
 
 

 
 (A2)  )تحت السن(استمارة تسجيل لالستخدام الترفيهي لألفراد 

General membership of individuals (under age)(A2) 

 Membership noالعضوية )                    (  رقم

 OTHER –أخري             HELICOPTER –هليكوبتر              PLANES –طائرات             QUAD –كواد 

 
   :Full Name.....................................................................................  : اإلسم الكامل

    :ID No: ...................................................................................... رقم الهوية                          

 :Date of Birth............................................  : تاريخ الميالد

   

 :Nationality......  ..............:  .............................. الجنسية

 :Place of work.......  ...............................:  ..... جهة العمل     :Profession.......  ....................:  .......................... المهنة

   :Address.................................................:  ....... العنوان   :Age..................................................................العمر:  

  :Tel.........................................................هاتف :  ......... :P.O.BOX........  .........................:  ........ رقم صندوق البريد

 :Mobile......................................................الجوال :  .....  :Email........................................اإليميل :  .....................
  

 

 
 Applicants Signature        ..……………………………………………………………………………………توقيع مقدم الطلب                      

   
 

 عام يجب الحصول علي موافقة ولي األمر وتعهدة 14يقل عن إذا كان عمر المتقدم 

If the applicant id below 14 years old he should get the approval and affidavit of his guardian 

   :Guardians name............................................................................................................إسم ولي األمر:  ................

 :Relation with applicant.. .........…………............................…………………………………………………………:  … صلتة بالمشترك

   :Address................................................:  ....... العنوان :Place of work.......  .................:  ................... جهة العمل

  :Tel.......................................................هاتف :  ........... :P.O.BOX:  .........................................   رقم صندوق البريد

   :Mobile.....الجوال :  ....................................................    :Email...........................................................اإليميل :  

 

 اتعهد بإلتزام مقدم الطلب بجميع اللوائح والقوانين التي تصدر من الجهات المختصة

I assure that applicant shall obey all rules and regulations issued by the relevant departments  

 
 Guardians Signature      ..….……………………………………………………………...............       توقيع ولي األمر                            

   
 

 لاير قطري فقط ال غير   250رسوم إشتراك سنوى للمرة األولي   

Annual membership fees 250 QA 

 لاير قطري فقط ال غير 250رسوم تجديد سنوى   

Membership Renewal Fees 250 QA 

 للفترة من :  ........................................
…………………………………………………………………………… 

 ة   إدارة مركز قطر للرياضات الالسلكي

                        



 
 

 
 معلومات

 يرجى إرفاق األتي:للحصول علي العضوية 
  Instructions 

Please enclose the following: 

  Copy of passport for صورة من جواز السفر

 stamp size color photos شخصية صورة

 First membership 250 QA لاير قطري رسوم العضوية الول مرة 250تسديد 

 Renew annual membership 250 QA لاير قطري  250رسوم التجديد السنوي 

   ID photo copy of (guardian) (ولى االمر )   صورة من البطاقة الشخصية

 Fee for the courses will be decided according تحديد رسوم الدورات حسب نوع ومستوى الدورة
to the level and type of each course 

 

      Terms and conditions شروط واحكام

االستخدام الترفيهي للطائرات ذات التحكم  وه ما
 عن بعد؟

االستخدام الترفيهي للطائرات الالسلكية هو تشغيل طائرة 
التحكم عن بعد لالستمتاع بهواية الطيران علي سبيل المثال 

اذا تم استخدام الطائرة الالسلكية اللتقاط بعض الصور او 
ضات الفيديوهات الشخصية داخل مطار مركز قطر للريا

الالسلكية سيتم اعتبارها استخدام ترفيهي ام اذا تم استخدم 
نفس الطائرة اللتقاط نفس الصور او صور او فيديوهات 

اخري في داخل المطار او خارجه بغرض البيع او  المتاجرة 
سيعد هذا االستخدام استخدام تجاري ويجب اخذ التصاريح 

تعرض والموافقات المطلوبة قبل هذا االستخدام او سي

.المستخدم للغرامة والمسالة القانونية   
 

What is the recreational use of remote 

control aircraft? 

For example, if the wireless aircraft is used 

to take some personal photos or videos 

inside Qatar Sports Wireless Airport or 

private property, it will be considered 

recreational use or if the same aircraft is 

used to take the same pictures or Images or 

other videos inside or outside the airport for 

sale or trade. This use will be used 

commercially, and the required permits and 

approvals must be taken before this use or 

the user will be subjected to a fine and legal 

issue 

 االماكن المصرح بالطيران بها بدون اخذ تصاريح ؟
مطار مركز قطر للرياضات الالسلكية بعد اجتياز الشخص-1  

 اختبارات الحصول على الرخصة.
االماكن الخاصة )اتباع الشروط واالحكام( -2  

Permits to fly without permits? 

