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العبین6قانون كرة القدم 

الملعب:1مادة 
.م عن خط المرمى6م و ضربة الجزاء 20م و عرضھ 40یبلغ طول الملعب -
م2م و علوه 3المرمى طولھ -
.الملعب ھو الذي یقّرر ما إذا كان الملعب صالحا للعب أم غیر ذلكمراقب-
.مسئولي الجمعیات مطالبون بأن یمدوا مراقب الملعب ببطاقة التعریف الوطنیة عند تسلمھم حجرات المالبس-

الكرة:2مادة 
5تعمال رقم و یسمح باس4صم و أن یكون رقمھا 64صم و ال یزید عن 62محیط الكرة یجب أن ال یقل على -

.صم71التي تبلغ دائرتھا 
.غ390غ و ال یقل عن 430وزن الكرة عند ابتداء اللعب ال یزید عن -
20مالیة قدرھا وإال فإّن الفریق یعاقب بخظیةیجب على كل فریق إحضار كرة صالحة للعب قبل بدایة المقابلة-

دینارا وفي صورة عدم تسدیدھا في أجل ال یتعدى یوم األربعاء من األسبوع الموالي یتّم سحب نقاط الحوافز 
.وإن لم یكن یتمتع بنقاط الحوافز یتم ھزم الفریق بالغیاب

مباراة و نقاط عب یخسر الو في حالة ضیاع الكرة وعدم إنھاء المباراة فإن الفریق الذي لم یوفر كرة صالحة لل-
وعلى الحكم تدوین اسم الفریق الذي لم یوفر كرة صالحة للعب مع إمضاء قائد الفریق على ورقة الحوافز
.التحكیم

الّزي الریاضي: 3مادة 
  یجب على الفریق الذي یستقبل أن یصطحب معھ زیّان بألوان مختلفة و إن تعّذر علیھ ذلك یجب علیھ

أزیاء الفریقین وعدم إحضار كبیر فيالّزي العادي، و في صورة تشابھمع ) Dossard(إحضار ظھارة 
. ذلك للمنظمة أو المكتب الجھويإجراء المباراة و رفع تقریر في عدم یمكن للحكم ) Dossard(ظھارة 

.المقابلة و نقاط الحوافزالفریق المخالف یخسرو
 یجب على الالعب أن یكون حامال لحذاء مطاطي )Non cramponnés ( و واقي الرجل إجباري

)Protège tibia.(
ال یجب أن یحمل الالّعب أي شيء فیھ خطورة على نفسھ و على بقیّة الالّعبین.
 و الفریق الذي لم یحضر معھ صندوق ) لإلسعافات األولیة ( كل فریق مطالب بإحضار صندوق األدویة

یتم تسدیدھا بمقر المنظمة أو المكتب الجھوي في ) د 20( األدویة یعاقب بخطیة مالیة قدرھا عشرون دینار 
یخسر المباراة و نقاط وإن لم یتم تسدید المبلغ عاء من األسبوع الموالي للمقابلةأجل ال یتعدى یوم األرب

.الحوافز
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عدد الالعبین: 4مادة 
العبین أساسیین6یتركب كل فریق من )1
على األكثرمعوضین6یمكن لكل فریق اعتماد )2
یجوز لحارس المرمى أن یغیّر مكانھ مع أّي العب آخر كلما اقتضى األمر بشرط الحصول الموافقة المسبقة للحكم، )3

.و یتم التغییر أثناء توقف المباراة
.العبین4الحد األدنى لكل فریق عند بدء المباراة ھو )4
عبین فإنّھ یجب إنھاء المباراة ال4المیدان أقل من في حالة طرد عدد من الالعبین و أصبح عدد الالعبین فوق )5

:باحتساب یعتبر الفریق منھزما و
بأكثر من ھدفینالنتیجة الحاصلة عند توقف المباراة في صورة المنسحب منھزما.
 0–2في حالة التعادل عند توقف المباراة یعتبر الفریق المنسحب منھزما بنتیجة
 0–2عند توقف المباراة یعتبر ھذا األخیر منھزما بنتیجة في حالة تفوق الفریق المنسحب

