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 تعريف كرة القدم: -1
هي لعبة جماعية تتم بين فريقين, كل فريق من احد عشر العبا, يستعملون كرة منفوخة مستديرة, ذات مقياس 
عالمي محدد, في ملعب مستتتتتذيل ذع د عاد محددة, في كل مر  من مرميم مرمه ال د , عيحاع  كل فريق 

 .1عله هد إدخا  الكرة ميم عله حارس المرمه للحصو  
 دم :التطور التاريخي لكرة الق -2

 للعبة كرة القدم.13القواعد كمبريدجعضعت جامعة  1885
 (.دشفيلدسس دع  نادي لكرة القدم ببريذانيا)نادي  1855
 دسس االتحاد البريذاني لكرة القدم. 1863
 متر .2,44حدد ارتفاع عارضة المرمه ب:1875
 استعملت صفارة الحكم. 1878
 عضعت قاعدة رمي التماس  اليدين. 1880
 تقرر السماح  االحترا  في كرة القدم. 1885
تقرر عضع الشبكة خلف المرمه, كما تقررت مادة ضربة الجزاء, عظ ر عله الساحة حكم المباراة مع  1891

 المساعدين.
 تأسيس االتحاد الدعلي لكرة القدم. 1904
 تأسيس االتحاد الدعلي لل واة. 1907
 ر فرض ضريبة عله دخل المباريات.تقر  1916
 عضعت مادة جديدة في القانون ، حددت حالت التسلسل.1925
 انفصلت بريذانيا عن اإلتحاد الدعلي لكرة القدم . 1928
 فازت األعرغواي  كأس العالم .1930
عضتتتتتتتتتعت عقوبة اليذأ في رمية التماس بنقل الحق للفريق ا خر، عستتتتتتتتتمي لحارس المرمه دن ييذوا  1931

  أربع خذوات بدال من اثنتين . 
 فازت إيذاليا  كأس العالم . 1934

                                                           
 (.09,ص)1998الشرعية, دار ابن حزم, بريوت, لبنان, بدون طبعة, حممود بن حسن آل سليمان, كرة القدم بني املصاحل واملفاسد  1
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 جرت محاعلة تعيين حكمين للمباراة .  1935
 عد  تبويب قانون كرة القدم . 1938
 تقرر عضع درقام عله ظ ور الالعبين عتوقفت المباريات الرسمية الدعلية  سبب الحرب . 1939
 الرسمية .استأنفت المباريات الدعلية  1945
 عاد اإلتحاد البريذاني إله عائلة االتحاد الدعلي. 1946
 دقيمت دع  دعرة لكرة القدم بين دع  البحر المتوسط. 1949
 تقرر إنشاء دعرات عسكرية دعلية لكرة القدم. 1950
 الدعرة العربية األعله )اإلسكندرية(. 1953
 دعرة البحر المتوسط عمن ضمن دلعاب ا كرة القدم. 1955
 الدعرة العربية الثانية )لبنان(. 1957
 دعرة البحر المتوسط)لبنان( عكانت كرة القدم من ابرز دلعاب ا. 1959
 دع  دعرة  اسم كاس العرب نظم ا االتحاد اللبناني لكرة القدم. 1963
 دعرة كاس العرب الثانية في تونس . 1964
 دعرة كاس العرب الثالثة في كويت. 1965
 العرب الرا عة في الكويت.دعرة كاس  1966
 دعرة للبحر المتوسط في تونس عمن ضمن دلعاب ا كرة القدم. 1967
  ذولة كاس العالم في مكسيكو فازت ب ا البرازيل. 1970
  ذولة كاس العالم في ميونيخ فازت ب ا دلمانيا. 1974
 دعرة البحر المتوسط نظمت ا الجزائر عفاز فريق ا ببذولة كرة القدم. 1975
  ذولة كاس العالم في األرجنتين عفاز ب ا األرجنتين. 1978
 دعرة كاس دسيا فازت ب ا الكويت.1980
 ذولة كاس العالم في استتتتتتتتتتتبانيا عفي ا مبق ألع  مرة تعديل نظام البذولة  حيا تأهل لئدعار الن ائية  1982

 فريق كان فن بين م فريقان عربيان هما الكويت عالجزائر.24
 سط نظمت ا المغرب عفاز فريق ا ببذولة كاس العالم .دعرة المتو  1983
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 دعرة كاس دسيا فازت ب ا السعودية.1984
  ذولة كاس العالم في المكستتتتتتتتتتتتتتيو عقد تأهل لئدعار الن ائية من الفرر العربية المغرب عالعرار عفازت1986

 األرجنتين ببذولت ا.
 ازت سوريا ببذولة لعبة كرة القدم.دعرة البحر األبيض المتوسط في الالذقية  سوريا عقد ف1987
 الدعرة االعلمبية في سيو "كوريا الجنوبية"عكانت كرة القدم من ابرز دلعاب ا. 1988
 2 ذولة كاس العالم في رعما عايذاليا فازت ب ا دلمانيا.1990

 :كرة القدم في المغرب العربي -3
رر عااليذالية المحتلة ل ا, عدنشتتتتتتتأت ل ا الفعرفت دع  المغرب العربي كرة القدم عن مريق الجيوش الفرنستتتتتتتية 

ونت عاألندية عدقامت مباريات عديدة ستتتتتتتتتتتتتواء بين الفرر المحلية دع بين هق  الفرر ,عفرر الجيوش األجنبية, عك
 ل ا اتحاديات خاصة ترعه شؤعن ا عتشر  عله دعرات ا.

نا دن المنتيبات الفرنسية لسنوات عتعد فرر المغرب عالجزائر عتونس في مستوى الفرر العالمية خاصة إذا علم
 3قليلة خلت كانت جزائريين يعتبرعن في مصا  الالعبين الممتازين في العالم.

 قدم:تعريف كأس العالم لكرة ال -4
عتقام كل دربع سنوات مرة عاحدة عكانت دع   1930عهي دش ر مسا قة عرف ا العالم منق انذلقت دع  مرة عام 

دعلة كانت تتنافس  13عكان عدد الدع  المشتركة  13/07/1930في االعرعغواي بتاريخ  مونتفيديومباراة في 
 4عله الجائزة التي سميت  اسم رئيس االتحاد الدعلي لكرة القدم الفرنسي جو  ريميم.

 :دورات نهائيات كأس العالم -5
ه رر دن تنظم الدعرة األعلدعرعغواي، عفازت ب ا دعرعغواي )كان من المق نظمت في 1930الدعرة األعله سنة 

 .(1905 سويسرا سنة
 .(للمباريات  إيذاليا، فازت ب ا إيذاليا ) بداية النقل اإلذاعي 1934الدعرة الثانية سنة 

 التوالي  فرنسا، فازت ب ا إيذاليا للمرة الثانية عله 1938الدعرة الثالثة سنة  

                                                           
 14ص2013ناجح محمد ذيابات و نايف مفضي الجبور,كرة القدم )مهارات / تدريب / اصابات ( الطبعة اولى,مكتبة المجتمع العربي للنشروالتوزيع  2
, من ص 1997المدرسة العليا  ألساتذة التربية البدنية والرياضية, مستغانم,فيصل رشيد عياش الدليمي ,د. لحمر عبد الحق, كرة القدم, طبع في   د. 3

 .8الى ص6
 .17,ص2007الطبعة األولى ,-األردن-حمورابي للنشر والتوزيع, عمان رموسوعة األلعاب الرياضية والشعبية, دا محمود بديع, 4
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سبب  سنة  12الدعرة  عد توقف دام  )جاء تنظيم هق   البرازيل، فازت ب ا دعرعغواي 1950الدعرة الرا عة سنة 
 الحرب العالمية الثانية.

 شتر ألع  ستويسترا، فازت ب ا دلمانيا الغربية )تميزت الدعرة  النقل التلفزيوني المبا 1954 الدعرة اليامستة ستنة
 مرة لثماني مباريات.

 البرازيل .  السويد، فازت ب ا 1958الدعرة السادسة سنة  
  الشيلي، فازت ب ا البرازيل. 1962السا عة سنة الدعرة 

  إنجلترا، فازت ب ا إنجلترا. 1966سنة  الدعرة الثامنة 
 ب ا البرازيل.  المكسيو، فازت 1970الدعرة التاسعة سنة 
 الغربية.  ألمانيا الغربية، فازت ب ا دلمانيا 1974الدعرة العاشرة سنة 

 األرجنتين. ن، فازت ب ا األرجنتي 1978الدعرة الحادية عشر سنة 
  إسبانيا، فازت ب ا إيذاليا. 1982الدعرة الثانية عشر سنة 

  المكسيو، فازت ب ا األرجنتين. 1986الثالثة عشر سنة  الدعرة
  إيذاليا، فازت ب ا دلمانيا. 1990 الدعرة الرا عة عشر سنة

 . ا البرازيلالمتحدة األمريكية، فازت ب  الواليات 1994الدعرة اليامسة عشر سنة 
 فازت ب ا فرنسا .  فرنسا، 1998الدعرة السادسة عشر سنة 
 فازت ب ا البرازيل .  كل من اليا ان عكوريا الجنوبية 2002الدعرة السا عة عشر سنة 

 كرة القدم في الجزائر:-6
ال نظير تعتبر كرة القدم من بين دعله الرياضتتتتتتات الجماعية التي ظ رت في الجزائر, عالتي اكتستتتتتتبت شتتتتتتعبية 

