
المواد الممنوعة على الجماهير

�ذه ل�ست القائمة الكاملة للسلوك�ات والعناصر المحظورة� �مكن الحصول على القائمة الكاملة من أفراد األمن

غير مسموح بالسلوكيات والتصرفات التالية في االستاد

PROHIBITED ITEMS FOR SPECTATORS

The following activities are not permitted within the stadium

This is not the full list of prohibited items and actions. The full list will provided by Security Sta�

Explosives, detonators and items containing 
them; Flammable and pyrotechnic 
substances and items Compressed and 
liquefied gases

Narcotic, psychotropic and toxic substances, 
their precursors, including in the form of 
medicines

المــواد المخــدرة وذات التأ�یــر العقلــي والســامة، 
ــك مــا ھــو فــي  ــة، بمــا فــي ذل ومركبا�ھــا األولی

شكل دواء

Mounts for photo and video equipment 
(with three supports tripods or one support 
monopod, including selfie sticks)

حامالت أجھزة التصو�ر الفوتوغ�افي والفید�و 
ذات القوائم الثالثیة أو ( األحادیة بما في ذلك 

عصا السیلفي )

Weapons of any type, including for 
self-defence, ammunition or components of 
guns and Piercing or bladed items, knives, 
cold steel weapons,

Advertising materials of any kind and any 
promotional or commercial object

Work tools
(permitted only for accredited persons)

Masks, helmets, and other items which may 
conceal a person’s face with the exception of 
national and religious attire.

Oxidising substances and organic peroxides 
Toxic, radioactive, caustic or corrosive 
materials Poisonous, noxious or pungent 
substances Matches and lighters

Glass containers and bottles, aerosol cylinders, 
Thermoses and flasks or liquids in containers 
larger than 100 ml

Body protection gear: bullet-proof vests, 
body protection gear used in martial arts or 
extreme sports, or corsets

Medical drugs not more than 1 packet of up
to 7 different medications

Any animals with the exception of
assistance dogs. Umbrellas

Moving and gliding aircraft or their models 
(gliders, drones, kites, etc.)

Sports gear and sports equipment, including 
bicycles, rollers, skateboards and kick scooters, 
(including, balls and Frisbees) Recording or transmitting devices

Materials (including self-made items) which 
use can be resulted in generating smoke or 
flames Food and beverages (including alcoholic) Paper rolls

Electronic, mechanical or manual instruments 
and/or devices producing noise, larger than 
120 cm in 3 dimensions and those for 
producing loud sounds (including vuvuzelas).

Equipment that may interfere with the 
conduct of the Events or create inconvenience 
to their participants (laser devices, lights), 
radio stations, sound amplification 
equipment, including megaphones

Poles for flags or posters of any type, It is 
allowed to use only flexible plastic poles and 
so-called two-piece poles no longer than 1 
meter and no more than 1 cm in diameter and 
made from a material that is not a fire hazard

األعــالم والالفتــات التــي یتجــاوز قیاســھا (٢ * ١.٥ ) متــر إال 
ــدث.  ــة للح ــة المنظم ــة الجھ ــى موافق ــول عل ــد الحص بع
ــك  ــاویة لذل ــات المس ــالم والملصق ــول األع ــموح بدخ مس
القیــاس أو األصغــر منــھ شــ��طة أن تكــون مصنوعــة مــن 
مــواد منخفضــة القابلیــة لالشــتعال والمطابقــة لجمیــع 

المعا�یر واللوائح التي تحددھا الجھة المنظمة.

• المواد المتفجرة، وصواعق التفجیر، وكل ما 
یحتوي علیھما

• العناصر والمواد القابلة لالشتعال والمفرقعات 
• الغا�ات المضغوطة والسائلة

Flags and banners larger than 2 x 1.5m, unless 
preapproved by the Event organisers. Smaller or 
equal size flags and posters are allowed on the 
condition that they are made from a material 
categorised as a “low fire hazard”, are compliant 
with all codes and standards, and are not prohibited 
under any other sections of these Stadium 
regulations

ــاع  ــلحة الدف ــك أس ــي ذل ــا ف ــا بم ــلحة بأنواعھ األس
البنــادق،  ومكونــات  والذخائــر،  النفــس،  عــن 
.واألدوات الثاقبــة أو ذات الشــف�ات، والســكاكین، 

واألسلحة ال�یضاء

المواد اإلعالنية بأنواعها وأي مواد ت�ويجية أو 
دعائية

أدوات العمل
مسموح بها للمص�ح لهم فقط.

یمكــن  أخــرى  عناصــر  وأي  والخــوذات  األقنعــة 
األلبســة  باســ�ثناء  الوجــه  الخفــاء  اســتخدامھا 

التقلیدیة الوطنیة والدینیة

المواد المؤكسدة وال�ی�وكسیدات العضویة
أو  الكاویــة  أو  المشــعة  أو  الســامة  المــواد 

المسببة للتآكل
المواد السامة أو الضارة أو النفاذة

أعواد الثقاب والوالعات وأســطوانات  الزجاجیــة،  والقوا��ــر  العبــوات 
ــة، أو  ــر الحافظــة للحــ�ارة والعادی البخــاخ. القوا��

السوائل في عبوات ت��د سعتھا عن ١٠٠ مل

لــوازم الحمایــة الشــخصیة مثــل الســت�ات الواقیــة 
فــي  المســتخدمة  واألدوات  الرصــاص،  مــن 
أو  العنیفــة  ال��اضــات  او  القتالیــة  الفنــون 

