
  القانون الدولي لكرة اليد 
  

  الملعب ) : 1(مادة 
  

  
يتكون مـن منطقتـين للمرمـي ومنطقـة     ,  متر 20 متر وبعرض  40مستطيال بطول   ) 1شكل  ( الملعب   1 : 1

وهمـا  (ا الخطان األقصر فيطلق عليهمـا خطـي المرمـي           /أ, يسمي الخطان األطول بخطي الجانب    , للعب  
يجب عدم تغيير مواصفات ) . وهما علي جانبي المرمي  (خارجي  أو خطي المرمي ال   ) بين قائمي المرمي  

  .الملعب بأي شكل لصالح أي فريق 
  

  :ملحوظة 
    
يجب ترك منطقة أمان حول الملعب بعرض متر علي األقل بطـول خطـي الجانـب وبعـرض متـرين                      

  .خلف خطي المرمي
  
  
المـرميين جيـدا فـي      في منتصف آـل مـن خطـي المرمـي ويجـب تثبيـت               ) 2شكل  ( يوضع المرمي    2 : 1

يجب أن يكـون    , األرضية ويكونا من الداخل بارتفاع مترين وباتساع ثالثة أمتار يتصل القائمان بعارضة أفقية              
آمـا يجـب أن يكـون القائمـان والعارضـة      , الحد الخلفي للقائمان منطقيا علي الحد الخلفي لخـط المرمـي      

ويجـب أن تطلـي مـن    , ) مـادة صـناعية  , فمعدن خفيـ ,مثل خشب( سم من مادة متماثلة 8آمقطع مربع   
  .جميع جوانبها بلونين مختلفين عن لون األرضية الخلفية 

  
هذا اللـون يكـون بامتـداد    . القائمان والعارضة األفقية يجب طالئهم بنفس اللون عند اتصالهم معا    

ب أن يكـون    يج, ) 2شكل  ( سم   20 فتكون بطول    األخرىأما المستطيالت الملونة    ,  سم عند آل جهة      28
  .للمرمي شبكة مثبتة به بطريقة التسمح للكرة باالرتداد بعد التصويب

  
  
  :  تحدد منطقة المرمي بخط منطقة المرمي الذي يرسم آاآلتي 3 : 1
  
  .  أمتار من خط المرمي وموازيا له 6 أمتار أمام المرمي علي بعد 3خط طوله ) أ ( 
 متـر مقاسـه مـن الزاويـة الداخليـة      6ائـرة نـصف قطرهـا    يوصل طرفا هذا الخط بخط المرمي بربعـي د      ) ب(

  ).1,2شكل (الخلفية لقائمي المرمي 
  
  
حيث يكون آل جـزء منـه والمـسافات الموجـودة           , هو خط متقطع    )  أمتار 9خط ال   ( خط الرمية الحرة     4 : 1

  . أمتار من خط منطقة المرمي موازيا له 3يرسم الخط علي بعد ,  سم 15بينهما بطول 
  
أمتار من الحد الخلفي لخط المرمـي وموازيـا لـه أمـام             ) 7(متر بطول متر واحد علي بعد       ) 7( خط ال    5 : 1

  ) .1شكل(المرمي 
  
  
 أمتار من الحد الخلفـي لخـط   4علي بعد ,  سم 15بطول )  أمتار4خط ال ( يكون خط حارس المرمي    6 : 1

  ).1شكل (المرمي وموازيا له أمام المرمي 
  
  
  ).1,3شكل (تصف بين نقطتي منتصف خطي الجانب  يوصل خط المن7 : 1
  
  
 متر من خط المنتصف بخط موازي لخط المنتصف         4.5 يتحدد آال من خطي منطقة التبديل علي بعد          8 : 1

  . سم 15وممتد داخل الملعب 
  ).3شكل ( سم خارج الملعب 15آإرشاد للفريقين فان هذان الخطان يمتدان أيضا 

  
  
) 10 : 1ماعـدا   ( سـم    5ي جزء مـن المنطقـة التـي تحـددها وتكـون بعـرض                جميع خطوط الملعب ه    9 : 1

  .وتكون دائما مرئية بوضوح
  
  



  ).2شكل( سم بين القائمين بنفس سمك قائمي المرمي 8 يكون خطا المرمي بعرض 10 : 1
  

  :ملحوظة 
  

  .التغيرات في المقاسات يكون بمعرفة اللجنة الفنية المتخصصة  
  
  

  وقت اللعب) : 2(مادة 
  
  
 30 سـنة فـأآثر هـو شـوطان آـل منهمـا              18 وقت اللعب لجميع فرق الذآور واإلنـاث والالعبـين مـن             1 : 2

  . دقائق 10دقيقة بينهما وقت راحة 
  
  
 يبدأ وقت اللعب مع صفارة حكم الملعب ألداء رمية اإلرسال األولي وينتهي مع إشارة النهاية اآلليـة                  2 : 2

  . النهاية من الميقاتي من الساعة المعلنة للجمهور أو إشارة
  

المخالفات والسلوك الغير رياضي التي ترتكب قبل إشارة النهاية البد من معاقبتها حتي وان أطلقـت تلـك                  
  .اإلشارة 

  
  . أمتار بعد انتظار نتيجتها 7حكم الملعب ينهب اللعب بعد أداء الرمية الحرة أو رمية ال 

  
  .ن تؤدي إلي رمية حرة في االتجاه العكسي مخالفة أداء الرمية الحرة النهائية اليمكن أ

  
  :مالحظة 

  
فيكون علي الميقاتي استخدام ساعة     , إذا لم توجد ساعة معلنة للجمهور بها إشارة نهاية آلية             

يجـب أن   , إذا اسـتخدمت سـاعة معلنـة للجمهـور          , منضدة أو ساعة إيقاف وينتهي اللعب بإشـارة نهايـة           
  .كن  دقيقة إن أم30تعمل من صفر إلي 

  
  
  .يتبادل الفريقان نصفي الملعب في الشوط الثاني من اللعب 3 : 2
  
يقرر الحكمان متي يوقف وقت اللعب ومتي يستأنف ويعطيـا ألميقـاتي إشـارة إليقـاف وقـت اللعـب                     4 : 2
  .والستئنافه ) وقت مستقطع(
  

  . إشارةإيقاف وقت اللعب يكون  بإشارة ألميقاتي من خالف ثالث صفارات قصيرة متقطعة و
  ) .أ3 : 16(يجب دائما إطالق صفارة الستئناف اللعب بعد الوقت المستقطع 

  
 متـر أو  7 النهايـة عنـد بـدء تنفيـذ الرميـة الحـرة أو رميـة ال          إشارة صدرت   إذا,  الرمية   أداء إعادة يجب   5 : 2

  .تكون الكرة مازالت في الهواء من الرمية 
  . النتيجة المباشرة للرمية علي الحكم عدم نهاية اللعب ال بعد انتهاء  

  
  . أمتار يجب معاقبتها 7المخالفات أو السلوك الغير رياضي أثناء تنفيذ الرمية الحرة أو الرمية ال  

  
  
فيجـب أن يبقـي الالعبـون فـي         , إذا قرر الحكمـان بـأن ألميقـاتي أعطـي إشـارة نهايـة مباشـرة                    6 : 2

  . الملعب ويلعب الوقت المتبقي 
  

  .ن بحوزته الكرة عند إشارة النهاية المبكرة تظل بحوزته عند استئناف اللعب الفريق الذي آا  
  .فيجب أن ينقص الوقت الزائد من الشوط الثاني , إذا انتهي الشوط األول من اللعب متأخرا   

يلعب وقت أضافي بعد فترة راحة مـدتها        ...  انتهي الوقت األصلي للمباراة بالتعادل ومطلوب فائزا         إذا 7 : 2
  . دقائق يتبادل الفريقان نصفي الملعب بدون فترة راحة 5

 دقائق مع 5يلعب وقت إضافي ثاني بعد فترة راحة , إذا استمر التعادل بعد الوقت اإلضافي األول   
  . دقائق 5هذا الوقت اإلضافي يكون شوطين آل شوط ... إجراء قرعة جديدة 

  . د الخاصة بالمسابقة تتبع القواع...  استمر التعادل ومطلوب فائز إذا  
  



  الكرة  ) : 3(مادة 
  

  
وأال يكـون سـطحها     , ويجـب أن تكـون مـستديرة        ,  تكون الكرة مصنوعة مـن الجلـد أو مـادة صـناعية              1 : 2

