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 خيص األنديةاسياسة تر

 

 وضع السياسة 
 

تلك  وتهدفدوري نجوم قطر.  مؤسسةوخيص األندية خطة عمل أعدها االتحاد القطري لكرة القدم اتمثل سياسة تر

 التحسين المستمر في جميع جوانب كرة القدم في قطر. نحو لجهوداتوجيه  إلى السياسة

 

بالتنافس  ايسمح له على نحٍو التطورفي قطر على  نديةلمساعدة األ ةومصمم ةتقدمي هي خطةخيص االتر خطةإن 

 التجاري خارجه. والمستوىفي الملعب  على المستوى الرياضي

 

خيص المنصوص عليها في ادوري نجوم قطر على تنفيذ معايير التر مؤسسة /االتحاد القطري لكرة القدم وقد وافق

لجنة االشتراك مع دوري نجوم قطر السلطة، بمؤسسة  /االتحاد القطري لكرة القدم ، ويمتلكالسياسة الماثلة

هذه تغطي حيث أصبحت  تقديم توصيات من أجل تحسين الخطةلمراجعة المعايير بشكل مستمر ول ،خيص األنديةاتر

 .نجوم قطرودوري خيص االتحاد اآلسيوي لكرة القدم اخطط ترالسياسة 

 

تم التركيز على وضع مجموعة من كما  وتم تخصيص قدر كبير من االهتمام والحرص لوضع معايير الترخيص. و قد 

 .يمكن تقييم األندية من خاللها بشكل دقيقالتي  المعايير المهمة لتطوير كرة القدم في قطر وآسيا و

 

 ( التي يتعين على األندية الوفاء بها فيما يلي:6وتتمثل المعايير الستة )

 ة يالرياضالمعايير  •

 البنية التحتية •

 واإلدارة طاقم العمل •

 القانونية  المعايير •

 المالية المعايير  •

  معايير األعمال •

وتخص كرة القدم في  ،ذلك مطبًقاتتفق المعايير سالفة الذكر مع معايير االتحاد اآلسيوي لكرة القدم حيثما يكون 

 قطر. 
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 أهداف ترخيص األندية  

 

يشجع وتحسين المعايير الرياضية لألندية القطرية سواء على مستوى كرة القدم المحلية أو اآلسيوية.  تعزيز •

على حضور أفضل الدورات  مدراءدوري نجوم قطر المدربين وال مؤسسة /االتحاد القطري لكرة القدم

المدير الفني حصول  فيشترط، خيص االتحاد اآلسيوي لكرة القدمارالنسبة لمعايير تبالتدريبية الممكنة. 

وبالنسبة  .لكرة القدم االسيوي/االتحاد األوروبيمن ( Pro License)االحترافية  رخصةالعلى للفريق األول 

لكرة  االسيوي/االتحاد األوروبي( من A’ License‘))أ(  الرخصة على لحصولاقطر، فيشترط  لدوري نجوم

ل ذات أهمية قصوى مع استمرار إعطاء األولوية لتدريب ق التدريب األكاديمي ورعاية الطفوتعتبر مراف .القدم

 تأهيل المدربين داخل أكاديميات الشباب. ايضافي كل نادي و الناشئينالعبين وتطوير ال

 

لتزويد الالعبين والمسؤولين والمشاهدين وممثلي اإلعالم بالتسهيالت  نديةالرياضية لألتكييف البنية التحتية  •

خيص اتفي جميع المالعب في دوري نجوم قطر بمتطلبات تريجب أن المناسبة واآلمنة والمجهزة بشكل جيد. 

متطلبات معايير البنية التحتية مطابقة ل على األقل ( مالعب7سبعة ) يكون هناكحيث  ،دوري نجوم قطراندية 

المتطلبات  بجميع، الوفاء أمكن، حيثما ويلزم أن تضمن جميع المالعب أيًضالالتحاد اآلسيوي لكرة القدم. 

