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فلسفة و روح القانون
تعتبر كرة القدم أعظم لعبة على وجه األرض؛ فهي تمارس في كل البلدان وعلى مختلف
املستويات .وتعد قوانين اللعبة هي ذاتها في أرجاء العالم كافة بدءا من كأس العالم الذي ينظمه
االتحاد الدولي لكرة القدم FIFAوصوال إلى املباريات التي يلعبها الصغارفي القرى النائية.
إن تطبيق هذه القوانين في كل مباراة في كل اتحاد قاري ،في كل بلد ،في كل مدينة ،وفي كل
قرية عبرالعالم بأسره يعد قوة هائلة يجب الحفاظ عليها ،ويمثل أيضا فرصة يجب استغاللها
ملصلحة كرة القدم في كل مكان.
يجب أن يكون لكرة القدم قوانين من شأنها الحفاظ على “عدالة” اللعبة باعتبار أن العدالة
قاعدة أساسية لجمال “اللعبة الجميلة” وهي سمة جوهرية “لروح” اللعبة أيضا .إن أفضل
املباريات هي تلك التي نادرا ما يكون فيها احتياج للحكم حيث يحترم الالعبون بعضهم البعض،
كما يحترمون حكام املباراة والقوانين.
يجب دائما حماية واحترام نزاهة القوانين والحكام التي تطبق هذه القوانين .كما يجب أن يكون
لدى األشخاص أصحاب السلطة وال سيما املدربين وقائدي الفريقين مسؤولية واضحة اتجاه
اللعبة الحترام حكام املباراة واحترام قراراتهم.
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إدارة التغييرات على قوانين اللعبة

تم وضع أول قانون “عالمي” لكرة القدم عام  ،1863وفي عام  1886تم تأسيس مجلس االتحاد
الدولي لكرة القدم ( )IFABمن قبل االتحادات البريطانية األربعة لكرة القدم (االتحاد اإلنجليزي
لكرة القدم ،االتحاد األسكتلندي لكرة القدم ،االتحاد الويلزي لكرة القدم ،االتحاد األيرلندي
لكرة القدم) ،ليكون الهيئة العاملية املسؤولة عن تطويروحماية قوانين كرة القدم .وقد انضم
االتحاد الدولي لكرة القدم ( )FIFAإلى مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ( )IFABعام .1913
من أجل أن يتم تعديل أحد القوانين يجب أن يقتنع مجلس االتحاد الدولي لكرة القدمIFAB
بأن هذا التعديل سيحقق مصلحة للعبة .وهذا يعني أحيانا أن التعديل املقترح سيتم اختباره،
كما يحدث مثال عند اللجوء إلى حكم الفيديو املساعد ( )VARواستخدام التبديل اإلضافي في
الوقت اإلضافي .ولكل تعديل مقترح ،كما رأينا أثناء املراجعة الهامة لتحديث قوانين اللعبة منذ
 ،2017/2016يجب أن يكون التركيزعلى :العدالة والنزاهة واالحترام والسالمة ومتعة املشاركين
وكيفية استفادة اللعبة من التكنولوجيا .يجب أن تشجع القوانين أيضا على مشاركة الجميع
بغض النظرعن الخلفية أو الكفاءة.
على الرغم من وقوع حوادث ،إال أن القوانين يجب أن تجعل اللعبة آمنة على قدر املستطاع.
وهذا يتطلب أن يظهرالالعبون االحترام ملنافسيهم وأن يخلق الحكام بيئةآمنة من خالل التعامل
بحزم مع هؤالء الذين يلعبون بطريقة عدوانية وخطيرة .إن القوانين تجسد رفض اللعب الغير
اآلمن من خالل عباراتها االنضباطية مثل“ :املواجهة املتهورة” ( إنذار= بطاقة صفراء) و”تعريض
سالمة املنافسة للخطر” أو “استخدام القوة املفرطة” (طرد= بطاقة حمراء).
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يجب أن تكون كرة القدم جذابة وممتعة سواء لالعبين أو حكام املباراة أو املدربين فضال عن
الجماهير واملشجعين واإلداريين...الخ .ينبغي أن تساعد القوانين على أن تكون اللعبة جذابة
وممتعة بحيث يتمكن الناس ،بغض النظر عن العمر والجنس والدين والثقافة والعرق والنوع
والتوجه الجن�سي واإلعاقة ....الخ ،من املشاركة واالستمتاع بكرة القدم.
إن قوانين الكرة بسيطة نسبيا ،مقارنة بالرياضات األخرى ،ولكن ألن العديد من املواقف
“ذاتية” وألن الحكام بشر (وبالتالي يرتكبون أخطاء) ،ستكون بعض القرارات مثار للجدل
والنقاش .بالنسبة لبعض الناس ،يعتبر هذا النقاش جزءا من املتعة والتشويق ولكن ،سواء
كانت القرارات صحيحة أم خاطئة ،فإن “روح” اللعب تتطلب دائما احترام قرارات الحكام.
ال يمكن للقوانين أن تتعامل مع كل الحاالت املمكنة ،ولذلك عندما ال يكون هناك ُحكم مباشر
الحكم
منصوص عليه في القانون فإن مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم  IFABتتوقع أن يتخذ َ
قرارا ضمن “روح اللعبة” – وهو ما يتضمن غالبا طرح سؤال “ما الذي تريده كرة القدم /تتطلع
إليه؟”
سيستمرمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم  IFABفي العمل مع أسرة كرة القدم العاملية بحيث
تكون تغييرات القوانين في مصحلة كرة القدم على كافة املستويات وفي جميع ارجاء العالم.
وهكذا ،تكون نزاهة اللعبة والقوانين والحكام محل احترام وموضع تقديروحماية.
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خلفية مراجعة قوانين اللعبة 2019/20

بدأت مراجعة قوانين اللعبة  2017/2016فترة من التعديالت األشمل األبعد أثرا في تاريخ
مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم  .IFABلقد كان الهدف هو أن تصبح القوانين أكثر وضوحا
وأكثرسهولة وأنها تعكس احتياجات اللعبة الحديثة على كافة املستويات.
كان العديد من هذه التعديالت نتيجة ملقترحات مقدمة من أشخاص ومجموعات واتحادات
وطنية لكرة القدم من جميع أنحاء العالم ،تمت مراجعتها من قبلمجلس االتحاد الدولي لكرة
القدم  IFABوفرق فنية واستشارية لضمان أن كل قطاعات كرة القدم تساهم في تطوير
القوانين ،على اعتبارأن القوانين تخدم جميع من يشارك في اللعبة وليس الحكام فقط.
شملت التعديالت الحديثة العديد من املباديء التي أرسيت في مراجعة 2017/2016وحاولت،
كما وضح في استراتيجية “اللعبة العادلة” ،أن تحسن من جاذبية اللعبة ومستويات السلوك.
في هذا اإلطار ،وافق اجتماع الجمعية العمومية  AGMعلى بعض التعديالت الهامة بهدف
املساعدة على تطويرأقل مستويات كرة القدم ،ويشمل ذلك:
•منح املزيد من املرونة لالتحادات الوطنية لكرة القدم لتعديل بعض القوانين
“التنظيمية” للمساعدة على تطويركرة القدم في بلدانها.
•استخدام خيار االستبعاد املؤقت (تجميع األخطاء) كعقاب بديل لإلنذار (البطاقة
الصفراء) في مباريات الشباب وقدامى الالعبين وذوي االحتياجات الخاصة والبراعم
(املستويات األقل ).
•تطبيق قاعدة عودة املستبدلين على مباريات الشباب وقدامى الالعبين وذوي
االحتياجات الخاصة (وهي مسموح بها بالفعل في مباريات البراعم).
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في مارس  ،2018وافق اجتماع الجمعية العمومية لـمجلس االتحاد الدولي لكرة القدمIFAB
على سلسلة جديدة من التعديالت ،كان أهمهما خيار السماح بعمل تبديل إضافي في الوقت
اإلضافي واستخدام حكام الفيديو املساعدين (.)VARs
وكان خيار استخدام تبديل إضافي في الوقت اإلضافي في مصلحة كرة القدم على كل املستويات
حيث يمكن لالعب “النشيط” اإلضافي أن ينقذ العبا آخرمن اإلنهاك /اإلصابة ويزيد من فرص
اللعب في حال تقرر وقت إضافي.
كما كان إدخال حكام الفيديو املساعد أكبر ثورة في كرة القدم االحترافية منذ أكثر من قرن.
وبالنظرإلى أن األمراستغرق سنوات عديدة من النقاش قبل أن تتخذ الخطوات املبدئية ملعرفة
ما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تساعد في صنع القراردون اإلضراربتدفق الحركة والعاطفة
شبه املستمرين للعبة ،فقد كانت “ثورة” سريعة بشكل ملحوظ.
كانت أول مباراة تم فيها استخدام حكم الفيديو املساعد في نيوجير�سي بنيويورك ،الواليات
املتحدة األمريكية في  21أغسطس  ،2016وعلى نحو الفت للنظر بعد  32شهرا فقط ،تم
استخدام حكام الفيديواملساعدين في نهائي كأس العالم  FIFA 2018في موسكو .لن يحل حكام
الفيديواملساعدين أبدا كل “خالف” ،حيث أن العديد من القرارات ذاتية ،لكن اعتماده من قبل
معظم الدول الكبرى في العالم يوضح أن كرة القدم تؤمن بأن حكام الفيديو املساعدينتحقق
عدالة أكبروتحسن سلوك الالعبين.
ستؤثر العديد من تغييرات القانون لعام  2019/20بشكل مباشر وإيجابي على طريقة اللعب
وصورتها  ،على سبيل املثال:
البناء على ركالت املرمى حيث أن الكرة لم تعد من الضروري مغادرة
•املزيد من اللعب ّ
منطقة الجزاء قبل أن يتم لعبها.
قانون كرة القدم  | 19/20املقدمة
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•لن ُيسمح لالعبين املهاجمين بالدخول إلى “الحائط» الدفاعي إلحداث عرقلة وصراع
(مما يؤخراللعبة أيضا).
•من شأن إجراء إسقاط الكرة بشكل أكثرعدال أن يوقف «االنتهاكات» الحالية  -سيتم
أيضا إسقاط كرة إذا ارتطمت الكرة بالحكم ودخلت املرمى ،أو تغير الفريق الذي
بحوزته الكرة ،أو بدأ هجوم جديد.
كجزء من إصرار مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم  IFABاملستمر على استخدام القوانين
لتحسين السلوك وصورة اللعبة ،سيتلقى اآلن الجهازالفني إذا أساء السلوك بطاقة صفراء أو
حمراء ،وإذا لم يتم تحديد هوية املخالف ،فسوف يحصل املدرب الرئي�سي على البطاقة.
سوف يواصل مجلس االتحاد الدولي لكرة القدمIFABتجاربه على تغييرات القانون الهامة .لقد
نجحت معظم التجارب حتى اآلن  ،لكن ما يسمى بنظام «»AB-BAالخاص بالركالت من عالمة
الجزاء  -وفيه يقوم الفريق الذي أخذ الركلة الثانية بالتناوب -لم يحقق نجاحا ،ألنه في املقام
األول معقد وكرة القدم في األساس لعبة بسيطة (وتقليدية!) لذلك تم إلغاءه.
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املستقبل

تم وضع إستراتيجية “اللعب العادل” لـمجلس االتحاد الدولي لكرة القدم IFABللفترة 22-2017
لدراسة التغييرات املقترحة وملعرفة ما إذا كانت ستفيد اللعبة .لقد تم استقبال االستراتيجية
بشكل جيد في جميع أنحاء عالم كرة القدم وكانت هناك موافقة قوية على أن تركز على ثالثة
مجاالت مهمة:
•العدالة والنزاهة:
° °هل سيؤدي التعديل املقترح إلى تعزيزعدالة ونزاهة اللعبة داخل أرض امللعب؟
•العاملية والشمولية:
° °هل سيعود التعديل املقترح بالنفع على كافة مستويات كرة القدم في جميع أرجاء
العالم؟
° °هل سيشجع التعديل املقترح املزيد من الناس من جميع الخلفيات والكفاءات
على املشاركة والتمتع بكرة القدم؟
•التطور التكنولوجي:
° °هل التعديل املقترح له تأثيرإيجابي على اللعبة؟
سوف يواصل مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ،IFABبالتعاون مع فرق الخبراء التابعة له،
التشاور على نطاق واسع بشأن عدد من املوضوعات املهمة املتعلقة بالقانون ،بما في ذلك
سلوك الالعب وربما تعزيزدور قائد الفريق.
ومن خالل التركيز على النزاهة والعاملية والشمولية والتكنولوجيا،سيواصلمجلس االتحاد
الدولي لكرة القدم IFABتطويرالقوانين لتعزيزلعبة أفضل في كل ملعب من مالعب كرة القدم
في كل جزء من العالم.
لقد بدأت التغييرات املهمة في القانون في السنوات األخيرة تساهم بشكل كبير في زيادة وقت
اللعب واإلنصاف وجاذبية اللعبة .ومع استخدام حكام الفيديو املساعدين ،من املتوقع أيضا
أن يتحسن سلوك الالعبين .سيجعل كل هذا اللعبة أكثرمتعة للعب واملشاهدة والتحكيم.
18

يستمتع مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم IFABإلى حد كبير بالتفاعل مع الناس في جميع
أنحاء العالم ،ونحن دائم ا نشعر بالسعادة واالهتمام لتلقي االقتراحات أو األسئلة املتعلقة
بقوانين اللعبة .في الواقع  ،لقد جاءت العديد من التغييرات األخيرة في القانون من اقتراحات
من أشخاص من مختلف أنحاء العالم.
نتطلع في املستقبل إلى مزيد من التواصل على نحو أيسر وعلى نطاق أوسع ،لذا يرجى مراجعة
موقعنا ملزيد من التفاصيلwww.theifab.com :
كما يرجى االستمرارفي إرسال اقتراحاتكم وأفكاركم واستفساراتكم إلى:
lawenquiries@theifab.com
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مالحظات
على قوانني
اللعبة

اللغات الرسمية :

يصدر مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم IFABقوانين اللعبة باللغات اإلنجليزية والفرنسية
واألملانية واألسبانية .في حال كان هناك اختالف في الصياغة فإن النص اإلنجليزي هو املعتمد.
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•يجب على الحكام تطبيق القانون من خالل “روح” اللعبة للمساعدة على تنظيم
مباريات تتسم بالعدالة واألمان.
•يجب على الجميع احترام حكام املباراة وقراراتهم ،كما ينبغي عليهم أن يتذكروا
ويحترموا أن الحكام بشروأنهم سوف يرتكبون أخطاء.
تقع على الالعبين مسؤولية كبيرة للغاية من أجل الحفاظ على صورة اللعبة ،كما ينبغي على
قائد الفريق أن يلعب دور ا هام ا في املساعدة على ضمان احترام القوانين وقرارات الحكام.

مفتاح

تم وضع خط أصفرتحت التغييرات األساسية في القوانين وظللت في الهامش.
تم وضع خط أسفل التغييرات التحريرية.
 =YCبطاقة صفراء (إنذار)؛  = RCبطاقة حمراء (طرد).
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كرة القدم
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إن عاملية قانون اللعبة تعني أن اللعبة في األساس هي ذاتها في جميع أنحاء العالم وعلى كافة
املستويات .فإلى جانب أن القوانين تساعد على خلق بيئة “عادلة” وآمنة ملمارسة اللعبة ،يجب
أيضا أن تحفزهذه القوانين على املشاركة واالستمتاع باللعبة.
على مر التاريخ ،سمح مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم IFABالتحادات كرة القدم الوطنية
ببعض املرونة لتعديل القوانين “التنظيمية” لفئات معينة في كرة القدم .إال أن مجلس االتحاد
الدولي لكرة القدم IFABيؤمن بقوة أنه يجب منح اتحادات كرة القدم الوطنية مزيدا من
الخيارات لتعديل بعض الجوانب التي يتم بها تنظيم لعبة كرة القدم إذا ما كان هذا التعديل
سيعود بالنفع على كرة القدم في بلدانهم.
إن كيفية لعب املباراة وتحكيمها يجب أن تكون واحدة في كل مالعب كرة القدم في العالم بدءا
من مسابقة االتحاد الدولي لكرة القدم  FIFAلكأس العالم حتى أصغر قرية .ومع ذلك ،ينبغي
أن تحدد احتياجات كرة القدم املحلية مدة املباراة وعدد األشخاص الذين يمكنهم املشاركة
وكيف يمكن معاقبة بعض السلوكيات غيرالعادلة.
بناءا على ذلك ،فإن اجتماع الجمعية العمومية ملجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ـ  IFABرقم
 131والذي عقد في لندن في  31مارس  2017وافق باإلجماع على أن االتحادات الوطنية لكرة
القدم أصبحت اآلن لديها الخيارفي تعديل كل أو بعض الجوانب التنظيمية لقوانين كرة القدم
والتي يتحملون مسؤوليتها ،وهي كالتالي:
في مباريات كرة القدم للشباب وقدامى الالعبين وذوي االحتياجات الخاصة والبراعم:
•مساحة امللعب.
•حجم ووزن الكرة واملادة املصنوعة منها.
•املسافة بين قائمي املرمى وارتفاع العارضة عن األرض.
•مدة شوطي املباراة (املتساويين) (ومدة الشوطين اإلضافيين املتساويين).
•استخدام إعادة إشراك املستبدلين.
•استخدام نظام االستبعاد املؤقت ( )Sin binsلبعض /كل اإلنذارات (البطاقات
الصفراء).
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في كل املستويات باستثناء املسابقات التي تضم الفريق األول لألندية في املستوى االعلى أو
الفرق الدولية من املستوى “أ”:
•يسمح لكل فريق بإجراء خمسة تبديالت كحد أق�صى ،باستثناء مباريات الشباب
حيث يتم تحديد الحد األق�صى من قبل االتحادات الوطنية أو القارية أو االتحاد
الدولي لكرة القدم (.)FIFA
باإلضافة إلى ما سبق ،وملنح االتحادات الوطنية مزيدا من املرونة لدعم وتطويركرة القدم
املحلية في بلدانهم ،وافق اجتماع الجمعية العمومية ملجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ـ
 IFABعلى التعديالت التالية املتعلقة “بفئات” كرة القدم:
•لم تعد كرة القدم النسائية فئة منفصلة وأصبح لها اآلن نفس وضع كرة القدم
للرجال.
•تمت إزالة الحدود العمرية للشباب وقدامى الالعبين – أصبح لدى االتحادات
الوطنية لكرة القدم واالتحادات القارية واالتحاد الدولي لكرة القدم  FIFAاملرونة
لتقريرحدود السن لهذه الفئات.
•يحدد كل اتحاد وطني لكرة القدم أي املسابقات في املستوى األقل لكرة القدم التي
تعد “براعم “ .
السماح بتعديالت أخرى:
لالتحادات الوطنية لكرة القدم الخيار في اعتماد تعديالت متنوعة ملسابقات مختلفة -ليس
هناك حاجة لتطبيقها بصورة شاملة أو تطبيقها جميعا .ورغم ذلك ،ال يسمح بإجراء أية
تعديالت أخرى دون إذن من مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم.IFAB
يجب على االتحادات الوطنية لكرة القدم إخطار مجلس االتحاد الدولي لكرة القدمIFAB
باستخدامها ألي من هذه التعديالت وفي أي مستوى ،ألن هذه املعلومات وخاصة سبب (أسباب)
استخدام هذه التعديالت يمكن أن يمثل أفكار /استراتيجيات للتطوير يمكن ملجلس االتحاد
الدولي لكرة القدم ـ  IFABمشاركتها للمساعدة على تطويركرة القدم في اتحادات وطنية أخرى.
يحرص مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم IFABحرصا شديدا على االستماع ألية تعديالت
ممكنة للقوانين ،وهو األمرالذي من شأنه زيادة املشاركة وجعل كرة القدم أكثرجاذبية وتعزيز
تطويرها في العالم بأسره.
26
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دليل استخدام االستبعاد املوقت ()Sin bins

وافق اجتماع الجمعية العمومية ملجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ـ  IFABرقم  131الذي عقد
في لندن في  3مارس  2017على استخدام االستبعاد املوقت (تجميع األخطاء) لكل أو لبعض
اإلنذارات  /البطاقات الصفراء (ب ص) في مباريات الشباب وقدامى الالعبين وذوي االحتياجات
الخاصة والبراعم ،وذلك يخضع ملوافقة االتحاد الوطني لكرة القدم املنظم للمسابقة أو
االتحاد القاري أو االتحاد الدولي لكرة القدم  ،FIFAحسب االختصاص.
وردت اإلشارة إلى االستبعاد املوقت في القانون في:

املادة  – 5الحكم (السلطات والواجبات):
اإلجراءات االنضباطية:
الحكم له السلطة في إشهارالبطاقات الصفراء والحمراء واستبعاد الالعب مؤقتا -إذا ما كانت
قواعد املسابقة تسمح باالستبعاد املوقت -من لحظة دخوله إلى امللعب عند بداية املباراة حتى
نهاية املباراة بما في ذلك االستراحة بين الشوطين والوقت اإلضافي والركالت من عالمة الجزاء.
يتم االستبعاد املؤقت لالعب عندما يرتكب خطأ يستوجب اإلنذار ويعاقب “بالوقف” الفوري
من املشاركة في الجزء التالي من املباراة .إن الفلسفة وراء ذلك هو أن العقاب الفوري يمكن أن
يكون له تأثيرإيجابي كبيروفوري على سلوك الالعب املخطيء ،وربما على فريقه أيضا.
يجب على االتحاد الوطني لكرة القدم واالتحاد القاري واالتحاد الدولي لكرة القدم  FIFAاملوافقة
على بروتوكول لالستبعاد املؤقت (للنشرفي قواعد املسابقة) من خالل اإلرشادات التالية:

28

الالعبون فقط
•يطبق االستبعاد املؤقت على جميع الالعبين (بما فيهم حراس املرمى) باستثناء األخطاء
التي تستوجب إنذار(بطاقات صفراء) والتي يرتكبها البديل أو الالعب املستبدل.

إشارة الحكم
•يشير الحكم إلى االستبعاد املؤقت عن طريق إشهار بطاقة صفراء ( )YCثم يشير بكلتا
ذراعيه إلى منطقة االستبعاد املؤقت (غالبا ما تكون املنطقة الفنية لالعب).

مدة االستبعاد املؤقت
•مدة االستبعاد املؤقت واحدة لكل األخطاء.
•ينبغي أن تتراوح مدة االستبعاد املؤقت من  %15-10من مدة اللعب اإلجمالية (على
سبيل املثال 10 :دقائق في مباراة مدتها  90دقيقة؛  8دقائق في مباراة مدتها 80
دقيقة).
•تبدأ مدة االستبعاد املؤقت من لحظة استئناف اللعب بعد مغادرة الالعب للملعب.
•ينبغي على الحكم أن يحتسب ضمن مدة االستبعاد املؤقت أي وقت “ضائع” نتج
عن توقف اللعب حيث سيتم إضافته في نهاية كل شوط (مثل التبديل ،اإلصابات،
...الخ).
•يجب أن تحدد لجان املسابقات األشخاص الذي سيساعدون الحكم في احتساب مدة
االستبعاد املؤقت -يمكن أن يكون ذلك مسؤولية مندوب املسابقة أو الحكم الرابع أو
حكم محايد مساعد ،وخالفا لذلك يمكن أن يكون أحد مسؤولي الفريق.
•بمجرد أن ينتهي وقت االستبعاد املؤقت يمكن لالعب العودة من خط التماس بعد
إذن الحكم الذي يمكن أن يعطية اإلذن أثناء اللعب.
•الحكم له القرارالنهائي بشأن وقت عودة الالعب.
•ال يمكن استبدال الالعب املستبعد مؤقتا حتى نهاية وقت االستبعاد املؤقت ( وال يمكن
ذلك إذا كان الفريق قد استنفد كل التبديالت املسموح بها).
•في حال عدم إكتمال مدة االستبعاد املؤقت عند نهاية الشوط األول ( أو نهاية الشوط
الثاني في حالة لعب وقت إضافي) يتم استكمال الجزء املتبقي من مدة االستبعاد
املؤقت من بداية الشوط الثاني (أو بداية الوقت اإلضافي).
•يسمح لالعب الذي لم ينهي مدة االستبعاد املؤقت عند نهاية املباراة باملشاركة في
الركالت من عالمة الجزاء (ركالت الجزاء).
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منطقة االستبعاد املؤقت
•يجب على الالعب املستبعد مؤقتا أن يبقى في املنطقة الفنية ( في حالة وجودها) أو مع
مدرب الفريق /الجهازالفني ،إال في حالة “اإلحماء” (تحت نفس ظروف التبديل).

املخالفات أثناء االستبعاد املؤقت
•الالعب املستبعد مؤقتا الذي يرتكب مخالفة تستوجب اإلنذار (البطاقة الصفراء)
أو الطرد (البطاقة الحمراء) أثناء مدة االستبعاد املؤقت لن يسمح له باملشاركة مرة
أخرى في املباراة وقد ال يتم تغييره أو استبداله.

إجراءات انضباطية أخرى
•سوف تحدد لجان املسابقات /االتحادات الوطنية لكرة القدم ما إذا كان يجب اإلبالغ
عن االستبعاد املؤقت للجهة املعنية أم ال ،وما إذا كان هناك املزيد من اإلجراءات
االنضباطية سيتم اتخاذها ،مثل الوقف بعد تجميع عدد مرات من االستبعاد املؤقت،
كما هو الحال بالنسبة لإلنذارات.

أنظمة االستبعاد املؤقت
يمكن للمسابقة استخدام نظامي االستبعاد املؤقت التاليين:
•النظام (أ) – لجميع اإلنذارات (البطاقات الصفراء)
•النظام (ب) – لبعض وليس كل اإلنذارات (البطاقات الصفراء)

النظام (أ) – االستبعاد املؤقت لجميع اإلنذارات (البطاقات الصفراء)
•يتم معاقبة جميع اإلنذارات باالستبعاد املؤقت.
ثان (بطاقة صفراء) في نفس املباراة:
•إذا حصل الالعب على إنذار ٍ
o oسيحصل على استبعاد مؤقت مرة ثانية وحينها لن يتمكن من املشاركة مرة أخرى
في املباراة.
o oقد يستبدل بأحد البدالء في نهاية وقت االستبعاد املؤقت الثاني ما لم يكن فريقه
قد استنفذ الحد األق�صى من التبديالت ( وذلك ألن الفريق قد “عوقب” بالفعل
بأن لعب بدون هذا الالعب ملرتين من وقت االستبعاد املؤقت).
30

النظام (ب) – االستبعاد املؤقت لبعض وليس كل اإلنذارات (البطاقات
الصفراء)*
•هناك قائمة محددة مسبقا من املخالفات التي تستوجب اإلنذار(البطاقة الصفراء) والتي
سيتم املعاقبة عليها باالستبعاد املؤقت.
•تعاقب جميع املخالفات األخرى التي تستوجب اإلنذاربالبطاقة الصفراء.
•يمكن لالعب الذي تم استبعاده مؤقتا ثم حصل على إنذارأن يكمل اللعب.
•يمكن لالعب الذي حصل على إنذار ثم حصل على استبعاد مؤقت أن يكمل اللعب بعد
نهاية فترة االستبعاد املؤقت.
ثان في نفس املباراة ،مدة االستبعاد
•يستكمل الالعب ،الذي حصل على استبعاد مؤقت ٍ
املؤقت وال يمكن له أن يشارك مرة أخرى في املباراة .يمكن استبدال هذا الالعب بأحد
البدالء في نهاية فترة االستبعاد املؤقت الثاني ما لم يكن فريقه قد استنفذ الحد األق�صى
من عدد مرات التبديل ،غير أن الالعب الذي حصل أيضا على إنذار (بطاقة صفراء) ال
يستوجب االستبعاد املؤقت ال يمكن استبداله أو تغييره.
ثان في نفس املباراة ولن يتمكن من املشاركة
•سيتم طرد الالعب الذي يحصل على إنذار ٍ
مرة أخرى في املباراة وال يمكن تغييره  /استبداله.
* قد ترى بعض املسابقات أنه من املفيد استخدام االستبعاد املؤقت فقط مع األخطاء
التي تستوجب اإلنذارات املتعلقة بالسلوك “غيرالالئق” مثل:
•التحايل.
•تعمد تأخيرالفريق املنافس عن استئناف اللعب في املباراة.
•االعتراض أو التعليقات اللفظية أو اإليماءات.
•إيقاف هجوم واعد عن طريق املسك أو الشد أو الدفع أو ملس الكرة باليد.
•الخداع غيرالقانوني من قبل منفذ ركلة الجزاء.
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إرشادات عن عودة املستبدلين

بعد موافقة اجتماع الجمعية العمومية ملجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ـ IFABرقم 131
الذي عقد في لندن  3مارس  2017أصبح قانون كرة القدم يسمح اآلن باستخدام نظام عودة
املستبدلين في مباريات الشباب وقدامى الالعبين وذوي االحتياجات الخاصة والبراعم ،وذلك
بعد موافقة مسابقات اتحاد كرة القدم الوطنية أو االتحاد القاري أو االتحاد الدولي لكرة
القدم  ،FIFAحسب االختصاص.
وردت اإلشارة إلى عودة املستبدلين في القانون في:

املادة ( – )3الالعبون (عدد التبديالت):
عودة املستبدلين
•يقتصر السماح باستخدام نظام عودة الالعبين املستبدلين على مباريات الشباب
وقدامى الالعبين وذوي االحتياجات الخاصة والبراعم ،ويخضع ملوافقة االتحاد
الوطني لكرة القدم أو االتحاد القاري أو االتحاد الدولي لكرة القدم .FIFA
الالعب “املستبدل العائد” هو الالعب الذي شارك بالفعل في املباراة وتم استبداله (العب
مستبدل) ،ثم يعود الحقا للمشاركة في نفس املباراة عن طريق دخوله بديال لالعب آخر.
باستثناء السماح لالعب املستبدل بالعودة للعب في املباراة ،تطبق كل أحكام املادة () 3وقوانين
كرة القدم على عودة الالعبين املستبدلين للمباراة .وبشكل خاص ،يجب اتباع إجراءات التبديل
املوضحة في املادة( .)3
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1

ميدان اللعب
1 .1سطح ميدان اللعب
يجب أن يكون ميدان اللعب بأكمله عشبا طبيعيا او  ،في حال سمحت لوائح املسابقة
يمكن أن يكون عشبا صناعيا بالكامل ،باستثناء أن تنص لوائح املسابقة على مزيج
من العشب الطبيعي والصناعي (نظام هجين).
ينبغي أن يكون لون العشب الصناعي أخضرا.
حيثما يتم االستعانة بأسطح العشب الصناعي في مباريات ضمن مسابقات بين
منتخبات تمثل اتحادات وطنية لكرة القدم تابعة للفيفا أو مباريات ضمن مسابقات
دولية لألندية ،يجب أن يفي سطح امللعب بمتطلبات برنامج جودة عشب كرة القدم
باالتحاد الدولي لكرة القدم أو معايير املباريات الدولية ،ماعدا ان يتم منح إعفاء
خاص من قبل مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم .IFAB

2 .2خطوط وعالمات ميدان اللعب
ينبغي أن يكون ميدان اللعب مستطيل الشكل ويتم تحديده بواسطة خطوط
متواصلة وال تشكل خطورة :يمكن استخدام العشب الصناعي كخطوط للمالعب
ذات العشب الطبيعي اذا لم تشكل خطورة .تتبع هذه الخطوط املناطق التي تحدها.
فقط يتم وضع الخطوط املوضحة بالقانون رقم  1لتحديد ميدان اللعب.عند اللعب
على أسطح صناعية يتم السماح بوضع خطوط أخرى شريطة أن تكون مختلفة
األلوان ويتم تمييزها بوضوح عن ألوان خطوط كرة القدم.
الخطان الطويالن يمثالن خطي التماس ،في حين أن الخطين األقصر يمثالن خطي
املرمى .يتم تقسيم ميدان اللعب إلى نصفين بواسطة خط وسط امللعب والذي أيضا
يربط بين نقطتي منتصف خطي التماس.تقع عالمة منتصف امللعب في نقطة الوسط
من خط منتصف امللعب .يتم رسم دائرة يصل نصف قطرها إلى  9.15مترا (10
ياردات) حول هذه العالمة.
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يمكن وضع عالمات خارج ميدان اللعب من قوس الراية الركنية بمسافة  9.15مترا
(10ياردات)وذلك عموديا على خطي اﻤﻟرمى ﻭ خطي التماس.
يجب أن تكون كافة الخطوط بنفس العرض والذي ال يزيد عن  12سم ( 5بوصه).
يجب أن تكون خطوط املرمى بنفس عرض القائمين وعارضة املرمى.
يجب منح الالعب الذي يقوم بوضع عالمات غيرمصرح بها على سطح ميدان اللعب
إنذارا للسلوك الغيرريا�ضي .في حال مالحظة الحكم قيام الالعب بذلك أثناء املباراة،
يتم منح إنذارلالعب عندما تصبح الكرة خارج اللعب.
.3

3األبعاد:
يجب أن يكون طول خط التماس أطول من طول خط املرمى.

•طول خط التماس
الحد األدنى  90مترا ( 100ياردة)
الحد األق�صى  120مترا ( 130ياردة)
.4

•طول خط املرمى
الحد األدنى  45مترا ( 50ياردة)
الحد األق�صى  90مترا ( 100ياردة)

4أبعاد ميدان اللعب في املباريات الدولية:

•طول خط التماس
الحد األدنى  100مترا ( 110ياردة)
الحد األق�صى  110مترا ( 120ياردة)

•طول خط املرمى
الحد األدنى  64مترا ( 70ياردة)
الحد األق�صى  75مترا ( 80ياردة)

يجوز للمسابقة تحديد طول خط املرمى وخط التماس وفقا لألبعاد املوضحة اعاله

36

corner area

min. 45 m (50 yds) / max. 90 m (100 yds)
corner flagpost (compulsory)

goal line

7.32 m (8 yds)
goal area

penalty mark
penalty area

flagpost (optional)

min. 90 m (100 yds) / max. 120 m (130 yds)

penalty arc

radius
9.15 m
(10 yds)
centre mark

halfway line

touchline

centre circle

optional
mark
16.5 m
(18 yds)
16.5 m (18 yds)

radius 1 m (1 yd)
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5.5 m
(6 yds)

11 m
(12 yds)
5.5 m (6 yds)

9.15 m (10 yds)

9.15m
(10yds)

9.15 m (10 yds)

•القياسات تكون من الحافة الخارجية للخطوط الن
.الخطوط جزء من املنطقة التي تحدها
•عالمة الجزاء تقاس من مركزالعالمة الى الحافة الخلفية
.لخط املرمى
 | ميدان اللعب1  | قانون رقم19/20 قانون كرة القدم
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5منطقة املرمى:
يتم رسم خطان عموديان على خط املرمى على مسافة  5,5متر ( 6ياردة) من الحافة
الداخلية لقائمي املرمى ويمتد هذان الخطان داخل ميدان اللعب على مسافة  5،5متر
( 6ياردة) ثم يتم ربطهما بخط مواز لخط املرمى .إن املساحة املحددة بهذه الخطوط
وخط املرمى هي منطقة املرمى.

