


.ىو ممنوع  ةال يتفق في األخالق الرياضي شئأي ( 1
أي إجراء أو تصرف أو سموك يتعارض مع روح وبيجة ( 2

.وفن متعة كره القدم فيو مرفوض 

ما عدا لعب ) ألخطاء العشرة اأي خطأ من ( 3
داخل ( الكرة باليد بالنسبة لحارس المرمى 

منطقة الجزاء إذا ارتكب خطأ من األخطاء العشرة 
ضد الزمالء أو ضد الحكام أو ضد أي شخص 

(ركمة حرة غير مباشرة )  ةالعقوبآخر ، 



 ليس المعب خارج والكرة مخالفة العب أي ارتكب إذا (4
. ( طرد أو إنذار ) فقط إدارية عقوبة إال ىناك

إذا أوقف الحكم المباراة وليس ىناك أي خطأ من أي ( 5
.( اإلسقاط ) العب داخل الممعب فميس ىناك إال 

 أوقف الذي ىو والحكم الممعب حدود خارج خطأ حدث إذا (6
 . ( باإلسقاط ) إال المعب يستأنف ال المباراة



إذا لم تكن الكرة بينك وبين الحكم المساعد أثناء المباراة ( 7
عدم تحركك بالطريقة )  ىذا معناه أن موقفك غير سميم أي

.(  القطرية
إذا أراد الحكم إيقاف المعب فعميو أن يعرف لماذا سيوقف ( 8

.المعب وما ىو القرار 

إذا انفجرت الكرة أثناء سير المباراة ال يستأنف المعب إال ( 9
.( باإلسقاط )



.يجب أن ال يستفيد المخطئ من أخطائو ( 10
يجب أن ال يكون تطبيق قاعدة إتاحة الفرصة عمى حساب ( 11

.القانون 

يجب أن ال تغيب أو تبتعد الكرة عن عينك طوال المباراة( 12



يجب أن يكون خروج الحكام من الممعب دائمًا بعد خروج ( 13 
.الفريقين من الممعب 

يجب عمى الحكم التأني والتروي والتأكد عند احتساب ( 14
:التالي 

.ركمة الجزاء –أ 
.طرد العب –ب  

.إنياء أو إلغاء المباراة قبل نيايتيا –ج 



كمما تستطيع أن تصل إلى الحق والعدالة يجب أن تصل ( 15 
.إلييما 

 حالة في جزاء ضربة أو مباشرة حرة ركمة احتساب يمكن ال (16 
  -: الشروط ىذه توفرت إذا إال العشرة األخطاء ارتكاب
.التعمد–أ 

.ضد الخصم –ب 
. .الكرة في المعب–ج 



المدرب أو ال تممس الكرة ال تممس الالعب ال تممس ( 17 
.اإلداري 

.ال تسبق الكرة وكن خمفيا وىي أمامك ( 18

.ال تعتمد عمى الذاكرة بل يجب تسجيل أحداث المباراة ( 19 



الحكم الناجح ىو الذي يمنع المشكمة قبل حدوثيا وليس ( 20 
.الحكم الذي يحل المشكمة بعد حدوثيا 

وكن قريبًا  التمريرةال تقف في مسار المعب وكن بعيًد عن ( 21
.من المعب 

 فيعتبر الممعب داخل الكرة بو اصطدمت إذا كاليواء الحكم (22
 كانا إذا المساعدين الحكام عمى ينطبق ىذا لو وجود ال

  . الممعب داخل



.التحكيم مقبرة لمحكم المغرور ( 23 

 عمى كان لو حتى المساعدين الحكام مع الحكم اتفاق (24 
. صحيح أنو لمجميور يظير خطأ

من السيل أن تكون حكمًا دوليًا ولكن من الصعب أن ( 25
.تكون عمى المستوى الدولي 



.مبدأ التعويض مرفوض في مجال التحكيم ( 26

مراقبة الحكم ليس معناىا التجريح أو التشيير بالحكم بل ( 27 
.االشتراك معو في دراسة أحداث المباراة 

 الصفراء الكروت استعمال بكثرة ليس المباراة إدارة حسن (28 
. التصرف و التقدير بحسن يكون بل والحمراء


