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12022 لسنة النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

مقدمة

یحتوي ھذا الكتیب على نسخة مختصرة من قواعد لعب كرة القدم الغالیة النسائیة.
توجد النسخة الكاملة من قواعد اللعب في الدلیل الرسمي. 

 یھدف ھذا الكتیب للتأكد من قراءة جمیع الالعبات والمسؤولین للقواعد ومعرفتھم.
 بھا. من المھم أن یحرص المعلمون/المعلمات والمدربون/المدربات على أن تحتفظ
كل العبة بنسخة من ھذا الكتیب. فھذا سیساعد على تحسین فھمھن للعبة وقبولھن

لقرارات الحكام دون معارضة. 

یؤكد ھذا الكتیب على األھمیة التي یولیھا االتحاد لتعزیز فھم لعبتنا بصورة أفضل.
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2قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

الملعب

      1.   تلعب كرة القدم الغالیة النسائیة على ملعب كامل الحجم وفقًا لمواصفات
 االتحاد الریاضي الغالي لمن تقل أعمارھن عن 14 سنة فمن ھن أكبر سنًا.

ویجوز تقلیل حجم الملعب لمن تقل أعمارھن عن 13 سنة ومن ھن أصغر سنًا

    2.       ویجوز أن تقوم اللجنة المنظمة بتقلیل أبعاد الملعب وأبعاد المرمى ومدة
المباراة للمنافسات التي یكون فیھا عدد الالعبات لكل فریق أقل من 15 العبة

الالعبات

زي الالعبات

                        1. الزي المخصص للعب كرة القدم الغالیة النسائیة ھو قمیص وسروال قصیر
 وزوج جوارب وحذاء كرة قدم. ال یُسَمح لالعبات بارتداء المجوھرات أو أقراط

 األذن أو دبابیس ومشابك الشعر أو غیر ھذا من األغراض التي قد تتسبب في
 وقوع إصابات أثناء لعب كرة القدم الغالیة النسائیة. للمباریات التي تُلعَب على

 أسطح مصنوعة من مواد صناعیة، یجوز لالعبات ارتداء واقیات الساق شریطة
أن یكون اللون موحًدا ضمن الفریق 

     1.    ال ینبغي أن تمارس العبة حامل أو تعاني من ارتجاج أو خالفھ كرة القدم
 الغالیة النسائیة. لكن إن باشرت مثل ھذه الالعبة اللعبة، فھي تفعل ھذا على

 مسؤولیتھا الخاصة بالكامل، ولن یكون اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة مسؤوًال
 عن أي آثار قد تنشأ عن ھذا األمر 
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لسنة 32022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

     2.         على جمیع الالعبات ارتداء واقي للفم أثناء لعب كرة القدم الغالیة النسائیة إال
 أن أوصاھن مختص طبي أو طبیب أسنان معتمد بخالف ھذا بموجب توصیة

 مكتوبة. وفي حالة عدم التزام الالعبة بھذا األمر، یأمر الحكم األول بخروجھا من
الملعب لحین تصحیح الوضع

     3.        وھذا لن یفرض أي واجب قانوني بتحري القدر المعقول من العنایة أو أي
 مسؤولیة قانونیة على أي حكم أول أو حكم خط جانبي أو حكم مرمى مساعد أو

 حكم مقاعد البدالء أو مسؤول الفریق أو وحدة المقاطعة. ویظل ھذا الواجب على
 عاتق الالعبات كأفراد، وعند االقتضاء، یقع على عاتق الوالدین أو األوصیاء أو

األشخاص اآلخرین المسؤولین بصفة قانونیة عن الالعبات

     4.     أي العبة تحتاج الرتداء نظارات تصحیحیة وترغب في أن ترتدي النظارات
 للمشاركة في كرة القدم الغالیة النسائیة علیھا أن ترتدي نظارات ذات عدسات
 متینة وغیر قابلة للكسر من مادة البولیكاربونات وأن یكون اإلطار متین وغیر

قابل للكسر على النحو الذین ینصح بھ أحد أطباء العیون للعب المباریات الغالیة 

مدة المباریات

     1.         مدة المباریات التنافسیة لمن تقل أعمارھن عن 14 سنة ومن ھن أكبر سنًا ھو
ساعة واحدة - 30 دقیقة للشوط الواحد

     2.        وسیُسَمح باستراحة بین شوطي المباراة ال تتجاوز 15 دقیقة في وقت اللعب
االعتیادي واستراحة لمدة 5 دقائق بین الشوطین في الوقت اإلضافي

     3.     وتُستثنى من ھذا منافسات بلیتز والمنافسات التي یكون فیھا عدد العبات الفریق
الواحد 7 العبات - وتُحدد اللجنة المنظمة مدة تلك المباریات
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4قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

                4.      ویجوز تقلیل زمن المباریات لمن تبلغ أعمارھن 13 سنة أو من ھن أصغر
سنًا على النحو الذي تحدده اللجنة المنظمة

الفرق

      1.            یتألف الفریق الواحد من 15 العبة ما لم تحدد الھیئة المنظمة خالف ذلك

  2. في المنافسات التي یكون فیھا الفریق مكونًا من 15 العبة، یجب أن تتوفر    11 
العبة في الفریق لبدء المباراة. ویمكن أن تنھین المباراة بعدد 11 العبة أو أقل

  3. یجب تقدیم نسختین من قائمة العبات الفریق توضح أسمائھن الكاملة وفي  حالة 
المباریات ما بین المقاطعات یلزم توضیح النوادي التي تنتمي لھن الالعبات إلى 

الحكم األول قبل المباراة

  4. تستخدم كرة قدم مقاس 4 في جمیع المنافسات لكل الصفوف بدًءا من الالتي  تقل 
أعمارھن عن 12 سنة فمن ھن أكبر سنًا. یجوز أن تستخدم كرة قدم أصغر مقاس 

3 أو المقاس الموصى بھ لمباریات كرة قدم Go Games للفئات العمریة 
األصغر سنًا

      5.       یجب أن یطابق رقم قمیص كل العبة الرقم المقابل السمھا في قائمة الفریق

       6.       عندما یرد أكثر من 15 اسم على قائمة العبات الفریق، تعتبر األسماء
الخمسة عشر األولى ھي المكونة للفریق الفعلي، ما لم یذكر خالف ذلك بوضوح

       7.       تلتزم األندیة والمقاطعات والمحافظات بأن تقدم إلى اللجنة المنظمة أو
 المجلس قائمة العبات الفریق التي تحتوي على ال15 العبة اللواتي سیبدأن

اللعب والبدالء عند الطلب من أجل نشرھا 
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لسنة 52022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

البدالء والوقت اإلضافي
       1.            بالنسبة للمنافسات بین المقاطعات، یُسَمح بعدد غیر محدود من البدالء في

 الدوري المحلي حتى مرحلة الدور ربع النھائي وفي أدوار المجموعات لبطوالت
القاصرات للمحافظات

 لكن بالنسبة لمباریات ربع النھائي ونصف النھائي والنھائیات في الدوري المحلي
 ومباریات نصف النھائي والنھائي لبطوالت القاصرات للمحافظات یُسَمح فقط

 بعدد 5 بدالء باستثناء من تقل أعمارھن عن 14 سنة حیث یستمر العمل بقاعدة
عدد البدالء غیر المحدود

یُسَمح بعدد 5 بدالء فقط في بطوالت المقاطعات للبالغات والبطوالت المحلیة
 یُسَمح ب5 بدالء إضافیین أثناء لعب الوقت اإلضافي، والذي یتألف من 10 دقائق