.6

6منطقة الجزاء:
يتم رسـم خـطـان عـمـوديـان عـلـى خـط املرمى عـلـى مـسـافـة 16.5متر ( 18يـاردة)
مـن الـحـافـة الـداخـلـيـة لقائمي املرمى ويـمـتـد هـذان الخطان داخـل مـيـدان
اللـعـب عـلـى مـسـافـة  16.5متر ( 18ياردة) ثـم يتم ربطهما بـخـط مـواز لـخـط
املرمى .إن الـمـنـطـقـة الـمـحـددة بـهـذه الخطوط وخط املرمى هي منطقة الجزاء.
داخـل كـل من منطقتي الجزاء ،توضع عالمة الجزاء على مسافة  11متر (12
ياردة) من نقطة منتصف املرمى وذلك ما بين قائمي املرمى وعلى بعد متساو منهما.
ويتم رسم قوس من دائرة نصف قطرها9.15متر( 10ياردة) من كل عالمة جزاء وذلك
خارج منطقة الجزاء.

.7

7منطقة الركنية:
يتم تحديد منطقة الركنية برسم ربع دائرة ،نصف قطرها 1متر (ياردة واحدة) من
قائم كل راية ركنية داخل ميدان اللعب.
Corner flagpost is compulsory
Flagpost to be not less than 1.5 m (5 ft) high,
with a non-pointed top

Lines to be not more
than 12 cm (5 ins) wide
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corner area
)radius 1 m (1 yd

.8

8الرايات الركنية:
يـوضـع قـائـم الـرايـة الـركـنـيـة بـارتـفـاع ال يـقـل عـن 1.5متر ( 5قدم) بـحـيـث
يـحمل راية وال يكون له رأس مدبب وذلك عند كل منطقة ركنية.
يـجـوز وضـع قـوائـم رايـات مـمـاثـلـة عـنـد كـل مـن نـهـايتي خـط منتصف امللعب وذلك على
بعد ال يقل عن 1متر(ياردة واحدة) خارج خط التماس.

.9

9املنطقة الفنية
ترتبط املنطقة الفنية باملباريات التي تقام في مالعب يوجد بها مناطق مخصصة
ملقاعد مسئولي الفريقين  ،البدالء والالعبون املستبدلون كما هو موضح أدناه:
•ينبغي أن تمتد املنطقة الفنية ملسافة  1متر(ياردة واحدة) فقط على كال
من جانبي منطقة الجلوس املخصصة وتمتد ملسافة  1متر(ياردة واحدة)
من خط التماس.
•ينبغي القيام بوضع خطوط لتحديد هذه املنطقة.
•يتم تحديد عدد األشخاص الذين يحق لهم شغل املنطقة الفنية بموجب
لوائح املسابقة.
املتواجدون
باملنطقة الفنية:
•األشخاص
° °يتم تحديدهم قبل بداية املباراة وفقا للوائح املسابقة.
° °يجب أن يتقيدوا بالسلوك بطريقة مسئولة.
° °يجب التقيد بحدود املنطقة الفنية باستثناء الحاالت الخاصة،
على سبيل املثال دخول أخصائي العالج الطبيعي/الطبيب إلى
ميدان اللعب ،بإذن وإشارة من حكم املباراة ،لتقييم حالة العب
مصاب.
•يحق لشخص واحد فقط في كل مرة بتوجيه تعليمات تكتيكية من داخل
املنطقة الفنية.
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1010املرميان
يجب وضع املرمى على مركز كل من خطي املرمى .يتشكل املرمى من
قائمين رأسيين مثبتين على مسافتين متساويتين من قوائم الراية الركنية
ويتصالن من أعلى بواسطة عارضة أفقية .يجب أن يتم تصنيع القائمين
والعارضة من مادة معتمدة يجب أن يكون القائمين والعارضة على شكل
مربع أو مستطيل أو دائري أو بيضاوي واليجب أن تشكل خطرا بأي حال.
املسافة ما بين القائمين من الداخل7.32متر ( 8ياردة) ويكون االرتفاع ما بين الحافة
السفلية للعارضة واألرض 2.44متر( 8قدم).
يجب أن يكون موقع قائمي املرمى بالترابط مع خط املرمى وفقا للرسم املوضح لذلك.
يجب أن يكون القائمين والعارضة باللون األبيض وبنفس العرض والسمك املتماثل
والذي ال يزيد عن  12سم (  5بوصه) .في حال نـزع أو كـسـرالـعـارضـة يتم إيقاف اللعب
حـتـى يـتـم إصـالح الـعـارضـة أو إعـادة وضـعـهـا سـليمة في مكانها.يستأنف اللعب بكرة
مسقطه  .إذا تعذر إصالح العارضة يجب إلغاء املباراة .ال يجوزاستخدام الحبل أو
أي مادة مرنة أو خطرة أخرى بدال من العارضة .يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة.
باإلمكان تثبيت الشباك إلى املرمى وأرضية ميدان اللعب خلف املرمى ،يجب أن يتم
تثبيت الشباك بأحكام ويجب ان ال تعيق حارس املرمى.
السالمة:
يجب أن يكون املرمى مثبتا بأحكام إلى األرض (متضمنا املرمى املتنقل).
1111تقنية خط املرمى ()GLT
يجوز االستعانة بأنظمة تقنية خط املرمى للتأكد من صحة إحرازالهدف وذلك لدعم
قرارات الحكم.
حيثما تتم االستعانة بتقنية خط املرمى ،يتم السماح بعمل إضافات إلى إطار املرمى
وفقا للخصائص املوضحة ببرنامج االتحاد الدولي لكرة القدم لجودة تقنية خط
املرمى ووفقا لقوانين اللعبة .يجب اإلشارة إلى االستعانة بتقنية خط املرمى ضمن
لوائح املسابقة.
40

)2.44 m (8 ft

)s

8 yd

(m

7.32

ﻳﺠﺐ�ﺃﻥ�ﻳ�ﻮﻥ�ﺷ�ﻞ�ﻗﺎﺋ���ﺍﳌﺮﻣﻰ�ﻓﻴﻤﺎ�
ً
ﻳﺘﻌﻠﻖ�ﺑﺨﻂ�ﺍﳌﺮﻣﻰ�ﻭﻓﻘﺎ�ﻟﻠﺮﺳﻤﺔ�ﺍﺩﻧﺎﻩ

7.32 m

7.32 m

7.32 m

7.32 m
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مبادئ تقنية خط املرمى
يتم تطبيق مبادئ خط املرمى بشكل منفرد على خط املرمى وتتم االستعانة بها فقط
لتحديد ما إذا تم إحرازهدف أم ال.
يجب أن تتم اإلشارة إلى ما إذا تم إحراز هدف أم ال فورا وبصورة تلقائية في غضون
ثانية واحدة من قبل تقنية خط املرمى فقط لحكام املباراة (عبرساعة الحكم بموجب
االهتزازوإشارة بصرية).
متطلبات وخصائص تقنية خط املرمى()GLT
في حال االستعانة بتقنية خط املرمى في مباريات مسابقة ما ،يجب على منظمي
املسابقة ضمان أن هذا النظام معتمد وفقا ألحد املعاييرالتالية:
•معاييرالفيفا للجودة برو
•معاييرالفيفا للجودة
•معاييراملباريات الدولية
يجب أن تقوم هيئة قياسية مستقلة بالتحقق من دقة وعمل األنظمة املقدمة من
مختلف موفري هذه التقنية وفقا ملعايير االتحاد الدولي لكرة القدم للجودة لكتيب
القياس بتقنية خط املرمى .في حال أن هذه التقنية ال تعمل بشكل يتوافق مع كتيب
القياس ،يجب على الحكم عدم االستعانة بتقنية خط املرمى ويجب عليه رفع تقرير
بهذا األمرإلى السلطة املعنية.
حيثما تتم االستعانة بتقنية خط املرمى ،يجب على الحكم قياس مدى فاعلية وعمل
التقنية قبل املباراة وفقا ملا هو منصوص عليه ببرنامج االتحاد الدولي لكرة القدم
للجودة الخاصة بكتيب قياس تقنية خط املرمى.
1212اإلعالنات التجارية
ال يجوز عرض أي شكل من اإلعالنات التجارية ،سواء واقعية أوافتراضية ،على ميدان
اللعب أو على األرضية املغطاة بشباك املرمى أو املنطقة الفنية أو منطقة مراجعة
الحكم (  )RRAعلى األرضية ضمن مسافة  1مترا (ياردة واحدة) من خطوط حدود
امللعب من وقت دخول الفريقين إلى ميدان اللعب إلى توقيت مغادرتهم في استراحة
ما بين شوطي املباراة ،ومن وقت دخولهم مرة أخرى إلى ميدان اللعب إلى توقيت نهاية
املباراة.
ال يجوز وضع أو عرض إعالنات على املرمى أو الشباك أو الرايات الركنية أو قوائم
الرايات الركنية وال يجوز أيضا تعليق أو تثبيت معدات خارجية (كاميرات أو
ميكروفونات ...إلخ) على عناصرميدان اللعب هذه.
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إضافة إلى ذلك ،يجب وضع اإلعالن القائم (العمودي) وفقا لألبعاد التالية كحد
أدنى:
•مسافة  1متر( 1ياردة) عن خطي التماس.
•نفس املسافة عن خط املرمى بنفس عمق شباك املرمى.
•مسافة  1متر( 1ياردة) عن شباك املرمى.
1313الشعارات والعالمات املميزة
ممنوع منعا باتا إعادة إنتاج ،إما بشكل واقعي أو افترا�ضي ،الشعارات والعالمات
املميزة الخاصة بالفيفا أو االتحادات القارية أو اتحادات كرة القدم الوطنية أو
املسابقات أو األندية أو كيانات أخرى ووضعها على ميدان اللعب  ،شباك املرمى
واملناطق التي تغطيها  ،املرمى و قوائم الرايات الركنية أثناء وقت اللعب .مسموح
بوضع تلك الشعارات على الرايات.
1414حكام الفيديو املساعدون ( ) VARs
املساعدون
الفيديو
حكام
في املباريات التي يستخدم فيها
( ) VARيجب ان تتوفرغرفة
تشغيل الفيديو (  ) VORوعلى االقل منطقة واحدة ملراجعة الحكم ( .)RRA
غرفة تشغيل الفيديو ()VOR
غرفة تشغيل الفيديو هي املكان الذي يعمل فيه حكم الفيديو املساعد (،)VAR
مساعد حكم الفيديو املساعد ( )AVARو مشغل االعادة ( ،)ROو يمكن ان تكون في
\ قرب امللعب أو في مكان أبعد .فقط االشخاص املخولون يسمح لهم بدخول غرفة
تشغيل الفيديوأوالتواصل مع حكم الفيديواملساعد ،مساعد حكم الفيديواملساعد
أو مشغل االعادة اثناء املباراة.
الالعب ،البديل ،الالعب املستبدل او مسئول الفريق الذي يدخل غرفة تشغيل
الفيديو سوف يطرد.
منطقة مراجعة الحكم ()RRA
في املباريات التي يستخدم فيها حكام الفيديو املساعدون يجب أن تكون هناك على
االقل منطقة مراجعة واحدة للحكم ( )RRAيمكن للحكم من خاللها القيام بإعادة
مشاهدة داخل امليدان ( ،)OFRيجب أن تكون منطقة مراجعة الحكم :
•في مكان مرئي خارج ميدان اللعب.
•تحدد بوضوح.
الالعب ،البديل ،الالعب املستبدل او مسئول الفريق الذي يدخل منطقة مراجعة
الحكم سوف ينذر.
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الكرة
1 .1املواصفات واملقاييس:
يجب أن تكون الكرة:
•مستديرة.
•مـصـنـعـة مـن مـادة مالئمة.
•مـحـيـط الكرة بين  68سم ( )27بوصة و  70سم ( )28بوصة.
•وزنـهـا بين  410غـرام ( 14أوقية) و  450غـرام ( 16أوقية) عـندبدء املباراة.
•أن يـكـون الـضـغـط الـجـوي مـسـاويـا لـ 1.1 – 6.0ضـغـط جـوي (– 006
001.1غـرام  /سـم )2عـنـد سطح البحر ( 5.8رطل/بوصه مربعه – 6.51
رطل/بوصه مربعه) .
يجب أن تحمل كافة الكرات املستخدمة في مباريات ضمن مسابقة رسمية يتم
تنظيمها تحت إشراف الفيفا أو االتحادات القارية إحدى عالمات الجودة التالية:

معاييراملباريات الدولية

معاييرالفيفا للجودة

معاييرالفيفا للجودة برو

يجوز استخدام كرات تحمل عالمات الجودة السابقة «معتمدة من قبل الفيفا»
أو «تم فحصها من قبل الفيفا» أو «معايير كرات املباريات الدولية» في املسابقات
السالف ذكرها حتى تاريخ  31يوليو .2017
تشيركل عالمة جودة بأنه قد تم اختبارالكرة رسميا وتفي باملتطلبات الفنية الخاصة
بعالمة الجودة هذه والتي تعد إضافة على الحد األدنى من املواصفات املوضحة
بالقانون رقم  2ويجب أن تكون معتمدة من قبل مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم
 .IFABتخضع املؤسسات القائمة بإجراء اختبارات الكرة ملوافقة الفيفا.
حيثما تتم االستعانة بتقنية خط املرمى( ،)GLTيجب أن تحمل كرات ذات التقنيات
املتكاملة إحدى عالمات الجودة املدرجة أعاله.
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قد تتطلب مسابقات اتحادات كرة القدم الوطنية استخدام كرات تحمل إحدى هذه
العالمات.
ال يجوز وضع أي شكل من اإلعالنات التجارية على الكرة املستخدمة في مباريات
تقام ضمن مسابقة رسمية يتم تنظيمها تحت إشراف الفيفا أو االتحادات القارية
أو اتحادات كرة قدم وطنية ،باستثناء الشعار/العالمة املميزة الخاصة باملسابقة
للم َص ِنع .يمكن ألنظمة املسابقة أن تحدد حجم
ومنظم املسابقة والعالمة التجارية ُ
و عدد هذه العالمات.
.2

2استبدال الكرة التالفة:
إذا أصبحت الكرة تالفة :
•يتم إيقاف اللعب و.
•يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة البديلة في املكان الذي أصبحت فيه
الكرة األولي تالفة.
إذا أصبحت تالفة في أثناء ركلة بداية املباراة أو ركلة املرمى أوالركلة الركنية أو الركلة
الحرة أو ركلة الجزاء أو رمية التماس يتم إعادة استئناف اللعب.
إذا أصبحت الكرة تالفة خالل ركلة الجزاء اوالركالت الترجيحية من عالمة الجزاء عندما
تتحرك الى االمام وقبل ان تلمس العب ،عارضة اوقائمي املرمى يعاد تنفيذ ركلة الجزاء.
ال يجوز استبدال الكرة أثناء املباراة إال بإذن من الحكم.

.3

3كرات إضافية
يجوز وضع كرات إضافية تفي بمتطلبات القانون رقم  2حول ميدان اللعب حيث
تتم االستعانة بهذه الكرات تحت إشراف ومراقبة الحكم.
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الالعبون
1 .1عدد الالعبين
تقام املباراة بين فريقين يتألف كل منهما من أحد عشرة العبا كحد أق�صى ،يجب
ان يكون أحدهم حارس مرمى .ال يجوز بدء املباراة أو استمرارها في حال أن أيا من
الفريقين يتألف من أقل من سبعة العبين.
في حال أن فريق يتألف من أقل من سبعة العبين نظرا ألن واحد أو أكثر من هؤالء
الالعبين قد تركوا ميدان اللعب متعمدين ،ال يعد الحكم ملزما بإيقاف اللعب مع منح
مبدأ إتاحة الفرصة ،ولكن ال يجوز استئناف اللعب في حال أن الكرة خارج اللعب
وأحد الفريقين اقل من سبعة العبين كحد أدنى.
اذا كانت لوائح املسابقة تنص على أنه يجب تحديد أسماء الالعبين و البدالء قبل
ركلة البداية وقد بدأ أحد الفريقين املباراة بعدد من الالعبين أقل من أحد عشرة
العبا ،حينئذ يحق فقط لالعبين و البدالء املحددين بقائمة املباراة املشاركة في
املباراة عند وصولهم.

2 .2عدد البدالء
املسابقات الرسمية

عدد البدالء ،خمسة بدالء كحد أق�صى يمكن ان تستخدم في أي مباراة تقام ضمن
مسابقة رسمية سوف يتم تحديده من قبل الفيفا أواالتحاد القاري اواالتحاد الوطني
لكرة القدم .باستثناء مسابقات الرجال و السيدات للفريق االول من االندية التي
تلعب في املستوى االعلى او الفرق الدولي (أ) للكبار ,حيث الحد االق�صى ثالثة بدالء.
يجب أن تنص لوائح املسابقة على:
•تحديد عدد البدالء الذين يجوز تسميتهم ،من ثالثة إلى اثنا عشر بديال
كحد أق�صى.
•فيما اذا كان ممكن استخدام بديل إضافي عندما تصل املباراة الى األشواط
اإلضافية (بغض النظرعن كون الفريق قد استنفذ الحد األق�صى من عدد
التبديالت املسموح بها).
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املباريات األخرى

في مباريات املنتخبات الوطنية أ يمكن تسمية اثنى عشر بديل كحد اق�صى ويمكن
استخدام ستة منهم كحد اق�صى
في كافة املباريات األخرى ،يجوز االستعانة بعدد أكبر من البدالء شريطة التقيد
بالتالي:
•توصل كال الفريقين إلى اتفاق بشأن الحد األق�صى لعدد البدالء.
•تم إبالغ الحكم بذلك قبل املباراة.
في حال عدم إبالغ الحكم أو في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل املباراة ،يحق لكل
فريق إجراء ستة تبديالت كحد أق�صى.

عودة الالعب املستبدل

يتم السماح بإشراك الالعبين املستبدلين مرة أخرى فقط في الشباب ,املخضرمين,
االحتياجات الخاصة ,كرة القدم للبراعم ويخضع األمر التفاقية االتحاد الوطني كرة
القدم ,االتحاد القاري او الفيفا.

3 .3إجراءات التبديل
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يجب إعطاء الحكم أسماء البدالء قبل بداية املباراة .ال يجوز مشاركة أي بديل لم يتم
إدراج اسمه ضمن قائمة البدالء.
يجب التقيد بالتالي من أجل استبدال العب ببديل :
•يجب إبالغ الحكم قبل إجراء أي تبديل.
•الالعب املراد استبداله:
° °يتلقى اذن الحكم بمغادرة ميدان اللعب  ،مالم يكن خارج امللعب
بالفعل ،ويجب ان يغادر عند اقرب نقطه على خط الحدود مالم
يشير الحكم الى ان الالعب يمكن ان يغادر مباشرة وعلى الفور
عند خط املنتصف او أي نقطة أخرى ( على سبيل املثال من اجل
السالمة\ االمن او اإلصابة).
° °يجب ان يذهب مباشرة الى املنطقة الفنية او غرفة تبديل املالبس
ولن يكون له أي مشاركة أخرى في املباراة اال اذا كان مسموح بعودة
املستبدلين.
•في حال أن الالعب املراد استبداله رفض املغادرة  ،يستمراللعب.

يحق للبديل الدخول إلى ميدان اللعب :
•أثناء توقف اللعب.
•عند خط منتصف امللعب.
•بعد مغادرة الالعب املستبدل.
•بعد الحصول على إشارة من الحكم.
يتم استكمال التبديل عند دخول البديل إلى ميدان اللعب ،ومنذ تلك اللحظة يصبح
الالعب املستبدل العب بديل و البديل يصبح العبا و يمكنه ان ينفذ اي استئناف
للعب.
يخضع كافة الالعبين املستبدلين والبدالء لسلطة الحكم سواء اشتركوا في اللعب او
لم يشتركوا.

4 .4تبديل حارس املرمى
يجوز ألي من الالعبين التغييرمع حارس املرمى كالتالي:
•يتم إبالغ الحكم قبل إجراء التغيير.
•إجراء التغييرأثناء توقف اللعب.

5 .5املخالفات والعقوبات
العب مسمى ولم يتم إبالغ الحكم
في حال أن بديال بدأ باملشاركة في املباراة عوضا عن ٍ
بهذا التغيير:
•يسمح الحكم للبديل املسمى بمواصلة اللعب.
•عدم توقيع عقوبة انضباطية ضد البديل.
•يصبح الالعب املسمى بديال.
•ال يتم تقليص عدد التبديالت املسموحة.
•يقوم الحكم برفع تقريرعن الواقعة إلى الجهات املختصة.
في حال إجراء التبديل أثناء استراحة مابين شوطي املباراة أو قبل الوقت اإلضافي ،يجب
استكمال عملية التبديل بالكامل قبل استئناف املباراة .اذا لم يتم تبليغ الحكم يمكن ان
يستمرالبديل املسمى في اللعب و ال يتم اتخاذ أي عقوبة انضباطية ويتم رفع تقريرعن الواقعة
إلي الجهات املختصة.
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في حال أن العبا يغيرمكانه مع حارس املرمى بدون إذن الحكم ،يقوم الحكم باتخاذ اإلجراءات
التالية:
•يسمح بمواصلة اللعب.
•يقوم بإنذار كال الالعبين عندما تصبح الكرة خارج اللعب لكن ليس إذا
حدث هذا التغييرأثناء استراحة ما بين الشوطين (بما في ذلك استراحة بين
شوطي الوقت اإلضافي) او في الفترة من نهاية املباراة و بداية الوقت االضافي
و/او الركالت من عالمة الجزاء.
بشأن أي مخالفات أخرى على هذا القانون :
•يتم إنذارالالعب.
•يتم استئناف اللعب بموجب ركلة حرة غير مباشرة من مكان وجود الكرة
لحظة ايقاف اللعب.

6 .6الالعبون والبدالء املطرودين
الالعب املطرود:
•قبل تقديم قائمة الفريق ال يمكن إدراجه ضمن قائمة الفريق املقدمة بأي
صفة.
•بعد أن تم إدراجه ضمن قائمة الفريق وقبل انطالق املباراة يجوز استبداله
ببديل مسمى  ،الذي ال يمكن احالل بديل عنه ،عدد التبديالت املتاحة
للفريق ال يتم إنقاصها.
•بعد ركلة البداية ال يجوز استبداله.
ال يجوز استبدال البديل املطرود قبل أو بعد بدء املباراة.

7 .7االشخاص الزائدون في ميدان اللعب
املدرب واإلداريون املدرجون ضمن قائمة الفريق ( باستثناء الالعبين أو البدالء)
هم مسئولي الفريق .أي شخص آخر ليس مدرجا ضمن قائمة الفريق كالعب أو
بديل أو مسئول بالفريق يعد عنصرخارجي.
في حال دخول مسئول بالفريق أو بديل أو العب مستبدل أو العب مطرود أو
عنصرخارجي إلى ميدان اللعب ،يجب على الحكم القيام بالتالي:
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•إيقاف اللعب فقط في حال وجود تداخل مع اللعب.
•إبعاد هذا الشخص عند توقف اللعب.
•اتخاذ اإلجراء االنضباطي املالئم.
في حال إيقاف اللعب وكان التداخل من قبل:
•مسئول بالفريق أو بديل أو العب مستبدل أو العب مطرود ،يتم استئناف
اللعب بركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء.
•عنصرخارجي ،يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة.
في حال أن الكرة تتجه إلى املرمى ولم يمنع التداخل العبا مدافعا من لعب الكرة،
يتم احتساب الهدف في حال دخول الكرة الى املرمى (حتى في حال أن التالمس تم
مع الكرة) باستثناء أن التداخل من الفريق املهاجم.

8 .8العب خارج ميدان اللعب
إذا كان الالعب الذي يتطلب إذن من الحكم ملعاودة الدخول الي ميدان اللعب
قام بمعاودة الدخول بدون أذن من الحكم ,يجب على الحكم أن :
•إيقاف اللعب (ليس فورا في حال أن الالعب لم يتداخل في اللعب أو مع
حكام املباراة أو في حال أنه يمكن تطبيق مبدأ اتاحة الفرصة).
•توجيه إنذارلالعب املعني نظرا لدخوله إلى ميدان اللعب بدون إذن.
في حال أن الحكم أوقف اللعب ،يجب استئناف اللعب على النحو التالي:
•بركلة حرة مباشرة من املكان الذي تم فيه التداخل.
•بركلة حرة غيرمباشرة من مكان الكرة في اللحظة الذي تم ايقاف اللعب فيها
إذا لم يكن هناك تداخل.
الالعب الذي يقوم بتجاوز حدود ميدان اللعب كجزء من تحركات اللعب ،ال
يتم اعتباره قد ارتكب مخالفة.
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.9

9إحرازهدف مع تواجد شخص زائد على أرضية ميدان اللعب
في حال ،بعد إحرازالهدف وقبل استئناف اللعب ،قام الحكم بمالحظة تواجد شخص
زائد داخل ميدان اللعب عندما تم إحرازالهدف:
•يجب أن يقوم الحكم بإلغاء الهدف في حال أن هذا الشخص الزائد:
° °العب أوبديل أوالعب مستبدل أوالعب مطرود أومسئول بالفريق
الذي أحرز الهدف :يستئناف اللعب بركلة حرة مباشرة من مكان
وجود الشخص الزائد.
° °عنصر خارجي والذي تداخل في اللعب باستثناء دخول هدف كما
هو موضح أعاله «أشخاص زائدين على أرضية ميدان اللعب» :
يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة.
•يجب أن يقوم الحكم باحتساب الهدف في حال أن هذا الشخص الزائد:
° °العب أوبديل أوالعب مستبدل أوالعب مطرود أومسئول بالفريق
الذي دخل مرماه الهدف.
° °عنصرخارجي لم يتداخل في اللعب.
في كافة الحاالت ،يجب على الحكم إبعاد هذا الشخص الزائد خارج ميدان اللعب.
في حال ،بعد إحرازالهدف وبعد استئناف اللعب ،يالحظ الحكم تواجد شخص زائد
داخل ميدان اللعب عندما تم إحراز الهدف ،ال يمكن إلغاء الهدف .في حال أن هذا
الشخص الزائد مازال على ميدان اللعب ،حينئذ يجب على الحكم القيام بالتالي:
•إيقاف اللعب.
•إبعاد هذا الشخص الزائد.
•استئناف اللعب بإسقاط الكرة أو ركلة حرة وفقا ملا يقتضيه األمر.
يجب على الحكم رفع تقريربشأن هذه الواقعة إلى الجهات املختصة.

1010قائد الفريق
ليس لدى قائد الفريق أي مكانة خاصة أو مميزات ،ولكنه يتحمل قدرمن املسئولية
 54اتجاه سلوك فريقه.
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معدات الالعبين
1 .1السالمة
يجب على الالعب عدم استخدام معدات أو ارتداء أي �شيء يشكل خطورة.
كافة املجوهرات (السالسل والخواتم واألساور واألقراط والعصابات الجلدية
واملطاطية ...الخ) غيرمسموح بها ويجب خلعها .أيضا غيرمسموح باستخدام الشريط
الالصق لتغطية هذه املجوهرات.
يجب تفقد الالعبين قبل انطالق املباراة و البدالء قبل دخولهم إلى ميدان اللعب.
في حال أن الالعب يرتدي أو يستخدم معدات أو مجوهرات غير مصرح بها/تشكل
خطورة ،يجب على الحكم بتوجيه التعليمات التالية إلى الالعب :
•إزالتهم.
•مغادرة ميدان اللعب في أثناء توقف اللعب التالي في حال أن الالعب ال
يستطيع أو غيرراغب في االمتثال بالتعليمات.
يجب منح إنذار إلى الالعب الذي يرفض االمتثال أو يقوم بارتداء هذه األغراض مرة
أخرى.

2 .2معدات إلزامية
تتألف املعدات اإللزامية لالعب من األغراض التالية املنفصلة:
•قميص ذو أكمام.
•سروال.
•جوارب –أي شريط الصق أو اي مادة يتم ارتدائها خارجيا يجب أن تكون
بنفس لون الجزء من الجوارب التي يتم وضعها عليه او تغطيته.
•واقي الساقين– يجب أن تكون مصنعة من مادة مالئمة لتوفير حماية
معقولة ويتم تغطيتها بالجوارب.
•أحذية.
يجوز لحراس املرمى ارتداء سروال بدلة رياضية.
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يجب على الالعب الذي يفقد حذاءه أو واقي الساق بدون قصد استبدالهم في أقرب
وقت ممكن وليس متأخرا عن توقف اللعب التالي ،وفي حال قيام اللعب بركل الكرة
و/أو أحرز هدفا قبل قيامه بذلك ،يتم احتساب الهدف.

3 .3األلوان
•يجب على كال الفريقين ارتداء ألوان مغايرة لكي يتم تفريقهما عن بعضهما
البعض وعن حكام املباراة.
•يجب على كل حارس مرمى ارتداء ألوان مغايرة تميزه عن بقية الالعبين وعن
حكام املباراة.
•في حال أن كال حار�سي املرمى يرتديان قمصان تحمل نفس اللون وليس لدى
كالهما أي قمصان ذات ألوان أخرى ،يسمح الحكم بانطالق املباراة.
القمصان التحتية يجب:
•لون واحد هو نفس اللون الرئي�سي لكم القميص
او
•النقوش /او األلوان التي تتكربالضبط على كم القميص.
يجب أن تحمل السراويل التحتية/الضاغط نفس اللون الرئي�سي للشورت أو الجزء
السفلي من الشورت – يجب أن يرتدي العبي نفس الفريق ألوان مماثلة.

4 .4معدات أخرى
يتم السماح بارتداء معدات أخرى وقائية وغير خطرة ،على سبيل املثال واقي الرأس،
أقنعة الوجه ،واقي الركبة ،واقي الذراع واملصنعة من مواد لينة خفيفة الوزن ومبطنة
مثل قبعات حراس املرمى والنظارات الرياضية.
اغطية الرأس
عند ارتداء اغطية الرأس(باستثناء قبعات حراس املرمى) ،يجب أن تكون:
•سوداء اللون أو تحمل نفس اللون الرئي�سي للقميص (شريطة أن يرتدي
العبي نفس الفريق ألوانا مماثلة).
•تدخل ضمن نطاق املظهراالحترافي ملعدات الالعب.
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•ال تكون متصلة بالقميص.
•ال تمثل خطورة على الالعب الذي يرتديها أو أي العب آخر(مثال آلية فتحها
وإحكامها حول الرقبة).
•عدم وجود أجزاء تتدلى وتمتد من السطح (عناصربارزة/نتوءات).
التواصل اإللكتروني
الالعبون ( بما في ذلك البدالء/املستبدلون والالعبون املطرودون) غير مسموح لهم
بارتداء او استخدام أي نظام إلكتروني او معدات تواصل (ماعدا عندما يسمح
بأجهزة قياس األداء اإللكترونية )EPTS(.استخدام اي نوع من التواصل االلكتروني
بواسطة مسؤولي الفريق غير مسموح به ماعدا اذا كان ذلك مرتبط مباشرة بفائدة
لالعب او سالمته او ألغراض تكتيكية\ تدريبية ولكن فقط جهاز متحرك يدوي صغير
( امثلة القطة صغيره ،سماعة الراس ،سماعة االذن ،جهاز متحرك\ تليفون ذكي،
ساعة ذكية ،جهازلوحي  ،كمبيوترمحمول) يمكن استخدامها .مسئول الفريق الذي
يستخدم معدات غير مسموح بها او يتصرف بشكل غير مسئول كنتيجة الستخدام
معدات التواصل او املعدات االلكترونية سوف يطرد.
أنظمة االداء والتتبع اإللكتروني ()EPTS
حيثما يمكن ارتداء التكنولوجيا ( )WTكجزء من أنظمة االداء والتتبع اإللكتروني
( )EPTSفي املباريات التي تلعب في مسابقة رسمية تنظم تحت رعاية االتحاد الدولي
لكرة القدم ,االتحادات القارية أو اتحادات كرة القدم الوطنية ,يتوجب على منظم
البطولة ضمان بان التقنية املرتبطة بمعدات الالعب غير خطرة و يجب ان تحمل
العالمة التالية:
تشير هذه العالمة الى انه قد تم اختبارها رسميا و يحقق الحد االدنى
ملتطلبات السالمة
من مقياس املطابقة الدولي الذي تم وضعه من االتحاد الدولي لكرة
القدم و وافق عليه مجلس االتحاد
الدولي .و تخضع املعاهد التي تجري االختبارات الى موافقة من قبل
االتحاد الدولي لكرة القدم.
عندما يتم االستعانة أنظمة األداء والتتبع االلكتروني (( )EPTSيخضع االمر لالتفاق
بين اتحاد كرة القدم الوطني  /منظم املسابقة)يجب على منظم البطولة ان يضمن
بان املعلومات والبيانات التي تنقل من أنظمة األداء والتتبع االلكتروني الى املنطقة
الفنية اثناء املباريات التي تلعب في بطولة رسمية تكون موثقة ودقيقة.
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معايير مهنية طورت من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم واعتمدت من مجلس إدارة
االتحاد الدولي لكرة القدم لدعم منظمي البطوالت في عملية تثبيت أنظمة أداء وتتبع
الكتروني موثوقة ودقيقة.
العالمة التالية تشير الى ان جهاز \نظام األداء والتتبع االلكتروني تم اختباره بشكل
رسمي ويطابق متطلبات الثقة والدقة للبيانات املوضوعية في كرة القدم

5 .5الشعارات والبيانات والصور واإلعالنات

يجب أال تحمل املعدات أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية.
يجب على الالعبين عدم الكشف عن املالبس التحتية التي تحمل أي شعارات أو
بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية أو إعالنات غير شعار الشركة املصنعة.
الي مخالفة سيعاقب الالعب و \ او الفريق من قبل منظم املسابقة ،اتحاد كرة
القدم الوطني أو االتحاد الدولي لكرة القدم.

