركلة التماس بشكل صحيح إذا قام الالعب بشكل متعمد بركل الكرة  عندما
 استخدام قوة مفرطة، فإن احلكم )أو احلكم الثاني( يسمح بإستمرار اللعب.ليس فيه إهمال أو تهور أو 

 
 .اأخرى حتى تلمس العبًا آخر )منفذ ركلة التماس( عدم ملس الكرة مرًة الراكلجيب على الالعب 
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 (Offences and sanctionsاملخالفات والعقوبات ) 2
 

 قاممباشرة: إذا  كلة حرة غرير حيتسبه فإن، المسها العبًا آخرأخرى قبل أن ت الكرة مرًة الركلة( الراكل )منفذبعد أن تصبح الكرة يف اللعب، إذا ملس 
 :، فإنهالكرة باليدالراكل )منفذ الركلة( بارتكاب خمالفة ملس 

 ركلة حرة مباشرة. حيتسب
ركلة حرة غري  الراكل هو حارس املرمى يف هذه احلالة حيتسبكان إذا  إاّلالراكل، املخالفة داخل منطقة اجلزاء الالعب  تجزاء إذا حدثركلة حيتسب 
 مباشرة.

 
كان ممن  أمتار 5 من مسافة أقل ألقرتابا يف ذلك التحرك )مب بشكل غري عادلركلة التماس  فذمن يعيقأو  انتباه الذي يصرف الالعب املنافسيتم إنذار 

 ركلة حرة غري مباشرة. حيتسبالتماس فإنه  ركلةوإذا مت تنفيذ  ،غري الرياضي هسلوكلالتماس(  ركلةتنفيذ 
 

 لفريق املنافس.لالتماس  حيتسب ركلةفإنه  ،ألي خمالفة أخرى هلذه املادة
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 (The goal clearance)رمية املرمى  - 16املادة 
 

املهاجم ومل  يقعب من الفرن ملسها البعد أن كان آخر م يف اهلواء على األرض أو رمية املرمى عندما جتتاز الكرة بكاملها فوق خط املرمى احتسابيتم 
 .منهايتم تسجيل هدف 

 
إنه حيتسب فة املرمى، تنفيذ رمي. إذا دخلت الكرة مباشرًة إىل مرمى الفريق الذي قام حارس مرماه برمية املرمىمن  ميكن تسجيل هدف مباشرًة ال

سب رمية املرمى ( فإنه حيتاملنافس الكرة مباشرًة إىل مرمى الفريق الذي مل ينفذ رمية املرمى )أي الفريقركلة ركنية للفريق املنافس. وإذا دخلت 
 للفريق املنافس.

 

 (Procedureاإلجراءات ) 1
 

 الكرة من أي نقطة داخل منطقة اجلزاء من قبل حارس مرمى الفريق املدافع.إطالق أو رمي يتم 
 .اطالق أو رمي الكرة وحتركها بوضوح الكرة يف اللعب عندما يتمتصبح 

بأن )أو احلكم الثاني( ثواني عندما يكون الفريق مستعد للقيام بإدخال الكرة يف اللعب أو عندما يؤشر احلكم  4جيب إدخال الكرة يف اللعب يف غضون 
 الفريق مستعد إلدخال الكرة يف اللعب.

 منطقة اجلزاء حتى تصبح الكرة يف اللعب.جيب على العيب الفريق املنافس أن يكونوا خارج 
 

 (Offences and sanctionsاملخالفات والعقوبات ) 2
 

 حارسإذا قام  ري مباشرة:غكلة حرة ر، فإنه حيتسب االكرة مرًة أخرى قبل أن تلمسها العبًا آخر حارس املرمىبعد أن تصبح الكرة يف اللعب، إذا ملس 
 بارتكاب خمالفة ملس الكرة باليد، فإنه: املرمى

 حيتسب ركلة حرة مباشرة.
 حارس املرمى.جزاء املخالفة داخل منطقة  تإذا حدث حرة غري مباشرةحيتسب ركلة 

 
ء، فإن احلكم )أو زانطقة اجلمغادرة ملعندما يتم تنفيذ رمية املرمى، إذا كان أي من الالعبني املنافسني داخل منطقة اجلزاء ألنه مل يكن لديهم وقت 

دخل إىل و رمى أذ رمية املاء عند تنفيكان الالعب املنافس داخل منطقة اجلزإذا إعادة تنفيذ رمية املرمى  ويتماحلكم الثاني( يسمح بإستمرار اللعب. 
 اللعب.كرة قبل أن تصبح الكرة يف على ال املنافسةبلمس أو  يقوممنطقة اجلزاء قبل أن تصبح الكرة يف اللعب و

 
تم إعادة تنفيذ فس، فإنه يبل املنارتكاب خمالفة ضده من قاإذا دخل الالعب إىل منطقة اجلزاء قبل أن تصبح الكرة يف اللعب وارتكب خمالفة أو يتم 

 املرمى وقد يتم إنذار أو طرد الالعب املخالف حسب طبيعة املخالفة املرتكبة. رمية
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حتياجات اخلاصة والفئات للشباب والالعبني القدامى )كبار السن( وذوي اال احمللية ملباريات كرة قدم الصاالتعندما يكون هذا حمظور من قبل قواعد 
ساحة  نصف" ميدان اللعبإذا قام حارس املرمى برمي الكرة مباشرًة فوق خط منتصف  للفريق املنافس مباشرة ركلة حرة غري يتم احتساب، العمرية

 .ميدان اللعبكان الذي جتاوزت الكرة خط منتصف ويتم تنفيذها من ماملنافس" 
 

 ألي خمالفة أخرى هلذه املادة فإنه يتم إعادة تنفيذ رمية املرمى.
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 (The corner kick)الركلة الركنية  - 17املادة 
 

ومل  املدافع يقعب من الفرملسها ال عندما جتتاز الكرة بكاملها فوق خط املرمى على األرض أو يف اهلواء بعد أن كان آخر من ركنيةركلة يتم احتساب 
 .منهايتم تسجيل هدف 

 
ركنية كلة رإنه حيتسب الراكل ف الفريقالكرة مباشرًة إىل مرمى  تولكن فقط ضد الفريق املنافس: إذا دخلركلة ركنية من  ميكن تسجيل هدف مباشرًة

 لصاحل الفريق املنافس.
 

 (Procedureاإلجراءات ) 1
 توضع الكرة داخل منطقة الركنية ألقرب نقطة حيث أجتازت الكرة خط املرمى.جيب أن 

 أن تركل من قبل العب الفريق املهاجم.و جيب أن تكون الكرة ثابتة
عندما يعطي احلكم )أو احلكم الثاني( اإلشارة بأن بوضع الكرة يف اللعب أو مستعد للقيام الفريق ثواني عندما يكون  4جيب أن يلعب بالكرة يف غضون 

 الفريق مستعد للقيام بإدخال الكرة يف اللعب.
 نطقة الركنية.تصبح الكرة يف اللعب عندما يتم ركلها وحتركها بوضوح: ال حيتاج أن تغادر الكرة م

 على األقل من قوس الركنية حتى تصبح الكرة يف اللعب. أمتار 5جيب أن يبقى العيب الفريق املنافس على بعد مسافة 
 

 (Offences and sanctionsاملخالفات والعقوبات ) 2
رة غري مباشرة: إذا حتسب ركلة ، فإنه حيارتلمسها العبًا آخالكرة مرًة أخرى قبل أن الراكل )منفذ ركلة الركنية( بعد أن تصبح الكرة يف اللعب، إذا ملس 

 بارتكاب خمالفة ملس الكرة باليد، فإنه:الراكل )منفذ الركلة( قام 
 حيتسب ركلة حرة مباشرة.

ركلة حرة غري  احلالة حيتسبكان الراكل هو حارس املرمى يف هذه إذا  إاّلالراكل، جزاء الالعب ت املخالفة داخل منطقة حيتسب ركلة اجلزاء إذا حدث
 مباشرة.

 
شكل ليس خرى ولكن بلكرة مرًة أاجتاه املنافس من أجل أن يلعب ايف إذا قام الالعب بشكل متعمد بركل الكرة فبشكل صحيح  ركنيةتنفيذ ركلة  عند

 فيه إهمال أو تهور أو استخدام قوة مفرطة، فإن احلكم )أو احلكم الثاني( يسمح بإستمرار اللعب.
 

يتم  الفةلنسبة ألي خمبا ملدافع.للفريق ا مرمى نه يتم احتساب رمية، فإالذي ينفذ الركلةيتم ارتكابها من قبل الفريق ألي خمالفة أخرى بالنسبة 
 ارتكابها من قبل الفريق املدافع، فإنه يتم إعادة تنفيذ الركلة.
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2020/21قانون كرة قدم الصاالت   
 
 

 املباراة اآلخرين يف  وحكامإرشادات عملية للحكمني 
 

 اإلشارات
 التمركز

 التفسريات والتوصيات
 مصطلحات كرة قدم الصاالت

 مصطلحات احلكام
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 (Signallingاإلشارات )
 

 (Referee and Other Match Official Signals)املباراة  اآلخرين يفوحكام  نيماحلك إشارات
 

حد احلكمني )احلكم أقط من قبل ف اخدامهبأن معظم اإلشارات حيتاج إىل استجيب على احلكام استخدام اإلشارات املذكورة أدناه، مع األخذ بنظر االعتبار 
 إشارة واحدة من قبل كال احلكمني يف نفس الوقت. إعطاء حاالت جيب هناكأو احلكم الثاني( ولكن 

 
 إشارات للوقت املستقطع واخلطأ املرتاكم اخلامس.املباراة اآلخرين يف أن يعطي حكام  جيب

 
 
 

 (Signals by at least one of the referees) على األقلني احلكم قبل أحدمن  املستخدمة شاراتاإل .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اللعب استئنافركلة البداية/
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 (2اليسار )االجتاه            (1 اليمني )االجتاه ركلة حرة مباشرة/ ركلة اجلزاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2اليسار )االجتاه                    (1اليمني )االجتاه  ركلة التماس        
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 (2اليسار )االجتاه          (1اليمني )االجتاه  الركلة الركنية            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2 )االجتاه اآلخر               (1 )االجتاه األول رمية املرمى           
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 (Four-second countثواني ) 4العد حساب 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (2الثانية )العد اخلطوة 

 

 (1)العد  اخلطوة األوىل

 

 (4الرابعة )العد اخلطوة  (3الثالثة )العد اخلطوة 

 (4الرابعة )العد اخلطوة 

 

 (3)العد الثالثة اخلطوة 
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 :ة، يف احلاالت التاليبوضوح ثواني 4لعد حساب ا إشهارأحد احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني( على جيب  على األقل
 عند استئنافات اللعب التالية:

 .ركلة الركنية 

 .ركلة التماس 

 .رمية املرمى  

  مبا يف ذلك ركلة حرة مباشرة ابتداءًا من اخلطأ املرتاكم السادس( ركالت احلرة املباشرة وغري املباشرة"DFKSAF".) 
 عندما يسيطر حارس املرمى على الكرة يف نصف امللعب اخلاص به.

 
 اللعب للحاالت التالية:ثواني يف االستئنافات  4حبساب العد احلكم الثاني( و)احلكم  ناال يقوم احلكم

 )ركالت البداية )مبا يف ذلك ركلة بداية بعد تسجيل اهلدف 

 .ركلة اجلزاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامسة )احتساب ركلة حرة غري مباشرة(اخلطوة 
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 اخلطأ املرتاكم اخلامس
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الوقت املستقطع
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 صة بعد ركلة حرة مباشرةإتاحة الفر                                   إتاحة الفرصة بعد ركلة حرة غري مباشرة          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفراء(البطاقة الاإلنذار )              مراء(احلبطاقة الالطرد )               
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 للعب.الكرة من وبعد خروج اللميقاتي واحلكم الثالث بعد تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة  يشهراإلشارة اليت جيب أن  اخلطأ املرتاكم:

 
 

 
 
 
 
 

 2الثانية اخلطوة  1 اخلطوة األوىل

 اختيارين: اخلطأ ضد الفريق اليمني والفريق اليسار - 3الثالثة اخلطوة 
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 (1الالعب رقم )             ( 2الالعب رقم )                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (3الالعب رقم )               ( 4الالعب رقم )                       
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 (5الالعب رقم )           ( 6الالعب رقم )                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7الالعب رقم )                             ( 8الالعب رقم )                         
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 (9الالعب رقم )                         ( 10الالعب رقم )                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11الالعب رقم )                         ( 12الالعب رقم )                       
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 (13الالعب رقم )                          ( 14الالعب رقم )                       
 

 
 (15الالعب رقم )
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 30رقم الالعب : (2)اخلطوة الثانية  30رقم الالعب  :(1)اخلطوة األوىل 

 52رقم الالعب : (2)اخلطوة الثانية  52رقم الالعب  :(1)اخلطوة األوىل 

 60رقم الالعب : (2)اخلطوة الثانية  60رقم الالعب  :(1)اخلطوة األوىل 
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 84رقم الالعب : (2)اخلطوة الثانية  84رقم الالعب  :(1)اخلطوة األوىل 

 90رقم الالعب : (2)اخلطوة الثانية  90رقم الالعب  :(1)اخلطوة األوىل 

 96رقم الالعب : (2)اخلطوة الثانية  96رقم الالعب  :(1)اخلطوة األوىل 
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 (بعد تسجيل هدف خاص على فريقه انن منوذجان اإلشارتاهات)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مرماه يفهدف (: تسجيل 1اخلطوة األوىل )                      مرماه يفهدف (: تسجيل 2اخلطوة الثانية )         
 

 (Signal by both referees on restarting playني ألستئناف اللعب )احلكم قبل كالمن  ة املستخدمةشاراإل .2

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ركلة حرة غري مباشرة    

 كلة حرة غريروشك تنفيذ  حيتسب ركلة حرة غري مباشرة أو عندما يكون علىمن قبل أحد احلكمني عندما أيضًا نفس اإلشارة جيب أن تستخدم ) 
 (مباشرة
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 (Signals by the assistant refereesاملستخدمة من قبل احلكام املساعدين ) شاراتاإل .3

 

 
 

 الوقت املستقطع        اخلطأ املرتاكم اخلامس                 
 
 

 خط املرمى للفريق املهاجم يتم مراقبةإشارات احلكم الثالث أو احلكم املساعد االحتياطي بعد تسجيل هدف عندما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1اخلطوة األوىل )                                      (2اخلطوة الثانية )        
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 (Positioningالتمركز )
 

 (Positioning with ball in playمتركز احلكمني )احلكم واحلكم الثاني( بوجود الكرة يف اللعب ) .1
 (Recommendationsالتوصيات )

 بني احلكم واحلكم الثاني.حمصور اللعب ينبغي أن يكون 
 نظام قطري واسع.التحرك ب استخداماحلكم واحلكم الثاني ينبغي على 
 .املعين اللعب وجيعل احلكم اآلخر ضمن جمال رؤية احلكم يةستمرارحفاظ على الاألمر أسهل ل ط التماس جيعلخل وموازياللعب البقاء خارج 