  ) .3 : 18(أملس أوال مع 
  
 سـم ووزنهـا     60 – 58 عند بداية المباراة يجب أن تكون الكرة المـستخدمة لمبـاراة الرجـال محيطهـا                 2 : 3

  . جرام 400 – 325 سم ووزنها 56 – 54أما بالنسبة للسيدات يكون محيطها ,  جرام 475 – 425
   
  . يجب توفير آرتين قانونيتين لكل مباراة 3 : 3
  
  . ببداية المباراة ال يمكن تغيير الكرة إال لضرورة حتمية 4 : 3
  
 فـي جميـع المباريـات الدوليـة         المختومة بشعار إجباري  ,  استخدام الكرات الرسمية لإلتحاد الدولي       5 : 3
  ) .أنظر تعليمات الكرات في النظام األساسي لإلتحاد الدولي(
  
  
  
  

  الفريق) : 4(مادة 
  
    يجب علي الفريق , يجب تسجيل الالعبين باستمارة التسجيل ,  العب 12 يتكون الفريق من 1 : 4

  .استخدام حارس مرمي في جميع األوقات    
  

 العبـي ملعـب     6(ة العبـين بالتواجـد داخـل الملعـب فـي نفـس الوقـت                ال يسمح ألآثر من سبع      
  .الالعبون الباقون بدالء ) .. وحارس مرمي

  
شـكل  ( ادارييين بالتواجد في منطقة تبـديل الفريـق   4وقوفون و يسمح فقط للبدالء والالعبون الم      

3. (  
  

ثنـاء سـير المبـاراة       الفـريقين باسـتمارة التـسجيل وال يمكـن اسـتبدالهم أ            إداريـين يجب تسجيل     
, ألميقـاتي   / هذا اإلداري فقط يسمح له بالتحدث مع المسجل         , ويحدد واحد منهم آمسئول عن الفريق       

  .وفي حالة الضرورة مع الحكم 
  
     يمكن أن .  يجب أن يكون للفريق خمسة العبين مستعدين بالملعب علي األقل عند بداية المباراة 2 : 4

    يستمر اللعب ,  في أي وقت أثناء المباراة بما فيه الوقت الضافي 12يق ليكون يزداد عدد العبي الفر   
  .حتي إذا نقص عدد الالعبون خمسة بالملعب    
  
  الالعب الذي له ,  لالعب الحاضر بداية المباراة ومسجال باستمارة التسجيل االشتراك يمنح حق 3 : 4

    الالعبون ,  من مكان التبديل الخاص بفريقه يمكنه في أي وقت الدخول للملعب االشتراكحق    
   / واإلداريون الذين يصلون بعد بداية المباراة يجب عليهم أن يحصلوا علي حق اشتراآهم من ألميقاتي  
   المسجل الالعب الذي ليس له حق االشتراك يجب استبعاده إذا دخل الملعب وتحتسب رمية حرة  
  ) .أ5 : 17(للمنافسين  
  
  طالما أن , ألميقاتي / كن للبدالء الدخول للملعب والعودة في أي وقت بدون إخطار المسجل  يم4 : 4

  ينطبق هذا أيضا في تبديل حارس المرمي يجب دائما ) 5 : 4(الالعبون المستبدلون قد غادروا فعال     
  ) . أ1 : 13 , 5 : 4(علي الالعبين الخروج والدخول من والي الملعب من مكان التبديل الخاص بفريقه     

  
  :أثناء الوقت المستقطع يسمح بدخول الملعب من منطقة التبديل   
   ) .18اإلشارة ( بأذن صريح من الحكمين – 2 آتبديل عادي أو   -1  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :ملحوظة 
  ما لم يكن خروجه , أي فرد يدخل أو يغادر الملعب بطريقة غير صحيحة ال بد يعاقب آخطأ تبديل   

  .بدون عمد             
  
  من المكان الذي عبر عنده ) ءأ : 13( يجب أن يعاقب التبديل الخاطئ برمية حرة للفريق المنافس 5 : 4

  .)أ3 :17( إيقاف  الالعب دقيقتينإعطاء إلي باإلضافة, الالعب المخطئ خط الجانب      
  
  

   ستأنف اللعب بالحالة التي آانت اذا حدث التبديل الخاطئ أثناء توقف اللعب فيجب إيقاف الالعب ولكن ي
  .سببا في التوقف     

  
  في حالة السلوك الغير رياضي الجسيم أو التهجم أثناء التبديل الخاطئ أو بعده فان الالعب المخطئ  

  .طبقا لنوع الخطأ  ) 7 : 17. : 5 : 17( يجب أن يستبعد  أو يطرد     
  
أو تبديل غير قـانوني متـداخال فـي الملعـب مـن             ,  تبديل   إذا دخل الملعب العبا إضافي بدون غرض       : 6 :4

فالبد من إيقاف الالعـب دقيقتـين ويغـادر الملعـب العـب آخـر ليلعـب الفريـق ناقـصا لمـدة                       , خارج الملعب   
  .دقيقتين 

  
ويغـادر  , هذه اإليقـاف يبـدأ فـورا    , فالبد أن يعطي إيقاف دقيقتين , إذا دخل الملعب العب أثناء مدة إيقافه    

  .عب العب آخر للمدة المتبقية من اإليقاف األول المل
  

  .إذا رفض فان الحكمان يقرران من يغادر الملعب , يختار اإلداري المسئول عن الفريق هذا الالعب اآلخر 
  
  

  : ملحوظة 
  

, الالعب اآلخر هو الذي يغادر الملعب لقضاء وقت إيقـاف اإلضـافي أو البـاقي بـدال مـن فـرد آخـر                          
ويـسجل اإليقـاف أمـام      , شتراك في اللعب ودخول الملعب مرة أحري أثناء اإليقاف آبديل           ويظل له حق اال   

  "الالعب اآلخر"الشخص المخطئ وليس أمام 
  . في استمارة التسجيل 

  
  
    يجب أن تكون ألوان الفريقين مختلفة ومميزة بوضوح عن –يجب أن يرتدي العبو الملعب زي موحد  : 4

   مختلفة عن العبي الملعب لكال ألوان ارتداء آحارس مرمي يجب عليه مستخدمالالالعب , بعضيهما     
   ).3 : 18(الفريقين وحارس المرمي للفريق المنافس     

  
    سم 10 سم علي األقل و20 ويجب أن تكون األرقام علي الظهر بطول 20 – 1بون من الالعيجب أن يرقم 

  . علي األقل من األمام    
  
  

  .يجب علي الالعبين ارتداء أحذية رياضية , يجب أن تكون مختلفة بوضوح عن لون الزي ألوان األرقام 
  

خواتم , ساعات  , أساور  , غير مسموح بارتداء أي موانع تمثل خطرا علي الالعبين آواقي الرأس أو الوجه              
 أي موانـع تمثـل      والنظارات ذات الحواف أو النظـارات الغيـر مثبتـة أو          , قرط األذن   , عقود العنق   , سالسل  , 

  ).3 : 18(خطرا علي الالعبين 
  

  .الالعبون الذين اليزيلوا الموانع اليسمح لهم باالشتراك في اللعب حتي يزال ماهو مخالف 
  

 سـم ولونهـا مختلفـا عـن لـون      4وتكون بعرض   , رئيس آل فريق يجب عليه ارتداء شارة حول أعلي ذراعه           
  .الزي 

  
  
  
  
  



  حارس المرمي ) : 5(مادة         
  
  
    علي أن يبدل ,  الالعب الذي يلعب آحارس مرمي يمكنه أن يكون العب ملعب في أي وقت 1 : 5

  .وبالتالي فان العب الملعب يمكنه أن يكون حارس مرمي في أي وقت , مالبسه    
  
  .يجب أن يتم تبديل حارس المرمي من خالل منطقة التبديل  
  
  : يسمي لحارس المرمي باألتي   
  
  .المسة الكرة بأي جزء من جسمه عندما يكون في حالة دفاع داخل منطقة المرمي   م2 : 5
  
  ) .ب3 : 16(  التحرك بالكرة داخل منطقة المرمي بدون قيود 3 :5
  
    ترك منطقة مرماه بدون آرة والمشارآة في اللعب بمنطقة اللعب وفي هذه الحالة فان حارس 4 : 5

  ).12 : 5(طبق علي الالعبين في منطقة اللعب المرمي يخضع للقواعد التي تن      
  
  