املبادئ :
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•القانون رقم أربعة يطبق على جميع املعدات (بما في ذلك املالبس ) التي يتم
ارتداؤها من قبل الالعبين  ،البدالء  ،الالعبين املستبدلين وأيضا على جميع
مسئولي الفريق في املنطقة الفنية
•يسمح بما يلي:
° °اسم الالعب ،رقمه ،شعار الفريق\ الرمز،شعارات،رموز ملبادرات
تشجيع لكرة القدم ،االحترام والنزاهة و كذلك أية إعالنات يسمح
بها نظام املسابقة او االتحاد الوطني  ،القاري او لوائح االتحاد الدولي
لكرة القدم.
° °حقائق عن املباراة  :الفرق  ،التاريخ ،املسابقة ،املناسبة و املكان.
•الشعار او البيان او الصورة املسموح بها يجب ان تقتصر على واجهة
القميص و\او االكمام
•في بعض الحاالت يمكن ان يظهر الشعار  ،البيان او الصورة على شارة
القيادة فقط

تفسيرالقانون :
عند تفسيرفيما اذا كان الشعار ،البيان أو الصورة مسموح به ،ينبغي مراعاة القانون
رقم  ( 12االخطاء و سوء السلوك ) ،و الذي يتطلب من الحكم اتخاذ اجراء ضد
الالعب املذنب بـ :
•استخدام الفاظ بذيئة ،لغة و  /أو إشارات مهينة و مسيئة.
•إظهاراشارة أو فعل يبعث على االستفزازو السخرية أو طريقة تحريضية.
أي شعارأو بيان أو صورة يندرج تحت هذا الوصف غيرمسموح به
في حين يمكن التعرف بسهولة على الشعارات أو البيانات أو الصور ( الشخصية ) أو ( الدينية
)،عكس (السياسية ) منها و التي تكون أقل وضوحا  ،لكن ال يسمح بالشعارات أو البيانات أو
الصور املتعلقة بما يلي :
•أي شخص ( اشخاص ) حي أو ميت ( إال إذا كان جزء من االسم الرسمي للمسابقة ).
•أي حزب/منظمة/مجموعة سياسية محلية ،اقليمية ،وطنية أو دولية و ما الى ذلك.
•أي حكومة محلية ،اقليمية أو وطنية أو أي من إدارتها ،مكاتبها أو وظائفها.
•أي منظمة ذات طابع تمييزي.
•أي منظمة يحتمل أن تؤدي أهدافها  /أفعالها إلى اإلساءة الى عدد ملحوظ من
الناس.
•أي عمل  /حدث سيا�سي محدد.
وعند استذكار حدث وطني أو دولي هام ،ينبغي النظر بعناية في أحاسيس الفريق املنافس ( بما
في ذلك مؤيدوه ) و عامة الجمهور.
قد تتضمن أنظمة املسابقة مزيدا من القيود/التحديد ،ال سيما فيما يتعلق بحجم و عدد و
موقع الشعارات ،البيانات ،الصور أو االعالنات املسوح بها.
ينصح بأن يتم حل الخالفات التي تتعلق بالشعارات ،البيانات ،الصور قبل بدء املباراة أو
املسابقة.
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6 .6املخالفات والعقوبات

بشأن أي مخالفة لهذا القانون ال يتم إيقاف اللعب و بالنسبة لالعب:
•يتم اعطاءه تعليمات من قبل الحكم بمغادرة ميدان اللعب لتصحيح
معداته.
•يغادرعند توقف اللعب ،باستثناء أنه تم بالفعل تصحيح وتغييراملعدات.
الالعب الذي يغادرميدان اللعب من أجل تصحيح أو تغييرمعداته يجب:
•يتم تفقد وفحص معداته من قبل حكام املباراة قبل السماح له بالعودة
إلى ميدان اللعب.
•يحق له الدخول إلى ميدان اللعب فقط بموجب إذن الحكم (األمرالذي قد
يتم أثناء اللعب).
يجب توجه إنذارإلى الالعب الذي يدخل إلى ميدان اللعب بدون إذن الحكم وفي حال
إيقاف اللعب من أجل توجيه اإلنذار ،يتم منح ركلة حرة غير مباشرة من مكان الكرة
أثناء إيقاف اللعب .مالم يكن هناك تداخل في هذه الحالة يتم منح ركلة حره مباشرة
(ركلة جزاء ) من مكان التداخل.

62
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الحكام
1 .1سلطة الحكم
تدار كل مباراة بواسطة حكم له السلطة الكاملة في تطبيق قوانين اللعبة املتعلقة
باملباراة.

2 .2قرارات الحكم
سوف تتخذ القرارات بأفضل ما لدى الحكم من قدرات وفقا لقوانين اللعبة وروح
اللعبة والتي تستند إلى رأي الحكم الذي لديه السلطة التقديرية باتخاذ اإلجراء املالئم
في إطارعمل قوانين اللعبة.
قرارات الحكم بشأن الوقائع املتعلقة باللعب نهائية  ,بما في ذلك احتساب الهدف
او عدم احتسابه و نتيجة املباراة .قرارات الحكم و الحكام االخرين يجب ان تحترم
دائما
ال يجوز للحكم تغيير قرار بإعادة االستئناف عند إدراكه أنه غير صحيح أو بموجب
مشورة من حكم آخر باملباراة في حال أنه تم استئناف اللعب أو قام الحكم بإطالق
صافرة نهاية الشوط األول أو الشوط الثاني (بما في ذلك الوقت اإلضافي) وقد غادر
ميدان اللعب أوالغى املباراة.ومع ذلك  ،اذا غادرالحكم ميدان اللعب في نهاية الشوط
األول الى منطقة مراجعة الحكم (  )RRAاو لكي يأمرالالعبين للعودة الى ميدان اللعب
 ،فإن هذا ال يمنع تغيرالقراربسبب الحادثة التي وقعت قبل نهاية الشوط.
بإستثناء ماهو موضح في القانون  3.12وبروتوكول حكم الفيديو املساعد ،يجوز
اصدارعقوبة تأديبه بعد إعادة استئناف اللعب فقط اذا كان حكم آخرقد تعرف على
املخالفة وحاول التواصل مع الحكم قبل بدء اللعب ،االستئناف املرتبط بالعقوبة ال
يطبق.
في حال أن الحكم فقد األهلية ،يجوز مواصلة اللعب تحت إشراف حكم آخرباملباراة
حتى الخروج التالي للكرة من اللعب.
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3 .3السلطات والواجبات
يقوم الحكم:

•تطبيق قوانين اللعبة.
•السيطرة والتحكم في املباراة بالتعاون مع حكام املباراة اآلخرين.
•العمل كميقاتي وتسجيل وقائع املباراة و يقدم تقرير عن املباراة الى السلطات املختصة
الذي يتضمن معلومات بشأن اإلجراءات االنضباطية وأي أحداث وقعت قبل أو أثناء أو
بعد املباراة.
•يشرف على و/أو يؤشرباستئناف اللعب.

مبدأ إتاحة الفرصة

•السماح بمواصلة اللعب عند حدوث مخالفة أو خطأ عندما سوف يستفيد الفريق الذي لم
يرتكب املخالفة من إتاحة الفرصة ثم يقوم باملعاقبة على املخالفة أو الخطأ في حال عدم
االستفادة من إتاحة الفرصة في لحظتها أو في غضون بضع ثواني.

اإلجراءات االنضباطية

• ُيعاقب املخالفات االكثر شدة  ,وذلك فيما يتعلق بالعقوبات االنضباطية ,االستئناف,
االلتحام الجسدي و التأثير التكتيكي ,عندما ترتكب اكثر من مخالفة واحدة في نفس
التوقيت.
•اتخاذ إجراء انضباطي ضد الالعبين الذين ارتكبوا مخالفات تستوجب إنذارهم أو طردهم.
•لديه السلطة باتخاذ إجراءات انضباطية منذ الدخول إلى ميدان اللعب من أجل تفقده
قبل املباراة حتى مغادرة ميدان اللعب بعد املباراة (بما في ذلك الركالت الترجيحية من عالمة
الجزاء) .في حال أن ،قبل الدخول إلى ميدان اللعب عند بداية املباراة ،ارتكب العب ما
مخالفة تستوجب الطرد ،لدى الحكم السلطة في منع الالعب من املشاركة في املباراة (يرجى
االطالع على القانون ) 3.6وسيقوم الحكم برفع تقريربشأن أي سوء سلوك آخر.
•لديه سلطة إشهار البطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء وحيثما تسمح انظمة املسابقة
إبعاد الالعب مؤقتا ,من توقيت الدخول إلى ميدان اللعب عند بداية املباراة إلى ما بعد انتهاء
املباراة ،بما في ذلك فترات استراحة ما بين شوطي املباراة واألوقات اإلضافية والركالت من
عالمة الجزاء.
•اتخاذ إجراءات ضد املسئولين واإلداريين الذين ال يلتزمون بالسلوك السليم واملنضبط
ويجوز له تحذيرهم ،او اشهارالبطاقة الصفراء لإلنذاراو البطاقة الحمراء للطرد من ميدان
اللعب ومحيطه املباشر بما في ذلك املنطقة الفنية  :اذ لم يمكن تحديد هوية املخطئ سيتم
معاقبة املدرب الرئي�سي املوجود في املنطقة الفنية.
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يمكن ان يبقى مسئول الفريق الطبي الذي يرتكب مخالفة تستوجب الطرد اذا كان ال يوجد لدى
الفريق مسئول طبي آخرمتاح ,و يعمل اذا احتاج العب الى عناية طبية.

•يقوم باالستعانة بمشورة ومساعدة حكام املباراة اآلخرين بشأن الوقائع واألحداث
التي لم يراها الحكم.

اإلصابات

•يسمح بمواصلة اللعب حتى تصبح الكره خارج اللعب في حال أن الالعب يعاني من
إصابة طفيفة.
•يوقف اللعب في حال أن الالعب يعاني من إصابة حادة مع ضمان أن الالعب قد تم
إخراجه من ميدان اللعب .ال يجوز عالج الالعب املصاب في ميدان اللعب ويجوز له
معاودة الدخول إلى ميدان اللعب بعد استئناف اللعب ،عندما تكون الكرة في اللعب
يجب معاودة الدخول من خط التماس ولكن في حال أن الكرة خارج اللعب ،يجوز له
معاودة الدخول من عند أي خط فاصل آخر .أدناه االستثناءات عن ضرورة مغادرة
ميدان اللعب:
° °إصابة حارس املرمى.
° °اصطدام حارس املرمى بالعب آخر و بحاجة الى عناية.
° °اصطدام العبين من نفس الفريق وبحاجة إلى عناية.
° °وقوع إصابة خطرة.
° °عندما يصاب العب نتيجة مخالفة بدنية حصل على إثرها الالعب املنافس على
إنذارأو طرد (على سبيل املثال مخالفة بتهور أو لعب عنيف) إذا كان ممكنا انهاء
التقييم/العالج بصورة سريعة.
° °عندما يحتسب ركلة جزاء ويكون الالعب املصاب هو املنفذ.
•ضمان مغادرة أي العب ينزف مليدان اللعب .يجوز لالعب معاودة الدخول إلى ميدان
اللعب فقط بموجب إشارة من حكم املباراة الذي يجب أن يكون مطمئنا إلى أن
النزيف قد توقف واليوجد آثاردماء على مالبسه أو معداته.
•في حال قيام الحكم بالسماح للطبيب و/أو حاملي النقالة بالدخول إلى ميدان اللعب،
يجب أن يغادر الالعب على هذه النقالة أو سيرا على األقدام .في حال عدم امتثال
الالعب بذلك ،يجب إنذاره نظيرسلوكه الغيرريا�ضي.
•في حال قيام الحكم باتخاذ قراربإنذارأوطرد العب مصاب وينبغي عليه مغادرة ميدان
اللعب للعالج ،يجب إشهارالبطاقة له قبل مغادرته ميدان اللعب.
•في حال عدم توقف اللعب ألي سبب آخر ،أوفي حال أن إصابة العب ما لم تكن نتيجة
ملخالفة لقوانين اللعبة ،يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة.
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التدخل الخارجي

•إيقاف أو تعليق أو إلغاء املباراة نتيجة ألي انتهاكات لقوانين اللعبة أو بسبب تدخل
خارجي ،على سبيل املثال في حال:
° °عدم كفاية اإلضاءة.
° °اصطدام �شيء ما تم إلقاءه من قبل أحد الجماهيربأحد حكام املباراة أو العب
ما أو إداري بالفريق ،قد يسمح الحكم بمواصلة املباراة أو إيقاف أو تعليق أو
إلغاء املباراة استنادا إلى مدى خطورة وعنف الحادثة.
° °قيام أحد الجماهيرباستخدام صافرة تتداخل مع مجريات اللعب – يتم
إيقاف اللعب ثم استئنافه بإسقاط الكرة.
° °دخول كرة إضافية أو شيئا آخرأو حيوان إلى ميدان اللعب أثناء املباراة،
يجب على الحكم القيام بالتالي:
	-إيقاف اللعب (واستئنافه بإسقاط الكرة) فقط في حال أن هذا األمر يتداخل مع
مجريات اللعب ،باستثناء دخول الكرة إلى املرمى وهذا التداخل ال يمنع الالعب
املدافع من ركل الكرة ،يتم احتساب الهدف في حال دخول الكرة إلى املرمى (حتى في
حال حدوث تالمس مع الكرة) باستثناء التداخل من الفريق املهاجم.
	-السماح بمواصلة اللعب في حال عدم التداخل في اللعب مع إخراجه من ميدان اللعب
في أقرب فرصة ممكنة.
•عدم السماح لألفراد الغيرمصرح لهم بالدخول إلى ميدان اللعب.

4 .4حكم الفيديو املساعد ()VAR

استخدام حكام الفيديو املساعدون ( )VARsيسمح به فقط عندما يكون منظمي
املباراة  /البطولة قد أكملوا بروتكول و متطلبات تنفيذ حكم الفيديو املساعد ( كما
موضح في ّ
كتيب حكم الفيديو املساعد ) و حصلوا على موافقة خطية من مجلس
االتحاد الدولي لكرة القدم و االتحاد الدولي لكرة القدم.
يمكن مساعدة الحكم من قبل حكم الفيديو املساعد ( )VARفقط في حاالت الخطأ
الواضح و الظاهرأو الحادثة مهمة الغائبة املتعلقة ب ـ :
•هدف  /ليست هدف.
•ركلة جزاء  /ليست ركلة جزاء.
•البطاقة الحمراء املباشرة ( ليست البطاقة الصفراء الثانية ).
•الهوية الخاطئة عندما ينذرالحكم أو يطرد الالعب الخطأ من الفريق املخالف.
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املساعدة من حكم الفيديو املساعد ( )VARتتعلق باستخدام االعادة للحادثة .الحكم يقوم
باتخاذ القرار النهائي و الذي يمكن ان يعتمد بشكل كامل على املعلومات من حكم الفيديو
املساعد و  /او الحكم يقوم بمراجعة االعادة بشكل مباشر( مشاهدة داخل امليدان ).
باستثناء ( حادثه مهمة غائبة ) ،الحكم ( و عندما يكون مناسبا الحكام اآلخرون على ميدان
اللعب ) يجب عليهم دائما اتخاذ قرار ( بما في ذلك عدم معاقبة مخالفة محتملة ) ،هذا القرار
ال يتغيرما لم يكن خطأ واضح و ظاهر.

املراجعة بعد استئناف اللعب
إذا تم ايقاف اللعب و استئنافه ،يمكن للحكم ان يقوم بمراجعة ،و اتخاذ العقوبة التأديبية
املناسبة فقط ،لحالة الهوية الخاطئة أو مخالفة طرد مؤثرة تتعلق بالسلوك املشين ،البصق،
العض أو ألفاظ و حركات مبتذلة و مهينة بشكل مفرط.

.5

معدات الحكام

املعدات اإللزامية:
•الصافرات
•الساعات
•البطاقات الصفراء والحمراء
•دفترصغير(أو أي وسيلة أخرى لتسجيل أحداث املباراة)
معدات أخرى
يجوز للحكام استخدام التالي:
•معدات للتواصل مع حكام املباراة اآلخرين –جهازالتنبيه (الراية االلكترونية)
 ،سماعات ...الخ.
•أجهزة متابعة معدل اللياقة البدنية .EPTS
الحكام والحكام االخرون على امليدان يمنعون من ارتداء املجوهرات او أي جهاز الكتروني اخر
بما في ذلك الكاميرات.
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6 .6إشارات الحكم

يرجى االطالع على الرسومات التالية بشأن إشارات الحكم املعتمدة.

ركلة جزاء

ركلة حرة مباشرة
قانون كرة القدم  | 19/20احلكام

ركلة حرة غيرمباشرة
70

إتاحة فرصة ()2

ركلة مرمى
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إتاحة فرصة ()1

ركلة ركنية
71

بطاقة صفراء او حمراء

إشارة التلفزيون للمراجعة
72

للتحقق األصبع إلى اإلذن
اليد  /الذراع ممتدا

7 .7مسئولية حكام املباراة
ال يعد حكم املباراة أو الحكام اآلخرين باملباراة مسئولون عن التالي:
•أي إصابة يتعرض لها العب أو إداري أو مشجع.
•أي ضرر يلحق باملمتلكات من أي نوع.
•أي خسارة أخرى يتعرض لها أي شخص أو نادي أو شركة أو اتحاد أو كيان
آخر التي ترجع أو التي قد ترجع إلى أي قرار تم اتخاذه وفقا ألحكام قوانين
اللعبة أو بشأن اإلجراءات العادية املطلوبة إلقامة أو لعب أو السيطرة على
املباراة.
تتضمن مثل هذه القرارات:
•أن حالة ميدان اللعب أو محيطه أو حالة الطقس إما تسمح أو ال تسمح
بإقامة املباراة.
•إلغاء املباراة ألي سبب كان.
•مدى مالئمة معدات ميدان اللعب والكرات املستخدمة أثناء املباراة.
•إما إيقاف أو عدم إيقاف املباراة نظرا لتدخل الجماهير أو أي مشكلة
بمناطق الجماهير.
•إما إيقاف أو عدم إيقاف املباراة للسماح بنقل الالعب املصاب خارج ميدان
اللعب للعالج.
•الطلب بمغادرة الالعب املصاب ميدان اللعب للعالج.
•إما السماح أو عدم السماح لالعب بارتداء مالبس أو معدات معينة.
•حيث لدى الحكم سلطة السماح أو عدم السماح ألي أشخاص (متضمنين
مسئولي امللعب أو اداريي الفريق أو أفراد األمن أو املصورين أو ممثلي وسائل
اإلعالم) بالتواجد في املنطقة املجاورة مليدان اللعب.
•أي قرار أخر تم اتخاذه وفقا لقوانين اللعبة أو بالتما�شي مع مسئولياتهم و
واجباتهم وفقا ألحكام الفيفا أو االتحادات القارية أو اتحادات كرة القدم
الوطنية أو لوائح و قوانين املسابقات التي تحكم إقامة املباريات .الوطنية أو
لوائح وقوانين املسابقات التي تحكم إقامة املباريات.
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الحكام اآلخرون
حكام املباراة اآلخرون ( حكمين مساعدين ،حكم رابع ،حكمين مساعدين اضافيين ،حكم
مساعد احتياطي ،حكم فيديو مساعد ( )RVAو على االقل مساعد حكم فيديو مساعد
واحد( ) )RAVAيمكن تعيينهم للمباريات .يقومون بمساعدة الحكم في السيطرة على املباراة
وفقا لقوانين اللعبة و لكن القرارالنهائي دائما يتخذ من قبل الحكم.
الحكم ،الحكام املساعدون ،الحكم الرابع ،الحكام املساعدون االضافيون و الحكم املساعد
االحتياطي هم حكام املباراة على امليدان.
حكم الفيديو املساعد و مساعد حكم الفيديو املساعد هم حكام الفيديو و يقومون بمساعدة
الحكم وفقا لبروتكول حكم الفيديو املساعد املحدد من قبل مجلس إدارة االتحاد الدولي لكرة
القدم.
يعمل الحكام اآلخرون تحت إشراف وتوجيهات الحكم .في حال تدخل ال مبرر له أو سلوك غير
الئق ،سيقوم الحكم بإعفائهم من مهامهم ورفع تقريرإلى الجهات املختصة.
باستثناء الحكم املساعد االحتياطي ،يقوم الحكام اآلخرون في امليدان بمساعدة الحكم في
املخالفات واألخطاء عندما تكون رؤيتهم أوضح من الحكم ويجب عليهم تقديم تقريرإلى الجهات
املعنية بشأن أي سوء سلوك خطر أو حادثة أخرى وقعت خارج نطاق رؤية الحكم و حكام
املباراة اآلخرين .يجب عليهم إخطارالحكم و حكام املباراة اآلخرين بشأن أي تقريريتم تقديمه.
يقوم حكام املباراة اآلخرون في امليدان بمساعدة الحكم في تفقد ميدان اللعب والكرات ومعدات
الالعبين (يتضمن ذلك املشكالت التي يتم حلها) واالحتفاظ بسجالت التوقيتات واألهداف
وسوء السلوك ...الخ.
يجب أن تنص قوانين املسابقة بوضوح على من سيحل محل أي من الحكام الذي ليس
بمقدوره بدء أو مواصلة وأي تغييرات مرتبطة بذلك .على وجه التحديد ،يجب أن توضح ما
إذا كان الحكم غيرقادرعلى املواصلة ،من سيحل محله الحكم الرابع أو الحكم املساعد األكثر
خبرة أو الحكم املساعد اإلضافي األكثرخبرة.
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1 .1الحكام املساعدون
يقومون باإلشارة إلى:
•مغادرة الكرة بكاملها مليدان اللعب وأي الفريقين يستحق ركلة ركنية أو
ركلة مرمى أو رمية تماس.
•تواجد العب في موقف تسلل يمكن معاقبته.
•إجراء تبديل.
•أثناء ركالت الجزاء ،تحرك حارس املرمى عن خط املرمى قبل ركل الكرة
وفي حال ما إذا عبرت الكرة خط املرمى .في حال تعيين حكام مساعدين
إضافيين ،يتمركزالحكم املساعد موازيا لعالمة الجزاء.
يقوم الحكم املساعد أيضا بمتابعة ومراقبة إجراءات التبديل.
يجوز للحكم املساعد الدخول إلى ميدان اللعب للمساعدة على ضبط مسافة 9.15
مترا ( 10ياردة)

2 .2الحكم الرابع
تتلخص مساندة الحكم الرابع في التالي:
•اإلشراف على عمليات التبديل.
•فحص معدات الالعبين/البدالء.
•معاودة دخول العب إلى ميدان اللعب بموجب إشارة/موافقة الحكم.
•اإلشراف على الكرات البديلة.
•اإلشارة واإلعالن عن الحد األدنى من الوقت البدل الضائع الذي يعتزم
حكم املباراة لعبه عند نهاية كل شوط (بما في ذلك األشواط اإلضافي).
•إعالم الحكم حول أي سلوك غيرمسئول من قبل شاغلي املنطقة الفنية.
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3 .3الحكام املساعدون اإلضافيون
يقوم الحكام اإلضافيون باإلشارة إلى التالي:
•عند تجاوز الكرة بكاملها لخط املرمى بما في ذلك متى تم إحرازهدف.
•أي الفريقين يستحق الحصول على ركلة ركنية أو ركلة مرمى.
•أثناء ركالت الجزاء ،تحرك حارس املرمى عن خط املرمى قبل ركل الكرة وفي
حال ما إذا عبرت الكرة خط املرمى.

4 .4مساعد الحكم االحتياطي

املهمة الوحيدة ملساعد الحكم االحتياطي ان يحل محل مساعد الحكم او الحكم
الرابع الذي اليستطيع املواصلة

5 .5حكام الفيديو
حكم الفيديو املساعد ( )VARهو حكم و الذي يمكن أن يساعد الحكم على اتخاذ
قرار مستخدما إعادة اللقطات فقط للخطأ الواضح و الظاهر أو حادثة مهمة غائبة
متعلقة بهدف /ليست هدف ،ركلة جزاء /ليست ركلة جزاء  ،الطرد املباشر ( ليس
االنذارالثاني ) ،الهوية الخاطئة عندما ينذرالحكم أو يطرد الالعب الخطأ من الفريق
املخالف.
مساعد حكم الفيديو املساعد ( )AVARهو حكم يساعد حكم الفيديو املساعد
بشكل اسا�سي بـ :
•مشاهدة بث التلفزيون عندما يكون حكم الفيديواملساعد مشغوال بتدقيق
أو مراجعة.
•يحتفظ بسجل لألحداث املرتبطة بحكم الفيديو املساعد وأي مشاكل في
التواصل أو التقنية.
•املساعدة بتواصل حكم الفيديو املساعد مع الحكم خصوصا التواصل
مع الحكم بينما يقوم حكم الفيديو املساعد بتدقيق /مراجعة .على سبيل
املثال :إخطارالحكم بضرورة ايقاف اللعب أو تأخيراالستئناف ....الخ.
•تسجيل الوقت الضائع عندما يتأخراللعب لتدقيق أو للمراجعة.
•ايصال املعلومات حول القرار املرتبط بحكم الفيديو املساعد إلى األطراف
ّ
املعنية.
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 .6إشارات الحكم املساعد

تبديل
1

1

2

2

الركلة الحرة للفريق املدافع
قانون كرة القدم  | 19/20احلكام الآخرون

الركلة الحرة للفريق املهاجم
78

رمية تماس للمدافع

ركلة مرمى
قانون كرة القدم  | 19/20احلكام الآخرون

رمية تماس للمهاجم

ركلة ركنية
79

1

2a

تسلل في الجهة
القربية من امللعب

2c

2b

تسلل في الجهة
البعيدة من امللعب
80

تسلل

تسلل في وسط امللعب

 .7إرشادات الحكم املساعد اإلضافي

هدف
(ماعدا اذا اجتازت الكرة
بوضوح جدا فوق خط املرمى)
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مدة املباراة
1 .1فترات اللعب
تقام املباراة على مدارشوطين متساويين ملدة  45دقيقة لكل منهما ،األمرالذي باإلمكان
تقليصه باالتفاق بين الحكم وكال الفريقين قبل بداية املباراة ووفقا للوائح املسابقة.

2 .2استراحة ما بين شوطي املباراة
يحق لالعبين الحصول على استراحة فيما بين شوطي املباراة ال تتجاوز  15دقيقة.
يسمح باستراحة قصيرة(التي ال ينبغي ان ال تتجاوز الدقيقة الواحدة ) لتناول
املشروبات في استراحة ما بين الوقت االضافي .يجب أن تنص لوائح املسابقة على مدة
هذه االستراحة وقد يتم تغييرها فقط بإذن من الحكم.

3 .3التعويض عن الوقت الضائع
يتم التعويض عن هذا الوقت من قبل الحكم في كل شوط عن كافة الوقت الضائع
في ذلك الشوط نتيجة للتالي:
•التبديالت.
•تقييم و/أو إخراج الالعبين املصابين.
•إضاعة الوقت.
•العقوبات االنضباطية.
•االيقافات الطبيه املعتمدة من لوائح املسابقات مثل توقف “الشرب”
(الذي يجب ان ال يتجاوز الدقيقة) و التوقف “لتبريد الجسم” (تسعين
ثانية الى ثالث دقائق) .
•التأخيراملتعلق بتدقيق و مراجعة حكم الفيديو املساعد
•أي سبب آخر ،بما في ذلك أي تأخير كبير في استئناف اللعب (على سبيل
املثال االحتفال بإحرازهدف).
قانون كرة القدم  | 19/20مدة املباراة
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يقوم الحكم الرابع باإلشارة واإلعالن عن الحد األدنى من الوقت بدل الضائع الذي
يقرره الحكم بحلول نهاية الدقيقة األخيرة من كل شوط .يجوز تمديد هذا الوقت
اإلضافي من قبل الحكم ولكن ال يجوز تقليصه.
ال يجوز للحكم التعويض عن أخطاء التوقيت أثناء الشوط األول من خالل تغييرمدة
الشوط الثاني.

4 .4ركلة الجزاء
في حال تنفيذ أو إعادة تنفيذ ركلة الجزاء ،يتم تمديد وقت الشوط حتى تكتمل ركلة
الجزاء.

5 .5املباراة امللغاة
يتم إعادة إقامة املباراة امللغاة باستثناء أن تقرر لوائح املسابقة أو منظمي املسابقة
غيرذلك.
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ابتداء واستئناف اللعب
يبدأ كل شوط من املباراة وكذلك كل شوط من الوقت اإلضافي بركلة البداية باإلضافة إلى
استئناف اللعب بعد إحرازهدف.تعد الركالت الحرة (املباشرة أو الغيرمباشرة) وركالت الجزاء
ورميات التماس وركالت املرمى والركالت الركنية استئنافات أخرى للعب (يرجى االطالع على
القوانين .)17 – 13
يمثل إسقاط الكرة استئنافا للعب عندما يقوم الحكم بإيقاف اللعب وال يتطلب القانون أي
من االستئنافات أعاله.
في حال حدوث مخالفة أثناء تواجد الكرة خارج اللعب  ،هذا ال يؤثر على كيفية استئناف
اللعب.

1 .1ركلة بداية املباراة
اإلجراءات

•الفريق الذي يربح القرعة يحدد املرمى الذي سيهاجمه خالل الشوط األول
او يقوم بتنفيذ ركلة البداية
•اعتمادا على ما ذكر أعاله ،يقوم الفريق املنافس بتنفيذ ركلة البدايةاو
يحدد املرمى الذي سوف يهاجمه في الشوط االول.
•الفريق الذي يحدد املرمى الذي سيهاجمه في الشوط األول يقوم بتنفيذ ركلة
البداية بالشوط الثاني.
•يقوم كال الفريقان باستبدال الجانبين والهجوم باتجاه املرمى اآلخر خالل
الشوط الثاني.
•بعد إحرازأحد الفريقين لهدف ،يقوم املنافس بتنفيذ ركلة البداية.

في كل ركلة بداية:
•يجب أن يتواجد كافة الالعبين ماعدا الالعب الذي سوف ينفذ ركلة البداية
في النصف الخاص بفريقهم من ميدان اللعب.
•يجب أن يبتعد العبي الفريق املنافس عن الكرة مسافة ال تقل عن 9.15
مترا (  10يارده) أثناء تنفيذ الفريق اآلخرلركلة البداية.
•يجب أن تكون الكرة ثابتة على عالمة منتصف امللعب.
•يقوم الحكم بإعطاء إشارة البدء.
•تكون الكرة في اللعب عندما يتم ركلها وتحركها بوضوح.
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•يجوز إحراز هدف مباشرة في مرمى الفريق املنافس من ركلة البداية ,اذا
دخلت الكرة مباشرة الى مرمى فريق الراكل ,يتم احتساب ركلة ركنية للفريق
املنافس.
املخالفات والعقوبات
في حال قيام الالعب الذي يقوم بتنفيذ ركلة البداية بلمسها مرة أخرى قبل أن تلمس العب آخر
يتم منح ركلة حرة غيرمباشرة ،أو في حال مخالفة ملس الكرة باليد يتم منح ركلة حرة مباشرة.
في حال وقوع أي مخالفة أخرى على إجراءات تنفيذ ركلة البداية ،تتم إعادة تنفيذ ركلة البداية
مرة أخرى.

2 .2إسقاط الكرة
اإلجراءات

•يتم اسقاط الكرة لحارس مرمى الفريق املدافع في منطقة جزاءه اذا تم
إيقاف اللعب :
° °الكرة كانت في منطقة الجزاء او
° °آخرملس للكرة كان داخل منطقة الجزاء
•في جميع الحاالت األخرى  ،يقوم الحكم بإسقاط الكرة لالعب واحد من
الفريق الذي ملس الكرة آخر مره من املكان الذي ملست الكره فيه الالعب،
عامل خارجي او كما هو موضح في القانون  ، 1.9حكم.
•جميع الالعبين (من كال الفريقين) يجب ان يكونوا على بعد اربعة امتار(4.5
ياردة ) من الكرة على األقل حتى تصبح في اللعب

تصبح الكرة في اللعب عندما تلمس االرض.

املخالفات والعقوبات
يتم إسقاط الكرة مرة أخرى في الحاالت التالية:
•تلمس العبا قبل أن تلمس االرض.
•تغادرميدان اللعب بعد ملسها االرض بدون أن تلمس أي العب.
في حال دخول الكرة املسقطة إلى املرمى بدون أن تلمس العبين اثنين كحد أدنى ،يتم
استئناف اللعب على النحو التالي:
88

•ركلة مرمى في حال دخولها مرمى الفريق املنافس.
•ركلة ركنية في حال دخولها مرمى الفريق.
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الكرة داخل وخارج اللعب
1 .1الكرة خارج اللعب
تكون الكرة خارج اللعب في الحاالت التالية:
•تجاوزها بكاملها لخط املرمى أو خط التماس سواء على االرض أو في الهواء.
•إيقاف اللعب من قبل الحكم.
•تلمس حكم املباراة  ،تبقى في ميدان اللعب و:
° °يبدأ فريق هجوم واعد او
° °تذهب الكرة مباشرة الى الهدف او
° °يتغيرالفريق الذي يسيطرعلى الكره
في جمع الحاالت  ،يتم استئناف اللعب بكرة مسقطة.

2 .2الكرة داخل اللعب

تكون الكرة داخل اللعب في كافة األوقات األخرى ،عندما تلمس حكم املباراة ،ارتدادها
من قائمي املرمى أو العارضة أو الرايات الركنية وتبقى داخل ميدان اللعب.
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تحديد نتيجة املباراة
.1

إحرازالهدف

.2

الفريق الفائز

يتم احتساب الهدف عند تجاوز الكرة بكاملها لخط املرمى بين قائمي املرمى وتحت
العارضة ،شريطة عدم ارتكاب أي مخالفة أو انتهاك لقوانين اللعبة من قبل الفريق
الذي أحرز الهدف.
اذا قام حارس املرمى برمي الكرة مباشرة الى مرمى الفريق املنافس يتم احتساب ركلة
مرمى.
في حال قيام الحكم باحتساب الهدف قبل أن تتجاوز الكرة بكاملها لخط املرمى ،يتم
استئناف اللعب بإسقاط الكرة.
يعد الفريق الذي أحرز أكبر عدد من األهداف هو الفائز .في حال قيام كال الفريقين
بعدم إحرازأهداف أو إحرازعدد متساوي من األهداف تنتهي املباراة بالتعادل.
عندما تتطلب لوائح املسابقة تحديد فريق فائز بعد انتهاء املباراة بالتعادل أو بعد
انتهاء نتيجة مباراتي الذهاب واإلياب ،أن اإلجراءات التالية هي فقط املعتمدة لتحديد
الفائز:
•قاعدة األهداف خارج األرض.
•فترتين متساويتين من الوقت اإلضافي ال يتجاوز كل منهما  15دقيقة.
•الركالت من عالمة الجزاء .
يمكن دمج مجموعة من االجراءات اعاله.