م, تحت 1895ل ا, عهقا  فضتتتتتتل الشتتتتتتيخ عمر بن حمود بن رايس القي قام بتأستتتتتتيس دع  فريق رياضتتتتتتي عام 
م,عفي 1917ستتتتتتتتتتتتتتم)مليعة الحياة ال واء في الكبير عقد دستتتتتتتتتتتتتتس دع  فرع للجمعية للفريق الستتتتتتتتتتتتتتابق ذكر  عام 

لجزائرية )مولودية الجزائر( م,تأسس دع  فريق رسمي لكرة القدم في الجزائر عهو عميد األندية ا07/08/1921
 5م.1921غير انم هناك من يقو   ان النادي القسنذيني )شباب قسنذينة(هو دع  نادي جزائري تأسس قبل 

                                                           
 .101، الجزائر، ص 18/06/1982مجلة الوحدة الرياضية عدد خاص،  5
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 عد تأستتتتتتتتتتتتيس العميد مولودية الجزائر تم تأستتتتتتتتتتتتيس عدة فرر دخرى من ا غالي معستتتتتتتتتتتتكر,االتحاد اإلستتتتتتتتتتتتالمي 
ار كانت لوهران,عالتحاد الرياضتتي اإلستتالمي للبليدة, عاالتحاد اإلستتالمي الرياضتتي للجزائر, عدثناء قترة االستتتعم

ضتتتتتتتتتد االستتتتتتتتتتعمار, عقد ركزت حاجة الشتتتتتتتتتعب الجزائري ماستتتتتتتتتة لكل قوى دبنائ ا من اجل االنضتتتتتتتتتمام عالتكتل 
الجمعيات عالحركات الومنية عله كرة القدم كإحدى الوستتتتتتتتائل لتحقيق التكتل لصتتتتتتتتد االستتتتتتتتتعمار, حيا كانت 

دد المقابالت تجمع الفرر الجزائرية مع فرر المعمرين, عبالتالي دصتتتتتبحت فرر المعمرين ضتتتتتعيفة نظرا لتزايد ع
ية إله يادة عزرع الرعح الومنية, مع هقا تفذنت الستلذات الفرنستاألندية الجزائرية اإلستالمية التي تعمل عله ز 

المقابالت التي تجري ألن ا تعذي الفرصتتتتتتة للشتتتتتتعب الجزائري في التجمع عالتظاهر  عد كل لقاء, حيا عقعت 
ة م عالتي تم عله إثرها اعتقا  مجموع1956اشتتتتتتتتباكات عنيفة  عد مقابلة مولودية الجزائر عفريق اعرلي ستتتتتتتنة 

م, عقد عرفت فترة 1956مارس11ائرين, مما ددى  قيادة الثورة إله تجميد النشتتتتتتتتتتامات الرياضتتتتتتتتتتية في من الج
م, مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكال من دحستتتتتتن الالعبين 1958ميفري  18الثورة التحريرية تكوين فريق جب ة التحرير الومني في 

 الجزائريين 
كتتان يمثتتل الجزائر في ميتلف دمثتتا  زعبتتا,رشتتتتتتتتتتتتتتيتتد ميلوفي, كرمتتالي...الخ عحقق هتتقا الفريق عتتدة نتتتائ  إذ 

 . 6المنافسات العربية عالعالمية
 7قانون كرة القدم: -7

 . سو  نتذرر الي ا  التفصيلمادة 17يحتوى قانون كرة القدم عله 
 ميدان اللعب: 7-1

عيجب ان يكون خط التماس دمو  من خط المرمه,عان ال يتعدى مو   يجب دن يكون ميدان الكرة مستتتتذيال,
م, دمتتا في المبتتاريتتات التتدعليتتة 45م عال يقتتل عن 90م, دمتتا العرض فال يتعتتدى 90موال يقتتل عن120الملعتتب 

 م(.75-م64م( ععرضم بين )110-م100فذو  الملعب بين )
 
 
 

                                                           
ية البدنية والرياضية, قسم اإلدارة الل خالد واخرون المسؤولية القانونية في تامين الحكام في منافسات كرة القدم, مذكرة لنيل شهادة الليسانس في التربع 6

 14.15ص2008-2007والتسيير الرياضي, جامعة المسيلة,
 09ص مليلة عين والتوزيع والنشر للطباعة الهدى دار اللعبة، قوانين تبسيط تطبيقي دليل: القدم لكرة الوطنية الرابطة 7
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 8الكرة: 7-2
 :خصائص الكرة -7-2-1

 كرعية الشكل. -
 مصنوعة من الجلد. -
 سم عله األقل.68سم فاكثرع70محيذ ا -
 عله األقل في بداية المباراة.غ 410عله األكثر ع 450عزن ا -
 . 0.1 ع0.6 ضغذ ا يتراعح ما بين  -

 رة:استبدال الك -7-2-2
 إذا انفجرت الكرة دثناء المباراة يتبع ما يلي: -
 .تتوقف المباراة  -
 تستأنف المباراة  أخق كرة جديدة  ضربة درضية من نفس عجود الكرة دع خرعج ا -
استتتتت نا  ضتتتتربة إرستتتتا , ضتتتتربة جزاء, ضتتتتربة ركنية, عجميع دنواع إذا انفجرت الكرة دع خرجت ال تلعب قبل  -

 .الضربات
 تلعب المباراة. -
 ال يمكن تغيير الكرة دثناء المباراة إال  إذن من الحكم. -

 9 . عدد الالعبين:7-3
با عله األكثر من ا كل مباراة تنافس بين فريقين ,كل فريق مكون من احد عشتتتتتتتتتتتتتتر العالالعبين: .7-3-1

 حارس مرمه.
 ال تلعب المباراة إذا كان احد الفريقين اقل من سبعة العبين . -
فا دع منافسات منظمة في كل مباراة تنافسية في إمار منافسات رسمية من الفيمنافسات أساسية : .7-3-2

 من مر  االتحادية عالشركات الومنية حيا يمكن استبدا  ثالث العبين عله األكثر.
 دد الالعبين المستبدلين بين ثالث عله األقل عسبعة عله األكثر.قواعد المنافسة:يجب دن تحدد ع

                                                           
 25-24ص مليلة عين والتوزيع والنشر للطباعة الهدى دار اللعبة، قوانين تبسيط تطبيقي دليل: القدم لكرة الوطنية الرابطة 8
 19مرجع نفسه، ص القدم لكرة الوطنية الرابطة 9
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 يمكن استبدا  الالعبين  شرط:مباريات أخرى: .7-3-3
 يتقيد الفريقين  العدد المسموح  م لالستبدا  -
 يجب عله الحكم اإلعالم قبل بداية اللقاء -
 من ثالث مستبدلين. إذا لم يعلم الحكم  عملية االستبدا  فانم سيكون غير ممكن متا عة دكثر -
 
 مباريات:. كل ال7-3-4

 في كل مباراة يجب عله الحكم إظ ار اسم الالعب المستبد  عالمستبد  قبل بداية اللقاء.
 10 تجهيز الالعبين: .7-4
 ع  النسبة لآلخرين.دلباس الالعبين ال يجب دن يعبر عن خذر  معين  السبة ألنفس م األمن:  .7-4-1
 التج يز القاعدي لكل العب يتذلب: قاعدة:تجهيز ال. تكوين أو 7-4-2
 قميص. -
 سراعيل )إذا كان الالعب يحمل التواءات دع انكسارات(. -
 جوارب. -
 حامي العظام)عظام السار(. -
 دحقية. -

 حامي عظام السار يجب دن يكون:
 مغذه  الجوارب. -
 مذامي. -
 يعذي حماية كامية. -
لبتتاس ييتلف عن  تتاقي الالعبين كمتتا ييتلف عن يجتتب عله الحتتارس دن يرتتتدي مى:. حراس المر 7-4-3

 لباس الحكم عالحكمان المساعدين.
 11. الحكم: 7-5

                                                           
 22، مرجع سابق صالقدم لكرة الوطنية الرابطة 10
 24، مرجع نفسه صالقدم لكرة الوطنية الرابطة 11
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كل مباراة تتنافس تحت مراقبة حكم ييضتتتتتتع لتصتتتتتتريحات ضتتتتتترعرية من اجل . ما يسممممم  لح للحكم:7-5-1
 تذبيق قوانين اللعبة في إمار هق  المباراة.

