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 التوضيحات/  للتعديالتالرئيسية  المالمح 2018/2019 اللعبة ادو م تعديالت 
 على قوانين اللعب التعديالت

 اليت ميكن استخدامها يف كرة القدم للشباب التبديالتال يوجد حد لعدد • 
 منصوص عليهاتعديالت غري  ضروري لكل) IFAB(اإليفاب إذن • 
 ) بطاقة صفراء(مرتني مث حصل على انذار  امؤقت مت ابعادهالعب تعويض أي / استبدال  نميكال : Bالنظام  -املؤقت  االبعاد• 

 1 المادة

 اللعباألبعاد على أرضية لقياسات توضيح • 
 ةالتقني املنطقةيف  بالتواجداإلشارة إىل السماح لالعبني املستبدلني • 
 )RRA(نطقة أرضية مالتجارية على  هاراتشباإل عدم السماح• 
 )RRA( الفيديو اخلاصة باحلكم فحصومنطقة ) VOR( هاتالفيديو  توضيبشارة إىل غرفة اإل• 

 3 المادة

 )املسموح ا استنفاذ التبديالتحىت لو مل يتم (باستخدام بديل إضايف يف وقت إضايف  املسابقةقواعد  مساحامكانية • 
 "أ" نفص بديالً كحد أقصى للمباريات الودية الدولية 12 تسجيلامكانية • 

   4 المادة

ية تكتيكألغراض  استخدامها ة شرطالتقني املنطقةالصغرية يف و احملمولة  أو أجهزة االتصال اليدوية باستخدام األجهزة اإللكرتونية امكانية السماح• 
 الالعبني مايةحلأو 
خالل  التقنيةاملنطقة  يف هده األنظمةبيانات من  يتلقـ ، وميكن )EPTS(ألنظمة االلكرتونية للتبع وتقييم األداء ل FIFAعالمة جودة  تبين • 

 املباراة
 الالعبني معداتمبادئ توجيهية تفصيلية ملا ميكن وما ال ميكن أن يظهر على • 
أو (ركلة حرة مباشرة يف اللعب يعاقب ب خلاعلى إذن ويتدل احلصو  دونالدخول ود اويع همعداتيغادر أرضية اللعب إلصالح الالعب الذي • 

 )جزاء ركلة
  5 المادة

الختاذ لفيديو لم كاحل رجوع  امكانية و ) AVARs(الفيديو ب م املساعدحلكامعاوين و ) VARs( بالفيديواحلكم  ةمساعدنظام اإلشارة إىل • 
 VAR ة احلكم بالفيديومساعدقرار كجزء من 

 للعبا ولو مت استئناف حتىامكانية الرجوع للفيديو يف حالة احملالفات املعاقبة بالطرد • 
 الفيديوب يناملساعداملباريات  وحكام" أرضية اللعبعلى "املباريات  حكامالتمييز بني  •
 كامريات حبمل راةلمباا عدم السماح حلكام •
 VAR ة احلكم بالفيديومساعدنظام املستخدمة يف " املراجعة"و " التحقق"اخلاصة ب حلكماإدراج إشارات  •

 6 المادة

  AVAR فيديوبالساعد احلكم امل اونعوم) VAR(فيديو البساعد احلكم املواجبات 
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 7 المادة

 املشروبات دقيقة واحدةالتوقف لتناول جيب أال تتجاوز فرتات • 
  VAR وفحص ومراجعة الفيديو تباولمشراالتوقف لتناول  الضائع بسبب  للوقت تعويض• 
 

 10 المادة

  نفس السلسلةالذي حيل حمله أن ينفذ ركلة يف بديل للال ميكن فركلة  بتنفيذمى إذا قام حارس املر  -من عالمة اجلزاء  الرتجيحركالت • 
 11 المادة

  م على وضعية تسلل كْ لحُ لنقطة التماس األوىل عند لعب الكرة أو ملسها  اعتبار• 
 12 المادة

 والطردركلة حرة مباشرة تعاقب ب كمخالفة  العضالتنصيص على • 
 )اليدبكرة لعب  ليس شكًال من أشكال و (مباشرة  ة معاقبة بركلة حرةهو خمالفسوك سم ممجبالكرة أو ضرب الكرة رمي • 
 متعمدة وىلاملسك األحماولة الكرة مرة ثانية حىت لو كانت  ملسمن  هال مينععند حماولته مسكها من حارس املرمى الكرة اد ارتد• 
 سواء مت تسجيل هدف أم ال) بطاقة صفراء( الالعب املخالف انذارم يت عند تطبيق مبدأ االمتياز عقب حماولة تكسري فرصة تسجيل واضحة • 
 )بطاقة صفراء( دخول منطقة الفحص بالفيديو او االستعمال املفرط إلشارة طلب الفيديو تعترب خمالفات تعاقب بانذار• 
يطبق يف حالة ما كانت ؛ نفس املبدأ وجيه االنذارينتيجب ف، )بطاقة صفراء( ومتقاربتان زمنيا معاقبتان بإنذار ترتكب خمالفتان منفصلتان عندما • 