 مؤسسة /التشريعية للسالمة وتأكيدها من جانب الجهات المعنية. ويتعين على االتحاد القطري لكرة القدم

 األطراف المعنيةألندية ومساعدتها في تطوير مرافقها للوفاء باحتياجات دوري نجوم قطر االستمرار في تشجيع ا

 بكرة القدم.

 

تحسين قدرة األندية في خيص اتساعد عملية ترتحسين األداء االقتصادي لألندية وقدرتها المالية واستدامتها.  •

مزيد الي  األنديةخيص اتر نظامؤدي وياألندية االقتصادية والمالية باإلضافة إلى زيادة شفافيتها ومصداقيتها. 

 بصوره معقوله يشجع اإلنفاقكما كرة القدم في األندية نشاط تمويل عملية من االنضباط والعقالنية في 

دوري نجوم قطر  مؤسسة /لكرة القدم. ويستمر االتحاد القطري لكرة القدملتحقيق الفائدة على المدى الطويل 

 المالية واللعب النظيف.في ضمان إعطاء أولوية قصوى للشفافية 

 

خيص األندية لضمان استمرار تقديم خدمات عالية الجودة االمراقبة المستمرة وتقييم ومراجعة عمليات تر •

دوري نجوم قطر  مؤسسة /يتعين على االتحاد القطري لكرة القدم. األطراف المعنية ءرضااومستوى عاٍل من 

رية ذات واإلبالغ عن جميع المعلومات الضرو ،ضمان التعامل مع جميع األندية بكفاءة وفي الوقت المناسب

وف . وسالُمرخِّصتقليل خطر ضعف األداء من جانب الى  يؤدي هذاالمناسب.  الصلة والمتاحة في الوقت

 ما يتعلقندية فيلألمعايير  تطوير مستوىدوري نجوم قطر على  مؤسسة /االتحاد القطري لكرة القدميشجع 

 .ومعايير الموظفين والمعايير اإلدارية ومعايير البنية التحتية ذات الصلةالمالية والرياضية والقانونية  باألمور
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 ترخيص األندية ةتأكيد االلتزام بخط

 

 ،خيص ويسعىاتجاه مقدمي طلبات التر مادوري نجوم قطر بمسؤوليته مؤسسة /يقر االتحاد القطري لكرة القدم

 إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة ألنديته بما في ذلك االلتزام بما يلي: ،الُمرخِّصبصفته 

 خيص األندية. ااالستمرار في تحسين فعالية عمليات تر •

 خيص األندية. افيما يتعلق بنظام ترالمرخص لهم  /خيص األنديةاتقديم الدعم الالزم لمقدمي طلبات تر •

 في الوقت المناسب. األطراف المعنيةإبالغ مختلف القواعد واللوائح لجميع  •

 التصرف بطريقة أخالقية واحترام القيم األساسية للسرية واالستقاللية. •

 األنديةخيص اترمن أجل التحسين المستمر لمستوى الخدمات التي نقدمها ألنديتنا ولزيادة فعالية وكفاءة عملية 

األطراف المعنية دوري نجوم قطر بإشراك األندية وجميع  مؤسسة /ومراقبتها، سيقوم االتحاد القطري لكرة القدم

 قدر اإلمكان في المراجعة السنوية. الرئيسية

دوري نجوم قطر تخصيص الموارد الكافية إلدارة نظام الترخيص  مؤسسة /يضمن االتحاد القطري لكرة القدم

مزودة بموظفين مؤهلين ومتمرسين يديرون خطة الترخيص ويساعدون  األنديةخيص اوالتأكد من أن وحدة تر

 جميع مقدمي طلبات الترخيص خالل عملية الترخيص.