  يعتبر حارس المرمي خارج منطقة المرمي بمجرد أن بتلمس أي جزء من جسمه األرض خارج خط منطقة 
  .المرمي      

  
  .  ترك منطقة مرماه بالكرة ولعبها مرة أخري في منطقة اللعب إذا لم تكن الكرة تحت سيطرته 5 : 5
  

  : مرمي باآلتي اليسمح لحارس ال   
  
  .  تعريض المنافس للخطر عندما يكون في حالة الدفاع 6 : 5
  
  .لعب الكرة عمدا خارج خط المرمي الخارجي بعد سيطرته علي الكرة  :  5
  
  ) . ب1 : 13(  ترك منطقة مرماه بالكره وهي تحت سيطرته 8 : 5
  
 ك  13(المرمي إال إذا لمسها العب آخر         معاودة مالمسة الكرة خارج منطقة مرماه بعد رمية حارس            9 : 5
  ) .ب
  
      لمس الكرة عندما تكون مستقرة أو متدحرجة علي األرض خارج منطقة مرماه طالما آان هو 10 : 5

  ). ب : 13(داخل منطقة المرمي       
  
   ي  إحضار الكرة لمنطقة المرمي عندما تكون مستقرة أو متدحرجة علي األرض خارج منطقة المرم11 : 5

  ).ب1 : 14(    
  
  ).ب : 14(  العودة لمنطقة المرمي بالكرة من منطقة اللعب 12 : 5
  
   عندما تكون الكرة مستقرة علي أرض منطقة ,   لمس الكرة بالقدم أو بالساق تحت الرآبة 13 : 5

  ) . ب1 : 13(المرمي أو متحرآة تجاه منطقة اللعب      
  
  أو امتداده من آال الجانبين قبل أن تترك الكرة يد الرامي )  متر4 خط( عبور خط حد حارس المرمي 14 : 5

  ).8 : 14( أمتار 7عند أداء رمية ال     
  

  ملحوظة 
  

, ) متر4ط ال خ( علي أو خلف خط حد حارس المر      قدميه بأحديطالما أن حارس المرمي يحتفظ        
  ..وق الخط أو أي جزء من جسمه في الهواء ففأنه يسمح له بتحرك القدم األخرى

  
  
  
  
  



  
    متطقة المرمي) : 6(مادة         

  
  
         خط منطقة المرمي يدخل ضمن ) # : 6( يسمح لحارس المرمي فقط بدخول منطقة المرمي 1 : 6

  .وعندما يلمسها العب الملعب بأي جزء من جسمه يعتبر قد دخلها , منطقة المرمي       
  
   
  : يجب أن تكون القرارات آاآلتي , مرمي   عندما يدخل العب الملعب منطقة ال2 : 6
  
  ).ج : !31( رمية حرة عندما يدخل العب الملعب لمنطقة المرمي ومعه الكرة –أ 
  

    ج 1 : 13(ولكنه يستفيد من ذلك ,  رمية حرة عندما يدخل العب الملعب لمنطقة المرمي بدون آرة–ب 
  ) . ج2 : 6أنظر     

  
  ب مدافع منطقة المرمي الآتساب فرصة ضد العب مهاجم بحوزته  أمتار عندما يدخل الع7 رمية –ج 

  ).ج : ! 14(الكرة       
  
   -:   إليجازي العب الملعب بدخوله لمنطقة المرمي عندما 3 : 6
  

  .طالما لم يهدر فرصة المنافسين ,  يدخل العب لمنطقة المرمي بعد لعب الكرة –أ   
  

  .ولم يكتسب استفادة من ذلك  يدخل العب لمنطقة المرمي بدون آرة –ب   
  

 يدخل العب مدافع لمنطقة المرمي أثنـاء أو بعـد محاولـة دفـاع بـدون أن يتـسبب هـذا فـي                        –ج    
  .إهدار فرصة للمنافسين 

  
  
    عندما تكون الكرة في منطقة المرمي فإنها تخص حارس المرمي أو عندما يمسكها حارس 4 : 6

  .لكرة عندما تكون في الهواء فوق منطقة المرمي يسمح بلعب ا, )  ج1 : 13(المرمي        
  
  .  يجب علي حارس المرمي إعادة الكرة للعب عندما تنتهي في منطقة المرمي 5 : 6
  
    ثم أمسك حارس المرمي بالكرة أو استقرت ,  يستمر اللعب إذا لمس الكرة العب مدافع أثناء الدفاع 6 : 6

  .بمنطقة المرمي        
  
  :فيجب أن تكون القرارات آاألتي , د العب الكرة لمنطقة مرماه  تعمإذا 7 : 6
  

  .إذا دخلت الكرة المرمي , هدف   - أ
 ).د1 : 14(إذا المس حارس المرمي الكرة ولم تدخل للمرمي ,  متر 7رمية   - ب
  ) .أهـ : 13(إذا استقرت الكرة بمنطقة المرمي أو عبرت خط المرمي الخارجي ,  رمية حرة -ج
  .إذا اجتازت الكرة منطقة المرمي دون أن يلمسها حارس المرمي  يستمر اللعب -د
  

  . يستمر اللعب إذا ارتدت الكرة لمنطقة اللعب من منطقة المرمي 8 : 6
  
  
  

  لعب الكرة ) : 7(مادة 
  :يسمح ب 

  
, أو الـذراعين  ) المفتوحـة أو القبـضة  (اليـدين   باسـتخدام دفع أو ضـرب الكـرة     , إيقاف, مسك  ,  رمي   1 : 7
  .الجذع الفخذين والرآبتين , أس الر
  
  .حتي عندما تكون مستقرة علي األرض ,  ثوان 3 االحتفاظ بالكرة لمدة أقصاها 2 : 7
  
  :تعبر الخطوة قد تمت عندما ,  خطوات والكرة في اليد 3 اخذ ما ال يزيد عن 3 : 7
  



 تحريـك أحـدي     أو, يرفع الالعب الواقف بكلتا قدميـه غلـي األرض أحـد قدميـه وينزلهـا ثانيـة                    - أ
  .القدمين من مكان إلي آخر 

 .ممسكا بالكرة ثم يلمس األرض بالقدم األخرى , فقط ’ يلمس الالعب األرض بقدم واحد  - ب
ثم يحجـل بـنفس القـدم أو يلمـس األرض     ,  يلمس الالعب األرض بقدم واحدة فقط بعد الوثب         -ج

  .بالقدم أآلخري 
حد بعد الوثب ثـم يرفـع احـد القـدمين وينزلهـا              يلمس الالعب األرض بالقدمين معا في وقت وا        -د

  . أو يحرك أحد القدمين من مكان آلخر , ثانية 
  
  
  :ملحوظة 

  
  . لتكون بجانبها األخرىفيسمح بتحريك القدم ,  تحرآت القدمين من مكان آلخر إذا  

  
  : عند الوقوف أو الجري 4 : 7
  

  . اليدين تنطيط الكرة مرة واحدة ومسكها ثانية بيد واحدة أو بكلتا  - أ
ثم مـسكها أو    , أو تكرار دحرجتها علي األرض بيد واحدة        , تنطيط الكرة عدة مرات بيد واحدة         - ب

 .التقاطها ثانية بيد واحدة أو بكلتا اليدين 
  

 3عن   ثوان أو اخذ ما ال يزيد        3فيجب لعبها خالل    , وبمجرد مسك الكرة بيد واحدة أو باليدين        
  .الالعب الكرة بأي جزء من جسمه ويوجهها لألرض يبدأ التنطيط عندما يلمس , خطوات 

  
وبعــد أن تلمــس الكــرة العبــا آخــر أو المرمــي فيــسمح لالعــب أن يــنطط الكــرة أو يــدحرجها  

  .ويمسكها ثانية 
  

  . نقل الكرة من يد لليد األخرى 5 : 7
  
  . لعب الكرة من الرآوع أو الجلوس أو الرقود علي األرض 6 : 7
  
  

  :ال يسمح ب 
  
ال عقوبـة عنـد   ) د1 : 13(أو المرمـي  , أال إذا المست األرض أو العب أخر   . مس الكرة أآثر من مرة       ل 7 : 7

  .االرتباك 
  

  :ملحوظة 
  

   إذا تمت ,  الكرة عندما يحاول مسكها أو إيقاف  يعني فشل الالعب في السيطرة علياالرتباك  
  .عد تنطيطها أو دحرجتها السيطرة علي الكرة فال يلمسها الالعب أآثر من مرة ب         