 . ما يجب على الحكم:7-5-2
 بة.التقيد  قوانين اللع -
 ضمان مراقبة المباراة  التعاعن مع الحكام المساعدين ععند الحاجة مع الحكم الرا ع. -
 .2دن يضمن  ان كل كرة مستعملة كامية لمتذلبات المادة  -
 .3دن يضمن  ان تحضير الالعبين كا  لمتذلبات المادة -
 ماتر(عكتا ة تقرير عله المباراة. ضمان عمل العداد )الكرعنو -
 مؤقتا.التأجيل دع التوقف الن ائي  سبب التدخالت اليارجية م ما كانت.توقيف المباراة  -
 توقيف المباراة إذا ردى دن هناك العب مصاب للقيام  حملم خارج الميدان. -
 ية.اإل قاء عله تتا ع اللعب إال إذا توقفت الكرة دع خرجت عال يتوقف اللعب إذا دصيب الالعب إصا ة خف -
 12 .الحكام المساعدين: 7-6
 حكام المساعدين:. واجبات ال7-6-1

 يعين حكمين متا عين  شكل احتيامي حسب قرار الحكم, ععمل م يتمثل في إعالم م  الحاالت التالية:
 عند خرعج الكرة من الميدان -
 الفريق القي يستفيد من رمية التماس, عكقا ضربة الركنية عضربة الجزاء. -
 إذا عوقب العب بوضعية التسلل -
 ما  استبدا  احد الالعبين. إذا دراد فريق -
 يعلم ميما إذا كان هناك تصر  ذميم خارج الميدان. -
 إذا كانت هناك دخذاء غفل عن ا الحكم. -
 إذا تحرك الحارس قبل إرسا  الكرة في حالة ضربة الجزاء. -
  13. وقت وزمن المباراة:7-7

                                                           
 28، مرجع سابق صالقدم لكرة الوطنية الرابطة 12
 29، مرجع نفسه صالقدم لكرة الوطنية الرابطة 13
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 دقيقة45مدة كل شوط  كون مدة مباراة كرة القدم من مرحلتين دع شومين تت. مدة اللعب: 7-7-1
 الحق في فترة راحة بين الفترتين . لالعبين . نصف الزمن:7-7-2
 دقيقة. 15هق  الفترة يجب دن ال تتجاعز  -
 هق  الفترة ال يمكن تغييرها إال  موافقة الحكم. -
 يجب تمديد كل فترة من اجل تعويض الوقت الضائع من مر  :. تعويض التوقفات: 7-7-3

ي ين, تفحص الالعبين المصتتتتتتتتابين, نقل الالعبين المصتتتتتتتتابين خارج الميدان, اليد العاملة فالالعبين المستتتتتتتتتبدل
 تضييع الوقت, دي سبب دخر.

 
 لنهائي للمباراة:. التوقيت ا7-7-4

 عند توقف المباراة  شكل ن ائي  علكن قبل ن ايت ا يجب في هق  الحالة إعادة اللعب
  بدء واستئناف اللعب: -8
 له األقل.يقوم الحكم  عملية االقتراع  استعما  قذعة نقدية ع. االقتراع:8-1

ي ييتار كل قائد فريق ج ة من ج ات القذعة النقدية حيا يربي االقتراع قائد الفريق القي ظ رت الج ة الت
 اختارها من األعله .

 :  نا  اللعبضربة اإلرسا  هي إجراء من اجل است. ضربة اإلرسال :8-2
 في بداية المباراة  -
  عد تسجيل هد . -
 في بداية المرحلة الثانية للمباراة. -
 في بداية كل شوط من الشومين اإلضافيين. -
 يمكن تسجيل هد  مباشرة من ضربة إرسا . -
 سال:.إجراءات تنفيذ ضربة اإلر 8-3
 يجب دن يتواجد الالعبون دثناء تنفيق ضربة اإلرسا  في دماكن م المحددة. -
 من الكرة عله األقل.9.15ضربة اإلرسا  دن يتواجد عله  عد يجب عله الفريق القي ليست لم  -
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 14. الكرة في اللعب أو خارج اللعب:9
 تكون الكرة خارج اللعب:

 لمرمه دعخط التماس سواء في السماء دع عله األرضاعندما تعبر  أكمل ا خط   -
 بداية المباراة إله ن ايت ا. ب عتكون الكرة في اللعب في جميع األعقات األخرى منعندما يوقف الحكم اللع  -
 :تحديد نتيجة المباراة : 10لقانون رقم ا-10
 : يتم احتساب ال د  عند تجاعز الكرة  كامل ا ليط المرمه بين قائمي المرمه ع تحت إحراز الهدف

ي ف  العارضة؛شريذة عدم ارتكاب اي ميالفة اع انت اك لقوانين اللعبة من قبل الفريق القي احرز ال د  
 اط الكرة  إسق حا  قيام الحكم  إحتساب ال د  قبل ان تتجاعز الكرة  كامل ا ليط المرمه ؛يتم است نا  اللعب

 : الفريق الفائز 

ا  اع يعد الفريق القي احرز اكبر عدد من األهدا  هو الفائز في حا  قيام كال الفريقين  عدم احراز دهد
 احراز عدد متساعي من األهدا  تنت ي المباراة  التعاد  

ة مباراتي القهاب  عد إنت اء نتيجعندما تتذلب لوائي المسا قة تحديد فريق فائز  عد إنت اء المباراة  التعاد  اع 
 ع اإلياب؛ ان اإلجراءات التالية هي فقط المعتمدة لتحديد الفائز:

  قاعدة األهدا  خارج األرض 

  دقيقة  15فترتين متساعين من الوقت اإلضافي ال يتجاعز كل من ما 

  الركالت من عالمة الجزاء 

 يمكن دم  مجموعة من اإلجراءات اعال  
 مة الجزاء :الركالت من عال 

م تذبيق يتم تنفيق الركالت من عالمة الجزاء  عد انت اء المباراة ع  إستثناء ان يتم ذكر غير ذلو؛سو  يت
 قوانين اللعبة ذاتالصلة 

 اإلجراءات 
 قبل البدء في تنفيق الركالت من عالمة الجزاء 

                                                           
 32،مرجع سابق صالقدم لكرة الوطنية الرابطة 14
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 لسالمة ..الخ( يقوم الحكم  إجراء  إستثناء عجود اعتبارات اخرى ) مثا  عضعية ارضية الميدان اع األمن ع ا
 القرعة لتحديد المرمه القي سيتم اختيار  لتنفيق الركالت 

ع القي قد يتم تغيير  فقط لئسباب تتعلق  السالمة اع في حا  اصبي المرمه اع سذي ميدان اللعب غير 
 قابل لإلستيدام 

  يقوم الحكم إلجراء القرعة مرة اخرى ع الفريق الفائز  القرعة يقوم بتحديد ما اذا سيقومون يتنفيق الركلة
 األعله ام الثانية 

  إستثناء بديل لحارس المرمه القي ليس  مقدعر  مواصلة اللعب فقط يحق لالعبين المتواجدين عله 
عب  صورة مؤقتة )لإلصا ة اع تعديل معدات م ...الخ(  ارضية ميدان اللعب اع القين يتواجدعن خارج ميدان الل

  حلو  ن اية المباراة المشاركة ع تنفيق الركالت 

  كل فريق مس و  عن اختيار ترتيب الالعبين القين سيقومون بتنفيق الركالت عال يتم إبالغ الحكم بقلو
 الترتيب 

  احد الفريقين عدد اكبر من الالعبين عن الفريق عند حلو  ن اية المباراة ع قبل اع اثناء تنفيق الركالت لدى
المنافس؛ ع يجب علي م تقليص عدد العبي م اله نفس عدد العبي الفريق المنافس ع يجب ابالغ الحكم 
 أسماء  ع ارقام كل العب تم استبعاد  ال يحق ألي العب مستبعد المشاركة في تنفيق الركالت ) إستثناء 

 الموضوح ادنا ( 

   يجوز استبدا  حارس المرمه القي ليس  مقدعر  مواصلة اللعب قبل اع اثناء الركالت بالعب قد تم استبعاد
 من اجل مماثلة عدد الالعبين اع؛ ببديل مسمه اذا لم يقموم بتنفيق ركلة الجزاء 

 اثناء تنفيق الركالت من عالمة الجزاء:
 جد في ميدان اللعب فقط يحق لالعبين المؤهلين ع حكام المباراة  التوا 

  يجب ان يظل كافة هؤالء الالعبين المؤهلين؛  إستثناء حراس المرمه ع الالعب القي يقوم بتنفيق الركلة؛
 داخل دائرة منتصف الملعب 

  ينبغي ان يظل حارس المرمه للفريق القي يقوم بتنفيق الركلة في ميدان اللعب اليارج منذقة الجزاء عله
 تقاء   اليط الفاصل لمنذقة الجزاء خط المرمه عند نقذة ال

  يجوز ألحد الالعبين المؤهلين بتنفيق الركالت تغيير مكانم مع حارس المرمه 
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  تكتمل ركلة الجزاء عند توقف الكرة عن الحركة اع اخرعج ا من اللعب اع قيام الحكم  إقا  اللعب  سبب
 اي ميالفة : ال يمكن للراكل ان يلعب الكرة مرة ثانية 

  يحتفظ الحكم  سجل عن الركالت 

  اذا ارتكب حارس المرمه ميالفة ع نتيجة لقلو؛ سو  يتم اعادة الركلة يجب انقار حارس المرمه 

  في حا  تم معاقبة الركل  سبب ارتكا م ميالفة  عد ان اعذه الحكم اشارة بتنفيق الركلة ؛ يتم تسجيل
 الركلة ان ا ضائعة ع يتم انقار الراكل. 