 .)بطاقة محراء( إحدى املخالفتني تعاقب بالطرد
 .)بطاقة محراء( يعاقب بالطرد)VOR(غرفة توضيب الفيديو دخول • 
ركلة حرة غري عاقب بيفإنه ) مبا يف ذلك مسؤول فريق(من فريقه  شخصضد ) الكرة يف اللعبو (إذا ارتكب العب خمالفة خارج ميدان اللعب  •

  .ي ألرضية اللعبط احلدوداخلعلى تنفذ من مباشرة 
  13 المادة

  د أو مسؤول فريقو طر مالعب بديل أو مستبدل أو  طرفمن  حتتسب أيضا للمخالفات املرتكبةأن الركالت احلرة ميكن أن بتوضيح • 
 15 المادة

  )ماغري مسموح  واجللوسعلى الركبتني اجلثو (الوقوف من وضعية س رمية التما الالعبأن ينفذ جيب • 
  

  هلا معىنعد يباإلضافة إىل ذلك ، مت حذف الصياغة التالية ألا مل 
 2 المادة

 :اإلشارة إىل عالمات جودة الكرة السابقة• 
 أو" FIFA Inspected"أو " FIFA Approved"ميكن استخدام الكرات اليت حتمل عالمات اجلودة السابقة مثل 

"International Matchball Standard " 2017يوليو  31يف املسابقات املذكورة أعاله حىت.
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 )وفق ترتيب المواد(نو انقمواد  تعديالتتفصيل 
عندما ( القدميتعديل يتم تقدمي صيغة النص لكل  . 2018/2019 للموسم الرياضي   اليت أدخلت على قوانني اللعب التعديالتفيما يلي 

 .مرفوقا بالصياغة اجلديدة أو املعدلة أو املضافة متبوعة بتفسري للتعديل ) يكون ذلك مناسبا
خطوط العريضة ملعىن لل أكثر عموميةصياغة النص السابق أو صيغة  بالضبط هيكون ميكن أن ت" النص القدمي"ظهر يف مربعات الصيغة اليت ت
 .النص السابق

 
 تعديالت على قوانين اللعب

 نص إضافي
حتت كرة القدم اليت هي   من القوانني التنظيمية ملسابقاتيار لتعديل كل أو بعض اخلوالفيفا لكونفدراليات ادات الوطنية واالحتمينح ل(...) 
 )…: (يتهامسؤول

 "أ"لكل املستويات باستثناء املسابقات اليت تشارك فيها الفرق األوىل لنوادي املنافسة األعلى أو الفرق الدولية صنف 
باستثناء كرة القدم للشباب حيث حيدد العدد األقصى من طرف االحتاد صى من التبديالت املسموح ا لكل فريق إىل مخسة زيادة احلد األق• 

 .الوطين
 تفسيرال

يف عدد  هو زيادة التعديالت مراجعة كان الغرض منللتعديل على قوانني اللعبة    شاملةعلى مراجعة  2017وافقت اجلمعية العمومية لعام 
 القدم كرة يف بدالء 5 من بأكثر كانت تسمح بالفعل اليت الدول بعض يف من عدد املشاركني قلصت قصد غري وعن لكنها املشاركني، الالعبني
 .القدم كرة يف بدالء 5 من أكثر يسمح باستخدام التوضيح هذا فإن وبالتايل .للشباب

  
 تعديالت على القوانين

 إجراء تعديالت أخرىالترخيص ب
 نص إضافي

لكن  .على كل الفئاتلتطبيقها وليس هناك إلزامية لتطبيقها كلها أو تعديالت خمتلفة ملسابقات خمتلفة  يف تبيناخليار  يهالدحتادات الوطنية اال
 .IFAB اإليفاب من ترخيصدون ال يسمح بأي تعديالت أخرى باملقابل 

 تفسيرال
 .إجراء تعديالت أخرىب IFAB يرخص اإليفاب، قد ى حنو استثنائيعلأنه ب هذا التعديليوضح 
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 تعديالت على القوانين
 المؤقت  لإلبعادالمبادئ التوجيهية 

 )Bالنظام ( -المؤقتة  اإلبعادأنظمة 
 نص إضافي

 يستنفذمل  ماانية املؤقت الث االبعاداية فرتة  وميكن تعويضه ببديل بعد يف املباراة ال ميكنه املشاركة جمددا ةثانيللمرة المؤقًتا  يبعدالالعب الذي • 
 .ال تلزم االبعاد املؤقت اءعلى بطاقة صفر أيضا العب حصل  تعويض  ميكنلكن ال  .ه عدد التبديالت املسموح ا فريق

 تفسيرال
 اءبطاقة صفر  أيضاالعب الذي يتلقى إال أن ال. املؤقتة الثانية االبعادمؤقتني يف اية فرتة  إبعادينالالعب الذي حيصل على استبدال /تعويضميكن 

 .هاستبدالال ميكن تعويضه أو ) أي أنه حصل يف اموع على ثالث بطاقات صفراء( ال تلزم االبعاد املؤقت
 

  :ية اللعبضأر  – 01المادة 
 اللعبرسومات تخطيط أرضية  

 نص إضافي
 .حتدها لتيا لمنطقةا من ءجز يه طلخطوا ألنللخطوط احلدود اخلارجية  من تلقياسااتؤخذ • 
 .خلط املرمى اخلارجيةإىل احلافة اجلزاء عالمة اجلزاء من مركز  مسافةيتم قياس  •
 تفسيرال