لكل شوط من شوطي الوقت اإلضافي

             2.            یجوز السماح بعدد غیر محدود من البدالء للمباریات التي تُلعَب على مستوى
 األندیة داخل المقاطعة. یمكن تحدید عدد البدالء بواسطة مجلس المقاطعة. ولكن

ال یمكن أن یكون عددھم أقل من 5

       3. ال یُسَمح ببدیل عن العبة قد أبعدھا الحكم األول عن الملعب أثناء إحدى 
المباریات. لكن عندما یصدر أمر لالعبة بالخروج من الملعب في وقت اللعب 

االعتیادي، یجوز أن تُستَبَدل بأحد البدالء أثناء الوقت اإلضافي

   4. عند لعب وقت إضافي أثناء إحدى المباریات، یمكن أن تُستَبَدل الالعبة التي  
أُرِسلَت خارج الملعب للمنطقة المخصصة للمخاِلفات لمدة 10 دقائق بسبب  

ارتكابھا مخالفة تستوجب كارت أصفر ألول مرة في وقت اللعب االعتیادي بأحد  
البدالء في الوقت اإلضافي لحین قضائھا فترة 10 دقائق من زمن اللعب خارج  

الملعب في المنطقة المخصصة لذلك. في حال استأنفت الالعبة التي تم إبعادھا عن  
الملعب ل10 دقائق للمخالفة اللعب بعد مرور وقت استبعادھا وقد تم استبدالھا 

بإحدى البدالء للوقت اإلضافي، یُعتبَر فریقھا قد استخدم البدیل الثاني لھ
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6قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022
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 وال تعود لداخل الملعب حتى یتوقف نزیف الدماء ویتم تنظیف جمیع الدماء
وتنظیف زیھا من جمیع بقع الدماء أو استبدال الزي

 تلتزم الالعبة التي تعاني من إصابة محتملة بالرأس، بناًء على تعلیمات الحكم
 األول، بمغادرة الملعب لمواصلة تقییم حالتھا قبل تقریر كونھا الئقة للعودة إلى

داخل الملعب

       2.             في حالة اإلصابة التي ینتج عنھا نزیف، ینبغي تغطیة موضع اإلصابة إن
أمكن. یجوز أن تُستَبَدل الالعبة المصابة ببدیل یدعى بدیل الالعبة التي تنزف/
 المحتمل إصابتھا في الرأس وتلتزم الالعبة البدیلة بإخطار الحكم األول بصورة

كتابیة بأنھا بدیل لالعبة مصابة بنزیف/إصابة محتملة في الرأس

 الالعبة التي تُرَسل خارج الملعب الرتكابھا مخالفتین تستوجب كل منھما كارت 
أصفر في وقت اللعب االعتیادي یمكن استبدالھا أثناء الوقت اإلضافي

قاعدة اإلصابة وحدوث نزیف وإصابات الرأس المحتملة

   1. تلتزم الالعبة التي تنزف دًما أو توجد دماء على جسدھا أو على زیھا  
الریاضي نتیجة إلصابة حدثت أثناء اللعب بمغادرة الملعب فوًرا لتلقي الرعایة  
الطبیة وذلك بناًء على تعلیمات الحكم األول. وینطبق ذلك أیًضا على الالعبات 

اللواتي تعانین من إصابة محتملة بالرأس



لسنة 72022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

       3. لن تعتبر الالعبة البدیلة لالعبة المصابة بنزیف/إصابة محتملة في الرأس 
واحدة من البدالء المسموح بھن بموجب قواعد االستبدال المعتادة إن عادت 

الالعبة المصابة إلى الملعب كبدیل مباشر لالعبة التي لعبت بدًال منھا

              4. في حالة عودة الالعبة المصابة إلى أرض الملعب كبدیل ألي العبة أخرى، 
بخالف الالعبة البدیلة للمصابة بنزیف/إصابة محتملة في الرأس التي لعبت 

مباشرة بدًال منھا، یعتبر فریقھا قد استخدم تبدیل اعتیادي لالعبات

       5. في حالة إرسال الالعبة البدیلة للمصابة بنزیف/إصابة محتملة في الرأس إلى  
خارج الملعب، یلتزم فریقھا بتبدیل العبة أخرى إن أرادوا إعادة الالعبة األصلیة 

مرة أخرى إلى أرض الملعب. وال یعتبر ھذا تبدیًال اعتیادیًا

              6. في حالة استنفاد الفریق لجمیع مرات تبدیل الالعبات المسموح بھا اعتیادیًا  
سواًء أثناء وقت المباراة االعتیادي أو الوقت اإلضافي وأصیبت العبة بنزیف أو 

إصابة محتملة في الرأس، یجوز استبدالھا بالعبة بدیلة للمصابة بنزیف/إصابة 
محتملة في الرأس

       7. عندما تكون الالعبة التي عانت من نزیف/إصابة محتملة في الرأس مستعدة  
الستكمال اللعب، علیھا تقدیم نفسھا للحكم األول أثناء إیقاف اللعب. یجب أن  یتأكد 

الحكم األول من توقف النزیف واستبدال الزي أو تنظیفھ وأن الالعبة البدیلة  
للمصابة بنزیف/إصابة محتملة في الرأس قد خرجت خارج أرض الملعب. في  

حال استأنفت الالعبة المصابة اللعب مرتدیة قمیص لھ رقم مختلف، یجب أن یدون 
الحكم األول مالحظة تذكر الرقم الجدید
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8قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

قواعد اللعب

       1.       یجوز لالعبة التقاط الكرة من األرض باستخدام أصابع القدم أو إحدى الیدین
أو كلتیھما بشرط أن تكون في وضعیة الوقوف

       2. یجوز لالعبة وھي ممددة على األرض أن ترسل الكرة بعیًدا عنھا لكن غیر
مسموح لھا باالحتفاظ بھا معھا

       3. یمكن عند اإلمساك بالكرة أن: تركلھا أو تضربھا بقبضة الید أو بالید المفتوحة 
أو ضرب الكرة بالیدین على األرض لترتد للید مرة أخرى لمرة واحدة باستخدام  
ید واحدة أو كلتا الیدین أو االحتفاظ بھا بضربھا بالید للقدم ورفعھا للید مرة أخرى 

بضربھا بالقدم ألعلى

       4. یجوز تنطیط الكرة بالید لألرض ثم للید مرة أخرى إن لم یتم االحتفاظ بھا بعد 
كلتا الیدین أكثر من مرة بصورة متعاقبة باستخدام ید واحدة أو 

       5. یجوز لالعبة تغییر الكرة من إحدى الیدین إلى األخرى مرة واحدة، بشرط أن 
تحافظ الید الممسكة بالكرة على اتصالھا بھا حتى اكتمال انتقال الكرة للید األخرى

   6. ال یجوز لالعبة ركل الكرة بینما توشك العبة من الفریق المنافس على 
التقاطھا واالحتفاظ بھا

       7. البد من االلتزام بعدم اإلمساك بالكرة واالحتفاظ بھا لوقت یزید عن الوقت
الالزم لعمل 4 خطوات وركلھا بعیًدا في الخطوة الخامسة

      8. ال یجوز لالعبة رمي الكرة بدون ضربھا بوضوح

      9. على الجمیع االلتزام بعدم التواصل جسدیًا بصورة متعمدة

      10. الضرب باألكتاف غیر مسموح بھ 
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لسنة 92022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