ال یمكن ألي العب سجل اسمھ على ورقة التحكیم أن یشارك في مقابلة أخرى في نفس الیوم و في أي نشاط بدني)6
.وفي صورة ثبوت ذلك یتّم ھزم الفریق بالغیاب

:التي تتعلق بعدد الالعبینالتجاوزات)7
یجب على الحكم إیقاف اللعب من مكان آخر خالف منطقة التبدیل التبدیل دخل بدیل قبل خروج المستبدل أثناء-

.وإنذار البدیل واستئناف اللعب بركلة حرة غیر مباشرة للفریق المنافس
المنصوص علیھ ببطاقة النّشاط اللعب ضمن آخر فریق تابع لنفس فریقالال یمكن ألي العب حامال لبطاقة نشاط ب)8

..وفي صورة ثبوت ذلك یتّم ھزم الفریق بالغیابالجمعیّة

مّدة المباراة: 5مادة 
.دق10دق تتخللھا راحة بـ25تدور المباراة في شوطین یدوم كل واحد -
.الحكم إیقاف التوقیتو على . یتمتع كل فریق بوقت مستقطع قدره دقیقة واحدة في كل شوط-
.إذا لم یطلب الفریق الوقت المستقطع في الشوط األول فال یمكن تعویضھ في الشوط الثاني-
یمكن تمدید الوقت عند وجود وقت ضائع ألي سبب من األسباب حسب تقدیر الحكم و إال في حالة -

.وجود ركلة جزاء

:المقابلة: 6مادة 
.بإجراء قرعة بین الفریقین)جھة الملعب أو ركلة البدایة(یتقرر اختیار انطالق المقابلةقبل -
دقیقة من التّوقیت المحّدد للمقابلة و بعد مناداة الحكم یعتبر متغیّبا عن 15كل فریق لم یكن جاھزا للعب بعد -

.إالّ إذا كان الغیاب ألسباب مبّررة و قاھرة و مجّسمة بوثائق اإلثبات) Forfait(المقابلة 

الكرة داخل و خارج الملعب:7مادة 
سواء على أو الشبكة العلویة للملعبتعتبر الكرة خارج اللعب إذا اجتازت بأكملھا خط المرمى أو خط التماس -

.األرض أو في الھواء
).خطي التماس و خطي المرمى ( تعتبر الخطوط ضمن حدود الملعب -
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احتساب األھداف: 8مادة 
الھدف عندما تجتاز الكرة بأكملھا خط المرمى بین القائمین و تحت العارضة بشرط أن ال تكون قد رمیت أو یحتسب)1

.حملت أو دفعت عمدا بید أو بذراع العب من الفریق المھاجم، و للحكم القرار األخیر
.بین القائمینط المرمى الموجودخال یحتسب الھدف في حالة لمس الكرة للشبكة العلویة للملعب ثم تجتاز )2

األخطاء المباشرة و الغیر المباشرة: 9مادة 
األخطاء المباشرة
ركل أو محاولة ركل الخصم)1
إعثار الخصم باستعمال الرجلین أمامھ أو خلفھ)2
القفز على الخصم)3
مكاتفة للخصم عنیفة أو خطیرة)4
مكاتفة الخصم من الخلف)5
ضرب أو محاولة ضرب أو البصاق)6
مسك الخصم)7
دفع الخصم)8
مكاتفة الخصم بالكتف)9

الزحلقة لمحاولة لعب أو بدون لعب الكرة)10
)ھذا ال ینطبق على حارس المرمى داخل منطقة الجزاء ( لعب الكرة بالید أو دفعھا بالذراع )11

األخطاء الغیر المباشرة
مضایقة الخصم)1
مضایقة الحارس في منطقة العملیات)2
یدهتقبل حارس المرمى كرة من زمیلھ و مسكھا ب)3
.ثواني عند تنفیذ أي مخالفة4مسك الكرة أكثر من )4
تعمد إضاعة الوقت)5
.لعب الكرة مرتین متتالیتین من طرف نفس الالعب)6
.التماس)7
.سب الجاللة)8