 اللعبعند ختطيط أرضية  كيفية قياس املسافات ل ةالبياني اتمو لرسل يةإضافتوضيحات 
  

  :أرضية اللعب – 01المادة 
 ةالمنطقة التقني. 9

 نص إضافي
كما هو مفسر  املستبدلنيو مالعب تتوفر على منطقة خمصصة جللوس الطاقم التقين والبدالء  املنطقة التقنية م املباريات اليت تلعب يف

 )…(أسفله
 تفسيرال

 .داخل املنطقة التقنيةاإلشارة إىل املستبدلني  امسموحأصبح 
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  :أرضية اللعب – 01المادة 
 التجاري اإلشهار. 12

 نص إضافي
ة املرمى على شبكاحملاطة بداخل املنطقة سواء على أرضية اللعب أو  )ومهي(قيقي أو افرتاضيح التجاري اإلشهارال ُيسمح بأي شكل من أشكال 

 )…( )RRA(او داخل منطقة فحص الفيديو األرض أو داخل املنطقة التقنية 
 تفسيرال

 التجاري على األرض ضمن مناطق منع اإلشهار) RRA(فحص الفيديو إدراج منطقة 
 

  :أرضية اللعب – 01المادة 
 )ةجديد فقرة) (VARs(الفيديو بحكم ال ةمساعد. 14

 نص إضافي
 واحدة على األقلومنطقة ) VOR(فيديو توضيب الغرفة توفري جيب أن  )VARs(كم الفيديو احل ةمساعداليت تستخدم نظام يف املباريات 

 .)RRA( الفيديو لفحص
  

 )VOR(الفيديو  توضيبغرفة 
وتقين ) AVAR(فيديو بالكم احلمساعد  ومعاون ، ) VAR(فيديو بالكم احلمساعد  لهي مكان اشتغا )VOR(الفيديو  توضيبغرفة 

لألشخاص املخولني  إاليسمح ال باراة خالل امل .يف مكان أبعدأو بقربه أو امللعب  تتواجد يف قد هذه العرفة  .)RO(إعادة التشغيل  الفيديو
 .ومعاونه وتقين الفيديو فيديوبالم كاحلمساعد  والتواصل مع الفيديو  توضيبغرفة بالدخول إىل 

. 
 .التقنيةمن املنطقة ها فيتم إبعاده يدخلالذي فريق المسؤول أما ؛ الفيديو توضيبغرفة إىل قام بالدخول العب أو بديل أو مستبدل كل طرد  ي

  
  ) RRA( فحص الفيديومنطقة 

على األقل حيث  ةواحد )RRA(منطقة فحص الفيديو  توفريجيب  )VARs(كم الفيديو احل ةمساعداليت تستخدم نظام يف املباريات 
 :منطقة فحص الفيديوكون تجيب أن ). OFR( اللقطات املعادة داخل ميدان اللعباحلكم  يفحص

 اللعب أرضيةيف مكان مرئي خارج • 
 بشكل واضح حمددة• 

يف  إنذاره أو يتم (ا ها فيتم تنبيهه علنيدخلالذي فريق لامسؤول أما الفيديو؛  توضيبغرفة قام بالدخول إىل العب أو بديل أو مستبدل كل  ينذر
 ).مسؤويل الفريقالبطاقات الصفراء إلنذار  استخداماملسابقات اليت تسمح ب
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 تفسيرال

  .نظام مساعدة احلكم بالفيديواملستخدمة كجزء من " االشتغالمناطق "إىل مواد القانون إلشارة يف لهناك حاجة أصبحت 
 
  

 نو لالعبا - 3 المادة
 الءعدد البد. 2

 الرسمية المباريات
 نص إضافي

 :املسابقة حيدد نظامجيب أن 
 حد أقصى ك 12إىل  3من إشراكهم يف املباراة ميكن  الذين الءعدد البد• 
 )املسموح ا أم ال التبديالتالفريق عدد  استنفذسواء (وقت إضايف خالل الما إذا كان ميكن استخدام بديل إضايف • 
 يرتفسال

بغض النظر عن احلد األقصى . ةجحانأبانت أا  إضايفوقت يلجأ فيها ل اليت يف املباريات باستخدام بديل رابع التجربة اليت استمرت ملدة عامني 
ل إضايف ، فإن هذا التغيري مينح منظمي املسابقة السلطة للسماح لكل فريق باستخدام بدي" الوقت العادي"املسموح ا خالل  التبديالتلعدد 

 .واحد خالل الوقت اإلضايف
  
  

 نو الالعب - 3 المادة
 الءعدد البد. 2

 مباريات أخرى
 النص القديم

 ."أ"ال ميكن جتاوز ستة كعدد للبدالء يف مباريات الفرق الوطنية من الفئة 
 جديدالنص ال

 .كحد أقصى  مستة منهإال ميكن استخدام  الو  حد أقصىكاثين عشر بديالً   تسجيل، ميكن " أ"من الفئة الوطنية  قالفر يف املباريات 
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 تفسريال

وهذا يتفق مع القيود املفروضة على . اثين عشر بديًال كحد أقصى تسجيل، ميكن " أ"الوطنية ق للفر الودية أنه بالنسبة للمباريات التعديل بيوضح 
  .ةالتقني املنطقةاملباريات التنافسية ومينع وجود مقاعد غري كافية يف 

