
ا�واد ا�منوعة عىل اجلمهور
Prohibited Items for Spectators

ا�ناظري وجميع ا�عدات البرصية ا�كّربة (عدسة 
كامريات التصوير اليت يزيد حجمها عن ١٠ سم)

تنطبق االستثناءات عىل ضعاف البرص

Binoculars and any other optical 
magnifying equipment (Photographic 
cameras lenses larger than 10cm). 
Exceptions apply for partially sighted

Television and telecommunication 
equipment

ا�عدات التلفزيونية ومعدات االتصاالت

Containers and bottles, thermoses and 
flasks of any material

العبوات والقوارير العادية والقوارير احلافظة للحرارة 
واألوعية بأنواعها

Lighters and matches

الوالعات وأعواد الثقاب

Tools of trade (exceptions apply
for accessibility ticket holders)

أدوات الصنعة (تنطبق االستثناءات عىل حاميل التذاكر 
من ذوي االحتياجات اخلاصة)

Items with political, o�ensive or 
discriminatory messages

ا�واد اليت تحتوي عىل خطاب سيايس أو عدواين أو 
تميزيي

Mounts for photo or video
equipment

حامالت أجهزة التصوير الفوتوغرايف والفيديو

Bulky items for which the sum of three 
dimensions exceeds 75cm and which can 
not be stored under the seat in the 
stadium (exceptions apply for 
accessibility ticket holders)

ا�واد الضخمة اليت يزيد مجموع أبعادها الثالثة ٧٥ 
سم واليت ال يمكن وضعها تحت ا�قاعد باالستاد 
(تنطبق االستثناءات عىل حاميل التذاكر من ذوي 

االحتياجات اخلاصة)

اآلالت ا�وسيقية (ا�يكانيكية أو اليدوية) اليت ال يمكن 
تمريرها بسهولة داخل جهاز األشعة السينية �سح 

األمتعة (٦٠ سم x ٤٠ سم) أو اليت ال يمكن إخضاعها  
للفحص األمين

Any musical instruments (mechanical or 
manual) that do not fit easily within the 
window of the X-ray baggage scanner 
(60*40cm) or could not be searched

Liquids in containers of more than 100 
ml. Exceptions apply for medical reasons 
(with the provision of the medical health 
statement in English or Arabic) and for 
baby milk

عبوات السوائل اليت يزيد حجمها عن ..1 مل. تنطبق 
االستثناءات عىل احلاالت الطبية (ا�صحوبة بشهادة 

طبية باللغة اإلنجلزيية أو العربية) وحلليب األطفال

Umbrellas

ا�ظالت 

Food and beverages including alcohol 
(exceptions apply for medical reasons 
(with the provision of the medical health 
statement in English or Arabic) and for 
baby milk

ا�أكوالت وا�رشوبات بما فيها ا�رشوبات الكحولية 
(تنطبق االستثناءات عىل احلاالت الطبية ا�صحوبة 
بوصفة طبية باللغة العربية أو  اإلنجلزيية) وحليب 

األطفال

Sports gear and equipment including 
bicycles, rollers, skateboards, kick 
scooters and helmets including balls and 
frisbees

األجهزة وا�عدات الرياضية بما يف ذلك الدراجات 
اهلوائية والزالجات وألواح الزتجل و والسكوتر واخلوذات 

والكرات واألطباق الطائرة

Not flexible flagpoles or poles larger 
than 1m in length and 1cm in diameter

حوامل األعالم الغري ا�رنة أو احلوامل اليت يزيد طوهلا 
عن 1 مرت و يزيد قطرها عن ١ سم 

مواد التلوين وا�ساحيق والرذاذات باستثناء 
مستحرضات التجميل لالستخدام الشخيص ومنتجات 

العناية بالطفل واألدوية

Coloring substances, powdery materials 
and sprays except for personal makeup 
items, baby care products and medicine

Animals (with the exception of 
assistance dogs)

جميع أنواع احليوانات باستثناء كالب ا�ساعدة

معدات حماية اجلسم: السرتات الواقية من الرصاص 
أو تلك ا�عدات اليت يتم استخدامها يف فنون القتال أو 

الرياضات العنيفة  أو ا�شدات (الكورسيه)

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

Equipment such as laser devices, lights, 
sound amplification equipment, 
including megaphones (loudspeakers)

األجهزة مثل أجهزة اللزير واإلضاءة، ومعدات تضخيم 
الصوت بما يف ذلك مكربات الصوت

أسطوانات الغاز والغازات ا�ضغوطة / السائلة  
وسوائل الوقود والغازات القابلة لالشتعال (يسمح 

بالسجائر وجهاز واحد للسجائر اإللكرتونية لكل شخص)

Aerosol Cylinders; Compressed / 
Liquefied gases; Fuel liquids, flammable 
gases (cigarettes and 1 vaping device per 
person allowed)

ا�واد ا�تفجرة، وصواعق التفجري، وكل ما يحتوي عليها؛ 
العنارص وا�واد القابلة لالشتعال وا�فرقعات؛ أي مادة 

