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التعاريف

تابعة« »الخدمات ال
ــة  ــل وهــي إضافي ّري ــل شــركة ال ــل مقدمــة مــن قب خدمــات توصي

ــرام لوســيل.                        ــرو الدوحــة أو ت ــر مت ــركاب عب ــل ال ــب توصي بجان

»الممثل المفوض«
نفيذ شروط النقل هذه.     ت هو الشخص المفوض ب

»األطفال« أو »الطفل«
ــس(  ــه الخام ــتكمل عام ــنوات )اس ــس س ــن الخم ــغ س ل ــخص ب ــو ش ه
ــد(.      ــر بع ــي عش ان ث ــه ال ــتكمل عام ــم يس ــر )ل ــادي عش ــن الح ــى س حت

رو الدوحة« »مت
ــات  ــك المحط ــي ذل ــا ف ــه )بم ــزء من ــرو أو أي ج ــام المت ــو كل نظ ه
ــد  ــم تمدي ت ــد ي ــث ق ــر حي ــة، قط ــي الدوح ــار( ف ــة للمس ي تحت ــة ال ي ن ب وال

ــر. ــت آلخ ــن وق ــه م ل ــام أو تعدي النظ

ر الكترونية« »سكوت
رًا. ًا صغي ي ائ الطاقة، وعادة ما يستخدم محركًا كهرب ر يعمل ب سكوت

»القسم العائلي«
ــى  ــف عل ــيل مصن ــرام لوس ــة ت ــة أو عرب ــرو الدوح ــة مت ــن عرب ــم م قس

ــر.         ــت آلخ ــن وق ــو م نح ــذا ال ه

»الغرامة« 
ين االستخدام. ية مفروضة وفقًا لقوان هي عقوبة مال

»تصريح الرحالت الذهبية«
ة. ي تنقل على الدرجة الذهب ال راكب ب ل لرحالت يسمح ل هو تصريح ل

»الدرجة الذهبية« 
قسم من عربة المترو مصنف على هذا النحو من وقت آلخر.      

»األطفال الرضع« 
ــتكمل  ــم يس ــنوات )ل ــن 4 س ــى س ــوالدة حت ــر ال ــن عم ــخص م ــو ش ه

ــس(.   ــه الخام عام

ائع التجزئة المرخص له«  »ب
بيع تصاريح الرحالت. الث مصرح له ب طرف ث

»األمتعة« 
راكــب على الشــبكات،  ــي يمكــن أن يحملهــا ال ت األمتعــة الشــخصية ال

يد. ــب ال ــب الســفر أو حقائ ــي تتضمــن حقائ ت وال

»ترام لوسيل« 
ــك المحطــات  ــه )بمــا فــي ذل ــرام أو أي جــزء من ت هــو كل نظــام ال
ــث  ــة قطــر حي ــة لوســيل فــي دول ن ــة للمســار( فــي مدي ي تحت ــة ال ي ن ب وال

ــر. ــت آلخ ــن وق ــه م ل ــام أو تعدي ــد النظ ــم تمدي ت ــد ي ق

»الشبكات« 
ــرام لوســيل وأي مســارات نقــل تقــدم الخدمــات  ــرو الدوحــة وت مت

ــات(. ــي والعرب ان ابعــة )بمــا فيهــا المب ت ال

»المنطقة المدفوعة«

ــح رحــالت  راكــب الحصــول علــى تصري ــى ال ــي يتوجــب عل ت المنطقــة ال
ســاري المفعــول.   

»الراكب«
تنقل على الشبكات. تنقل أو ينوي ال هو شخص ي

»الشرطة«
ــون رقــم )٢3( لســنة 1993 بشــأن  القان شــرطي كمــا هــو معــرف ب
ــوة  ــرطة، ق ــون: » الش ــذا القان ــن ه ــادة 1 م ــت الم ــرطة. نص ــوة الش ق
ــر  اش ب ــا وت ــؤدي وظائفه ــة، ت ي ــوزارة الداخل ــة ل ابع ــلحة ت ــة مس نظامي

ــة.« ي ــر الداخل ــة وزي ــت رئاس ــا تح اختصاصاته

»المباني« 
ــك مســارات وجســور المشــاة  )بمــا فــي ذل ــكل  ــى أو هي ن أي مب
ــركاب. وال للجمهــور  احــة  المت ارات(  الســي ومواقــف  والمحطــات 

»البطاقة الشخصية القطرية«       
ــي  ــن ف ــن والمقيمي ي ــادرة للمواطن ــخصية الص ــة الش ــة الهوي بطاق

ــر. ــة قط دول

»المنطقة المحظورة«  
يها.  هي منطقة على الشبكات يمنع دخول الجمهور إل

»سكوتر« 
ــالت  ــالث عج ــن أو ث ي ت ــرية بعجل ــة البش الطاق ــل ب ــوارع تعم ــة ش مركب

