
Coloring substances except 
cosmetics and coloring beauty 
products for personal use

مواد التلوين باستثناء مستحرضات 
التجميل والتلوين لالستخدام الشخيص

Work tools
Exception for all accredited 
persons and for tools required 
for small wheelchair repairs 

أدوات العمل
تنطبق االستثناءات عىل األشخاص ا�رصح 

هلم واألدوات ا�خصصة لإلصالحات 
البسيطة  للكرايس ا�تحركة

Food or beverages
Exception for all accredited 
persons, food / liquids for 
infants, food for medical reasons

ا�أكوالت وا�رشوبات
تنطبق االستثناءات عىل األشخاص ا�رصح

هلم وغذاء / سوائل الرضع و الغذاء 
All kind of mountsألسباب طبية

Exception for accredited media 
persons and EMC sta�

حامالت األجهزة بأنواعها
تنطبق االستثناءات عىل اإلعالميني ا�رصح 

هلم وموظفي رشكة إدارة الفعالية

Powdery materials of any quantity. 
Exceptions for medicines and 
personal care products

ا�ساحيق بأي كمية. باسثتناء األدوية 
ومنتجات العناية الشخصية

Explosives, detonators and items 
containing them

ا�واد ا�تفجرة، وصواعق التفجري، وكل ما 
يحتوي عليها

Bulky items (e.g. folding chairs)

ا�واد الضخمة كالكرايس القابلة للطي

Materials of political, o�ensive 
or discriminatory nature

ا�واد اليت تحتوي عىل خطاب سيايس أو 
عدواين أو رسائل تميزيية

Containers and bottles,
aerosol cylinders, thermoses and
flasks of any material or any 
other form of closed receptacle
Exceptions for accredited 
persons carrying food in 
containers and for spectators 
carrying baby food/milk or food 
for medical reasons in 
containers

العبوات والقوارير وأسطوانات البخاخ 
والقوارير احلافظة للحرارة والقوارير 

ا�صنوعة من أي مادة أو أي شكل آخر من 
العبوات ا�غلقة

تنطبق االستثناءات عىل األشخاص ا�رصح 
هلم الذين يحملون أغذية يف عبوات 

وللمشجعني الذين يحملون غذاء / حليب 
األطفال أو غذاء ألسباب طبية يف عبوات

Medication in quantities of more 
than 1 package of 7 di�erent 
medicines (in any form) and 
medical products. Exceptions for 
the person who holds a doctor's 
prescription (English/Arabic)

األدوية بالكميات اليت تزيد عن علبة واحدة 
لـ ٧ أدوية مختلفة (يف أي شكل) و ا�نتجات 

الطبية. تنطبق االسثتناءات عىل األفراد 
الذين بحوزتهم وصفة طبية (باإلنجلزيية أو 

العربية)

Flags, banners, posters larger 
than 2x1.5 m made of 
high-flammable materials and 
contain any prohibited content. 
Only flexible or “two piece” 
poles are allowed (less than 1 m 
long and 1 cm in diameter)

األعالم والالفتات وا�لصقات اليت يزيد 
حجمها عن ٢ مرت x ١.٥ مرت ا�صنوعة من 

مواد قابلة لالشتعال واليت تحتوي عىل 
رسائل ممنوعة. ُيسمح فقط باألعمدة 

ا�رنة أو ذات القطعتني (اليت ال يزيد طوهلا 
عن ١ مرت وال يزيد قطرها عن ١ سم)

Compressed, flammable or 
liquefied gases Including pocket 
lighters, matches and other 
materials, which can result in 
smoke or flames.
Exception for maintenance of 
photographic/video equipment 
for accredited persons

الغازات ا�ضغوطة والسائلة والقابلة 
لالشتعال بما يف ذلك الوالعات وأعواد 

الثقاب وغريها من ا�واد ا�سببة للدخان أو 
االشتعال. باستثناء ا�واد ا�ستخدمة 
لصيانة معدات التصوير الفوتوغرايف 

والفيديو  لألشخاص ا�رصح هلم

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

اآلالت و األجهزة اإللكرتونية أو ا�يكانيكية أو 
اليدوية ا�سببة للضوضاء واليت يزيد 

مجموع حجم أبعادها الثالثة عن ١٢٠ سم 
واألدوات اليت تصدر أصواتًا عالية

Sports gear and sports 
equipment, including bicycles,
roller-skates, skateboards, kick 
and electric scooters, balls and 
frisbees
Exception for all accredited 
persons 

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

والسكوتر العادي واإللكرتوين والكرات 
والصحون الطائرة

تنطبق االستثناءات عىل جميع األشخاص 
ا�رصح هلم

Any animals, except assistance 
dogs. Exceptions for falcons for 
accredited persons and 
dogs/horses for SSOC

جميع أنواع احليوانات باستثناء كالب 
ا�ساعدة. استثناءات أخرى: الصقور 

لألشخاص ا�رصح هلم والكالب / اخليول 
لعنارص جلنة عمليات األمن والسالمة

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

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

البنادق، واألدوات الثاقبة أو ذات 
الشفرات، والسكاكني، واألسلحة البيضاء

Radio electronic means  and 
high frequency devices
Television and 
telecommunication equipment.
Exception for all accredited 
person