       11.             عندما یوقِف الحكم األول اللعب للتعامل مع أحد الالعبات المصابات، یظل
 الفریق الذي كانت الكرة معھ وقت إیقاف الحكم األول للعب محتفًظا بھا عند
 استكمال اللعب. یعاود اللعب عن طریق ركلة واحدة للفریق الذي كان یحتفظ

 بالكرة. لكن غیر مسموح للفریق بتسجیل نقاط مباشرة من ھذه الركلة وعلى جمیع
الالعبات أن یقفن على مسافة 13 متر من الكرة عند استئناف اللعب

 إن لم یكن أي من الفریقین حائًزا للكرة حینما أوقف الحكم األول اللعب، تتم معاودة
اللعب عبر رمي الكرة فوق رأسي العبتین، واحدة من كل فریق

       12.             عند تمریر إحدى الالعبات الكرة بالید، ال بد أن تكون ھناك حركة ضرب
واضحة ومرئیة للكرة باستخدام الید المستخدمة لتمریر الكرة

       13. ال یعد االحتفاظ بالكرة على إحدى جانبي الجسم للتمویھ أو الدوران بھا مرتین 
خطأ بشرط أن یحدث ھذا خالل الزمن الالزم لعمل 4 خطوات

       14. یجوز لالعبة أن تقذف الكرة ألعلى بید واحدة وتمررھا لالعبة أخرى 
باستخدام الید نفسھا

       15. ال یمكن لالعبات القاصرات أن تلعبن إال ضمن الفئة العمریة الخاصة بھن
 ولمستوى واحد أعلى في مستوى ما بین المقاطعات. (على سبیل المثال الالعبة

 تحت سن 14 سنة في مستوى ما بین المقاطعات یمكنھا اللعب تحت سن 14 سنة
 وتحت سن 16 سنة لكن لیس تحت سن 17 سنة فمن ھن أكبر سنًا. الالعبة تحت

 سن 15 سنة أو 16 سنة في مستوى ما بین المقاطعات ال یمكنھا اللعب في مستوى
المبتدئین أو المستوى المتوسط أو مستوى الكبار   )

یعد مستوى ما فوق سن 18 سنة للبالغات
 على مستوى األندیة، ال یمكن للالعبات القاصرات اللعب إال ضمن فئتھن العمریة
 ولمستویین اثنین أعلى بالنسبة للمستویات تحت سن 12 سنة و14 سنة و16 سنة

 و18 سنة.
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10قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

 جمیع الالعبات التي تقل أعمارھن عن 10 سنوات ال یمكنھن اللعب إال حتى مستوى واحد 
فقط أعلى من فئتھن العمریة. الالعبة تحت سن 8 سنوات یمكنھا اللعب تحت سن 8 سنوات 
و10 سنوات. الالعبة تحت سن 10 سنوات یمكنھا اللعب تحت سن 10 سنوات و12 سنة. 
الالعبة تحت سن 12 سنة یمكنھا اللعب تحت سن 12 سنة وتحت سن 14 سنة وتحت سن 
16 سنة. الالعبة تحت سن 14 سنة یمكنھا اللعب تحت سن 14 سنة وتحت سن 16 سنة 

وتحت سن 18 سنة. الالعبة تحت سن 16 سنة یمكنھا اللعب تحت سن 16 سنة وتحت سن 
18 سنة وفي مستوى البالغات والالعبة تحت سن 18 سنة یمكنھا اللعب تحت سن 18 سنة 

ت وفي مستوى البالغا

       16. ال تعتبر الالعبة المنضمة للنادي ولم یتم اختیارھا حتى ھذه اللحظة 
لالنضمام للعب ضمن الفریق العبة من العبات الفریق ویجب عدم ذكر اسمھا في 
تشكیلة المباراة أو قائمة العبات الفریق. وعدم االلتزام بھذا سینتج عنھ دفع غرامة 

بحسب تقدیر اللجنة أو المجلس المسؤول عن الحدث الریاضي

محاولة أخذ الكرة

       1. الالعبة التي تحمل الكرة مالمسة لجسدھا غیر مسموح بأخذ الكرة منھا 
كقانون  من قوانین اللعبة. وأي محاولة للقیام بھذا األمر سینتج عنھ ضربة حرة 

لصالحھا ولصالح فریقھا

       2. عند الشروع في أخذ الكرة من إحدى الالعبات، ال بد من تحري التوقیت  
المناسب بحیث تكون الالعبة الحائزة للكرة تنقلھا بین یدھا وقدمھا أو تضربھا  

لألرض لترتد لیدھا مرة أخرى أو تركلھا أو تمررھا لالعبة أخرى. ویلزم إخراج  
الكرة من بین یدى الالعبة المنافسة عن طریق نقرھا باستخدام الید المفتوحة أو 

الیدین المفتوحتین 

قاعدة المیزة

       1.            تُطبَّق قاعدة المیزة في ریاضة كرة القدم الغالیة النسائیة. لكنھا لیست
 بمثابة ترخیص لترك األخطاء تمر دون عقاب. ویجوز تنفیذ اإلجراء
 التأدیبي حسب مقتضى الحال بحق مرتكبة الخطأ بعد اللعب واالنتفاع

بالمیزة طبقًا لھذه القاعدة 
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قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 112022

       2. ینبغي تطبیق قاعدة المیزة حین تكون الالعبة الحائزة للكرة حرة وقادرة على 
االنتفاع بالمیزة أي یجب أن تكون المیزة واضحة للجمیع

       3.            إن حدث خطأ، یجوز للحكم األول السماح باستمرار اللعب لمدة 5 ثوان بحد
 أقصى بعد ارتكاب الخطأ إن اعتقد أن استمرار اللعب في صالح الفریق الذي

 ارتُِكب الخطأ بحقھ. وعندما ال یستتبع ھذا میزة یجوز للحكم األول أن یمنح ضربة
 حرة من المكان الذي حدث فیھ الخطأ األصلي. وفي حالة ارتكاب خطأ آخر ضد

 الفریق المتعرض للضرر خالل ال5 ثواني، حینھا تُمنَح ضربة حرة من الموضع
 األكثر فائدة. وفي حال ارتكبت الالعبة الحائزة على الكرة خطأ فني أو غیر فني
 أثناء السماح باللعب للمیزة، فستحتفظ بالضربة الحرة الخاصة بھا من الموضع

الذي حدث فیھ الخطأ األصلي

 وفي حال ارتكبت الالعبة الحائزة على الكرة خطأ یستوجب كارت أصفر أو 
كارت أحمر، أثناء السماح باللعب للمیزة، فستفقد المیزة. وستُعَطى كارت أصفر 
أو كارت أحمر ویتم استئناف اللعب عن طریق رمي الكرة بدون ضرب فوق  

رأسي العبتین، واحدة من كل فریق، في الموضع الذي حدث فیھ الخطِأ 
للكارت األصفر أو الكارت األحمر المستوِجب

 إن حدث خطأ، داخل منطقة خط ال13 متر باستثناء ما یخص ركالت الجزاء، 
على الحكم أن یمنح ضربة حرة من خط ال13 متر حیث حدث الخطأ. ویجوز 
تنفیذ اإلجراء التأدیبي بحق مرتكبة الخطأ، إذا كان لذلك ما یبرره، وفي جمیع  
األحوال، ینبغي أن ینذر الحكم مرتكبة الخطأ في أقرب وقت تالي یتوقف فیھ 

اللعب، بأن ھناك خطأ قد تم ارتكابھ 
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12قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

بدء المباراة

یبدأ الحكم اللعب في بدایة المباراة وفي بدایة الشوط الثاني عن طریق  
إطالق الصافرة ورمي الكرة بین العبتي وسط ملعب، واحدة من كل  
فریق. جمیع الالعبات األخریات تتواجدن خلف خط ال45 متر وفي 

المواقع الھجومیة والدفاعیة الخاصة بكل منھن. 