ــن األرض. ــع ع ــب يدف ــا راك ــطح، بدفعه ــود وس ــع مق م

»الطالب«
ــى  ــي عشــر( حت ان ث ــن ســن 1٢ )اســتكمل عامــه ال هــو شــخص بي
ــم  ي تعل ــى ال لق ت ــرين( ي ــس والعش ــه الخام ــتكمل عام ــم يس ــن ٢5 )ل س
ــة قطــر ويحمــل البطاقــة الشــخصية  ــدوام الكامــل فــي دول بنظــام ال

ــة. القطري

»تصريح الرحالت«  
ــرة  ــكل تذك ــذ ش أخ ــد ي ــذي ق ــبكات، وال ــر الش ــل عب نق ت ــي ال ــق ف الح
ــى  ــة مصنوعــة مــن البالســتيك أو ســجل عل ــة أو بطاقــة ذكي ورقي

ــي. رون ــاز إلكت جه

»قوانين االستخدام«   
ــن  ــا م له ــم تعدي ت ــد ي ــي ق ت ــبكات )وال ــم الش ــي تحك ت ــح ال لوائ ــي ال ه

ــر(. ــت لآلخ وق

»العربة« 
ــوع  ــة أو أي ن ابع ت ــات ال ــات الخدم اص ــرام أو ب ت ــار أو ال ــات القط ــي عرب ه
الشــبكات مــن  ــط ب ب رت ــى أو ت ــي تعمــل عل ت مــن وســائل المواصــالت ال

ــت آلخــر. وق

ّريل«   »نحن«، »لنا«، »شركة ال
ــم 44931( أو  ــاري رق ــجل تج ــة )س ــد القطري ــكك الحدي ــركة س ــي ش ه

ــر. ــت آلخ ــن وق ــبكات م ــغل الش ــا مش ــا، كونه ــن يخلفه م
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 الخدمة وجداول 

الرحالت

ــًا  ــبكات وفق ــر الش ــل عب ــات نق ــم خدم ــى تقدي ــعى عل سنس
جــداول  تعكــس  ــه.  عن ــن  المعل الرحــالت  ــد  مواعي لجــدول 
ــى  عل ــات  العرب لوصــول ومغــادرة  المقــدر  الزمــن  الرحــالت 
ســحبها  أو  الجــداول  هــذه  ــر  تغيي ــا  ن ل ويحــق  الشــبكات. 

وقــت. أي  فــي  الخدمــات  إلغــاء  أو  بدالها  واســت

4
تصاريح الرحالت 

راكــب معلومــات تســاعده علــى تخطيــط  ل ســوف نوفــر ل  1...4
ــح الرحــالت المناســبة. كمــا ســنحاول  ــه وشــراء تصاري ت رحل
الذيــن  المعلومــات لألشــخاص  ــك  ل ت تســهيل وصــول 
ــتخدام  ــمع، باس ــر أو الس ــي النظ ــات ف ــون صعوب يواجه

ــة.  ــود معقول جه
ــة  ن للمعاي وتســليمها  الرحــالت  ــح  تصاري إصــدار  يجــب   2...4
ــن  ــم يتمك ــوض. اذا ل ــل المف ــك الممث ــب ذل ــا يطل عندم
ــراز  ــن اب ــة،  م ــة المدفوع ــي المنطق ــود ف ــب الموج راك ال
ــه  ــب من ــا ُيطل ــول عندم ــاري المفع ــالت س ــح الرح تصري
ــح  ــراء تصري ــه ش ي ــوض، فعل ــل المف ــل الممث ــن قب ــك م ذل
ــة  ي ــالت الذهب ــح الرح ــدد لتصري ــعر المح الس ــد، ب ــة جدي رحل

ــد. ــوم واح ي ــدين ل راش ل ل
اًل علــى أحقية  ي ــح الرحــالت ســاري المفعــول دل يعــد تصري  3...4
ــوع  ــة علــى الشــبكات، وذلــك حســب ن راكــب فــي الرحل ال
ــه. فــال يحــق  ــة المحــددة في ــح الرحــالت والكيفي تصري
ــه  ــة إال إذا كان لدي ي ــة الذهب ــى الدرج ــل عل نق ت ــب ال راك ل ل
ــق  ــول. ويح ــاري المفع ــة س ي ــة الذهب ــى الدرج ــح عل تصري
ــد محطــة  نافها عن ئ ــه أو قطعهــا واســت ت ــدء رحل راكــب ب ل ل
ــات. ــذه الخدم ــا له ــة متضمًن ــح الرحل ــل إذا كان تصري بدي ت
ــدء الرحلة من شــركة  ــل ب ــح الرحــالت قب 4...4  يجــب شــراء تصاري
ــب أن  راك ــى ال ــه. وعل ــص ل ــة مرخ ــع تجزئ ائ ــل أو أي ب ّري ال
ــدة. ــة جي ــي حال ا وف ًم ي ــل ــالت س ــح الرح ــى تصري ــظ عل يحاف