.3

الركالت من عالمة الجزاء

يتم تنفيذ الركالت من عالمة الجزاء بعد انتهاء املباراة وباستثناء أن يتم ذكرغيرذلك،
سوف يتم تطبيق قوانين اللعبة ذات الصلة.
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اإلجراءات

قبل البدء في تنفيذ الركالت من عالمةالجزاء
•باستثناء وجود اعتبارات أخرى (مثال وضعية أرضية امليدان أو األمن
والسالمة ...الخ) يقوم الحكم بإجراء القرعة لتحديد املرمى .الذي سيتم
اختياره لتنفيذ الركالت والذي قد يتم تغييره فقط ألسباب تتعلق بالسالمة
أو في حال أصبح املرمى أو سطح ميدان اللعب غيرقابل لالستخدام.
•يقوم الحكم بإجراء القرعة مرة أخرى والفريق الفائزبالقرعة يقوم بتحديد
ما إذا سيقومون بتنفيذ الركلة األولى أم الثانية.
•باستثناء بديل لحارس املرمى الذي ليس بمقدوره مواصلة اللعب ،فقط
يحق لالعبين املتواجدين على أرضية ميدان اللعب أو الذين يتواجدون
خارج ميدان اللعب بصورة مؤقتة (لإلصابة أو تعديل معداتهم ...الخ)
بحلول نهاية املباراة املشاركة وتنفيذ الركالت .
•كل فريق مسئول عن اختيار ترتيب الالعبين الذين سيقومون بتنفيذ
الركالت وال يتم إبالغ الحكم بذلك الترتيب.
•عند حلول نهاية املباراة وقبل أوأثناء تنفيذ الركالت لدى أحد الفريقين عدد
أكبر من الالعبين عن الفريق املنافس ،يجب عليهم تقليص عدد العبيهم
إلى نفس عدد العبي الفريق املنافس ويجب إبالغ الحكم بأسماء وأرقام كل
العب تم استبعاده .ال يحق ألي العب مستبعد املشاركة في تنفيذ الركالت
(باستثناء املوضح أدناه).
•يجوز استبدال حارس املرمى الذي ليس بمقدوره مواصلة اللعب قبل أو
أثناء الركالت بالعب قد تم استبعاده من أجل مماثلة عدد الالعبين او,
ببديل مسمى اذا لم يقم فريقه باستنفاذ العدد االق�صى من التبديالت
املسموح بها ،ولكن الحارس املستبدل ال تكون له أي مشاركة أخرى وال يقوم
بتنفيذ ركلة الجزاء.
•اذا كان حارس املرمى قد نفذ ركلة  ،فال يحق للبديل تنفيذ ركلة حتى الجولة
التالية من الركالت.

أثناء تنفيذ الركالت من عالمةالجزاء
•فقط يحق لالعبين املؤهلين و حكام املباراة بالتواجد في ميدان اللعب.
•يجب أن يظل كافة هؤالء الالعبين املؤهلين ،باستثناء حراس املرمى والالعب
الذي يقوم بتنفيذ الركلة ،داخل دائرة منتصف امللعب.
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•ينبغي أن يظل حارس املرمى للفريق الذي يقوم بتنفيذ الركلة في ميدان
اللعب خارج منطقة الجزاء على خط املرمى عند نقطة التقاءه بالخط
الفاصل ملنطقة الجزاء.
•يجوز ألحد الالعبين املؤهلين بتنفيذ الركالت تغييرمكانه مع حارس املرمى.
•تكتمل ركلة الجزاء عند توقف الكرة عن الحركة أو خروجها من اللعب أو
قيام الحكم بإيقاف اللعب بسبب أي مخالفة :ال يمكن للراكل ان يلعب
الكرة مرة ثانية.
•يحتفظ الحكم بسجل عن الركالت.
•اذا ارتكب حارس املرمى مخالفة و ,نتيجة لذلك ,سوف يتم اعادة الركلة,
يجب انذارحارس املرمى.
•في حال تم معاقبة الراكل بسبب ارتكابه مخالفة بعد ان اعطى الحكم اشارة
بتنفيذ الركلة ,يتم تسجيل الركلة انها ضائعة و يتم انذارالراكل.
•اذا ارتكب كل من حارس املرمى و الراكل مخالفة في نفس الوقت :
° °اذا ضاعت الركلة او تم إنقاذها ,يعاد تنفيذ الركلة و ينذر كال
الالعبين.
° °اذا تم تسجيل الركلة ,يلغى الهدف ,يتم تسجيل الركلة انها
ضائعة ويتم انذارالراكل.

يخضع األمرللشروط املوضحة أدناه ،يقوم كال الفريقان بتنفيذ خمس ركالت
•يتم تبادل األدواربين كال الفريقين في تنفيذ الركالت.
•يقوم بتنفيذ كل ركلة العب مختلف في كل مرة ويجب أن يقوم كافة الالعبين
املؤهلين بتنفيذ الركالت قبل أن يقوم أي العب بالتسديد للمرة الثانية.
•في حال ،قبل انتهاء كال الفريقين من تنفيذ الخمسة ركالت ،أحرز أحدهما
عدد أكبر من األهداف مما يستطيع الفريق اآلخر تسجيله ،حتى في حال أن
هذا الفريق اآلخرأكمل الركالت الخمسة ،ال يتم استكمال الركالت.
•في حال ،بعد انتهاء كال الفريقين من الركالت الخمسة ،مازالت النتيجة
متعادلة ،يستمر تنفيذ الركالت حتى يتسنى ألحد الفريقين تسجيل هدف
واحد أكثرمن اآلخرمن نفس عدد الركالت املنفذة.
•يتم تطبيق املبدأ أعاله فيما يتعلق بأي تسلسل الحق من الركالت ولكن
يجوز للفريق تغييرترتيب الالعبين املسددين.
•ال يجوز تعطيل أو تأخير الركالت الترجيحية من عالمة الجزاء بسبب العب
يغادر ميدان اللعب .سيتم إلغاء ركلة الجزاء املخصصة لهذا الالعب (ال
يتم إحراز هدف) في حال عدم عودة هذا الالعب في الوقت املحدد لتنفيذ
الركلة.
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التبديالت والطرد أثناء الركالت من عالمة الجزاء
•يجوز إنذارأو طرد العب أو بديل أو العب مستبدل.
•يجب استبدال الحارس املطرود بالعب من املؤهلين لتنفيذ الركالت .
•ال يجوز استبدال العب آخرغيرحارس املرمى الذي ليس بمقدوره مواصلة
اللعب.
•ال يجب على الحكم إلغاء املباراة في حال قل عدد العبي أحد الفريقين إلى
أدنى من سبعة العبين.
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التسلل
.1

موقف التسلل

ال يعتبرالتواجد في موقف تسلل مخالفة
يعتبرالالعب في موقف تسلل إذا:
•تواجد أي جزء من رأسه أو جسده أو قدميه في النصف الخاص بالفريق
املنافس (باستثناء خط املنتصف) و
•تواجد أي جزء من رأسه أو جسده أو قدميه أقرب إلى خط مرمى الفريق
املنافس من الكرة وآخرثاني منافس.

ال يتم األخذ في االعتبارأيدي وأذرع كافة الالعبين بما فيهم حراس املرمى.
ال يعتبرالالعب في موقف تسلل في حال تواجده على خط واحد مع:
•آخرثاني منافس.
•آخرالعبين منافسين.

.2

مخالفة التسلل

الالعب الذي يكون في موقف تسلل في اللحظة التي يتم لعب الكرة أو ملسها من
قبل احد زمالئه بالفريق يتم معاقبته فقط اذا شارك في اللعب النشط الفعال من
خالل:
•التداخل في اللعب من خالل لعب أو ملس الكرة املمررة أو امللموسة من قبل
زميله بالفريق .او
•التداخل مع الالعب املنافس على النحو التالي:
° °منع الالعب املنافس من لعب الكرة أو القدرة على لعب الكرة
من خالل إعاقة خط رؤية الالعب املنافس بوضوح.
° °منافسة الالعب املنافس على الكرة.
* لحظة التالمس األولى “للعب” او “ملس” الكرة هي التي يجب استخدامها.
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° °املحاولة الواضحة للعب الكرة القريبة منه مما يؤثرعلى الالعب
املنافس او
° °القيام بتصرف واضح مما يؤثر بوضوح على قدرة الالعب
املنافس في لعب الكرة.

أو
•الحصول على فرصة من خالل لعب الكرة أو التداخل مع الالعب املنافس
عند حدوث التالي:
° °ارتدت أو انحرفت الكرة من قائمي املرمى أو العارضة أو حكام
املباراة أو الالعب املنافس.
° °إنقاذ الكرة عن عمد من قبل الالعب املنافس.
الالعب الذي في موقف تسلل و يستلم الكرة من الالعب املنافس الذي يقوم بلعبها
متعمدا (باستثناء من إنقاذ متعمد من قبل الالعب املنافس) ال يعتبر هذا حصوال
على فرصة.
املصطلح “إنقاذ” يعني قيام الالعب بإيقاف أو محاولة ايقاف ,الكرة املتجهة إلى داخل
املرمى أو قريبة للغاية منه بأي جزء من جسده باستثناء األيدي  /االذرع (ماعدا
حارس املرمى داخل منطقة جزاءه).
في الحاالت التي:
•الالعب الذي يتحرك من ,أو يقف في موقف تسلل و هو في طريق املنافس و
يتداخل في حركة املنافس نحو الكرة هذا يعتبرمخالفة تسلل اذا كان هناك
تأثير على قدرة املنافس على لعب او املنافسة على الكرة :اذا تحرك الالعب
الى طريق املنافس و اعترض تقدم الحارس (مثل حجز املنافس) يجب أن
تعاقب املخالفة وفقا للقانون .12
•الالعب الذي في موقف تسلل و يتحرك نحو الكرة مع وجود نية للعب الكرة
ويتم ارتكاب خطأ ضده قبل أن يلعب أويحاول لعب الكرة  ,أوينافس املنافس
على الكرة ,يتم معاقبة الخطأ حيث انه حدث قبل مخالفة التسلل.
•اذا ارتكبت مخالفة ضد العب في موقف تسلل الذي قد لعب أو حاول لعب
الكرة ,أو نافس املنافس على الكرة ,يتم معاقبة مخالفة التسلل حيث انها
حدثت قبل الخطأ.
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.3

عدم وجود مخالفة

.4

املخالفات والعقوبات

ال توجد مخالفة تسلل في حال استالم الالعب للكرة مباشرة من:
•ركلة املرمى.
•رمية التماس.
•الركلة الركنية.

في حال وقوع مخالفة تسلل ،يقوم الحكم باحتساب ركلة حرة غير مباشرة من مكان
وقوع املخالفة يما في ذلك في حال كانت بمنتصف ملعب هذا الالعب.

سيتم اعتبارالالعب املدافع الذي يغادرميدان اللعب بدون ّإذن الحكم بأنه متواجد
على خط املرمى أو خط التماس ألغراض احتساب التسلل حتى التوقف التالي للعب
أو حتى قيام الفريق املدافع بركل الكرة باتجاه خط منتصف امللعب وخارج منطقة
جزاءهم .في حال قيام العب بمغادرة ميدان اللعب متعمدا ،يجب توجيه إنذار إلى
الالعب في التوقف التالي للعب.
يمكن لالعب املهاجم مغادرة او البقاء خارج ميدان اللعب لكي ال يكون مشاركا في
اللعب .في حال معاودة الالعب الدخول من عند خط املرمى ويشارك في مجريات
اللعب قبل التوقف التالي للكرة ،أو قيام الفريق املدافع بركل الكرة باتجاه خط
منتصف امللعب وخارج منطقة جزاءهم ،سيتم اعتبار الالعب متمركز على خط
املرمى ألغراض احتساب التسلل .الالعب الذي يقوم بمغادرة ميدان اللعب متعمدا
ثم معاودة الدخول بدون إذن الحكم ولم يتم احتساب مخالفة تسلل ضده ويحصل
على فرصة  ،يجب إنذاره.
في حال بقاء الالعب املهاجم ساكنا دون حركة بين قائمي املرمى وداخل املرمى عند
دخول الكرة إلى املرمى ،يجب احتساب الهدف باستثناء وقوع الالعب في مخالفة
التسلل أو مخالفة القانون رقم  12وفي كال الحالتين يتم استئناف اللعب باحتساب
ركلة حرة مباشرة أو غيرمباشرة.
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االخطاء وسوء السلوك
يتم احتساب الركالت الحرة املباشرة أو الغير مباشرة أو ركالت الجزاء فقط بموجب االخطاء
وسوء السلوك التي تم ارتكابها عندما تكون الكرة في اللعب.

1 .1الركلة الحرة املباشرة
يتم احتساب الركلة الحرة املباشرة في حال ارتكاب الالعب ألي من املخالفات التالية
ضد الالعب املنافس بطريقة يعتبرها الحكم إهمال أو تهور أو استخدام القوة
املفرطة.
•مكاتفة.
•القفز.
•الركل أو محاولة الركل.
•الدفع.
•الضرب أو محاولة الضرب (بما في ذلك ضربة الرأس).
•املهاجمة أو املنافسة.
•العرقلة أو محاولة العرقلة.
في حال أن املخالفة تتضمن تالمسا يتم معاقبتها بركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء.
•اإلهمال هو أن الالعب يظهر عدم االنتباه أو عدم املراعاة عند القيام
باملنافسة أو التصرف بدون حذر .ليس هنالك حاجة التخاذ إجراء
انضباطي.
•التهور هوأن الالعب يتصرف بتجاهل للخطرأوعواقبه على الالعب املنافس
و يجب إنذاره.
•استخدام القوة املفرطة عندما يقوم الالعب بتجاوز الحد الالزم من القوة
مع تهديد سالمة املنافس يجب طرده.
يتم احتساب ركلة حرة مباشرة في حال ارتكاب الالعب أي من املخالفات التالية:
•مخالفة ملس الكرة بيده (باستثناء حارس املرمى في منطقة جزاءه).
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•مسك املنافس.
•اعتراض املنافس بوجود تالمس.
•يعض او يبصق على أي شخص
•يرمي جرم على الكرة ،منافس او حكم املباراة او يقوم بتالمس مع الكرة
بجرم ممسوك باليد.
يرجى أيضا االطالع على املخالفات بالقانون رقم .3

ملس الكرة باليد

تعتبرمخالفة اذا كان الالعب:
•ملس الكرة متعمدا بيده  /ذراعه ,بما في ذلك تحرك اليد  /الذراع باتجاه
الكرة
•الحصول  /السيطرة على الكرة بعد ان تكون المست يده  /ذراعه:
° °التسجيل في مرمى الفريق املنافس
° °خلق فرصة تسجيل هدف
•التسجيل في مرمى الفريق املنافس مباشرة من يده  /ذراعه ,حتى لوكان ذلك
غيرمقصود بما في ذلك بواسطة حارس املرمى.
تعتبر في العادة مخالفة اذا كان الالعب:
•ملس الكرة بيده  /ذراعه عندما:
° °اليد  /الذراع جعلت الجسم اكبربصورة غيرطبيعية
° °اليد  /الذراع أعلى  /تتجاوز مستوى الكتف (ما عدا اذا قام الالعب
متعمدا بلعب الكرة ثم المست يده  /ذراعه)
املخالفات أعاله تنطبق حتى لو المست الكرة يد  /ذراع الالعب مباشرة من رأس أو
جسم (بما في ذلك القدم) العب آخرقريب منه
استثناء للمخالفات أعاله ,ال تعتبر في العادة مخالفة اذا المست الكرة يد  /ذراع
الالعب:
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•مباشرة من رأس أو جسم الالعب نفسه (بما في ذلك القدم)
•مباشرة من رأس أو جسم (بما في ذلك القدم) العب اخرالقريب منه
•اذا كانت اليد أو الذراع قريبة من الجسم و لم تجعل الجسم اكبر بصورة
غيرطبيعية
•عندما يسقط الالعب و تكون اليد  /الذراع بين الجسم واألرض وذلك لدعم
الجسم ,ولكن لم تمتد بشكل افقي او عامودي بعيدا عن الجسم
تنطبق نفس القيود على حارس املرمى بشأن ملس الكرة باليد شأنه شأن بقية الالعبين
خارج منطقة الجزاء .اذا قام حارس املرمى بلمس الكرة داخل منطقة جزاءه عندما
ال يجب عليه فعل ذلك  ،يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة لكن ال يتم توجيه أي
عقوبة انضباطية

2 .2الركلة الحرة الغيرمباشرة
يتم احتساب الركلة الحرة الغيرمباشرة في حال قيام الالعب بالتالي:
•اللعب بطريقة خطرة.
•اعتراض تقدم الالعب املنافس بدون حدوث أي تالمس.
•مذنبا باالعتراض ,يستخدم الفاظ بذيئة ,لغة و/أو اإلشارات املهينة
واملسيئة أو اي مخالفة لفظية.
•منع حارس املرمى من إطالق الكرة من يديه أو ركلها أو محاولة ركلها عندما
يكون الحارس بصدد القيام بذلك.
•ارتكاب أي مخالفة أخرى ،ليست مدرجة بالقوانين ،بموجبها يتم إيقاف
اللعب إلنذارأو طرد الالعب.
يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة في حال قيام حارس املرمى ،داخل منطقة جزاءه،
بارتكاب املخالفات التالية:
•السيطرة على الكرة بيده\ذراعه ألكثرمن ست ثواني قبل إطالقها.
•ملس الكرة بيده\ذراعه بعدإطالقها وقبل أن تلمس العبا آخر.
•ملس الكره بيده\ذراعه ،ماعدا اذا قام حارس املرمى بركلها بوضوح او حاول
ركل الكرة إلطالقها في اللعب بعد ان:
° °ركلت عن عمد إلى حارس املرمى من قبل زميله بالفريق.
° °استالمها مباشرة من رمية تماس نفذت بواسطة زميله بنفس
الفريق.
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يعتبرحارس املرمى مسيطرا على الكرة بيده(بيديه)عندما:
•الكرة بين يديه أو بين يده وأي سطح (على سبيل املثال االرض أو جسده)
أو بلمسها بأي جزء من يديه أو ذراعيه باستثناء أن ترتد الكرة من حارس
املرمى أو قام حارس املرمى بإنقاذها.
•مسك الكرة بيده املمدودة واملفتوحه.
•تنطيط الكرة على االرض أو رميها في الهواء.
ال يجوز منافسة حارس املرمى من قبل أي منافس عند سيطرته على الكرة بيده(
بيديه).

اللعب بطريقة خطرة

يمثل اللعب بطريقة خطرة أي تصرف ،في أثناء محاولة لعب الكرة ،من شأنه التهديد
بإصابة شخص ما (بما في ذلك الالعب نفسه) ويتضمن ذلك منع الالعب املنافس
القريب من لعب الكرة خوفا من اإلصابة.
يتم السماح بتنفيذ الركلة املقصية او الخلفية شريطة أال تمثل خطرا على املنافس.

اعتراض تقدم املنافس بدون تالمس

اعتراض تقدم املنافس بدون تالمس يعني هو التحرك باتجاه مسار الالعب املنافس
ملنعه أو إيقافه أو إبطاءه أو إرغامه على تغييرمساره عندما تكون الكرة ليست في إطار
املسافة املتاحة للعبها من قبل كال الالعبين.
يحق لكافة الالعبين بالتمركز في ميدان اللعب ،التواجد في مسار الالعب املنافس
ليس مماثال للتحرك الى مسارالالعب املنافس.

يجوز لالعب حجز(حجب) الكرة باتخاذ موقعه بين الالعب املنافس والكرة في حال أن
الكرة في إطار مسافة اللعب وأن الالعب املنافس لم يتم إمساكه بواسطة الذراعين
أو الجسم .في حال أن الكرة في إطارمسافة اللعب ،يجوز مكاتفة الالعب بشكل عادل
من قبل الالعب املنافس.

3 .3اإلجراء االنضباطي
لدى الحكم سلطة اتخاذ إجراء انضباطي من وقت الدخول إلى ميدان اللعب من أجل
تفقده قبل املباراة حتى مغادرة ميدان اللعب بعد نهاية املباراة (بما في ذلك الركالت
من عالمة الجزاء).
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في حال ،قبل الدخول إلى ميدان اللعب عند بداية املباراة ،ارتكب العب ما او مسئول
بالفريق مخالفة تستوجب الطرد ،لدى الحكم سلطة منع الالعب او مسئول الفريق
من املشاركة في املباراة (يرجى االطالع على القانون  ،)3.6يقوم الحكم برفع تقريربشأن
أي سوء سلوك آخر.
الالعب او مسئول الفريق الذي يرتكب مخالفة تستوجب اإلنذار أو الطرد إما داخل
ميدان اللعب أو خارجه.سيتم اتخاذ إجراء انضباطي ضده وفقا لنوع املخالفة.
البطاقة الصفراء تعني إنذارا في حين أن البطاقة الحمراء تعني الطرد.
فقط يحصل الالعب أو البديل أو الالعب املستبدل او مسئول الفريق على بطاقة
حمراء أو صفراء.

الالعبون ،البدالء والالعبون املستبدلون
تأخيراستئناف اللعب إلشهارالبطاقة
عندما يقرر الحكم أن ينذرأو يطرد العب ,يجب عدم استئناف اللعب حتى يتم تنفيذ
العقوبة ،باستثناء اذا نفذ الفريق غيراملخطئ ركلة حرة سريعة ,لديه فرصة واضحة
لتسجيل الهدف و لم يبدأ الحكم االجراء االنضباطي .يتم تطبيق العقوبة عند
التوقف التالي :اذا كانت املخالفة منع الفريق املنافس من فرصة واضحة لتسجيل
هدف يتم انذارالالعب.

مبدأ إتاحة الفرصة

في حال تطبيق الحكم مبدأ إتاحة الفرصة نظير مخالفة تستوجب إنذارا /طردا إذا
ما تم توقف اللعب ،يجب ان يتم إشهار اإلنذار/الطرد عند التوقف التالي للكرة،
باستثناء وجود منع فرصة واضحة لتسجيل هدف  ،عندهاينذرالالعب لسلوكه الغير
ريا�ضي.
ال ينبغي تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة في حاالت تتضمن اللعب العنيف أو السلوك
املشين أو مخالفة تستوجب إنذارثاني باستثناء وجود فرصة واضحةلتسجيل هدف.
يجب على الحكم طرد الالعب عند التوقف التالي للكرة ولكن في حال قيام الالعب
بلعب الكرة أو يتنافس/التدخل مع الالعب املنافس،
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سيقوم الحكم بإيقاف اللعب وطرد الالعب ثم استئناف اللعب بركلة حرة غير
مباشرة .اال اذا ارتكب الالعب مخالفة اشد.
في حال بدء املدافع بمسك املهاجم خارج منطقة الجزاء ويواصل مسكه الى داخل
منطقة الجزاء ،يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء.

املخالفات التي تستوجب إنذارا
يتم إنذارالالعب في حال قيامه بالتالي:
•تأخيراستئناف اللعب.
•االعتراض باللفظ أو الفعل.
•تعمد الدخول أو معاودة الدخول أو مغادرة ميدان اللعب بدون إذن
الحكم.
•عدم احترام املسافة املطلوبة عند استئناف اللعب بركلة ركنية أو ركلة حرة
أو رمية تماس.
•االصرار على مخالفة قوانين اللعبة (ال يوجد عدد محدد أو نوع محدد من
تكرارات املخالفات).
•السلوك الغيرريا�ضي.
•دخول منطقة مراجعة الحكم (.)RRA
•اإلفراط في استخدام إشارة املراجعة (شاشة التلفزيون).
البديل أو الالعب املستبدل ينذراذا كان مذنبا بـ:
• تأخيراستئناف اللعب.
•االعتراض باللفظ أو الفعل.
•الدخول أو معاودة الدخول مليدان اللعب بدون إذن الحكم.
• السلوك الغيرريا�ضي.
•دخول منطقة مراجعة الحكم (.)RRA
•اإلفراط في استخدام إشارة املراجعة (شاشة التلفزيون).
عندما ترتكب مخالفتين منفصلتين تستحقان االنذار( حتى وإن كانت بوقت متقارب)
ينبغي أن يتسبب ذلك بإنذارين ،على سبيل املثال :دخول العب ميدان اللعب دون
اإلذن املطلوب و ارتكب مهاجمة بتهور أو أوقف هجمة واعدة بمخالفة /ملسة يد .....
الخ.
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اإلنذارات نظيرالسلوك الغيرريا�ضي

توجد حاالت مختلفة حيث يجب إنذار الالعب نظير سلوكه الغير ريا�ضي بما في ذلك
اذا قام الالعب:
•محاولة خداع الحكم ،على سبيل املثال ادعاء اإلصابة أو ادعاء أنه تمت
مخالفة ضده (التحايل).
•تغيير مركزه مع حارس املرمى أثناء اللعب بدون إذن الحكم(انظر القانون
.) 3
•ارتكاب مخالفة بتهور تستوجب احتساب ركلة حرة مباشرة.
•ملس الكرة باليد للتداخل في أو إيقاف هجمة واعدة.
•يرتكب خطأ للتداخل في أو إيقاف هجمة واعدة باستثناء عندما يحتسب
الحكم ركلة جزاء ملخالفة كانت محاولة لعب الكرة.
•منع فرصة واضحة إلحراز هدف للمنافس بمخالفة تكون محاولة لعب
الكرة و يقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء.
•ملس الكرة باليد في محاولة إحرازهدف (سواء كانت هذه املحاولة ناجحة أم
ال) أو في محاولة غيرناجحة ملنع هدف.
•وضع عالمات غيرمصرح بها على أرضية ميدان اللعب.
•لعب الكرة عند مغادرته ميدان اللعب بعد منحه إذن باملغادرة.
•إظهارعدم احترامه للعبة.
•االستعانة بحيلة متعمدة لتمرير الكرة (بما في ذلك من الركلة الحرة) إلى
حارس املرمى بالرأس أو الصدر أو الركبة ...الخ .متحايال على القانون سواء
قام حارس املرمى بلمس الكرة بيديه أم ال.
•يصرف انتباه الالعب املنافس شفهيا أثناء اللعب أو عند استئناف اللعب.

االحتفال بالهدف

بإمكان الالعبين االحتفال عند تسجيل هدف ،ولكن يجب أن ال يكون هذا االحتفال
مفرطا ،وال يتم التشجيع على االحتفاالت الراقصة وال يجب أن تسبب في إضاعة
الوقت بشكل مفرط.
ال يعد مغادرة ميدان اللعب لالحتفال بإحراز هدف مخالفة تستوجب إنذارا ولكن
ينبغي على الالعبين العودة باسرع وقت ممكن.
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يجب إنذارالالعب ،حتى لو تم إلغاء الهدف في الحاالت التالية:
•تسلق السياج املحيط و/أو االقتراب من املتفرجين بطريقة قد تسبب
قضايا متعلقة بالسالمة و/أو االمن.
•إظهارإشارة او فعل يبعث على االستفزازوالسخرية.
•تغطية الرأس أو الوجه بقناع أو �شيء مماثل.
•خلع القميص أو تغطية الرأس بالقميص.

تأخيراستئناف اللعب

يجب على الحكم إنذار الالعبين الذين يقومون بتأخير استئناف اللعب على النحو
التالي:
•التظاهر كأنهم سيقومون بتنفيذ رمية التماس ثم فجأة ترك الكرة لزميل
بالفريق لتنفيذها.
•التأخرفي مغادرة ميدان اللعب عند إجراء التبديل.
• تأخيراستئناف اللعب بشكل مفرط.
•ركل أو حمل الكرة بعيدا أو اثارة املواجهات بتعمد ملس الكرة بعد قيام
الحكم بإيقاف اللعب.
•تنفيذ الركلة الحرة من غيرمكانها إلرغام الحكم على إعادة تنفيذها.

املخالفات التي تستوجب الطرد

يتم طرد الالعب أو البديل أو الالعب املستبدل عند ارتكاب املخالفات التالية:
•منع الفريق املنافس من تسجيل هدف أو منع فرصة واضحة لتسجيل
هدف من خالل مخالفة ملس الكرة باليد (باستثناء حارس املرمى داخل
منطقة جزاءه).
•منع هدف او فرصة واضحة لتسجيل هدف للمنافس الذي حركته
الشاملةباتجاه مرمى املخطئ وارتكاب مخالفة تستوجب ركلة حرة (باستثناء
الحاالت املوضحة أدناه)
•اللعب العنيف.
•العض او البصق على أي شخص
•السلوك املشين.
•استخدام ألفاظ بذيئة ,لغة و/أو اإلشارات املهينة واملسيئة.
•الحصول على إنذارثاني في نفس املباراة.
•دخول غرفة تشغيل الفيديو ( ) VOR
يجب على الالعب أو البديل أوالالعب املستبدل املطرود مغادرة محيط ميدان اللعب
واملنطقة الفنية.
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منع تسجيل هدف أو منع فرصة واضحة لتسجيل هدف

عندما يقوم الالعب بمنع الفريق املنافس من تسجيل هدف أو منع فرصة واضحة
لتسجيل هدف بموجب مخالفة ملس الكرة باليد يتم طرد الالعب اينماحدثت
املخالفة.
حينما يقوم الالعب بارتكاب مخالفة ضد الالعب املنافس ضمن نطاق منطقة جزاءه
مع منعه من فرصة واضحة لتسجيل هدف ويقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء ،يتم
إنذارالالعب املخالف اذا كانت املخالفة محاولة لعب الكرة :في جميع الظروف االخرى
( مثل مسك ,سحب ,دفع ,ال امكانية للعب الكرة) يتم طرد الالعب املخطئ.
الالعب ,الالعب املطرود ,البديل ,الالعب املستبدل الذي يدخل ميدان اللعب دون
اذن الحكم املطلوب ويتداخل في اللعب او مع منافس ويمنع هدفا وفرصة واضحة
لتسجيل هدف للمنافس يعتبرمذنبا بمخالفة تستحق الطرد.

يجب األخذ في الحسبان االعتبارات التالية:
•املسافة بين املخالفة واملرمى.
•االتجاه العام للعب.
•احتمالية االحتفاظ أو السيطرة على الكرة.
•تمركزوعدد الالعبين املدافعين.

اللعب العنيف

املهاجمة او املنافسة التي تهدد سالمة الالعب املنافس أو استخدام القوة املفرطة أو
الوحشية يجب أن تعاقب كلعب عنيف.
أي العب يندفع (ينقض) على الالعب املنافس عند التنافس على الكرة من األمام
أو من الجانب أو من الخلف مستخدما إحدى أو كلتا الساقين بقوة مفرطة أو يهدد
سالمة الالعب املنافس يعد مذنبا باللعب العنيف.

السلوك املشين

السلوك املشين يتمثل في استخدام الالعب أو محاولته استخدام القوة املفرطة أو
الوحشية ضد الالعب املنافس عندما ال يوجد تنافس على الكرة أو ضد زميل بالفريق
أو حكام املباراة أو مسئول بالفريق أو مشجع أو أي شخص أخر بغض النظر عن
حدوث تالمس أم ال.
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إضافة إلى ذلك ،الالعب الذي يقوم ،عندما ال يوجد تنافس على الكرة  ،بضرب
املنافس عن عمد أو أي شخص آخرعلى الرأس أو الوجه باليد أو الذراع ،يعد مرتكبا
للسلوك املشين باستثناء أن القوة املستخدمة ضئيلة.

مسئولي الفريق
عنما ترتكب مخالفة و لم يمكن تحديد هوية املخطئ ,سيتم معاقبة املدرب الرئي�سي
املوجود في املنطقة الفنية.