 التوقيت: ب كل من حارس المرمه ع الراكل ميالفة في نفساذا ارتك  

o  .اذا ضاعت الركلة ام تم انقاذها؛ يعاد تنفيق الركلة ع ينقر كال الالعبين 

o  .اذا تم تسجيل الركلة؛ بلغه ال د  يتم تسجيل الركلة ان ا ضائعة عيتم انقار الراكل 

 تنفيق خمسة ركالت. ييضع االمر للشرعط الموضحة ادنا ؛ يقوم كال الفريقان ب
  .يتم تباد  االدعار بين كال الفريقين في تنفيق الركالت 

  في حا  ؛ قبل انت اء كال الفريقين من تنفيق اليمسة ركالت؛ احرز احدهما عدد اكبر من األهدا  مما
يستذيع الفريق ا خر تسجيلم؛ حته في حا  ان هقا الفريق ا خر اكمل الركالت اليمسة؛ ال يتم 

 ما  الركالت استك

  في حا ؛  عد انت اء كال الفريقين من الركالت اليمسة؛ مازالت النتيجة متعادلة يستمر تنفيق الركالت
 حته يتسمه ألحد الفريقين تسجيل هد  عاحد اكثر من ا خر من نفس عدد الركالت المنفقة 

 المؤهلين يتنفيق الركالت  يقوم بتنفيق كل ركلة العب ميتلف في كل مرة ع يجب ان يقوم كافة الالعبين
 قبل ان يقوم اي العب  التسديد للمرة الثانية 

  يتم تذبيق المبدداعال  ميما يتعلق  أي تسلسل الحق من الركالت ع لكن يجوز للفريق تغيير ترتيب
 الالعبين المسددين 

  اللعب؛ سيتم الغاء ال يجوز تعذيل اع تأجيل الركالت الترجيحية من عالمة الجزاء  سبب العب يغاذر ميدان
ركلة الجزاء الميصصة ل قا الالعب )ال يتم احراز هد ( في حا  عدم عودة هقا الالعب في الوقت المحدد 

 لتنفيق الركلة 

 التبديالت ع الذرد اثناء الركالت من عالمة الجزاء 
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   يجوز انقار اع مرد العب اع بديل اع العب مستبد 

  يجب استبدا  الحارس المذرعد بالعب من المؤهلين لتنفيق الركالت 

  ال يجوز استبدا  العب آخر غير حارس المرمه القي ليس  مقدعر  مواصلة اللعب 

 1ال يجب عله الحكم الغاء المباراة في حا  قل عدد العبي احد الفريقين اله ادنه من سبعة العبين  

 :موقف التسلل : 11القانون رقم -11

  .ال يعتبر التواجد في موقف تسلل ميالفة 
 : يعتبر الالعب في موقف تسلل اذا 

  )تواجد اي جزء من ردسم اع جسد  اع قدميم في النصف الياص  الفريق المنافس ) إستثناء خط المنتصف 

  تواجد اي جزء من ردسم اع جسد  اع قدميم اقرب اله خط مرمه الفريق المنافس من الكرة ع آخر ثاني
 افس. من

 ال يتم األخق في اإلعتبار ايدي اع اذرع كافة الالعبين  ما في م حراس المرمه. 
 ال يعتبر الالعب في موقف تسلل في حا  تواجد  عله خط عاحد هو :

  .آخر ثاني منافس 

  .آخر العبين منافسين 

 مخالفة التسلل : .1

لمس ا من قبل احد زمالئم  الفريق يتم  الالعب القي يكون في موقف تسلل في اللحظة التي يتم لعب الكرة اع
 معاقبتم فقط اذا شارك في اللعب النشط الفعا  من خال  :

  التداخل في اللعب من خال  لعب اع لمس الكرة الممررة اع الملموسة من قبل زميلم  الفريق اع 

 : التداخل مع الالعب المنافس عله النحو التالي 

  منع الالعب المنافس من لعب الكرة اع القدرة عله لعب الكرة من خال  اعاقة خط رؤية الالعب المنافس
 بوضوح 

  منافسة الالعب المنافس عله الكرة 

 المحاعلة الواضحة للعب الكرة القريبة منم مما يؤثر عله الالعب المنافس 

 س في لعب الكرة القيام يتصر  عاضي مما يؤثر بوضوح عله قدرة الالعب المناف 
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 :الحصو  عله فرصة من خال  لعب الكرة اع التداخل مع الالعب المنافس عند حدعث التالي 

  ارتدت اع انحرفت الكرة من قائمي المرمه اع العارضة اع حكام المباراة اع الالعب المنافس 

  انقاذ الكرة عن عمد من قبل الالعب المنافس 

  الالعب القي في موقف تسلل ع يستلم الكرة من الالعب المنافس القي يقوم بلعب ا معتمقا ) إستثناء من
 إنقاذ معتمد من قبل الالعب المنافس ( ال يعتبر هقا حصوال عله فرصة 

 المصذلي " انقاذ " يعني قيام الالعب  إيقا  اع محاعلة ايقا  الكرة المتوج ة اله داخل المرمه اع قريبة
 للغاية منم  أي جزء من جسد   إستثناء األيدي / األذرع )ما عدا حارس المرمه داخل منذقة جزاء ( 

 في الحاالت التي :
  الالعب القي يتحرك من اع يقف في موقف تسلل ع هو في مريق المنافس ع يتداخل في حركة المنافس

المنافس عله لعب اع المنافسة عله الكرة  نحو الكرة هقا يعتبر ميالفة تسلل اذا كان هناك تأثير عله قدرة
اذا تحرك الالعب اله مريق المنافس ع اعتراض تقدم الحارس )مثل حجز المنافس ( يجب ان تعاقب 

  12الميالفة عفقا للقانون 

  الالعب القي في موقف تسلل ع يتحرك نحو الكرة مع عجود نية للعب الكرة ع يتم ارتكاب خذأ ضد  قبل ان
 ع  لعب الكرة اع ينافس المنافس عله الكرة يتم معاقبة اليذأ حيا انم حدث قبل ميالفة التسلل يلعب اع يحا

  اذا ارتكبت ميالفة ضد العب في موقف تسلل القي قد لعب اع حاع  لعب الكرة اع نافس المنافس عله
 الكرة يتم معاقبة ميالفة التسلل حيا ان ا حدثت قبل اليذأ

 عدم وجود مخالفة  .2

 ميالفة تسلل في حا  استالم الالعب للكرة مباشرة من : ال توجد
  ركلة المرمه 

  رمية التماس 

  ركلة الركنية 

 المخالفات و العقوبات : .3

في حا  عقوع ميالفة تسلل يقوم الحكم  غحتساب ركلة حرة غير مباشرة من مكان عقوع الميالفة  ما في ذلو 
في حا  كانت  منتصف ملعب هقا الالعب سيتم اعتبار الالعب المدافع القي يغادر ميدان اللعب بدعن اذن 
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حته التوقف التالي للعب اع الحكم  أنم متواجد عله خط المرمه اع خط التماس ألغراض احتساب التسلل 
حته قيام الفريق المدافع بركل الكرة  إتجا  خط منتصف الملعب ع خارج منذقة جزاءهم في حا  قيام العب 
 مغادرة ميدان اللعب متعمدا يجب توجيم انقار اله الالعب في التوقف التالي للعب يمكن لالعب الم اجم 

يكون مشاركا في اللعب في حا  معاعدة الالعب الدخو  من عند  مغادرة اع البقاء خارج ميدان اللعب لكي ال
خط المرمه ع يشارك في مجريات اللعب قبل التوقف التالي للكرة اع قيام الفريق المدافع بركل الكرة  إتجا  خط 
منتصف الملعب ع خارج منذقة جزاءهم سيتم اعتبار الالعب متمركز عله خط المرمه ألغراض احتساب 

عب القي يقوم  مغادرة ميدان اللعب متعمدا ثم معاعدة الدخو  بدعن اذن الحكم ع لم يتم احتساب التسلل الال
ميالفة تسلل ضد  ع يحصل عله فرصة يجب انقار  في حا   قاء الالعب الم اجم ساكنا دعن حركة بين 

قوع الالعب في قائمي المرمه ع داخل المرمه عند دخو  الكرة اله مرمه يجب احتساب ال د   إستثناء ع 
ع في كال الحالتين يتم است نا  اللعب  إحتساب ركلة حرة مباشرة اع  12ميالفة التسلل اع ميالفة القانون رقم 

 15غير مباشرة 
 :األخطاء و سوء السلوك : 12لقانون رقم ا-12

لسلوك سوء ا يتم احتساب الركالت الحرة المباشرة اع الغير مباشرة اع ركالت الجزاء فقط  موجب األخذاء ع
 التي يتم ارتكاب ا عندما تكون الكرة في اللعب. 

 : الركلة الحرة المباشرة 

لمنافس يتم احتساب الركلة الحرة المباشرة في حا  ارتكاب الالعب ألي من الميالفات التالية ضد الالعب ا
  ذريقة يعتبرها الحكم اهما  اع ت ور اع استيدام القوة المفرمة 

  مكاتفة 

  القفز 

  الركل اع محاعلة الركل 

  الدفع 

  )الضرب اع محاعلة الضرب ) ما في ذلو ضربة الردس 

                                                           
 95-93هاني بالن و علي الطريفي :قانون كرة القدم, مرجع نفسه ص  15
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  الم اجمة اع المنافسة 

  العرقلة اع محاعلة العرقلة 

 في حا  ان الميالفة تتضمن تالمسا يتم معاقبت ا بركلة حرة مباشرة اع ركلة جزاء   
 اة عند القيام  المنافسة اع التصر  بدعن الغ ما  هو ان الالعب يظ ر عدم اإلنتبا  اع عدم المراع

 حقر؛ ليس هناك حاجة  إتياذ إجراء انضبامي 

   الت ور هو ان الالعب يتصر  بتجاهل لليذر اع عواقبم عله الالعب المنافس ع يجب انقار 

  استيدام القوة المفرمة عندما يقوم الالعب بتجاعز الحد الللزم من القوة مع ت ديد سالمة المنافس
 مرد   يجب

 يتم احتساب ركلة حرة مباشرة في حا  ارتكاب الالعب اي من الميالفات التالية : 
  )  لمس الكرة بيديم عن عمد )  إستثناء حارس المرمه في منذقة جزاء 