  
  

 نيالالعبمعدات  – 4 ةالماد
 معدات أخرى. 4

 اإللكتروني التواصل
  

 النص القديم
 (...).الالعبون 
 .الالعبغري مسموح به باستثناء عندما يتعلق األمر بأمن وساملة الفريق  مرافقي طرفمن  اإللكرتوين التواصلأي شكل من أشكال استعمال 

  
 جديدالنص ال

 (...).الالعبون 
 أو الالعبغري مسموح به باستثناء عندما يتعلق األمر بأمن وسالمة الفريق  مرافقي طرفمن  اإللكرتوين التواصلكال أي شكل من أشاستعمال 

اهلاتف  أواحملمول  واهلاتفاألذن  ومساعةالرأس  مساعةمثل امليكروفون و (باليد  حممولةمعدات صغرية باستعمال سباب تكتيكية ، ولكن فقط أل
 التقنية املنطقةمن مسؤول الفريق  إبعاد أيسيتم . ميكن استخدامهاعندها ) الكمبيوتر احملمول االلكرتونية أواللوحة  أو أو الساعة الذكيةالذكي 

 .االتصالأدوات معدات غري مصرح ا أو يتصرف بطريقة غري مالئمة نتيجة الستخدام املعدات اإللكرتونية أو  يقوم باشتخدام
  
 تفسيرال

الالعبني  سالمةالتكتيكات أو بمن املعقول أن يكون هناك تبادل للمعلومات املتعلقة ف هامنالتقنية و املنطقة بنع االتصال مبا أنه من املستحيل م
  .هذه املعدات إىل السلوك الناتج عن استخدام منالعقوبة تركيز ، سينتقل ) ليس خبصوص قرارات احلكمولكن (
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 الالعبين معدات - 4 المادة 
 معدات أخرى. 4
 )EPTS(ألنظمة اإللكترونية لألداء والتتبع ا

  
 )ومعّدل(نص إضافي 

يف املباريات اليت يتم تنظيمها يف مسابقة رمسية ) إبتس(عندما يتم استخدام التكنولوجيا القابلة لالرتداء كجزء من أنظمة األداء والتتبع اإللكرتونية 
التكنولوجيا املثبتة على  من أن  يتأكد منظم املسابقةجيب أن طنية لكرة القدم، تنظم حتت إشراف الفيفا أو الكونفدراليات أو االحتادات الو 

  :حتمل العالمة التاليةوأا  ال تشكل خطرامعدات الالعب 
تشري هذه العالمة إىل أنه قد مت اختبار املعدات رمسيا لتليب متطلبات السالمة الدنيا وفق معيار املطابقة الدويل الذي أقرته الفيفا 

 31متتد الفرتة االنتقالية احلالية  حىت . تعتمد  املعاهد اليت جتري االختبارات من طرف الفيفا. متت املوافقة عليه من قبل اإليفابو 
  .2018ماي 

  
أكد منظم يتجيب أن ، ) للمسابقة املعنيةنظم املالوطين لكرة القدم االحتاد مبوافقة ) (EPTS(استخدام نظم األداء والتتبع اإللكرتونية  عند

موثوقة  ة،رمسيمسابقة تلعب يف إطار املباريات اليت  خالل التقنيةإىل املنطقة   عرب هذه األنظمةاملرسلة أن املعلومات والبيانات  من أن  املسابقة
  .ودقيقة

 
األنظمة اإللكرتونية لألداء  ةة ودقيموثوق ات للتأكد من منظمي املسابق دعم بغرض الفيفا وصادق عليه اإليفابمت تطوير معيار مهين من قبل 

لألداء  اإللكرتويننظام والجهاز  أن  تشري العالمة التالية إىل. 2019يونيو  1 متتد إىلفرتة انتقالية خالل املعايري املهنية  اعتمادسيتم . والتتبع
 :يف كرة القدملتموضع لتجميع بيانات عن ا مت اختباره رمسًيا ويليب املتطلبات من حيث املوثوقية والدقةع قد والتتب

  
  
  
 تفسيرال
 FIFA فيفا ودةمعيار اجلتطوير و   األنظمة اإللكرتونية لألداء والتتبعاستخدام بيانات لتعديل التغيريات اليت أدخلت على اوضح ي
.  
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 الالعبين معدات - 4 المادة 
 شهاراتوالصور واإل والعباراتالشعارات . 5
  

 نص إضافي
 مبادئ
 كلأيضا على  طبق نتو ) مبا يف ذلك املالبس(ون لواملستبداملعدات اليت يرتديها الالعبون والبدالء تنطبق على   4يف املادة  املبادئ املضمنة•

  ةالتقني املنطقةمسؤويل الفريق يف 
 :بالعناصر التالية) عادة( يسمح •

o قواعد  سمح بهتوكذلك أي إعالن  ،رتام والنزاهةكرة القدم واالح  للعبة جترو الفريق، شعارات شعار أو ، شارة / ، إمسهرقم الالعب
 الفيفاأو  ةأو االحتاد الوطين لكرة القدم أو الكونفدرالي املسابقة

o  احلدث واملكان والفرق والتاريخ واملنافسة: املباراةمعطيات عن 
 على الساعد شارة أو/ القميص و  واجهةأو الصور املسموح ا على  العباراتجيب أن تقتصر الشعارات أو • 
  العميدعلى شارة  إالأو الصورة العبارة الشعار أو  ال يظهر، يف بعض احلاالت• 
 المادة تفسير
احلكم  اليت تلزم) السلوكاألخطاء وسوء ( 12رقم  بعني االعتبار املادةخذ األ، جيب  ا بهأو الصورة مسموح العبارةما إذا كان الشعار أو ملعرفة 