استمرار لعب الكرة
            1.            یبدأ ویستمر اللعب بالكرة بمجرد رمیھا أو ركلھا بعد أن یعطي الحكم األول

إشارة بدء اللعب

               2. ویستمر اللعب بالكرة حتى تمر كلھا فوق خط المرمى أو خط النھایة أو
.الخط الجانبي أو یعطي الحكم األول إشارة توقف اللعب

              3. إن ارتطمت الكرة بالحكم األول، أثناء اللعب بصفة عامة، ینبغي رمي الكرة
 بین العبتین، واحدة من كل فریق. لكن إن احتفظ الفریق الذي كان حائًزا على
 الكرة بھا، ینبغي أن یسمح الحكم األول باستمرار اللعب. وإن اصطدمت الكرة

بالحكم األول من ضربة حرة، یجب إعادة الضربة الحرة مرة أخرى

        4. یلتزم الحكم األول بإطالة زمن كل شوط بحسب الزمن المستقطع للتأخیر أو
 إطالتھ كي تتم إحدى الضربات الحرة. حین یشیر الحكم األول إلى أن ھذه ھي
 الركلة األخیرة في الشوط من ضربة حرة، ال یمكن إحراز نقاط إال عندما یتم

 التسجیل مباشرة من الضربة الحرة أو إن انحرفت الكرة بسبب إحدى العبات
الدفاع لتمر تحت عارضة المرمى أو فوقھا

   5. حین ال یعرف الحكم األول أي العب رمى الكرة التي عبرت خط النھایة
 تُحتَسب كأن الكرة قد عبرت خط النھایة ولم تمر بین قائمتي المرمى.  
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قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 132022

توقف اللعب بالكرة

       1.               یتوقف اللعب بالكرة حین تمر بالكامل إلى خارج حدود الملعب

        2.               إن ارتطمت الكرة بأي من األعالم ستعتبر الكرة خارج الملعب. إن ارتطمت
الكرة بعلم الزاویة أو علم الخط الجانبي تعتبر كرة خرجت من الخط الجانبي

النقاط

  1. تُحتََسب النقاط عندما تركل الكرة أو تنقر أو تُضَر ب بقبضة الید أو باطن الید  
وھي لیست على األرض بواسطة أي جزء من أجزاء الجسم، فیما عدا عند رمیھا 

وعبور الخط بواسطة الجانب المھاجم أو حملھا 

2. ال یُحتََسب كھدف إن ُضِر بَت الكرة بقبضة الید أو بباطنھا مباشرة من األیدي 
لتمر فوق خط المرمى

 3. أي العبة تسقط أو یتم دفعھا لألرض أثناء حیازتھا للكرة یجوز لھا أن تضرب  
الكرة بعیًدا بقبضتھا أو بباطن یدھا وھي ما زالت على األرض ویمكن أن تسجل 

ا بھذه الكیفیة نقاًط

 4. إن لعبت العبة الدفاع الكرة بأي شكل داخل مرمى فریقھا ستُحتَسب كنقطة في 
مرمى فریقھا

  5. الكرة التي یتم حملھا أو رمیھا فوق خط المرمى بواسطة العبة ھجوم ال تعتبر 
ھدفًا

        6.               عندما تصطدم الكرة بقائمتي المرمى أو عارضتھ وترتد مرة أخرى للملعب،
یستمر اللعب بالكرة
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14قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

 7. یتم تسجیل نقطة، حین تكون إحدى العبات الھجوم داخل "المربع الصغیر"  
وتمر الكرة فوق عارضة المرمى بشرط أال ترتكب العبة الھجوم خطأ بحق 

الدفاع وتكون الكرة خارج متناول جمیع الالعبات

        8. حین تمر الكرة فوق القائمتین، ال تُحتََسب النقاط - ال بد أن تمر الكرة بالكامل
بینھما

        9. عندما تُلعَب ركالت الترجیح بعد مرور مدة واحدة من الوقت اإلضافي، سیتم
 لعبھا من مسافة 25 متر، بین القائمین، في الموضع الذي تحدده الحكم، باستثناء

 المنافسات تحت سن 14 سنة ومن ھن أصغر سنًا حیث سیتم لعبھا من خط ال20
 متر. كل فریق سیلعب 5 ركالت إلحراز النقاط. إن ظل الفریقان متعادلین بعد أن
 لعب كل فریق ال5 ركالت الخاصة بھ، سیتبع ذلك إجراء الركالت بین الفریقین
 بالتبادل لتحدید الفائز، بواسطة العبات أخریات من بین مجموعة الالعبات حتى
 یتم تحدید الفریق الفائز. فقط الالعبات المتبقیات داخل الملعب عند نھایة الوقت

 اإلضافي ھن المؤھالت لتسدید الركالت. عندما تُرَسل العبة لخارج الملعب
 الرتكابھا مخالفة أو یتم إرسالھا خارج الملعب قبل نھایة الوقت اإلضافي، ال

 یمكنھا المشاركة في ركالت الترجیح. ال بد للكرة أن تمر مباشرة فوق عارضة
 المرمى أو ترتطم بعارضة المرمى ثم تمر فوقھا أو ترتطم بالقائمین ثم تمر فوق

عارضة المرمى كي تُحتََسب نقطة

 الكرة التي سترتد صعوًدا وھبوًطا من األرض أمام المرمى وتمر فوق العارضة
لن تُحتََسب نقطة

أي العبة تعبر عالمة ال25 متر أثناء ركل الكرة لتسجیل نقطة لن تُحتََسب لھا
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لسنة 152022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

 سیضیف الحكم األول النقاط التي تم تسجیلھا بواسطة الفریقین أثناء
 ركالت الترجیح إلى مجموع النقاط في نھایة الوقت اإلضافي عند إبالغ

النتیجة النھائیة

یتألف الوقت اإلضافي من 10 دقائق لكل شوط من الشوطین

اإلبعاد خارج الملعب للمخالفة

 تُطبَّق قاعدة "اإلبعاد خارج الملعب للمخالفة" على جمیع مستویات الفئات العمریة 
المشاركة في كرة القدم بدًءا من تحت سن 14 فما یزید علیھ

 عندما ترتكب العبة أول مخالفة لھا تستوجب كارت أصفر، سیتم تسجیل اسمھا  
وإرسالھا خارج الملعب لمدة 10 دقائق من وقت اللعب (إبعاد خارج الملعب  

للمخالفة) في المباریات التي یكون زمنھا ساعة واحدة أو أكثر. ویمكنھا البقاء مع 
زمیالتھا من البدالء

 في المباریات التي یقل زمنھا عن 30 دقیقة للشوط الواحد بدًءا من تحت سن 
14 سنة فما یزید علیھ، سیتم إرسالھا خارج الملعب للمخالفة لمدة 5 دقائق من 

وقت  اللعب. حین تمتد ھذه المباریات لوقت إضافي قد یطیل زمن المباراة ألكثر 
من ساعة واحدة، یكون زمن اإلبعاد خارج الملعب للمخالفة 5 دقائق لسھولة التنفیذ