  مسو المنافس 

  اعتراض المنافس بوجود تالمس 

  البصق عله المنافس 

  3يرجه ايضا اإلمالع عله الميالفات  القانون رقم 
 س الكرة لاليد :لم 

 لمس الكرة يتضمن تصرفا متعمدا من قبل الالعب بيد  اع ذراعم ينت  عنم تالمس مع الكرة 
 يجب األخق في الحسبان اإلعتبارات التالية :

  ) حركة اليد اتجا  الكرة )ع ليس حركة اتجا  اليد 

  )المسافة بين الالعب المنافس ع الكرة )كرة غير متوقعة 

  ال يعني مكان اليد  الضرعرة عجود ميالفة 

  لمس الكرة  شيء ما يحملم في اليد )مال س اع عاقي السار ...الخ( ( تعتبر ميالفة 

  ضرب الكرة  قق  شيء ما ) الحقاء اع عاقي السار ...الخ( تعتبر ميالفة 
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بين خارج منذقة الجزاء؛ تنذبق نفس القيود عله حارس المرمه  أن لمس الكرة  اليد شأنم شأن  قية الالع
داخل منذقة جزائ م؛ ال يتم اعتبار  حارس المرمه ميالفة بلمس الكرة بيديم ع التي تستوجب احتساب ركلة 
 حرة مباشرة اع اي عقوبة ذات صلة ع لكنم قد يكون ميالفا  ما يستوجب  احتساب ركلة حرة غير مباشرة 

 : الركلة الحرة الغير مباشرة 

 لة الحرة الغير مباشرة في حا  قيام الالعب  التالي :يتم احتساب الرك 
  اللعب  ذريقة خذرة 

  اعتراض تقدم الالعب المنافس بدعن حدعث اي تالمس 

  مقنبا  اإلعتراض؛ يستيدم الفاظ بقي ة؛ لغو اع /ع اإلشارات الم ينة ع المسي ة اع اي ميالفة لفظية 

 ا اع محاعلة ركل ا عندما يكون الحارس  صدد منع حارس المرمه من امالر الكرة من يديم اع ركل 
 القيام بقلو 

  ارتكاب اي ميالفة اخرى ليست مدرجة  القوانين؛  موجب ا يتم ايقا  اللعب إلنقار اع مرد الالعب 

 يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة في حا  قيام حارس المرمه؛ داخل جزاء   إرتكاب الميالفات التالية:
 لكرة بيديم ألكثر من ست ثواني قبل امالق ا السيذرة ع امساك ا 

 :لمس الكرة بيديم  عد 

  امالق ا ع قبل ان تلمس العبا آخر 

  ان يتم ركل ا عن عمد اله حارس المرمه من قبل زميلم  الفريق 

  استالم ا مباشرة من زميلم  الفريق من رمية تماس 

 يعتبر حارس المرمه مسيذرا عله الكرة في الحاالت التالية :
  الكرة بين يديم اع بين يد  ع اي سذي ) عله سبيل المثا  األرض اع جسد ( اعبلمس ا  أي جزء من يديم

 اع ذراعيم  إستثناء ان ترتد الكرة عن غير عمد من حارس المرمه اع قام حارس المرمه  إنقاذها. 

  مسو الكرة بيد  الممدعدة ع مفتوحة 

 ء تنذيط الكرة عله األرض اع رمي ا في ال وا 

 ال يجوز منافسة حارس المرمه من قبل اي منافس عند سيذرتم عله الكرة بيديم اللعب  ذريقة خذرة 
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يمثل اللعب  ذريقة خذرة اي تصر ؛ في اثناء محاعلة لعب الكرة من شأنم الت ديد يإصا ة شيص ما ) ما 
اإلصا ة يتم السماح بتنفيق  في ذلو نفسم( ع يتضمن ذلو منع الالعب المنافس القريب من لعب الكرة خوفا من

 الركلة المقصية اع اليلفية شريذة اال تمثل خذرا عله المنافس. 
اعتراض تقدم المنافس بدعن تالمس يعني اعتراض تقدم المنافس بدعن تالمس هو التحرك  غتجا  مسار 

رة ليست في امار الالعب المنافس لمنعم اعايقافم اع ا ذاء  اع ارغامم عله تغيير مسار  عندما تكون الك
 المسافة المتاحة للعب ا من قبل كال الالعبين. 

  يحق لكافة الالعبين  التمركز في ميدان اللعب؛ التواجد في مسار الالعب المنافس ليس مماثال للتحرك
 اله يسار الالعب المنافس 

 لكرة في امار يجوز لالعب حجز )حجب( الكرة  إتياذ موقع بين الالعب المنافس ع الكرة في حا  ان ا
مسافة اللعب ع ان الالعب المنافس لم يتم امساكم بواسذة القراعين اع الجسم في حا  ان الكرة في امار 

 مسافة اللعب يجوز مكاتفة الالعب  شكل عاد  من قبل الالعب المنافس .
  :اإلجراء اإلنضباطي 

اللعب من اجل تفقد  قبل المباراة حته لدى الحكم سلذة اتياذ اجراء انضبامي من عقت الدخو  اله ميدان 
 مغادرة ميدان اللعب  عد ن اية المالراة ) ما في ذلو الركالت التلرجيحية من عالمة الجزاء( .

  في حا  قبل الدخو  اله ميدان اللعب عند بداية المباراة؛ ارتكب العب ما ميالفة تستوجب الذرد؛ لدى
( يقوم الحكم برفع تقرير 3.6مباراة )يرجه اإلمالع عله القانون الحكم سلذة منع الالعب من المشاركة في ال

  شأن اي سوء سلوك آخر 
  الالعب القي يقوم  إرتكاب ميالفة تستوجب اإلنقار اع الذرد اما داخل ميدان اللعب اع خارجم ضد العب

ذ إجراء انضبامي منافس اع زميل  الفريق اع حكام المباراة اع اي شيص آخر اع قوانين اللعبة؛ سيتم اتيا
 ضد  عفقا لنوع الميالفة 

  البذاقة الصفراء تعني انقار في حين ان البذاقة الحمراء تعني الذرد 
  فقط يحصل الالعب اع البديل اع الالعب المستبد  عله  ذاقة حمراء اع صفراء 
  :تأخير استئناف اللعب إلشهار البطاقة 
  عندما يقرر الحكم ان ينقر اع يذرد العب يجب عدم است نا  اللعب حته يتم تنفيق العقوبة 
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  :مبدأ إتاحة الفرصة 
  في حا  تذبيق الحكم مبدد اتاحة الفرصة نظير ميالفة تستوجب انقار/ مرد إذا ما تم توقف اللعب؛ يجب

  عجود منع فرصة عاضحة إلحراز هد  ع تم ان يتم اش ار اإلنقار/ الذرد عند التوقف التالي للكرة؛  إست نا
 تسجيل ال د  يتم مني الالعب انقار لسولكم الغير رياضي 

  ال ينبغي تذبيق مبدد اتاحة الفرصة في حاالت تتضمن اللعب العنيف اع السلوك المشين اع ميالفة تستوجب
 انقار ثاني عجود فرصة عاضحة إلحراز هد  

 توقف التالي للكرة ع لكن في حا  قيام الالعب بلعب الكرة اع يتنافس/ يجب عله الحكم مرد الالعب عند ال
التدخل  مع الالعب المنافس؛ سيقوم الحكم  إيقا  اللعب ع مرد الالعب ثم است نا  اللعب بركلة حرة غي 

 مباشرة؛اال اذا ارتكب الالعب ميالفة اشد 
 ل مسكم اله داخل منذقة الجزاء؛ يجب في حا  بدء المدافع  مسو الم اجم خارج منذقة الجزاء ع يواص

 عله الحكم احتساب ركلة جزاء 
 :المخالفات التي تستوجب انذار 

 يتم انقار الالعب في خال  قيامم  التالي:
  تأخير است نا  اللعب 

  اإلعتراض  اللفظ اع الفعل 

  تعمد الدخو  اع معاعدة الدخو  اع مغادرة ميدان اللعب بدعن اذن الحكم 

  عدم احترام المسافة المذلوبة عند است نا  اللعب بركلة ركنية اع ركلة حرة اع رمية تماس 

 )االصرار عله ميالفة القوانين اللعبة )ال يوجد عدد محدد اع نوع محدد من تكرارات الميالفات 

  السلوك الغير رياضي 

 البديل اع الالعب المستبد  ينقر اذا كان مقنبا ب 

o ب تأخير استأنا  اللع 

o  االعتراض  اللفظ اع الفعل 

o  الدخو  اع معاعدة الدخو  اله ميدان اللعب بدعن اذن الحكم 

o  السلوك الغير رياضي 
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o : اإلنذارات نظير السلوك الغير رياضي 
 توجد حاالت ميتلفة حيا يجب انقار الالعب نظير سلوكم الغير رياضي  ما في ذلو اذا قام الالعب :

  )محاعلة خداع الحكم؛ عله سبيل المثا  ادعاء اإلصا ة اع إدعاء انم تمت ميالفة ضد  )التحليل 

  تغيير مركز  مع حارس المرمه اثناء اللعب بدعن اذن الحكم 

  ارتكاب ميالفة بت ور تستوجب احتساب ركلة مباشرة 

  لمس الكرة  اليد للتقاخل في اع ايقا  هجمة عاعدة 

  في اع ايقا  هجمة عاعدة  إستثناء عندما يحتسب الحكم ركلة جزاء لميالفة كانت يرتكب خذأ للتداخل
 محاعلة لعب الكرة 

 عاضحة إلحراز هد  للمنافس  ميالفة تكون محاعلة لعب الكرة ع يقوم الحكم  إحتساب  منع فرصة
 ركلة جزاء 