تحذير

ينبغي في العادة توجيه تحذير عند ارتكاب املخالفات التالية ,التكرار او املخالفات
الصارخة سوف تسفرعن انذاراو طرد:
•دخول امللعب بطريقة محترمة  /ال يقصد منها املواجهة
•عدم التعاون مع حكام املباراة ,على سبيل املثال تجاهل التعليميات  /الطلب
من الحكم املساعد او الحكم الرابع
•اختالف بسيط  /منخفض ( بالكلمة او الفعل) مع القرار
•مغادرة حدود املنطقة الفنية أحيانا دون ارتكاب مخالفة اخرى

انذار
اإلنذاريشمل املخالفات (على سبيل املثال و ليس الحصر)
•عدم احترام حدود املنطقة الفنية الخاصة بفريقهم بوضوح  /باستمرار
•تأخيراستئناف اللعب الخاص بفريقهم
•الدخول متعمدا الى املنطقة الفنية للفريق املقابل (بدون مواجهات)
•االعتراض بالقول او الفعل بما في ذلك:
° °رمي  /ركل زجاجات املاء او أي جرم اخر
° °اإلشارات التي تظهربوضوح عدم االحترام لحكام املباراة مثال التصفيق
الساخر
•الدخول الى منطقة مراجعة الحكم ()RRA
•اإلشارة املستمرة  /املفرطة من اجل البطاقة الصفراء او الحمراء
•عمل إشارة التلفزيون الخاصة بمراجعة حكم الفيديو بشكل مفرط
112

•اإلشارة او التصرف بطريقة استفزازية او تحريضيه
•تكرار السلوك الغير مقبول ( بما في ذلك تكرار املخالفات التي تستحق
التحذير)
•إظهارعدم احترام للمباراة

الطرد

الطرد يشمل املخالفات (على سبيل املثال و ليس الحصر):
•تأخير استئناف اللعب للفريق املقابل مثال مسك الكرة ,ركل الكرة بعيدا ,
اعتراض تحرك الالعب
•مغادرة املنطقة الفنية متعمدا من اجل:
° °اظهاراالعتراض تجاه ,او االحتجاج على حكم املباراة
° °التصرف بطريقة استفزازية او تحريضية
•الدخول الى املنطقة الفنية الخاصة بالفريق املقابل بطريقة عدوانية او
هجومية
•رمي  /ركل عن عمد أي جرم الى داخل ميدان اللعب
•الدخول الى ميدان اللعب من اجل:
° °مواجهة حكم املباراة (بما في ذلك عند نهاية الشوط األول او نهاية
املباراة)
° °التداخل في اللعب ,العب منافس او حكم املباراة
•الدخول الى غرفة تشغيل الفيديو ()VOR
•السلوك الجسدي او العدواني (بما في ذلك البصق او العض) اتجاه العب
من الفريق املقابل ,بديل ,مسئول فريق ,حكام املباراة ,متفرج او أي شخص
اخر (على سبيل املثال أطفال الكرات ,مسئول االمن او مسئول املسابقة
الخ)
•الحصول على اإلنذارالثاني في نفس املباراة
•استخدام ألفاظ بذيئة ,لغة و  /او إشارات مهينة و مسيئة
•استخدام معدات الكترونية او اتصاالت غير مصرح بها و  /او التصرف
بطريقة غيرمناسبة نتيجة الستخدام معدات االلكترونية او اتصاالت
•السلوك املشين

املخالفات التي يتم فيها إلقاء �شيء ما (أو الكرة)

في جميع الحاالت ,يتخذ الحكم االجراء االنضباطي الالزم:
•تهور -إنذارالالعب املخالف لسلوكه الغيرريا�ضي.
•استخدام القوة املفرطة – طرد الالعب املخالف لسلوكه املشين.
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4 .4استئناف اللعب بعد االخطاء وسوء السلوك

في حال كانت الكرة خارج اللعب ،يتم استئناف اللعب وفقا للقرارالسابق.
في حال كانت الكرة في اللعب ويقوم الالعب بارتكاب مخالفةجسديه داخل ميدان
اللعب ضد:
•الالعب املنافس – ركلة حرة مباشرة أو غيرمباشرة أو ركلة جزاء.
•زميل بالفريق أو بديل أو العب مستبدل أو العب مطرود أو مسئول بالفريق
أو حكام املباراة – ركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء.
•أي شخص آخر– إسقاط الكرة.
جميع املخالفات اللفظية يتم معاقبتها بركلة حرة غيرمباشرة.
في حال كانت الكرة في اللعب :
•ويقوم الالعب بارتكاب مخالفة ضد حكام املباراة أو العب منافس ,بديل أو
العب مستبدل أو العب مطرود أو مسئول بالفريق خارج ميدان اللعب أو
•يرتكب بديل أو العب مستبدل أو العب مطرود أو مسئول بالفريق مخالفة
ضد أو يتداخل في اللعب مع العب منافس او حكام املباراة خارج ميدان
اللعب.
استئناف اللعب بركلة حرة يتم تنفيذها من أقرب خط ملكان وقوع املخالفة أو التداخل ،
يحتسب ركلة جزاء اذا كانت الركلة الحرة املباشرة ضمن منطقة جزاء الالعب املخالف.
إذا تم ارتكاب مخالفة خارج ميدان اللعب بواسطة العب ضد العب ،بديل ،مستبدل أو
مسؤول فريق من نفس الفريقُ ،يستأنف اللعب بركلة حرة غير مباشرة من على الخط و من
أقرب نقطة لحدوث املخالفة.
إذا قام العب بالتالمس مع الكرة بجرم ممسوك باليد ( حذاء ،واقي الساق ...لخ ) ُيستأنف
اللعب بركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء.
اذا قام الالعب الذي داخل او خارج ميدان اللعب برمي او ركل جرم ما (ما عدا كرة املباراة ) على
الالعب املنافس ,او رمى او ركل جرم ما (بما في ذلك الكره )على بديل ,الالعب املستبدل ,الالعب
املطرود ,مسئول من الفريق املقابل ,او حكام املباراة أو كرة املباراة  ,يتم استئناف اللعب بركلة
حرة مباشرة من مكان اصطدام أو افتراض اصطدام هذا ال�شي بذلك الشخص او الكرة.اذا
كان هذا املكان خارج ميدان اللعب ،يستأنف اللعب بركلة حرة مباشرة
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يتم تنفيذها على خط حدود امللعب من أقرب مكان ,يتم احتساب ركلة جزاء اذا حدث ذلك
ضمن منطقة جزاء الالعب املخالف.
في حال قام بديل ,العب مستبدل ,العب مطرود ,العب الذي خارج ميدان اللعب بشكل مؤقت
أو مسئول بالفريق بإلقاء أو ركل �شيء ما الى داخل ميدان اللعب و تداخل في اللعب ,العب
منافس أو حكام املباراة يستأنف اللعب بركلة حرة مباشرة (أو ركلة جزاء) من مكان تداخل ذلك
ال�شي في اللعب أو مكان اصطدام أو افتراض اصطدامه باملنافس ,حكام املباراة أو الكرة.
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الركالت الحرة
1 .1أنواع الركالت الحرة

الركالت الحرة املباشرة والغيرمباشرة تمنح للفريق املنافس لالعب ،البديل،
املستبدل ،الالعب املطرود او مسئول الفريق املذنب بارتكاب مخالفة.

اإلشارة إلى ركلة حرة غيرمباشرة

يقوم الحكم باإلشارة إلى الركلة الحرة الغيرمباشرة برفع ذراعه أعلى رأسه ،مع
اإلبقاء على هذه اإلشارة حتى تنفيذ الركلة وتلمس الكرة العب آخر ،تخرج من
اللعب او يكون واضح انه ال يمكن تسجيل هدف مباشرة.
يجب إعادة تنفيذ الركلة الحرة الغيرمباشرة في حال عدم قيام الحكم باإلشارة إلى
كونها ركلة حرة غيرمباشرة وتم ركل الكرة مباشرة إلى املرمى.

دخول الكرة إلى املرمى

•يتم احتساب الهدف في حال ركل الكرة من الركلة الحرة املباشرة إلى مرمى
املنافس مباشرة .
•يتم احتساب ركلة مرمى في حال ركل الكرة من الركلة الحرة الغيرمباشرة
إلى مرمى املنافس مباشرة .
•يتم احتساب ركلة ركنية في حال ركل الكرة من الركلة الحرة الغيرمباشرة
أو املباشرة إلى مرمى نفس الفريق مباشرة .

2 .2اإلجراءات

يتم تنفيذ كافة الركالت الحرة من نفس مكان وقوع املخالفة بإستثناء:
•يتم تنفيذ الركالت الحرة الغيرمباشرة لصالح الفريق املهاجم داخل
منطقة مرمى الفريق املنافس من أقرب نقطة لخط منطقة املرمى والذي
يتوازى مع خط املرمى.
•يتم تنفيذ الركالت الحرة داخل منطقة املرمى لصالح الفريق املدافع من
أي مكان بهذه املنطقة.
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•يتم تنفيذ الركالت الحرة الخاصة بإرتكاب مخالفات تتضمن دخول
الالعب أو معاودته الدخول أو مغادرته ميدان اللعب بدون إذن من
مكان وجود الكرة لحظة توقف اللعب .مع ذلك ،اذا قام الالعب بإرتكاب
مخالفة خارج ميدان اللعب  ،يتم إستئناف اللعب بإحتساب ركلة حرة
يتم تنفيذها من أقرب خط ملكان وقوع املخالفة ،فيما يتعلق باملخالفات
التي تستوجب ركلة حرة مباشرة ،يتم إحتساب ركلة جزاء في حال إرتكاب
املخالفة ضمن حدود منطقة جزاء الالعب املخالف.
•يقوم القانون باإلشارة إلى مكان آخر(يرجى اإلطالع على القوانين ،11 ،3
.)12

الكرة:
•يجب أن تكون ثابتة و يجب على منفذ الركلة عدم ملس الكرة مرة أخرى
حتى تلمس العبا آخرا .
•تصبح في اللعب في حال ركلها و تحركها بوضوح .
حتى تصبح الكرة في اللعب ،يجب على العبي الفريق املنافس البقاء:
•على بعد مسافة  9.15مترا (  10يارده) عن الكرة ،بإستثناء تواجدهم على
خط مرماهم بين قائمي املرمى.
•خارج منطقة الجزاء للركالت الحرة داخل منطقة جزاء املنافس.
عندما ُيكون ثالثة العبين اواكثرمن الفريق املدافع “حائط صد”  ،جميع العبي الفريق
املهاجم على بعد  1متر ( 1يارده) على األقل من “حائط الصد” حتى تصبح الكرة في
اللعب.
باإلمكان تنفيذ الركلة الحرة من خالل رفع الكرة بواسطة إحدى القدمين أو
القدمين معا .
مسموح بالتمويه في تنفيذ الركلة الحرة من أجل إرباك املنافس كجزء من كرة
القدم.
في حال قيام الالعب ،أثناء تنفيذ الركلة الحرة بصورة صحيحة ،بركل الكرة بصورة
متعمدة تجاه الالعب املنافس من أجل أن يتسنى له لعب الكرة مرة أخرى ولكن ليس
بإهمال أو تهور أو غيرمستخدم للقوة املفرطة ،يسمح الحكم بمواصلة اللعب.

118

3 .3املخالفات والعقوبات

في حال ،عند تنفيذ ركلة حرة ،أن الالعب املنافس أقرب إلى الكرة عن املسافة
املطلوبة ،يتم إعادة تنفيذ الركلة الحرة باستثناء إمكانية تطبيق اتاحة الفرصة،
ولكن في حال قيام الالعب بتنفيذ الركلة الحرة سريعا والالعب املنافس الواقف
على مسافة أقل من  9.15مترا (  10يارده) من الكرة يقوم باعتراضها ،عندها يسمح
الحكم بمواصلة اللعب.مع ذلك ،الالعب املنافس الذي يقوم متعمدا بمنع تنفيذ
الركلة الحرة سريعا يجب إنذاره لتأخيره استئناف اللعب.
عندما يتم تنفيذ ركلة حرة  ،اذا كان احد العبي الفريق املهاجم على مسافة اقل من
 1متر( 1يارده) من “حائط الصد” الذي يتكون من ثالثة العبين او اكثرمن الفريق
املدافع  ،يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة .
في حال ،عند تنفيذ الركلة الحرة من قبل الفريق املدافع داخل منطقة جزاءهم،
وجود العبي الفريق املنافس داخل نفس منطقة الجزاء كون أنهم لم يتسنى لهم
املغادرة ،يسمح الحكم بمواصلة اللعب.اذا قام الالعب املنافس الذي كان داخل
منطقة الجزاء عند تنفيذ الركلة الحرة ,أو دخل الى منطقة الجزاء ,بلمس أو املنافسة
على الكرة قبل ان تصبح في اللعب ,يتم إعادة تنفيذ الركلة الحرة.
في حال ،بعد ان أصبحت الكرة في اللعب ،أن الالعب منفذ الركلة الحرة ملس الكرة
مرة أخرى قبل أن تلمس العب آخر ،يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة .في حال
قيام الالعب منفذ الركلة الحرة بمخالفة ملس الكرة باليد:
•يتم احتساب ركلة حرة مباشرة.
•يتم احتساب ركلة جزاء في حال وقوع املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ
الركلة الحرة باستثناء أن يكون منفذ الركلة هو حارس املرمى وفي هذه
الحاله يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة.
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ركلة الجزاء
يتم احتساب ركلة الجزاء في حال ارتكاب العب مخالفة تستوجب احتساب ركلة
حرة مباشرة ضمن منطقة جزاءه أو خارج ميدان اللعب كجزء من اللعب وفقا ملا
هو موضح بالقوانين  12و.13
يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة الجزاء.

1 .1اإلجراءات

يجب وضع الكرة ثابتة فوق عالمة الجزاءويجب عدم تحريك قائمي املرمى ،العارضة
وشبك املرمى.
يجب تحديد هوية الالعب الذي ينفذ ركلة الجزاء بوضوح.
يجب أن يبقى حارس املرمى على خط مرماه في مواجهة الراكل بين القائمين ،بدون
ان يلمس قائمي املرمى ،العارضة او شبك املرمى إلى أن يتم ركل الكرة.
يجب على الالعبين اآلخرين غيرالالعب الذي ينفذ الركلة وحارس املرمى أن يكونوا :
•على مسافة 9,15م ( 10ياردة) على األقل من عالمة الجزاء.
•خلف عالمة الجزاء.
•داخل ميدان اللعب.
•خارج منطقة الجزاء.
بعد أن يأخذ الالعبون مراكزهم حسب القانون يعطي الحكم اإلشارة بتنفيذ ركلة
الجزاء.
الالعب الذي ينفذ ركلة الجزاء يجب أن يركل الكرة إلى اإلمام ،ويسمح بركل الكرة
بكعب القدم شريطة تحرك الكرة إلى األمام.

عندما تركل الكرة ،يجب ان تكون جزء من قدم واحده على األقل لحارس مرمى
الفريق املدافع تالمس ،او في نفس املستوى مع ،خط املرمى.
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تصبح الكرة في اللعب بعد ركلها و تحركها بوضوح.
ال يسمح ملنفذ الركلة بلعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس العبا آخر.
يتم االنتهاء من ركلة الجزاء عند توقف الكرة عن التحرك أو خروجها من اللعب أو
قيام الحكم بإيقاف اللعب بموجب مخالفة للقوانين.
يضاف الوقت للسماح بتنفيذ ركلة الجزاء واكتمالها في نهاية كل شوط أو عند نهاية
كل فترة من فترتي الوقت اإلضافي .عند إضافة الوقت للسماح بتنفيذ ركلة الجزاء,
تعتبرالركلة قد اكتملت بعد تنفيذ الركلة ,توقفت الكرة من الحركة ,خرجت من
اللعب ,لعبت بواسطة العب اخر(بما في ذلك الراكل) باستثناء املدافع أو حارس
املرمى ,أو اوقف الحكم اللعب بسبب مخالفة من الراكل ,أو فريق الراكل .اذا ارتكب
العب من الفريق املدافع (بما في ذلك حارس املرمى) مخالفة و لم يتم تسجيل الركلة
 /انقذت ,يتم إعادة تنفيذ الركلة.

2 .2املخالفات والعقوبات

فور قيام الحكم باإلشارة لتنفيذ ركلة الجزاء ،حينئذ يجب تنفيذ ركلة الجزاء :اذا
لم يتم تنفيذ الركلة يمكن للحكم اتخاذ عقوبة انظباطية قبل ان يعطي اإلشارة مرة
أخرى لتنفيذ الركلة.

في حال ،قبل أن تصبح الكرة في اللعب ،حدث أي من التالي:
•قيام الالعب املنفذ لركلة الجزاء أو زميله بالفريق ارتكبوا مخالفة:
° °في حال دخول الكرة إلى املرمى ،يتم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء.
° °في حال عدم دخول الكرة إلى املرمى ،يوقف الحكم اللعب ثم يقوم
باستئناف اللعب بركلة حرة غيرمباشرة.
باستثناء الحاالت التالية سوف يوقف اللعب ثم يتم استئنافه باحتساب ركلة حرة
غيرمباشرة ،بغض النظرعن إحرازهدف أم ال:
° °تنفيذ ركلة الجزاء إلى الخلف وليس إلى األمام.
° °قيام زميل الالعب املحدد لتنفيذ ركلة الجزاء بركل الكرة ،يقوم الحكم
بإنذارالالعب الذي ركل الكرة.
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°

°التمويه بركل الكرة عند انتهاء منفذ الركلة من الركض باتجاه الكرة
(مسموح بالتمويه أثناء الركض) ،يقوم الحكم بإنذارالالعب منفذ الركلة.
•قيام حارس املرمى أو زميله بالفريق ارتكبوا مخالفة:

°
°

°في حال دخول الكرة إلى املرمى ،يتم احتساب الهدف.
°في حال عدم دخول الكرة إلى املرمى ،يتم إعادة تنفيذ الركلة  ،يتم إنذار
حارس املرمى في حال مسئوليته عن هذا املخالفة.

•في حال قيام العب من أي من الفريقين بمخالفة قوانين اللعبة ،يتم إعادة
تنفيذ الركلة باستثناء قيام الالعب بارتكاب مخالفة أكثر شدة (مثال التمويه
الغيرمسموح) :اذا قام كل من حارس املرمى و الراكل بارتكاب مخالفة في نفس
الوقت:
° °اذا ضاعت الركلة أو تم انقاذها ,يتم إعادة تنفيذ الركلة و ينذرالالعبين.
° °اذا تم تسجيل هدف ,يتم إلغاء الهدف ,و ينذرالراكل ويستأنف اللعب
بركلة حرة غيرمباشرة لصالح الفريق املدافع.
في حال ،بعد تنفيذ ركلة الجزاء:
•قيام الالعب منفذ الركلة بلمس الكرة مرة أخرى قبل أن تلمس العبا آخرا :
° °يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة (أو ركلة حرة مباشرة نظيرمخالفة ملس
الكرة باليد).
•قيام عنصرخارجي بلمس الكرة أثناء تحركها إلى األمام:
° °يتم إعادة تنفيذ الركلة.فيما عدا اذا كانت الكرة متجهة الى داخل املرمى
و التداخل لم يمنع حارس املرمى أو املدافع من لعب الكرة ,في هذه الحالة
يتم احتساب الهدف اذا دخلت الكرة الى املرمى (حتى لو حدث تالمس مع
الكرة) باستثناء التداخل بواسطة الفريق املهاجم.
•ارتداد الكرة إلى ميدان اللعب من حارس املرمى أو العارضة أو قائمي املرمى ثم
يلمسها عنصرخارجي:
° °يقوم الحكم بإيقاف اللعب.
° °يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة في نفس مكان ملسها للعنصرالخارجي.
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3 .3جدول موجزباملخالفات
مخالفة من قبل الالعب
املهاجم
مخالفة من قبل الالعب
املدافع
مخالفة من قبل حارس
املرمى
ركل الكرة بإتجاه الخلف

هدف

ليس هدفا

إعادة تنفيذ الركلة

ركلة حرة غيرمباشرة

هدف

إعادة تنفيذ الركلة

هدف

إعادة تنفيذ الركلة وإنذار
حارس املرمى

ركلة حرة غيرمباشرة

ركلة حرة غيرمباشرة

ركلة حرة غيرمباشرة وإنذار ركلة حرة غيرمباشرة وإنذار
التمويه الغيرقانوني
منفذ الركلة
منفذ الركلة
ركلة حرة غيرمباشرة وإنذار ركلة حرة غيرمباشرة وإنذار
منفذ آخرخاطىء
منفذ الركلة الخاطئ
منفذ الركلة الخاطئ
حارس املرمى و املنفذ في نفس ركلة حرة غيرمباشرة و إنذار إعادة تنفيذ الركلة و إنذار
الالعبين
الراكل
الوقت
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رمية التماس
يتم احتساب رمية التماس إلى الفريق املنافس آلخر العب ملس الكرة عند تجاوز الكرة بكاملها
لخط التماس سواء في الهواء أو على االرض.
ليس باإلمكان إحرازهدف مباشرة من رمية التماس:
•في حال دخول الكرة إلى مرمى الفريق املنافس – يتم احتساب ركلة مرمى.
•في حال دخول الكرة إلى مرمى الفريق منفذ رمية التماس– يتم احتساب ركلة ركنية.

1 .1اإلجراءات

في لحظة لعب رمية التماس ،يجب على املنفذ القيام بالتالي:
•يقف مواجها ميدان اللعب.
•جزء من كل قدم على خط التماس أو على األرض خارج خط التماس.
•رمي الكرة بكلتا اليدين من الخلف مرورا فوق الرأس من نفس مكان
خروجها من ميدان اللعب.

يجب أن يقف كافة العبي الفريق املنافس على بعد مسافة  2متر( 2ياردة) على االقل من
النقطة على خط التماس حيث مكان تنفيذ رمية التماس.
تصبح الكرة في اللعب عند دخولها إلى ميدان اللعب .في حال ملس الكرة لألرض قبل دخولها،
يتم إعادة تنفيذ رمية التماس من قبل نفس الفريق من نفس املكان .في حال عدم تنفيذ رمية
التماس بصورة صحيحة يتم تنفيذها مرة أخري من قبل الفريق املنافس.
في حال قيام الالعب ،أثناء تنفيذ رمية التماس بصورة صحيحة ،بتنفيذ الرمية بصورة متعمدة
اتجاه الالعب املنافس من أجل أن يتسنى له لعب الكرة مرة أخرى ولكن بشكل ليس فيه إهمال
أو تهور أو غيرمستخدم للقوة املفرطة ،يسمح الحكم بمواصلة اللعب.
يجب على الالعب منفذ رمية التماس عدم ملس الكرة مرة أخرى حتى تلمس العبا آخر.
قانون كرة القدم  | 19/20رمية التما�س
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2 .2املخالفات والعقوبات

في حال ،بعد أن تصبح الكرة في اللعب ،أن الالعب منفذ رمية التماس ملس الكرة مرة
أخرى قبل أن تلمس العب آخر ،يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة .في حال قيام
الالعب منفذ رمية التماس بمخالفة ملس الكرة باليد:
•يتم احتساب ركلة حرة مباشرة.
•يتم احتساب ركلة جزاء في حال وقوع املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ
رمية التماس باستثناء أن يكون منفذ الرمية هو حارس املرمى وفي هذه
الحال يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة.

يتم إنذار الالعب املنافس الذي يصرف انتباه أو يعيق منفذ رمية التماس بصورة
غير عادلة (بما في ذلك االقتراب ملسافة أقل من  2متر( 2ياردة) من مكان تنفيذ رمية
التماس) لسلوكه الغيرريا�ضي وفي حال تم تنفيذ رمية التماس يتم احتساب ركلة حرة
غيرمباشرة.
ألي مخالفة أخرى لهذا القانون ،يتم تنفيذ رمية التماس من قبل العب بالفريق
املنافس.
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ركلة املرمى
يتم احتساب ركلة املرمى عند تجاوز الكرة بأكملها لخط املرمى سواء في الهواء أو على األرض
بعد أن يكون آخرمن ملسها العب من الفريق املهاجم ولم يتم إحرازهدف.
يجوز تسجيل هدف مباشرة من ركلة املرمى ،لكن فقط في مرمى الفريق املنافس .في حال دخول
الكرة مباشرة إلى مرمى الفريق املنفذ لركلة املرمى ،يتم احتساب ركلة ركنية لصالح الفريق
املنافس.

1 .1اإلجراءات

•يجب أن تكون الكرة ثابتة ويتم ركلها من أي نقطة داخل منطقة املرمى من
قبل العب بالفريق املدافع.
•تصبح الكرة في اللعب عندما تركل وتتحرك بوضوح.
•يجب أن يتواجد العبي الفريق املنافس خارج منطقة الجزاء حتى تصبح
الكرة في اللعب.

2 .2املخالفات والعقوبات

في حال ،بعد أن اصبحت الكرة في اللعب ،قام الالعب منفذ ركلة املرمى بلمس الكرة
مرة أخرى قبل أن تلمس العب آخر ،يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة .في حال قيام
الالعب منفذ ركلة املرمى بمخالفة ملس الكرة باليد:
•يتم احتساب ركلة حرة مباشرة.
•يتم احتساب ركلة جزاء في حال وقوع املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ
ركلة املرمى باستثناء أن يكون منفذ الركلة هو حارس املرمى وفي هذه الحاله
يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة.

عند تنفيذ ركلة املرمى ،إذا كان أي من الالعبين املنافسين داخل منطقة الجزاء يسبب لم
يكن لديهم الوقت للمغادرة في حال قيام العب منافس متواجد داخل منطقة الجزاء ،أو
دخل إلى منطقة الجزاء عند تنفيذ ركلة املرمى ويقوم بلمس أو املنافسة على الكرة قبل أن
تكون في اللعب ،يتم إعادة تنفيذ ركلة املرمى.
قانون كرة القدم  | 19/20ركلة املرمى
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في حال دخول الالعب منطقة الجزاء قبل أن تصبح الكرة في اللعب ويرتكب مخالفة أو يتم
ارتكاب مخالفة ضده من قبل منافس ،يتم إعادة تنفيذ ركلة املرمى وقد يتم إنذار أو طرد
الالعب املخالف بناء على املخالفة.
ألي مخالفة أخرى لهذا القانون ،يتم إعادة تنفيذ الركلة.
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الركلة الركنية
يتم احتساب الركلة الركنية عند تجاوز الكرة بكاملها لخط املرمى سواء في الهواء أو على االرض
بعد أن يكون آخرمن ملسها العب من الفريق املدافع ولم يتم إحرازهدف.
يجوز إحراز هدف مباشرة من الركلة الركنية ،لكن فقط في مرمى الفريق املنافس .في حال
دخول الكرة مباشرة إلى مرمى الفريق القائم بتنفيذ الركلة الركنية ،يتم احتساب ركلة ركنية
لصالح الفريق املنافس.

1 .1اإلجراءات

•يجب وضع الكرة عند منطقة الراية الركنية االقرب الى النقطة التي اجتازت
فيها الكرة خط املرمى.
•يجب أن تكون الكرة ثابتة ويتم ركلها من قبل العب من الفريق املهاجم.
•تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها بصورة واضحة ،وليست بحاجة
ملغادرة منطقة الراية الركنية.
•يجب عدم تحريك الراية الركنية.
•يجب أن يتواجد العبي الفريق املنافس على بعد مسافة  9.15مترا ( 10
يارده) من قوس الركنية حتى تصبح الكرة في اللعب.

2 .2املخالفات والعقوبات

في حال ،بعد أن اصبحت الكرة في اللعب  ،أن الالعب منفذ الركلة الركنية ملس الكرة
مرة أخرى قبل أن تلمس العب آخر ،يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة .في حال قيام
الالعب منفذ الركلة الركنية مخالفة ملس الكرة باليد:
•يتم احتساب ركلة حرة مباشرة.
•يتم احتساب ركلة جزاء في حال وقوع املخالفة داخل منطقة جزاء منفذ
الركلة الركنية باستثناء أن يكون منفذ الركلة هو حارس املرمى وفي هذه
الحاله يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة.

قانون كرة القدم  | 19/20ركلة الركنية
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في حال قيام الالعب ،أثناء تنفيذ الركلةالركنية بصورة صحيحة ،بتنفيذ الركلة
بصورة متعمدة اتجاه الالعب املنافس من أجل أن يتسنى له لعب الكرة مرة أخرى
ولكن بشكل ليس فيه إهمال أو تهور أو غير مستخدم للقوة املفرطة  ،يسمح الحكم
بمواصلة اللعب.
ألي مخالفة أخرى لهذا القانون ،يتم إعادة تنفيذ الركلة.
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البروتوكول ،املبادئ ،التطبيقات
العملية واإلجراءات
بروتوكول حكم الفيديو املساعد ,يتوافق قدر االمكان ,مع مبادئ و فلسفة قانون
كرة القدم.
استخدام حكام الفيديو املساعدين ( )VARsمسموح به فقط اذا اكمل منظمي
املباراة  /البطولة متطلبات بروتوكول حكم الفيديو املساعد و متطلبات التطبيق
(كما هو مذكور في كتيب حكم الفيديو املساعد) و قد تم استالم موافقة خطية من
االتحاد الدولي لكرة القدم و مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم.

1 .1املبادئ

استخدام حكام الفيديو املساعدين في مباريات كرة القدم يعتمد على عدد من
املبادئ ,يجب ان تطبق جميعها في أي مباراة تستخدم حكام الفيديو املساعدين .
1 .1حكم الفيديو املساعد ( )VARهو حكم له استقالليه للدخول على اللقطات
التلفزيونية ,و يقوم بمساعدة الحكم فقط في حاالت “ الخطأ الواضح و الظاهر”
او “ الحادثة املهمة الغائبة» و املتعلقة بـ:
 .أهدف  /ليس هدف
 .بركلة جزاء  /ليست ركلة جزاء
 .جالبطاقة الحمراء املباشرة (ليس البطاقة الصفراء الثانية  /اإلنذار)
 .دالهوية الخاطئة (عندما ينذر او يطرد الحكم الالعب الخطأ من الفريق
املخالف)
2 .2يجب على الحكم ان يتخذ قرار دائما ,مثال ال يسمح للحكم ان ال يتخذ “أي
قرار” و بعد ذلك يستخدم حكم الفيديو املساعد التخاذ القرار ,القراربالسماح
باستمراراللعب بعد خطأ مزعوم يمكن مراجعته.
3 .3القرار األصلي الذي اتخذ من قبل الحكم لن يتم تغييره إال اذا مراجعة الفيديو
أظهرت بوضوح ان القراركان “خطأ واضح و ظاهر”
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4 .4فقط الحكم يمكن ان يبدأ “املراجعة” :حكم الفيديو املساعد ( و الحكام
االخرون) يمكن ان يوصوا الحكم “باملراجعة” .
5 .5دائما القرار النهائي يتم اخذه بواسطة الحكم ,إما بناء على املعلومات من حكم
الفيديو املساعد او بعد ان قام الحكم بمباشرة “مشاهدة داخل امليدان”
(.)OFR
6 .6ال يوجد وقت محدد لعملية املراجعة حيث ان الدقة اكثرأهمية من السرعة.
7 .7يجب على الالعبين و مسئولي الفريق عدم اإلحاطة بالحكم او محاولة التأثير اذا
تم مراجعة القرار ,إجراءات املراجعة او القرارالنهائي.
8 .8يجب أن يبقى الحكم “مرئي” خالل إجراءات املراجعة وذلك لضمان الشفافية.
9 .9اذا استمر اللعب بعد الحادثة التي تم فيما بعد مراجعتها  ,أي قرار انضباطي
َأخذ  /مطلوب خالل ما قبل الحادثة ال يتم إلغاءه ,حتى لو تم تغييرالقراراألصلي
(ما عدا اإلنذار  /الطرد إليقاف هجمة واعدة او منع فرصة واضحة لتسجيل
هدف)
1010اذا توقف اللعب وتم إعادة استئنافه ,ال يمكن للحكم ان يباشر “املراجعة”
ماعدا في حاالت الهوية الخاطئة او مخالفة طرد محتملة مرتبطة بالسلوك
املشين .البصق ,العض او العدوانية املفرطة ,املهينة و  /او إشارات مسيئة.
1111فترة اللعب قبل و بعد الحادثة التي يمكن مراجعتها تقرر حسب قوانين اللعبة و
بروتوكول حكم الفيديو املساعد.
1212حكم الفيديو املساعد سوف يقوم تلقائيا بالتحقق من كل حالة  /قرار ,ال توجد
حاجة للمدربين او الالعبين للمطالبة “ باملراجعة.

 .2مراجعة حاالت  /قرارات املباراة القابلة للتغيير

يمكن أن يتلقى الحكم مساعدة من حكم الفيديو املساعد فقط في الفئات األربعة
املتعلقة بـ حاالت  /قرارات املباراة القابلة للتغيير .في جميع هذه الحاالت ,يتم
استخدام حكم الفيديو املساعد بعد ان يتخذ الحكم القرار (األول  /األصلي) (بما
في ذلك السماح باستمرار اللعب) ,او حادثة مهمة غائبة  /لم يتم مشاهدتها من قبل
الحكم.
قرارالحكم األصلي لن يتم تغييره إال إذا كان هناك “خطأ واضح و ظاهر” (هذا يشمل
أي قراراتخذه الحكم بناء على معلومة من احد حكام املباراة مثل التسلل).
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فيما يلي فئات القرارات  /الحاالت التي يمكن مراجعتها في حالة احتمال وجود «خطأ
واضح و ظاهر» او «حادثة مهمة غائبة»:

 .أهدف  /ليس هدف

•خطأ من الفريق املهاجم عند بناء او تسجيل الهدف (ملسة الكرة باليد ,خطأ,
تسلل الخ)
•الكرة خارج اللعب قبل تسجيل الهدف
•قرارهدف  /ليس هدف
•مخالفة من حارس املرمى و  /او منفذ الركلة عند تنفيذ ركلة الجزاء او تجاوز
بواسطة املهاجم او املدافع الذي اصبح متداخل في اللعب بشكل مباشر اذا
ارتدت ركلة الجزاء من القائم ,العارضة او حارس املرمى.

 .بركلة جزاء  /ليست ركلة جزاء

•خطأ من الفريق املهاجم عند بناء الهجمة الى حالة ركلة الجزاء (ملس الكرة باليد,
خطأ ,تسلل الخ)
•الكرة خارج اللعب قبل الحادثة
•مكان املخالفة (داخل او خارج منطقة الجزاء)
•احتساب ركلة جزاء غيرصحيحة
•مخالفة ركلة جزاء لم تحتسب

 .جالبطاقات الحمراء املباشرة (ليس البطاقة الصفراء الثانية  /اإلنذار)

•منع فرصة محققة لتسجيل هدف (على وجه الخصوص مكان املخالفة وموقف
بقية الالعبين)
•اللعب العنيف ( او املهاجمة بتهور)
•استخدام إشارات عدوانية ,مسيئة او مهينة
•السلوك املشين ,العض او البصق على شخص آخر

 .دالهوية الخاطئة (بطاقة حمراء او صفراء)

اذا قام الحكم بمعاقبة مخالفة و بعد ذلك منح العب خطأ من الفريق املخطئ
(املعاقب) بطاقة صفراء او حمراء ,هوية الالعب املخطئ يمكن ان ت راجع ,ال يمكن
مراجعة املخالفة في حد ذاتها اال اذا كانت مرتبطة بهدف ,حالة جزاء او بطاقة حمراء
مباشرة.
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 .3التطبيقات العملية

استخدام حكام الفيديو املساعدين خالل مباراة تشمل االتفاقيات العملية التالية:
•يشاهد حكم الفيديو املساعد املباراة في غرفة تشغيل الفيديو ()VOR
بمساعدة مساعد حكم الفيديو املساعد ( )AVARو مشغل اإلعادة (.)RO
•بناء على عدد زوايا الكاميرات ( واعتبارات أخرى) يمكن أن يكون هناك اكثر
من واحد مساعد حكم فيديو املساعد او مشغل اعادات .
•املسموح لهم دخول غرفة تشغيل الفيديو او التواصل مع حكم الفيديو
املساعد  /مساعد حكم الفيديو املساعد  /مشغل اإلعادة هم فقط
األشخاص املصرح لهم.
•حكم الفيديو املساعد له استقاللية في الدخول و التحكم في اإلعادات
التلفزيونية.
•حكم الفيديواملساعد متصل مع نظام االتصاالت املستخدم من قبل حكام
املباراة و يستطيع ان يسمع كل ما يقولون ,حكم الفيديو املساعد يمكن ان
يتحدث فقط الى الحكم من خالل الضغط على الزر ( و ذلك ملنع ازعاج
الحكم باملحادثات داخل غرفة تشغيل الفيديو).
•عندما يكون حكم الفيديو املساعد مشغول بـ “التحقق” او “املراجعة”,
يمكن ملساعد حكم الفيديو املساعد التواصل مع الحكم خصوصا اذا
كانت املباراة تحتاج أي إيقاف او للتأكد ان ال يتم استئناف اللعب.
•اذا قرر الحكم مراجعة لقطة تلفزيونية ,يقوم حكم الفيديو املساعد
باختيارافضل زاوية  /سرعة االعادة :يمكن للحكم ان يطلب زوايا  /سرعة
إعادة أخرى  /إضافية.