ينبغي أن يكون ضمن جمال رؤية  (حلظة معينة أيتواجد فيه الكرة يف املكان الذي ت :احلكم األقرب من اللعب )"منطقة اللعب الفّعال"، على سبيل املثال
حيث من  ولكن يف مكانة التأثري" )املكان الذي ال يوجد فيه الكرة يف تلك اللحظة منطقلسيطرة على "يف ااحلكم اآلخر، والحقًا ينبغي عليه الرتكيز 

 احملتمل أن حتدث فيه املخالفة أو اخلطأ(.
 .مبجريات اللعبتداخل دون بكم الثاني( قريب مبا فيه الكفاية لرؤية اللعب ينبغي أن يكون أحد احلكمني )احلكم أو احل

 ميدان اللعب فقط للحصول على أفضل رؤية للعب.إىل احلكم )أو احلكم الثاني( يدخل 
 دائمًا قريبًا من الكرة. ينبغي عليه أن ينتبه أيضًا إىل: احلكم )أو احلكم الثاني(  "ما ينبغي رؤيته" ليس أن يكون

 الفردية العدوانية البعيدة عن الكرة. الالعبني مواجهات 

 اللعب. اجه إليهتملة داخل منطقة اجلزاء اليت يتاملخالفات احمل 

 .املخالفات اليت حتدث بعد لعب الكرة بعيدًا 

 .املرحلة التالية من اللعب 
 

  (General positioning during the match) أثناء املباراة بشكل عاماحلكمني التمركز  .2
كرة أقرب إىل ذا كانت الع الكرة إمآخر ثاني العب من الفريق املدافع أو  مع خط أو خلفعلى  ن يكون أحد احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني(بأيوصي 

 خط املرمى من آخر ثاني العب من الفريق املدافع.
طقة اللعب الفّعال يطر على مني( أن يسينبغي على أحد احلكمني )احلكم أو احلكم الثان احلكم )واحلكم الثاني( دائمًا أن يواجه ميدان اللعب.جيب على 

 (.املنطقة اليت قد حتدث فيها خمالفة بدون الكرةأي واحلكم اآلخر ينبغي أن يسيطر على منطقة التأثري )
 

 (Goalkeeper releasing the ballإطالق الكرة من حارس املرمى ) .3
عد أن بة الثانية رمى للمرحارس امل من عدم مالمسة الكرة من قبل ويتأكدحارس املرمى  يكون على خط معجيب على أحد احلكمني أن يتخذ موقعًا 

 .ى الكرةاملرمى عل ستحوذ حارسي عندما العد الثوانيبتوقيت بينما يقوم أيضًا  لمسها بيديه أو ذراعيه خارج منطقة اجلزاء،يوضعها يف اللعب أو 
 

خل منطقة جزائه. قد ينذر إذا كان حارس املرمى داثواني  4حساب العد سيبدأ نفس التمركز لرمية املرمى. أحد احلكمني أن يتخذ ينبغي على 
 حارس املرمى الذي يكون خارج منطقة جزائه لتأخري استئناف اللعب.

 
 اراة.موقعًا مناسبًا للسيطرة على املب باختاذ يقوم احلكم )أو احلكم الثاني( فإن ،مبجرد إطالق حارس املرمى الكرة
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 (Goal – no goal” situations“) اهدف/ليس هدفحاالت  .4
ألقرب احلكم الى عجيب و بينهما جيب على احلكم واحلكم الثاني أن يقوما بالتواصل البصريفإنه القرار،  بشأنشك وال يوجد ل هدف يسجيتم تعندما 

 لزامية.أن يقرتب من امليقاتي واحلكم الثالث إلبالغ برقم الالعب الذي احرز اهلدف مع اإلشارة اإلإىل طاولة امليقاتي 
 

وثم كم اآلخر ب انتباه احلجلذفرة صااليف حال تسجيل هدف ولكن أستمر اللعب ألن احلالة غري واضحة، فإنه جيب على احلكم األقرب من املرمى بإطالق 
 امية.شارة اإللزدف مع اإليقرتب من امليقاتي واحلكم الثالث إلبالغ برقم الالعب الذي احرز اهلأن احلكم األقرب إىل طاولة امليقاتي على 

 
مرمى لى خط اذ متركز عالل اختخمن عندما يلعب الفريق حبارس املرمى الطائر، فإنه ينبغي على احلكم الثالث أن يساعد احلكمني على ميدان اللعب 

 الفريق الذي يلعب حبارس املرمى الطائر من أجل احلصول على أفضل رؤية حلاالت هدف/ليس بهدف.
 
 

 (Positioning in ball-out-of-play situationsتمركز يف حاالت اليت تكون الكرة خارج اللعب )الكرات الثابتة( )ال .5
مجيع بني. للعب والالعارؤية كز لمترواحلصول على أفضل  من خالله اختاذ القرار الصحيح )واحلكم الثاني( احلكم يتمكنهو املوقع الذي  متركزأفضل 

حداث املباراة لالعبني واريقني واستخدام معلومات حمددة حول الفاليت جيب تعديلها بامبنية على االحتماالت و التمركزالتوصيات املتعلقة باختاذ 
 النقطة.املتعلقة بهذه 

 
 التأكديقصد منه نطقة" املارة إىل "اإلشة. املواقع اليت أقرتحت يف الرسومات التالية أساسية: بعضها موصي بها إىل احلكم )واحلكم الثاني( وبعضها إجباري

 أكربنطقة ملاقد تكون هذه  .فعالية ثريف أن تصبح قراراته أكاألفضلية  )واحلكم الثاني( احلكم يعطيعلى ان كل موقع موصي به فعاًل وهو املوقع الذي 
 .املباراة حسب ظروفخمتلفة الشكل أو  أصغرأو 
 

 (Positioning in specific scenariosحمددة ) سيناريوهات/التمركز يف حاالت .6
 (Positioning – kick-offركلة البداية ) -التمركز  -1

ى بعد مرت لتبديل، علمنطقة ا هااليت يتواجد فيكل ركلة البداية، جيب أن يكون حكم واحد )احلكم أو احلكم الثاني( يف نفس جهة خط التماس عند 
 بعة.ءات املتاجرلإل جانب الفريق الذي ينفذ ركلة البداية للتأكد من تنفيذ ركلة البداية وفقًا علىم( من خط املنتصف 1واحد )

 
 لبداية.االذي ال ينفذ ركلة  دافعثاني العب من الفريق املآخر اآلخر على خط التماس اآلخر، خبط مع احلكم  جيب أن يكون
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 (Positioning – goal clearance) رمية املرمى -التمركز  -2
 جيب على أحد احلكمني التأكد أواًل بأن الكرة داخل منطقة اجلزاء: -1

ان يف رأيه ان حارس املرمى مستعد لتنفيذ ( ثواني إذا ك4عد أربع )اجلزاء، فإنه جيوز للحكم )أو احلكم الثاني( البدء بالداخل منطقة الكرة  تكنإذا مل 
 لتقاط الكرة بيديه ألسباب تكتيكية.يتأخر يف ارمية املرمى أو 

 
د ملرمى مستعان حارس أكد من أحارس املرمى للتمع  على خط أن يتمركز جيب على أحد احلكمنيفإنه داخل منطقة اجلزاء، كون الكرة أن تمبجرد  -2

 ثواني 4لعد بدأ اإذا  إاّلواني، ث (4ربع )العد أ)أو احلكم الثاني( باحلكم  يشريلوضع الكرة يف اللعب وأن العيب الفريق املنافس خارج منطقة اجلزاء. ثم 
 وفقًا للنقطة السابقة.مسبقًا 

 
 ل االحوال.ولوية يف كلذي يعترب أرمية املرمى أن يتخذ موقعًا مناسبًا للسيطرة على املباراة ا على تنفيذيشرف احلكم الذي جيب على أخريًا،  -3
 

 
 

 (Positioning – corner kick (1)) (1) ركلة الركنية -التمركز  -3

. من هذا الركنيةتار من قوس أم 5 تقريبًاركلة الركنية على خط التماس مسافة احلكم القريب من مكان تنفيذ  يتمركز ركلة الركنية، عند تنفيذ
. لى األقلع أمتار 5 فةسامبن جعومرتا العيب الفريق املدافعوأن  الركنية منطقةالكرة توضع بشكل صحيح داخل  على احلكم التأكد من أن املوقع جيب

كم قوم هذا احلي، ذا املوقعهومن  ماس وخط املرمى.عند تقاطع خط الت ،اجلانب اآلخرنفس نهاية ميدان اللعب ولكن على  يف اآلخراحلكم  يتمركز
 الكرة وسلوك الالعبني. مبراقبة
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 (Positioning – corner kick (2)( )2ركلة الركنية ) -التمركز  -4
 

 
 

 (Positioning – free kick( 1)( (1) ركلة احلرة -تمركز ال -5
راقبة م معل صحيح كرة توضع بشكن التنفيذ الركلة ويتأكد من أمنها يتم  الذيكان امل على خط معاحلكم القريب  يتمركزعند تنفيذ الركلة احلرة، 
والذي  ط املرمىدافع أو خلفريق املعلى خط مع آخر ثاني العب من ا يتمركزتنفيذ الركلة. جيب على احلكم اآلخر أن  ما يتمالالعبني املتجاوزين عند

ة ميدان اللعب اجتاه زاويلتماس بطول خط اعدين ملتابعة مسار الكرة والركض على ني أن يكونا مستجيب على كال احلكم .يعترب أولوية يف كل االحوال
 .ال يكونا خبط واحد على خط املرمىوإذا مت تنفيذ ركلة حرة غري مباشرة باجتاه املرمى 
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 (Positioning – free kick( 2)(( 2ركلة احلرة ) -التمركز  -6

 

 
 

 

 (Positioning – free kick( 3)(( 3احلرة )ركلة  -التمركز  -7
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 (Positioning – free kick( 4)(( 4ركلة احلرة ) -تمركز ال -8

 

 
 
 

 (Positioning – penalty kick) ركلة اجلزاء -تمركز ال -9
شكل صحيح، حتديد هوية الالعب ن الكرة توضع بأمتار ويتأكد من أ 5لى بعد مسافة عتقريبًا خط مع نقطة عالمة اجلزاء ني على يتمركز أحد احلكم

الالعبني  موقع مجيع تأكد من أنالركلة حتى ي يعطي األمر بتنفيذال هذا احلكم الراكل ومراقبة الالعبني املتجاوزين عندما يتم تنفيذ الركلة. 
ما  قويتحق جلزاءمنطقة اومى خط املر تقاطعند نقطة احلكم اآلخر ع يتمركزجيب أن األمر.  طلباحلكم اآلخر إذا  يف ذلك يساعدهميكن أن و صحيح

 ينبغي فإنهومل يتم تسجيل اهلدف  جلزاءاقبل أن يتم تنفيذ ركلة  14تطلبات املادة ململدافع احارس املرمى ميتثل مل  إذا إذا كانت الكرة تدخل املرمى.
 ركلة اجلزاء.من أجل إعادة تنفيذ  صافرةالطالق هذا احلكم إعلى 
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 (Positioning – DFKSAF from the 10m markأمتار ) 10 الـ ءًا من اخلطأ املرتاكم السادس من عالمةاالركلة احلرة املباشرة ابتد –. التمركز 10
 علىأمتار اليت جيب  10 الـ مةعالأمتار على األقل من  5داخل منطقة اجلزاء لإلشارة إىل مسافة املرسومة عالمة  خط معني على يتمركز أحد احلكم

 الركلة. هذا تجاوزين عندما يتم تنفيذ(. يقوم هذا احلكم بتحديد هوية الراكل ومراقبة الالعبني امل1كما هو مذكور يف املادة ) احرتامه حارس املرمى
اآلخر كم يف ذلك احل يساعده وميكن أنوأن الكرة توضع بشكل صحيح،  يتحقق من أن موقع الالعبني صحيح احلكم ال يعطي األمر بتنفيذ الركلة حتى

ميتثل  مل إذارمى. رة تدخل املما إذا كانت الكويتحقق  منطقة اجلزاءوخط املرمى  تقاطعاحلكم اآلخر عند نقطة  جيب أن يتمركزإذا لزم األمر. 
إعادة  من أجل صافرةالطالق حلكم إهذا اعلى  بغيين فإنهومل يتم تسجيل اهلدف قبل أن يتم تنفيذ الركلة  13تطلبات املادة ملاملدافع حارس املرمى 

 .(DFKSAF) ركلةتنفيذ ال
 

 
 

 (1) أمتار 10 الـ من عالمةليس ءًا من اخلطأ املرتاكم السادس االركلة احلرة املباشرة ابتد –. التمركز 11
     (Positioning – DFKSAF not from the 10m mark (1)) 

ا يتم اوزين عندمبني املتجالكرة، ويتحقق من أن توضع الكرة بشكل صحيح وحتديد هوية الراكل ومراقبة الالعخط مع ني على يتمركز أحد احلكم
 إذا لزم األمر. حلكم اآلخرايف ذلك  وميكن أن يساعده يتحقق من أن موقع الالعبني صحيح هذا احلكم ال يعطي األمر بتنفيذ الركلة حتى تنفيذ الركلة.

ملرمى حارس اتثل ميمل  إذا. ويتحقق مما إذا كانت الكرة تدخل املرمى منطقة اجلزاءوخط املرمى  تقاطعاحلكم اآلخر عند نقطة  جيب أن يتمركز
 ركلةنفيذ المن أجل إعادة ت صافرةلاطالق هذا احلكم إعلى  ينبغي فإنهومل يتم تسجيل اهلدف قبل أن يتم تنفيذ الركلة  13املدافع ملتطلبات املادة 

(DFKSAF). 
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 (2) أمتار 10 الـ من عالمةليس ءًا من اخلطأ املرتاكم السادس االركلة احلرة املباشرة ابتد –. التمركز 12

     (Positioning – DFKSAF not from the 10m mark (2)) 
 

 
 
 

 
 

 (Positioning – kick-in (1)( )1) ركلة التماس –. التمركز 13
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 (Positioning – kick-in (2)( )2) التماسركلة  –. التمركز 14
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Positioning – kick-in (3)( )3) ركلة التماس –. التمركز 15
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 (Positioning – kick-in (4)( )4) ركلة التماس –. التمركز 16
 

 
 
 

 (Positioning – kick-in (5)( )5) ركلة التماس –. التمركز 17
عد ى ُبيتمركز عل سركلة التما االيت ينفذ منه نقطةالاحلكم القريب من فإن من قوس الزاوية لصاحل الفريق املهاجم،  ةالقريبخالل ركلة التماس 

على أمتار  5سافة املدافع م الفريق عبوالتنفيذ ركلة التماس وفقًا لإلجراءات وأن يرتاجع من هذا املوقع يتحقق هذا احلكم من  .تقريبًا أمتار 5مسافة 
ذا ومن هرمى. تماس وخط امليف نفس نهاية ميدان اللعب ولكن على اجلانب اآلخر، عند تقاطع خط ال اآلخراحلكم يتمركز من خط التماس. ألقل ا

 الكرة وسلوك الالعبني. ، يقوم هذا احلكم مبراقبةاملوقع
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18A . بدون احلكم املساعد االحتياطي(الركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء لتحديد الفريق الفائز يف مباراة الذهاب واإلياب )  -التمركز 
18A. Positioning – kicks from the penalty mark to determine the winners of a match or a home-and-away tie 

(without a reserve assistant referee) 

ملرمى ان حارس أاملرمى و خط زتاجتا مما إذا كانت الكرة التحقق. واجبه الرئيسي هو املرمىمرت من  2حوالي مسافة احلكم على خط املرمى  يتمركز
 .14ملتطلبات املادة  ميتثل

 
 خمالفة.ي أرتكاب م اكد من عدمع احلكم الثاني للتأ جيب على احلكم أن يقوم بالتواصل البصري ، فإنهالكرة خط املرمى بشكل واضح جيتازعندما 

 
وم ويق مى الفريق الراكل صحيحة.أمتار للتأكد من أن موقع الكرة وحارس املر 3نقطة عالمة اجلزاء مسافة حوالي  على خط معيتمركز احلكم الثاني 

 احلكم الثاني بإطالق الصافرة لتنفيذ الركلة.
 