  ال( اع في محاعلة غير لمس الكرة  اليد في محاعلة احراز هد  )سواء كانت هق  المحاعلة ناجحة اع
 ناجحة لمنع هد 

  عضع عالمات غيرمصرح ب ا غله ارضية ميدان اللعب 

  لعب الكرة عند مغادرتم ميدان اللعب  عد منحم اذن  المغادرة 

  اظ ار عدم احترامم للعبة 

  الغستعانة  حيلة متعمدة لتمرير الكرة ) ما في ذلو من الركلة الحرة( اله حارسي المرمه  الردس اع
 الصدر اع الركبة...الخ متحايال عله القانون سوء قام حارس المرمه بلمس الكرة بيديم اع ال 

  يصر  انتبا  الالعب المنافس شف يا اثناء اللعب اع عند است نا  اللعب 

 لهدف: اإلحتفال لا 
 إمكان الالعبين اإلحتفا  عند احراز هد  ع لكن يجب ان ال يكون هقا اإلحتفا  مفرما؛ ع ال يتم التشجيع 

 عله اإلحتفاالت الراقصة ع ال يجب ان تسبب في اضاعة الوقت  شكل مفرط 
الالعبين  ال ال يعد مغادرة ميدان اللعب لإلحتفا   إحراز ال د  ميالفة تستوجب انقار ع لكن ينبغي عله

 العودة  أسرع عقت ممكن 
 يجب انقار الالعب في الحاالت التالية:
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  تسلق السياج المحيذو/اع اإلقتراب من المتفرجين  ذريقة قد تسبب قضايا كتعلقة  السالمة ع/اع األمن 

  اظ ار إشارة اع فعل يبعا عله اإلستفزاز ع السيرية 

  تغذية الردس اع الوجم يقناع اع شيء مماثل 

  خلع القميص اع تغذية الردس  القميص 

 : تأخير استئناف اللعب 
 يجب عله الحكم انقار الالعبين القين يقومون يتأخير است نا  اللعب عله النحو التالي: 

  التظاهر كأن م سيقومون بتنفيق رمية التماس ثم فجأة ترك الكرة لزميل  الفريق لتنفيقها 

  التأخر في مغادرة ميدان اللعب عند إجراء تبديل 

 تأخير است نا  اللعب  شكل مفرط 

  ركل اع حمل الكرة  عيدا اع غثارة المواج ات يتعمد لمس الكرة  عد قيام الحكم  غيقا  اللعب 

  تنفيق الركلة الحرة من غير مكان ا إلرغام الحكم عله اعادة تنفيقها 

 :المخالفات التي تستوجب الطرد 
 يتم مرد الالعب اع البديل اع الالعب المستبد  عند ارتكاب الميالفات التالية:

  منع الفريق المنافس من احراز هد  اع منع فرصة عاضحة إلحراز هد  من خال  لمس الكرة  اليد
 متعمدا) إستثناء حارس الملرنه داخل منذقة جزاء ( 

  كتم الشاملة  إتجا  مرمه الميذه ع منع هد  اع فرصة عاضحة لغحراز هد  للمنافس القي حر
 ارتكاب ميالفة تستوجب ركلة حرة ) إستثناء الحاالت الموضحة ادنا ( 

  اللعب العنيف 

  البصق عله المنافس اع اي شيء آخر 

  السلوك المشين 

  استيدام الفاظ بقي ة لغة ع/اع اإلشارات الم ينة ع المسي ة 

  الحصو  عله انقار ثاني في نفس المباراة 

  يجب عله الالعب اع البديل اع الالعب المستبد  المذرعد مغادرة محيط ميدان اللعب ع المنذقة الفنية 
   منع احراز هد  اعمنع فرصة عاضحة إلحراز هد 
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  عندما يقوم الالعب  منع الفريق المنافس من احراز هد  اع منع فرصة عاضحة لغحراز هد   موجب
 ميالفة لمس الكرة  اليد متعمدا يتم مرد الالعب اينما حدثت الميالفة 

  حينما يقوم الالعب  إرتكاب ميالفة ضد الالعب المنافس ضمن مذار منذقة جزاء  مع منعم من فرصة
ع يقوم الحكم  إحتساب ركلة جزاء؛ يتم انقار الالعب الميالف اذا كانت الميالفة  عاضحة إلحراز هد 

محاعلة لعب الكرة؛ في جميع الظرع  األخرى )مثل مسو؛ سحب دفع ال امكانية للعب الكرة( يتم مرد 
 الالعب الميذئ 

 لحكم المذلوب ع الالعب؛ الالعب المذرعد البديل الالعب المستبد  القي يدخل ميدان للعب دعن اذن ا
يتداخل في اللعب اع منع منافس ع يمنع هد  اع فرصة عاضحة إلحراز هد  للمنافس يعتبر مقنبا 

  ميالفة تستحق الذرد 
 يجب األخق في الحسبان اإلعتبارات التالية:

  المسافة بين الميالفة ع المرمه 

  اإلتجا  العام للعب 

  احتمالية اإلحتفاظ اع السيذرة عله الكرة 

  كز ععدد الالعبين المدافعين تمر 

 اللعب العنيف 
الم اجمة اع المنافسة التي ت دد سالمة الالعب المنافس اع استيدام القوة المفرمة اع الوحشية يجب ان 

 تعاقب كلعب عنيف 
اي العب يندفع)ينقض( عله الالعب المنافس عند التنافس عله الكرة من األمام ع من الجانب اع من 

 لحدى اع كلتا الساقين  قوة مفرمة اع ي دد سالمة الالعب المنافس يعد مقنبا  اللعب العنيف  اليلف مستيدما
 :السلوك المشين 

السلوك المشين يتمثل في استيدام الالعب اع محاعلتم استيدام القوة المفرمة اع الوحشية ضد الالعب المنافس 
كام المباراة اع مس و   الفريق اع مشجع اع اي عندما ال يوجد تنافس عله الكرة اع ضد زميل  االفريق اع ح

 شيص آخر  غض النظر عن حدعث تالمس ام ال 
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اضافة اله ذلو؛ الالعب القي يقوم عندما ال يوجد تنافس عله الكرة يضرب المنافس عن عمد اع اي شيص 
 المستيدمة ض يلة  آخر عله الردس اع الوجم  اليد اع القراع يعد مرتكبا للسلوك المشين  إستثناء ان القوة

 الميالفات التي يتم في ا القاء شيء ما )اع الكرة( 
 في جميع الحاالت يتيق الحكم اإلجراء اإلنضبامي الالزم:

 إنقار الالعب الميالف لسلوكم الغير رياضي  -ت و 

 مرد الميالف لسلوكم المشين -استيدام القوة المفرمة 

  استئناف اللعب لعد المخالفات و سوء السلوك: 

  في حا  كانت الكرة خارج اللعب؛ يتم است نا  اللعب عفقا للقرار السابق 

 :في حا  كانت الكرة في اللعب ع يقوم الالعب  إرتكاب ميالفة داخل ميدان اللعب ضد 

  ركلة حرة مباشرة اع غير مباشرة اع ركلة جزاء –الالعب المنافس 

  ركلة  -د اع مس و   الفريق اع حكام المباراة زميل الفريق اع البديل اع العب مستبد  اع العب مذرع
 حرة مباشرة اع ركلة جزاء 

  اسقاط الكرة  –اي شيص آخر 

 : في حال كانت الكرة في اللعب 

  ع يقوم الالعب  إرتكاب ميالفة ضد حكام المباراة اع العب منافس بديل اع العب مستبد  اع
 العب مذرعد اع مس و   الفريق خارج ميدان اللعب اع 

  يرتكب بديل اع العب مستبد  اع العب مذرعد اع مس و   الفريق ميالفة ضد اع يتداخل في
 اللعب مع العب منافس اع حكام المباراة خارج ميدان اللعب. 

  است نا  اللعب بركلة حرة مباشرة يتم تنفيقها من اقرب خط لمكان عقوع الميالفة اع التداخل يتم
 ة الحرة المباشرة ضمن منذقة جزاء الالعب الميالف احتساب ركلة جزاء اذا كانت الركل

  في حا  عقو  الالعب داخل اع خارج ميدان اللعب ع يقوم  إلقاء شيء ما ) ما في ذلو الكرة( عله الالعب
المنافس؛ البديل ؛الالعب المستبد ؛ الالعب المذرعد مس و  الفريق  حكام المباراة اع الكرة يتم است نا  اللعب 

بقلو الشيص اع الكرع اذا كان هقا  بركلة حرة مباشرة من مكان اصذدام اع افتراض اصذدم هقا الشيء
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المكان خارج ميدان اللعب يستأنف اللعب بركلة حرة مباشرة يتم تنفيقها عله خط حدعد الملعب من اقرب مكان 
 يتم احتساب ركلة جزاء اذا حدث ذلو ضمن منذقة جزاء الالعب الميالف. 

 ن الملعب  شكل مؤقت اع مس و  في حا  قام البديل العب مستبد  العب مذرعد العب القي خارج ميدا
 الفريق  إلقاء اع ركل شيء ما اله داخل ميدان اللعب ع تداخل في اللعب؛ العب منافس اع حكام المباراة 
يستأنف اللعب بركلة حرة مباشرة)اع ركلة جزاء( من مكان تداخل ذلو الشيء في اللعب اع مكان اصذدام اع 

  16اع الكرة. افتراض اصذدامم  المنافس حكام المباراة 
 ة:الركالت الحر : 13القانون رقم -14
 : انواع الركالت الحرة 

 خذأ. يتم احتساب الركالت الحرة المباشرة ع الغير مباشرة لصالي الفريق المنافس لالعبارتكب ميالفة دع
 :اإلشارة الى ركلة حرة غير مباشرة 

  له هق  عم اعله ردسم؛ مع اإل قاء عيقوم الحكم  اإلشارة اله الركلة الحرة الغير مباشرة برفع ذرا
 اإلشارة حته يتم تنفيق الركلة ع تلمس الكرة العب آخر اعتيرج من اللعب. 