 في المباریات التي یكون زمن الشوط الواحد فیھا 15 دقیقة أو أقل، سیكون زمن 
دقائق من وقت اللعب اإلبعاد خارج الملعب للمخالفة 3

 ویجوز لھا استئناف اللعب بعد مرور فترة ال3 أو ال5 أو ال10 دقائق من وقت 
اللعب لكن فقط بموجب موافقة الحكم األول أو الحكم المختص

یتم تحدید وقت اإلبعاد خارج الملعب للمخالفة بحسب مدة اللعب االعتیادیة
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16قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

األخطاء

 العامل الحاسم في تحدید الفرق بین فئات األخطاء الثالثة وھي األخطاء
 العادیة والمخالفات التي تستوجب كارت أصفر والمخالفات التي تستوجب

كارت أحمر ھو مسألة النیة

المخالفات التي تستوجب كارت أحمر

 1. تتم المعاقبة على األخطاء التالیة بمنح ضربة حرة للفریق الخصم وإظھار  
كارت أحمر لالعبة المخاِلفة وإیقافھا عن اللعب وإخراجھا خارج الملعب لباقي 

زمن المباراة بما في ذلك الوقت اإلضافي وزمن ركالت الترجیح إن وجدت

 أ. ضرب العبة منافسة أو القیام بفعل یشكل ضربًا لالعبة من الفریق المنافس 
أو إلحدى الزمیالت بواسطة الید أو القبضة أو الذراع أو الِمرفَق أو الرأس أو 

الركبة أو باستخدام جسم ما

العبة الفریق المنافس أو زمیلة ب. ركل 

ج. التھدید بالضرب أو استخدام كلمات مسیئة أو التشاحن مع أحد حكام المباراة

د. تعمد محاذاة الالعبات بما في ذلك المحاذاة من األمام أو القفز على أحد 
العبات الفریق المنافس أو الزمیالت أو أحد الحكام

رة من العبة منافسة مع تعمد لمس جسدھا ه. تخلیص الك

ا على األرض و. تخلیص الكرة باالنزالق عمًد

ز. البصق على أحد العبات الفریق المنافس أو إحدى الزمیالت أو الحكام
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لسنة 172022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

المخالفات التي تستوجب الكارت األصفر - اإلبعاد خارج الملعب للمخالفة

  2. تتم المعاقبة على األخطاء التالیة بمنح ضربة حرة للفریق المنافس  
وتسجیل اسم الالعبة المخاِلفة وإظھار كارت أصفر لالعبة المخالفة  

وإرسالھا إلى خارج الملعب (اإلبعاد خارج الملعب للمخالفة) للصفوف بدًءا 
من تحت سن 14 سنة فما یزید علیھ

إن كررت الالعبة أي من ھذه المخالفات التي تستوجب التحذیر عند  
استئنافھا اللعب، سیتم إظھار كارت أصفر ثاني لھا، ویتبعھ كارت أحمر،  
ویتم إیقافھا عن اللعب وإخراجھا خارج الملعب للزمن المتبقي من المباراة 

والذي سیشمل الوقت اإلضافي وزمن ركالت الترجیح إن وجدت

 في أي من المنافسات من تحت سن13  سنة وما یقل عنھ، لن تُطبَّق 
قاعدة اإلبعاد خارج الملعب للمخالفة 

ح. جذب شعر إحدى العبات الفریق المنافس أو الزمیالت بصورة متعمدة 

ط.عض إحدى العبات الفریق المنافس أو الزمیالت

ي. الضغط بالقدم على إحدى العبات الفریق المنافس أو الزمیالت

 ك.استخدام عبارات أو إیماءات عنصریة أو طائفیة أو تحمل صبغة رھاب المثلیة  
ضد إحدى العبات الفریق المنافس أو الزمیالت أو المرشدات أو حكام المباراة أو 

أحد المتابعین

 ل. تحریض الزمیالت أو العبات الفریق المنافس من أجل إحداث أي نوع من  
أنواع الشجار أو المشاركة فیھ أثناء التواجد داخل الملعب
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18قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

في المنافسات بدًءا من تحت سن 13 سنة وما یزید علیھ سیتم إظھار كارت  
أصفر لالعبة وإن كررت القیام بمخالفة أخرى تستوجب التحذیر، سیتم  

إظھار كارت أصفر لھا، یلیھ كارت أحمر وإیقافھا عن اللعب وإخراجھا  
خارج الملعب للزمن المتبقي من المباراة وأي وقت إضافي وزمن ركالت 

ترجیح قد یتم لعبھا

أ. الجذب ألسفل أو العرقلة باستخدام الید أو القدم بصورة متعمدة

 ب. تخلیص الكرة من العبة الفریق المنافس مع لمس جسدھا

 ج. محاذاة إحدى العبات الفریق المنافس مع توجیھ الكتف ناحیة الجزء 
العلوي من  جسمھا

 د. التھدید أو توجیھ عبارات أو إیماءات مسیئة إلى إحدى العبات الفریق 
المنافس أو الزمیالت

 ه. منع إحدى العبات الفریق المنافس أو محاولة منعھا باستخدام القدم 
بینما توشك على ضرب الكرة بیدیھا

و. تخلیص الكرة من العبة الفریق المنافس باالنزالق على األرض

 ز. ركل الكرة بصورة متعمدة بینما توشك العبة من الفریق المنافس على 
التقاطھا

 ح. توجیھ قبضة الید لتتالمس مع جسد إحدى العبات الفریق المنافس 
بغرض سلب الكرة منھا

م. ط. التشاجر مع أحد حكام المباراة أو تحدي سلطتھ

ي. ارتكاب األخطاء بصورة متواصلة
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لسنة 192022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

 ك. التظاھر باإلصابة أو تعمد السقوط للحصول على ضربة حرة/ركلة جزاء أو 
للتسبب في إظھار كارت أصفر إلحدى العبات الفریق المنافس أو طردھا خارج 

الملعب
3. تتم المعاقبة على األخطاء التالیة بمنح ضربة حرة للفریق المنافس. یمثل  

تكرار ھذه األخطاء مخالفة تستوجب كارت أصفر مع العقوبات الموضحة في 
رقم 2 أعاله

بھا أ. دفع العبة الفریق المنافس أو اإلمساك 

ب. مالمسة الید لجسد إحدى العبات الفریق المنافس بغرض تخلیص الكرة منھا 

ج. المحاذاة لمنع الكرة من العبة لم تحز الكرة بعد بما في ذلك تقیید جسدھا 

د. عرقلة إحدى العبات الفریق المنافس

بینما توشك العبة أخرى على التقاطھا ه. الوقوع فوق الكرة 

و. دفع إحدى الالعبات الحائزات على الكرة مرفقھا إلى األمام

ز. دفع إحدى الالعبات من األمام

ح. الضرب على ذراع الالعبة المنافسة

بأفعال كالمیة أو جسدیة ط. استفزاز أو ترویع الالعبات 

ي. منع قیام العبة من الفریق المنافس من النھوض من األرض
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20قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