ــب  ــالت أو التالع ــح الرح ــف تصري زيي ت ــخص ب ــمح للش ال يس  5....4
ــأي شــكل مــن األشــكال. وال يســمح  ــه ب ل ــه أو تعدي ب
ــه أو  ــب في ــف أو متالع ــالت مزي ــح رح ــتخدام أي تصري باس
ــن  ــب م راك ــراج ال ــى إخ ــر إل ــا نضط ــال. وربم ــأي ح ــدل ب مع
ــن  ــه م ــه، أو منع ي ــة عل ي ــة مال ــرض غرام ــبكات، أو ف الش

ــرطة. ــى الش ــر إل ــة األم ــل ، أو إحال نق ت ال
ــح  ــر صال ــح غي ــه يصب ــالت، فإن ــح الرح ــالف تصري ــم إت إذا ت  6...4
ــب أن  راك ل ــوز ل ــل. ويج نق ت ل ــاده ل ــن اعتم ــل وال يمك نق ت ل ل
ــم يغلــب علــى  بداله مال ــا الســت ن ي ــح الرحــالت إل ــد تصري يعي
ــراض  ــش أو ألغ ــتخدم للغ ــتخدم أو سيس ــد اس ــه ق ــا أن ن ظن
ــب  راك ــى ال ــة عل ــوم اداري ــرض رس ــم ف ت ــد ي ــة. ق ــر الئق غي

ــالت. ــح الرح بدال تصري ــت الس
ال يســمح باســتخدام تصريح الرحالت إال بواســطة الشخص   7...4
ــرائه  ــام بش ــذي ق ــخص ال ــطة الش راه أو بواس ــت ــذي اش ال
ــى  ــالت إل ــح الرح ــع تصري ــب بي راك ل ــوز ل ــه. وال يج ــًة عن اب ي ن
ــه الشــخصية  ات ان راكــب أن يســجل بي ل شــخص آخــر. ويجــوز ل
ــح الرحــالت.  ــم طلــب للحصــول علــى تصري ــد تقدي ــا عن ن لدي
ــالت  ــح رح ــدر تصري ــوف نص ــه، س ات ان ــجيل بي ــار تس إذا اخت

ــًزا. ــا ممي ــل رقًم يحم
ــة  ــن مؤسس ــًة ع اب ي ــراؤه ن ــم ش ت ــذي ي ــالت ال ــح الرح تصري  8...4
ــم اســتخدامه  ت ــل، يمكــن أن ي ــان مماث أو شــركة أو كي
ــك المؤسســة أو الشــركة  ل ت ــع ل اب بواســطة أي موظــف ت
ــات صاحــب  ان ــل شــريطة أن تكــون بي ــان المماث أو الكي
ــح  نقــل باســتخدام تصري ت ــذي ي العمــل أو الموظــف ال
ــب  ــا يطل ــالت. وربم ــح الرح ــى تصري ــة عل ــالت موضح الرح
ــه مــن  بــت عمل ث ــراز مــا ي راكــب إب ــل المفــوض مــن ال الممث

ــالت. ــح الرح ــى تصري ــح عل ــل الموض ــل رب العم قب
ــم  ت ــه، في ــرق من ــالت أو ُس ــح الرح ــب تصري راك ــد ال إذا فق  9...4
ــه فقــط بشــرط  ــح أو اســتعادة قيمت بدال هــذا التصري اســت
ــح  تصري قــد ســجل  وإذا كان  ــي.  األصل ــح  التصري إلغــاء 
ــى  ــنعمل عل ــا س ن ــرق، فإن ــه أو س ــاع من ــم ض ــالت ث الرح
ــدر  ــم نص ــك، ث ــن ذل ــب ع راك ــالغ ال ــور إب ــه ف ــال مفعول إبط
ــالت  ــح الرح ــي تصري ــة ف بقي ــة المت القيم ــاًل ب دي ــا ب ًح تصري
ــة  اإلداري الرســوم  خصــم  )مــع  ــالغ  ب ال اســتالم  وقــت 
ــح الرحــالت  ــغ المصروفــة مــن تصري ال ــادة(. أمــا المب المعت
ــالغ، فــال يحــق  ب ــه حتــى وقــت اســتالم ال مــن وقــت فقدان

راكــب اســتعادتها. ل ل
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 األطفال الرضع

واألطفال واالمتيازات 

تاســع  ال عامهــم  يســتكملوا  ــم  ل الذيــن  األطفــال   1...5
نقــل بمفردهــم  ت ال واألطفــال الرضــع ال يســمح لهــم ب
ــوا برفقــة شــخص  ــل يجــب أن يكون ــى الشــبكات، ب عل
ــر( أو  ــادس عش ــه الس ــتكمل عام ــا )اس ــن 16 عاًم ــي س ف

ــر. أكث
ال  أن  شــريطة  ــا  مجاًن نقــل  ت ال الرضــع  لألطفــال  يجــوز   2...5

ــغ. ال ب شــخص  اجــه  يحت مقعــًدا  يشــغلوا 
ــح رحــالت مخفضــة القيمــة  ــل تصاري ّري توفــر شــركة ال  3...5

