
 :  عدد الالعبين (3) المادة

 تلعب المباراة بٌن فرٌقٌن ، ٌتكون كل منهما مما ال ٌزٌد عن أحد عشر العبـاً أحـدهما ٌكـون

 . العبٌن (7)حارس المرمى . ال ٌمكن بدء المباراة إذا كان عدد العبً أحد الفرٌقٌن ٌقل عن

ٌمكن استخدام ثالث بدالء كحد أقصى فً أي مباراة تلعب ضمن مسابقة  مسابقات الرسمٌةالفً 

رعاٌة الفٌفا )االتحاد الدولً لكرة القدم( أو االتحادات القارٌة أو االتحادات  رسـمٌة تـنظم تحـت

ٌجب أن تنص قواعد المسابقة على عدد البدالء الذٌن ٌمكن تسمٌتهم من ثالثة إلى  . الوطنٌة

من  6استخدام حتى  فً مبارٌات المنتخب األول ٌجوز المبارٌات األخرى . أقصى بعة كحـدس

وفً جمٌع المبارٌات األخرى ٌمكن استخدام عدد أكبر من البدالء شرٌطة  .البدالء كحد أقصى

 : أن

 اتفاق الفرٌقٌن المعنٌٌن على الحد األقصى  .1

  . أن ٌتم ابالغ الحكم بذلك قبل المباراة .  .2

لم ٌتم إعالم الحكم أو لم ٌتم التوصل إلى اتفاق قبل بدء المباراة فال ٌسمح باستخدام أكثر إذا  

فً سائر المبارٌات ٌجب أن تعطى أسماء البدالء إلى الحكم  المبارٌات فً سائر . بدالء 6  من

كهم ٌتم اعطاء اسماءهم للحكم فً ذلك الوقت ال ٌجوز إشرا قبل بدء المباراة . البدالء الذٌن لـم

  . فً المباراة

 :إجراءات التبديل

  : عند استبدال العب ببدٌل ، ٌجب مراعاة الشروط التالٌة 

 . إخطار الحكم قبل إجراء أي تبدٌل مقترح .1

 ال ٌدخل الالعب البدٌل مٌدان اللعب حتى ٌكون الالعب المطلوب استبداله قد غادر  .2

 · أن ٌكون قد حصل على إشارة من الحكم بالدخول وبعد

  · خل الالعب البدٌل الملعب أثناء توقف اللعب ومن عند خط المنتصفٌد  .3

  · تعتبر إجراءات التبدٌل قد اكتملت بمجرد دخول الالعب البدٌل إلى مٌدان اللعب .4

  .ومن تلك اللحظة ٌصبح البدٌل العباً ، والالعب الذي حل محله ٌصبح مستبدال .5

  شتراك فً المباراة بعد ذلكالالعب الذي تم استبداله ال ٌجوز له أن ٌعود لال .6

 :تغيير حارس المرمى 

   : ٌجوز ألي العب أن ٌغٌر مركزة مع حارس المرمى بشرط 

  إخطار الحكم قبل إجراء التغٌٌر .1

  . أن ٌتم التغٌٌر أثناء توقف المباراة   .2

 

 

 

 



  خالفات والعقوباتالم

  · :إذا دخل العب بدٌل او مستبدل إلى مٌدان اللعب دون أذن من الحكم

ٌوقف الحكم اللعب )لٌس بشرط ان ٌكون فورا اذا ما كـان البـدٌل او المسـتبدل  .1

 متداخلٌن فً اللعب غٌـر

 . ٌنذره الحكم للسلوك الغٌر الرٌاضً وٌأمره بمغادرة مٌدان اللعب .2

حكم اللعب فٌستأنف اللعب بركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق المنافس من اذا اوقف ال  .3

  وجود الكرة لحظة اٌقاف اللعب مكان

إذا قام أحد الالعبٌن بتغٌٌر مركزه مع حارس المرمى بدون اذن من الحكم قبل إجراء 

  · :التغٌٌر

 اللعب ٌسمح الحكم باستمرار .1

 .م الالعبٌن المعنٌٌن عند أول فرصة تكون فٌها الكرة خارج اللعبٌنذر الحك   .2

ٌعاد  · . ٌتم إنذار الالعبٌن المعنٌٌن · :فً حالة حدوث أٌة مخالفات أخرى لهذه المادة 

مكان  بدء المباراة بركلة حرة غٌر مباشرة تنفذ من قبل العب من الفرٌق المنـافس مـن

  وجود الكرة لحظة اٌقاف اللعب

 :الالعبون والبدالء

الالعب الذي ٌتم طرده قبل ركلة البداٌة ٌجوز استبداله فقط بأحد البـدالء المسـمٌٌن .  

 المسمى الذي تم طرده سواء قبل ركلة البداٌة أو بعد بدء اللعب ال ٌمكن تعوٌضه البـدٌل

. 