 .4اإلجراءات

القراراألصلي

•يجب دائما على الحكم و الحكام اآلخرون ان يتخذوا القرار االولي (بما في
ذلك أي قرار انضباطي) كما لو انه ال يوجد حكم فيديو مساعد (ماعدا
الحادثة الغائبة).
•غير مسموح للحكم و الحكام اآلخرون عدم اتخاذ “أي قرار” الن ذلك
سوف يقود الى تحكيم ضعيف  /غير حاسم ,الكثير من “حاالت املراجعة”
واملشكالت الهامة اذا حدث عطل في التكنولوجيا.
•الحكم هو الشخص الوحيد الذي يستطيع اتخاذ القرار النهائي ,حكم
الفيديو املساعد لديه نفس الصفة التي يحملها الحكام اآلخرون و يستطيع
فقط مساعدة الحكم.
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•تأخير الراية  /الصافرة ملخالفة فقط مسموح به عند وجود حالة هجوم
واضحة جدا عندما يكون الالعب على وشك التسجيل اولديه فرصة للجري
نحو /الى منطقة جزاء الفريق املنافس.
•اذا قام حكم مساعد بتأخيررايته ملخالفة ,يجب على الحكم املساعد اشهار
رايته اذا سجل الفريق املهاجم هدف او منح ركلة جزاء ,ركلة حره ,ركلة
ركنية ,رمية تماس او سيطرة على الكرة بعد هجوم اولي انتهى :في جميع
الحاالت األخرى ينبغي للحكم املساعد ان يقرر اذا كان سوف يرفع رايته او
ال .حسب متطلبات املباراة.

التحقق

•يقوم حكم الفيديو املساعد “بالتحقق من” اللقطات التلفزيونية بشكل
تلقائي لكل هدف حقيقي اومحتمل ,قرار /حالة لركلة جزاء اوطرد مباشر ,او
في حالة الهوية الخاطئة ,مستخدما زوايا كاميرا و سرعات إعادة مختلفة.
•يستطيع حكم الفيديو املساعد “التحقق من” اللقطات التلفزيونية
مستخدما السرعة العادية و  /او اإلعادة البطيئة لكن ,بشكل عام اإلعادة
البطيئة ينبغي استخدامها للوقائع مثل موقف املخالفة  /الالعب ,نقطة
التالمس للمخالفات الجسدية و ملسة اليد ,الكرة خارج اللعب (بما في ذلك
“الشدة”
الهدف  /ليس هدف) .السرعة العادية ينبغي ان تستخدم لتحديد
ٌ
في املخالفة او لتحديد اذا ما كانت مخالفة ملسة يد.
•اذا لم يوضح “التحقق” “خطأ واضح و ظاهر” او “حادثة مهمة غائبة” ال
داعي في العادة ان يقوم حكم الفيديو املساعد بالتواصل مع الحكم – و
يعتبر هذا “ تحقق صامت” ,على أي حال ,في بعض األوقات اذا قام حكم
الفيديواملساعد بتأكيد عدم ارتكاب “ خطأ واضح و ظاهر” او “حادثة مهمة
غائبة” يساعد ذلك الحكم  /الحكم املساعد إلدارة الالعبين  /املباراة .
•اذا كان هناك حاجة الى تأخير استئناف اللعب من اجل “تحقق ما” سوف
يقوم الحكم باإلشارة بوضوح الى ذلك من خالل وضع اصبعه على سماعة
االذن  /سماعة الراس و يمد يده  /الذراع األخرى .يجب عليه املحافظة على
هذه اإلشارة حتى يكتمل “التحقق” ذلك اعالنبان الحكم يتلقى معلومات (
التي قد تكون من حكم الفيديو املساعد او احد حكام املباراة االخرون).
•اذا أظهر“ التحقق” خطأ واضح وظاهرمحتمل اوحادثة مهمة غائبة ,سوف
ينقل حكم الفيديو املساعد هذه املعلومات ( و لكن ليس القرارالذي سوف
ُيتخذ) الى الحكم الذي سوف يقرر بعدها اذا ما سوف يبدأ في “املراجعة”
او ال.
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املراجعة
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•يمكن للحكم ان يبدأ في «مراجعة» «خطأ واضح وظاهر» محتمل او حادثة
مهمة غائبة عندما:
° °حكم الفيديو املساعد (او احد الحكام اآلخرون) يو�صي “باملراجعة”
° °الحكم اشتبه ان �شيء ما مهم قد فاته.
•اذا كان اللعب قد توقف فعال ,يؤخرالحكم استئناف اللعب.
•اذا لم يتوقف اللعب ,بالفعل ,يوقف الحكم اللعب عندما تصل الكرة
الى منطقة  /حالة محايدة (عادة عندما ال يكون أي من الفريقين في حالة
هجوم)
•في كال الحالتين ,يجب على الحكم اإلشارة الى انه سوف يقوم “باملراجعة”
من خالل اظهار “إشارة التلفزيون” بوضوح (الخطوط العريضة لشاشة
التلفزيون).
•يقوم حكم الفيديو املساعد بوصف ماذا سوف يشاهد الحكم في اإلعادة
التلفزيونية و لكن دون ذكر القرار الذي يجب ان يؤخذ ,و على الحكم بعد
ذلك:
° °يقوم باتخاذ القرارالنهائي بناء على فهم الحكم الشخ�صي واملعلومات
من حكم الفيديو املساعد ,و املعلومات من الحكام االخرين عندما
يكون ذلك ضروري – مراجعة حكم الفيديو املساعد فقط
او
° °يذهب الى منطقة مراجعة الحكم ملراجعة االعادة التلفزيونية –
مراجعة داخل امليدان ( – )OFRقبل ان يتخذ القرار النهائي .لن
يقوم الحكام االخرون بمراجعة اإلعادة التلفزيونية ماعدا ,في ظروف
استثنائية ,طلب منهم الحكم القيام بذلك.
•عند نهاية كل من إجراءات املراجعة  ,يجب على الحكم ان يظهر “إشارة
التلفزيون” مرة أخرى ,يتبعها مباشرة القرارالنهائي.
•للقرارات الحقيقية مثل ,موقف املخالفة او الالعب في (التسلل) ,نقطة
التالمس (ملس الكرة باليد  /خطأ) ,املكان (داخل او خارج منطقة الجزاء),
الكرة خارج اللعب الخ ,مراجعة حكم الفيديو املساعد في العادة مناسب
لكن “مراجعة داخل ميدان اللعب”( )OFRيمكن ان تستخدم للقرارات
الحقيقية اذا كانت سوف تساعد إلدارة الالعبين  /املباراة او لتسويق
القرار(مثل ,قرارحاسم – موثراتخذ في وقت متأخرمن املباراة)
•للقرارات الذاتية ,مثل ,شدة الخطأ التناف�سي ,التداخل في التسلل ,اعتبارات
ملس الكرة باليد “املراجعة داخل امليدان”( )OFRعادة مناسب.

•يمكن للحكم ان يطلب زوايا كاميرا  /سرعة إعادة مختلفة لكن ,بصفة
عامة ,اإلعادة البطيئة ينبغي ان تستخدم للوقائع فقط مثل مكان املخالفة
 /الالعب ,نقطة التالمس للمخالفات الجسدية و ملس الكرة باليد ,الكرة
خارج اللعب (بما في ذلك هدف  /ليس هدف) :السرعة العادية يجب ان
تستخدم من اجل “شدة” املخالفة او لتحديد اذا كانت مخالفة ملسة يد.
•من اجل القرارات \ الحاالت املتعلقة باألهداف ,ركلة الجزاء \ ليست
ركلة جزاء و البطاقات الحمراء ملنع الفرصة املحققة لتسجيل الهدف
( ,)DOGSOربما من الضروري مراجعة مراحل الهجمة التي قادت مباشرة
الى القرار /الحالة :هذا ربما يتضمن كيف سيطرالفريق املهاجم على الكرة
في اللعب املفتوح.
•قانون كرة القدم ال يسمح بتغيير االستئناف (الركالت الركنية ,رميات
التماس الخ) طاملا تم استئناف اللعب ,لهذا ال يمكن مراجعتهم.
•اذا توقف اللعب و تم استئنافه ,يمكن للحكم فقط ان يباشر “املراجعة”
و يتخذ العقوبة االنضباطية املناسبة من اجل ,الهوية الخاطئة او مخالفة
طرد محتملة مرتبطة بالسلوك املشين .البصق ,العض او العدوانية
املفرطة ,املهينة و  /او إشارات مسيئة.
•إجراءات املراجعة ينبغي ان تكتمل بكفاءة قدراإلمكان ,لكن الدقة في القرار
النهائي اكثر أهمية من السرعة .من اجل هذا السبب ,و الن بعض الحاالت
مركبة مع العديد من القرارات  /الحاالت املمكن مراجعتها ,ال يوجد حد
اق�صى من الوقت إلجراء املراجعة.

القرارالنهائي

•عندما تنتهي إجراءات املراجعة ,يجب على الحكم ان ُيظهر «إشارة
التلفزيون» و يوضح قراره النهائي.
•سوف يقوم الحكم بعدها اخذ  /تغيير /إلغاء أي عقوبة انضباطية (عندما
يكون مناسبا) و يستأنف اللعب وفقا لقانون كرة القدم.

الالعبين ،البدالء و مسئولي الفريق

•حيث ان حكم الفيديواملساعد سوف يقوم بعملية “التحقق” بشكل تلقائي
لكل حالة  /قرار ,ال توجد حاجة للمدربين او الالعبين لطلب “التحقق” او
“املراجعة”
• الالعبين ,البدالء ومسئولي الفريق يجب ان ال يحاولوا التأثيراوالتداخل مع
إجراءات املراجعة ,بما في ذلك عند توضيح القرارالنهائي.
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•خالل إجراءات املراجعة ,ينبغي على الالعبين البقاء في ميدان اللعب :البدالء
و مسئولي الفريق ينبغي ان يكونوا خارج ميدان اللعب.
•سوف يتم انذارالالعب  /البديل  /الالعب املستبدل  /مسئول الفريق الذي
يبالغ في اظهار«إشارة التلفزيون» او يدخل الى منطقة مراجعة الحكم.
•سوف يتم طرد الالعب  /البديل  /الالعب املستبدل  /مسئول الفريق الذي
يدخل الى غرفة تشغيل الفيديو.

صالحية املباراة

من حيث املبدأ ,لن تتأثرصالحية املباراة بسبب:
•عطل (اعطال) في تقنية حكم الفيديو املساعد (كما في تقنية خط املرمى
())GLT
•قرار (قرارات) خاطئة تتعلق بحكم الفيديو املساعد (على أساس ان حكم
الفيديو املساعد هو حكم)
•قرار(قرارات) عدم مراجعة حالة.
•مراجعة (مراجعات) لحالة  /قرارغيرقابل للمراجعة.

146

110
111
116

Law changes 2016/17
Outline summary of Law changes
Details of all Law changes

158

Glossary

159
160
169

Football bodies
Football terms
Referee terms

170

Practical Guidelines for Match Officials

171
172
186
192

Introduction
Positioning, Movement and Teamwork
Body language, Communication and Whistle
Other advice
• Advantage
• Allowance for time lost
• Holding an opponent
• Offside
• Treatment /assessment after a caution /
sending-off offence

التغيريات
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ملخص موجز لتغييرات القانون

مرفق موجزبسيط عن التغييرات  /االيضاحات الرئيسية.

القانون ١

•سوف يتم انذار ( )YCمسئول الفريق لدخوله منطقة مراجعة الحكم و سوف يطرد
( )RCلدخوله غرفة تشغيل الفيديو.

القانون 3

•يجب على الالعب الذي يتم استبداله مغادرة ميدان اللعب من أقرب نقطة على خط
الحدود  ،ما لم يطلب منه الحكم خالف ذلك.

القانون 4

•يمكن أن تكون القمصان التحتية متعددة األلوان  /النقش إذا كانت بالضبط نفس
تصميم الكم للقميص الرئي�سي.

القانون 5

•ال يمكن للحكم تغيير قرار إعادة االستئناف بعد استئناف اللعب  ،لكن في بعض
الحاالت  ،يمكنه اشهارالبطاقة الصفراء  /الحمراء ملخالفة سابقة.
•إذا غادر الحكم ميدان اللعب ملراجعة حالة من حكم الفيديو املساعد أو الستدعاء
الالعبين مرة أخرى إلى ميدان اللعب في نهاية الشوط  ،فال يزال من املمكن تغيير
القرار.
•يمكن إشهارالبطاقة الصفراء  /الحمراء الى مسؤولي الفريق املذنبين بسوء السلوك,
إذا تعذرالتعرف على املذنب  ،يتلقى املدرب األول في املنطقة الفنية البطاقة الصفراء
 /الحمراء.
•إذا تم احتساب ركلة جزاء ،فيمكن أن يتلقى منفذ الركلة التقييم او العالج و يبقى
داخل ميدان اللعب و ينفذ الركلة.

القانون 7

•توضيح الفرق بين استراحة «التبريد» و «املشروبات».
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القانون 8
•قد يختارالفريق الذي يفوز بالقرعة أن ينفذ ركلة البداية.
•الكرة املسقطة  -يتم إسقاط الكرة لحارس املرمى (اذا تم إيقاف اللعب في منطقة
الجزاء) أو لالعب واحد من الفريق الذي ملس الكرة آخرمرة من مكان اللمسة األخيرة؛
يجب أن يكون جميع الالعبين اآلخرين (من كال الفريقين) على بعد  4أمتار( 4.5ياردة)
على األقل.

القانون 9
•يتم إسقاط الكرة إذا المست الكرة الحكم (أو الحكام االخرون) ودخلت املرمى أو
تغيرت السيطرة على الكرة أو بدأت هجمة.

القانون 10
•ال يمكن لحارس املرمى التسجيل عن طريق رمي الكرة في مرمى املنافس.

القانون 12
•إعادة كتابة نص لعب الكرة باليد ملزيد من الوضوح  /و الثبات مع إرشادات واضحة
حول متى ينبغي (وال ينبغي) معاقبة لعب الكرة باليد «غيراملتعمدة».
• التأكيد على أن مخالفة لعب الكرة باليد «غيرالقانونية» التي يرتكبها حارس املرمى في
منطقة الجزاء الخاصة به ال تخضع لعقوبة انضباطية (بطاقة صفراء/حمراء).
•إذا قام حارس املرمى بعد رمية التماس أو تمريرة متعمدة من الزميل ،بركل او محاولة
ركل غيرناجحة للكرة من اطالقها في اللعب ،فيمكن للحارس عندها مسك الكرة.
•يمكن للحكم تأخير إشهار البطاقة الصفراء/الحمراء حتى التوقف التالي إذا نفذ
الفريق غيراملخالف ركلة حرة سريعة وخلق فرصة لتسجيل هدف.
•البطاقة الصفراء لالحتفال «غير املشروع» بتسجيل هدف ال تلغى حتى لو لم يتم
احتساب الهدف.
•قائمة بالتحذير /االنذار /الطرد ملخالفات مسؤولي الفريق.
•جميع املخالفات اللفظية يعاقب عليها بركلة حرة غيرمباشرة.
•ركل أي جرم يعاقب بنفس طريقة رمي الجرم.
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القانون 13
•بمجرد تنفيذ الركلة الحرة الغير مباشرة  ،يمكن للحكم التوقف عن إظهار إشارة
الركلة الحرة الغير مباشرة إذا كان من الواضح أنه ال يمكن تسجيل الهدف مباشرة
(على سبيل املثال من معظم الركالت الحرة الغيرمباشرة الخاصة بالتسلل).
•بالنسبة للركالت الحرة للفريق املدافع في منطقة الجزاء الخاصة بهم  ،فإن الكرة
تصبح في اللعب بمجرد ركلها و تحركها بوضوح ؛ ليس من الضروري مغادرة منطقة
الجزاء.
•عندما يكون هناك «جدار» دفاعي يتكون من  3العبين على األقل  ،يجب أن يكون
جميع العبي الفريق املنافس على بعد مترواحد على األقل من «الجدار»؛ ركلة حرة غير
مباشرة سوف تحتسب في حالة املخالفة.

القانون 14
•يجب عدم تحريك قائمي املرمى ,العارضة والشباك عندما يتم تنفيذ ركلة الجزاء
ويجب أال يلمسهم حارس املرمى.
•يجب أن يكون جزء من قدم واحدة لحارس املرمى على ,او في خط املرمى عندما يتم
تنفيذ ركلة جزاء ؛ ال يمكن أن يقف وراء الخط.
•في حالة حدوث مخالفة بعد اشارة الحكم بتنفيذ ركلة الجزاء ولكن لم يتم التنفيذ ،
فيجب أن ُتنفذ بعد إشهاراي بطاقة صفراء  /حمراء

القانون 15
•يجب أن يكون املنافسون على بعد مترين على األقل من النقطة التي سوف يتم تنفيذ
الرمية من على خط التماس ،حتى لو كان الرامي بعيد عن الخط.

القانون 16
•في ركالت املرمى  ،تصبح الكرة في اللعب بمجرد ركلها و تحركها بوضوح ؛ ليس من
الضروري مغادرة منطقة الجزاء.

قانون كرة القدم  | 19/20ملخ�ص موجز لتغيريات القانون

151

تغييرات تحريرية
تم إجراء سلسلة من التغييرات التحريرية لجعل املفردات  /الترتيب للنص ليكون أكثر
مالئمة  /منطقي ا .تم حذف بعض النصوص حيث لم تعد ذات صلة .تم التأكيد على
التغييرات الرئيسية .فيما يلي أهم التغييرات:

نص معدل (في العديد من القوانين)
•تم اإلشارة الي تغيير «التعمد» في ملس الكرة باليد (او النية) الى «مخالفة ملس الكرة
باليد»
•“الطرد” موصول به و “املطرود” (اسم) اصبح الطرد من اللعب.

نص محذوف
القانون 4
•اإلشارة الى الفترة االنتقالية للمعاييراملهنية لـ ( )EPTSالتي انتهت.

القانون 5
•اإلشارة الى أسباب ادخال إشارة «الذراع الواحد» في مبدأ اتاحة الفرصة.

القانون 16
•اإلشارة الى ان إعادة تنفيذ ركلة املرمى اذا ملست قبل مغادرة منطقة الجزاء.
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نص معاد تنظيمه
تم نقل بعض الجمل \ الفقرات لجعل النص \ الترتيب اكثرمنطقيا:
الصفحة  35فقرة حول الخطوط على االسطح الصناعية ُنقلت.
الصفحة  40إعادة ترتيب النص.
الصفحة  45تم عكس ترتيب محيط الكرة و قياسات الوزن.
الصفحة  96نقطة حذفت .
الصفحة  122إعادة ترتيب النص .

استعادة نص
القانون 1
•الجملة األخيرة من الفقرة الخاصة “الشعارات و الرموز” تم استعادتها الى النسخة
اإلنجليزية.
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تفصيل التغييرات على القوانين
(حسب ترتيب القانون)
فيما يلي جميع التعديالت التي أدخلت على قوانين اللعبة منذ اإلصدار .2018/19لكل تغيير
يتم إعطاء الصياغة القديمة (كلما كان ذلك مالئما) والصياغة الجديدة  /املعدلة  /الكلمات
االضافية متبوعة بتفسيرللتغيير.
القانون رقم  1ميدان اللعب
 .14حكام الفيديو املساعدين ()VARs
نص معدل
غرفة تشغيل الفيديو ()VOR
الالعب ,البديل ,الالعب املستبدل او مسئول الفريق الذي يدخل الى غرفة تشغيل
الفيديو سوف يطرد .مسئول الفريق الذي يدخل الى غرفة تشغيل الفيديو سوف يتم
ابعاده من املنطقة الفنية
منطقة مراجعة الحكم ()RRA
الالعب ,البديل ,الالعب املستبدل او مسئول الفريق الذي يدخل الي منطقة مراجعة
الحكم سوف ينذر .مسئول الفريق الذي يدخل منطقة مراجعة الحكم سوف يتم تحذيره
بشكل عام (او سوف ينذرعندما يطبق اإلنذارمع مسئول الفريق
التفسير
سوء السلوك من قبل مسئولي الفريق يعاقب االن باإلنذار
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القانون رقم  3الالعبين
 .3إجراءات التبديل
نص معدل
يجب التقيـد بالتالي من أجل استبدال العب ببديل:
(…)
•الالعب املراد استبداله:
•يتلقى إذن الحكم بمغادرة ميدان اللعب  ،ما لم يكن خارج امللعب بالفعل  ،ويجب
أن يغادر عند أقرب نقطة على خط الحدود ما لم يشير الحكم إلى أن الالعب
يمكن يغادر مباشرة وعلى الفور عند خط املنتصف أو اي نقطة أخرى (على
سبيل املثال من اجل السالمة \ األمن أو اإلصابة)
•يجب أن يذهب مباشرة الي املنطقة الفنية او غرفة تبديل املالبس و لن يكون له
أي مشاركة أخرى في املباراة .اال اذا كان مسموح بعودة املستبدلين.
التفسير
إليقاف “إضاعة” الوقت من قبل الالعب الذي يتم استبداله عن طريق املغادرة ببطء عند
خط املنتصف (وهو ليس متطلب ا قانوني ا)  ،يجب أن يغادرالالعب من أقرب نقطة (كما
هو الحال في حالة االصابة) ما لم يشير الحكم على خالف ذلك  ،على سبيل املثال إذا كان
بإمكان الالعب املغادرة بسرعة في منتصف الطريق  ،او هناك مشكلة في السالمة \األمان
أو يغادرالالعب على نقالة .يجب أن يذهب الالعب فور ا إلى املنطقة الفنية أو غرفة تبديل
املالبس لتجنب مشاكل مع البدالء أواملتفرجين أوحكام املباراة .ينبغي معاقبة الالعب الذي
ينتهك روح هذا القانون بسبب سلوكه الغير الريا�ضي  ،على سبيل املثال تأخير استئناف
اللعب
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القانون رقم  4معدات الالعبين
 .3األلوان
نص إضافي
القمصان التحتية يجب أن:
لون واحد وهو نفس اللون الرئي�سي لكم القميص أو
•النقوش  /األلوان التي تتكرر بالضبط على كم القميص
التفسير
املصنعون اآلن قمصان ا تحتية منقوشة ذات اكمام تشبه األكمام الرئيسية
يصنع
ّ
للقميص ؛ يجب السماح بها ألنها تساعد حكام املباراة في اتخاذ القرار.
القانون رقم  5الحكام
.2

قرارات الحكم

نص معدل
ال يجوز للحكم تغييرقراربإعادة االستئناف عند إدراكه أنه غيرصحيح أو بناء على مشورة
من حكم آخرإذا تم استئناف اللعب أو أشارالحكم إلى نهاية الشوط األول أو الثاني (بما
في ذلك الوقت اإلضافي) وغادرميدان اللعب أو انهىألغى املباراة .ومع ذلك  ،إذا غادرالحكم
ميدان اللعب في نهاية الشوط األول إلى منطقة مراجعة الحكم ( )RRAأو لكي يأمرالالعبين
للعودة إلى ميدان اللعب  ،فإن هذا ال يمنع تغييرالقراربسبب الحادثة التي وقعت قبل نهاية
الشوط.
باستثناء ما هو موضح في القانون  12.3وبروتوكول حكم الفيديو املساعد ،يجوز إصدار
عقوبة تأديبية بعد إعادة استئناف اللعب إذا كان حكم اخرقد تعرف على املخالفة وحاول
التواصل مع الحكم قبل بدء اللعب ؛ االستئناف املرتبط بالعقوبة ال يطبق.
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التفسير
ليس من السهل ترجمة كلمة “إنهاء» و لكن كلمة «إلغاء» اسهل في الترجمة
إذا ذهب الحكم في نهاية الشوط األول إلى منطقة مراجعة الحكم  RRAأو إلخبارالالعبين
بالعودة إلى ميدان اللعب يمكن “مراجعة” و تغييرالقرار ،إذا حدثت املخالفة قبل نهاية
الشوط.
في بعض األحيان  ،يشير\يتوصل حكم املباراة إلى مخالفة ( YC / RCمثل الحكم
املساعد يشيرالي سلوك عنيف بعيد عن الكرة)  ،لكن الحكم ال يرى إشارة\ يسمع االتصال
حتى يتم إعادة استئناف اللعب .ال يزال بإمكان الحكم اتخاذ اإلجراء التأديبي املناسب ،
ولكن ال يتم تطبيق إعادة االستئناف املرتبطة باملخالفة
.3

السلطات والواجبات  -اإلجراءات االنضباطية

النص االضافي
()...
اتخاذ إجراءات ضد املسئولين واإلداريين الذين ال يلتزمون بالسلوك السليم واملنضبط
ويجوز له استبعادهم تحذيرهم ,او اشهارالبطاقة الصفراء لإلنذاراو البطاقة الحمراء
للطرد من ميدان اللعب ومحيطه املباشربما في ذلك املنطقة الفنية :اذا لم يمكن تحديد
هوية املخطئ ,سيتم معاقبة املدرب الرئي�سي املوجود في املنطقة الفنية .يمكن ان يبقى
مسؤول الفريق الطبي الذي يرتكب مخالفة تستوجب االبعاد الطرد ()...
التفسير
كانت تجربة استخدام البطاقة الصفراء والحمراء لسوء السلوك من قبل مسؤولي
الفريق ناجحة وكشفت العديد من الفوائد على جميع املستويات  ،بما في ذلك للحكام
الشباب الذين يتعاملون مع املدربين الكبار“الصعبين” .إذا لم يمكن تحديد هوية املخطئ،
فسيحصل مسؤول الفريق األول (عادة املدرب الرئي�سي) في املنطقة الفنية على البطاقة
الصفراء او الحمراء (ألنه الشخص املسؤول عن مسؤولي الفريق اآلخرين)
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 . 3السلطات و الواجبات  -اإلصابات
نص إضافي
ال يجوز عالج الالعب املصاب داخل ميدان اللعب ( .)....االستثناءات من شرط مغادرة
ميدان اللعب تكون فقط عندما:
()...
عندما يحتسب ركلة جزاء و يكون الالعب املصاب هو املنفذ.
التفسير
من غيراملنصف اذا احتاج منفذ الركلة تقييم \ عالج و من ثم غادرميدان اللعب ال
يستطيع تنفيذ ركلة الجزاء.
القانون – 7مدة املباراة
 .3التعويض عن الوقت الضائع
نص معدل
يتم التعويض من قبل الحكم في كل شوط عن كامل الوقت الضائع في ذلك الشوط نتيجة
للتالي:
االيقافات للشرب (الذي يجب ان ال يتجاوز الدقيقة) او أيأسباب طبية أخرى تخولها
لوائح املسابقة.
•االيقافات الطبية املعتمدة من لوائح املسابقة مثل توقف «الشرب» ( الذي يجب ان ال
يتجاوز الدقيقة) و توقف تبريد الجسم (تسعين ثانية الي ثالث دقائق).
التفسير
من أجل سالمة الالعب  ،قد تسمح لوائح املسابقة  ،في بعض الظروف الجوية (مثل
الرطوبة العالية ودرجات الحرارة)  ،بتوقف “انتعا�شي” (من تسعين ثانية إلى ثالث دقائق)
للسماح بانخفاض درجة حرارة الجسم ؛ إنها تختلف عن فترات التوقف “املشروبات”
(دقيقة واحدة كحد أق�صى) والتي هي مخصصة للتزود باملاء.
158

القانون – 8ابتداء و استئناف اللعب
.1ركلة البداية–اإلجراءات
نص معدل
•الفريق الذي يربح القرعة يحدد املرمى الذي سيهاجمه خالل الشوط األول او
يقوم بتنفيذ ركلة البداية.
•اعتمادا على ما ذكرأعاله ,يقوم الفريق املنافس بتنفيذ ركلة البداية او يحدد
املرمى الذي سوف يهاجمه في الشوط األول.
•الفريق الذي يربح القرعة يحدد املرمى الذي سيهاجمه في الشوط األول سوف
يقوم بتنفيذ ركلة البداية في الشوط الثاني.
التفسير
التغييرات األخيرة في القانون جعلت ركلة البداية اكثرديناميكية (مثال ,يمكن تسجيل هدف
مباشرة من ركلة البداية) لهذا قائد الفريق الذي يربح القرعة عادة يقوم باختيارتنفيذ ركلة
البداية.
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 .2إسقاط الكرة– اإلجراءات
نص معدل
النص القديم
•يقوم الحكم بإسقاط الكرة
في موقعها أثناءإيقاف اللعب،
باستثناء إيقاف اللعب داخل
منطقة املرمى ،حيث يتم إسقاط
الكرة عند خط منطقة املرمى
املوازي لخط املرمى عند النقطة
األقرب ملوقع الكرة أثناءإيقاف
اللعب.
•تصبح الكرة في اللعب عندما
تلمس االرض.
•يجوز ألي عدد من الالعبين
التنافس للحصول على الكرة
أثناءأسقاطها (بما في ذاك حراس
املرمى) ،وال يجوز للحكم تحديد
من يتنافس عل نيل الكرة ٔاو
نتيجة هذا اإلسقاط.

النص الجديد
•يتم إسقاط الكرة لحارس مرمى
الفريق املدافع في منطقة جزاءه إذا
تم إيقاف اللعب:
° °الكرة كانت في منطقة
الجزاء او
° °اخرملس للكرة كان داخل
منطقة الجزاء
•في جميع الحاالت األخرى ,يقوم
الحكم بإسقاط الكرة لالعب واحد
من الفريق الذي ملس الكرة آخرمرة
من املكان الذي ملست الكرة فيه
الالعب ,عامل خارجي او كما هو
موضح في القانون  ,٩.١حكم.
•جميع الالعبين (من كال الفريقين)
يجب ان يكونوا على بعد ٤متر(٤.٥
ياردة) من الكرة على األقل حتى
تصبح في اللعب.
تصبح الكرة في اللعب عندما تلمس األرض.
يجوز ألي عدد من الالعبين التنافس
للحصول على الكرة أثناء أسقاطها (بما في
ذلك حراس املرمى) ،وال يجوز للحكم تحديد
من يتنافس عل نيل الكرة ٔاو نتيجة هذا
اإلسقاط.
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التفسير
غالب ا ما يؤدي إجراء الكرات املسقطة حالي ا إلى «نتيجة» يتم «استغاللها» بشكل غير
عادل (مثال .يتم ركل الكرة الي رمية تماس في نصف ميدان اللعب البعيد الخاص بالفريق
املنافسأو مواجهة عدوانية .إعادة الكرة للفريق الذي لعبها آخرمرة يعيد ما «ضاع» منهم
عند إيقاف اللعب  ،باستثناء منطقة الجزاء حيث يكون من األسهل إعادة الكرة إلى حارس
املرمى .وذلك ملنع هذا الفريق من الحصول على ميزة غيرعادلة  ،يجب أن يكون جميع
الالعبين من كال الفريقين  ،باستثناء الالعب الذي يحصل على الكرة  ،على مسافة ال تقل
عن  4أمتار( 4.5ياردة).
القانون – 9الكرة داخل و خارج اللعب
الكرة خارج اللعب
نص معدل
كون الكرة خارج اللعب عندما:
•(…)
•تلمس حكم املباراة  ،تبقى في ميدان اللعب و:
° °يبدأ فريق هجوم واعد او
° °تذهب الكرة مباشرة الى الهدف او
° °يتغيرالفريق الذي يسيطرعلى الكره
في جمع الحاالت  ،يتم استئناف اللعب بكرة مسقطة.
التفسير
قد يكون ذلك غيرعادل إذا حقق الفريق فائدة أو سجل هدف ا ألن الكرة قد اصطدمت
بأحد حكام املباراة  ،وخاصة الحكم.
الكرة خارج اللعب
نص معدل
تكون الكرة داخل اللعب في كافة األوقات األخرى ،بما في ذلك عندما تلمس حكم املباراة
و عند ارتدادها من حكام املباراة قائمي املرمى او العارضة اوالرايات الركنية وتبقى داخل
ميدان اللعب.
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التفسير
فيما عدا ما ذكرفي القانون  9.1الكرة في اللعب عندما تلمس حكم املباراة.
القانون – 10تحديد نتيجة املباراة
إحرازالهدف
نص معدل
يتم احتساب الهدف ( )...شريطة عدم ارتكاب أي مخالفة أو انتهاك لقوانين اللعبة من قبل
الفريق الذي احرز الهدف.
اذا قام حارس املرمى برمي الكرة مباشرة الي مرمى الفريق املنافس يتم احتساب ركلة مرمى.
التفسير
التغييرتم ليتوافق معإعادة صياغة لعب الكرة باليد في القانون 12
القانون – 12األخطاء و سوء السلوك
.1الركلة الحرة املباشرة– ملس الكرة باليد
نص معدل
تم إعادة كتابة الجزء الرئي�سي من «ملس الكرة باليد»في الجزء الخاص بلمس الكرة باليد
(انظرص )104-105
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التفسير
هناك حاجة الى املزيد من الوضوح في ملس الكرة باليد ,خاصة في الحاالت التي تكون فيها
ملس الكرة باليد «غيرمتعمد» و تعتبرمخالفة .إعادة الصياغة وفقا لعدد من املبادئ:
•كرة القدم ال تقبل تسجيل األهداف باليد  /الذراع (حتى لو كان غيرمقصود)
•كرة القدم تتوقع ان يتم معاقبة الالعب اذا لعب الكرة باليد و تحصل  /سيطرة
على الكرة من يديه  /ذراعه و حصل على فرصة كبيرة مثل تسجيل أو فرصة
تسجيل هدف.
•من الطبيعي ان يضع الالعب يده بين جسمه و األرض من اجل الدعم عند
السقوط.
•من النادران يكون وضع اليد  /الذراع اعلى من الكتف “طبيعيا ” و الالعب يقوم
باملخاطرة من خالل وضع اليد \ الذراع في هذا الوضع ,بما في ذلك عند االنزالق.
•عندما تأتي الكرة من جسم الالعب نفسه ,أو من العب آخر(من أي من الفريقين)
القريبين .الى اليد  /الذراع غالبا من املستحيل تجنب مالمسة الكرة.
الركلة الحرة املباشرة– ملس الكرة باليد
نص معدل
تنطبق نفس القيود على حارس املرمى بشأن ملس الكرة باليد شأنه شان بقية الالعبين
خارج منطقة الجزاء .داخل منطقة جزائهم ،ال يتم اعتبارحارس املرمى مخالفا بلمس الكرة
بيديه والتي تستوجب احتساب ركلة حرة مباشرة ٔا ٔواي عقوبة ذات صلة ولكنه قد يكون
مخالفا بما يستوجب احتساب ركلة حرة غيرمباشرة .اذا قام حارس املرمى بلمس الكرة
داخل منطقة جزاءه عندما ال يجب عليه فعل ذلك ,يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة
لكن ال يتم توجيه أيعقوبة انضباطية.
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التفسير
حراس املرمى ال يستطيعون ملس الكرة داخل منطقة جزائهم اذا كانت تمريره متعمدة
او رمية تماس من الزميل ,او اذا اطلق الكرة من يده .اذا قاموا بفعل ذلك تعتبرمخالفة
تستحق ركلة حرة غيرمباشرة لكن هذا او أي ملس غير“قانوني” ال يجلب أي عقوبة
انضباطية حتى لو أوقف هجمة واعدة او منع فرصة محققة لتسجيل هدف.
 ..2الركلة الحرة الغيرمباشرة
نص معدل
يتم احتساب ركلة حرة غيرمباشرة في حال قيام حارس املرمى ,داخل منطقة جزاءه بارتكاب
املخالفات التالية:
•السيطرة على الكرة بيده\ذراعه ألكثرمن ست ثواني قبل إطالقها.
•ملس الكرة بيده\ذراعه بعدإطالقها وقبل أن تلمس العبا آخر.
•ملس الكره بيده\ذراعه ،ماعدا اذا قام حارس املرمى بركلها بوضوح او حاول ركل
الكرة إلطالقها في اللعب بعد ان:
° °ركلت عن عمد إلى حارس املرمى من قبل زميله بالفريق.
° °استالمها مباشرة من رمية تماس نفذت بواسطة زميله بنفس الفريق.
التفسير
ادراج “الذراع” يتوافق مع األجزاء األخرى من القانون املتعلقة بلمس الكرة باليد.
عندما يركل او يحاول حارس املرمى ركل الكرة بوضوح محاوال وضع الكرة في اللعب ,هذا
يظهرعدم وجود نية للعب الكرة باليد .اذا لم تنجح محاولة “االطالق” ,يمكن لحارس املرمى
مسك الكرة دون ان يرتكب مخالفة.
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.3اإلجراء االنضباطي
نص معدل
يفي حال ،قبل الدخول الى ميدان اللعب عند بداية املباراة ،ارتكب العب او مسئول الفريق
مخالفة تستوجب الطرد ،لدى الحكم سلطة منع الالعب من املشاركة في املباراة (يرجى
االطالع على القانون  ،)3.6يقوم الحكم برفع تقريربشأن أي سوء سلوك آخر.
الالعب الذي يقوم بارتكاب مخالفة تستوجب اإلنذاراو الطرد اما داخل ميدان اللعب
او خارجه ,ضد العب منافس ٔاو زميل بالفريق ٔاو حكام املباراة ٔا ٔواي شخص ٓاخ ٔراو قوانين
اللعبة .سيتم اتخاذ إجراء انضباطي ضده وفقا لنوع املخالفة.
فقط الالعب او البديل او الالعب املستبدل او مسئول الفريق يحصل على بطاقة صفراء او
حمراء.
التفسير
يمكن االن اشهارالبطاقات الصفراء و الحمراء الى مسئولي الفريق (انظرالى القانون )٥
.3اإلجراء االنضباطي -تأخيراستئناف اللعب إلشهارالبطاقة
نص اضافي
عندما يقرر الحكم ان ينذراو يطرد العب ,يجب عدم استئناف اللعب حتى يتم تنفيذ
العقوبة .باستثناء اذا نفذ الفريق غيراملخطئ ركلة حرة سريعة ,لديه فرصة واضحة
لتسجيل الهدف و لم يبدأ الحكم االجراء االنضباطي .يتم تطبيق العقوبة عند التوقف
التالي :اذا كانت املخالفة منع الفريق املنافس من فرصة واضحة لتسجيل هدف يتم انذار
الالعب.
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التفسير
في بعض األحيان ,يتم إيقاف الهجمة بمخالفة تستحق اإلنذاراو الطرد و يقوم الفريق
املهاجم بتنفيذ ركلة حرة سريعة التي تعيد الهجمة “املفقودة” ,واضح انه من “غيرالعدل”
اذا تم إيقاف هذه الهجمة “الجديدة” إلشهارالبطاقة الصفراء او الحمراء .على أي حال اذا
تم صرف انتباه الفريق املخطئ الن الحكم بدأ اجراء البطاقة الصفراء او الحمراء ,ال يسمح
بتنفيذ ركلة حرة سريعة .ملخالفة منع الفرصة الواضحة لتسجيل هدف ,سوف يتم انذار
الالعب و لن يتم طرده بسبب إعادة بدء الهجمة ( كما هو الحال عند تطبيق مبدأ اتاحة
الفرصة في مخالفة منع الفرصة الواضحة لتسجيل هدف)
.3اإلجراء االنضباطي– االحتفال بالهدف
نص إضافي
يجب انذارالالعب ,حتى لو تم الغاء الهدف من اجل:
(…)
.3اإلجراء االنضباطي–مسئولي الفريق
نص معدل
تم إضافة قسم جديد «مسئولي الفريق» يحدد املخالفات املعتادة التي يتم بناء عليها
تحذير ,انذاراو طرد مسئول الفريق (انظرالصفحة ()112
التفسير
ادراج قائمة بالتحذير /اإلنذار /الطرد الى القوانين سوف يساعد في التطبيق الصحيح
لإلنذارو الطرد لسوء السلوك من قبل مسئولي الفريق
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.4