ــة: ي ال ت ال ــات  للفئ
)أ( األطفال؛

)ب( الطالب؛
ياجات الخاصة المسجلة؛ )ج( الركاب من ذوي االحت

)د( الركاب الذين استكملوا عامهم الستون. 
ــازات موجــودة  ي احــة لالمت ــل التخفيضــات المت 5...4  تفاصي
www.qr.com.:ــل ّري ــي لشــركة ال رون ــى الموقــع اإللكت عل
ــوض. ــل المف ــالل الممث ــن خ ــات، أو م ــي المحط qa ، أو ف
ــح رحــالت،  ــاز تصري ي ــى امت ــب للحصــول عل ــم طل لتقدي  5...5
ــك،  ــه لذل ل ــى تأهي ــاًل عل ي راكــب أن يقــدم دل ــى ال يجــب عل
ــجيل  ــة وتس ــخصية القطري ــه الش ــن بطاقت ــخة م ــع نس م
ــم   رق ــالت ب ــح رح ــه تصري ــدر ل ــوف نص ــا. وس ن ــه لدي ات ان بي

ــز. ــف ممي تعري

6
الغرامات

ســاري  رحــالت  ــح  تصري ــراز  إب عــن  راكــب  ال عجــز  إذا   1...6
ــة  ــخصية القطري ــه الش ــع بطاقت ــص )م ــول للفح المفع
ــب  ــاز( عندمــا يطل ي ــح رحــالت امت نقــل بتصري ت إذا كان ي
ــا إخراجــه مــن  ن ــك، يجــوز ل ــل المفــوض ذل ــه الممث من
ــن  ــه م ــه، أو منع ي ــة عل ي ــة مال ــرض غرام ــبكات، أو ف الش
ــى الشــرطة. إل ــة األمــر  ــى الشــبكات، و/أو إحال نقــل عل ت ال

ــل  نق ــروط ال ــد بش تقي ــن ال ــخص ع ــز أي ش ــة عج ــي حال ف  2...6
ــم إخراجــه مــن الشــبكات،  ت ــن االســتخدام، فقــد ي ي أو قوان
ــل، أو  نق ت ــن ال ــره م ــه، أو حظ ي ــة عل ي ــة مال ــرض غرام أو ف

ــرطة. ــى الش ــر إل ــة األم إحال
الغرامــة  ــة  عقوب فــي  الطعــن  شــخص  ألي  يحــق    3...6
www. :ــر ــا عب ن ي ــدم ال تق ــق ال ــن طري ــه ع ــة بحق الموقع
مفــوض. ــل  ممث مــع  التحــدث  ــق  طري عــن  أو    qr.com.qa
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المبالغ المدفوعة 

ــت  ــي أي وق ــب ف راك ــالت ال ــح رح ــحب تصري ــا س ن ــق ل يح  1...7
ــن  ي ــل أو قوان نق ــروط ال ــد بش تقي ــن ال ــزه ع ــة عج ــي حال ف

االســتخدام.
ــح الرحــالت فقــط فــي  رداد قيمــة تصري ســنقوم باســت  2...7

ــة: ي ال ت ال الحــاالت 
ــح  ــى شــراء تصري ــل عل ي راكــب معــه دل )أ( أن يكــون ال

أو الرحــالت؛ 
راكــب  ــح الرحــالت مســجاًل باســم ال )ب( أن يكــون تصري

ــه؛ أو ت ــت هوي ب ث ــا ي ــه م ولدي
ا. )ج( حسب تقديرن

مــن  ــد  وللمزي ــة  إداري لرســوم  ســيخضع  رداد  اســت أي 
ــالت  ــح الرح ــة تصري رداد قيم ــت ــم الس لتقدي ــل ول التفاصي

 www.qr.com.qa راجــع: 
راكــب إذا خســر المــال فــي  ــرد األمــوال الــى ال قــد نقــوم ب  3...7
ــغ  ل ــد أب ــون ق ــريطة أن يك ــالت ش ــح الرح ــراء تصاري ــاز ش جه
ــت. ــك الوق ــي ذل ــدان ف ــذا الفق ــن ه ــوض ع ــل المف الممث

8
 الوصول إلى 

الشبكات 

ــه  ــب من ــول أو تطل ــن الدخ ــب م راك ــع ال ــا أن نمن ن ــق ل يح  1...8
ــبكات  ــن الش ــزء م ــي أو أي ج ان ــة أو المب ــادرة أي عرب مغ
ــذه  ــل ه نق ــروط ال ــد بش تقي ــن ال ــز ع ــت إذا عج ــي أي وق ف
ــة أو  ــة أو صحي ي ــن االســتخدام أو ألســباب أمن ي أو قوان

ــالمة. الس ــة ب ــباب متعلق أس
ــى الشــبكات  راكــب أن يدخــل أو يبقــى عل ل 8...2  ال يحــق ل
ــل  ــه الممث ــب من ــات إذا طل ــي أو العرب ان ــى أي مب أو عل

ــك. المفــوض أو الشــرطة أال يفعــل ذل
ــة  ــة منطق ــي أي ــى ف ــل أو يبق ــب أن يدخ راك ل ــق ل ال يح  3...8