مشدات الجسم (الكورسیه)

المواد التي یمكن أن ینجم عن استخدامھا تصاعد 
الدخان أو اللھب (بما في ذلك األشیاء یدویة 

الصنع )

األغذية والمش�وبات
( بما فيها المش�وبات الكحولية )

اآلالت واألجھــزة المصــدرة للضوضــاء، ســواء كانــت بك�ات المناد�ل الورقیة
الكت�ونیــة أو میكانیكیــة أو یدویــة، التــي ی��ــد مجمــوع 
أبعادھــا الثالثــة – الطول والعرض واالرتفاع - على ١٢٠ 
ســم، وتلــك التــي تصــدر ضوضــاء عالیــة (بمــا فیھــا 

أبواق الفوفو��ال )

العقاقير الط�ية: مسموح بعبوة واحدة فقط من 
كل دواء بحد أقصى ٧ أنواع من األدویة

الحیوانات عدا كالب المساعدة. األجھزة التي قد تشوش على سیر الفعالیات أو تسبب المظالت
اإلزعاج للمشاركین مثل اجھزة (اللی�ر واإلضاءة، أو 

تشوش على محطات االتصال) .الالسلكي، ومعدات 
تضخیم الصوت بما في ذلك مكب�ات الصوت

الطائ�ات المتحركة أو الش�اعیة أو نماذجھا 
(الطائ�ات بدون طیار أو الورقیة )

ذلــك  فــي  بمــا  ال��اضیــة  والمعــدات  األجھــزة 
وألــواح  وال�الجــات  والســكوتر  الھوائیــة  الد�اجــات 

الت�لج، والك�ات واألطباق الطائرة

حوامل اlJعالم أو الملصقات من أي نوع من المص�ح أجهزة التسجيل أو البث
به استخدام الحوامل البالستيكية فحسب والحوامل 

المكونة من قطعتين التي ال ي��د طولها على متر وال 
ي��د قطرها على ١ سم ومصنوعة من مادة غير قابلة 

لالشتعال

األجسام الضخمة التي یتجاوز مجموع أبعادھا 
الثالثة (الطول والعرض واالرتفاع) ٧٥ سم بما 

یشمل عربات األطفال

Any quantities of powdery materials

Bulky items large objects with the sum of 
three dimensions of which in length, 
width and height exceeds 75cm Including 
baby strollers

المساحیق بأي كمیة

أجھزة الالسلكي واألجھزة ذات الترددات العالیة

Television and telecommunication 
equipment

Radioelectronic means and high-frequency 
devices

المعدات التلف��ونیة ومعدات االتصاالت

مواد التلو�ن

Any items that outwardly resemble any 
Prohibited Items or are copies or equivalents 
thereof

Coloring substances

ــد  ــي أح ــا الخارج ــي مظھرھ ــبه ف ــر تش أي عناص
العناصــر الممنوعــة أو التــي تعــد نســخة منــه أو 

تعادله

Materials of offensive or discriminatory nature 
containing wording or symbols or attributes 
aimed at discrimination of any kind.

المــواد المســيئة أو العنص��ــة والتــي تحتــوي علــى 
كلمــات أو رمــوز تســتهدف أي شــكل مــن أشــكال 

التم�يز

Unauthorised access of the stadium and 
restricted zones not specified on the 
spectator’s ticket or accreditation (and SAD)

Distributing or consuming narcotic or 
psychotropic substances, or any potentially 
dangerous psychoactive substances or 
opiates

Reselling match tickets and/or any 
documents entitling their holders to receive 
match tickets

Smoking and Vaping (except in designated 
areas if provided)

Actions that could cause crowding in a 
manner that creates a risk of a stampede or 
public disturbances

Broadcasting or recording for commercial 
gain. Gambling, Betting, courtsiding

Holding any public actions not outlined in 
the guidelines of the Events or not in 
compliance with the legislation of the state 
of Qatar; promoting any political or 
ideological messages

الدخول بدون تص��ح إلى االستاد أو القطاعات 
غير المذكورة على التذكرة أو تص��ح الدخول 

�نظيم أي أنشطة عامة غير مجدولة في برنامج 
الفعاليتين أو مخالفة للقوانين المعمول بها في 

دولة قطر لت�وي� رسائل سياسية أو أيد�وجية.

تو��ع أو تعاطي المواد المخدرة أو ذات التأ�ير 
النفسي أو أي عقاب نفسي أو مادة أفيونية قد 

تكون خطيرة التأ�ير 

إعادة �يع تذاكر المبا��ات أو أي وثائق تخول 
لحاملها الحصول على تذاكر المبا��ات                             

التدخين والتدخين اإللكت�وني عدا في األماكن 
المخصصة لذلك إن وجدت 

التصرفات التي قد تؤدي إلى الت�احم بصورة 
يمكن معها حدوث تدافع أو اضط�ابات عامة

البث أو التسجيل بغرض تحقيق مكاسب تجا��ة  المقامرة و الم�اهنة 

Selling goods or conducting any type of 
business on the territory of the stadium 
and/or an adjacent territory

�يع البضائع أو القيام بأي عمل تجاري داخل 
االستاد أو المنطقة المتاخمة 

Starting a fire or launching pyrotechnics at 
the stadium or an adjacent territory

اشعال النار أو اطالق األلعاب النا��ة في االستاد 
أو المناطق المتاخمة له 