استئناف اللعب بعد املخالفات وسوء السلوك

نص معدل
في حال كانت الكرة في اللعب ويقوم الالعب بارتكاب مخالفة جسدية داخل ميدان اللعب
ضد:
الالعب املنافس – ركلة حرة مباشرة او غيرمباشرة او ركلة جزاء.
زميل بالفريق او بديل او العب مستبدل او العب مطرود او مسئول بالفريق او حكام املباراة
– ركلة حرة مباشرة او ركلة جزاء.
اي شخص اخر– اسقاط الكرة.
جميع املخالفات اللفظية يتم معاقبتها بركلة حرة غيرمباشرة
التفسير
التأكيد على اختالف إعادة استئناف اللعب للمخالفات الجسدية وان جميع املخالفات
اللفظية ,حتى لو كانت موجهة الى حكم املباراة سوف تعاقب بركلة حرة غيرمباشرة.
.4

استئناف اللعب بعد املخالفات وسوء السلوك

نص اضافي
اذا ارتكبت مخالفة خارج ميدان اللعب بواسطة العب ضد العب ,بديل ,العب مستبدل ,او
مسئول فريق من نفس فريق الالعب ,إعادة استئناف اللعب يتم بركلة حرة غيرمباشرة من
على حدود امللعب األقرب ملكان ارتكاب املخالفة.
التفسير
توضيح ان املخالفات يجب ان ترتكب بواسطة العب ضد زميله بالفريق او احد مسئولي
فريقه  /فريقها ,بدالء الخ .من اجل احتساب ركلة حرة غيرمباشرة.
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 .4استئناف اللعب بعد األخطاء و سوء السلوك
نص معدل
اذا قام وقوف الالعب الذي داخل ٔاو خارج ميدان اللعب برمي او ركل جرم ما (ما عدا كرة
املباراة)على الالعب املنافس ,او رمى او ركل جرم ما (بما في ذلك الكرة) على العب بديل,
الالعب املستبدل ,الالعب املطرود ,مسئول من الفريق املقابل او حكام املباراة ٔاو كرة
املباراة ,يتم استئناف اللعب بركلة حرة مباشرة ()...
التفسير
ركل جرم ما في اتجاه شخص ما او الكرة يتم معاقبته مثل رمي الجرم
القانون – 13الركالت الحرة
 .1أنواع الركالت الحرة ـ اإلشارة الي ركلة حرة غيرمباشرة
نص اضافي
يقوم الحكم باإلشارة الى الركلة الحرة الغيرمباشرة برفع ذراعه اعلى الراس ،مع اإلبقاء على
هذه اإلشارة حتى تنفيذ الركلة وتلمس الكرة العب اخر ,تخرج من اللعب.او يكون واضح انه
ال يمكن تسجيل هدف مباشرة
التفسير
الكثيرمن الركالت الحرة الغيرمباشرة تكون بعيدة عن مرمى الفريق املنافس لكي يمكن
تسجيل هدف بشكل مباشر(مثال ركالت حرة غيرمباشرة بسبب التسلل) :في مثل هذه
االحاالت ,املطلوب من الحكم اإلشارة حتى يتم ركل الكرة ألن الجري مع اظهاراإلشارة ليس
سهال .
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.1

اإلجراءات

نص معدل
•يتم تنفيذ الركالت الحرة بارتكاب مخالفات تتضمن دخول الالعب او معاودته
الدخول او مغادرته ميدان اللعب بدون أذن من مكان وجود الكرة لحظة توقف
اللعب .مع ذلك ،في حال مغادرة الالعب مليدان اللعب كجزء من اللعب اذا قام
الالعب بارتكاب مخالفة خارج ميدان اللعب ضد العب ٓاخر ،يتم استئناف اللعب
بركلة حرة يتم تنفيذها من خط الحدود األقرب ملكان وقوع املخالفة ،فيما يتعلق
باملخالفات التي تستوجب ركلة حرة مباشرة ،يتم احتساب ركلة جزاء في حال
ارتكاب املخالفة ضمن حدود منطقة جزاء الالعب املخالف.
التفسير
تم تعديل النص ليتوافق مع األجزاء األخرى من القوانين.
.1

اإلجراءات

نص معدل
الكرة:
•()...
•تصبح في اللعب في حال ركلها وتحركها بوضوح .باستثناء ركلة حرة لصالح الفريق
املدافع في منطقة جزائهم تصبح الكرة في اللعب عندما يتم ركلها مباشرة خارج
منطقة الجزاء.
التفسير
التجربة التي تمت عندما تكون هناك ركلة حرة للفريق املدافع في منطقة جزاءه ,تكون الكرة
في اللعب بمجرد ركلها و ال تحتاج الى مغادرة منطقة الجزاء ,نتج عنها استئناف اللعب بشكل
اسرع و ب ناء اكثر .املنافسون يجب ان يكونوا خارج منطقة الجزاء و على بعد  ٩.١٥مترمن
الكرة حتى تصبح في اللعب .نفس التغييرتم اجراءه على ركلة املرمى (انظرالقانون )١٦
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 .2اإلجراءات
نص معدل
حتى تصبح الكرة في اللعب ،يجب على العبي الفريق املنافس البقاء:
•على بعد مسافة  9.15مترا (  10يارده) عن الكرة ،باستثناء (. )...
•خارج منطقة الجزاء للركالت الحرة داخل منطقة جزاء املنافس

عندما ُيكون ثالث العبين او اكثرمن الفريق املدافع “حائط الصد” ,جميع العبي الفريق
املهاجم يجب ان يكونوا على بعد متر(١ياردة) على األقل من “حائط الصد” حتى تصبح
الكرة في اللعب.
التفسير
املهاجمون الذين يقفون قريبا جدا من ,او بين “الحائط” الدفاعي خالل الركالت الحرة غالبا
يتسببون في مشاكل إدارية و يضيعون الوقت .ال يوجد مبرر تكتيكي يفسرتواجد املهاجمين
في “حائط الصد” و تواجدهم ضد “روح اللعبة” و غالبا ما يلحق الضرر بصورة اللعبة.
.3املخالفات والعقوبات
نص إضافي
عندما يتم تنفيذ ركلة حرة ,اذا كان احد العبي الفريق املهاجم على مسافة اقل من  ١متر
(١يارده) من «حائط الصد» الذي يتكون من ثالثة العبين او اكثرمن الفريق املدافع ,يتم
احتساب ركلة حرة غيرمباشرة.
التفسير
تأكيد إعادة استئناف اللعب اذا اقترب احد املهاجمين الى مسافة اقل من  ١مترمن
“الحائط”
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.3املخالفات والعقوبات
نص معدل
في حال ،عند تنفيذ الركلة الحرة من قبل الفريق املدافع من داخل منطقة جزاءهم ،وجود
العبي الفريق املنافس داخل نفس منطقة الجزاء ( , )...بلمس ٔاو املنافسة على الكرة قبل
ٔان تلمس العب ا خرقبل ان تصبح في اللعب ,يتم إعادة تنفيذ الركلة الحرة.
في حال ،عند تنفيذ الركلة الحرة من قبل الفريق املدافع من داخل منطقة جزاءهمٔ ،انه لم
يتم ركل الكرة مباشرة خارج منطقة الجزاء ،يتم إعادة تنفيذ الركلة الحرة.
التفسير
تأكيد إعادة االستئناف للحالة اعاله
القانون – 14ركلة الجزاء
.1اإلجراءات
نص إضافي
يجب أن تكون الكرة ثابته على عالمة الجزاء و يجب عدم تحريك قائمي املرمى ,العارضة و
شبك املرمى.
(…)
يجب أن يبقى حارس املرمى على خط مرماه في مواجهة الراكل بين القائمين ,بدون ان
يلمس قائمي املرمى ,العارضة او شبك املرمى ,حتى يتم ركل الكرة.
(…)
الالعب الذي ينفذ ركلة الجزاء يجب ان ينفذ الركلة الى االمام ,تنفيذ الركلة بالكعب
مسموح شريطة ان تتحرك الكرة الى االمام.
عندما تركل الكرة ,يجب أن تكون جزءا من قدم واحدة على األقل لحارس مرمى الفريق
املدافع تالمس ,او في نفس مستوى مع ,خط املرمى.
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التفسير
يجب أن ال يعطي الحكم اإلشارة لتنفيذ ركلة الجزاء اذا كان حارس املرمى مالمسا لقائمي
املرمى ,العارضة او الشبك او اذا كانوا يتحركون مثال حارس املرمى قام بركلهم  /هزهم.
غيرمسموح لحراس املرمى ان يقفوا امام او خلف الخط .السماح لحارس املرمى بمالمسة
قدم واحدة فقط لخط املرمى (او القفز ,فوق خط املرمى) عند تنفيذ ركلة الجزاء يعتبر
أسلوب عملي اكثرو اسهل لتعرف اذا كانت القدمان ليست على الخط .بما انه يمكن للراكل
“يتردد” خالل الجري ,فمن املعقول ان حارس املرمى يمكنه اخذ خطوة واحدة توقعا للركلة.
.3املخالفات والعقوبات
نص إضافي
فور قيام الحكم باإلشارة لتنفيذ ركلة الجزاء ,حينئذ يجب تنفيذ الركلة .اذا لم يتم تنفيذ
الركلة يمكن للحكم اتخاذ عقوبة انضباطية قبل ان يعطي اإلشارة مرة أخرى لتنفيذ
الركلة.
اذا قبل ()...
التفسير
اذا تم ارتكاب مخالفة بعد ان اعطى الحكم اإلشارة بتنفيذ ركلة الجزاء لكن لم يتم تنفيذ
الركلة ,ال يمكن احتساب ركلة حرة ألنه لم يتم وضع الكرة في اللعب :يمكن اخذ االجراء
االنضباطي الالزم.
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القانون – 15رمية التماس
اإلجراءات
نص معدل
يجب ان يقف كافة العبي الفريق املنافس على بعد مسافة  2متر( 2ياردة) على االقل من
النقطة على خط التماس حيث مكان تنفيذ الرمية.
التفسير
هذا يغطي الحاالت التي يقوم فيها الالعب بتنفيذ رمية التماس على بعد مسافة من خط
التماس.
القانون –16ركلة املرمى
.1اإلجراءات
نص معدل
يجوز إحرازهدف مباشرة من ركلة املرمى ،لكن فقط في مرمى الفريق املنافس .في حال
دخول الكرة مباشرة إلى مرمى الفريق القائم بتنفيذ ركلة املرمى ،يتم إحتساب ركلة ركنية
لصالح الفريق املنافس في حال أن الكرة غادرت منطقة الجزاء.
التفسير
الكرة في اللعب فورا ركلها و تحركها بوضوح.
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.1اإلجراءات
نص معدل
تصبح الكرة في اللعب عندما تغادرمنطقة الجزاء تركل و تتحرك بوضوح
التفسير
التجربة التي تمت على ان الكرة تصبح في اللعب فور ركلها خالل ركلة املرمى ,و ال تحتاج الى
مغادرة منطقة الجزاء ,نتج عنها استئناف اللعب بشكل اسرع و ب ناء اكثر .إضافة الى تقليل
الوقت املهدر /الضائع بما في ذلك إضاعة الوقت التكتيكي عندما يقوم املدافعون بلعب
الكرة بشكل متعمد قبل مغادرتها منطقة الجزاء لعلمهم بان االجراء الذي سوف يتم هو
فقط إعادة تنفيذ ركلة املرمى .يجب ان يبقى املنافسون خارج منطقة الجزاء حتى تصبح
الكرة في اللعب.
 .2املخالفات والعقوبات
نص معدل
عند تنفيذ ركلة املرمى ,اذا ,كان أي من الالعبين املنافسين داخل منطقة الجزاء بسبب لم
يكن لديهم الوقت للمغادرة ,
يسمح الحكم باستمراراللعب .اذا قام املنافس املوجود في منطقة الجزاء ( )....بلمس او
املنافسة على الكرة قبل ان تلمس العب اخرتكون في اللعب .يتم إعادة تنفيذ ركلة املرمى.
التفسير
تأكيد على االجراء الذي ينبغي للحكم اتخاذه عندما يكون املنافس داخل منطقة الجزاء
عند تنفيذ ركلة املرمى.
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بروتكول حكم الفيديو املساعد
مراجعة حاالت \ قرارات املباراة القابلة للتغيير
فئات الحالة \ القرارالتي يمكن مراجعتها في حالة احتمال وجود « خطأ واضح و ظاهر» او «
حالة مهمة فائتة
 .أهدف \ ليس هدف
أي خطأ تم ارتكابه بواسطة الفريق الذي سجل الهدف و ذلك في مرحلة الهجوم التي
انتهت بتسجيل هدف بما في ذلك:
•خطأ من الفريق املهاجم عند بناء او تسجيل الهدف (ملس الكرة باليد ,خطأ ,تسلل
الخ)
•تسلل ,املوقف و املخالفة
•الكرة خارج اللعب قبل تسجيل الهدف
•قرارهدف  /ليس هدف
•مخالفة من حارس املرمى و  /او منفذ الركلة عند تنفيذ ركلة الجزاء او تجاوز
بواسطة املهاجم او املدافع الذي اصبح متداخل في اللعب بشكل مباشراذا ارتدت
ركلة الجزاء من القائم ,العارضة او حارس املرمى.
 .بركلة جزاء  /ليست ركلة جزاء
•خطأ من الفريق املهاجم عند بناء الهجمة التي أدت الي ركلة جزاء (ملسة الكرة
باليد ,خطأ ,تسلل الخ)
•الكرة خارج اللعب قبل الحادثة
•مكان املخالفة (داخل او خارج منطقة الجزاء)
•احتساب ركلة جزاء غيرصحيحة
•مخالفة ركلة جزاء لم تحتسب
•مخالفة من حارس املرمى و \ او منفذ الركلة عند تنفيذ ركلة الجزاء
• او تجاوز بواسطة املهاجم او املدافع الذي اصبح متداخل في اللعب بشكل مباشر
اذا ارتدت ركلة الجزاء من القائم ,العارضة او حارس املرمى.
التفسير
تبسيط النص و تحويل النقاط من مخالفات عند تنفيذ ركلة الجزاء الى حاالت تخص
هدف \ ليس هدف
قانون كرة القدم  | 19/20التغيريات يف القانون

175

.4اإلجراءات -القراراألصلي
نص اضافي
إذا قام الحكم املساعد بتأخيرالراية لوجودمخالفة ,يجب على الحكم املساعد رفع رايته
اذا قام الفريق املهاجم بتسجيل هدف ,احتساب ركلة جزاء ,ركلة حرة ,ركلة ركنية ,رمية
تماس ,او االحتفاظ بالكرة بعد انتهاء الهجوم االولي :في جميع الحاالت األخرى ,يجب على
الحكم املساعد ان يقرر اذا كان سوف يرفع الراية او ال ,حسب متطلبات اللعبة.
التفسير
توضيح متى يجب على الحكم املساعد “تأخير” الراية للحاالت الدقيقة
.4اإلجراءات  -الالعبون ,البدالء و مسئولي الفريق
نص معدل
•الالعب \ البديل \ الالعب املستبدل \ مسئول الفريق الذي يفرط في اإلشارة الى
إشارة التلفزيون او يدخل الى منطقة مراجعة الحكم سوف يتم انذاره.
•مسئول الفريق الذي يفرط في اإلشارة الي الي إشارة التلفزيون او يدخل الي منطقة
استعراض الحكم سوف يتم تحذيره علنيا ( او انذاره اذا كان استخدام البطاقة
الصفراء او الحمراء ضد مسئولي الفريق مطبقة).
•الالعب \ البديل \ الالعب املستبدل \ مسئول الفريق الذي يدخل الى غرفة
تشغيل الفيديو سوف يتم طرده ,مسئول الفريق الذي يدخل الى غرفة تشغيل
الفيديو سوف يتم استبعاده من املنطقة الفنية.
التفسير
العودة الى البطاقة الصفراء  /الحمراء ملسئولي الفريق ,بعد التغييرعلى القانون  5و 21
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يتضمن القاموس كلمات/عبارات بحاجة إلى إيضاح أو تفسيرفيما يتعدى التفاصيل املدرجة
بالقوانين و/أو التي ليس من السهولة ترجمتها إلى لغات أخرى.

هيئات/كيانات كرة القدم
مجلس إدارة االتحاد الدولي لكرة القدم IFAB

كيان يتألف من اتحادات كرة القدم البريطانية األربعة واالتحاد الدولي لكرة القدم مسئول
عن قوانين اللعبة في كافة أرجاء العالم .من حيث املبدأ ،يجوز فقط إعتماد التغييرات على
القوانين باإلجتماع العام السنوي الذي ينعقد عادة خالل شهرفبرايرأو مارس.

االتحاد الدولي لكرة القدم  -الفيفا

الكيان الحاكم واملسئول عن كرة القدم في كافة أرجاء العالم.

االتحاد القاري

الكيان املسئول عن كرة القدم في قارة ما .االتحادات القارية الستة :االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم (آسيا) ،االتحاد األفريقي لكرة القدم (أفريقيا) ،اتحاد شمال ووسط أمريكا ومنطقة
الكاريبي لكرة القدم (شمال ووسط أمريكا ومنطقة الكاريبي) ،اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة
القدم (أمريكا الجنوبية) ،اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (أوقيانوسيا) ،االتحاد األوروبي لكرة
القدم (أوروبا).

اتحاد كرة القدم الوطني

الكيان املسئول عن كرة القدم في الدولة.
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مصطلحات كرة القدم
إلغاء
إنهاء/إلغاء املباراة قبل امليعاد املحدد إلنتهائها.
مبدأ اتاحة الفرصة
يسمح الحكم بمواصلة اللعب عند وقوع مخالفة في حال أن هذا يعطي إتاحة الفرصة للفريق
الغيرمخالف.
الوقت بدل الضائع
الوقت املتاح واملسموح بإحتسابه بحلول نهاية كل شوط تعويضا عن الوقت الضائع في
التبديالت أو اإلصابات أو اإلجراءات االنضباطية أو اإلحتفاالت بتسجيل األهداف ...الخ.
تقييم الالعب املصاب
فحص سريع لإلصابة ،عادة من قبل أحد أفراد الطاقم الطبي ،ملعرفة ما إذا كان الالعب
بحاجة إلى عالج أم ال.
قاعدة الهدف خارج األرض
طريقة تحديد نتيجة املباراة/عند التعادل بين كال الفريقين مع إحرازهما لنفس عدد
األهداف ،حيث يتم إحتساب األهداف التي تم إحرازها خارج االرض مرتين.
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الوحشية
تصرف همجي وبدون مباالة مع عنف متعمد.
اإلنذار
عقوبة رسمية يتم رفع تقريربها إلى الجهة االنضباطية ،بموجب إشهاربطاقة صفراء ،إنذارين
خالل مباراة واحدة يؤدي بالالعب او مسئول الفريق إلى (الطرد).
املنافسة
هو تصرف يقوم به الالعب للتنافس  /التالحم مع املنافس من اجل الكرة
مكاتفة (املنافس)
تحد والتحام بدني ضد املنافس عادة باستخدام الكتف و الجزء العلوي من الذراع
ٍ
(الذي يبقى قريب من الجسم).
التوقف «لتبريد الجسم «
من اجل مصلحة وسالمة الالعب ،قد تسمح قواعد املسابقة ،الظروف الجوية (درجات
الحرارة العالية والرطوبة) ،توقف «منعش» (عادة  90ثانية الى 3دقائق) للسماح بانخفاض
درجة حرارة الجسم ،هذه تختلف عن توقف شرب السوائل.
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الخداع
تصرف من شأنه تضليل/التحايل على الحكم التخاذ قرارغيرسليم/عقوبة انضباطية غير
صحيحة ينتفع بها املتحايل و/أو الفريق.
التعمد
هو تصرف يقوم به الالعب يقصد  /يعتزم القيام به ،انه ليس ردة فعل او فعل غيرمقصود.
الركلة الحرة املباشرة
الركلة الحرة التي يمكن تسجيل هدف من خالل ركل الكرة في مرمى املنافس بدون ان تكون
ملست العبا آخر.
تقدير
الرأي الذي يستعين به الحكم أو حكمآخرباملباراة عند إتخاذ قرار.
االعتراض
عدم املوافقة او االحتجاج العلني (شفهيا و/أو جسديا ) على قرارحكم املباراة يستوجب
توجيه إنذار(بطاقة صفراء).
صرف االنتباه
إزعاج أو إرباك أو جذب االنتباه (عادة بصورة غيرعادلة).
توقف «املشروبات»
قد تسمح أنظمة املسابقات بتوقف لتناول السوائل (ال تتجاوز الدقيقة الواحدة) لالعبين
وللترطيب وهذه تختلف عن التوقف للتبريد الجسم.
إسقاط الكرة
طريقة الستئناف اللعب – يقوم الحكم بإسقاط الكرة لالعب واحد من الفريق الذي ملس
الكرة آخرمرة (ما عدى داخل منطقة الجزاء عندها يتم اسقاط الكره لحارس املرمى)،
وتصبح الكرة في اللعب عند ملسها ألرضية ميدان اللعب.
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االداء اإللكتروني وانظمة التتبع ()EPTS
نظام يقوم بتسجيل وتحليل بيانات األداء البدني والنف�سي لالعب.
تعريض سالمة الالعب املنافس للخطر
وضع املنافس في الخطرأو خطر(اإلصابة).
القوة املفرطة
إستخدام املزيد من القوة/الطاقة أكثرمن الالزم.
الوقت اإلضافي
طريقة لتحديد نتيجة املباراة ويتألف من شوطين إضافيين.
التمويه
تصرف ملحاولة إرباك املنافس .تصف القوانين هذا التصرف إما تمويه مسموح أو غير
مسموح.
ميدان اللعب (امللعب)
منطقة اللعب املحددة بخطوط التماس وخطوط املرمى وشباك املرمى عند إستخدامها.
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تقنية خط املرمى ()GLT
نظام إلكتروني يقوم فورا بإحاطة الحكم بأنه تم إحرازالهدف ،أي أن الكرة تجاوزت بالكامل
لخط املرمى داخل املرمى (يرجى اإلطالع على القانون رقم  1ملزيد من التفاصيل).
النظام الهجين
مزيج من املواد الصناعية والطبيعية لصناعة سطحية ميدان اللعب األمرالذي يتطلب أشعة
الشمس واملياه ودوران الهواء وقص/جزالعشب.
إعتراض (منافس)
تعطيل أو إعاقة أو منع تصرف أو حركة الالعب املنافس.
الركلة الحرة الغيرمباشرة
الركلة الحرة التي ينبغي أن تلمس العبا آخر(من أي الفريقين) بعد ركلها لكي يتم إحرازالهدف
بعد تنفيذها.
إعتراض (الكرة)
منع الكرة من أن تصل إلى وجهتها املقصودة.
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الركل
تركل الكره عندما يقوم الالعب بعمل تالمس مع الكرة بالقدم و \او الكاحل
الركالت من عالمة الجزاء
طريقة تحديد نتيجة املباراة بقيام كل فريق بتنفيذ ركالت الجزاء بصورة متبادلة حتى
يستطيع أحد الفريقين تسجيل عدد أكبرمن األهداف عند تنفيذ كالهما لنفس عدد ركالت
الجزاء (باستثناء أثناء الخمسة ركالت األولى ،لم يستطع أحد الفريقين مجاراة الفريق اآلخرفي
إحرازنفس عدد األهداف حتى في حال تسجيل كافة الركالت املتبقية).
جديرباإلهمال
عديم األهمية ،الحد األدنى من األهمية.
املخالفة
تصرف ضد/ينتهك/يخرق القوانين.

قانون كرة القدم  | 19/20قامو�س امل�صطلحات

185

اللغة العدائية أو املهينة أو البذيئة
سلوك شفهي أو جسدي وقح ومؤذي وينم على عدم اإلحترام وعقوبته الطرد (البطاقة
الحمراء).
عنصرخارجي
أي شخص ليس من ضمن حكام املباراة أو ضمن قائمة الفريقين (الالعبين ،البدالء،
ومسئولي الفريق)او أي حيوان ،جرم ،بناء..الخ.
عقوبة
توقيع عقوبة ،عادة من خالل إيقاف اللعب وإحتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء للفريق املنافس
(يرجى أيضا اإلطالع على مبدأ اتاحة الفرصة).
يلعب
تصرف من قبل الالعب بالتالمس مع الكرة.
مسافة اللعب
املسافة عن الكرة التي تتيح لالعب ملس الكرة من خالل مد الرجل/الساق أو القفزوبالنسبة
لحراس املرمى القفزمع مد الذراعين .تعتمد هذه املسافة على الحجم البدني لالعب.
ركلة حرة سريعة
تنفيذ ركلة حرة (بإذن من الحكم) بسرعة كبيرة بعد توقف اللعب.
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التهور
أي تصرف (عادة بمحاولة املهاجمة او املنافسة إلستخالص الكرة) من قبل الالعب مع عدم
مراعاة (تجاهل) الخطورة أو العواقب املترتبة على املنافس.
اإلستئناف
أي طريقة إلستئناف اللعب بعد أن توقف.
العقوبة
إجراء انضباطي من قبل الحكم.
إنقاذ
تصرف من قبل الالعب إليقافأومحاولةإيقاف الكرة عند توجهها أو بالقرب من املرمى
مستعينا بأي جزء من جسده بإستثناء يديه (بإستثناء محاولة حارس املرمى داخل منطقة
جزاءه).
الطرد
إجراء انضباطي عند الحاجة ملغادرة الالعب مليدان اللعب ملا تبقى من املباراة بعد إرتكابه
مخالفة تستوجب الطرد (بطاقة حمراء) في حال أن املباراة قد بدأت بالفعل ،ال يجوز
إستبدال هذا الالعب.
اللعب العنيف
مهاجمة أو املنافسة إلستخالص الكرة الذي يهدد سالمة الالعب املنافس أو مستخدما القوة
املفرطة أو الوحشية وتستوجب الطرد (بطاقة حمراء).
اإلشارة
حركة جسدية من قبل الحكم أو أي حكم باملباراة عادة تتضمن حركة باليد أو الذراع أو
الراية أو مستعينا بالصافرة (الحكم فقط).
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التحايل
تصرف يوحي بانطباع خاطئ/زائف بأن �شيء ما حدث ولكن هذا غيرصحيح (يرجى اإلطالع
أيضا على الخداع) من قبل الالعب للحصول على فرصة غيرعادلة.
روح اللعبة
املبادئ/الروح األساسية والرئيسية لكرة القدمكرياضة لكن ضمن املباراة نفسها (انظر
القانون .)5
إيقاف
إيقاف املباراة ملدة زمنية بغرض استئناف اللعب في نهاية املطاف ،على سبيل املثال الضباب
أو األمطارالغزيرة أو العواصف الرعدية أو اإلصابة الخطيرة.
املهاجمة
املنافسة للحصول على الكرة عن طريق القدم (على األرض أو في الهواء).
قائمة الفريق
وثيقة الفريق الرسمية التي عادة تتضمن الالعبين والبدالء ومسئولي الفريق.
مسئول الفريق
أي شخص غيرالالعبين مدرج ضمن قائمة الفريق الرسمية ،على سبيل املثال املدرب أو
أخصائي العالج الطبيعي أو الطبيب (يرجى اإلطالع على الطاقم الفني).
املنطقة الفنية
منطقة محددة (باملالعب) ملسئولي الفريق تتضمن مقاعد (يرجى اإلطالع على القانون رقم 1
للتفاصيل).
الطاقم الفني
أعضاء الفريق الرسميين الغيرالعبين واملدرجين ضمن قائمةالفريق الرسمية ،على سبيل
املثال املدرب أو أخصائي العالج الطبيعي أو الطبيب (يرجى اإلطالع على مسئولي الفريق).
االبعاد املؤقت
اإليقاف املؤقت من الجزء التالي من املباراة لالعب املذنب بـ جزء /كل املخالفات التي
تستوجب اإلنذار(يعتمد ذلك على انظمة املسابقة)
188

تدخل غيرمناسب
تصرف/تدخل غيرضروري.
السلوك الغيرريا�ضي
تصرف/سلوك غيرعادل يستوجب توجيه إنذار.
السلوك املشين
تصرف ،وهو ليس منافسة على الكرة ،مستعينا أو محاولة اإلستعانة بالقوة املفرطة أو
الوحشية ضد الالعب املنافس أو عند قيام الالعب بضرب شخص ما متعمدا على الرأس أو
الوجه بإستثناء أن تكون القوة املستخدمة غيرذات أهمية.
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مصطلحات الحكم
حكام املباراة
مصطلح عام لشخص أو أشخاص مسئولين عن التحكم وإدارة املباراة بالنيابة عن اتحاد كرة
قدم و/أو مسابقة بموجب سلطتها تتم إقامة املباراة.
الحكم
حكم املباراة الرئي�سي الذي يقوم باإلدارة منعلى ميدان اللعب .الحكام اآلخرين باملباراة
يقومون بإدارة املباراة تحت سيطرة وتوجيهات الحكم .الحكم هو القائم باتخاذ القرارالنهائي.
حكام املباراة اآلخرون
حكام املباراة في امليدان
قد يقوم القائمون على املسابقة بتعيين حكامآخرين باملباراة ملعاونة الحكم على النحو التالي:

•الحكم املساعد

حكم باملباراة يحمل راية يتمركزعلى أحد خطوط التماس بأحد منتصفي امللعب
ملعاونة الحكم تحديدا في اتخاذ قراربشأن وضعيات التسلل وركالت املرمى/الركلة
الركنية/رمية التماس.

•الحكم الرابع

حكم باملباراة منوط بمعاونة الحكم بشأن األمور داخل امللعب وخارجه متضمنة
اإلشراف على املنطقة الفنية والسيطرة على البدالء ...الخ.

•الحكم املساعد اإلضافي ( )AAR

حكم باملباراة يتمركزعلى خط املرمى ملعاونة الحكم تحديدا في اتخاذ قرارات بشأن
الوضعيات داخل/حول منطقة الجزاء واحتساب/عدم احتساب الهدف.

•الحكم املساعد االحتياطي

حكم مساعد يقوم باستبدال املساعد (وفي حال أن املسابقة تسمح بذلك ،يستبدل
الحكم الرابع و/أو الحكم اإلضافي) الذي ليس باستطاعته املتابعة.