 :ثبت أنه قام بي الذياختاذ إجراء ضد الالعب ب
 مهينةأو إمياءات مسيئة أو / استخدام لغة و • 
 ة أو حتريضيةر خااإلمياء بطريقة استفزازية أو س• 

 .تأي من هذه الفئا تقع ضمن أو صورة  عبارة شعار أو  بأيال ُيسمح 
البيانات أو الشعارات  إال أن. "السياسة"نسبة للعبارات بالأقل وضوحا فاألمر "  شخصيةال"و " دينيةال" العبارات طبيعة يسهل نسبيا حتديدبينما 

 :أو الصور املتعلقة مبا يلي غري مسموح ا
 )ةا من املسابقة الرمسيجزء هامسما مل يكن ( حي أو ميت) أشخاص(أي شخص • 
 .سياسية حملية أو إقليمية أو وطنية أو دولية ، إخل أو مجاعة منظمة أوأي حزب •
 التابعة هلاكاتب املدارات أو اإلو إقليمية أو وطنية أو أي من أي حكومة حملية أ• 
 أي منظمة متييزية• 
 أفعاهلا إىل عدد كبري من األشخاص أوأي منظمة من املرجح أن تسيء أهدافها • 
 حدث سياسي معنيمناسبة أو أي • 

 اجلمهور) مناصروهمبا يف ذلك (الفريق املنافس  اسياتحس أخذ بعني االعتبار ينبغي هفإن حدث وطين أو دويل كبريأو ذكرى االحتفال بعند 
 .عموما

ويوصى . والصور املسموح ا والعباراتالشعارات  موضعجم وعدد و حقيود إضافية ، خاصة فيما يتعلق بـشروط أو قد حتتوي قواعد املنافسة على 
  .املنافسة/ ة املباراإجراء  أو الصور قبل  العباراتل النزاعات املتعلقة بالشعارات أو حب
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 تفسيرال

أن يكون ظاهرا على ما ميكن لتحديد  الفيفاو  اتالكونفدراليو واالحتادات الوطنية لكرة القدم  اتساعدة منظمي املنافسات ترمي ملالتوجيه ههذ
  .الالعبني معدات

 
 الالعبين معدات - 4 المادة 

 المخالفات والعقوبات. 6
 نص إضافي

من للفريق املنافس ركلة حرة غري مباشرة إذا أوقف احلكم اللعب النذاره . إىل أرضية اللعب دون إذن من احلكم  كل العب قام مبعاودة الدخول
 .خلامن موقع التد) أو ركلة جزاء(ركلة حرة مباشرة تحتسب ف يف اللعب خلاتدوإذا  ،الكرة عند إيقاف اللعب مكان تواجد

 تفسيرال
  ).3 املادةمبا يتفق مع ( يف اللعب بدون إذن الالزم ويتداخلالدخول إىل أرضية اللعب العب ما يعاود التعديل كيفية استئناف اللعب عند يوضح

 
 الحكم - 5 المادة

 )فقرة جديدة) (VAR( بالفيديو احلكم ةمساعدنظام . 4
 نص إضافي
 بالفيديو احلكم ةمساعدبروتوكول قد استوىف  ةاملنافسأو إال عندما يكون منظم املباراة ) VARs(بالفيديو  ينم مساعداحكباعتماد ال ُيسمح 

 .االيفاب والفيفامن  كتايب  بعد احلصول على إذن و ) دليلالكما هو موضح يف ( ارسائهمجيع متطلبات و 
 :مبا يلي وذلك يف عالقة" مل ينتبه إليه حادث جسيم"أو " جليخطأ واضح و "قط يف حالة فساعد بالفيديو املكم اللجوء إىل احلميكن 

 من عدمههدف سجيل ت• 
  ركلة جزاء من عدمها• 
 )ثاينليس اإلنذار ال(بطاقة محراء مباشرة إشهار • 
   ا أو يطردهالعباحلكم  ينذرخطأ يف حتديد اهلوية عندما • 



 

    11 /18  

   
 

  
  

ر النهائي الذي يتخذ احلكم القراو . ادثبتقدمي إعادة أو إعادات للقطة احل) VAR" (فيديوبالساعد احلكم امل"املساعدة املقدمة من  تتلخص
 .للقطة املعادة يف منطقة فحص الفيديواحلكم بناء على فحص أو / و فيديو بالساعد املقدمة من احلكم امل فقط على املعلوماتاعتمادا 

  
يف ذلك قرار عدم مبا (قرار باختاذ دائما ملزم ) ضية اللعبعلى أر  هذا على كل احلكام ينطبق (احلكم فإن ، " مل ينتبه إليه يمجسحادث "باستثناء 
  ".جلياواضًحا و  احلكم خطأ"ال يتغري هذا القرار ما مل يكن و  )حمتملة خمالفةمعاقبة 