 رة غير يجب اعادة تنفيق الركلة الحرة الغير مباشرة في حا  عدم قيام الحكم  اإلشارة اله كون ا ح
 مباشرة ع تم ركل الكرة مباشرة اله المرمه. 

 دخول الكرة الى المرمى : 
  يتم احتساب ال د  في حا  ركل الكرة من الركلة الحرة المباشرة اله مرمه المنافس مباشرة 

  باشرة ميتم احتساب ركلة مرمه في حا  ركل الكرة من الركلة الحرة الغير مباشرة اله مرمه المنافس 

 مرمه  يتم احتساب ركلة ركنية في حا  ركل الكرة من الركنية الحرة الغير مباشرة اع المباشرة اله
 نفس الفريق مباشرة 

 : اإلجراءات 

 يتم تنفيق كافة الركالت الحرة من نفس مكان عقوع الميالفة  إستثناء:
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 رمه الفريق المنافس من اقرب نقذة يتم تنفيق الركالت الحرة الغير مباشرة لصالي الفريق الم اجم داخل منذقة م
 ليط منذقة المرمه ع القي يتوازى مع خط المرمه. 

  يتم تنفيق الركالت الحرة داخل منذقة المرمه لصالي الفريق المدافع من اي مكان ب ق  المنذقة 

 رتم يتم تنفيق الركالت الحرة الياصة  إرتكاب ميالفات تتضمن دخو  الالعب اع معاعدتم الدخو  اع مغاد
ميدان اللعب بدعن اذن من مكان عجود الكرة لحظة توقف اللعب مع ذلو ؛ في حا  مغادرة الالعب ميدان 
اللعب كجزء من اللعب ع يقوم  إرتكاب ميالفة ضد العب آخر يتم است نا  اللعب  إحتساب ركلة حرة يتم 

تستوجب ركلة حرة مباشر يتم احتساب تنفيقها من اقرب خط لمكان عقوع الميالفة؛ ميما يتعلق  الميالفات التي 
 ركلة جزاء في حا  ارتكاب لميالفة داخل منذقة جزاء الالعب الميالف 

  ( 12؛  11؛  3يقوم القانون  الغشارة اله مكان آخر )يرجه اإلمالع عله القوانين 

 الكرة:-15
  يجب ان تكون ثا ة ع يجب عله منفق الركلة عدم لمس الكرة مرة اخرى حته تلمس العبا آخر 

  تصبي في اللعب في حا  ركل ا ع تحرك ا بوضوح  إستثناء ركلة حرة لصالي الفريق المدافع في منذقة
 جزائ م تصبي الكرة في اللعب عندما يتم ركل ا مباشرة خارج منذقة الجزاء 

 في اللعب يجب عله العبي الفريق المنافس البقاء:حته تصبي الكرة 
  ياردة( عن الكرة  إستثناء تواجدهم عله خط ملرماهم بين قائمي المرمه.  10مترا) 3.15عله  عد مسافة 

  .خارج منذقة الجزاء للركالت الحرة داخل منذقة جزاء المنافس 

 عبة كرة القدم.  اإلمكان تنفيق الركلة الحرة من اجل ارباك المنافس كجزء من ل
في حا  قيام الالعب اثناء تنفيق الركلة الحرة  صورة صحيحة بركل الكرة  صورة مقصودة تجا  الالعب 

 المنافس من اجل يتسنه لم لعب الكرة مرة دخرى ع لكن ليس  إهما  اع ت ور اع غير مستيدم
 للقوة المفرمة؛ يسمي الحكم  مواصلة اللعب. 

 

 

 :المخالفات و العقوبات 
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  لركلة افي حا  عند تنفيق ركلة حرة دن الالعب المنافس اقرب اله الكرة عنالمسافة المذلوبة ؛يتم إعادة تنفيق
الالعب  الحرة  إستثناء امكانية تذبيق اتاحة الفلرصة ع لكن في حا  قيام الالعب بتنفيق الركلة الحرة سريعا ع

صلة من الكرة يقوم  إعتراض اعندها يسمي الحكم  مواياردة( 10مترا) 3.18المنافس الواقف عله مسافة اقل من 
ست نا  اللعب مع ذلو الالعب المنافس القي يقوم متعمدا  منع تنفيق الركلة الحرة سريعا يجب انقار  لتأخير  ا

 اللعب .
 فس في حا  عند تنفيق الركلة الحرة من قبل الفريق المدافع من داخل منذقة جزاءهم عجودالعبي الفريق المنا

داخل نفس منذقة الجزاء كون ان م لم يتسنه ل م المغادرة؛ يسمي الحكم  مواصلة اللعب؛ اذا قام الالعب 
لكرة المنافس القي كان داخل منذقة الجزاء عند تنفيق الركلة الحرة اع دخل اله منذقة الجزاء قبل ان تصبي ا

 اعادة تنفيق الركلة الحرة.  في اللعب بلمس اع المنافسة عله الكرة قبل ان تلمس العب آخر؛ يتم
 اشرة في حا  عند تنفيقالركلة الحرة من قبل الفريق المدافع من داخل منذقة جزائ م انم لم يتم ركل الكرة مب

 خارج منذقة الجزاء؛ يتم اعادة تنفيق الركلة الحرة 
عب ى قبل ان تلمس الفي حا   عد ان اصبحت الكرة في اللعب دنالالعب منفق الركلة الحرة لمس الكرة مرة اخر 

 :آخر يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة في حا  قيام الالعب منفق الركلة الحرة بلمس الكرة بيديم متعمدا
  يتم احتساب ركلة حرة مباشرة 

  يتم احتساب ركلة حرة جزاء في حا  عقوع الميالفة داخل منذقة جزاء منفق الركلة الحرة  إستثناء ان
  17حارس المرمه ع في هق  الحا  يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرةيكون منفق الركلة هو 

 الجزاء  :ركلة 14القانون رقم -16
يتم احتساب ركلة الجزاء في حا  ارتكاب العب ميالفة تستوجب احتساب ركلة حرة غير مباشرة ضمن 

  13 ع 12منذقة جزاء  اع خارج ميدان اللعب كجزء من اللعب عفقا لما هو موضي  القوانين 

 يمكن تسجيل هد  مباشرة من ركلة الجزاء.
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 : اإلجراءات 

  يجب عضع الكرة ثابتة فور عالمة الجزاء 
  يجب تحديد هوية الالعب القي ينفق ركلة الجزاء بوضوح 
  يجب ان يظل حارس المرمه عله خط مرما  في مواج ة الالعب القي ينفق الركلة بين القائمين اله ان

 يتم ركل الكرة 
  عله الالعبين ا خرين غير الالعب القي ينفق الركلة عحارس المرمه ان يكونوا:يجب 
  ياردة( عله األقل من عالمة الجزاء  10مترا ) 9.18عله مسافة 

  خلف عالمة الجزاء 

  داخل ميدان اللعب 

  خارج منذقة الجزاء 

  ركلة  الجزاء عد ان يأخق الالعبون مراكزهم حسب القانون يعذي الحكم اإلشارة بتنفيق 

  الالعب القي ينفق ركلة الجزاء يجب ان يركل الكرة اله األمام؛ ع يسمي بركل الكرة  كعب القدم شريذة
 تحرك الكرة اله األمام 

  تصبي الكرة في اللعب   عد ركل ا ع تحرك ا بوضوح 

  ال يسمي لمنفق الركلة بلعب الكرة مرة ثانية حته تلمس العبا آخر 

  كلة الجزاء عند توقف الكرة من التحرك ع خرعج ا من اللعب اع قيام الحكم  إيقا  يتم اإلنت اء من ر
 اللعب ألي ميالفة للقانون 

  يضا  الوقت للسماح بتنفيق ركلة الجزاء ع اكتمال ا في ن اية كل شوط اع عن ن اية كل فترة من فترتي
لركلة قد اكتملت  عد تنفيق الركلة؛ توقف الوقت اإلضافي عند اضافة الوقت للسماح يتنفيق ركلة الجزاء تعتبر ا

الكرة من الحركة خرجت من اللعب لعبت بواسذة العب آخر) ما في ذلو الركل (  إستثناء المدافع اع حارس 
المرمه اع اعقفالحكم اللعب  سبب ميالفة من الراكل  اع فريق الراكل اذا ارتكب العب من الفريق المدافع 

 يالفة لم يتم تسجيل الركلة/ انققت يتم اعادةتنفيق الركلة ) ما في ذلو حارسالمرمه( م
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  المخالفات و العقوبات 

فور قيام الحكم  اإلشارة لتنفيق ركلة الجزاء؛ حين ق يجب تنفيق ركلة الجزاء في حا  قبل ان تصبي الكرة في 
 اللعب حدث اي من التالي:

  ميالفة قوانين اللعبة:قيام الالعب المنفق لركلة الجزاء اع زميلم  الفريقال  

o في حا  دخو  الكرة اله المرمه يتم اعادة تنفيق ركلة الجزاء 

o  في حا  عدم دخو  الكرة اله المرمه؛ يوقف الحكم اللعب ثم يقوم  إست نا  اللعب بركلة حرة غير
 مباشرة 