  
 13(باستثناء إذا رميت علي الالعب من أحد منافـسة          ,  لمس الكرة بالقدم أو الساق أسفل الرآبة         8 : 7
  .ال عقوبة إذا لم تتحقق استفادة لالعب المخالف أو فريقه ) د1: 
  
 تنطبق هذه القاعدة    ال) د1 : 13( االرتماء علي الكرة عندما تكون مستقرة أو متدحرجة علي األرض            9 : 7

  .علي حارس المرمي داخل منطقة مرماه 
  
ال تنطبـق هـذه     ) هــ 1 : 13( لعب الكرة عمدا عبـر خـط الجانـب أو خـط المرمـي الخـارجي لفريقـه                    10 : 7

 ويوجهها عبر خط   -القاعدة علي حارس المرمي في منطقة مرماه عندما يفشل في السيطرة علي الكرة            
  ) .المرميرمية حارس (المرمي الخارجي 

  
 احتفاظ الفريق بـالكرة بـدون أي محاولـة للهجـوم أو التـصويب علـي المرمـي فيعتبـر هـذا سـلبي                         11 : 7

  ) .و1 : 13(من المكان الذي أوقف اللعب عنده , ويعاقب هذا برمية حرة للمنافسين 
  
  .  يستمر اللعب إذا ال مست الكرة الحكم في الملعب 12 : 7
  
  
  



  
  لمنافس الدخول علي ا) 8(مادة 

  
  :يسمح ب   

  
  . استخدام ليدين أو الذراعين للحصول علي الكرة 1 : 8
  
  . استخدام اليد المفتوحة للعب للكرة بعيدا عن المنافس من أي اتجاه 2 : 8
  
    .الكرة بحوزة المنافس  عندما ال تكون وأيضا,  حجز المنافس بالجذع 3 : 8
  

   :ال يسمح ب   
  
  .أو الذراعين أو الساقين  حجز المنافس باليدين 4 : 8
  
  . دفع المنافس لداخل منطقة المرمي 5 : 8
  
  . نزع أو ضرب الكرة بيد واحدة أو بكلتا اليدين من يد المنافس 6 : 8
  
  . استخدام القبضة ألبعاد الكرة عن المنافس 7 : 8
  
  .طرا  تعريض المنافس للخطر بالكرة أو بتحريك الكرة تجاه المنافس في حرآة خداع خ8 : 8
  
  . تعريض حارس المرمي للخطر 9 : 8
  
  .بالذراعين أو دفعه  تحويط المنافس لمسكه بذراع واحدة أو 10 : 8
  
  .أو عرقلة المنافس أو تعريضه للخطر بأي طريقة أخري,  الجري أو الوثب نحو المنافس 11 : 8
  
أو ) ز1 : 13(تعاقب برمية حرة    ) 11 – 4 : 8 , 6 : 5" (بالدخول علي المنافس  " المخالفات المتعلقة    12 : 8

  ) .أ1 : 17(للمنافس ) أ1 : 14( متر 7رمية 
  
حيث يكون الفعل موجه أو مقـصور علـي المنـافس     " بالدخول علي المنافس" المخالفات المتعلقة  13 : 8

  ) .ب3 : 17, ب 1 : 17(تكون عقوبتها تصاعدية , مباشرة وليس علي الكرة 
  

  ) .ج3 : 17, د 1 : 17(دية للسلوك الغير رياضي تتم تطبيق العقوبة التصاع  
  
يجـب  , أو السلوك الغير رياضي الجسيم      " بالدخول علي المنافس  " المخالفات الجسيمة المتعلقة     14 : 8

  ) .د5 : 17(أن يعاقب باستبعاد الالعب المخطئ 
  
  .) 9 -7 : 17(  الالعب الذي يقوم بالتهجم أثناء وقت اللعب البد أن يطرد 15 : 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  تسجيل األهداف) : 9(مادة 
  

بدون , ) 4شكل (عندما تدخل الكرة المرمي عابره عرض الخط الداخلي للمرمي  يحتسب الهدف 1 : 9
  .ارتكاب مخالفة للقواعد من الرامي أو فريقه قبل أو أثناء التصويب 

  
  .رة للمرمي       يجب احتساب الهدف إذا خالف القواعد مدافع لكن دخلت الك

       
  .     ال يمكن احتساب الهدف اذا أوقف اللعب بمعرفة الحكم أو ألميقاتي قبل أن تعبر الكرة خط المرمي 

  
   يجب أن يحتسب الهدف للمنافسين اذا لعب العب للكرة في مرماه باستثناء الكرة التي سبق عبورها 

  ,خط المرمي الخارجي 
  

  :ملحوظة 
  

 غير مصرح له شيء منعت الكرة من دخول المرمي بواسطة شخص أو أي إذا    يجب احتساب الهدف
  .وأقتنع الحكمان بأنه أو ال ذلك لدخلت الكرة المرمي ) الخ... متفرجين (بالتواجد في الملعب 

  
  .إذا أطلق الحكم صفارته ألداء رمية اإلرسال ,  الهدف المحتسب ال يمكن إلغاؤه 2 : 9
  

 أحد الشوطين وقبل أداء اإلرسال علي الحكمان توضيح ذلك وال تؤدي الرمية عند تسجيل هدف في نهاية
.  
  

  :ملحوظة 
  

  .يمكن إعالن الهدف علي لوحة التسجيل طالما تم احتسابه من قبل الحكام   
  
  . الفريق الذي يسجل أهداف أآثر من الفريق المنافس يكون هو الفائز 3 : 9
  
  .وي عند األهداف أم لم يسجل أي هدف  تعتبر المباراة تعادال إذا تسا4 : 9
  
  

  
  
  

  رمية اإلرسال) : 10(مادة 
  

فيختـار المنافـسون نـصف      ,  يؤدي رمية اإلرسال للفريق الرابح للقرعة واختـار أن يبـدأ والكـرة معـه                 1 : 10
  .وإذا اختار الفريق الرابح للقرعة جهة اللعب فأن المنافسين يؤدون رمية اإلرسال , الملعب 

  
تجـري قرعـة    ,  بدايـة اللعـب      إرسـال رسال في الشوط الثاني يؤديها الفريق الذي لم يـؤدي رميـة             رمية اإل 

  .جديدة قبل آل وقت إضافي 
  

الـذي احتـسب    ) 2 : 9مالحظـة   ( بعد تسجيل هدف يستأنف اللعب برميـة إرسـال يؤديهـا الفريـق               2 : 10
  .عليه الهدف 

  
 : 13( ثـوان   3اتجاه تسبقها صـفارة ألدائهـا خـالل          تؤدي رمية اإلرسال من منتصف الملعب في أي          3 : 10
  ) . ح1
  

ــد أداء    4 : 10 ــوا فــي نــصف ملعــبهم عن ــين أن يكون ــع الالعب ــة اإلرســال ,  يجــب علــي جمي ويكــون , رمي
  . أمتار من الرامي 3المنافسون علي بعد ال يقل عن 

  
  
  
  
  



  الرمية الجانبية) : 11(مادة 
  
  

    تخرج الكرة عابرة خط الجانب أو عندما يكون العب الملعب للفريق  تحتسب الرمية الجانبية عندما 1 : 11
  ).10 : 7(المدافع هو آخر من لمسها قبل أن تعبر خط المرمي الخارجي لفريقه           

  
   بواسطة العب من الفريق المنافس , )  ب3 : 16( تؤدي الرمية الجانبية بدون صفارة من الحكم 2 : 11

  .مس الكرة قبل عبورها الخطآلخر العب ل       
  

  وإذا عبرت خط المرمي ,  تؤدي الرمية الجانبية من المكان الذي عبرت فيه الكرة خط الجانب 3 : 11
  . الخارجي فتؤدي من التقاء خط المرمي وخط الجانب من نفس جهة عبروها          

  
  غير مسموح ,  الكرة يده  يجب علي الرامي أن يضع أحدي قدميه علي خط الجانب حتي تترك4 : 11

  ). ط1 : 13(لالعب أن يضع الكرة علي األرض ثم يمسكها أو ينطط الكرة ثم يمسكها ثانية          
  

   متر من الرامي ويسمح المنافسين بأن 3اليقترب المنافسين بأقل من ,  عند أداء الرمية الجانبية 5 : 11
  .  متر 3ا آانت المسافة بينهم وبين الرامي أقل من حتي إذ, يقفوا خارج منطقة مرماهم مباشرة      

