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 المبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم: 
 

يمكن لوسائل اإلعالم استخدام معدات التصوير التي   •
تحمل باليد اللتقاط الصور و/أو الفيديوهات دون  

 الحاجة لتصريح. 
تحتاج معدات التصوير الكبيرة لتصريح إعالمي  •

 للتصوير داخل المحطات. 
الستخدام معدات التصوير  ال حاجة للتصريح اإلعالمي  •

  تغطيةالكبيرة للتصوير خارج محطات المترو، لكن ال
كون حصراً ضمن المناطق  ت ينبغي أن  ةاإلعالمي 

 اإلعالمية محددة في الخارج. 
 دقيقة.  45تُعطى مدة التصريح لمدة أقصاها   •

ينبغي على وسائل اإلعالم االلتزام بالمواقع المخصصة   •
  اإلعالملمخصصة لوسائل الها )أي االلتزام بالمناطق 

 (. داخل المحطات 
ال يسمح بإجراء المقابالت دون موعد مسبق سواء   •

 كانت المقابالت مع الكوادر والموظفين أم مع الركاب. 
ال يسمح بتحويل أو نقل بطاقة التصريح اإلعالمي ألي   •

 شخص آخر. 
سكك   تعتبر بطاقة التصريح اإلعالمي ملكاً لشركة •

وينبغي إعادتها إلى مكتب    (الحديد القطرية )الّريل 
 االنتهاء من المهمة.  التسجيل فور 

يل  رّ وسائل اإلعالم مسؤولة عن معداتها، وشركة ال •
غير مسؤولة عن أي تلف أو فقدان للمعدات، وال يمكن  

 محاسبتها عن أي مسؤولية تذكر مما سبق.  
 

Media Guidelines: 
 

• Media can use handheld equipment to 
take photos and/or video without the 
need for a permit 

• Media Permits are required for large 
scale filming inside the metro stations.  

• No Media Permit is required for filming 
using large scale equipment outside 
metro stations; however, media activity 
should take place at assigned external 
media zones only.  

• Permit will be given for a maximum of 45 
minutes. 

• Media should commit to stay in the 
location assigned for them (Media 
Zones). 

• Interviews are not allowed without prior 
scheduling. This includes interviews with 
passengers or staff. 

• Media Permit Badge is not transferable. 

• Media Permit Badge is property of Qatar 
Rail and should be returned to Gold Club 
office once the job is done.  

• Media should be responsible for their 
own equipment. Qatar Rail will not 
responsible for any damage or loss of any 
equipment, and will not be liable for any 
responsibility. 

 

 

 

 

 

 