 رة  غض النظر  إستثناء الحاالتالتالية سو  يوقف اللعب ثم يتم إست نافم  إحتساب ركلة حرة غير مباش
 عن احراز هد  ام ال. 

o  تنفيق ركلة الجزاء اله اليلف ع ليس اله األمام 

o . قيام زميل الالعب المحدد لتنفيق ركلة الجزاء بركل الكرة يقوم الحكم  إنقار الالعب القي ركل الكرة 

o ثناء الركض( التموية بركل الكرة عند انت اء منفق الركلة من الركض  إتجا  الكرة)مسموح  التمويم ا
 يقوم الحكم  إنقار الالعب منفق الركلة

  :قيام حارس المرمه اع زميلم  الفريق  ميالفة قوانين اللعبة 

o   في حا  دخو  الكرة اله المرمه يتم احتساب ال د 

o   في حا  عدم دخو  الكرة اله المرمه؛ يتم اعادة تنفيق الركلة؛ يتم انقار حارس المرمه في حا
 مس وليتم عن هقا الميالفة 

  في حا  قيام العب من اي من الفريقين  ميالفةقوانين اللعبة يتم اعادة تنفيق الركلة  إستثناء قيام الالعب
مسموح( اذا قام كل من حارس المرمه ع الراكل  إرتكا    إرتكاب ميالفة اكثر شدة )مثا  التمويم الغير

 ميالفة في نفس الوقت 

o اذا ضاعت الركلة اع تم انقاذها يتم اعادة تنفيق الركلة ع ينقر الالعبين 

o  اذا تم تسجيل هد  يتم الغاء ال د  ع يتقر الراكل ع يستأنف اللعب بركلة حرة غير مباشرة لصالي
 الفريق المدافع.
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 لعد تنفيذ ركلة الجزاء:في حال  
  قيام الالعب منفق الركلة بلمس الكرة مرة اخرى قبل ان تلمس العبا آخر 

o  )يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة )اع ركلة حرة مباشرة نظير لمس الكرة  اليد متعمدا 

 :قيام عنصر خارجي بلمس الكرة اثناء تحرك ا اله األمام 

o  رس المرمه اذا كانت الكرة متج ة اله داخل المرمه ع التداخل لم يمنع حايتم اعادة تنفيق الركلة؛ ميما عدا
ث اع المدافع من لعب الكرة في هق  الحالة يتم احتساب ال د  اذا دخلت الكرة اله المرمه)حته لو حد

 تالمس مع الكرة(  إستثناء اذا دخلت الكرة مرمه الفريق المنافس 

 ي:المرمه اع العارضة اع قائمي المرمه ثم يلمس ا عنصر خارج ارتداد الكرة اله ميدان اللعب مع حارس 

o  يقوم الحكم  إيقا  اللعب 

o  يتم است نا  اللعب  إسقاط الكرة في نفس مكان لمس ا للعنصر اليارجي 
يحتسب هد  عندما تجتاز الكرة  أكمل ا خط المرمه بين القائمين ع تحت العارضة عبشرط دال تكون قد      

عمتدا بيتد دع ذراع العب من الفريق الم تاجم ما عدا حالة حارس المرمه القي يكون داخل رميتت دع دفعتت 
 18منذقة جزائم. 

 . رمية التماس:15 -17
ال بد ع إذا عبرت الكرة  أكمل ا خط التماس سواء عله األرض دم ال واء , فإن الكرة تعتبر خارج الملعب ,      

عيجب عله الالعب  –من إعادت ا داخل اللعب دن يقوم العب من الفريق المنافس ألخر العب دخرج الكرة 
 القي سيرمي الكرة مراعاة األتي :

 تي خرجت من عندها الكرة عيمسو الكرة ألعادت ا . ذقة الدن يواجم الملعب في المن -1    
 ن يكون جزء من كلتا قدميم إما عله خط التماس دع عله األرض خارج خط التماس .د -2    
 رامي كلتا يديم .يجب دن يستعمل ال -3    
 ن خلف عفور الردس .مدن يرمي الكرة  -4    
  دن يرمي الكرة عال يسقذ ا . -5    
 ال يجوز للرامي دن يلعب الكرة مرة ثانية إال  عد دن يلمس ا دع يلعب ا العب دخر .  -6    
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 19ال يجوز تسجيل هد  مباشر من رمية تماس . -7    
 :ركلة المرمى: 16القانون رقم  -18

 كون يتم احتساب ركلة المرمه تجاعز الكرة  أكمل ا ليط المرمه سواء في ال واء اع عله األرض  عد ان ت
 ىير من لمس ا العب من الفريق الم اجم ع لم يتم احراز هد  

 رة يجوز احراز هد  مباشر من ركلة المرمه؛ لكن فقط في مرمه الفريق المنافس في حا  دخو  الكرة مباش
الكرة  اله مرمه الفريق القائم بتنفيق ركلة المرمه؛ يتم احتساب ركنية لصالي الفريق المنافس في حا  ان

 غادرت منذقة الجزاء 
 االجراءات 

  افعمن اي نقذة داخل منذقة المرمي من قبل العب  الفريق المديجب ان تكون الكرة ثابتة عيتم ركل ا 

 تصبي الكرة في اللعب عندما  تغادر منذقة الجزاء 

  يجب ان يتواجد العبي الفريق المنافس خارج منذقة الجزاء حته تصبي الكرة في اللعب 

  :المخالفات و العقوبات 
 نفيق بل ان تغادر منذقة الجزاء يتم اعادة تفي حا  عدم مغادرة الكرة لمنذقة الجزاء اع لمست العب ق

 ركلة المرمه. 
  ن افي حا  ؛  عد ان اصبحت الكرة في اللعب قام الالعب منفق ركلة المرمه بلمس الكرة مرة اخرى قبل

رة تلمس العب آخر يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة في حا  قيام الالعب منفق ركلة المرمه بلمس الك
 بيديم متعمدا:

  يتم احتساب ركلة حرة مباشرة 

  ن منفق يتم احتساب ركلة جزاء في حا  عقوع الميالفة داخل منذقة جزاء منفق ركلة المرمه يإستثناء ان يكو
 الركلة هو حارس المرمه ع في هق  الحالة يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة 

في  نذقة الجزاء قبل ان تصبي الكرةفي حا  قيام العب منافس متواجد داخل منذقة الجزاء؛ اع دخل اله م
ادة تنفيق اللعب عند تنفيق ركلة المرمه ع يقوم بلمس اع المنافسة عله الكرة قبل ان تلمس العب آخر؛ يتم اع

 ركلة المرمه 
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الفة في حا  دخو  الالعب منذقة الجزاء قبل ان تصبي الكرة في اللعب ع يرتكب ميالفة اع يتم ارتكاب مي
 لميالفة يتم اعادة تنفيق ركلة المرمه ع قد يتم انار اع مرد الالعب الميالف بناء عله ا ضد  من قبل منفس

 20ألي ميالفة اخرى ل قا القانون يتم اعادة تنفيقالركلة
 :الركلة الركنية : 17القانون رقم -19
   عد ان يتم حساب الركلة الركنية عند تجاعز الكرة  كامل ا ليط المرمه سواء في ال واء اع عله األرض

 يكون آخر من لمس ا العب من الفريق المدافع ع لم يتم احراز هد  
  ة يجوز احراز هد  مباشرة من الركلة الركنية؛ لكن فقط في مرمه الفريق المنافس في حا  دخو  الكر

 لمنافس امرمه الفريق القائم يتنفيق الركلة الركنية؛ يتم احتساب ركلة ركنية لصالي الفريق مباشرة اله 
  :اإلجراءات 

  يجب عضع الكرة عند منذقة الراية الركنية األقرب اله نقذة التي اجتازت في ا الكرة خط المرمه 

  يجب ان تكون الكرة ثابتة ع يتم ركل ا من قبل العب من الفريق الم اجم 

  تصبي الكرة في اللعب عند ركل ا  صورة عاضحة ع ليست  حاجة لمغادرة منذقة الراية الركنية 

  يجب عدم تحريو الراية الركنية 

  ه ياردة( من قوس الركنية حت 10مترا )) 9.15يجب ان يتواجد العبي الفريق المنافس عله  عد مسافة
 تصبي الكرة في اللعب 

 : المخالفات و العقوبات 

   ن ا عد ان اصبحت الكرة في اللعب ان الالعب منفق الركلة الركنية لمس الكرة مرة اخرى قبل في حا
 تلمس العب آخر يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة في حا  قيام الالعب منفق الركلة الركنية بلمس

 الكرة بيديم متعمدا: 
  يتم احتساب ركلة حرة مباشرة 

 ان يكون  لميالفة داخل منذقة جزاء منفق الركلة الركنية  إستثناءيتم احتساب ركلة جزاء في حا  عقوع ا
 منفق الركلة هو حارس المرمه ع في هق  الحالة يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة 
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في حا  قيام الالعب اثناء تنفيق الركلة الركنية  صورة صحيحة بتنفيق الركلة  صورة مقصودة اتجا  الالعب 
ه لم لعب الكرة مرة اخرى علكن  شكل ليس  ميم اهما  اع ت وراع غير مستيدم المنافس من اجل ان يتسن

 .21للقوة المفرمة يسمي االحكم مواصلة اللعب ألي ميالفة اخر ل قا القانون يتم اعادة تنفيق الركلة
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