 من كال الفريقني.املؤهلني للسيطرة على بقية الالعبني  منتصف امللعبدائرة عند يتمركز احلكم الثالث 
 

صرفون بشكل الفريق يت يإدارأن وتأكد من الالعبني املستبعدين من الركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء امليقاتي على طاولة امليقاتي وي يتمركز
 صحيح.

 

 

 
 

 اجلزاء وأرقام الالعبني الذين ينفذون الركالت. الرتجيحية من عالمة ركالتالتسجيل ب املباراة حكاميقوم مجيع 
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18B . مع وجود احلكم املساعد االحتياطي(الركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء لتحديد الفريق الفائز يف مباراة الذهاب واإلياب )  -التمركز 
18A. Positioning – kicks from the penalty mark to determine the winners of a match or a home-and-away tie (with 

a reserve assistant referee) 

 ن متركز حكام املباراة تكون كالتالي:تعيني احلكم املساعد االحتياطي، فإ يف حال
 

س املرمى املرمى وان حار خط ازتكانت الكرة اجتالتحقق مما إذا . واجبه الرئيسي هو املرمىمرت من  2حوالي مسافة احلكم على خط املرمى  يتمركز
 .14ملتطلبات املادة  ميتثل

 
رتكاب دم التأكد من علكم الثالث مع احلكم الثاني واحل على احلكم أن يقوم بالتواصل البصريجيب  تاز الكرة خط املرمى بشكل واضح، فإنهجتعندما 

 خمالفة.أي 
 

 ويقوم .ى الفريق الراكل صحيحوحارس املرمأمتار للتأكد من أن موقع الكرة  3نقطة عالمة اجلزاء مسافة حوالي  على خط معيتمركز احلكم الثاني 
 احلكم الثاني بإطالق الصافرة لتنفيذ الركلة.

 
مما إذا  التحققهو الثالث للحكم  الرئيسي واجبوعلى اجلانب املقابل للحكم. ال املرمىمرت من  2حوالي مسافة على خط املرمى يتمركز احلكم الثالث 

 ومساعدة احلكم إذا لزم األمر.املرمى  خط كانت الكرة اجتازت

 
 ني.من كال الفريقاملؤهلني للسيطرة على بقية الالعبني  منتصف امللعبدائرة عند  املساعد االحتياطييتمركز احلكم 

 
 وذلك:يتمركز امليقاتي على طاولة امليقاتي 

 إداري الفريق يتصرفون بشكل صحيح.أن املستبعدين من الركالت الرتجيحية ولتأكد من الالعبني ل 

  وتسجيل نتيجة الركالت الرتجيحية على شاشة ولوحة النتائج. 0-0إعادة ضبط شاشة ولوحة النتائج لـ 
 

 
 

 اجلزاء وأرقام الالعبني الذين ينفذون الركالت. الرتجيحية من عالمة ركالتالتسجيل ب املباراة حكاميقوم مجيع 
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 (Positioning – changing of sides by the on-pitch refereesمن قبل حكام امللعب )تغيري املراكز  -التمركز . 19
 

أن يأخذوا بنظر  لى احلكمنيك، ينبغي عذلأن ذلك سيؤثر إجيابيًا على املباراة. ومع ا برأيهمكان على ميدان اللعب إذا  ري مراكزهماجيوز للحكمني بتغي
 االعتبار ما يلي:

 عندما تكون الكرة يف اللعب. اجيب أن ال يقوما بتغيري مراكزهم 

  فراء/احلبإشهار البطاقة الص البدالءمصطبة مبدئيًا، ينبغي أن يغيريوا مراكزهم عندما يقوم احلكم املوجود جبانب( مراءYC/RC أو ) يتخذ
 فريق واحد أو الفريقني.قبل ي قد يؤدي إىل انتقادات أو اعرتاض من الذ حاسم آخرأي قرار 

 ( احلكم الذي يشهر البطاقة الصفراء/احلمراءYC/RC.عادًة يقرر ما إذا يغيري مركزه أو ال ) 

 .احلكم الذي يكون من جانب مصطبة البدالء بعد تغيري مركزه يقوم دائمًا بإعطاء إشارة الستئناف اللعب 

  للحكمني العودة إىل مراكزهم األصلية عندما تسمح املباراة بذلك )يف وقت مالئم(.ميكن 
 
 

 (:Exampleمثال )
 

 
 احلكم القريب من مصطبة البدالء يقوم بإطالق الصافرة للمخالفة. (1
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 .(YC/RCالصفراء/احلمراء )البطاقة الذي يقوم بإطالق الصافرة يذهب إىل مكان ارتكاب املخالفة ألشهار احلكم  (2
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 .(والكرة ىل املكان الذي مت فيها ارتكاب املخالفة للمساعدة يف السيطرة على احلالة )الالعبنياآلخر إ احلكميذهب  (3
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عب برقم الالرين يف املباراة حكام اآلخيذهب باجتاه طاولة امليقاتي إلبالغ  (YC/RCالبطاقة الصفراء/احلمراء )احلكم الذي يقوم بإشهار  (4
 املذنب.

 من طاولة امليقاتي. تقريبًا أمتار 5مسافة عد على ُبأن يعطى اإلشارة من خط منتصف امللعب، جيب 
 
 
 

 
 

لى جانب ع يتواجدلذي حلكم اا. يتم استئناف اللعب بإطالق الصافرة من قبل ن باستئناف اللعب بعد أن قاموا بتغيري مراكزهمايقوم احلكم (5
 مصطبة البدالء.
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 مرمى الطائرني بوجود حارس فريقالفريق أو يلعب احلكم الثالث )أو احلكم املساعد االحتياطي( عندما  -التمركز . 20

      (Positioning – third referee (or reserve assistant referee) when one or more teams play with a flying goalkeeper) 
 باهلجوم. الذي يقوم لك الفريقذمرمى يسيطر على خط  )أو احلكم املساعد االحتياطي(احلكم الثالث  الفريق حبارس املرمى الطائر، فإنعندما يلعب 

ا اهلدف وذلك آلخرين بهذاحلكمني اإذا مت تسجيل اهلدف على مرمى الفريق املهاجم، فإن احلكم الثالث )أو احلكم املساعد االحتياطي( يقوم بإبالغ 
 باستخدام اإلشارة املعتمدة.

 

 
كم الثالث غي على احلإنه ينبإذا لعب كال الفريقني حبارس مرمى الطائر وكان كل من احلكم الثالث واحلكم املساعد االحتياطي موجود/متوفر، ف

 ملرمى اآلخر.لفريق واحد وينبغي على احلكم املساعد االحتياطي السيطرة على خط االسيطرة على خط املرمى 
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 (Interpretation & recommendationsالتفسريات والتوصيات )
 
 

 (The playersالالعبون ) - 3املادة 
 أحد إذن بدون أخرى مرًةدان اللعب ميإىل دخول بمل يتم استبداله الذي احلكم الثاني( وارج ميدان اللعب بإذن من احلكم )أو الالعب الذي خقام إذا 

حلكم الثاني( اوى احلكم )علإنه جيب فنذار، اإل ستوجبتى اليت آخر وقام بارتكاب خمالفةأو احلكم الثاني( أو بدون إذن احلكم الثالث احلكم ) نياحلكم
 نياحلكم أحد ب بدون إذندان اللعمي إىلالالعب  إذا دخل ، على سبيل املثال:(حلصوله على انذارينالرتكابه خمالفتني اليت تستوجب اإلنذار ) هطرد

 ب مباشرًة.طرد الالع فرطة فيجبستخدام قوة ممت ارتكاب هذه املخالفة بااملنافس بطريقة متهورة. إذا  بعرقلةم ثم قاأو احلكم الثاني( واحلكم )
 

لعب كجزء من ميدان الة مبغادر إذا قام الالعب بدون قصد باجتياز أحد حدود خطوط ميدان اللعب، فال يعترب بأنه ارتكب خمالفة. إذا قام الالعب
 حركة اللعب فال يعترب بأنه ارتكب خمالفة.

 
 (Substitutesالبدالء )

ي( ومبساعدة حلكم الثانااحلكم )أو  جيب على هفإن، ضايفإفريقه بالعب يف لعب سبب تاالستبدال أو  اتإذا دخل البديل إىل ميدان اللعب بإنتهاك إجراء
 التالية: باإلرشاداتاأللتزام حكام اآلخرين يف املباراة 

 وان مل يكن على الفور يف حال أنه ميكن تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة.إيقاف اللعب، 
 أو إنتهك إجراءات التبديل إذا مل يتم عملية التبديل بشكل صحيح.ضايف إإنذار البديل لسلوكه غري الرياضي إذا كان فريقه يلعب بالعب 

عما  بغض النظر ،3وفقًا للمادة  فريقه العيبعدد  تقليصطرد البديل إذا منع الفريق املنافس من تسجيل هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف. يتم 
 .ضايفإيلعب بالعب كان أو ألن فريقه  ات التبديلإنتهاك إجراءإذا كانت املخالفة تتكون من 

إذا كانت  ات التبديلستكمال عملية إجراءإّما ال - مسبقًاميدان اللعب للمباراة إذا مل يغادر  القادم فتوق عندجيب على البديل مغادرة ميدان اللعب 
 ضايف. إتحرك إىل املنطقة الفنية إذا كان فريقه يلعب بالعب للأو  ،املخالفة هلذا السبب

 إذا قام احلكم )أو احلكم الثاني( بتطبيق مبدأ إتاحة الفرصة:
 اشرة للفريق حرة غري مب ب بركلةعلى الكرة واستئناف اللع املستبدلإيقاف اللعب مبجرد استحواذ الفريق  احلكم الثاني( جيب على احلكم )أو

 (.13ادة انظر إىل امل) ة اجلزاءداخل منطقكانت والكرة إذا مت إيقاف اللعب  إاّل، يقاف اللعبإ حلظةاملنافس ويتم تنفيذها من مكان الكرة 

 م )أو كجيب على احل جزاء،لة رة أو ركلة حرة مباشرة أو ركفريق املستبدل بارتكاب خمالفة اليت تستوجب ركلة حرة غري مباش يقومثم من و
حلكم الثاني( ااحلكم )أو  نفإألمر املنافس. وإذا لزم ا للفريق باملخالفة استئناف ذات الصلةاحلكم الثاني( معاقبة فريق املستبدل باحتساب 

 جراءات انضباطية مبا يناسب املخالفة املرتكبة.بإ أيضًايقوم 

  أو احلكم احلكم ) ىفإنه جيب عل أو ألن الكرة خرجت من اللعب،ارتكب خمالفة  لفريق املستبدللاملنافس  العيبتم إيقاف اللعب ألن يومن ثم
أيضًا  يقوم (حلكم الثانيكم )أو ااحل األمر فإن وإذا لزم .لفريق املستبدللللفريق املنافس الثاني( باستئناف اللعب بركلة حرة غري مباشرة 

 بإجراءات انضباطية مبا يناسب املخالفة املرتكبة.

حكام )أو احلكم الثاني( أو  احلكم إبالغومل يتم  األساسي(الالعب ) بداًل من الالعب املسمى ميدان اللعبإىل ذا دخل البديل املسمى إعند بداية املباراة 
 :بهذا التغيري اآلخرين يف املباراة

 ستمرار يف املباراةاملسمى باإللبديل )واحلكم الثاني( ل سمح احلكمي. 
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  املسمى.ضد البديل  انضباطيعدم إختاذ إجراء 

 املختصة إىل السلطات ةًا عن احلادثاحلكم تقرير يقدم. 
غادر لالعب الذي ميكن  وميكن لبديل آخر أوعدد العيب فريقه  تقليصال يتم  فإنهميدان اللعب، إىل إذا أرتكب البديل خمالفة الطرد قبل دخوله 

 ميدان اللعب.إىل دخول لألستبدال 
 

 (Authorised departure from the pitchاملغادرة املسموحة من ميدان اللعب )
  الية:حلاالت التني( يف ااحلكم الثانه يسمح لالعب مبغادرة ميدان اللعب بدون إذن احلكم )أو ، فإاالعتيادي التبديلباإلضافة إىل عملية 

نه ال يسمح مبغادرة جيتاز املنافس. ومع ذلك فإ ملراوغةكجزء من حركة اللعب وبواسطته يعود فورًا إىل ميدان اللعب، ومبعنى آخر: للعب الكرة أو 
احلكم  وأيقوم احلكم )فإنه ذلك حدث ه: وإذا ميدان اللعب بغرض خداع منافس إىل قبل معاودة دخوله املرمينيخلف إحدى  والتحركميدان اللعب 

إيقاف اللعب فإنه جيب استئناف اللعب بركلة حرة غري ب احلكم الثاني( وأاحلكم )قام الثاني( بإيقاف اللعب إذا مل يتمكن تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة. إذا 
 وإنذار الالعب ملغادرته ميدان اللعب بدون إذن احلكم )واحلكم الثاني(. .مباشرة

ستبداله. إذا كان الالعب مل يتم اميدان اللعب إذا إىل أو احلكم الثاني( إلعادة دخوله احلكم ) نياحلكمأحد بسبب االصابة. حيتاج الالعب إىل إذن من 
ميدان اللعب وجيب أن يتم فحصه من قبل احلكم )أو احلكم الثاني( أو مرًة أخرى إىل دخوله  جيب إيقاف النزف قبل إعادة فإنهيعاني من جرح نازف 

 .حكام اآلخرين يف املباراةأحد 
ميدان اللعب إذا مل يتم استبداله، وجيب مرًة أخرى إىل تصحيح أو إعادة وضع معداته. حيتاج الالعب إىل إذن احلكم )أو احلكم الثاني( إلعادة دخوله ل

 أن يفحص معداته قبل عودته إىل املباراة.حكام اآلخرين يف املباراة أحد احلكم )أو احلكم الثاني( أو  على
 
 

 (Unauthorised departure from the pitchاملغادرة غري املسموحة من ميدان اللعب )
احلكم الثالث إطالق  مليقاتي أو، على اإذا غادر العب ميدان اللعب بدون إذن احلكم )أو احلكم الثاني( وألسباب غري مسموحة يف قانون كرة قدم الصاالت