  
  
  

  رمية حارس المرمي ) : 12(مادة 
  

  ).10: 7, 5:7( تحتسب رمية حارس المرمي عندما تعتبر الكرة خط المرمي الخارجي 1 : 12
  

طقـة المرمـي خارجـا فـوق خـط منطقـة            مـن من  ,  تؤدي رمية حارس المرمي بـدون صـفارة الحكـم            2 : 12
  ).ب3 : 16(المرمي 

  
  ). ج7 : 6 (فيجب علي حارس المرمي أن يعيدها للعب ,  استقرت الكرة في منطقة المرمي إذا 3 : 12
  

حتـي يلمـسها العـب    ,  يجب علي حارس المرمي أال يلمس الكرة ثانية بعد رمية حارس المرمـي    4 : 12
  ). ي13 : 1 , 5 : 9(آخر 

  
  

  الرمية الحرة ) : 13(ة ماد
  
  

  : تحتسب رمية حرة في حالة 1 : 13
  

  ).6 – 4 : 4( التبديل الخاطئ أو دخول الملعب مخالفا للقواعد –أ   
  ).13 : 5 , 10 – 7 : 5( مخالفات حارس المرمي –ب   
  ).4 : 6,  ب – أ 2: 6( مخالفات العبي الملعب في منطقة المرمي –ج   
  ).9 – 7 : 7 , 4- - 2 : 7( مخالفات لعب الكرة –د   
  ).10 : 7,  ج 7 : 6( لعب الكرة عمدا عبر خط المرمي الخارجي أو خط الجانبي -هـ   
  ).11 : 7( اللعب السلبي –و   
  ). 12 : 8( مخالفات تتعلق بالدخول علي المنافس –ز   
  ).3 : 10 (اإلرسال مخالفات ترتبط برمية –ح   
  ).4 : 11 ( مخالفات ترتبط برمية الجانبي–ط   
  ).4 : 12( مخالفات ترتبط برمية حارس المرمي –ي   
  ).2 : 13( مخالفات ترتبط بالرمية الحرة –ك   
  ).6 : 14 , 4 – 2 : 14( متر 7 مخالفات ترتبط برمية ال –ل   
  ).4 : 15( مخالفات ترتبط برمية الحكم –م   
  ).5 – 2 : 16( األداء الخاطئ للرميات –ن   
  ). د1 : 17 : 14 – 13 : 8(ر رياضي  السلوك الغي–س   

  
  ).9 – 7 : 17 , 15 : 8( التهجم –ع   

  
  



  .وآمبدأ من مكان المخالفة , )  أ ح3 : 16( تؤدي الرمية الحرة بدون صفارة الحكم 2 : 13
  

   متر للفريق مرتكب المخالفة فأنه 9 ال طيقع بين خط منطقة المرمي وخ آان هذا المكان إذا  
  .  متر مباشرة 9ء الرمية الحرة من أقرب نقطة خارج خط ال يجب أدا        

  
    يجب عليه أال يضع ,  عند وجود المهاجم في المكان الصحيح للرمية والكرة في يده مستعدا لألداء 3 : 13

  ). ك1 : 13( ثانية أو تنطيطها ومسكها ثانية والتقاطهاالكرة أرضات          
  

   متر للمنافسين قبل أن تؤدي 9يجب عليهم عدم لمس أو عبور خط ال  العبي الفريق المهاجم 4 : 13
  .الرمية الحرة          

  
 متر وخط منطقة 9يجب علي الحكام تصحيح أماآن الالعبين المهاجمين المتواجدين بين خط ال          

نـد ذلـك تـؤدي      وع, إذا آانت أماآنهم الغير صحيحة لها تأثير علـي اللعـب            , المرمي أثناء أداء الرمية الحرة      
  ). ج3 : 16(الرمية الحرة بصفارة 

  
  ,  أمتار من الرامي 3يجب أن يبقي المنافسون علي مسافة التقل عن ,  عند أداء الرمية الحرة 5 : 13

 متر  9 آانت الرمية الحرة تؤدي من خط ال         إذايسمح لهم بالوقوف خارج خط منطقة مرماهم مباشرة               
  .الخاص بهم 

  
   آان ذلك إذان يتغاضي الحكام عن احتساب رمية حرة لمخالفة أرتكبها الفريق المدافع  يجب أ6 : 13

  .سوف يهدر فرصة الفريق المهاجم      
ال تحتسب اذا ظل    , تحتسب رمية حرة علي األقل إذا تسببت المخالفة في فقد المهاجم الكرة               

  .الالعب مسيطرا علي الكرة وجسمه بالرغم من المخالفة 
  

  وآانت الكرة بحوزة الفريق فيجب أن تبقي الكرة ,  إذا توقف الالعب دون وجود مخالفة للقواعد 7 : 13
يستأنف اللعب بالرمية المناسبة لنفس الفريق من المكان الذي آانت فيه الكرة وقت التوقف              , بحوزته      

  ).أ3 : 16(يجب أن تسبق هذه الرمية صفارة   .
  

  الفريق المهاجم والعب من هذا الفريق بحوزته الكرة فيجب أن يضع الكرة  إذا آان هناك قرار ضد 8 : 13
  . علي األرض فورا       

  
  

                                                                      أمتار        7رمية ال ) : 14(مادة 
  
  

  :  أمتار عند 7 تحتسب رمية ا1 : 14
  
  . اهدار فرصة واضحة للتسجيل في أي مكان من الملعب وآذا اذا تسبب في ذلك اداري الفريق –ا 

 : 5( دخول حارس المرمي لمنطقة مرماه بالكرة أو يأخذها لمنطقة المرمي عندما يكون هو بـداخلها                 –ب  
11 – 12.(  
  ). ج2 : 6(منطقة مرماه الآتساب فرصة ضد المهاجم الذي معه الكرة  دخول العب ملعب ل–ج 
 6( الكرة لحارس مرماه في منطقة المرمي ويلمس حـراس المرمـي الكـرة             إرجاع تعمد العب الملعب     –د  
  ). ب7ك 
  . صفارة بدون مبرر في نفس وقت وجود فرصة واضحة للتسجيل إطالق -هـ 
  . يتداخل أحد غير مصرح له بالتواجد بالملعب  فرصة واضحة للتسجيل عندما إهدار–و 
  

  ). ل1 ك 13( ثوان بعد صفارة حكم الملعب 3 متر بالتصويب علي المرمي خالل 7  تؤدي رمية ال 2 : 14
  

     متر قبل أن تترك الكرة 7 أمتار يجب عليه عدم لمس أو عبور خط ال 7 الالعب المؤدي الرمية ال 3 : 14
  .) ل1 ك 13(يده         

  
  ). ل1 : 13( أمتار حتي تلمس حراس المرمي أو المرمي 7 يجب عدم لعب الكرة بعد أداء رمية ال 4 : 14
  

 متر وخط منطقة المرمي عند أداء رميـة         9 اليسمح ألي العب خالف الرامي أن يتواجد بين خط ال            5 : 14
  . أمتار 7ال 

   
  



   , الرمية الحرة قبل أن تترك الكرة يد الرامي  إذا المس أو أجتاز العب من الفريق المهاجم خط 6 : 14
  ). ل1 : 13(يعطي الفريق المدافع رمية حرة         

  
    أمتار عندما تؤدي 7 متر علي األقل من خط ال 3 يجب علي العبي الفريق المدافع أن يبتعدوا 7 : 14
   7 أمتار من خط ال 3 بأقل من  أمتار أو أترب9اذا المس أو عبر العب مدافع خط ال ,  أمتار 7رمية ال   

  : أمتار قبل أن تترك الكرة يد الرامي فأن القرارات تكون آاآلتي      
  
  .إذا دخلت الكرة المرمي,  هدف –أ 

  . أمتار في جميع الحاالت األخرى 7 إعادة أداء رمية ال –ب 
  

لخط الحد الخاص به خـط ال       عند عبور حارس المرمي     , اذا لم يسجل هدف     ,  أمتار   7 تعاد رمية ال     8 : 14
  .قبل أن تترك الكرة يد الرامي , ) 14 : 5 , 6 ك 1( أمتار 4
  