احتساب األھداف: 10مادة 
:تنقسم الركلة الحرة إلى قسمین 

.یمكن تسجیل ھدف منھا مباشرة: مباشرة )1
.ال یمكن تسجیل ھدف منھا إال إذا لمس الكرة أو لعبھا العب آخر قبل أن تدخل المرمى:غیر مباشرة)2

ركلة الجزاء: 11مادة 
م عن نقطة تنفیذ الركلة، 5عند تنفیذ ركلة الجزاء یجب أن یكون جمیع الالعبین خارج منطقة الجزاء و على بعد -

.و في صورة مخالفة ذلك یتم إعادة تنفیذ ركلة الجزاء
أن یعرف الحكم الالعب الذي سینفذ ركلة الجزاء و على الحارس أن یقف دون أن یحرك قدمیھ على خط یجب- 

.المرمى حتى تصبح الكرة في اللعب، و في صورة مخالفة ذلك یتم إعادة تنفیذ ركلة الجزاء
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التّماس: 21مادة 
.التّماس سواء على األرض أو في الھواءخطالكرة بأكملھا تتجاوزعندما -
و على المنافس أن یكون أو خارج خط التماسیجب أن تكون الكرة ثابتة على خط التّماس تنفیذ التّماسعند -

ثوان بدایة من تأكده أن المنافس قد احترم المسافة 5ویجب على الحكم احتساب م من نقطة التنفیذ3على بعد 
.القانونیة

.ثوان یتم إعادتھا للفریق المنافس5تنفیذ الركلة خالل إذا لم یتم -
ثوان و إال فإن الحكم یعلن على مخالفة ضده غیر مباشرة تنفذ من 3على الحارس عدم االحتفاظ بالكرة أكثر من -

.أمتار و یكون المكان حسب تقدیر الحكم6على خط 
.لمنفذ منھ الركلة تابع لمنطقة المنافسإذا كان التماس اال یتم احتساب ھدف یسجل مباشرة من التماس-
إذا لمست الكرة الشبكة العلویة للملعب یقع احتساب رمیة تماس-

رمي الكرة من طرف الحارس: 31مادة 
یكون رمي الكرة من طرف الحارس بالید، و تعتبر رمیة المرمى صحیحة حینما تلمس الكرة العب آخر خارج -

إذا تخطت الكرة نصف الملعب الثاني فإّن الحكم یحتسب ضربة واألولجزاء داخل حدود نصف الملعبمنطقة ال
.حرة غیر مباشرة للفریق المنافس على طول خط نصف المیدان

الركنیــة: 41مادة 
سواء في الھواء أو على األرض ما عدا بین القائمینالكرة بأكملھا خط المرمى تتجاوزتحتسب الركنیة حینما -

.مدافع أو حارس المرمىبعد لمسھا من طرف 
.م عن نقطة تنفیذ الركنیة3العبي الفریق المنافس یظلوا على بعد ال یقل -
. یمكن تسجیل ھدف مباشر من الركنیة-

األعمار: 51مادة 
: سنة فما فوق20العبین 6كرة القدم -1
:سنة فما فوق40العبین6كرة القدم -2

،فما فوقسنة35التحكیم العبین اثنین على أقصى تقدیر أعمارھم بین بإمكان كل فریق تشریك و تدوین على ورقة
.ببطاقة نشاط مؤشر علیھا لھذا الغرض من طرف المنظمة

العقوبات: 61مادة 
.ال یعاقب أي العب إالّ عند ارتكابھ ھفوة فنیّة أو إداریّة و ترتكز العقوبة على الھفوة التي ھي أخطر)1
.الّدورات بمختلف أنواعھا، الالعب المخالف یعاقب بنصف العقوبة المدونة في سلم العقوباتفي المباریات الودیّة أو )2
اإلنذار باعتماد البطاقة الصفراء)3
اإلقصاء باعتماد البطاقة الحمراء مباشرة، ال یتم تعویض الالعب المقصى و یلزم بمغادرة المیدان إلى حجرات )4