م )أو احلكم الثاني( احلكن فإب قاف اللعاألمر إلي لزمواحلكم الثاني( إذا مل يتمكن من تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة. إذا احلكم )اإلشارة الصوتية إلبالغ 
يقاتي أو املعلى جيب  فإنهلفرصة إذا مت تطبيق مبدأ إتاحة اللفريق املنافس. ركلة حرة غري مباشرة احتساب يقوم مبعاقبة فريق الالعب املخالف ب

 اني(.و احلكم الثاحلكم )أن للعب. وإنذار الالعب ملغادرته ميدان اللعب بدون إذالقادم توقف الإطالق اإلشارة الصوتية عند ب احلكم الثالث
 

 (Minimum number of playersاحلد األدنى لعدد الالعبني )
د االدنى لعدد الالعبني )مبا يف ذلك ( العبني، فإن احل3يتكون من أقل من ثالثة ) نيالفريق أي من بالرغم من انه ال ميكن ابتداء املباراة إذا كان

 خلوض املباراة مرتوك لتقدير اإلحتادات الوطنية لكرة القدم. نيالبدالء( املطلوب
 

أو  ًاالعب ألن( العبني 3ثالثة ) يق أقل منركان لدى الفإذا ومع ذلك،  ( العبني.3أقل من ثالثة ) لديه أي من الفريقني كاناملباراة إذا  استئناف ال جيوز
حة الفرصة. يف مثل ق مبدأ إتايتطب ميكنواحلكم )واحلكم الثاني( ليس ملزمًا بإيقاف املباراة فورًا فإن أكثر من الالعبني غادروا ميدان اللعب عمدًا، 
 ( العبني.3) ةن ثالثد األدنى ملفريق احلإيقاف اللعب إذا مل يكن لدى ان مت أن ال يستأنف املباراة بعد أهذه احلاالت جيب على احلكم )واحلكم الثاني( 

 

 (Refreshmentsاملرطبات )املشروبات( )
رج ميدان اللعب حتى لكن فقط خاوملباراة اأثناء األوقات املستقطعة أو أثناء توقف  )بشرب املاء( احلكم )واحلكم الثاني( لالعبني بتناول املرطباتيسمح 

 .دان اللعبمي أرضيةرمي أكياس حتتوي على سوائل أو أي وعاء آخر حيتوي على سائل إىل ب. ال جيوز أرض ميدان اللعبال يتبلل 
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 (Players sent offن )الالعبون املطرودو
إظهار  جيب، فإنه الالعبمت تسجيل هدف على فريق هذا وثانية اليت تستوجب اإلنذار ولكن مت تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة  رتكب الالعب خمالفةاإذا 
 الثاني لالعب املخالف لسوء السلوك وطرده قبل ركلة البداية. ولكن ال يتم تقليص عدد العيب فريقه على أرضية ميدان اللعب ألن املخالفةنذار اإل

 قبل تسجيل اهلدف: جيب على الالعب البديل أن حيل حمل الالعب املطرود. تارتكب
جيب على الفريق املخالف ، فإنه أو قبل بدء أحد أشواط الوقت اإلضايف الراحة مابني الشوطنيخالل فرتة الطرد  ليت يستوجباخمالفة  الالعبرتكب اإذا 
 .أقل على أرضية ميدان اللعببالعب  القادمالشوط  أيبدأن 
 

 (The referees) احلكم واحلكم الثاني - 5املادة 
 

 (Powers and dutiesالسلطات والواجبات )
 ول من اللعبة.نه جزء مقببيعي وإطكرة قدم الصاالت هي رياضة تنافسية، وجيب على احلكام أن يفهموا بأن االحتكاك البدني بني الالعبني أمر  لعبة

ناسب لضمان امل اإلجراءاذ لثاني( إختاجيب على احلكم )واحلكم فإنه  اللعب النظيفن مواد قانون كرة قدم الصاالت وروح ومع ذلك إذا مل حيرتم الالعبو
 حرتام اللعب النظيف.ا

 
وقت اراة باالضافة خالل النتهاء املب وبعد إسرتاحة بني الشوطنياالأثناء فرتة  أو إداري الفريق احلكم )واحلكم الثاني( له السلطة إلنذار أو طرد الالعبني

 من عالمة اجلزاء.االضايف والركالت الرتجيحية 
 

 (Advantageمبدأ إتاحة الفرصة )
أ إتاحة تطبيق مبد ت بشكل واضحقانون كرة قدم الصاالال حتظر مبدأ إتاحة الفرصة يف حال حدوث خمالفة وباستخدام احلكم )واحلكم الثاني( يقوم 

مبدأ يق ميكن تطبه جلزاء. فإنداخل منطقة ابلعب رمية املرمى بسرعة مع وجود العيب املنافس حارس املرمى  قرر. على سبيل املثال: إذا الفرصة
 ركلة التماس بشكل خاطئ. يتم تنفيذتطبيق مبدأ إتاحة الفرصة عندما  ال يتمومع ذلك إتاحة الفرصة: 

 
يقه عندما  نصف امللعب اخلاص بفريف املخالفة من قبل حارس املرمى مت ارتكابثواني، إاّل إذا  4خالفة قاعدة ملال يسمح تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة 

ة و ركالت التماس لركالت احلرا )عند شملتاملتبقية واليت االت احليف . على الكرة فقد فريق حارس املرمى فورًا االستحواذيعب وتكون الكرة فعاًل يف الل
 .ال ميكن للحكم )واحلكم الثاني( تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة( ركالت الركنيةى و و رميات املرم

 
 :صةالفر تاحةتطبيق مبدأ إشأن بنظر االعتبار احلاالت التالية عند اختاذ القرار ب األخذينبغي على احلكم )واحلكم الثاني( 

الطرد، فإنه جيب على احلكم )أو احلكم الثاني( إيقاف اللعب وطرد الالعب إاّل إذا كانت هناك فرصة لتسجيل  كانت املخالفة تستدعيشدة املخالفة: إذا 
 هدف.

 .أكثر الفرصة إتاحة فعالية كلما كانتإىل مرمى املنافس،  قريبًاكلما كان املخالفة:  مكان ارتكاب
 صول على هجمة واعدة.ة مباشرة حلفرص

 سادس للفريق أو خطأ مرتاكم اكثر، إاّل إذا كان هناك فرصة لتسجيل هدف.مرتاكم املخالفة املرتكبة خطأ جيب أن ال تكون 
 أجواء املباراة.
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سبقًا أو مت السماح ملخالفة األصلية يف غضون ثواني قليلة ولكن ليس من املمكن الرجوع إذا مل تعطي اشارة مماثلة مقرار باملعاقبة على اجيب اختاذ 
 .باستمرار لعب جديد

 
واحلكم احلكم ) وصيية واضحة فإنه مل يكن هناك إتاحة فرص ما ،للعب. ومع ذلكالقادم توقف الفيجب اشهاره عند  تستدعي اإلنذاراملخالفة كانت إذا 

 .له الحقًا كن أن يشهرميللعب فإنه ال  القادم توقفالاإلنذار عند يتم إشهار اللعب وإنذار الالعب على الفور. إذا مل  بإيقافالثاني( 
 

ية من استمرار للتأكدرصة تاحة الفجيب على احلكم )واحلكم الثاني( تطبيق مبدأ إ، فإنه ستئناف اللعب بركلة حرة غري مباشرةاملخالفة ا تإذا تطلب
 رتكبت املخالفة ضده.يضر بالفريق الذي االلعب، بشرط إن هذا ال يؤدي إىل أي إنتقام وال  سري

 

 (More than one offence occurring at the same timeحدوث أكثر من خمالفة واحدة يف نفس الوقت )
يث العقوبة حمن  خطورة الفة األكثراحلكم الثاني( أن يعاقب املخ وأجيب على احلكم )فإنه ، أكثر من خمالفة واحدة يف نفس الوقتعندما يتم ارتكاب 

 االنضباطية، ومن حيث استئناف اللعب واخلطورة اجلسدية والتأثري التكتيكي.
 

 .ملتماثلةاملرتاكمة ال األخطاء احلكم الثاني( بتسجي وأيأمر احلكم )فإنه بركلة حرة مباشرة،  اليت يعاقب عليها املرتكبة كانت املخالفات إذا

 
 (External interferenceالتدخل اخلارجي )

، على سبيل خل يف اللعبذا العمل تداصافرة وكان يف رأي احلكم )واحلكم الثاني( إن هالق بإطالمتفرج قام احلكم الثاني( اللعب إذا أو احلكم )يوقف 
 ، إاّل إذا توقف اللعبيقاف اللعبإلكرة حلظة ايف املكان بإسقاط الكرة اللعب  استئناف جيبنه يقاف اللعب فإبيديه. إذا مت إ املثال: إذا ألتقط الالعب الكرة

  (.8)انظر إىل املادة  داخل منطقة اجلزاء
 

 (Four-second count when the ball is in play( ثواني عندما تكون الكرة يف اللعب )4حساب العد أربع )
كمني على أحد احل جيبإنه ، فمرمى الفريق على الكرة عندما تكون الكرة يف اللعب ويف نصف امللعب اخلاص بفريقهفيها حارس يستحوذ  مرةيف كل 

 ( ثواني بشكل واضح.4)احلكم أو احلكم الثاني( حساب العد أربع )
 

 (Restart of playاستئناف اللعب )
ة باب تكتيكيف اللعب ألستأخري استئنابال يسمح جيب أن استئناف اللعب بسرعة و خصوصًا التأكد من تنفيذعلى احلكم )واحلكم الثاني( جيب 

ستخدام ليس من الضروري اي و( ثوان4) حبساب أربع أركلة الركنية أو ركلة احلرة(. يف هذه احلاالت يبدركلة التماس، رمية املرمى، االستئنافات مثل: )
 .نذارهفيجب إاستئناف اللعب  عب يؤخرالأي ( ثواني هي )ركلة البداية أو ركلة اجلزاء(، 4ربع )أالعد  يتم فيها تطبيق حسابال  اليتحاالت  يف الصافرة.

 
 .املباراة سري حول ميدان اللعب لتسهيل عملية استئناف وتفعيل يتواجدوايسمح لألشخاص الذين حيملون الكرات بأن 

 
 (Use of the whistleستخدام الصافرة )ا
  يف احلاالت التالية:ستخدام الصافرة إجباري ا

 البداية: ركالت
 (.ضافيةواط اإلإذا مت لعب األشاألشواط الوقت اإلضايف،  لبدء اللعب يف )الشوط األول والثاني والشوط األول والثاني من 
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 اهلدف. تسجيل الستئناف اللعب بعد 

 إيقاف اللعب:
  اجلزاء.ركلة احلرة أو ركلة الحتساب 
 إنهاء شوط اللعب عندتعليق أو إلغاء املباراة أو لتأكيد اإلشارة الصوتية للميقاتي ل. 

 :اللعب لـ استئناف
  املطلوبةاملسافة  للتأكد من أن العيب الفريق املدافع يراقبونالركالت احلرة. 

 أمتار 10 الـ الركالت من عالمة. 

 املباشرة ابتداءًا من اخلطأ املرتاكم السادس " الركالت احلرةDFKSAF". 

 اجلزاء. ركلة 

 اللعب بسبب: أن مت إيقافستئناف اللعب بعد ا
 .إشهار البطاقة الصفراء أو احلمراء لسوء السلوك 
 .إصابة العب أو أكثر من الالعبني 

 
 (The use of the whistle is not needed to) لـ ليس ضروريًاستخدام الصافرة ا

 إيقاف اللعب لـ:
 احلالة غري واضحة(. تإذا كان ًاإجبارييكون لكن رمية املرمى أو ركلة الركنية أو ركلة التماس )و 
 بشكل واضح(.بدو أن الكرة مل تدخل املرمى ت احلالة تإذا كان ًايكون إجباريلكن اهلدف )و تسجيل 

 استئناف اللعب من:
  اخلطأ املرتاكم السادس أمتار أو إذا مل يرتكب الفريق املنافس لالعب الراكل 5احلد األدنى للمسافة إذا مل يتم طلب ركلة احلرة. 

 أمتار. 5أو ركلة الركنية أو ركلة التماس يف حال مل يتم طلب احلد األدنى للمسافة  رمية املرمى 

 استئناف اللعب بإسقاط الكرة.
 

لة الركنية تماس أو ركأو ركلة ال عندما يقوم الفريق بتنفيذ ركلة حرة أقل عند احلاجة إليها. تأثريهاصبح سي استخدام الصافرة بشكل كثري ومتكرر
إبالغ سيقوم ب كم الثاني(م )أو احلاحلك فإن، (الصحيح أثناء رمية املرمى)أو التمركز املسافة املطلوبة  من العيب الفريق املدافع أن يراقب يتطلب

حلكم )أو احلكم بل صافرة اقناف اللعب ستئقام الالعب باإذًا احلاالت  هذه اللعب حتى بعد تلك الصافرة. يف ال ميكن استئنافبأنه  الالعبني بشكل واضح
 استئناف اللعب. فإنه يتم إنذار الالعب لتأخريه الثاني(

 
 خلايه إن هذا العمل يتدكان يف رأ اراة إذااني( إيقاف املبجيب على احلكم )أو احلكم الثحد احلكمني صافرته عن طريق اخلطأ، فإنه أثناء اللعب إذا أطلق أ

 توقف اللعب، إاّل إذا ةحلظالكرة  كانت فيه اللعب بإسقاط الكرة من املكان الذي فإنه جيب استئنافإذا أوقف احلكم )أو احلكم الثاني( املباراة  يف اللعب.
ة ألستمرار إشارة واضح يعطيكم الثاني( احلكم )أو احل فإنت الصافرة مل يتداخل يف اللعب إذا صو (.8)انظر إىل املادة  توقف اللعب داخل منطقة اجلزاء

 اللعب.
 

 (Body Language) لغة اجلسد
 لغة اجلسم وسيلة يستخدمها احلكم )واحلكم الثاني( لـ:

 مساعدته يف السيطرة على املباراة.
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 إظهار السلطة وضبط النفس.
 

 القرار. لغة اجلسد ليست وسيلة لتفسري
 

 (The other match officialsاملباراة ) يف اآلخرينحكام  - 6 املادة
 

 (Duties and responsibilitiesالواجبات واملسؤوليات )
يساعدان ا انهما لصاالت. كمارة قدم احلكم الثالث وامليقاتي يقومان مبساعدة احلكمني )احلكم واحلكم الثاني( للسيطرة على املباراة مبوجب قانون ك

 ثل:ممسائل  احلكمني يف سائر األمور األخرى املتعلقة بإدارة املباراة وبناءًا على طلب وإشراف احلكمني، عمومًا هذا يشمل
 فحص ميدان اللعب والكرات املستخدمة ومعدات الالعبني.