إذا آـان   ,  أمتار لمخالفة ارتكابها الفريـق المـدافع         7 يجب أن يتغاضي الحكام عن احتساب رمية ال          9 : 14
  .هذا سوف يهدر فرصة الفريق المهاجم 

, فرصـة واضـحة للتـسجيل ولـو يـسجل هـدف              أمتار علـي األقـل إذا أهـدرت          7تحتسب رمية ال      
ويسبب مخالفة أو سلوك الغير رياضي أو إلطالق صفارة بدون مبرر أو تداخل أحد غير مصرح له في اللعب             

 .  
 أمتار اذا ظل الالعب المهـاجم مـسيطرا علـي الكـرة وجـسمه بـالرغم مـن             7التحتسب رمية ال      
  . المخالفة 

  
  

  رمية الحكم ) : 15(مادة 
  

   : إذايستأنف اللعب برمية حكم  1 : 15
  

  . أرتكب العبي الفريقين خطأ في قواعد اللعب في وقت واحد–أ   
  . لمست الكرة السقف أو أي شئ مثبت فوق الملعب –ب   
  .ولم يكن أي فريق مستحوذا علي الكرة ,  أوقف اللعب دون وجود مخالفة –ج   

  
  ).4 ك 2(الحكم عند احتساب رمية " الوقت إيقاف" يجب دائما 2 : 15
  

حكم الملعب يرمي الكرة عموديا ألعلي مصحوبة بـصفارة         ,  تؤدي رمية الحكم من منتصف الملعب        3 : 15
  ). أ3 : 16(
  

      متر علي األقل 3فأ،ه يجب علي جميع الالعبين أن يبتعدوا ,  باستثناء العب واحد من آل فريق 4 : 15
  .من الحكم عند أداء رمية الحكم   

  يمكن , آل منهما في الجانب األقرب لمرماه , ان الواثبان للكرة يجب أن يقفا بجانب الحكم الالعب  
  ). م1 : 13(لعب الكرة فقط بعدما تصل ألعلي نقطة        

  
  

  التنفيذ النموذجي للرميات ) : 16(مادة 
  
  

  . يجب علي جميع الالعبين اتخاذ أماآن تتوافق مع الرمية المعنية 1 : 16
  

يجب أن تكون الكرة في يد الرامي قبـل تنفيـذ           ) 7 : 16 , 4 : 13( الخاطئ ال بد أن يسمح       الوضع  
  .الرمية 

  
يجـب علـي الرامـي أن      ,  أمتـار    7رميـة ال  , الرمية الحـرة    , الرمية الجانبية    , اإلرسال عند أداء رمية     2 : 16

  .إنزالها كن تكرار رفعها أو  فيماألخرىأما القدم ) ن1 : 13(تكون جزء من احدي قدميه مالمسا األرض 
  
  
  
  
  
  



  : يجب علي الحكم إطالق صفارته 3 : 16
    
  .عند استئناف اللعب في حاالت معينة   - أ

)4 : 2 , 3 : 10 , 7 : 13 , 2 : 14 , 15 : 2. (  
  

) 2 : 13 , 2 : 12 , 2 : 11(الرمية الحرة   , رمية حارس المرمي    , عند تأخير أداء رمية الجانب        - ب
.  

  
  ) .7 : 16 , 4 : 13(ح أو تحذير  بعد تصحي-ج
  
  ) .1 : 17( بعد إنذار -د
  

  ) .3 : 17( بعد إعطاء إيقاف دقيقتين -هـ 
  
  ) .5 17( بعد استبعاد –و 
  
  ) .7 : 17( بعد طرد –ز 
  

يجـب علـي الرامـي أن       , 1) 9 : 18( عندما يختلف الحكمان علـي الفريـق الواجـب معاقبتـه             –ح  
  ) .ن1 : 13(الصفارة  ثوان بعد 3يلعب الكرة خالل 

  
ال يمكـن تـسليم مالمـسة    ) 3 : 15 , 2 : 12( تعتبر الرمية قد تمت عنـدما تتـرك الكـرة يـد الرامـي             4 : 16

  ) .ن1 : 13(الكرة الزميل من فريق الرامي عند أداء الرمية 
  

  
  ). ن1 : 13( يجب علي الرامي عدم مالمسة الكرة ثانية حتي تلمس العب آخر أو المرمي 5 : 16
  

  ).1 : 9( يمكن تسجيل هدف من أي رمية مباشرة 6 : 16
  

 األماآن الخاطئة لالعبين المـدافعين عنـد أداء رميـة الجانـب أو الرميـة الحـرة يجـب أن ال يـصححها              7 : 16
, الحكام إذا آان الوضع الخاطئ ال يتسبب في إضاعة الفرصة علي المهاجمين عند أداء الرمية المباشـرة         

  ). ج3 : 16(ذا الشرط يجب تصحيح الوضع وإذا لم يتحقق ه
  

يحـق  , علي الرغم من األماآن الخاطئة لالعبين المـدافعين  , إذا أطلق الحكم صفارته ألداء رمية         
  .لهؤالء الالعبين التدخل في اللعب

 يعاقب  –إذا حاول المنافس تأخير الرمية أو التدخل بوقوفه قريبا من الرامي أو بأي مخالفة أخري                  
  ).2 : 12,  ج 2 : 17 , 1 : 17(ر وعند تكرار ذلك يعاقب باإليقاف بإنذا

  
  
  

  العقوبات ) : 17(مادة 
  

  : يمكن إعطاء إنذار 1 : 17
  

  ).11 – 4 : 8 , 6 : 5( المخالفات التي تتعلق بالدخول علي المنافس –أ   
  

  : يجب إعطاء إنذار   
    
  ).13 : 8(تي تعاقب تصاعديا   للمخالفات التي تتعلق بالدخول علي المنافس وال-ب   

  
  ).7 : 16( للمخالفات المنافسين عند التنفيذ النموذجي للرميات–ج   

  
  ).ج,  أ 12 : 17 , 11 : 17( الفريق إداري للسلوك الغير رياضي من العب أو –د   

  
ي برفـع  الميقـات /وللمسجل  المخطئ اإلداري الالعب أو    إلي باإلشارة يقوم الحكم    إنذار إعطاء عند   2 : 17

  .البطاقة الصفراء عاليا 
    



  : ملحوظة 
  

, الالعب الواحد يجب اال يعطي أآثر مـن إنـذار واحـد        ,  سم   12×9يجب أن تكون البطاقة الصفراء        
  . إنذارات 3والفريق يجب أن اليعطي أآثر من 

  
  .الالعب الذي أوقف دقيقتين يجب أال يعطي إنذار بعد ذلك   
  .ر واحد إلداريين الفريق الواحد يجب أن اليعطي أآثر من إنذا  

  
  

  : يجب أن يعطي ) دقيقتين(  اإليقاف 3 : 16
  

  ).6 – 4 : 4( للتبديل الخاطئ أو دخول غير قانوني للملعب –أ   
  ).13 : 8( للمخالفات المتكررة المتعلقة بالدخول علي المنافس التي تعاقب تصاعديا –ب   
  ).11 : 17 , 8 : 13(اخل الملعب  تكرار السلوك الغير رياضي من العب د–ج   
  ).8 : 13( لعدم وضع الكرة علي األرض عند اتخاذ قرارا ضد الفريق المهاجم –د   
  ).7 : 16( لتكرار المخالفات عند أداء المنافس للرمية -هـ   
  ).5 : 17( آنتيجة الستبعاد العب أو إداري الفريق –و   
  . ف بدون أن يسبقه إنذار فانه يمكن إعطاء إيقا, في حاالت استثنائية   

  
الميقـاتي بإشـارة يـد عاليـة        /  يجب أن يشير الحكم بوضوح باإليقاف لالعـب المخـالف وللمـسجل              4 : 17

  .بأصبعين مفتوحين 
  .دائما يكون اإليقاف لمدة دقيقتين من زمن اللعب   
  ). هـ5 : 17( اإليقاف الثالث لنفس الالعب يتبعه دائما استبعاد   
اليسمح لفريقه بتبديله فـي      , اإليقاف في اللعب أثناء فترة      باالشتراكب الموقوف   الييسمح لالع   
  .الملعب 

  
الثنـي مـن     دقيقتـين للـشوط      اإليقـاف يتنقـل   ,  عنـدما يـستأنف اللعـب بـصفارة          اإليقافتبدأ فترة     

ناء الوقـت  تطبق نفس القاعدة أيضا علي الوقت األصلي وأث, المباراة إذا لم يكتمل في نهاية الشوط األول     
  . اإلضافي 