محظــورة.
اء حــاالت الحــوادث والطــوارئ أو حســب مــا تصدر  ن باســتث  4...8
ــه  ــرطة، فإن ــوض أو الش ــل المف ــن الممث ــات م ــه توجيه ب
ــة دخــول أو  ال يحــق للشــخص دخــول أو مغــادرة )أو محاول

ــه. ــاء تحرك ن ــار أث ــة أو قط ــادرة( أي عرب مغ
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وتعليمــات  بإخطــارات  ــزام  ت االل راكــب  ال ــى  عل يجــب   1...9
ــع األوقــات  ــن والشــرطة فــي جمي ــن المفوضي ي ل الممث

الشــبكات. فــي  وجــوده  ــاء  ن أث
لراكب داخل الشبكات: ال يحق ل  2...9

ام  ــة أو القي ــة أو هجومي ــة أو تهديدي ئ )أ(    اســتخدام لغــة بذي
ــر  ــددة أو غي ــة أو مه ئ ــات بذي ــغب أو تصرف ــال ش بأعم
ــم. ــاءة إليه ــن أو اإلس ــًا لآلخري ــبب إزعاج ــة أو تس منظم

تشــغيل  ــة  ي عمل كــع  تعــارض  ي شــيء  أي  فعــل  )ب( 
ــات  ــوع إصاب ــي وق ــبب ف ــات، أو يتس ــبكات أو العرب الش

ــن. ــق وإزعــاج لآلخري أو قل
ــع أي مــادة مطبوعــة أو مكتوبة  )ج( إلصــاق أو عــرض أو توزي

أو مصــورة لغــرض اإلعالن والنشــر.
ــة موســيقية أو  ــاء أو الرقــص أو العــزف علــى أي آل الغن )د( 

ــن. ــج اآلخري زع ــن أن ت ــوع يمك ــن أي ن ــة م آل
ــه  ــام أعمال ــة مه أدي ــاء ت ن ــخص أث ــة أي ش ــة أو إعاق )ه( عرقل

ــروعة. المش
ــب  راك ــن ال ــم يك ــا ل ــة )م ي ــروبات كحول ــار أي مش )و(  إحض
ــى  ــل إل ــع( أو يدخ توزي ل ــر ل ــركة قط ــد ش ــًا بقواع زم ت مل

ــل. ــو ثم ــبكات وه الش
ــة أو داخل  ــاول الطعــام أو مضــغ العلكــة داخــل العرب ن ت )ز( 

ــة. ــة المدفوع المنطق
نقــل أو  )ح(  إســاءة اســتخدام الســالم المتحركــة أو أدوات ال

المصاعد.
ــات أو  ــة للعرب ي رون ــواب اإللكت ــق األب ــح أو غل ــة فت )ط(  إعاق

ــي. ان المب
ــل  قاب التخلــص مــن أي شــيء  أو  أو حمــل  ــن  تدخي )ي( 
والســيجار،  ــون،  ي والغل ر،  الســجائ ــل  مث لالشــتعال 
ــي  ت ــاءة أو ال ــة المض ــات الميكانيكي ــاب، والوالع ثق وال
ــًا مكشــوفًا أو اســتخدام أي شــكل مــن  تظهــر لهب
ــة«. ي رون اإللكت ر  »الســجائ ــل  مث ــن  التدخي ــل  بدائ أشــكال 

)ك( البصق في أي مكان داخل الشبكات.
اء  ن ــتث ــبكات باس ــى الش ــا عل ــات أو إلقائه نفاي ــع ال )ل(  وض

ــرض. ــذا الغ ــة له ــات المخصص نفاي ــات ال حاوي
أو مسدســات  ــة،  اري ن أســلحة  أو  )م(  حمــل أي مســدس 
ســكاكين،  أو  الفلفــل،  رذاذ  أو  والمشــاعل،  الصــوت 
ــي  ــان ف أم ــودة ب ــر موج ــل غي ــول، أو أدوات عم أو مع

أو  الوقــود،  أو  ــرة،  الذخي أو  ــة،  اري ن ال األلعــاب  أو  اقــل،  ن ال
لة أو  ــي ــة أو المس ــازات المضغوط ــة، أو الغ ــواد الحارق الم

ــك داخــل الشــبكات. مــا شــابه ذل
ــوض  ــل مف ــة أي ممث ــة أو إعاق ــائق العرب ــاه س ب ت ــرف ان )ن(  ص

ــه. ــاء أداء مهام ن أث
ــاز  ــك أي جه ــي ذل ــا ف ــبكات )بم ــن الش ــزء م ــالف أي ج )س( إت
ــركاب، أو نظــام  ــة ال ــح الرحــالت، أو نظــام مخاطب شــراء تصري
ــوارئ  ــح الط ــوارئ، أو مكاب الط ــال ب ــام االتص ــذار، أو نظ اإلن

ــة(. ــي العرب ــودة ف الموج
ــي أو  ان ــل المب ــاث داخ ــد أو األث ــى المقاع ــدام عل ــع األق )ع(  وض

ــة. العرب
مــن  والخــروج  الدخــول  ــة  محاول أو  والخــروج  الدخــول  )ف( 

ــة: ي ال ت ال الحــاالت  إال فــي  ــة  العرب
1. داخل المحطة؛

اني؛ العربة أو المب ااًل لإلشعارات الخاصة ب ٢. امتث
لتوجيهات الصادرة عن الممثل المفوض ااًل ل ث 3. امت

ــل  ــف اللفظــي أو الجســدي تجــاه الممث اســتخدام العن )ص( 
المفــوض.