 .شاكل باملعدات والنزيف قد مت حلهحتدد ما إذا كانت م
 .التبديل اتيراقب عملية اجراء

 لوقت واالهداف واألخطاء املرتاكمة وسوء السلوك.االحتفاظ بسجالت احتياطية ل
 

 (Positioning of the assistant referees and teamworkمتركز احلكام املساعدين والعمل اجلماعي )
 (Kick-offركلة البداية ) .1

 حة.طاولة امليقاتي ويتأكد بأن البدالء واإلداريني واألشخاص اآلخرين يف أماكنهم الصحي عنديتمركز احلكم الثالث 
 بشكل صحيح. مت تنفيذهان ركلة البداية من أيتمركز امليقاتي على طاولة امليقاتي ويتأكد 

 
 (General positioning during the matchمتركز العام خالل املباراة ) .2

على طول خط  وم بالتحركثالث يقفإن احلكم اليتأكد احلكم الثالث بأن البدالء واإلداريني واألشخاص األخرين يف مواقعهم الصحيحة. للقيام بذلك 
 ولكن بدون الدخول إىل ميدان اللعب. ،التماس إذا لزم األمر

 .سري اللعب ساعة كرونومرت وفقَا جملريات بإيقاف وتشغيليتمركز امليقاتي على طاولة امليقاتي ويتأكد 
 

 (Substitutionsالتبديالت ) .3
على التحرك الث يقوم بكم الثفإن احلالتبديل جتري بشكل صحيح. للقيام بذلك  اتيتأكد احلكم الثالث بأن معدات البدالء صحيحة وإن عملية إجراء

 ولكن بدون الدخول إىل ميدان اللعب. ،طول خط التماس إذا لزم األمر
 

 (Kicks from the penalty markركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء ) .4
مع ، لرتجيحيةا ركالتفيذ فيها تن ن اللعب اليت ال يتمعلى احلكم الثالث أن يتمركز يف نصف ميدا جيبيف حال عدم وجود احلكم املساعد االحتياطي، 

يقوم ية قبل أن لمرة الثانجلزاء لاركلة  ويتحقق بعدم تنفيذ الالعبسلوك الالعبني  يقوم احلكم الثالث مبراقبة ا املوقعالالعبني املؤهلني. من هذ
 .بتنفيذ ركلة اجلزاء من فريقهم الالعبني املؤهلني اآلخرينمجيع 

 
 إذا مت تعيني احلكم املساعد االحتياطي، فإن متركز احلكام تكون كالتالي:
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حارس  وتقدماملرمى  خط التحقق مما إذا كانت الكرة اجتازت. واجبه الرئيسي هو املرمىمرت من  2حوالي مسافة احلكم على خط املرمى  يتمركز
 .من خط املرمىاملرمى 

 
رتكاب ن عدم املث للتأكد كم الثامع احلكم الثاني واحل جيب على احلكم أن يقوم بالتواصل البصري ، فإنهتاز الكرة خط املرمى بشكل واضحعندما جت

 خمالفة.أي 
 

 .س املرمى الفريق الراكل صحيحوحارأمتار للتأكد من أن موقع الكرة  3نقطة عالمة اجلزاء مسافة حوالي  على خط معيتمركز احلكم الثاني جيب أن 
 ويقوم احلكم الثاني بإطالق الصافرة لتنفيذ الركلة.

 
 وعلى اجلانب املقابل للحكم.  املرمىمرت من  2حوالي مسافة على خط املرمى ركز احلكم الثالث يتمجيب أن 

 
 ومساعدة احلكم إذا لزم األمر.املرمى  خط التحقق مما إذا كانت الكرة اجتازتهو للحكم الثالث الرئيسي  واجبال
 

 .املؤهلنيالالعبني  مجيعللسيطرة على  منتصف امللعبدائرة عند  املساعد االحتياطييتمركز احلكم جيب أن 
 

 يتمركز امليقاتي على طاولة امليقاتي وذلك:
 .للتأكد من الالعبني املستبعدين من الركالت الرتجيحية وأن إداري الفريق يتصرفون بشكل صحيح 

  وتسجيل نتيجة الركالت الرتجيحية على شاشة ولوحة النتائج. 0-0إعادة ضبط شاشة ولوحة النتائج لـ 
 

 اجلزاء وأرقام الالعبني الذين ينفذون الركالت. الرتجيحية من عالمة ركالتالتسجيل ب املباراة حكاميقوم مجيع 
 

 (mandatory) (Assistant referee signalsإشارات احلكم املساعد )إجباري( )
الفريق الذي  ةمصطباجتاه بيه ذراعبللفريق عند اخلطأ املرتاكم اخلامس وعند طلب الوقت املستقطع، ويشري  اتعلى احلكام املساعدين إعطاء إشار جيب

 رتكب اخلطأ املرتاكم اخلامس أو طلب الوقت املستقطع.ا
 

حلكم فإنه يقوم ا ت إشرافه،مى حتملراإذا كان احلكم الثالث يراقب خط املرمى عندما يلعب أحد أو كال الفريفني حبارس مرمى الطائر ودخلت الكرة إىل 
 .بتسجيل اهلدفالثالث برفع ذراعه ومن ثم يشري مباشرًة إىل عالمة منتصف امللعب إلبالغ احلكم )واحلكم الثاني( 

 
 (Acoustic signalاإلشارة الصوتية )

 ثاني(.احلكم )واحلكم الاإلشارة الصوتية هي إشارة أساسية يف املباراة، تستخدم فقط عند الضرورة من أجل جذب انتباه 
 احلاالت اليت تكون فيها اإلشارة الصوتية إجبارية:

 نهاية أشواط اللعب.
 عن وجود طلب وقت املستقطع. عالنإ

 إعالن عن نهاية وقت املستقطع.
 لفريق.من قبل ا اخلطأ املرتاكم اخلامسارتكاب  إعالن عن

 الفريق.ي إدارإعالن عن سلوك غري صحيح من قبل البدالء و
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 تبديل.إنتهاك إجراءات الإعالن عن 
 من قبل احلكم واحلكم الثاني. انضباطيخطأ  ارتكابإعالن عن 

 إعالن عن التدخل اخلارجي.
 

هذا  بأن يف رأيهكان اة إذا قاف املباراني( إيجيب على احلكم )أو احلكم الث ، فإنهأثناء املباراة إذا قام امليقاتي بإطالق اإلشارة الصوتية عن طريق اخلطأ
اللعب، إاّل إذا  يقافحلظة إكان الكرة من امل اللعب بإسقاط فإنه يتم استئنافاملباراة بإيقاف احلكم )أو احلكم الثاني(  قامتداخل يف اللعب. إذا  هوالعمل 

شارة إ يعطيكم )أو احلكم الثاني( احل فإنعب إذا صوت اإلشارة الصوتية مل يتداخل يف الل(. 8)انظر إىل املادة  اللعب داخل منطقة اجلزاء مت إيقاف
 واضحة ألستمرار اللعب.

 

م الثالث بوضع إشارة يقوم احلك هفإن ،صةرتكب الفريق خطأ آخر بعد اخلطأ املرتاكم الرابع وقرر احلكم )أو احلكم الثاني( بتطبيق مبدأ إتاحة الفرإذا ا
 امليقاتي.  لى طاولةبوضوح ويف مكان صحيح عاخلطأ املرتاكم اخلامس 

 
 (Chronometerساعة الكرونومرت )

ستخدام با يت املباراةتوقامليقاتي  على جيبثم  .بذلكاحلكم الثاني( بإبالغ احلكم )و فإنه يقوم امليقاتي ،ساعة الكرونومرت بشكل صحيحمل تعمل إذا 
 قي من اللعب.لوقت املتبالغهم باإداري من كل الفريق من أجل إب ، يقوم احلكام املساعدين باستدعاءيف مثل هذه احلالة .ساعة الكرونومرت اليدوي

 
إىل ساعة   حيتسبلوقت اليت ملبإضافة ا تيامليقا يأمر احلكم )أو احلكم الثاني( فإن ،نسّي امليقاتي بتشغيل ساعة الكرونومرتإذا اللعب  أن مت إيقافبعد 

 .الكرونومرت
 اللعب، يتم تشغيل ساعة الكرونومرت على النحو التالي: استئنافبعد 

 وفقًا لإلجراءات.وحتركها بوضوح، مت ركل الكرة ركلة البداية: بعد أن 
 وفقًا لإلجراءات.رمي الكرة بيديه، برمية املرمى: بعد أن يقوم حارس املرمى 

 لإلجراءات.وفقًا وحتركها بوضوح، مت ركل الكرة بعد أن ركلة الركنية: 
 وفقًا لإلجراءات.وحتركها بوضوح، مت ركل الكرة بعد أن ركلة التماس: 

 وفقًا لإلجراءات.وحتركها بوضوح، مت ركل الكرة بعد أن ركلة حرة مباشرة خارج منطقة اجلزاء: 
وحتركها مت ركل الكرة بعد أن : خط منطقة اجلزاء علىالفريق املهاجم  من قبل أو نيالفريق ألي من ركلة حرة غري مباشرة خارج منطقة اجلزاء

 وفقًا لإلجراءات.بوضوح، 

 وفقًا لإلجراءات.وحتركها بوضوح، مت ركل الكرة بعد أن ركلة حرة مباشرة أو غري مباشرة للفريق املدافع داخل منطقة اجلزاء: 
 وفقًا لإلجراءات. وحتركها بوضوح ألماملركل الكرة  بعدركلة اجلزاء: 

 وفقًا لإلجراءات. مباشرًة وبشكل واضح اهلدف تسجيل بقصدركل الكرة  بعد: السادسطأ املرتاكم اخل ابتداءًا منركلة حرة مباشرة 
 وفقًا لإلجراءات. ميدان اللعب والمست أرضيةأحد احلكمني )احلكم أو احلكم الثاني(  يدمن  الكرة إطالق أو رمي : بعدإسقاط الكرة

 
 

 
 
 



 هاوكار ساالر امحد احلكم الدولي وخنبة آسيا   د.  :ترمجة.    ……  2020/2021  صاالتالقدم قانون كرة               

 108 

 (The start and restart of playابتداء واستئناف اللعب ) - 8املادة 
 

 (Kick-offركلة البداية )
 

 لبداية.فيذ ركلة ااألمر بتن املرمى أو أي العب آخر بأنهم مستعدون قبل حراسمن التأكيد ليس من الضروري أن يطلب احلكم )أو احلكم الثاني( 
 

 (Fouls and misconductاألخطاء وسوء السلوك ) - 12املادة 
 

 (Charging an opponentمكاتفة املنافس )
خمالفة ملكاتفة  تعترب قني.و املرفأبدني ضمن مسافة لعب الكرة بدون استخدام اليدين  تالمس/حتكاكا ستخدامللفراغ با القيام باملكاتفة هو التنافس

 : لعب املنافس إذا
 بطريقة مهملة

 بطريقة متهورة  

 ستخدم قوة مفرطةبا
 

 (Holding an opponentمسك املنافس )
 .دستخدام اليدين أو الذراعني أو اجلسبا حبريةالتحرك من  الالعبالتصرف ملنع  يشملمسك املنافس 

 
الركنية أو  نفيذ ركالتوعند ت داخل منطقة اجلزاء جيب على احلكم )أو احلكم الثاني( بالتدخل املبكر والتعامل حبزم مع خمالفات املسك خصوصًا

 ركالت احلرة. ركالت التماس أو

 
 احلكم الثاني(:على احلكم )و للتعامل مع هذه احلاالت، جيب

 تنبيه أي العب ميسك املنافس قبل أن تصبح الكرة يف اللعب.
 الالعب إذا أستمر باملسك قبل أن تصبح الكرة يف اللعب. إنذار

 تصبح الكرة يف اللعب. مبجرد أنركلة حرة مباشرة أو ركلة اجلزاء وإنذار الالعب إذا حدث ذلك  احتساب
 

يقوم م الثاني( كم )أو احلكاحلفإن زاء، داخل منطقة اجلإىل املهاجم خارج منطقة اجلزاء واستمر مبسكه العب الفريق مبسك  العب الفريق املدافع إذا قام
 ركلة اجلزاء.باحتساب 

 
 (Disciplinary sanctions) االنضباطيةالعقوبات 

 لتحرك يف موقع مفيد.منعه لاالستحواذ على الكرة أو  اكتساب نذار لسلوك غري رياضي عندما ميسك الالعب املنافس ملنعه منجيب إشهار اإل
 مسك املنافس.تسجيل هدف من خالل ل واضحةجيب طرد الالعب إذا منع فرصة 

 مسك املنافس.اليت تنطوي على  يف احلاالت األخرى االنضباطياختاذ مزيد من اإلجراء  جيبال 
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 (Restart of playاستئناف اللعب )
 جزاء إذا حدثت املخالفة داخل منطقة اجلزاء.من مكان حدوث املخالفة أو ركلة حتتسب ركلة حرة مباشرة 

 
 (Handling the ballملس الكرة باليد )

 (Disciplinary sanctions) االنضباطيةالعقوبات 
 ب:العقوم الي عندما على سبيل املثال:، الكرة الالعب يلمسسلوك غري الرياضي عندما بشأن الاإلنذار  فيها هناك حاالت تتطلب

 الكرة. اكتساب االستحواذ علىلمس الكرة ملنع املنافس من ب
 تسجيل هدف بلمس الكرة عمدًا. مبحاولة
 عندما مل يكن حارس املرمى داخل منطقة جزائه وفشل يف حماولته. لتسجيل هدف بيده أو بذراعهاهلدف أو فرصة تسجيل منع  مبحاولة

 
يام من ق  تنشأالالعقوبة  لتسجيل هدف بلمس الكرة عمدًا. إن هذهواضحة يتم طرد الالعب إذا منع املنافس من تسجيل هدف أو فرصة ومع ذلك، 

 تسجيل اهلدف.اليت حالت دون  عادلعمدًا ولكن من التدخل غري مقبول وغري الالعب بلمس الكرة 
 

 (Restart of playاستئناف اللعب )
 جزاء إذا حدثت املخالفة داخل منطقة اجلزاء.أو ركلة ركلة حرة مباشرة من مكان حدوث املخالفة  حتتسب 

 
 جلزاء اخلاصةااخل منطقة آخر. د كما يقوم به أي العب باليد نفس القيود املفروضة للمس الكرة حارس املرمى لديه خارج منطقة اجلزاء اخلاصة به،

مس مع الكرة تاللكرة أو يء/جرم على اخمالفة رمي شباستثناء ، ملس الكرة باليد اليت جتلب العقوبةمذنبًا مبخالفة  أن يكونارس املرمى حلميكن  ال به
 مباشرة. لة حرة غريركاليت تؤدي إىل حارس املرمى مذنبًا بارتكاب العديد من املخالفات  ميكن أن يكونومع ذلك، . بشيء ممسوك باليد

 
 (Offences committed by goalkeepersاملخالفات املرتكبة من قبل حراس املرمى )

 على الكرة:لديه السيطرة حارس املرمى  حيازة على الكرة يعين أن
 إذا ارتدت الكرة من احلارس املرمى.إاّل بلمسها بأي جزء من جسمه،  على الكرةيعترب حارس املرمى مسيطرًا 

 
 سواء: ، ثواني 4الكرة يف نصف امللعب اخلاص بفريقه ألكثر من  أن يستحوذ علىال يسمح حلارس املرمى 

 .)بيديه أو بذراعه )داخل منطقة جزائه 

  (نصف امللعب اخلاص بفريقهأي مكان يف يف )بقدميه. 