 
  فحص اللقطة بعد استئناف اللعب

أ يف اخلطحالة يف فقط املناسبة ،  االنضاطيةالعقوبة  واختاذ القرارطلب فحص اللقطة للحكم  مكن، فيمت إيقاف اللعب مث أعيد استئنافهإذا  
 . مسيئةحركات مهينة أو تتعلق بالسلوك العنيف أو البصق أو العض أو  بسبب خمالفة احملتمل الطرداهلوية أو  ديدحت
  
 تفسيرال
 الفيديو  احلكم استخدام مساعدةإىل كم احلإمكانية جلوء إدراج • 
  .وإن مت استئناف اللعبحىت حتديد اهلوية  يف بعض حاالت الطرد  أو اخلطأ يف الفيديوعلى فحص احلكم إمكانية اعتماد اإلشارة إىل • 
 

 الحكم - 5 المادة
 معدات الحكم. 5

 معدات أخرى
  

 نص إضافي
  مبا يف ذلك الكامرياتأخرى  ةممنوعون من ارتداء احللي أو أي معدات الكرتوني على أرضية اللعباحلكام 

  
 تفسيرال

 .أو استعماهلا كامرياتع  بوض هلمسمح يالتعديل على أن احلكام على أرضية اللعب ال  يوضح
  

 اآلخرين الحكام - 6 المادة
 )ومعّدل(نص إضافي 

وحكم مساعد بالفيديو ومعاون  حكمان مساعدان إضافيان وحكم مساعد احتياطيحكمان مساعدان، حكم رابع، ( ميكن تعيني حكام آخرين 
يف تسيري املباراة وفقا لقوانني اللعبة ولكن يبقى دائما هو من يتخذ يساعدون احلكم . لقيادة املباريات)  احلكم املساعد بالفيديو عند االقتضاء

  .القرار النهائي
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  .االحتياطيواحلكم املساعد  اناإلضافي نااملساعد انواحلكم، واحلكم الرابعن ااملساعد انواحلكم هم احلكمية اللعب على أرض ةاملباراحكام 
يساعدون احلكم وفق بروتكول مساعدة احلكم يالفيديو وكما  .لفيديو ومعاون احلكم املساعد بالفيديوساعد بااملكم احلة بالفيديو هم املباراحكام 

 هو حمدد من طرف اإليفاب
 (...) 

 (...)ون احلكم يف يساعدية اللعب على أرضفإن باقي احلكام  ،ساعد االحتياطياحلكم املباستثناء 
 (...) تفقد ميدان اللعب يساعدون احلكم يفية اللعب على أرضحكام املباراة 

 تفسيرال
 .VARمساعدة احلكم بالفيديو  ماظن نضميعتمدون الذين  راةلمباا حكام لیإ قوانني اللعب في رةإلشاا• 
  .الفيديواملساعدون ب اةاملبار  وحكامية اللعب على أرض اةاملبار  حكامالتمييز بني تبين  •
 

 اآلخرين الحكام - 6 المادة
 )ةجديد فقرة(فيديو الحكام المباراة ب. 5

 إضافي نص
فقط من  الفيديو املعادة باستخدام لقطات القرارعلى اختاذ يساعد احلكم  ميكن أنلمباراة الذي حكم لهو ) VAR(فيديو بالساعد احلكم امل •

بطاقة أو إشهار   ، من عدمهاكلة جزاء أو احتساب ر  من عدمههدف تسجيل مرتبط ب" مل ينتبه له خطأ فادح"أو " جليخطأ واضح و "أجل 
  .أو يطرده عن طريق اخلطأ املخالف الفريقالعبا من  احلكم  ينذرأو حالة اخلطأ يف حتديد اهلوية عندما ) حالة االنذار الثاينوليس (محراء مباشرة 

 
 :قعن طري أساسا VARفيديو بالساعد احلكم امللمباراة الذي يساعد حكم لهو ) AVAR(فيديو بالساعد احلكم امل معاون

 ،إعادة لقطة ماأو  بفحص  مشغوال VARفيديو بالساعد احلكم املما يكون حينمتابعة املباراة مباشرة  •
 ،أو التكنولوجيا وأي مشاكل يف االتصالمبساعدة احلكم بالفيديو حلوادث املتعلقة اسجل ي •
فحص أو إعادة بإجراء  يقوم احلكم املساعد االفيديو عندما  احلكم مع احلكم خاصة التواصل مع الفيديو حلكم املساعد بونة يف تواصل اااملع •

 ،وما إىل ذلك" استئناف اللعبتأخري " أو" بالتوقف عن اللعب"إلبالغ احلكم  لقطة وذلك مثال
 ،إعادة لقطةأو  لفحص "اللعب  يتوقفعندما " الضائع"تسجيل الوقت  •
  .املعنيةإىل األطراف  ناجم عن املساعدة بالفيديوعلومات حول قرار امل يصالإ •
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 تفسيرال

  .لفيديوحلكام املباراة باللواجبات الرئيسية توضيح 
 

 مدة المباراة - 7 المادة
 فترة ما بين الشوطين. 2

 نص إضافي
 .بني الشوطني اإلضافيني) اليت جيب أن ال تتجاوز دقيقة واحدة( لالرتواء أو للشرب ؛ يسمح باسرتاحة قصرية(...)