ــة  ــة ومنظم ــر آمن ــة غي ــيل بطريق ــرام لوس ــارات ت ــور مس عب )ق( 
إشــارات  ــة  أي ب واالهتمــام  ــة  الواجب ــة  اي العن ــالء  إي مــع 

ــات. وعرب
ــذار خاطــئ بنشــوب الحريــق أو صــوت اإلســعاف أو  إصــدار إن )ر( 

ــر. ــوارئ آخ ــذار ط ــة أو أي إن ل ب ــار قن انفج
ــك  ذل يكــن  ــم  ل مــا  الشــبكات  فــي  جــزء  أي  التســلق  )ش( 

المفــوض. ــل  الممث توجيهــات  بموجــب 
ــن  ــون م ــذي يك ــبكات وال ــن الش ــزء م ــى أي ج ــول ال الدخ )ت( 

ــر: ــت آلخ وق
ــس  ــن الجن ــخص م ــري لش ــتعمال الحص ــص لالس 1. مخص

ــر؛ أو اآلخ
ر مخصص لدخول الجمهور. ٢. مشار عليه بإخطار غي

ــح دخــول  ــح أو بطاقــات أو تصاري ي حمــل أو امتــالك أي مفات )ث( 
ــة. ــي أو العرب ان ــي المب ــكان ف ألي م

التسكع داخل المباني. )خ( 
ــر منضبطــة أو بطريقــة مــن المحتمل  التصــرف بطريقــة غي )ذ( 

ــر. ــب آخ ــًا ألي راك ــبب إزعاج ــل أو تس ــيء أو تعرق أن تس
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ــأي مــن أدوات أو  ــث ب راكــب اســتخدام العب ل ال يحــق ل  3...9
ــوارئ  ــة ط ــود حال ــدم وج ــة ع ــي حال ــوارئ ف ــة الط أنظم

داخــل الشــبكات.
ــة للحاالت  لــي فــي العرب يســمح باســتخدام القســم العائ  4...9

ــط: ــة فق ي ال ت ال
تاســع  ال عامهــم  ــوا  يكمل ــم  ل الذيــن  األطفــال  )أ( 
ــوا برفقــة شــخص يبلغ ســن  واألطفــال الرضــع إذا كان
ــر؛  16 عامــاً )قــد أكمــل عامــه الســادس عشــر( أو أكث
تاســع  ال عامهــم  اســتكملوا  الذيــن  األطفــال  )ب( 

بمفردهــم؛ يســافرون 
السيدات المسافرات بمفردهن؛ أو )ج( 

ا ًع رافق طفاًل أو رضي أي رجل أو امرأة ت )د( 
أزواج – رجل وامرأة – يسافرون معًا. )ه( 

10
 نقل األمتعة والممتلكات

على الشبكات

يته،  مســؤول ــى  وعل ــا  تقديرن حســب  راكــب،  ل ل يجــوز   1...10
تكلفــة  أي  دون  الشــبكات  ــى  عل باألمتعــة  نقــل  ت ال
ــي  ــه ف ــة ب ــة الخاص ــن األمتع ــؤول ع ــب مس ــة. اراك إضافي
ــبب أي  ــا ال تس ــن أنه ــد م تأك ــب أن ي ــات ويج ــع األوق جمي
ــن أو حجــب مخــارج الطــوارئ  ــركاب اآلخري ل ضــرر أو إزعــاج ل

أو الممــرات.
ــع  ــه فــي جمي راكــب األمتعــة الخاصــة ب رافــق ال يجــب أن ي  2...10
ــة  ــم إزال ت ــد ي ــة، وق ــر مراقب ــن نحمــل أمتعــة غي األوقــات. ل
ــى  ــة عل ــت دون رقاب ــي ترك ت ــة ال ــن األمتع ــص م أو التخل

ــبكات. الش
يجب على أمتعة الركاب أال:  3...10

)أ(   تحجب المداخل والمخارج والممرات العامة؛
ز المقعد؛ )ب( توضع على المقاعد أو أن تأخذ حي

ــة  ل ــواد قاب ــى م ــوي عل ــن أو تحت ــة م ــون مصنوع )ج(  تك
ــرة. ــواد خط ــتعال أو م لالش

ــة  ــاللم المتحرك ــتخدام الس ــدم اس ــب ع راك ــى ال ــب عل يج  4...10
ــرة أو حمــاالت األطفــال أو  ي أمتعــة كث نقــل ب ت ال ــد  عن
ــد  ــتخدام المصاع ــب اس ــن يج ــة، ولك ــي المتحرك الكراس