 
 رئي.( ثواني بشكل واضح وم4ثل هذه احلاالت، جيب على احلكم القريب من حارس املرمى أن يقوم حبساب العد أربع )يف م

  
صف امللعب نأخرى يف  ًةالكرة مر يف أي مكان على ميدان اللعب، فإنه ال يسمح حلارس املرمى بلمس لعب الكرةأن قام حارس املرمى ببعد  ،باإلضافة

 دون أن يلعبها أو يلمسها املنافس.ب زميله بالفريقاخلاص به بعد أن لعب الكرة إليه بشكل متعمد من قبل 
 

ام زميله ق أنبعد  به اخلاصةء منطقة اجلزا داخلباإلضافة إىل ذلك، ال يسمح حلارس املرمى حتت أي ظرف من الظروف بلمس الكرة بيديه أو ذراعه 
 بركل الكرة إليه، مبا يف ذلك مباشرًة من ركلة التماس. بالفريق
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 (Restart of playاستئناف اللعب )

 غري مباشرة.ركلة حرة حيتسب 
 

 (Offences committed against goalkeepersاملخالفات املرتكبة ضد حراس املرمى )
 حارس املرمى على الكرة بيديه:ال ميكن لالعيب الفريق املنافس أن ينافس حارس املرمى مبجرد استحواذ 

 تعترب خمالفة يف احلاالت التالية:
 طالق الكرة من يديه، على سبيل املثال عندما يقوم بتنطيط الكرة.س املرمى من إمنع حار

 :لعب الكرة أو حماولة القيام بذلك عندما حيمل حارس املرمى الكرة يف راحة يده
 طالقها.ر إيف طو كل الكرة أو حماولة ركلها عندما يكون حارس املرمىرة إذا قام برجيب معاقبة الالعب على اللعب بطريقة خط 
 ركنية.: عند تنفيذ ركلة على سبيل املثال عادل،حركة حارس املرمى بشكل غري  إعاقة

 
 إذا قام اّلإخمالفة،  يأرتكاب ا ةذلك بالضرور حتكاك بدني مع حارس املرمى داخل منطقة اجلزاء حارس املرمى ال يعينهاجم بااملالعب الفريق قيام 

 .ستخدم قوة مفرطةفيها إهمال أو تهور أو ا بطريقةاملهاجم بالقفز أو مكاتفة أو بدفع حارس املرمى  العب الفريق
 

 (Restart of playاستئناف اللعب )
لفرصة، فإنه ابدأ إتاحة بتطبيق م حمدد أعاله ومل يتمكن احلكم )واحلكم الثاني(هو إذا مت إيقاف اللعب بسبب ارتكاب خمالفة ضد حارس املرمى كما 

همال أو تهور أو إفيها  طريقةبرس املرمى املهاجم بالقفز أو املكاتفة أو دفع حاالعب الفريق ام يقباستثناء يتم استئناف اللعب بركلة حرة غري مباشرة، 
استئناف اللعب  يتمنه ، فإم أختاذهااليت يت االنضباطيالنظر عن اإلجراء  بغضاحلكم )أو احلكم الثاني(  جيب علىيف هذه احلالة استخدم قوة مفرطة، و

 رة مباشرة من مكان حدوث املخالفة.بركلة ح
 

 (Playing in a dangerous mannerاللعب بطريقة خطرة )
قب عليه عاالفة ويخمل يصبح أو الفع التصرف فإنحتكاك بدني إذا حصل ا احتكاك بدني بني الالعبني. ال يشمل بالضرورة على اللعب بطريقة خطرة

 ركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء.ب
 
 ل.على األق احتمالية حدوث سوء السلوكيف بعناية النظر حتكاك بدني ينبغي على احلكم )أو احلكم الثاني( حالة ايف 
 

 (Disciplinary sanctions) االنضباطيةالعقوبات 
أما إذا كان التصرف  .انضباطيجراء أي إ عدم اختاذ )أو احلكم الثاني( ينبغي على احلكمف "طبيعي" التنافسالالعب بطريقة خطرة عند  تصرفإذا 

 .املنافس بطريقة متهورة لتنافس إنذار الالعب )أو احلكم الثاني(على احلكم  فيجب واضح إلصابة املنافسينطوي على خطر 
 طرد الالعب. )أو احلكم الثاني( على احلكم فيجب اللعب بطريقة خطرةبتسجيل هدف واضحة لإذا منع الالعب فرصة 
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 (Restart of playستئناف اللعب )ا

 حيتسب ركلة حرة غري مباشرة.
 

أنه مت ارتكاب  ، فيعتربرطةخدم قوة مفستأو تهور أو ااهمال  قد مت بطريقة فيهاعترب احلكم )أو احلكم الثاني( بأن التنافس أأو  إذا كان هناك احتكاك
 ب عليه بركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء.يعاقو خمالفة خمتلفة

 
 (Showing dissent by word or actionاالعرتاض بالقول أو الفعل )إظهار 

 .ام املساعديني( أو احلككم الثاناحل)و احلكم اتلفظي( ضد قرارحتجاج )بشكل لفظي أو غري عن طريق االباعرتاض  ذنباملالالعب أو البديل  جيب إنذار
 

 .لوك فريقهسقانون كرة قدم الصاالت ولكنه لديه درجة من املسؤولية عن مبوجب قائد الفريق ليس له مكانة أو أمتيازات خاصة 
 

 .ومهينة ئةعدوانية ومسيبذيئة وأو إشارات و/ًا ألفاظستخدامه مذنبًا الأو يكون املباراة  حكامأي العب أو البديل الذي يهاجم جيب طرد 

 
 (Delaying the restart of playتأخري استئناف اللعب )

 جيب على احلكم )أو احلكم الثاني( انذار الالعبني الذين يؤخرون استئناف اللعب ألسباب تكتيكية مثل:
 على االمر بإعادة تنفيذها.تنفيذ ركلة حرة من مكان خاطئ بقصد اجبار احلكم )أو احلكم الثاني( 

 ركل الكرة بعيدًا أو محلها بعيدًا باليدين بعد ان أوقف احلكم )أو احلكم الثاني( اللعب.
 .إىل ميدان اللعب لتقييم االصابةالطاقم الطيب  توجيهتأخر يف مغادرة ميدان اللعب بعد 

 احلكم )أو احلكم الثاني( اللعب.ملس الكرة عمدًا بعد أن أوقف عن طريق  إثارة الشغب أو املواجهات
 

 (Simulation)"التحايل" التمثيل 
لسلوكه غري  وسيعاقبيل ًا بالتمثمذنب سيكونصابة أو التظاهر بتعرضه للمخالفة من خالل التظاهر باإلاحلكم الثاني( )و احلكم خداعأي العب حياول 

 .الرياضي. إذا مت إيقاف املباراة بسبب هذه املخالفة فإنه يتم استئناف اللعب بركلة حرة غري مباشرة
 

 (Mass confrontationsاملواجهات اجلماعية )
 يف حاالت املواجهات اجلماعية:

 شخاص الذين بادر أو األلشخص الابسرعة وبكفاءة مع  ويتعاملوا)حتديد هوية املخالف(  واأن حيدد ام )احلكم واحلكم الثاني(ينبغي على احلك
 حيرضون على املواجهات. 

  ية كنهم من رؤمياعية حبيث على ميدان اللعب حول املواجهات اجلم يأخذوا متركزًا جيدًاأن احلكام )احلكم واحلكم الثاني( ينبغي على
 ومشاهدة مجيع األحداث وحتديد هوية املخالفني. 

 حلكمني.ار( ملساعدة م األمثالث واحلكم املساعد االحتياطي )إذا مت تعيينه( أن يدخلوا إىل ميدان اللعب )إذا لزينبغي على احلكم ال 

 .بعد اإلنتهاء من املواجهات اجلماعية، فإنه جيب اختاذ اإلجراءات االنضباطية 
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 (Persistent offencesاالصرار على املخالفة )
 أخصبشكل ومرار. صاالت بإستة قدم القانون كر يرتكبون خمالفات ضدالالعبني الذين  إىلوقات االنتباه يف مجيع األ حلكم )واحلكم الثاني(ينبغي على ا

قانون كرة  نتهاكإستمراره ألنذاره إ فيجبدراك بأنه حتى إذا ارتكب الالعب عددًا من املخالفات املختلفة بالتحديد إاحلكم )واحلكم الثاني(  جيب على
 قدم الصاالت.

 
اق إدارة اللعبة دد ضمن سيب أن حي" أو وجود منط معني هذا كليًا مسألة قرار وجيأو التكرار ليس هناك عدد معني من املخالفات اليت تشكل "االصرار

 بفعالية.
 

 (Serious foul playاللعب العنيف )
 حدثت)إذا  ركلة جزاء خالفة أومن مكان حدوث امل تم تنفيذهاوي استئناف اللعب بركلة حرة مباشرةينبغي الالعب املذنب باللعب العنيف وجيب طرد 

 جزاء الالعب املخالف(.املخالفة داخل منطقة 
 

ذه احلالة هيف مثل  .ًاالحق هدف واضحة لتسجيلهناك فرصة  إذا كانإاّل تاحة الفرصة يف احلاالت اليت تتضمن اللعب العنيف إ ال ينبغي تطبيق مبدأ
 الثاني( طرد الالعب املذنب باللعب العنيف عندما تصبح الكرة القادمة خارج اللعب. على احلكم )أو احلكمجيب 

 

 (Free kicksركالت احلرة ) - 13املادة 
 

 (Distanceاملسافة )
 يسمحاحلكم الثاني( )أو حلكم افإن  ،بإعرتاضها من الكرة أمتار 5يقف مسافة أقل من الذي نافس املقام وحرة بسرعة  إذا قرر الالعب تنفيذ ركلة

 ستمرار اللعب.بأ
 

ذار إنالثاني(  حلكم )أو احلكماعلى  فيجب ،تنفيذ الركلةمن  عمدًا هنعمبالقريب من الكرة نافس املوقام حرة بسرعة  نفيذ ركلةتإذا قرر الالعب 
 اللعب. استئنافلتأخري  املنافس

 
داخل  باقيفس لفريق املنااالعيب ن أو أكثر م واحد العب هناك ال يزال وكان جزائهداخل منطقة  بسرعة الركلة احلرة تنفيذإذا قرر الفريق املدافع ب

 .عباحلكم )أو احلكم الثاني( يسمح بأستمرار الل فإن ،وقت ملغادرة منطقة اجلزاءه مل يكن لديهم منطقة اجلزاء ألن
 

 

 (The penalty kickركلة اجلزاء ) - 14املادة  
 

 (Procedure) اتاإلجراء
 .باحتساب اهلدفاحلكم )أو احلكم الثاني(  فإنه يقوماملرمى، إىل إذا أنفجرت الكرة بعدما أصطدم بقائمي املرمى أو العارضة ودخلت 

ولكن ركلة اجلزاء الثاني( ال يأمر بإعادة تنفيذ  ن احلكم )أو احلكمإىل املرمى، فإدخل تبقائمي املرمى أو العارضة ومل  تإذا أنفجرت الكرة بعدما أصطدم
 .اللعب، ويستأنف اللعب بإسقاط الكرة يقوم بإيقاف
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 الالعب الذي نفذ الركلة االوىل. من قبلركلة اجلزاء اجلديدة فليس من الضروري تنفيذ ركلة اجلزاء، تنفيذ م الثاني( بإعادة احلكم )أو احلكإذا أمر 
 ركلة اجلزاء وإنذار الراكل.تنفيذ عطي احلكم )أو احلكم الثاني( إشارة لتنفيذها، فأنه يأمر بإعادة قبل أن يإذا قام الراكل بتنفيذ ركلة اجلزاء 

 

 (The kick-inركلة التماس ) - 15املادة 
 
 (Procedure for offences) املخالفاتب اخلاصةجراءات اإل

 .التماس ركلةمن نقطة تنفيذ  أمتار 5املنافس الوقوف مسافة ال تقل عن العيب الفريق احلكام بأن على  جيب تذكري
عب الذي يفشل نذار أي الوإ ة التماسقبل تنفيذ ركل ال حيرتم احلد األدنى من املسافةأي العب ينبه عند الضرورة جيب على احلكم )أو احلكم الثاني( 

 .بالفعل أخرى إذا كان اللعب قد بدأ ثواني مرًة 4استئناف اللعب بركلة التماس والبدء حبساب العد فإنه يتم اىل املسافة الصحيحة. الحقًا بالرتاجع 
 

شرًة إىل الكرة مبا تى ولو ذهبتق مبدأ إتاحة الفرصة حيطبتلحكم )أو احلكم الثاني( ل ال جيوزركلة التماس بشكل غري صحيح، فإنه  مت تنفيذإذا 
 .املنافسالعب من الفريق بإعادة تنفيذها من قبل  يأمرلكنه والفريق املنافس، 

 

 (The goal clearanceرمية املرمى ) - 16املادة 
 

 (Procedure for offencesاإلجراءات اخلاصة باملخالفات )
 يتم إعادة فإنه ،ضده أبارتكاب خطع املدافالعب الكرة يف اللعب وقام  تصبحقبل أن أو ال تزال يف منطقة اجلزاء  منطقة اجلزاءإىل إذا دخل املنافس 

 حسب طبيعة املخالفة.املدافع  العب نذار أو طردقد يتم إواملرمى  رميةتنفيذ 
 

رمى قرر ن حارس املألة اجلزاء داخل منطق من العيب الفريق املنافس ال يزال أحد أو أكثر كانإذا من قبل حارس املرمى،  تنفيذ رمية املرمىعند 
 .رار اللعبمح بأستماحلكم )أو احلكم الثاني( يس فإنتنفيذ رمية املرمى بسرعة ومل يكن لدى املنافسني وقت ملغادرة منطقة اجلزاء، 

 
ستخدام او تهور أو أ ليها إهمافبطريقة  لكن ليسوعلى املنافس  بشكل متعمدالكرة  برميإذا قام حارس املرمى عند تنفيذ رمية املرمى بشكل صحيح، 

 احلكم )أو احلكم الثاني( يسمح بأستمرار اللعب. ، فإنهقوة مفرطة
 

مية املرمى، دة تنفيذ رأمر بإعاين احلكم )أو احلكم الثاني( إ، فجزائهعند تنفيذ رمية املرمى، إذا مل يرمي حارس املرمى الكرة من داخل منطقة 
 ة املرمى.ثواني من وقت التوقف حاملا يستعد حارس املرمى إلعادة تنفيذ رمي 4العد  حبسابوعلى الرغم من ذلك فإنه يستمر 

 

 رة بيديه أو بقدميه.رة سواء كانت الكثواني عندما يكون حارس املرمى مسيطرًا على الك 4يقوم احلكم )أو احلكم الثاني( حبساب العد 
 

ل أن تلمسها وقب اللعب الكرة يف بعدما تصبحجزائه منطقة  أو ذراعه عمدًا خارجإذا قام حارس املرمى بتنفيذ رمية املرمى بشكل صحيح وملسها بيده 
املرمى وفقًا  طي ضد حارسجراء انضباإباحتساب ركلة حرة مباشرة للفريق املنافس، واختاذ يقوم احلكم )أو احلكم الثاني(  باإلضافة فإن، اآخر ًاالعب

 لقانون كرة قدم الصاالت. 
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بتنبيه حارس املرمى ويأمره بإعادة تنفيذ رمية املرمى بيده، يقوم احلكم )أو احلكم الثاني(  ى بتنفيذ رمية املرمى بقدمه، فإنإذا قام حارس املرم
 ثواني من وقت التوقف حاملا يستعد حارس املرمى إلعادة تنفيذ رمية املرمى. 4ساب العد لكن يستمر حبو
 

 (The corner kickالركلة الركنية ) - 17املادة 
 

 (Procedure for offencesاإلجراءات اخلاصة باملخالفات )
عند . تى تصبح الكرة يف اللعبح قوس الزاوية )الركنية(أمتار من  5املنافس الوقوف مسافة ال تقل عن العيب الفريق تذكري احلكام بأن على  يتم

يفشل الحقًا  ي العب الذينية وإنذار أركلة الرك قبل تنفيذال حيرتم احلد األدنى من املسافة  أي العب بتنبيهاحلكم )أو احلكم الثاني(  يقومالضرورة 
 الصحيحة.اىل املسافة بالرتاجع 

 
  اللعب.يف الكرة صبحتلكي  نيةال حتتاج الكرة إىل مغادرة منطقة الرك يف اللعب عند ركلها، لذلك وتصبح الركنيةجيب أن توضع الكرة داخل قوس 

 
 نية بسرعة.ركلة الرك افس بتنفيذنه جيوز للفريق املنخارج ميدان اللعب، فإ خارج مرماه أوإنتهى املطاف حبارس املرمى لعب إذا الجزء من حركة ك
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 (Futsal termsمصطلحات كرة قدم الصاالت )
 

A 
Abandon 

       إلغاء
 .إنهاء/إلغاء املباراة قبل الفرتة احملددة إلنتهائها

 
Action area 

 منطقة اللعب الفّعال
 اللعب.جد فيها الكرة واوتمن ميدان اللعب حيث يمنطقة 

 

Accumulated foul 

 اخلطأ املرتاكم
( يف الشوط 0صفر )دءًا من الل فريق، بكجزاء: اليت يتم إضافتها إىل حصيلة عليها بركلة حرة مباشرة أو ركلة اخلطأ اليت يرتكبها الالعب واليت يعاقب 

ا أثناء اليت مت ارتكابه تلك ملباراة إىلاثاني من ضايف فإنه يتم إضافة األخطاء املرتاكمة من الشوط الحال لعب الوقت اإلاألول والشوط الثاني من املباراة. يف 
 الوقت اإلضايف )أي أخطاء الشوط الثاني يتم إضافتها إىل األشواط الوقت اإلضايف(.