تستخدم إلطالق الدخان أو اللهب؛ األلعاب النارية 
الباردة؛ ا�فرقعات النارية

Explosives, detonators and any item that 
contains such material/devices; 
flammable and pyrotechnic substances; 
any item that can be used to generate 
smoke or flames; cold pyrotechnics; and 
firecrackers

األسلحة بأنواعها بما يف ذلك أسلحة الدفاع عن 
النفس، والذخائر، ومكونات البنادق، واألدوات الثاقبة 

أو ذات الشفرات، والسكاكني، واألسلحة البيضاء

Weapons of any type, including for any 
self-defense, ammunition or components 
of guns, piercing or bladed items, 
including knives and steel weapons

Moving and gliding aircrafts or balloons / 
inflatable balls

الطائرات ا�تحركة و الرشاعية و الكرات القابلة للنفخ / 
البالونات

Medical drugs in excess of personal 
medical requirements

األدوية بكميات تتجاوز ا�تطلبات الطبية الشخصية

Radio Frequencies and Wireless Devices 
without approved CRA Tag

ترددات الراديو واألجهزة الالسلكية بدون ملصق 
معتمد من هيئة تنظيم االتصاالت

Promotional or commercial items or 
materials

ا�واد اإلعالنية وأي مواد ترويجية أو دعائية

ا�واد السامة أو الضارة أو النفاذة
ا�واد ا�ؤكسدة أو الصلبة القابلة لالشتعال أو 

البريوكسيدات العضوية
ا�واد اخلطرة أو ا�شعة أو الكاوية أو ا�سببة للتآكل

Poisonous, noxious or pungent 
substances, oxidising substances, 
combustible solids, organic peroxides, 
and toxic, radioactive, caustic or 
corrosive materials

السلوكيات ا�منوعة يف االستاد
The following activities are not permitted within the stadium

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

إعادة بيع التذاكر أو أي وثائق تخول حاملها احلصول 
عىل تذاكر

Unauthorised access of the stadium and 
restricted zones not speci�ed on the 
spectator’s ticket

الدخول بدون ترصيح إىل االستاد أو ا�واقع غري ا�ذكورة 
عىل تذكرة ا�شجع

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

بيع البضائع أو القيام بأي عمل تجاري داخل االستاد 
أو ا�نطقة ا�حيطة به

Smoking and vaping outside of 
designated areas, if these are made 
available

التدخني وتدخني السجائر اإللكرتونية خارج ا�ناطق 
ا�خصصة لذلك يف حال توافرها

Starting a �re or launching pyrotechnics 
at the stadium or an adjacent territory

إشعال النار أو إطالق األلعاب النارية يف االستاد أو 
ا�ناطق ا�حيطة به

Remove items of clothing or otherwise 
remain in a state of undress (including 
being shirtless) or reveal intimate body 
parts

خلع أي قطعة مالبس أو التواجد بحالة من عدم 
االحتشام (بما يف ذلك بدون قميص) أو الكشف عن 

مناطق حساسة يف اجلسم

أي سلوك يخالف مدونة قواعد السلوك اخلاصة 
باالستاد وأحكام تذاكر FIFA وسياسة FIFA حلقوق 

اإلنسان أو يهدد السالمة العامة أو يلحق الرضر 
بسمعة احلدث

Any action in violation of the Stadium 
Code of Conduct, FIFA Ticketing Terms, 
FIFA Human Rights Policy or that may 
compromise public safety and/or harm 
the reputation of the Event

الترصفات اليت قد تؤدي إىل الزتاحم بصورة يمكن 
معها حدوث تدافع أو اضطرابات عامة بما يف ذلك 

احتالل السالمل ومناطق االلتقاء أثناء ا�باراة

Actions that could cause crowding in a 
manner that creates a risk of a stampede 
or public disturbances including 
occupying staircases and concourse 
areas during the match

Broadcasting or recording for 
commercial gain

البث أو التسجيل بغرض تحقيق مكاسب تجارية

Gambling, betting, courtsiding

القمار وا�يرس والرهان

Flags and banners larger than 2m x 1.5m

األعالم والالفتات اليت يزيد حجمها عن
٢ مرت x ١.٥ مرت

Note: This list is not exhaustive, the FWC 2022 Stadium Code of Conduct is available at
FIFA website
Please check the detailed list via QR code below

Security personnel and authorities are authorised to confiscate (or prohibit access of) any 
items included or not included on the list if deemed to be unsafe.

مالحظة: هذه القائمة غري شاملة، ويمكن االطالع عىل مدونة السلوك داخل االستاد لبطولة
FIFA قطر ٢٠٢٢™ عىل موقع FIFA كأس العامل

يرىج االطالع عىل القائمة التفصيلية من خالل مسح رمز الكيو آر أدناه

يحق �وظفي األمن مصادرة أو التحفظ عىل أي مواد مدرجة أو غري مدرجة يف القائمة إذا اعتربت غري آمنة.
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