1- Qatar Airport for Wireless Sports after 
passing the person's tests for obtaining 
the license 

2- Privet places (following the terms and 
conditions) 

 

 مخالفاتاتعهد أنا الموقع أدناة وأقر بما سبق من بنود والتقيد باإللتزام الكامل بها وأكون مسؤول عن أي 

 I, the undersigned, swear and agree to strictly follow the above said terms and will 
be responsible for any violation 

 :signature   .…………………………………………………………………………التوقيع:    

 



 

 

ماهي شروط األمان التي يجب اتباعها عند استخدام طائرات 
 ؟ااستخداما ترفيهيالتحكم عن بعد 

متر وان  150يجب اال يزيد ارتفاع الطائرة عن  -1

تبتعد عن أي حواجز محيطة قدر المستطاع اما اذا 
 300كان داخل المطار يكون اقصي ارتفاع 

عن كيلو متر مربع داخل حدود  دومسافة ال تزي
ارض المطار او االماكن الخاصة بحيث اليزيد 

 لمكانارتفاع الطائرة عن ارتفاع سور ا
ابقي الطائرة دائما في مرمى بصرك واستخدم  -2

 مراقب لمساعدتك إذا احتجت لذلك    
ممنوع استخدام الطائرة إذا كانت حالة الجو سيئة  -3

على سبيل المثال رياح قوية او ضباب يقلل من 
 حالة الرؤية

تأكد من البيئة التي سيتم استخدام فيها الطائرة إذا  -4
ستعرض المستخدم  كانت تسمح للطيران بأمان او

 لخطر 
يحذر استخدام الطائرات بالقرب من المنشأت  -5

الحساسة او محطات الكهرباء او محطات معالجة 
المياه او الطرق السريعة او المنشات الحكومية او 

 األماكن العامة او بالقرب من الملكيات الخاصة.
من يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للمسالة  -6

الية ويخلي مركز قطر القانونية والغرامة الم
عن أي مخالفات او ممارسات تتم خالف  همسؤوليت

 ذلك او االستخدام خارج مطار ام اثنتين 
 

What are the safety conditions to be followed 
when using remotely controlled aircraft 
recreational use? 

1- The height of the aircraft shall not exceed 

150 meters and shall be removed from any 

surrounding barriers as much as possible, 

whether inside the airport the maximum 

height of 300 meters and a distance not 

exceeding one square kilometer within the 

limits of the airport land 

2- Keep the aircraft always within your sight 

and use an observer to help you if you need 

to 

3- It is prohibited to use the aircraft if the 

weather is bad, for example strong winds or 

fog reduces vision 

4- Make sure the environment in which 

the aircraft will be used if it allows to fly 

safely or will expose the user to danger 

5- The use of aircraft is prohibited near 

sensitive installations, power stations, 

water treatment plants, highways, 

government installations, public places 

or near private property. 

6- Any person who violates these 

conditions will be exposed to the legal 

issue and financial penalty. Qatar R/C 

sport Center disclaims liability for any 

irregularities or practices that are 

otherwise 

 اتعهد أنا الموقع أدناة وأقر بما سبق من بنود والتقيد باإللتزام الكامل بها وأكون مسؤول عن أي مخالفات

 I, the undersigned, swear and agree to strictly follow the above said terms and will 
be responsible for any violation 

 :signature   .…………………………………………………………………………التوقيع:    

 



 

 

Law No. 4 of 2017 should be reviewed by 
amending Law No. 11 of 2004 
Article 333 of the Penal Code 
"Anyone who violates the inviolability of the 
private life of individuals without their 
consent other than those authorized by law 
shall be punished by imprisonment for a 
period not exceeding two years and by a fine 
not exceeding 10,000 riyals or ten thousand 
riyals by committing one of the following 
acts: 
1. Record or transfer conversations held in a 
private place, by means of a device of any 
kind. 
2. Take or transfer pictures or videos of an 
individual or individuals in a private place, by 
means of a device of any kind.  
The same penalty stipulated in the preceding 
paragraph shall be punishable by: 
1. Take or transfer pictures or videos of an 
individual or individuals in a public place, by 
means of a device of any kind, for their use 
for abuse or defamation. 
2. Take or transfer pictures or videos of 
persons injured or deceased in accidents, by 
means of a device of any kind, other than 
those authorized by law. " 

بتعديل القانون  ٢٠١٧لسنة  ٤يجب االطالع علي القانون رقم 
  ٢٠٠٤لسنة  ١١رقم 
  من قانون العقوبات ٣٣٣مادة 

ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين، وبالغرامة التي ال تزيد على "

( عشرة آالف لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 10.000)

اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لألفراد، بغير رضائهم في غير 
 :ةاألحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد األفعال اآلتي

سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن   -1
 .طريق جهاز أياً كان نوعه

التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في  -2
 .مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه

 
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل 

 :من
 

د أو أفراد في التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفر  -1
مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد 

 .استخدامها في اإلساءة أو التشهير
 

التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو   -2
المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، 

 في غير األحوال المصرح بها قانوناً 

**The Center shall have the right to cancel 
membership if happen any violations by 
members 

** You must accompany the guardian all the 
time and he is responsible for him and his 
actions during the time in the center or the 
airport 

يحق للمركز الغاء العضوية في حال حدوث اي خروقات **

 ضاءمن قبل األع

يجب مرافقة ولى االمر طوال الوقت ويعتبر هو المسئول **

 عنه وعن تصرفاته خالل فترة تواجدة بالمركز او المطار 

 اتعهد أنا الموقع أدناة وأقر بما سبق من بنود والتقيد باإللتزام الكامل بها وأكون مسؤول عن أي مخالفات

 I, the undersigned, swear and agree to strictly follow the above said terms and will 
be responsible for any violation 

 :signature   .…………………………………………………………………………التوقيع:    