 تفسيرال
  .الطبية" فرتات الراحة"ال ينطبق هذا على . د ومضبوط زمنياحمد التوقف، ) جتارية(توقفات تدريبية طويلة  الشرب اتاسرتاحأن تصبح  لتفادي

 
 مدة المباراة - 7 المادة

 الضائع بدل الوقت . 3
 نص إضافي

 :بسببلكل الوقت الضائع  لتعويض كل شوط  ميدد
(...) 

 املسابقةقواعد منصوص عليها يف أو ألسباب طبية أخرى ) ن تتجاوز دقيقة واحدةال ينبغي أ ذيال( للشربالتوقف • 
 .فحص وإعادة لقطات الفيديواملتعلقة ب التوقفات• 
  
 تفسيرال

  .للشرب أو إعادة وفحص لقطات الفيديواإلشارة إىل الوقت اإلضايف للتوقف 
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 تحديد نتيجة مباراة -  10 المادة
 مة الجزاءمن عال الترجيحية ركالتال. 3

 إجراء
  نص إضافي

لكن بعدها ال ميكن حلارس املرمى املعوض  (...) حارس املرمى الذي مل يعد بإمكانه املواصلة قبل الركالت الرتجيحية أو أثناءها ميكن تعويضه 
حىت ترجيحية ركلة تنفيذ بديل كن للترجيحية فال ميركلة املعوض  حارس املرمى نفذإذا . املشاركة يف الركالت الرتجيحية أو تنفيذ ركلة ترجيحية

 .السلسلة املوالية
 تفسيرال

  .من الركالت" السلسلة" نفسركلة يف  ميكنه تنفيذال  املعٍوضفإن  ترجيحيةركلة بعد أن نفذ حارس املرمى  تعويضأنه إذا مت هذا التعديل ب يوضح
 

 التسلل -  11 المادة
 التسلل مخالفة. 2

 نص إضافي
  

 يف اللعب النشط  فإنه يعاقب فقط إذا أصبح مشاركا * لمسها يالكرة أو فيها زميل له لعب يع تسلل يف اللحظة اليت العب يف وضإذا كان 
 التسللوضعية يف احلكم على  الكرة" ملس"أو " لعب" عنداألوىل  التماسنقطة  اعتمادينبغي * 
  
 تفسيرال
الكرة عند " لعب"تعريف دقيق للحظة  وضع كان من الالزمخري مع الكرة ، لذلك  األول واأل التماسبني  للرصد الابا قفارق يءالبط العرضظهر ي

  .التسللوضعية احلكم على 
 

 اء وسوء السلوكخطاأل – 12 المادة
 ركلة حرة مباشرة. 1

 نص إضافي
 :العب أيًا من املخالفات التاليةنح ركلة حرة مباشرة إذا ارتكب متُ 

(...) 
  ي شخصعلى أ على منافسعض أو البصق • 
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 بشيء ممسوكلكرة ملس ااملباراة ، أو  حكمعلى الكرة ، أو اخلصم أو  جسم رمي• 
  

 محذوفنص 
 هو مخالفة) ...الخ لباس أو واقي الساقين(اليد  محمولبشيء لمس الكرة • 
 هو مخالفة.) ..الخأو واقي الساقين الحذاء  (بشيء الكرة  رمي• 
  
 تفسيرال
 )المخالفات المعاقبة بالطردفي قائمة وضعها وأيضاً (مباشرة كمخالفة تعاقب بركلة حرة ) نادرة مخالفة(اإلشارة إلى العض • 
اليد بحيث يمكن معاقبة حارس بكرة لمس ال وليس جزًءا منأو لمسها بجسم ممسوك باليد أصبح مخالفة منفصلة جسم بالكرة رمي • 

  .جزاءالهذا السلوك في منطقة  المرمى بسبب
 

 اء وسوء السلوكخطألا – 12 المادة
 ركلة حرة غير مباشرة. 2
  

 النص المعدل
 :إذاعلى الكرة  مستحوذايعترب حارس املرمى 

 )…... (أو  من يديه عفويات ارتدذراعيه باستثناء إذا أو  يديهبأي جزء من  الكرة مسيلأو ) …(الكرة بني • 
 تفسيرال

 ومبا أن هذه احملاولة تعترب تقنيا ، أو حتويل اجتاهها احتضااأو  صدهامساك بالكرة أو حياول حراس املرمى ، يف كثري من األحيان ، دون جدوى اإل
إزالة إذن القانون ا التفسري ليس هو غرض هذ. جمددا التقاطهامينع عليهم  وبالتايل أي استحواذا على الكرة) اليدين(يد للكرة بال" امتعمد" اً ملس

  .املعىنيوضح " عفويا"
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 اء وسوء السلوكخطاأل – 12 المادة
 العقوبات االنضباطية. 3

 مبدأ االمتياز
 النص المعدل

االنذار أو الطرد مع أول توقف للعب باستثناء حالة عليه إصدار يجب الطرد ف مبدأ االمتياز ملخالفة تستحق االنذار أوتطبيق  احلكمقرر إذا 
 .إنذار الالعب لسلوكه الالرياضيعندها يكتفي ب واليت يسجل فيها هدفتكسري فرصة تسجيل واضحة 