المتوفــرة.
ــكل راكــب أن يحمــل قطعــة )1( واحــدة مــن  يحــق ل  5...10
  X ــم ــم X 6٠ س ــا 85 س ــاوز حجمه تج ــط، ال ي ــة فق األمتع

ــرة(. ــب الصغي اء الحقائ ن 3٠ ســم )باســتث
ــا  ن ــة إذا رأي راكــب الشــبكات أو عرب قــد نرفــض دخــول ال  6...10
ــى  ــة للدخــول إل ــر آمن ــرة الحجــم أو غي ي ــه كب أن أمتعت

ــة. الشــبكات أو أي عرب



11
نقل الدراجات، وحماالت األطفال الدفع، 

وأجھزة التنقل علی الشبکات

ــة أو  ي ــات الهوائ ــواع الدراج ــن أن ــوع م ــار أي ن ــوز إحض ال يج  1...11
ــي  ائ نقــل الكهرب ت ــوح ال ر المتحــرك أو ل ــة أو الســكوت اري ن ال
ــى  ــرك ال ــل بمح ــل تعم لة نق ــي ــورد( أو أي وس ــر ب )الهوف
اء الكراســي المتحركــة والدراجــات  ن الشــبكات، باســتث
حســب  بهــا  المســموح  ر  والســكوت للطــي  ــة  ل القاب
راكــب. ويجــب أن تكــون  ية ال ــى مســؤول ــا وعل تقديرن
ــا  ــة عندم ر مطوي ــكوت ــي أو الس ــة للط ل ــات القاب الدراج

ــبكات. ــل الش ــون داخ تك
ــة  العرب ــى  عل المتحركــة  الكراســي  بدخــول  يســمح   2...11
ــق  ــي المناط ــس أواًل ف ــي أواًل يجل أت ــن ي ــاس م ــى أس عل
المحــددة حســب الســعة المســموح بهــا. وبمجــرد وضــع 
الكراســي المتحركــة فــي المنطقــة المحــددة فــي 
ــغيل )إن  ــاف التش ــح أو إيق ــغيل المكاب ــب تش ــة، يج العرب

ــن(. أمك
ــات األطفــال وحمــاالت األطفــال  يســمح بدخــول عرب  3...11
ية  مســؤول ــى  وعل ــا  لتقديرن وفقــًا  الشــبكات  داخــل 

راكــب. ال
راكــب مســؤواًل عــن أي كرســي متحــرك، أو  يكــون ال  4...11
ــة  ل ــة قاب ي ــة أطفــال، أو دراجــة هوائ ــة أطفــال، أو حمال عرب
األوقــات  ــع  جمي فــي  ــي  رون الكت ر  ســكوت أو  للطــي 
ــات أو إزعــاج  تأكــد مــن أنهــا ال تســبب أي إصاب ويجــب أن ي
ــرات. ــوارئ أو المم ــارج الط ــب مخ ــن أو تحج ــركاب اآلخري ل ل

بواســطة  ــة  العرب ــى  إل راكــب  ال دخــول  نرفــض  قــد   5...11
ــة األطفال  ــة األطفــال، أو حمال الكرســي المتحــرك، أو عرب
ــا  ن ر إذا رأي ــة للطــي أو الســكوت ل ــة القاب ي أو الدراجــة الهوائ

ــت. ــك الوق ــي ذل ــن ف ــر آم ــوده غي أن صع

12
نقل الحيوانات داخل الشبكات

اء  ن باســتث الشــبكات  ــى  عل ــات  الحيوان نقــل  يجــوز  ال   1...12
ــن أو  ــركاب المكفوفي ل ــة ل ــادية المصاحب ــكالب اإلرش ال

ــركاب الصــم. ل ــة ل ــكالب الســمعية المصاحب ال
ــب  ــه أو كل ــب اإلرشــاد الخــاص ب راكــب مســؤول عــن كل ال  2...12
أال  يضمــن  أن  ويجــب  األوقــات  ــع  جمي فــي  الســمع 
ــركاب  ل يســبب كلــب اإلرشــاد أو كلــب الســمع أي إزعــاج ل
ــن أو يســد مخــارج الطــوارئ أو الممــرات. ويجــب أن  اآلخري
ــة أي  ــى أرضي ــمع عل ــب الس ــاد أو كل ــب اإلرش ــس كل يجل

ــب. راك ــر ال ــي حج ــد أو ف ــى أي مقع ــس عل ي ــة ول عرب
فــي  أو  ــٍة  عرب ــى  عل ــة  رقاب ــوان دون  الحي ــرك  ت ــع  يمن  3...12

ــي. ان المب
ــه المرشــد  ب ــة مــع كل قــد نرفــض دخــول اراكــب إلــى العرب  4...12
ــك  ــر آمــن فــي ذل ــا أن صعــوده غي ن أو كلــب الســمع إذا رأي

الوقــت.