 
Advantage     

 مبدأ إتاحة الفرصة
 .غري املخالفكان هذا سيعود بالفائدة للفريق باستمرار اللعب عند حدوث خمالفة إذا )واحلكم الثاني( يسمح احلكم 

 
Assessment of injured player   

 الالعب املصابتقييم 
 كان الالعب حيتاج إىل عالج. إنتقييم سريع لالصابة وعادًة من قبل شخص من الطاقم الطيب لريى 

 
Away-goals rule    

 األرض قاعدة األهداف خارج
لعب الفريق ج األرض )مهداف خارنفس عدد من األهداف، تسجيل األكال الفريقني طريقة لتحديد نتيجة املباراة اليت إنتهت بالتعادل عندما يسجلون 

 املنافس( حيتسب مضاعفة.
  

B 
Blocking 

 احلجز )ستارة القانونية(
منع املنافس   الكرة أوالوصول إىل ألخذ أو التحرك إىل مكان ألجل صرف انتباه املنافس أو منع املنافس منبايقوم الالعب بواسطته هو التصرف الذي 

 متعمد. أو تالمس من الوصول إىل منطقة معينة من ميدان اللعب ولكن بدون أن يسبب احتكاك
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Brutality     

 الوحشية
  تصرف بشكل همجي أو شرس أو العنف املتعمد.

 

C      
Careless 

 اإلهمال
 .ردون حذبأو يتصرف قلة االنتباه أو االعتبار ( من قبل الالعب الذي يظهر أو منافسةمهامجة عادًة يكون أي تصرف )

 
Caution     

 إنذار
ملباراة واليت ينتج إلنذار يف ااطاقيت عقوبة إنضباطية اليت تنتج عنها تقديم تقرير للجهات االنضباطية: والذي يشري إىل إشهار البطاقة الصفراء أو ب

 أو إداري الفريق. أو البديل عنه طرد العب
 

Challenge 

  املنافسة
 تصرف الذي يقوم به الالعب ملنافسة أو لتحدي مع املنافس من أجل الكرة.

 
Charge (an opponent)    

 املنافس(مكاتفة كاتفة )امل
 سم(.باستخدام الكتف واجلزء العلوي للذراع )الذي يبقى قريب من اجلمنافسة بدنية ضد الالعب املنافس، وعادًة يكون 

  

D 
Deceive     

 اخلداع
 ريقه.ادع و/أو فعب املخم إلعطاء قرار غري صحيح أو عقوبة انضباطية غري صحيحة الذي تعود بالفائدة لالاهو تصرف لتضليل أو خلداع احلك

 
Deliberate     

 التعمد
 يقصد به الالعب القيام به: ال يعد بأنه رد فعل غري مقصود.التصرف الذي ينوي أو 

 
Direct free kick    

 ركلة حرة مباشرة 
 ركلة احلرة اليت ميكن تسجيل هدف بركل الكرة مباشرًة إىل مرمى الفريق املنافس بدون أن تلمس العب آخر.

Discretion     
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 تقدير
 .القرار يتم اختاذعندما حكام اآلخرين يف املباراة أو  منيقرار يستخدم من قبل احلك

 
Dissent     

 االعرتاض
 .صفراء(لابطاقة الاملباراة: الذي يعاقب عليه بإنذار ) حكاماعرتاض علين أو عدم املوافقة )لفظيًا أو جسديًا( على قرار 

 
Distract     

 التشتيت -صرف االنتباه 
 .)عادة بشكل غري عادل(إزعاج أو إرباك أو لفت االنتباه 

 
Dropped ball   

 إسقاط الكرة
ستثناء داخل خر مرة )باآس الكرة بإسقاط الكرة لالعب واحد من الفريق الذي مل )أو احلكم الثاني( يقوم احلكم -الستئناف اللعب  "حمايدة" طريقة

 منطقة اجلزاء حيث يتم إسقاط الكرة حلارس املرمى(: تصبح الكرة يف اللعب عندما تلمس األرض.
 

E 
Electronic performance and tracking system (EPTS)   

 "EPTS" األداء اإللكرتوني والتتبعنظام 
 الذي يسجل وحيلل بيانات حول األداء البدني والفسيولوجي لالعب. نظام

 
Endanger the safety of an opponent  

 تعريض سالمة املنافس للخطر
 .طر اإلصابةخلتعرض أو وضع املنافس يف حالة خطر 

 
Excessive force    

 القوة املفرطة
 .استخدام طاقة أو قوة مفرطة أكثر من الالزم

 
Extra time     

 ()أشواط إضافية ضايفالوقت اإل
 .وطشلكل  دقائق 5طريقة حتاول حتديد نتيجة املباراة وحتتوي على شوطني اضافيني متساويني من اللعب حبيث ال يتجاوز 

 

F 
Feinting     
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  التمويه
 القانوني. املسموح به واخلداع غرياخلداع قام قانون كرة قدم الصاالت بتحديد هو التصرف الذي حياول إرباك املنافس. وقد 

 
Flying goalkeeper 

 حارس مرمى الطائر
قد يؤدي  دون حراسة.مرماه ب يف ميدان اللعب، وغالبًا ما يلعب يف نصف ملعب فريق املنافس ويرتكحارس املرمى الذي يلعب )بشكل مؤقت( كالعب 

 ذا الغرض.هل خصيصًاليحل حمل حارس املرمى األصلي يتم إحضاره أو قد يؤديه العب آخر  للفريق هذا الدور حارس املرمى األصلي
 

I 
Indirect free kick    

   ركلة حرة غري مباشرة
 ركلة احلرة اليت ميكن تسجيل هدف منه فقط إذا ملس الكرة العب آخر )من أي الفريقني( بعد ركلها

 

 

Influence area 

 منطقة التأثري
 ني.بني الالعب التنافس صراعحتدث فيها  اليت رمبانطقة املمنطقة من ميدان اللعب حيث ال يتم فيها لعب الكرة ولكن 

 

Impede      

 إعاقة تقدم املنافس

 منع حركة أو تقدم الالعب املنافس.لتأخري أو إعاقة أو 
 

Intercept     

 إعرتاض الكرة

 .املقصودمنع الكرة من الوصول إىل املكان 
 

K 
Kick      

 ركل
 ومت حتركها بوضوح. القدم أو الكاحلاستخدام تقصد بركل الكرة عندما يقوم الالعب باتصال أو بلمس مع الكرة ب

 
Kicks from the penalty mark   

 من عالمة اجلزاء(الركالت الرتجيحية ركالت من عالمة اجلزاء )

ال ن اآلخر وكف أكثر مفريق بتنفيذ الركالت بالتناوب حتى يستطيع أحد الفريقني بتسجيل هدطريقة لتحديد نتيجة املباراة حيث يقوم كل 
خر تعادل عدد األهداف الفريق اآلبع أحد الفريقني ( األوىل لكل فريق، مل يستط5سة )خالل الركالت اخلمباستثناء الفريقني نفذ نفس عدد الركالت )

 حتى يف حال تسجيل كل الركالت املتبقية(. 
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N 
Negligible     

 ضئيلة
 .األهمية غري مهمة أو احلد األدنى من

 

O 
Offence     

 خمالفة
 .الصاالت قدمذي خيرق وينتهك مواد قانون كرة هو التصرف ال

 
Offensive, insulting or abusive language and/or gestures 

 أو مسيئة عدوانية أو مهينة أو بذيئة و/أو إشارات وإمياءات ألفاظ
 .مراء(احلبطاقة الالذي يتصف بعدم االحرتام أو اإلهانة أو اإليذاء: يعاقب عليه بالطرد ))اللفظي وغري لفظي( السلوك 

 
Outside agent   

 عامل خارجي
 .شيء..اخل أي حيوان أو جرم أوأو  داري الفريق(ائمة الفريق )كالعبني والبدالء وإأي شخص ليس من حكام املباراة أو ضمن ق

 

P 
Penalise 

     العقوبة

 جزاء للفريق املنافس.ة أو ركلة املعاقبة: عادًة من خالل إيقاف اللعب ومنح ركلة حر
 

Play      

 لعب
 .عمل أو تصرف من قبل العب الذي يقوم بتالمس مع الكرة )أي لعب الكرة(

 
Playing distance    

 مسافة اللعب 

 حجم جسم الالعب. د علىماملسافة تعت لالعب بلمس الكرة مبد رجله/قدمه أو بالقفز، وللحارس املرمى القفز مبد ذراعيه.املسافة إىل الكرة اليت يسمح 
 

Playing time 

 وقت اللعب
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الكرة إىل خارج ذهب كما مت توقيته باستخدام ساعة الكرونومرت: يقوم امليقاتي بإيقاف ساعة الكرونومرت عندما تالوقت الذي يكون الكرة يف اللعب، 
 للعب أو يتم إيقاف اللعب ألي سبب آخر.ا

 

Pitch 

 ميدان اللعب
 .اللعب حمددة خبطي التماس وخطي املرمى وشباك املرمى عند استخدامها مساحة

 

Q 
Quick free kick    

 ركلة حرة سريعة 

 بعد توقف اللعب. جدًا( بسرعة نياحلكم أي من رة )مع رخصة وإذناحلتنفذ ركلة 
 

R 
Reckless     

 تهورال
 .افسأي فعل أو تصرف )عادًة املهامجة أو املنافسة( من قبل الالعب الذي يتجاهل اخلطر أو العواقب على الالعب املن

 
Restart      

 استئناف اللعب
 .أي طريقة إلستئناف اللعب بعد أن مت إيقافه

 

S 
Sanction     

  ةالعقوب

 .)واحلكم الثاني( احلكماإلجراءات االنضباطية اليت يتخذها 
 

Sending-off     

 الطرد

بطاقة الشهار بإ)وجب الطرد لفة تستالرتكابه خماإجراء انضباطي عندما يتطلب ويتوجب من الالعب مبغادرة ميدان اللعب للفرتة املتبقية من املباراة 
 مراء(.احل
 

Serious foul play    

 اللعب العنيف
 .اقة محراء(طرد )ببطاليت يعرض سالمة املنافس للخطر أو يستخدم قوة مفرطة أو وحشية: والذي يعاقب بالاملهامجة أو املنافسة للكرة 
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Serious injury 

 إصابة خطرة
يدان اللعب من مبسرعة من  ج الالعبسيئة مبا يكفي واليت جيب إيقاف اللعب هلا، ولكن جيب على الطاقم الطيب إخرااإلصابة اليت ُيحكم عليها بأنها 

 من استئناف اللعب. حتى يتمكن ،إذا لزم األمراإلصابة أجل العالج أو تقييم 
 
 
 

Severe injury 

 إصابة شديدة اخلطورة
قييم اإلصابة على لعالج أو ت بإجراء اواليت جيب إيقاف اللعب هلا، ومن الضروري أن يقوم الطاقم الطيب للغايةبأنها خطرية  ُيحكم عليهااإلصابة اليت 

 ود الفقري.صابات العمظام أو إأو كسر الع احملتملة ميدان اللعب قبل إخراج أو إزالة الالعب املصاب، على سبيل املثال: حاالت االرجتاجأرضية 
 

Signal      

 اإلشارة

 .ًة تتضمن حركة اليد أو الذراع أو استخدم الصافرةأو أية من حكام املباراة: عاد نيبدنية من احلكمإشارة 
 

Simulation     

 التمثيل )التحايل(

"(: يرتكب من قبل Deceiveهو فعل أو تصرف الذي خيلق انطباع زائف/خاطيء بأن شيء ما حدث بينما مل حيدث شيء )انظر أيضًا إىل اخلداع "
 .غري عادلة فائدةالعب للحصول على 

 
Spirit of the game    

 روح اللعبة

 .كرياضة ولكن أيضًا ضمن مباراة معينة الصاالت قدمالروح األساسية واجلوهرية لكرة مبادئ 
 

Suspend     

 تعليق املباراة

 و إصابة خطرية.أدان اللعب على مي حدوث تسربات نهاية املطاف: على سبيل املثال بسببإيقاف املباراة لفرتة من الزمن مع النية ألستئناف اللعب يف 
 

T 
Tackle      

 املهامجة
 .املنافسة للحصول على الكرة بالقدم )على األرض أو يف اهلواء(

  
Team list   

 قائمة الفريق
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 .داري الفريقمن الالعبني والبدالء وإ بأمساء عادًة حتتوي على قائمةاليت وثيقة الفريق الرمسية 
 

Team official     

 داري الفريقإ

 .بيبو الطأ أي واحد ليس بالعب مدرج أمسه على قائمة الفريق الرمسية، على سبيل املثال: املدرب أو أخصائي العالج الطبيعي
 

Technical area     

 املنطقة الفنية
 الذي حيتوي على مقاعد للجلوس. والبدالء منطقة خمصصة إلداري الفريق

 
Timeout 

 الوقت املستقطع
 .ضايف(الوقت اإل شوطي ال يوجد وقت مستقطع يفاسرتاحة ملدة دقيقة واحدة اليت يطلبها الفريق يف كل من شوطي املباراة )

 
 
 
 

Two-minute numerical reduction 

 د"2التنازلي ملدة دقيقتني "العد 
: يف ظروف معينة ميكن زيادة د" من وقت اللعب وذلك بعد طرد العب من فريقهم2احلالة اليت يتم فيها تقليص عدد العيب الفريق ملدة دقيقتني "

 إذا قام الفريق املنافس بتسجيل هدف.د" 2عدد الالعبني قبل إنتهاء وقت دقيقتني "

 

U 
Undue interference    

 تدخل غري مناسب
 .تصرف/تأثري غري ضروريالتدخل ب

 
Unsporting behaviour    

 سلوك غري رياضي
 .تصرف أو سلوك غري عادل: ويعاقب عليه باإلنذار

 

V 
Violent conduct    

 السلوك املشني

خص ما عب بضرب شقوم الاليستخدام قوة مفرطة أو وحشية ضد الالعب املنافس أو عندما افس على الكرة ويستخدم أو حياول االتصرف الذي ال ين
 .إذا كانت القوة املستخدمة ضئيلة إاّلمتعمدًا على الرأس أو الوجه 
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 (Referee termsمصطلحات احلكم )
 

Match official(s)     

 اةحكام املبار
 و منظموو/أ لصاالتارة قدم أو جلنة ك نيابًة عن احتاد كرة القدم الصاالت قدماملسؤولني عن إدارة مباراة كرة  مصطلح عام لشخص أو األشخاص
 .املسابقة اليت ختضع املباراة لسلطته

 
“On-pitch” match officials 

 املباراة على "أرضية ميدان اللعب" ماحك

 

Referee      

 احلكم

م وتوجيهات احلكم. احلك حتت سيطرة املباراة يقومون بإدارةحكام اآلخرين يف املباراة ميدان اللعب.  بإدارة املباراة على حكم املباراة الرئيسي الذي يقوم
 يكون هو صاحب القرار النهائي يف املباراة.