ك. جذب قمیص إحدى العبات الفریق المنافس

ل. تأخیر ضربة مرمى أو ضربة حرة بصورة متعمدة

 م. عدم الرجوع للخلف بصورة متعمدة للسماح بلعب ضربة خط جانبي أو 
ضربة حرة

ا عند منح ضربة حرة ضد الفریق الحائز على الكرة ن. ركل الكرة بعیًد

س. عدم ترك الكرة عند منح ضربة حرة ضد الالعبة الحائزة على الكرة

ع. استعمال لغة بذیئة أو غیر الئقة

 ف. التشویش على الالعبة التي ستلعب ضربة حرة عن طریق القفز ألعلى  
وأسفل أو التلویح أو التصفیق بالیدین أو أي تشویش جسدي أو قولي آخر  
یھدف لتشتیت انتباه الالعبة المذكورة. عند حدوث ھذا حین منح الفریق  

المنافس ضربة حرة من 13 متر أمام مرمى المنافسات لھن، یتم منح ركلة 
ا جزاء. یجوز لالعبة رفع یدیھا عالیً

ص. االندفاع بمحاذاة العبة من الفریق المنافس

الفنیة    4. األخطاء

أ. حمل الكرة في الید لوقت أطول من الوقت الالزم لعمل 4 خطوات 

ب. رمي الكرة بدون ضربھا

ج. االستلقاء فوق الكرة
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لسنة 212022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

د. التقاط الكرة من األرض في غیر وضعیة الوقوف

ه. أخذ الكرة لتكون في حیازتك أثناء االستلقاء على األرض 

و. تغییر الكرة من ید لید أكثر من مرة بصورة متتابعة

 ز. تنطیط الكرة من الید لألرض للید مرة أخرى أكثر من مرة بصورة 
متتابعة بعد اإلمساك بھا

 ح. تمریر الكرة بالید بدون حركة ضرب واضحة ومرئیة

 ط. تمریر الكرة بالید عالیًا والتقاطھا قبل أن تلمس األرض أو قبل أن 
تلمسھا العبة أخرى

الضربات الحرة

        1.               العقوبة لمعظم خروقات قواعد اللعب ھي الضربة الحرة. االستثناءات - رمي
 الكرة بین العبتین واحدة من كل فریق لالنتقام وارتكاب خطأ في نفس الوقت

 ولعب ضربة حرة سریعة بصورة متعمدة ضد العبة من الفریق المنافس
ومواصلة خرق القواعد للحصول على ضربات حرة

  2. بمجرد أن یطلق الحكم األول صافرة لعب الضربة الحرة، یجوز ركل الكرة  
أو رمیھا بالید أو من األرض، من الموضع الذي یحدده الحكم األول. لكن من  
الممارسات الجیدة السماح بمسافة عرضیة قدرھا 4 متر للعب الضربة الحرة  

بسرعة حیث تقلل ھذه الممارسة من ظاھرة تكرار األخطاء أو تساعد على الحد  
منھا. إن تم لعب الضربة الحرة من موضع غیر صحیح، ینبغي إعادة لعبھا من  

الموضع الذي یحدده الحكم األول.
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22قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

 استمرار خرق ھذه القاعدة ینتج عنھ عدم السماح بلعب الضربة الحرة
 ورمي الكرة بین العبتین واحدة من كل فریق وتكون كل الالعبات

األخریات على مسافة 13 متر من موضع رمي الكرة

  3. یجوز لعب ضربات ال45 متر بالید أو ركًال من األرض حتى تحت سن 14 
سنة بما فیھ ھذه الفئة العمریة. وتُلعَب ركًال من األرض للفئات العمریة من  

تحت 15 سنة فما یزید علیھا 

 یتم تسجیل نقطتین عندما تمر الكرة من ضربة ال45 متر التي تم لعبھا
 ركًال من األرض مباشرة فوق عارضة المرمى أو تنحرف فوقھ بسبب

إحدى العبات الدفاع

 في حال ارتكاب الالعبة التي ستلعب ضربة ال45 متر خطأ مثل أن تكون
 الكرة لیست ثابتة أو لعب الضربة من موضع غیر صحیح وخالفھ، تتم

 إعادة لعب ضربة ال45 متر. إن أخطأت العبة عند لعب الكرة مرتین، یتم
الحكم برمي الكرة بین الفریقین

 إن ارتكبت العبة من الفریق المنافس خطأ أثناء ضربة ال45 متر، على
 ملعب مقاسھ موافق للوائح، یتم تقدیم موضع لعب ضربة ال45 متر 13

متر لألمام وإلى موضع متمیز أكثر

 والنقاط التي ستُسَجل ركًال من األرض في ھذه الظروف تُحتََسب نقطتین
 حین تمر الكرة مباشرة فوق عارضة المرمى أو تنحرف لتمر فوقھا بسبب
ح حكم المرمى ح/تلّوِ  أحد العبات الدفاع. لإلشارة إلى تسجیل نقطتین، یلّوِ
 المساعد بالعلم األبیض وفي نفس الوقت یرفع/ترفع یدھا األخرى لتشیر

لألعلى مباشرة

 وحینما تلعب العبة الفریق التي ُمنَِحت ضربة ال45 متر الكرة مرة أخرى
 بأي صورة وتمر الكرة فوق عارضة المرمى، یُسَمح بتسجیل نقطة واحدة.

وإن تم إحراز ھدف، یتم احتسابھ
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لسنة 232022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

       4.              لالعبة الخیار في أن تلعب جمیع الضربات الحرة بالید أو ركًال من األرض

        5. ضربات الجزاء تُلعَب ركًال من األرض بالنسبة لجمیع الفئات العمریة
المشاركة في المنافسات

  6. یلزم أن تكون الكرة ثابتة قبل لعب الضربة الحرة أو ضربة الخط الجانبي أو  
ضربة ال45 متر التي تُلعَب ركًال من األرض، واإلخفاق في تحقیق ھذا األمر  

ینتج عنھ إعادة لعب الضربة. لكن مواصلة خرق ھذه القاعدة ینتج عنھ عدم 
خالل رمي الكرة بین الفریقین السماح بلعب الضربة وتتم مواصلة اللعب من 

  7. حینما یحدث خطأ، یجوز للحكم األول أن تسمح باستمرار اللعب لمدة 5 ثوان  
بحد أقصى بعد ارتكاب الخطأ إن رأى/رأت أن استمرار اللعب في صالح الفریق 

ب الخطأ بحقھ الذي ارتُِك

  8. من أجل مواصلة اللعب، یجوز لعب جمیع الضربات الحرة باستثناء ركالت  
الجزاء والضربات الحرة من على خط ال13 متر بسرعة. یجوز أن یسمح الحكم 

األول بمیزة تصل إلى 4 متر من أجل لعب الضربة الحرة بسرعة

  9. یلزم أن تكون جمیع الالعبات على بعد 13 متر من الكرة عند لعب الضربة 
الحرة أو ضربة الخط الجانبي

  10. في حالة قیام إحدى الالعبات التي تم منحھن ضربة حرة بلعبھا بسرعة  
بصورة متعمدة ضد إحدى العبات الفریق المنافس بغرض الحصول على میزة،

ا بین العبتین، واحدة من كل فریق ستفقد ضربتھا الحرة ویتم رمي الكرة عالیً

  11. في حالة وقوف إحدى العبات الفریق المنافس على مسافة أقل من 13 متر، 
عند لعب ضربة حرة أو ضربة خط جانبي أو ضربة من مسافة 45 متر  أو 

محاذاتھا لالعبة لتخلیص الكرة بصورة غیر قانونیة عند لعب ضربة حرة أو  
ضربة خط جانبي، یُمنَح الفریق المنافس ضربة حرة أقرب بمسافة 13 متر إلى 

مرمى الفریق المنافس 
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24قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