.المالبس
یمكن تعویض الالعب المقصى بالعب آخر بعد دقیقتین أو إذا قبـِل فریقھ ھدفا قْبل إقصاء نھائي و = اإلنذار الثاني )5

.انتھاء الدقیقتین
إذا تحصلت الجمعیة على إنذار وحید طیلة الموسم الریاضي ال یحتسب في ترتیب كأس الروح الریاضیة وفي )6

إنذارین لنفس الالعب في نفس أو ورقة حمراء نتیجةصورة حصول الفریق على إنذارین خالل الموسم الریاضي 
.یتحصل ھذا األخیر على الكأس الثانیة للروح الریاضیةالمقابلة
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إسناد النقاط: 71مادة 
إسناد نقاط المباراة )1

نقاط 3= االنتصار -
2نقطتین = التعادل-
1نقطة واحدة = الھزیمة-
صفر من النقاط الترتیب و الحوافز=الغیاب الغیر المبرر-

إسناد نقاط الحوافز)2
.حوافزنقطتینالفریق الذي ال ینال ورقة صفراء أو حمراء في مباراة، یتحصل على -
حوافزواحدة نقطةالفریق الذي ینال ورقة صفراء واحدة یتحصل على -
.نقاط الحوافزأو أكثر ال یتحصل على ة صفراء إضافیة الفریق الذي یتحصل على ورق-
.ال یتحصل على نقاط الحوافزأو أكثرالفریق الذي ینال ورقة حمراء واحدة-

الترتیب)3
:في حالة التعادل في الترتیب یترتب ما یلي

الّنتیجة الحاصلة بین الفرق المعنیة -
األهداف المسجلة والمقبولة بین الفرق المعنیة-
األهداف المسجلة بین الفرق المعنیة-
األهداف المسجلة والمقبولة في جمیع المقابالت-

الشؤون اإلداریة: 81مادة 
 في صورة عدم توفیر ورقة التحكیم من الفریق المضیف تدور المقابلة بتعمیر ورقة عادیة وتخطئة :ورقة التحكیم

یتم تسدیدھا بمقر المنظمة أو المكتب الجھوي في أجل ال یتعدى یوم األربعاء . الفریق المعني باألمر بعشرین دینارا
وفي صورة عدم تمتعھ بنقاط الحوافز یتّم ھزمھ زمن األسبوع الموالي للمقابلة و إال فإن الفریق یخسر نقاط الحواف

.بالغیاب
مع بدایة المقابلة واسمھ مسجل على ورقة التحكیم لھ الحق یلتحق بفریقھلم الالعب الذي : الالعب المعوض

بااللتحاق بمقعد البدالء أو االنضمام للعب قبل أن یعلن الحكم على بدایة الشوط الثاني و بعد التثبت من طرف الحكم 
.و قائد الفریق المنافس

دیناراتتعرض لخطیة بعشرینأو مرافقولؤالجمعیة التي لم تكن مرافقة بمس: المرافق.

:91مادة 
ساعة على األقل قبل 72یتحتم على الجمعیات المنخرطة إعالم المنظمة أو المكتب الجھوي بإجراء المقابالت الودیة 

لى عالمنظمة یمكن أن تسھر وأما بالنسبة لتنظیم الدورات فینبغي أن یكون اإلعالم قبل أسبوع من إجراء الدورة.المقابلة
المراقبین أو المالعب خالل ھذه الّدورات بطلب كتابي من الجمعیات و تحّمل المصاریف على الفریق توفیر الحّكام و 

.المنظّم
.ال یسمح ألي حكم إدارة دورة إال بعد إعالم المنظمة أو المكتب الجھوي كتابیا وبعد موافقتھا-

:02المادة 
.لمختلف األنشطةالقانون الّریاضي العام للمنظّمة یمثّل اإلطار المرجعي