 تفسيرال
ف أم إذا مل يسجل اهلد املخالف يعاقب بإنذارفالالعب  ،اجل هدفوسُ حالة تكسري فرصة تسجيل واضحة  مبدأ االمتياز يفتطبيق  احلكمقرر إذا 

أن فرصة تسجيل مبدأ االمتياز يعين طبيق تألن  "عادلغري "نظر إليه على أنه يلكن هذا مل يسبق له أن طبق و . الطردمنطقيا فالعقوبة ستكون 
  .سواء مت تسجيل هدف أم ال عقوبة أنسبهي البطاقة الصفراء وبالتايل ، فإن  األهداف ال تزال قائمة؛

 
 اء وسوء السلوكخطاأل – 12 المادة

 العقوبات االنضباطية. 3
 المخالفات المعاقبة باإلنذار

 نص إضافي
 :الرتكابهالالعب  ينذر

(...) 
 )RRA( فحص الفيديوول منطقة دخ• 
 )رسم شاشة التلفزيون( طلب الفيديواستخدام إشارة االفراط يف • 
 :الرتكابهبديل أو مستبدل  نذري

(...) 
 )RRA( فحص الفيديودخول منطقة • 
  )رسم شاشة التلفزيون(طلب الفيديو استخدام إشارة االفراط يف • 

العب  ، إذا دخلعلى سبيل املثال .معا توجيه االنذارينيجب ف ،ومتقاربتان زمنيا )بطاقة صفراء(ذارمعاقبتان بإن ترتكب خمالفتان منفصلتانعندما 
 .إخله يدبكرة ة للتسجيل بلمس  واعدويرتكب خطأ بتهور أو يكسر فرصة إذن من احلكم عندما يتطلب األمر ذلك اللعب دون  أ رضية إىل 

 تفسيرال
 طلب الفيديو كمخالفتني تعاقبان بإنذاراستخدام إشارة فراط يف االأو  فحص الفيديودخول منطقة إدراج • 
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ان يف نفس حتدثبوضوح وتستحقان العقوبة بإنذار   انتمنفصل خمالفتانأن يتخذه يف حال كان هناك  احلكمعلى  اإلجراء الذيالتعديل يوضح • 

وينطبق هذا املبدأ . خمالفة تستحق إنذارمث يرتكب ) الضرورةعند (دون إذن أرضية اللعب ، ال سيما عندما يدخل شخص ما احلركة من اللعب
 .املخالفات املعاقبة بالطردأيًضا على 

  
 اء وسوء السلوكخطاأل – 12 المادة

 العقوبات االنضباطية. 3
 المخالفات المعاقبة بالطرد

 نص إضافي
 :التاليةت ألي من املخالفاعند ارتكابه مستبدل بديل أو العب أو يطرد 
(...) 

  على أي شخص على منافسعض أو البصق • 
 )VOR(الفيديو توضيب دخول غرفة • 
 تفسيرال

  .تعاقب بالطردكمخالفات الفيديو  توضيب دخول غرفة و إدراج العض 
 

 اء وسوء السلوكخطاأل – 12 المادة
 سوء السلوك وأاللعب بعد أخطاء  استئناف. 4

 جرائم اإلعادة
 نص إضافي

 :حدث ما يليو  الكرة يف اللعبكانت   إذا
(...) 

 ركلة حرة غري مباشرةباللعب  استئناف، يتم فريق من فريقه مرافقخمالفة خارج ميدان اللعب ضد العب أو بديل أو مستبدل أو العب  إذا ارتكب
 .األقرب إىل املكان الذي وقعت فيه املخالفة يعلى خط احلدود
  ).أو ركلة جزاء(ركلة حرة مباشرة بإعادة اللعب يتم استئناف  )اخل اقي الساقنيو احلذاء ، ( هيدبك و ممس بشيءالكرة  بلمسإذا قام الالعب 
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 فسيرالت

 :التعديل  يوضح
 ).مبا يف ذلك مسؤول الفريق(اللعب ضد شخص من فريقه  أرضيةخارج  خمالفةإذا ارتكب الالعب  اللعب استئنافكيف يتم • 
ذا السلوك يف بسبب هميكن معاقبة حارس مرمى  اليد؛ وبالتايلبكرة ملس الوليست جزًءا من منفصلة  خمالفةاليد هو بضرب الكرة بأداة ممسوكة • 

  .منطقة اجلزاء اخلاصة به
 

 الركالت الحرة – 13 المادة
 أنواع ركلة حرة. 1

 نص إضافي
 الذي فريقال ، أو مسؤول ودطر املستبدل أو مت املبديل أو الأو العب لفريق ال غري املباشرة للفريق املنافسالركالت  ُمتنح الركالت احلرة املباشرة و

 .ب خمالفةرتكا
 تفسير

  .املخالفاتالفريق بركلة حرة لبعض  القانون مبعاقبة البديل واملستبدل واملطرود ومرافقسمح ي
 

 رمية التماس –  15المادة 
 فيذطريقة التن. 1

 النص المعدل
 :عند إطالق الكرة من يديه جيب على املنفد أن

 ألرضية اللعب مواجها يقف يواجه• 
 تفسيرال

  .اجلثو على ركبتيه باجللوس أوله ، أي أنه ال ُيسمح عند تنفيذ رمية التماسيوضح أنه جيب على الالعب الوقوف 