        12.                عندما یتم منح ضربة حرة وتمرر العبتھا الكرة إلى زمیلتھا التي تقف على
 مسافة أقل من 13 متر من الكرة، یُمنَح الفریق المنافس ضربة حرة من الموضع

الذي وقفت فیھ من استلمت الكرة

        13.               ال یجوز لمن تلعب الضربة الحرة أن تلعب الكرة مرة أخرى حتى تلمس
 العبة أخرى الكرة إال في حالة ارتدادھا عن عارضة المرمى أو قائمتیھ. وفي
 حالة قیامھا بھذا األمر، یمنح الحكم األول ضربة حرة إلى الفریق المنافس من
 الموضع الذي حدث فیھ الخطأ. في حالة حدوث الخطأ داخل خط ال13 متر،
یمنح الحكم األول ضربة حرة على خط ال13 متر أمام موضع حدوث الخطأ

   14. إن ارتُِكب خطأ ضد إحدى الالعبات بعد قیامھا بلعب الكرة؛

ح ضربة حرة من الموضع الذي استقرت فیھ الكرة أ. تُمنَ

ب. وإن أحرزت نقاًطا یتم احتسابھا

 ج. وفي حالة عبور الكرة لخط النھایة أو استقرارھا داخل خط ال13 متر، تُمنَح  
ضربة حرة على خط ال13 متر أمام الموضع الذي استقرت فیھ الكرة أو عبرت 

خط النھایة

 د. في حالة عبور الكرة للخط الجانبي، تُمنَح الضربة الحرة من النقطة التي عبرت 
عندھا الكرة الخط

 ه. إن عبرت الكرة الخط الجانبي في المنطقة ما بین خط ال13 متر وخط النھایة،
تُمنَح الضربة الحرة من خط ال13 متر



Playing Rules_2022.indd   24Playing Rules_2022.indd   24 25/04/2022   10:4925/04/2022   10:49



لسنة 252022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

        15.                      في حالة ارتكاب العبة واحدة من كل فریق خطأ في الوقت عینھ، یرمي
 الحكم األول الكرة فوق رأسي العبتین، واحدة من كل فریق. وتكون جمیع

الالعبات األخریات على مسافة 13 متر بعیًدا عنھما

        16.               بمجرد منح الحكم األول ضربة حرة، وقبل لعبھا، إن ارتكبت العبة من
 الفریق الذي تم منحھ الضربة الحرة خطأ لالنتقام، ال یُسَمح بلعب الضربة الحرة

 وتتم إعادة بدء اللعب بواسطة الحكم األول عن طریق رمي الكرة فوق رأسي
العبتین، واحدة من كل فریق، في الموضع الذي حدث فیھ الخطأ األصلي

               17.               وإن أظھرت إحدى الالعبات معارضتھا لقرار الحكم األول بمنح ضربة
 حرة للفریق المنافس، تُمنَح ضربة حرة من نقطة ممیزة أكثر وأقرب بمسافة 13

 متر بحد أقصى خط ال13 متر. وفي حال كانت الضربة الحرة األصلیة قرب
 الخط الجانبي أو على خط ال13 متر أو داخلھ، یضع الحكم األول الكرة على

خط ال13 متر في موضع أقرب بمسافة 13 متر إلى مركز المرمى

ركالت الجزاء

    1. تُمنَح ركالت الجزاء في األوقات التالیة       

أ. ارتكاب العبات الدفاع أي خطأ داخل منطقة متوازي األضالع الصغیر

 ب. ارتكاب الدفاع خطأ شخصي ضد العبة مھاجمة داخل متوازي األضالع 
الكبیر

 ج. حین تكون العبة مھاجمة داخل متوازي األضالع الكبیر وتكون یداھا على  
الكرة وتركل الالعبة المنافسة الكرة، یمنح الحكم األول ركلة جزاء حتى وإن كان 

الحذاء لم یتالمس مع یدي الالعبة
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26قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

        2.               حین تحاذي العبة دفاع العبة أخرى بصورة غیر قانونیة أثناء ضربة حرة
عند ال13 متر مباشرة أمام المرمى، تُمنَح ركلة جزاء

        3.               تُلعَب ركالت الجزاء من األرض عند نقطة المركز على بعد 11 متر مباشرة
 أمام المرمى. وجمیع الالعبات األخریات باستثناء حارسة المرمى یكن خارج

خط ال20 متر

               4.               ویجوز لحارسة المرمى أن تتحرك بعرض خط مرماھا لكن ال یمكنھا التقدم
أمام خط المرمى حتى یتم ركل الكرة

        5.               إن تحركت حارسة المرمى لألمام قبل ركل الكرة وعبرت الكرة خط النھایة
 أو أمسكتھا الحارسة أو جعلتھا تنحرف فوق عارضة المرمى، ینبغي إعادة ركلة

الجزاء

        6.               وال یحق إال لالعبة التي ترتدي القمیص الممیز لحارسات المرمى أن تتمتع
بالحقوق والمزایا المكفولة لھن

 متوازي األضالع

        1.              في حالة تواجد العبة ھجوم داخل متوازي األضالع الصغیر قبل دخول
 الكرة إلیھ أثناء اللعب وكانت الكرة خارج متناول جمیع الالعبات، تُمنَح

 العبات الدفاع ضربة حرة تُلعَب عكس اتجاه مرماھن من داخل المستطیل
الصغیر

        2.        إن دخلت العبة ھجوم بصورة قانونیة إلى متوازي األضالع الصغیر بعد
 الكرة وخرجت الكرة من المنطقة لكنھا عادت إلیھا قبل أن یتسع الوقت

 لخروج العبة الھجوم من المنطقة، ال تعتبر ھذه الالعبة قد ارتكبت مخالفة
شریطة أال تلعب الكرة أو تتداخل بشكل خاطئ مع الدفاع 
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لسنة 272022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

ضربة المرمى

        1.              بالنسبة لضربة المرمى بعد عبور الكرة خط النھایة أو تسجیل النقاط في جمیع
 المنافسات، یجوز أن یتم ضرب الكرة بالید أو من األرض، من خط ال20 متر،
 مباشرة أمام قائمتي المرمى. جمیع الالعبات باستثناء من ستركل الكرة وحارسة
 المرمى علیھن أن یكن خارج خط ال20 متر وعلى مسافة 13 متر على األقل

من الكرة حتى یتم ركلھا

        2.        ال بد أن تعبر الكرة خط ال20 متر، قبل أن تلعب بھا العبة أخرى. إن
 ارتكبت العبة أخرى مخالفة، تُمنَح ضربة حرة للفریق المنافس من على خط

ال20 متر أمام الموضع الذي حدث فیھ الخطأ

        3.        یكون لالعبة التي ستلعب ضربة المرمى من األرض الخیار في أن تستخدم
القطعة التي تثبت الكرة

        4.        إن رأى الحكم األول أن ضربة المرمى یتم لعبھا من موضع غیر صحیح،
 ینبغي أن یعاد لعبھا من الموضع الذي یحدده الحكم األول. استمرار خرق ھذه
 القاعدة ینتج عنھ عدم السماح بلعب ضربة المرمى ورمي الكرة بین العبتین،

 واحدة من كل فریق، على خط ال20 متر. وتكون جمیع الالعبات األخریات على
مسافة 13 متر بعیًدا عن موضع رمي الكرة 
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28قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

الحكم األول

       1.              یرتدي الحكم األول زیًا ممیًزا لھ أو بدلة ریاضیة

        2. واجبات الحكم األول ھي: إطالق الصافرة ومشاھدة اللعب ورمي العملة
 النقدیة واستخدام أقالم الرصاص/أقالم الحبر والمذكرة ومبراة األقالم والكروت

الحمراء والصفراء

بما یلي   3. یلتزم الحكم األول 

الحضور إلى الملعب في الوقت المحدد أ. 