حكام املباراة للفيديو
هم حكم الفيديو املساعد و مساعد حكم الفيديو املساعد الذي يساعد الحكم وفقا
لبروتوكول حكم الفيديو املساعد

•حكم الفيديو املساعد ( )VAR

هو حكم حالي او سابق يعين ملساعدة الحكم من خالل إيصال معلومات اللقطات
التلفزيونية املتعلقة فقط بخطأ واضح وظاهراو حادثة مهمة غائبة في واحدة من
الفئات التي يتم مراجعتها.

•مساعد حكم الفيديو املساعد () AVAR

هو حكم \ حكم مساعد حالي او سابق يعين ملساعدة حكم الفيديو املساعد ( )VAR
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�إر�شادات
عملية
للحكام

املقدمة
تتضمن هذه اإلرشادات نصائح عملية لحكام املباريات بصورة مكملة للمعلومات املحتواة
بقسم قوانين اللعبة.
تم االشارة في القانون رقم  5لطريقة عمل الحكام في اطار قوانين اللعبة و روح اللعبة من
املتوقع من الحكام استخدام املنطق وتطبيق روح اللعبة عند العمل بقوانين اللعبة ،خاصة
عند إتخاذ قرارات متعلقة بإقامة املباراة و /أو مواصلة اللعب.
هذا ينطبق خاصة على املستويات األدنى من كرة القدم حيث ليس دائما ممكنا تطبيق القانون
بدقة وصرامة .على سبيل املثال ،بإستثناء وجود مشكالت تتعلق باألمن والسالمة ،ينبغي على
الحكم السماح ببدء/إستئناف اللعب في الحاالت التالية:
•راية أو أكثرمن راية ركنية غيرموجودة.
•يوجد عالمات غير دقيقة بصورة طفيفة على أرضية ميدان اللعب على سبيل املثال
منطقة الركلة الركنية أو دائرة منتصف امللعب ...الخ.
•قائمي املرمى/العارضة ليسو باللون األبيض.
في مثل تلك الحاالت ،ينبغي على الحكم ،بموافقة الفريقين ،بدء/مواصلة اللعب ويجب عليه
تقديم تقريرإلى الجهات املالئمة.
رموز
•  = ARالحكم املساعد
• = AARالحكم املساعد االضافي
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التمركزو التحرك والعمل الجماعي
1 .1التمركزوالتحرك بشكل عام

أفضل تمركز هو الذي يتيح للحكم إتخاذ القرار الصحيح .كافة التوصيات بشأن
التمركزيجب تعديلها باإلستعانة باملعلومات املحددة الخاصة بالفريقين والالعبين
ومجريات املباراة.
تعد مواضع التمركز املوضحة باألشكال التالية توجيهات أساسية .اإلشارة إلى
املصطلح «منطقة» يؤكد على التوصية بموقع تمركز باملنطقة التي تعطي الحكم
األرجحية في أن تصبح قراراته فاعلة .قد تكون هذه املنطقة أكبر أو أصغر أو مختلفة
الشكل إعتمادا على ظروف املباراة املحددة.

التوصيات:

•ينبغي أن يكون اللعب بين الحكم ومساعد الحكم املعني.
•ينبغي أن يكون مساعد الحكم املعني في مجال رؤية الحكم لذا ينبغي على
الحكم دائما استخدام نظام قطري واسع.
•البقاء بإتجاه خارج اللعب مما يجعل األمرأيسرملتابعة اللعب وأيضا وجود
الحكم املساعد املعني ضمن مجال رؤية الحكم.
•ينبغي تواجد الحكم على مقربة لرؤية اللعب بدون التدخل بمجريات
اللعب.
•«ما ينبغي رؤيته» ليس دائما بجوار الكرة ،ينبغي على الحكم أيضا اإلنتباه
إلى:
° °مواجهات الالعبين بعيدا عن الكرة.
° °املخالفات املحتملة باملنطقة التي يتجه اللعب إليها.
° °املخالفات التي تقع بعد لعب الكرة بعيدا .
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تمركزالحكام املساعدين والحكام املساعدين اإلضافيين

يجب أن يتمركز الحكم املساعد بالتوازي مع آخر ثاني مدافع أو الكرة في حال قربها
لخط املرمى أكثر من آخر ثاني مدافع .يجب أن يواجه الحكم املساعد ميدان اللعب
دائما حتى في حال الجري .ينبغي االستعانة بالتحركات الجانبية للمسافات القصيرة.
هذا هام خاصة عند إتخاذ قرار بشأن التسلل مما يعطي الحكم املساعد مجاال
أفضل للرؤية.
يتمركز الحكم املساعد اإلضافي خلف خط املرمى بإستثناء عند الحاجة للتحرك
بإتجاه خط املرمى إلتخاذ قراربشأن إحتساب/عدم إحتساب الهدف .ال يحق للحكم
املساعد اإلضافي الدخول إلى ميدان اللعب باستثناء وجود ظروف استثنائية.

)(GK
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مهاجم

مدافع

حارس مرمى

حكم مساعد اضافي

حكم مساعد

حكم

2 .2التمركزوالعمل الجماعي
التشاور
عند التعامل مع الحاالت االنضباطية ،قد يكون التواصل املباشر بالعين مع حركة
اليد الخفية من قبل الحكم املساعد للحكم كافيه .في حال الحاجة لتشاور مباشر،
قد يتقدم الحكم املساعد ملسافة  2-3مترا داخل ميدان اللعب إذا إستدعت الحاجة.
عند التحدث ينبغي على الحكم والحكم املساعد مواجهة ميدان اللعب لتجنب أن
يستمع إليهما اآلخرين ومراقبة الالعبين وميدان اللعب.
الركلة الركنية
تمركز الحكم املساعد أثناء الركلة الركنية خلف الراية الركنية على نفس إمتداد
خط املرمى ولكن يجب أال يتداخل الحكم املساعد مع الالعب املنفذ للركلة الركنية
ويجب التأكد من وضع الكرة بصورة صحيحة داخل منطقة الراية الركنية.

)(GK

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
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الركلة الحرة

يجب أن يكون تمركز الحكم املساعد خالل تنفيذ الركلة الحرة بالتوازي مع آخر ثاني
مدافع للتأكد من خط التسلل .مع ذلك ،يجب أن يكون الحكم املساعد مستعدا
ملتابعة الكرة من خالل التحرك على خط التماس في أتجاه الراية الركنية في حال
وجود تسديدة مباشرة في اتجاه املرمى.

)(GK

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee

)(GK

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
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(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee

(GK)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
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إحتساب/عدم إحتساب الهدف

عند إحراز الهدف وال يوجد شك بشأن قرار إحتسابه ،يجب على كل من الحكم و
الحكم املساعد التواصل بالنظرثم يجب على الحكم املساعد الركض بسرعة ملسافة
تتراوح بين  25-30مترا على طول خط التماس اتجاه خط منتصف امللعب بدون رفع
رايته.
عند إحراز هدف ولكن على ما يبدو أن الكرة مازالت باللعب ،يجب على الحكم
املساعد حينئذ رفع رايته أوال لجذب إنتباه الحكم ثم مواصلة نفس اإلجراء االعتيادي
عند إحتساب الهدف والركض بسرعة ملسافة تتراوح بين  25-30مترا على طول خط
التماس اتجاه خط منتصف امللعب.
في حاالت عدم تجاوز الكرة بأكملها لخط املرمى ومواصلة اللعب بشكل طبيعي ألنه
لم يتم إحراز هدف ،يجب على الحكم التواصل مباشرة بالنظر إلى الحكم املساعد
مع إعطاء إشارة خفية بيده إذا إستدعت الحاجة.
)(GK

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
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ركلة املرمى

يجب على الحكم املساعد أوال التأكد من أن الكرة داخل منطقة املرمى .في حال عدم
وضع الكرة بصورة صحيحة ،يجب على الحكم املساعد عدم التحرك من موقعه
والتواصل مع الحكم بالنظر ثم رفع رايته .فور وضع الكرة بصورة صحيحة داخل
منطقة املرمى ،ختاما يجب على الحكم املساعد التمركزللتحقق من التسلل.
مع ذلك ،وفي حال وجود الحكم املساعد اإلضافي ،يجب على الحكم املساعد التمركز
بالتوازي مع طرف منطقة الجزاء و من ثم خط التسلل و يجب على الحكم املساعد
اإلضافي أن يتمركز عند تقاطع خط املرمى مع منطقة املرمى والتأكد من وضع الكرة
داخل منطقة املرمى .في حال عدم وضع الكرة بصورة صحيحة ،يجب أن يتواصل
الحكم املساعد اإلضافي مع الحكم بشأن ذلك.

)(GK
1

2

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
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إطالق الكرة من قبل حارس املرمى

يجب على الحكم املساعد التمركزبالتوازي مع طرف منطقة الجزاء والتأكد من عدم
ملس حارس املرمى للكرة بيديه خارج منطقة الجزاء .فور إطالق الكرة من قبل حارس
املرمى ،يجب على الحكم املساعد حينها التمركزملتابعة التسلل.

)(GK

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
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ركلة البداية

يجب أن يتمركزالحكم املساعد بالتوازي مع آخرثاني مدافع.

)(GK

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
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الركالت من عالمة الجزاء

يجب أن يتمركز الحكم املساعد عند تقاطع خط املرمى مع منطقة املرمى .يجب على
الحكم املساعد اآلخر التمركز عند دائرة منتصف امللعب للسيطرة على الالعبين .في حال
وجود الحكام املساعدين اإلضافيين ،يجب أن يتمركزوا عند كل نقطة تقاطع خط املرمى
مع منطقة املرمى على اليمين واليسار من املرمى على التوالي ،باستثناء في حالة استخدام
تقنية خط املرمى عندها سوف تكون هناك حاجة فقط الى حكم مساعد اضافي واحد,
الحكم املساعد االضافي الثاني و الحكم املساعد االول يجب عليهم مراقبة الالعبين في دائرة
املنتصف .الحكم املساعد الثاني و الحكم الرابع سوف يكون عليهم مراقبة املنطقة الفنية.

)(GK

)(GK

)(GK

)(GK

)(GK

)(GK

)(GK

)(GK

No AAR

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee

AARs

AARs

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
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ركلة الجزاء

يجب أن يتمركزالحكم املساعد عند تقاطع خط املرمى مع منطقة الجزاء.

)(GK

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee

عند تواجد الحكام املساعدين اإلضافيين ،حينئذ يجب أن يتمركز الحكم املساعد
اإلضافي عند تقاطع خط املرمى مع منطقةاملرمى في حين أن تمركز الحكم املساعد
بالتوازي مع نقطة عالمة ركلة الجزاء (التي هي خط التسلل).
)(GK

)(GK

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
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املواجهات الجماعية ( تجمهرالالعبين)

في مواقف املواجهات الجماعية ،يجوز ألقرب حكم مساعد الدخول إلى ميدان اللعب
ملساعدة الحكم .يجب على الحكم املساعد اآلخر مراقبة ومتابعة وتسجيل تفاصيل
الواقعة .ينبغي أن يظل الحكم الرابع في جواراملنطقتين الفنيتين.

املسافة املطلوبة

عند إحتساب ركلة حرة قريبة للغاية من الحكم املساعد ،يجوز للحكم املساعد
الدخول إلى ميدان اللعب (عادة بطلب من الحكم) للمساعدة على ضمان وقوف
الالعبين على مسافة  9.15مترا ( 10ياردات) من الكرة .في هذه الحالة ،يجب على
الحكم اإلنتظارحتى عودة الحكم املساعد إلى تمركزه قبل إستئناف اللعب.

التبديالت

في حال عدم وجود حكم رابع ،يتحرك الحكم املساعد إلى خط منتصف امللعب
للمساعدة على إجراء التبديل ،يجب على الحكم اإلنتظار حتى عودة الحكم املساعد
إلى تمركزه قبل إستئناف اللعب.
في حال وجود حكم رابع ،ال يوجد حاجة لتحرك الحكم املساعد إلى خط منتصف
امللعب حيث يقوم الحكم الرابع بإجراء التبديل بإستثناء وجود عدة تبديالت في نفس
الوقت ،وفي تلك الحالة يقوم الحكم املساعد بالتحرك إلى خط منتصف امللعب
ملساعدة الحكم الرابع.
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التواصل عبرلغة الجسد والصافرة
1 .1الحكام

لغة الجسد
لغة الجسد وسيلة يستعين بها الحكم للتالي:
•املعاونة على السيطرة على املباراة.
•إظهارالسلطة والتحكم الذاتي
ال تعتبرلغة الجسد تفسيرا للقرار.
اإلشارات
يرجى اإلطالع على القانون رقم  5بشأن رسومات هذه اإلشارات.
الصافرة
هنالك حاجة إلطالق الصافرة في الحاالت التالية:
•بدء اللعب (الشوطين األول والثاني من الوقت األصلي والوقت اإلضافي) بعد
إحتساب الهدف.
•إيقاف اللعب:
° °إلحتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء.
° °في حال إيقاف املباراة أو إلغائها.
° °عند نهاية كل شوط.
•إستئناف اللعب
° °للركالت الحرة عند الحاجة لتحديد املسافة املطلوبة
° °ركالت الجزاء.
•إستئناف اللعب بعد إيقافه لألسباب التالية:
° °توجيه إنذارأو طرد.
° °اإلصابة.
° °التبديل.
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ليس هنالك حاجة إلطالق الصافرة في الحاالت التالية:
•إيقاف اللعب نتيجة لـ:
° °ركلة مرمى أو ركلة ركنية أو رمية تماس أو هدف.
•إستئناف اللعب من:
° °معظم الركالت الحرة أو ركلة املرمى أو الركلة الركنية أو رمية
التماس أو إسقاط الكرة.
الصافرة التي يتم إطالقها بصورة متكررة  /دون داعي سيصبح تأثيرها أقل عند
الحاجة إليها.
في حال أن الحكم يطالب الالعب بإنتظار الصافرة قبل إستئناف اللعب (على سبيل
املثال لضمان وقوف الالعبين على بعد مسافة  9.15مترا بالركلة الحرة) يجب على
الحكم إبالغ الالعبين املهاجمين بذلك بوضوح وإنتظارالصافرة.
في حال أطلق الحكم الصافرة بصورة خاطئة وتوقف اللعب ،يتم إستئناف اللعب
بإسقاط الكرة.

2 .2الحكام املساعدون

جهاز التنبيه (الراية االلكترونية)
يعتبر نظام اإلشارة عن طريق جهاز التنبه إشارة إضافية يتم اإلستعانة بها فقط
لجذب إنتباه الحكم .تتضمن املواقف التي يجوز اإلستعانة باإلشارة عن طريق جهاز
التنبيه:
•التسلل.
•املخالفات (خارج نطاق رؤية الحكم).
•رمية التماس أو الركلة الركنية أو ركلة املرمى أو الهدف (القرارات الدقيقة).
نظام التواصل اإللكتروني
عند اإلستعانة بنظام التواصل اإللكتروني ،سيقوم الحكم بإخطار الحكام
املساعدين حول مدى ومتى مالئمة اإلستعانة بهذا النظام عوضا عن أو مصحوبا
بإشارة جسدية.
تقنية الراية
يجب أن تكون راية الحكم املساعد غير مطوية ومرئية للحكم .هذا دائما يعني حمل
الراية باليد األقرب إلى الحكم .عند القيام باإلشارة ،يتوقف الحكم املساعد عن
الركض ويواجه ميدان اللعب مع النظرمباشرة إلى الحكم ويقوم برفع الراية بحركة
مقصودة (ليست حركة عشوائية أومبالغ بها) .ينبغي أن تصبح الراية إمتدادا للذراع.
يجب على الحكم املساعد رفع الراية باليد التي سوف يستخدمها لإلشارة التالية.
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في حال تغيرت الظروف ويجب رفع الراية باليد األخرى ،ينبغي أن يمرر الحكم املساعد
الراية إلى اليد العكسية تحت منطقة وسط جسده .في حال قيام الحكم املساعد
بإعطاء إشارة خروج الكرة من اللعب ،يجب أن تظل اإلشارة قائمة حتى يدرك الحكم
ذلك.
اذا أشارمساعد الحكم الى مخالفة تستحق الطرد ولم يتم مشاهدة اإلشارة فورا :
•اذاتوقف اللعب يجوز تغيير إستئناف اللعب وفقا للقوانين (ركلة حرة أو
ركلة جزاء ...الخ).
•اذا تم بالفعل إستئناف اللعب ،مازال يجوز للحكم إتخاذ إجراء انضباطي
ولكن مع عدم إحتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء نظيراملخالفة.
اإليماءات
كقاعدة عامة ،ال ينبغي للحكم املساعد القيام بإشارات واضحة باليد .مع ذلك ،وفي
بعض األحيان ،إشارة اليد الخفية قد تساعد الحكم .ينبغي أن تحمل إشارة اليد
معنى واضح والذي ينبغي اإلتفاق عليه في املناقشات التي تسبق املباراة.
اإلشارات
يرجى اإلطالع على القانون رقم  6ورسومات اإلشارات.
الركلة الركنية/ركلة املرمى
في حال تجاوز الكرة بأكملها لخط املرمىينبغي على الحكم املساعد القيام باإلشارة
باستخدام اليد اليمنى (أفضل خط للرؤية) لتحديد ما إذا كانت ركلة مرمى أو ركلة
ركنية.
عند تجاوز الكرة بأكملها لخط املرمى ،يجب على الحكم املساعد رفع الراية
باستخداماليداليمنى (أفضل خط للرؤية) إلبالغ الحكم بأن الكرة خارج اللعب وبعد
ذلك اذا كانت :
•بالقرب من الحكم املساعد – تحديد ما إذا كانت ركلة مرمى أو ركلة ركنية.
•بعيدة عن الحكم املساعد – التواصل بالنظرمع الحكم وإتباع قراره.
عند تجاوز الكرة بوضوح لخط املرمى ال يحتاج الحكم املساعد الى رفع الراية لتحديد
أن الكرة قد غادرت ميدان اللعب .اذا كان قرار ركلة مرمى أو ركلة ركنية واضح ليس
بالضرورة اعطاء اشارة ,على وجه الخصوص عندما يقوم الحكم باالشارة.
االخطاء
ينبغي على الحكم املساعد رفع الراية عند إرتكاب مخالفة أو سوء سلوك في املنطقة
القريبة منه أو خارج نطاق رؤية الحكم .في كافة الحاالت األخرى يجب على الحكم
املساعد اإلنتظار وتقديم رأيه في حال تم طلب ذلك ثم إبالغ الحكم ما تم رؤيته
وسماعه وأي من الالعبين مشاركين في ذلك.
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قبل اإلشارة بوجود مخالفة ،يجب على الحكم املساعد تحديد التالي:
•املخالفة خارج مجال رؤية الحكم أو تم حجب رؤية الحكم.
•لم يقم الحكم بتطبيق مبدأ اتاحة الفرصة.
عند وقوع مخالفة/خطأ األمر الذي يتطلب القيام بإشارة من قبل الحكم املساعد،
يجب على الحكم املساعد التالي:
•رفع الراية بنفس اليد التي سوف يتم إستخدامها ملا تبقى من اإلشارة –
ذلك يعطي الحكم إشارة واضحة بشأن ملن سيحتسب الركلة الحرة.
•النظرمباشرة إلى الحكم.
•القيام بتحريك الراية لألمام والخلف قليال (تجنبا ألي حركة مبالغ بها أو
عدائية).
يجب على الحكم املساعد استخدام «تقنية اإلنتظار و املشاهدة» وذلك من أجل
السماح بمواصلة اللعب وعدم رفع الراية عندما يكون الفريق الذي تمت املخالفة
ضده سينتفع من مبدأ اتاحة الفرصة ،ولذلك من الهام للغاية للحكم املساعد
التواصل بالنظرمباشرة مع الحكم.
املخالفات داخل منطقة الجزاء
عند إرتكاب مخالفة داخل منطقة الجزاء من قبل الالعب املدافع خارج نطاق رؤية
الحكم ،خاصة بالقرب من موقع تمركز الحكم املساعد ،يجب على الحكم املساعد
حينئذ النظر مباشرة إلى الحكم ملعرفة تمركزه تحديدا وأي قرار تم إتخاذه .في حال
عدم إتخاذ قرار من قبل الحكم ،يجب على الحكم املساعد إعطاء إشارة بواسطة
الراية واإلستعانة بجهاز التنبيه (الراية االلكترونية) ثم التحرك بصورة مرئية على
خط التماس بإتجاه الراية الركنية.
املخالفات خارج منطقة الجزاء
عند إرتكاب مخالفة خارج منطقة الجزاء من قبل الالعب املدافع (بالقرب من حدود
منطقة الجزاء) ينبغي على الحكم املساعد حينئذ النظر مباشرة إلى الحكم ملعرفة
تمركزه تحديدا وأي قرارتم إتخاذه ثم اإلشارة بالراية إذا إستدعت الحاجة .في حاالت
الهجمات املرتدة ،ينبغي على الحكم املساعد القدرة على منح معلومات مثل ما إذا تم
إرتكاب مخالفة أم ال ،وما إذا تم إرتكاب املخالفة داخل أو خارج منطقة الجزاء وماهو
اإلجراء االنضباطي الذي ينبغي إتخاذه .ينبغي على الحكم املساعد القيام بحركة
مرئية على خط التماس بإتجاه خط منتصف امللعب عندما يتم إرتكاب املخالفة
خارج منطقة الجزاء.
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إحتساب/عدم إحتساب هدف
عندما يصبح األمرواضحا بأن الكرة تجاوزت بالكامل خط املرمى داخل املرمى ،يجب
على الحكم املساعد النظرمباشرة إلى الحكم بدون إعطاء أي إشارة إضافية.
عند إحراز هدف ولكن ليس األمر واضحا ما إذا تجاوزت الكرة بالكامل لخط املرمى،
يجب على الحكم املساعد أوال رفع الراية لجذب إنتباه الحكم ثم التأكيد على
إحتساب الهدف.
التسلل
اإلجراء األول الذي يقوم الحكم املساعد بإتخاذه بشأن قرار التسلل هو رفع الراية
(مستخدما اليد اليمنى مما يعطي الحكم املساعد رؤية أفضل) ثم وفي حال إيقاف
الحكم للعب ،يستعين بالراية لتحديد املنطقة التي وقعت بها املخالفة داخل ميدان
اللعب .في حال أن الحكم لم يرى الراية فورا ،يجب على الحكم املساعد اإلبقاء
على هذه اإلشارة حتى يتم مشاهدتها أو تصبح الكرة تحت سيطرة الفريق املدافع
بوضوح.
ركلة الجزاء
في حال تحرك حارس املرمى وبشكل واضح عن خط املرمى قبل ركل الكرة ولم يتم
إحرازهدف ،يجب على الحكم املساعد رفع رايته.
التبديل
فور إبالغ الحكم املساعد (من قبل الحكم الرابع أو أحد مسئولي الفريقين) بشأن
طلب التبديل ،يجب على الحكم املساعد اإلشارة إلى الحكم بذلك في التوقف التالي
للعب.
رمية التماس
عند تجاوز الكرة بالكامل لخط التماس:
•بالقرب من الحكم املساعد – ينبغي إعطاء إشارة مباشرة لتحديد إتجاه
تنفيذ رمية التماس.
•بعيدا عن الحكم املساعد وقرار رمية التماس واضح – يجب على الحكم
املساعد إعطاء إشارة مباشرة لتحديد إتجاه تنفيذ رمية التماس.
•بعيدا عن الحكم املساعد وهنالك شك من قبله بشأن اتجاه تنفيذ رمية
التماس – يجب على الحكم املساعد رفع الراية إلبالغ الحكم بأن الكرة
خارج اللعب والنظرمباشرة إلى الحكم وإتباع إشارة الحكم.
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.3

3الحكام املساعدون اإلضافيون
يستعين الحكام اإلضافيون بجهاز التواصل الالسلكي (بدون رايات) للتواصل مع
الحكم .في حال عدم فعالية جهاز التواصل الالسلكي ،سيقوم الحكم اإلضافي
باإلستعانة بجهازالتنبيه (عصا الراية االلكترونية) .ال يقوم الحكم اإلضافي في العادة
بالقيام بإشارات واضحة باليد ولكن في بعض األحيان اإلشارة الخفية باليد قد تعطي
الحكم مساعدة ودعم قيم .ينبغي أن تحمل اإلشارة باليد معنى واضح وينبغي اإلتفاق
على هذه اإلشارات في املناقشات التي تسبق املباراة.
يجب على الحكم املساعد اإلضافي القيام بالتالي في حال تقييمه بأن الكرة تجاوزت
بالكامل لخط املرمى داخل املرمى:
•إبالغ الحكم فورا عبرنظام التواصل بأنه ينبغي إحتساب هدف.
•إعطاء إشارة واضحة باليد اليسرى متعامدة على خط املرمى تشير بإتجاه
منطقة منتصف امللعب (يتطلب األمر وجود العصا باليد اليسرى) .ليس
هنالك حاجة لهذه اإلشارة عند تجاوز الكرة لخط املرمى بوضوح تام.
يقوم الحكم بإتخاذ القرارالنهائي.
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نصائح أخرى
1 .1مبدأ اتاحة الفرصة

يمكن للحكم منح مبدأ اتاحة الفرصة عند وقوع مخالفة أو خطأ لكن ينبغي االخذ في
اإلعتباراألمور التالية مقررا إما إتاحة الفرصة أو إيقاف اللعب:
•مدى حدة املخالفة – في حال أن املخالفة تستوجب الطرد ،يجب على
الحكم إيقاف اللعب وطرد الالعب بإستثناء وجود فرصة محققة إلحراز
هدف.
•مكان إرتكاب املخالفة – كلما كانت املخالفة بمكان أقرب إلى مرمى املنافس،
كلما كانت فعالية اتاحة الفرصة أفضل.
•فرصة مباشرة لهجمة واعدة.
•أجواء املباراة.

2 .2التعويض عن الوقت بدل الضائع

إيقافات اللعب العديدة باملباراة أمر طبيعي للغاية (على سبيل املثال رميات التماس
أوركالت املرمى) .يتم التعويض عن الوقت بدل الضائع فقط في حال أن اللعب توقف
بصورة مفرطة.

3 .3مسك املنافس

214

يتم تذكير الحكام بالتدخل املبكر والتعامل بصرامة مع مخالفات املسك ،خاصة
داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الركالت الركنية والركالت الحرة .للتعامل مع هذه
الحاالت:
•يجب على الحكم تحذير أي العب يمسك املنافس قبل دخول الكرة في
اللعب.
•توجيه إنذارإلى الالعب في حال إستمراراملسك قبل دخول الكرة في اللعب.
•منح ركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء مع توجيه إنذار لالعب في حال حدوثها
فور دخول الكرة في اللعب.

4 .4التسلل
Interfering with play
)(A

1
Offside
offence

)(GK

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

املهاجم في موقف تسلل ( ،)Aوال يتداخل مع املنافس ويقوم بلمس الكرة .يجب على الحكم
املساعد رفع الراية عند قيام الالعب بلمس الكرة.
Interfering with play
)(A

2
)(GK

Not offside
offence

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

املهاجم في موقف تسلل ( ،)Aوال يتداخل مع املنافس وال يقوم بلمس الكرة .الالعب لم يلمس
الكرة لذلك ال يمكن معاقبته.
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Interfering with play
)(GK

3
Not offside
offence
)(A
)Goalkeeper (GK
Defender
)(B

Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

املهاجم في موقف تسلل ( ،)Aيركض بإتجاه الكرة ويوجد زميل بفريقه في موقف غير متسلل
( )Bويركض أيضا بإتجاه الكرة ويلعبها .إذا لم يلمس ()Aالكرة ،ال يمكن معاقبته.
Interfering with play
)(GK

4
Offside
offence
)(A
)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

املهاجم في موقف تسلل ( ،)Aيجوز إحتساب مخالفة عليه قبل لعب أو ملس الكرة في حال عدم
وجود أي العب زميل في موقف غيرمتسلل ولديه فرصة لعب الكرة ،من وجهة نظرالحكم.
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Interfering with play
(GK)

5
Goal kick

(2)

(1)
Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

 يجب على الحكم. ويركض باتجاه الكرة وال يقوم بلمس الكرة،)1( املهاجم في موقف تسلل
.املساعد إعطاء إشارة ركلة مرمى
Interfering with an opponent
(GK)

6
Offside
offence

(A)

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

 يجب معاقبة الالعب.) ويعيق بوضوح مجال رؤية حارس املرمىA( املهاجم في موقف تسلل
.ملنعه املنافس من لعب أو القدرة على لعب الكرة
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Interfering with an opponent
(GK)

7
(A)

Not offside
offence

Goalkeeper (GK)
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

) وال يعيق بوضوح مجال رؤية حارس املرمى أو يتنافس مع املنافسA( املهاجم في موقف تسلل
.على الكرة

Interfering with an opponent
(GK)

8
Not offside
offence
Corner kick

(A)

Goalkeeper (GK)

(B)

Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

) ويركض باتجاه الكرة ولكن ال يقوم بمنع املنافس من لعب الكرة أوA( املهاجم في موقف تسلل
.) على الكرةB( ) ال يتنافس مع املنافسA( .القدرة على لعب الكرة
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Interfering with an opponent
)(GK

9
Offside
offence
)(A
)(B

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
Movement of the player
Movement of the ball

املهاجم في موقف تسلل ( )Aويركض باتجاه الكرة ويمنع املنافس ( )Bمن لعب الكرة أو القدرة
على لعب الكرة من خالل منافسته على الكرة )A( .يتنافس مع املنافس ( )Bعلى الكرة.
Gaining advantage
)(GK

10

)(B

Offside
offence

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
)(A

Movement of the player
Movement of the ball

املهاجم في موقف تسلل ( ،)Bيتم معاقبته للعبه أو ملسه الكرة التي ارتدت أو انحرفت أو تم لعبها
من إنقاذ متعمد من قبل حارس املرمى مع وجوده في موقف تسلل عند ملس الكرة أو لعبها من
قبل زميله بالفريق.
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Gaining advantage
)(C

11

)(B

)(GK

Offside
offence

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
)(A

Movement of the player
Movement of the ball

املهاجم ( ،)Bفي موقف تسلل ،يتم معاقبته للعبه أو ملسه الكرة التي ارتدت أو انحرفت أو تم
لعبها من إنقاذ متعمد من قبل أحد العبي الفريق املدافع ( )Cمع وجوده في موقف تسلل عند
ملس الكرة أو لعبها من قبل زميله بالفريق.
Gaining advantage
)(GK

12
)(C

Not offside
offence

)(B
)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker
Referee
)(A

Movement of the player
Movement of the ball

تسديدة بواسطة الزميل بالفريق ( )Aارتدت من حارس املرمى )B( ،موجود في موقف غير
متسلل ويقوم بلعب الكرة ،ووجود ( )Cفي موقف تسلل ال يتم معاقبته الن الالعب لم يحصل
على فائدة من تواجده في هذا املكان وألن الالعب لم يلمس الكرة.
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Gaining advantage
)(GK

13
Offside
offence

)(B

)Goalkeeper (GK
Defender
Attacker

)(A

Referee
Movement of the player
Movement of the ball

تسديدة بواسطة الزميل بالفريق ( )Aارتدت اوانحرفت من الالعب املنافس إلى املهاجم ( )Bيتم
معاقبته للمسه أو لعبه الكرة كونه كان سابقا في موقف تسلل.
Gaining advantage
)(GK

14
Not offside
offence

)(B2

)(C
)Goalkeeper (GK
)(B1
)(A

Defender
Attacker
Referee

Movement of the player
Movement of the ball

املهاجم ( )Cفي موقف تسلل وال يتداخل مع املنافس ،عند قيام الزميل بالفريق ( )Aبتمرير
الكرة إلى الالعب ( )1Bفي موقف غير متسلل والذي يركض باتجاه مرمى املنافس ويقوم بتمرير
الكرة ( )2Bإلى الزميل بالفريق ( .)Cالالعب املهاجم ( )Cفي موقف غيرمتسلل عند تمريرالكرة.
ال يتم معاقبته.
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 .5العالج/التقييم بعد اإلنذار/الطرد
سابقا  ،كان يجب على الالعب املصاب الذي يحصل على عناية طبية في ميدان اللعب
املغادرة قبل إستئناف اللعب .هذا قد يكون غير عادل في حال أن املنافس كان سبب
اإلصابة كون الفريق املخطئ لديه األفضلية العددية عند إستئناف اللعب.
مع ذلك ،تم إدخال هذا الشرط ألن الالعبين غالبا ما يقومون بإدعاء اإلصابة بطريقة
غيررياضية لتعطيل إستئناف اللعب ألسباب تكتيكية.
في إطار تقديم حل متوازن بين هاذين املوقفين الغير عادليين ،قرر مجلس االتحاد
الدولي لكرة القدم  IFABأنه فقط في املخالفات البدنية عند توجيه إنذار أو طرد
للمنافس ،باإلمكان عالج\تقييم الالعب املصاب سريعا ويظل داخل ميدان اللعب.
من حيث املبدأ ،ال ينبغي أن يتعدى تعطيل اللعب أكثر من املدة الحالية عند دخول
أفراد الطاقم الطبي إلى ميدان اللعب لتقييم اإلصابة .الفارق هي املدة التي كان
يستغرقها الحكم للطلب من الطاقم الطبي والالعب مغادرة ميدان اللعب ،هي نفس
النقطة اآلن التي يغادرعندها الطاقم الطبي ولكن يظل الالعب في ميدان اللعب.
لضمان عدم قيام الالعب املصاب بإستغالل\تمديد تعطيل اللعب بصورة غير
عادله ،نو�صي الحكام بالتالي:
•يكون على دراية بوضع املباراة وأي سبب تكتيكي محتمل لتعطيل إستئناف
اللعب.
•إبالغ الالعب املصاب بأنه في حال الحاجة لرعاية طبية ،يجب أن تتم
سريعا.
•اإلشارة إلى الطاقم الطبي (وليس حاملي النقالة) وإذا أمكن تذكيرهم بالعمل
بسرعة.
عند قيام الحكم بتقريرإستئناف اللعب:
•إما يغادرالطاقم الطبي ويظل الالعب.
•أو يغادر الالعب ملزيد من التقييم/العالج (قد تستدعي الحاجة اإلشارة إلى
حاملي النقالة بالدخول).
كتوجيه عام ،ال ينبغي تعطيل إستئناف اللعب ألكثر من  25-20ثانية بعد جاهزية
الجميع إلستئناف اللعب.
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يجب على الحكم التعويض بالكامل عن هذا التوقف.
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شارك في التدقيق اللغوي و املراجعة
االستاذ يوسف ميرزا  -االستاذ عبداملحسن الزويد