  
  

  -:  يعطي   االستبعاد يجب أن5 : 17
  

  ).6 : 17 , 3 : 4( إذا دخل الملعب العب يحق له االشتراك في اللعب –أ   
  ).14 : 8( للمخالفات الجسيمة المتعلقة بالدخول علي المنافس –ب   
 11 : 17 , 6 : 17(ب  الفريق أو من العب خـارج الملعـ     لتكرار السلوك الغير رياضي من إداري      –ج    

  ). د12 : 17, 
 : 17 11 : 17 , 6 : 17( الفريـق    إداريمن العـب أو     ) 14 : 8( للسلوك الغير رياضي الجسيم      –د    

  ).د,  ب 12
  ).4 : 17( الثالث لنفس الالعب اإليقاف بسبب -ه ـ   
  ).7 : 17 , 6 : 17( الفريق إداري لتهجم –و   

  
  :ملحوظة   

  
ري الفريق أثناء اللعب يتبعه دائما إيقاف لمدة دقيقتين بإنقاص الفريق واحـد             استبعاد العب أو إدا     

  .في الملعب 
  

الميقـاتي برفـع البطاقـة    /  المخـالف للمـسجل   ير الحكم باالستبعاد لالعـب أو اإلداري  يجب أن يش   6 : 17
  .الحمراء

    
  .در الملعب ومنطقة التبديل فورا االستبعاد لالعب أو إداري الفريق للوقت الباقي من المباراة ويجب أن يغا

  
  ). ب12 : 17ماعدا في (استبعاد الالعبين أو اإلداريين ينقص عدد أفراد الفريق 

  
  ).6 : 4مالحظة (يسمح للفريق بزيادة عدد العبي الملعب عند انقضاء دقيقتين اإليقاف 

  
  : مالحظة 



  
  .سم12×9يجب أن تكون البطاقة الحمراء   

  
 التبديل يعني أنه يجب علي الالعب أو الداري أن يبتعد عـن المكـان الـذي                 ضرورة مغادرة منطقة    

  . له تأثير أو اتصال بالفريق 
  

   -:  الطرد يجب أن يعطي 7 : 17
  

 – 8 : 17 , 15 : 8 , 7 : 2, 2 : 2  ,1 : 2(في حالة التهجم أثناء وقت اللعب داخل وخارج الملعب           
9.(  
  

  : ملحوظة   
  

, العـب  (ضـد جـسم شـخص آخـر     ) 15 : 8(ل متعمد خاصة استخدام القـوة البديلـة     يعرف التهجم بأنه فع   
  ).إداري أو متفرج, ميقاتي / مسجل , حكم 

  . البصق يعتبر تهجم طبقا لهذه القاعدة   
  

/ واإلشـارة لالعـب المخطـئ والمـسجل         " وقت مستقطع " عند الطرد يجب علي الحكام أن يعطوا         8 : 17
  .الميقاتي مباشرة 

  
  .دم الحكم اإلشارة اليدوية بتقاطع اليدين أعلي الوجه أمام الالعب يستخ  
  .يطبق الطرد دائما علي الوقت المتبقي من المباراة  
الالعب المطـرود اليـستبدل ويجـب عليـه مغـادرة           , يجب أن يستمر الفريق ناقصا العب بالملعب          

  .الملعب ومنطقة التبديل فورا 
  

فيجب أن تطبق فقط العقوبـة      , أرتكب مخالفة أخري قبل استئناف اللعب        إذا أوقف العب دقيقتين و     9 : 17
  . األشد 

  
فيجــب علــي العــب آخــر أن يتخــذ مكــان حــارس ,  إذا حــارس المرمــي أوقــف أو أســتبعد أو طــرد 10 : 17

  ).1 : 4(المرمي 
  

) د1 : 17(عـب   علي الحكام إنذار الالعب الذي يرتكب سلوآا غير رياضيا سواء داخل أو خـارج المل  11 : 17
  ). ج3 : 17(إذا تكرر هذا السلوك فأن الالعب الذي بداخل الملعب البد أن يوقف 

  ).6 : 17,  ج 5 : 17فالبد أن يستبعد ) العب موقوف أو بديل(أما الالعب الذي خارج الملعب 

عد إذا تكرر هذا    والبد أن يستب  )  د 1 : 17(إداري الفريق الذي يرتكب سلوآا غير رياضيا البد أن يعطي إنذار            
  ).6 : 17,  ج 5 : 17(السلوك 

فأن اللعب البد أن يستأنف بمـا يتناسـب مـع           , إذا حدث السلوك الغير رياضي أو التهجم أثناء توقف اللعب           
  . سبب التوقف 

  :ملحوظة   

  .الحرآات البدنية واأللفاظ التي التتفق مع الروح الرياضية تعتبر سلوآا غير رياضيا 

 : 4(ب اداريا لفريق بدون اذن فانه يعاقب آسلوك غير رياضي أو آسلوك غير رياضي جسيم   اذا دخل الملع  
4.(  

فـي  ) تهجـم , سـلوك غيـر رياضـي    , مخالفـات  (اذا قام العب أو اداري فريق بعديد من التصرفات المخالفة         
عقوبـة األآثـر   والتي تتطلب آل منها عقوبة مختلفة فالبد أن تعطي فقـط ال          , وقت واحد أو تصرف تلو اآلخر       

  .شدة 

  

  : السلوك الغير رياضي أو التهجم في المكان الذي تلعب فيه المباراة البد أن يعاقب آاآلتي 90 : 17



   -: قبل المباراة 

  ). د1 : 17( انذار في حالة السلوك الغير رياضي –أ 

سمح للفريـق أن  ج يـ لكـن   ) و د5 : 17(ياضي الجسيم أو الـتهجم   استبعاد في حالة السلوك الغير ر  –ب  
  . العب 12يبدأ ب 

   -: أثناء الراحة 

  ). د1 : 17( إنذار في حالة السلوك الغير رياضي –ج 

 استبعاد في حالة تكرار السلوك الغير رياضي أو السلوك الغير رياضـي الجـسيم أو فـي حالـة الـتهجم          -د  
  ).و, د ,  ج 5 : 17(

  : بعد المباراة 

  .  آتابة تقرير -هـ 

  الحكام : ) 18(مادة 

  

  . الحكمان متساويان في السلطة متحمالن مسئولية المباراة يساعدهما مسجل وميقاتي 1 : 18

  . يراقب الحكمان سلوك الالعبان من لحظة دخولهم لمكان اللعب وحتي مغادرتهم 2 : 18

ررا أي الكرات   يق) 1 : 3( الحكمان مسئوالن عن أرض الملعب والمرميين والكرات قبل بداية المباراة            3 : 18
يتأآـد الحكمـان أيـضا مـن        , سوف تستخدم ينفذ قرار الحكم األول في حالة االخـتالف بينهمـا فـي الـرأي                 

عـدد  يتأآـدان مـن أن      , يرجعان استمارة التـسجيل وأدوات الالعبـين        , حضور آال الفريقين بالزي المطلوب      
من حضور اإلداري المسئول عن آل  فريق        ويتأآدا  , الالعبين واإلداريين في منطقة التبديل آما هو محدد         

  .وآذلك بطاقته 

  ).7 : 4(يجب تصحيح أ ي شئ مخالف   

  ).1 : 10( يجري القرعة الحكم األول في حضور الحكم اآلخر ورئيس الفريقين 4 : 18

  . عند بداية اللعب ينفذ الحكم الثاني مكان آحكم ملعب خلف الفريق الذي يؤدي رمية اإلرسال 5 : 18

  ).3 : 10( الملعب يبدأ بصفارة ألداء آاإلرسال حكم  

عندما يستحوذ الفريق اآلخر علي الكرة فان الحكم الثاني يتخذ مكانه علي خـط مرمـي الفريـق                
  .المدافع 

الحكم اآلخر الذي بدأ آحكم مرمي عند خط المرمي اآلخر يصبح آحكـم ملعـب عنـدما يـستحوذ                     
  .الفريق الذي في نصف ملعبه علي الكرة 

  .يجب علي الحكمين أن يتبادالن نصفي الملعب بينهما من وقت آلخر أثناء المباراة   

     هما المسئوالن عن التأآد من أن المباراة تلعب وفقا , آما أنه البد أن تستمر المباراة بنفس الحكمين    

  ) .9 : 14 , 6 : 13(للقواعد ويجب عليهما أي مخالفات    

  

  . حتي نيابة المباراة فعلي الحكم اآلخر أن يكمل المباراة بمفرده االستمرارم من  لم يتمكن أحد الحكاإذا

  



  :فأن حكم الملعب يطلق صفارته ,  آمبدأ 7 : 18

  ) .4 : 2(وبعد الوقت المستقطع ) أج3 : 16( لتنفيذ جميع الرميات وفقا للقواعد -أ  

 أو لم يعطي الميقاتي إشارة النهايـة        إذا لم تسمع إشارة النهاية اآللية     ,  النقضاء وقت اللعب     -ب  
.  