ب. أن یكون لدیھ معرفة واسعة بقواعد لعبة كرة القدم الغالیة النسائیة 

یتمتع باللیاقة الجسدیة والكفاءة العقلیة ج. أن 

یتحلى بالعدل والشجاعة د. أن 

ه. أن یتواصل مع الغیر بوضوح بخصوص القرارات

و. أن یراقب بانتظام حكمي المرمى المساعدین وحكام الخط الجانبي 

ز. أن یستخدم المنطق السلیم

        4. واجبات الحكم األول وصالحیاتھ باإلضافة إلى ما ھو محدد في قواعد اللعب
ھي

 أ. حمایة الالعبات الالتي ترغبن في اللعب وفقًا للقواعد ومعاقبة من تعتدین 
على حقوقھن 
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لسنة 292022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

 ب. التوقیع على نسخة من قائمة العبات كل فریق وتقدیمھا إلى الفریق  
المنافس قبل بدء المباراة. رفع التقاریر للجنة المسؤولة عن أي أخطاء 

تخص استالم قوائم العبات كل فریق

ج. التأكد من ارتداء الالعبات للزي المناسب ورفع التقاریر بھذا الصدد

 د. الحصول، عند الطلب من كابتن الفریق أو المسؤول عنھ، على توقیعات  
أي العبة یرد اسمھا على القائمة الرسمیة وعنوانھا الكامل والنادي الذي 

تتبعھ ومثل ھذا ألي من البدالء المشاركات
ه. السماح باحتساب النقاط أو عدم السماح باحتسابھا

 و. التشاور مع حكمي المرمى المساعدین وحكام الخطین الجانبیین أو 
المسؤول الرابع عندما یتطلب األمر ذلك واستبدال أي منھم إذا انسحب/

انسحبت قبل نھایة المباراة

 ز. التعامل مع التعدیات التي یقوم بھا األشخاص غیر المصرح لھم بدخول 
الملعب

 ح. الحصول على أسماء أي العبات أو مسؤوالت یقمن بالتشاحن أثناء 
سیر المباراة

 ط. یقرر الحكم األول ما إن كان الملعب مناسبًا لمباشرة المباراة أم ال 
وإیقاف المباراة بسبب الظالم أو ألي سبب آخر

 ي. ال یستطیع الحكم األول إعالن الفریق الفائز بالمباراة لكن یجوز لھ 
تقدیم النتیجة النھائیة عند الطلب
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30قواعد اللعب اتحاد كرة القدم الغالیة النسائیة لسنة 2022

 ك. زیادة الوقت اإلضافي الالزم لعمل التبدیالت والوقت الذي استغرقھ  
تحذیر الالعبات الالتي تلقین كروت صفراء أو حمراء. لكن إن طرأت  أمور 

تأدیبیة، یجب إرسال تقریر بھا إلى المسؤول المختص في لجنة الشكاوى 
واالعتراضات واإلجراءات التأدیبیة والطعون (CODA) خالل 48 ساعة 

من الواقعة

  5. عندما ترفض إحدى الالعبات أو مجموعة منھن أو إحدى الفرق مواصلة  
المباراة، ینبغي أن یمنح الحكم األول لكابتن الفریق ما یقرب من ثالث دقائق 

لتحدید قراراھن النھائي

  6. إن ظل الفریق رافًضا لمواصلة اللعب، یجب أن تقدم أي العبة ترغب في 
المواصلة اسمھا إلى الحكم األول

        7.               رفع التقاریر بخصوص أسماء أي العبات تعرضن إلصابات وطبیعة
إصاباتھن

        8.               یأخذ الحكم األول بمنتھى الجدیة األخطاء الشخصیة وفي الحاالت التي یكون
 فیھا اللعب خشنًا أو خطًرا علیھ أن یحذر الالعبة أو یوقفھا عن اللعب ویخرجھا

من الملعب بحسب مدى جدیة المخالفة

        9.               للحكم األول صالحیة إلغاء أو تجاوز حكام الخطین الجانبیین أو حكمي
المرمى المساعدین

        10.               في حالة عدم مشاركة إحدى الفرق المشاركة في مباراة ما أو عدم تمكنھن
 من ذلك، یتأكد الحكم األول من أن الفریق الحاضر بھ 11 العبة ویحصل على

قائمة بالعبات الفریق

        11.               بعد المباراة یجب أن یرسل الحكم األول قوائم العبات الفریقین مع تقریر
مفصل إلى اللجنة المسؤولة بشأن كافة نواحي المباراة
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لسنة 312022 النسائیة الغالیة القدم كرة اتحاد اللعب قواعد

حكما المرمى المساعدان وحكام الخطین الجانبیین

        1.               یجب أن یعمل حكما المرمى المساعدان وحكام الخطین الجانبیین مع الحكم
 األول كفریق واحد وأن یلفتن نظر الحكم األول إلى أیة وقائع قد یكون لم یرھا.

 لحكمي المرمى المساعدین وحكام الخطین الجانبیین سلطة القیام بأفعال
 تصحیحیة بشأن أي وقائع قد تحدث وتوجیھ التحذیرات ألي العبات ترتكبن أي

مخالفات غیر فنیة

الحكم الرابع
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        1.              عند االستعانة بحكم رابع، یجب أن یتواجد/تتواجد بمحاذاة الخط الجانبي تقریبًا
 بمحاذاة منطقة وسط الملعب. یجوز أن یتم تعیینھ/تعیینھا من قِبَل لجنة المقاطعة أو

مجلس المحافظة أو المجلس المركزي أو اللجان الفرعیة التابعة ألي منھم

واجبات الحكم الرابع ھي

 أ. استالم مالحظات االستبدال التي تذكر اسم الالعبة البدیلة أو الالعبة البدیلة 
المؤقتة ورقمھا واسم الالعبة التي یتم استبدالھا أو التعویض عنھا ورقمھا

 ب. تسجیل جمیع حاالت االستبدال واالستبدال المؤقت الحادثة أثناء المباراة ورفع 
التقاریر بشأنھا إلى الحكم االول كي یرفقھ ضمن تقریر المباراة

 ج. عرض أرقام الالعبات اللواتي یتم استبدالھن بواسطة اللوحات اإللكترونیة أو 
الیدویة

د. ضبط توقیت زمن اإلبعاد خارج المعلب للمخالفة
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 ه. تقدیم النصح للحكم األول أو حكام الخطین الجانبیین بخصوص أي  
حادثة خروج للكرة خارج الملعب أو تسجیل للنقاط في حالة وجود خالف 

بخصوص كون الكرة قد خرجت من الملعب أم ال

 و. التأكد من عدم وجود أي أشخاص غیر مصرح لھم بالتواجد في 
المنطقة المحاذیة للخطین الجانبیین

 ز. رفع التقاریر للحكم األول بخصوص أي انتھاكات من قِبَل مسؤولي 
الفرق أو البدالء أثناء أوقات توقف اللعب

 ح. رفع التقریر بحسب االقتضاء إلى الحكم األول قبل مغادرة الفعالیة  
ویجب أن یشتمل تقریر الحكم األول على تقریر الحكم الرابع المتعلق 

بخروقات القواعد على الخطین الجانبیین طوال مدة المباراة
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