أجهزة اإلرسال الالسلكية وأجهزة الرتدد 
العايل

معدات التلفزيون واالتصاالت.
تنطبق االستثناءات عىل جميع األشخاص 

ا�رصح  هلم

Liquids in containers exceeding 
100ml
Exception for baby milk (1 lt per 
child) and fluids for maintenance 
of  photographic/video 
equipment for accredited 
persons

السوائل يف عبوات يزيد حجمها عن ١٠٠ مل
باستثناء حليب األطفال (١ لرت لكل طفل) 

وسوائل صيانة معدات التصوير الفوتوغرايف 
/ الفيديو لألشخاص ا�رصح هلم

Moving and gliding aircrafts or 
their models (gliders, drones, 
kites, etc.)
Exception for SSOC o�icers and 
all accredited persons after the 
approval from SSOC

الطائرات ا�تحركة أو الرشاعية أو نماذجها 
(الطائرات الرشاعية وطائرات الدرونز 

والورقية وغريها)
تنطبق االستثناءات عىل عنارص جلنة 

عمليات األمن والسالمة وجميع 
األشخاص ا�رصح هلم بعد حصوهلم عىل 
موافقة من جلنة عمليات األمن والسالمة

Equipment that may interfere 
with the conduct of the event 
(laser devices, lights, radio 
transmitters and sound 
amplification equipment, 
megaphones)
Exception for all accredited 
persons

ا�عدات أو األدوات اليت قد تعيق سري 
احلدث (كأجهزة اللزير واإلضاءة  وأجهزة 

اإلرسال الالسلكية ومكربت الصوت 
وا�يجافون) 

تنطبق االسثتناءات عىل جميع األشخاص 
ا�رصح هلم

Paper rolls or paper in reams
Exception  for  all accredited 
person

لفافة الورق والرزم الورقية
تنطبق االستثناءات عىل جميع األشخاص 

ا�رصح هلم

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

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

القتال أو الرياضات العنيفة أو ا�شدات 
(الكورسيه) Advertising materials of any kind 

and any promotional or 
commercial object, apparel. 
Unauthorized commercial 
activities of any kind

ا�واد اإلعالنية بأشكاهلا وجميع األغراض 
وا�البس اليت تحتوي عىل عنارص  ترويجية 
أو تجارية. جميع أنواع األنشطة الرتويجية 

غري ا�رصح هلا  

Oxidising substances and 
organic peroxides
Toxic, radioactive, caustic or 
corrosive materials, poisonous, 
noxious or pungent substances

ا�واد ا�ؤكسدة والبريوكسيدات العضوية
ا�واد اخلطرة أو ا�شعة أو الكاوية أو 

ا�سببة للتآكل أو السامة أو الضارة أو 
النفاذة

 مهرجان FIFA للمشجعني™ ا�واد ا�منوعة 
FIFA Fan Festival™ Prohibited Items

Attendees who refuse to hand over or dispose of the Prohibited item(s) will be denied access to 
the Event.

You may be asked to leave or be removed from the Event for safety, security or any other reason 
deemed appropriate by the Event organisers.

The Event is being  ilmed. By entering the Event, you grant FIFA and any third party authorised by 
FIFA the unrestricted right and licence to use worldwide and in perpetuity your image, likeness, 
actions, name, voice and statements in connection with any live or delayed broadcast or other 
transmission or reproduction of the Event, in whole or in part, by means of any media existing 
now or in the future, for any purpose and without compensation, consideration or noti ication.

Follow the link to get the online version of the prohibited items list for the FIFA Fan Festival™.

ص منها بحضور الفعالية.
ّ
لن ُيسمح لألشخاص الذين يرفضون تسليم ا�ادة (ا�واد) ا�حظورة أو التخُل

قد ُيطلب منك ا�غادرة أو يتم إخراجك من الفعالية ألسباب متعلقة بالسالمة أو األمن أو ألي سبب آخر بحسب ما يراه
مناسبًا. ا�نظمون 

ص من FIFA، حقًا وترخيصًا مطلَقني باستخدام  هذا احلدث خاضٌع للتصوير، وبدخوله تمنح FIFA، وأي طرف ثالث مرَخّ
ل، أو أية تغطية  صورتك وما يشبهك وأفعالك واسمك وصوتك وترص يحاتك بما له صلة يف أية عملية بث مبارش أو مسَجّ

أخرى، أو إعادة إنتاج هلذه الفعالية، بشكل كامل أو جزيئ، حول العاَمل ودون أي قيد زمين، وعرب أية وسيلة إعالمية، 
ومجودة حاليًا أو يف ا�ستقبل، ألية غاية ودون أي مقاِبل أو تعويض أو إشعار مسبق.

تفضل بز يارة الرابط للحصول عىل نسخة إلكرتونية من قائمة ا�واد ا�حظورة يف مهرجان FIFA للمشجعني™.
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