 
Second referee 

 الثاني احلكم

كون ييطرة وتوجيهات احلكم. اراة حتت سارة املبيقومون بإدحكام اآلخرين يف املباراة ميدان اللعب.  املباراة الذي يقوم بإدارة املباراة على الثاني يف كماحل
 .الثاني دائمًا حتت إشراف احلكماحلكم 

 
Other match officials     

 نحكام املباراة اآلخري

 ملساعدة احلكمني:حكام اآلخرين يف املباراة قد يقوم املسابقات بتعيني 
 Third referee 

  الثالثاحلكم 

يانات املباراة، ء، وتسجيل بالبدالهو احلكم املساعد الذي يقوم مبساعدة احلكمني )احلكم واحلكم الثاني( بشكل خاص للسيطرة على إداري الفريق و
 على سبيل املثال: األخطاء املرتاكمة واختاذ القرارات.

 Reserve assistant referee 

 احلكم املساعد االحتياطي 

 .لتحكيمعد الذي حيل حمل احلكم الثالث أو امليقاتي الذي ال يستطيع أو غري قادر على االستمرار يف اهو احلكم املسا
 Timekeeper 

 امليقاتي 

 هو حكم املباراة الذي يكون واجبه األساسي السيطرة وإدارة وقت اللعب.
 

 

 للرجال والنساء""والشاطئية  ة البدنية حلكام كرة قدم الصاالتاختبارات اللياق
                                 (Fitness test for futsal and beach soccer referees (men & women)) 
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 (Introductionاملقدمة )
والذي يقيس السرعة القصوى  لسرعةا(: 1يتكون اختبارات اللياقة البدنية حلكام كرة القدم الصاالت )والشاطئية( من ثالث اختبارات: اختبار األول )

بار (: اخت3اه. االختبار الثالث )( والذي يقييم قدرة احلكم على تغيري االجتCODA) كودا(: اختبار 2مرتًا. االختبار الثاني ) 20للحكم على طول 
 ة. ( والذي يقيس قدرة احلكم على أداء تكرارات من الركض األمامي و اجلانيب على مدى فرتة طويلARIETآريت )

 
ن يكون وقت الراحة بني نهاية االختبار دقائق. جيب أ 4إىل  2من  (2) وبداية االختبار الثاني (1) وقت الراحة بني نهاية االختبار األولجيب أن يكون 

 دقائق.  8إىل  6( من 3)وبداية االختبار الثالث ( 2)الثاني 
 

 سطح مشابه.صاالت أو القدم بار على أرضية ملعب كرة جراء االختجيب إ
 

دًا على طول ف جمهزة جييارة إسعاكفاءة. وإنه من اإلجباري وجود س ذيمؤهل ويوصي بإجراء اختبار اللياقة البدنية من قبل مدرب اللياقة البدنية 
 .بأكمله مدة االختبار

 

 (Test 1: Speed: Procedure) : اإلجراءاتالسرعة :1 ختبارالا
 100زيد عن يارتفاع ال  يت علىضوئية( لتوقيت السرعة. جيب تثبيت بوابات التوقكهرولكرتوني )اخلاليا الجيب استخدام بوابات التوقيت اإل .1

ستخدام ساعة ل حماولة باتوقيت كأن يقوم مدرب اللياقة البدنية ذو خربة ب اإللكرتوني فينبغيرض. إذا مل يتوفر بوابات التوقيت سم من األ
 يدوي.التوقيت 

البداية" مبسافة خط بة "قبل بوا "ءخط البد"عالمة  وضعم. وجيب  20 عندبوابة "النهاية" الو رتم 0 عندبداية" جيب تثبيت بوابة "ال .2
 م. 1.5

لكرتوني التوقيت اإل بوابات قدمه األمامي على "خط البدء". مبجرد أن يعطي مسؤول االختبار إشارة للحكم بأن بلمسينبغي أن يقف احلكم  .3
  .الركضًا يف بدء يكون حر احلكم فإنمضبوطة وجمهزة. 

ثا(  90قت الراحة ). خالل وx 2م 20لسرعة ل)أي دقيقة ونصف( كحد أقصى بني اختباري راحة ثانية  90لدى احلكام ينبغي أن يكون  .4
 م العودة باملشي إىل البداية.اجيب على احلكو

 م(.  x 20 1= ضافية أخرى )حماولة واحدة إذا فشل أو سقط احلكم، فإنه يعطي حماولة إ .5

ية. ولكن إذا اولة الثانعد احمليعطي له حماولة ثالثة مباشرًة ب ينبغي أن نهحماولة واحدة من أصل حماولتني فإ إذا فشل أو سقط احلكم من .6
 يعترب احلكم فاشاًل يف االختبار.إنه ( من أصل ثالث حماوالت ف2اولتني )كال احملفشل أو سقط احلكم من 
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 )للرجال( "والشاطئية" واألوقات حلكام كرة قدم الصاالت الدرجة: 1االختبار 
 ثانية كحد أقصى لكل حماولة. 3.30: يكون النجاح 1للحكام الدوليني والدرجة  .1

 ثانية كحد أقصى لكل حماولة. 3.40(: يكون النجاح 3و 2للدرجات األدنى )مثاًل الدرجة  .2

 
 )للنساء( "والشاطئية" الصاالتكرة قدم حلكام واألوقات  الدرجة: 1االختبار 

 ثانية كحد أقصى لكل حماولة. 3.60: يكون النجاح 1الدوليني والدرجة  للحكام .1

 ثانية كحد أقصى لكل حماولة. 3.70(: يكون النجاح 3و 2للدرجات األدنى )مثاًل الدرجة  .2

 
  :تغيري االجتاه(: اإلجراءاتالقدرة على " )CODA: اختبار كودا "2االختبار 

(Test 2: CODA “Change of Direction Ability”: Procedure) 
 

 100زيد عن يارتفاع ال  يت علىجيب استخدام بوابات التوقيت اإللكرتوني )اخلاليا الكهروضوئية( لتوقيت السرعة. جيب تثبيت بوابات التوق .1
ستخدام ساعة ل حماولة باتوقيت كاللياقة البدنية ذو خربة بسم من األرض. إذا مل يتوفر بوابات التوقيت اإللكرتوني فينبغي أن يقوم مدرب 

 توقيت اليدوي.

 8يكون  Cو  Bاخص مرت. واملسافة بني الش 2يكون  Bو  Aدناه. املسافة بني الشاخص أجيب وضع الشواخص كما هو موضح يف الرسم  .2
 أمتار.

 نصف مرت سافةمب. جيب وضع عالمة خط البدء A بشاخص اواليت يشري إليه (CODAبوابة توقيت واحدة فقط الختبار كودا )مطلوب  .3
 .Aقبل بوابة التوقيت  (مرت 0.5)

لكرتوني التوقيت اإل بوابات قدمه األمامي على "خط البدء". مبجرد أن يعطي مسؤول االختبار إشارة للحكم بأن بلمسينبغي أن يقف احلكم  .4
  .الركضًا يف بدء يكون حرفإن احلكم مضبوطة وجمهزة. 

إىل  Cلى اليسار )من أمتار ع 8ثم ركض جانيب ملسافة  ،C ـخط ال بقدميه ويلمس (Cإىل  Aأمتار لألمام )من  10ض احلكم بسرعة يرك .5
B)  ويلمس بقدميه خط الـB من  8ركض جانيب ملسافة ل، ويعود مرًة أخرى( أمتار على اليمنيB  إىلCوبعد أ ) ن يلمس خط الC 

 .A( للخط Aإىل  Cأمتار )من  10يركض سريعًا لألمام ملسافة 

  ، فإنه يعطي له حماولة إضافية أخرى.إذا فشل أو سقط احلكم .6
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يف كال احملاولتني، فيعترب احلكم  فشل أو سقط احلكمإضافية أخرى. وإذا  يعطي له حماولة ينبغي أن نهفإ حماولته، إذا فشل أو سقط احلكم من .7
 فاشاًل يف االختبار.

 

 
 )للرجال("والشاطئية" واألوقات حلكام كرة قدم الصاالت  الدرجة: 2االختبار 

 ثانية كحد أقصى لكل حماولة. 10.00: يكون النجاح 1للحكام الدوليني والدرجة  .1

 ثانية كحد أقصى لكل حماولة. 10.10(: يكون النجاح 3و 2للدرجات األدنى )مثاًل الدرجة  .2

 
 )للنساء("والشاطئية" كرة قدم الصاالت حلكام واألوقات  الدرجة: 2االختبار 

 ثانية كحد أقصى لكل حماولة. 11.00: يكون النجاح 1الدوليني والدرجة للحكام  .1

 ثانية كحد أقصى لكل حماولة. 11.10(: يكون النجاح 3و 2للدرجات األدنى )مثاًل الدرجة  .2

 
 لتحمل السرعة: (Test 3: ARIET: Procedure": اإلجراءات )ARIET: آريت "3االختبار 

 
 12.5يكون  Cو Bاخص مرت. واملسافة بني الش 2.5يكون  Bو Aدناه. املسافة بني الشاخص ضع الشواخص حسب املوضح يف الرسم أجيب و .1

 مرتًا.  20يكون  Dو Bمرت. واملسافة بني الشاخص 

 ف الصوتي.اليقاع امللودة يف ااملوج لوترية السرعةوفقًا  الركض تكراراتم تكملة أ من وضعية الوقوف. جيب على احلكيبد م أنجيب على احلك .2

a. مرت بني الشاخص  20ركض لألمام اليبدأ بB  وD مرت بني الشاخص  20ركض لألمام بالأخرى  والرجوع مرًةD  وB. 

b.  مرت بني الشاخص  2.5مشيB  وA مرت بني الشاخص  2.5، ثم الرجوع واملشيA  وB. 

c.  مرت بني الشاخص  12.5ركض جانيب ملسافةB  وC بني الشاخصمرت 12.5، ثم الرجوع وركض جانيب مواجهًا نفس اجلانب ملسافة C  
 .Bو

d.  مرت بني الشاخص  2.5مشيB  وA مرت بني الشاخص  2.5، ثم الرجوع واملشيA  وB. 
وترية ى م احلفاظ عللى احلكالركض الذهاب واإلياب. جيب عشارة للبدء بالركض ومدة كل فرتة راحة بني طالق إإب سوف يقوم امللف الصوتي .3

 سرعته مع نغمة امللف الصوتي حتى يصل احلكم إىل مستوى املطلوب أو النجاح.

 Dو  C. جيب على احلكم ملس خطي Bط اخلوضع قدمه األمامي على ب يقف ساكنًاموقعه األول )موقع البداية( أن  يفيتطلب من احلكم  .4
يف الوقت احملدد مع النغمة الصوتية سوف يستلم تنبيه  Dو  Cو  B. إذا فشل احلكم أن يضع قدمه على اخلطوط عند التحول والرجوع
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تبار من قبل مسؤول يجب آنذاك استبعاده من االخفواضح من مسؤول االختبار. وإذا فشل احلكم من الوصول يف الوقت احملدد للمرة الثانية 
 االختبار.

 
 
 

 

 
 

 واألوقات حلكام كرة قدم الصاالت "والشاطئية" )للرجال( الدرجة، آريت: 3االختبار 
 (.مرة 39عن  ي ركض متكرر ال يقلم )أ 1.275أي ما يعادل  15.5.3جيب أن يصلوا إىل مستوى : 1للحكام الدوليني والدرجة  .1

 م 1.170أي ما يعادل  15.5جيب أن يصلوا إىل مستوى (: 3و 2للدرجات األدنى )مثاًل الدرجة  .2

 ويستطيع احلكم أن يستمر حتى التعب
 

 كرة قدم الصاالت "والشاطئية" )للنساء(حلكام واألوقات  الدرجة ، آريت:3االختبار 
 م. 975يعادل أي ما  14.8جيب أن يصلوا إىل مستوى : 1الدوليني والدرجة للحكام  .1

 م 820أي ما يعادل  14.3جيب أن يصلوا إىل مستوى (: 3و 2للدرجات األدنى )مثاًل الدرجة  .2
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هاوكار ساالر امحد احلكم الدولي وخنبة آسيا   د.  :ترمجة.    ……  2020/2021  صاالتالقدم قانون كرة               

 128 

 
 
 
 

 (References)املصادر 
 
 

 (FIFAاالحتاد الدولي لكرة القدم ) -1

Futsal laws of the game 2020/2021 

 

 (FIFAاالحتاد الدولي لكرة القدم ) -2
Refereeing International List 2020: www.fifa.com: Fitness test for futsal and beach soccer referees (men & women), p 

243-246. Available at: 

https://resources.fifa.com/image/upload/2020-fifa-list-of-international-match-

officials.pdf?cloudid=bdhkmbhyt2evwe69isju 

 

 

 ( ترمجة، هاوكار ساالر امحد2009-2008)قانون كرة القدم  -3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fifa.com/
https://resources.fifa.com/image/upload/2020-fifa-list-of-international-match-officials.pdf?cloudid=bdhkmbhyt2evwe69isju
https://resources.fifa.com/image/upload/2020-fifa-list-of-international-match-officials.pdf?cloudid=bdhkmbhyt2evwe69isju


 هاوكار ساالر امحد احلكم الدولي وخنبة آسيا   د.  :ترمجة.    ……  2020/2021  صاالتالقدم قانون كرة               

 129 

 
 

 