  :آمبدأ فان حكم المرمي يطلق صفارته   

  . عندما يسجل هدف -ج  

   الحكمان صفارتهما لمخالفة واتفقا علي الفريق الواجب معاقبته لكنهما اختلفا في شدة أطلق إذا 8 : 18

  .فعند ذلك من تطبيق أشد المعقوبين , العقوبة       

    فان قرار حكم , علي الفريق الواجب معلقيه لحكمان صفارتهما لمخالفة لكنهما اختلفا  أطلق اإذا 9 :18

  .الملعب دائما ينفذ    

  .يستأنف اللعب بإشارة يد واضحة من حكم الملعب وصفارة   

    , اإليقافات , عليهما أيضا تدوين اإلنذارات ,  آال الحكمين مسئول عن تسجيل األهداف 10 : 18

  .بعادات والطرد األست    

 الحكمان مسئوالن عن مراقبة زمن اللعب واذا آان هناك أي شك في دقـة التوقيـت فـان الحكـم                     11 : 18
  .هو الذي يقرر صحة زمن المباراة 

  . الحكمان مسئوالن عن التأآد بعد المباراة بأن استمارة التسجيل آاملة وصحيحة 12 : 18

 للحاق تكون نهائية يمكن تقـديم احتجاجـات ضـد القـرارات             قرارات الحكام عل أساس مشاهدتهم     13 :18
  .التي ال تتوافق مع القواعد 

  .أثناء سير المباراة يسمح فقط لرئيس الفريقين بالتخاطب مع الحكام   

  . آال الحكمين له الحق في إيقاف المباراة مؤقتا أو نهائيا 14 : 18

  .تخاذ قرار بإيقافها نهائيا قبل ا, يجب أن تبذل آل الجهود الستكمال المباراة   

  . األسود مخصص للحكام الزى 15 : 18

  

  

  

  

  

  

  

  



  المسجل والميقاتي) : 19(مادة 

ويـشترك  ) االشـتراك الالعبون الذين يسجلون هم الذين لهم حق    ( يراجع المسجل ورقة التسجيل      1 : 19
المـسجل  مبـاراة آمـا يـوالي       مع الميقاتي في مراقبة الموقـوفين أو الالعبـون الـذين يـصلون بعـد بدايـة ال                 

 – اإليقاف   – اإلنذارات   –األهداف  (تسجيل أحداث المباراة بورقة التسجيل وبدون المالحظات الضرورية عن          
  ) . الطرد–االستبعاد 

  -: يرقب الميقاتي 2 : 19

  ) .7 , 2 , 4 , 2 : 2 , 1 : 2( وقت اللعب -أ  

   .   يقرر الحكمان متي توقف الساعة وتسييرها ثانية  

 ) .1 : 4(عدد الالعبين واألداريين في منطقة التبديل -ب 

  ) .3 : 4(دخول الالعبين الذين يصلون بعد بداية المباراة , مع المسجل -ج 

  ) .5- 4 :4( خروج ودخول الالعبون البدالء -د

  ) .6 :4( دخول الالعبون الذين ليس لهم حق االشتراك -هـ 

   يكلف الميقاتي بإعطاء إشارة–) 4 :17 ( زمن اإليقاف لالعبين الموقوفين-و

   .إشارةأن حارس المرمي يتأثر عند سماعه أي   

تـؤدي الرميـة الحـرة وتلمـس        :   وينهي الحكم المباراة بعد انتظار النتيجة المباشرة للرمية مثـل           
حائط الصد ثم تلمس حارس المرمي ثم هيكل المرمي ثم حارس المرمي ثانية وتدخل المرمـي              

  .دف وتحتسب ه

 العب وهذا يعني أن االختالف بين العبي الملعب وحارس المرمي قد انتهـي              12يتكون الفريق من     1 : 4
  " .جميع األوقات"ولكن يجب علي الفريق استخدام حارس مرمي في 

 مـن حقـه فقـط دخـول منطقـة      بمعني أنه البد مـن تواجـد أحـد العبـي الفريـق مالبـسه مغـايره              
  .المرمي آحارس 

  . الفريق باستمارة التسجيل وال يمكن استبدالهم اثناء سير المباراة إداريينل يجب تسجي  

  . بدأت المباراة البد أن يستمروا لنهايتها وال يتم تبديلهم طالما آالعبين اإلداريينبمعني أن   

  . يجب أن يكون للفريق خمسة العبين مستعدين بالملعب علي األقل عند بداية المباراة 6 : 4

   .ألغيت في تسجيل أحد الالعبين آحارس مرمي قد اإلجبارأن بمعني   

 أو تبديل غير قانوني متداخال في الملعب من خارج الملعب بمعني أن مخالفة التبـديل مـن المقعـد                    6 : 4
  .تتساوي خطأ التبديل 

  :ملحوظة 

 , أخـر  فـرد     اآلخر أو البـاقي بـدال مـن        اإلضافيهو الذي يغادر الملعب لقضاء وقت       " الالعب اآلخر "  
 أمـام  اإليقـاف يـسجل  ,  آبـديل  اإليقـاف  أثناء أخري في اللعب ودخول الملعب مرة    االشتراكويظل له حق    

  . الالعب اآلخر في استمارة التسجيل أمامالشخص المخطئ وليس 

   .20 -1 يجب أن يرقم الالعبون 7 : 4

  . معينه لحراس المرمي أرقاموهذا يعني عدم تخصيص   

  "  آواقي الرأس أو الوجهالالعبينرتداء أي موانع تمثل خطرا علي غير مسموح بأ" 



 المرتـدين لألسـترتش     الالعبـين فانه طبقا لتعليمات لجنـة الحكـام الدوليـة فيجـب علـي              وبالمناسبة        
  .أسفل الشورت أن يكون بنفس لون الشورت أو يتم رفعه فال يظهر 

  ) . متر4خط (س المرمي   غير مسموح لحارس المرمي عبور خط حد حار14 :5

  .بمعني أنه يسمح له بلمس الخط أو امتداده من الجانبين ولكن غير مسموح بعبوره   

  . خالف القواعد مدافع لكن دخلت الكرة المرمي إذا يجب احتساب الهدف 1 : 9

  :مثال 

  .العب مدافع داخل منطقة مرماه مخالفا للقواعد ولمسته الكرة ودخلت المرمي تحتسب هدف 

     الهدف علي لوحة التسجيل طالما تم احتسابه من قبل الحكام ولكن تظل صالحية إعالن يمكن 2 : 9

  . رمية التماس أداء صفارة إطالق الهدف حتي إلغاء     

  .وهذا لمتطلبات التليفزيون حيث أن المشاهد يود أن تظهر النتيجة فورا   

  : أمتار عند 7 تحتسب رمية ال1 : 14

  .صفارة بدون مبرر في نفس وقت وجود فرصة واضحة للتسجيل  أطالق -هـ   

     توقف الالعب الذي لديه فرصة إليتؤدي ) إداري من –من جمهور (ويقصد هنا أطالق الصفارة   

  .واضحة في التسجيل للفريق الذي لم يخطأ            

  . بالملعب أهدار فرصة واضحة للتسجيل عندما يتداخل أحد غير مصرح له بالتواجد–و   

  .بمعني إذا تداخل في اللعب أي أحد غير المقيدين بورقة التسجيل   

   أمتار من 3ليس ( متر 7 أمتار علي األقل من خط ال3 يجب علي العبي الفريق المدافع أن يبتعدوا 7 : 14

     . متر علي أي مسافة منهم 7ويقف الرامي خلف خط ال) الالعب الرامي        

*************  ****************************************************     

   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  



  
  
  

      
  
  

  
    

  
   

  
  
  
  
  
   

  
  

  
  

            
  
  
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       
  
  
  