13
الممتلكات المفقودة

ــكات مفقــودة  ل ــا عــن أي ممت راكــب إبالغن يجــب علــى ال  1...13
www. ــى ــوض أو عل ــل مف ــة لممث ــة ممكن ــرب فرص أق

qr.com.qa
ــي  ــده ف ــالل تواج ــودة خ ــة مفق ــب حزم راك ــد ال 13...2  إذا وج
ــك  ــل مفــوض بذل ــالغ ممث ــه اب ي الشــبكات، فيجــب عل
ــف  ــا كهات ــود غرًض ــيء المفق ــور. إذا كان الش ــى الف عل
ــوض  ــل مف ــى ممث ــليمه إل ــب تس ــة يج ــوال أو محفظ ج
ــة  ــس الحال ــي نف ــليمه ف ــب تس ــة ويج ــرب فرص ــي أق ف

ــا. يه ــد عل ــي وج ت ال
ــكات المفقودة  ل ــع الممت ــم تســجيل واالحتفــاظ بجمي ت ي  3...13
ــك إذا  ــا )أو أقــل مــن ذل ــم اســتالمها لمــدة ٢8 يوًم تــي ت ال
تم التخلــص  لــف( وبعــد ذلــك ســي ت ل ــة ل ل ــت أمتعــة قاب كان

. منها
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المرض، والحوادث، والشكاوى

ــور إذا  ــى الف ــوض عل ــل المف ــالغ الممث ــب إب راك ــى ال ــب عل يج
ــبكات  ــل الش ــرح داخ ــه بج ــب نفس ــة أو أصي ــك صحي ــعر بتوع ش

ــا. ــة به ــن المحيط ــي األماك أو ف
عناصــر  مــن  عنصــر  أي  بشــأن  شــكاوى  أي  ــه  لدي كان  وإذا 
ــا اإللكتروني:  ــالغ عن ذلك علــى موقعن ــه اإلب الشــبكات، يمكن
www.qr.com.qa أو االتصــال بمركــز خدمــة العمــالء علــى 1٠5.

15
 التصوير الفوتوغرافي 

وتصوير الفيديو داخل الشبكات

ــع  ــجيل مقاط ــي أو تس ــر الفوتوغراف التصوي ــمح ب ال يس  1...15
ــا. ن تجــاري دون موافقت ــح ال رب الفيديــو بهــدف ال

ــر صــور فوتوغرافية  ــد تســجيل مقاطــع فيديو أو تصوي عن  2...15
ــر. ــرام الغي لألغــراض الشــخصية، يجــب احت

تســجيل  أو  الفوتوغرافــي  ــر  التصوي إيقــاف  يجــب    3...15
ــزء  ــى أو أي ج ن ــة أو مب ــل أي عرب ــو داخ ــع الفيدي مقاط
ــك. ذل المفــوض  ــل  الممث ــب  إذا طل الشــبكات  داخــل 

16
حماية البيانات

 16...1  قــد نقــوم بجمــع معلومــات الراكب الشــخصية )بما في
ــرات  ــا كامي ــي التقطته ت ــه ال ــة ب ــاهد الخاص ــك المش ذل
ــه، أو نمــوذج  ــح الرحــالت الخــاص ب ــة، أو مــن تصري المراقب
ــراض  ــن األغ ــدد م ــأة( لع ــت معب ــا كان ــجيل – مهم التس
المتعلقــة بتشــغيل الشــبكات. وتشــمل هــذه األغراض: 
ــح الرحــالت المفقــودة  إعــادة قيمــة تصاري ــا ب ن الســماح ل
راكــب، أو االستفســارات  ل أو المســروقة أو الملغــاة ل
ــة،  ي ائ ــات الجن ــالمة أو التحقيق ــوادث الس ــة بح المتعلق
أو حــل الشــكاوى، أو التحويــل إلــى الشــرطة فــي حالة 
ــن  ي ــذه أو قوان ــل ه نق ــروط ال ــب بش راك ــزام ال ت ــدم ال ع
راكــب  ــاء التعامــل مــع معلومــات ال ن االســتخدام. وأث
ــة  ــة خصوصي ــون حماي ــزم بقان ت ل الشــخصية، ســوف ن
ــور  ــب العث راك ل ــن ل ــخصية 13/٢٠16. ويمك ــات الش ان ي ب ال
www. :ــى ــا عل ن ــة ب ــة الخاص ــة الخصوصي ــى سياس عل

.qr.com.qa

17
االستثناءات

ــا  ــب فيم راك ــاه ال ية تج ــؤول ــل مس ّري ــركة ال ــل ش ال تتحم  1...17
ــم إرجاعهــا  ت ــي ي ت ــكات المفقــودة ال ل ــة الممت يخــص حال
ــم  ــكات مفقــودة ت ل بدال أي ممت ــه أو قيمــة اســت ي إل

ــا. ن ل ــن قب ــا م إتالفه
راكــب عــن أي  ية تجــاه ال ــل مســؤول ّري ال تتحمــل شــركة ال  2...17
ــكات أخــرى، أو إذا فقــد  ل ــه أو أي ممت أمتعت ضــرر يلحــق ب
ــى  ــاء وجــودك عل ن ــكات أخــرى، أث ل ــه أو أي ممت أمتعت

ــبكات. الش
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