مناسب لجميع األندية المشاركة في عملية بإبالغ قواعد ولوائح ترخيص األندية في الوقت الالُمرخِّص ويلتزم 

ترخيص. المن التقدم بطلب للحصول على  لتتمكنويضمن أن جميع المعلومات ذات الصلة متاحة لألندية  ،الترخيص

خيص األندية وعملية المراقبة، اخيص بإبالغ سياسة ترخيص األندية لجميع المشاركين في نظام تراوتقوم وحدة التر

السياسة على الموقع  تلك ، مع نشرومراقبتها خيص األنديةاعمليات تر بشأنلومات وتحديثات بما في ذلك أي مع

 دوري نجوم قطر. مؤسسة /الرسمي لالتحاد القطري لكرة القدم

 

بأعلى المعايير األخالقية الضرورية للحفاظ  التزامه إثباتمن  الُمرخِّصمما يمكن  ،خيص بالشفافيةاتتسم عملية التر

. يتعين على جميع األشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر في نظام لألطراف المعنية العمليةعلى مصداقية 

 ا عند التعيين.كتابًي يتهمسرية وكذلك إعالن استقاللالخيص األندية وعملية المراقبة التوقيع على اتفاقيات اتر

 

 خيص بشكل منصفاترال اتطلب يدوري نجوم قطر التعامل مع كل مقدم مؤسسة /طري لكرة القدميضمن االتحاد الق

دوري نجوم قطر للحصول على تأكيد بأن جميع األشخاص  مؤسسة /التحاد القطري لكرة القدمل اللجوء كما يمكنهم

 .باالستقالليةيتمتعون يهم أي تضارب في المصالح والمشاركين في عملية صنع القرار ليس لد

 

دوري نجوم قطر الحالية بما يتماشى مع  مؤسسة /خيص أندية االتحاد القطري لكرة القدماتم تطوير سياسة ترو قد 

واالتحاد والقواعد المعمول بها في االتحاد الدولي لكرة القدم واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم  واللوائحجميع التشريعات 

 للقانون المحلي. القطري لكرة القدم وفًقا
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 خيص األنديةاإدارة نظام تر
 

دوري نجوم قطر لجميع  مؤسسة /خيص أندية االتحاد القطري لكرة القدماخيص األندية برنامج تراتدير إدارة تر

األندية التي ترغب في التقدم بطلب للحصول على ترخيص نادي يمكنهم من التنافس في المسابقات المحلية 

 ومسابقات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

 

وهما أندية تلزم نفسها بعملية  ؛خيص بشكل كبير على مبدأين يعمالن بشكل متزامناالتر عمليةيعتمد نجاح 

خيص األندية التي توفر الدعم الالزم لتمكينها من الوصول إلى هدفها المتمثل في الحصول اخيص وإدارة تراالتر

 نادي.العلى ترخيص 

 

( بإعداد كافة أمكن ذلكلكرة القدم حيثما يكون مع االتحاد اآلسيوي بالتعاون خيص األندية )استقوم إدارة تركما 

زويد األندية نادي واستالمه. وسيتم تالخيص ادم بطلب الحصول على ترالمستندات ذات الصلة باألندية التي تتق

 .خيص األنديةالجنة تروفًقا لتقدير  بجداول زمنية

 

في الوقت المناسب. يتم  األطراف المعنيةالقواعد واللوائح بانتظام إلى جميع  جميعملتزًما بإبالغ الُمرخِّص ويظل 

إرسال ايضا ويتم ، يارات الميدانية والندوات وغيرهاورسائل البريد اإللكتروني والخطابات والز التعاميمالتواصل عبر 

إلبقاء الموظفين المعنيين على اطالع بجميع مبادئ باالتحاد / المؤسسة  لداخليةانشرات اإلخبارية والمذكرات ال

 خالل العام. تطرأخيص والتغييرات التي االتر

. باإلضافة إلى ذلك، يتم سيتم حفظها في اماكن آمنه خيصاوجهات التر االندية جميعمن  جميع المستندات المقدمة

حفظ المعلومات إلكترونًيا في مجلدات ترخيص تم إنشاؤها خصيًصا ويتم االحتفاظ بنسخ احتياطية منها على خادم 

 نظام الكمبيوتر. حدوث اي مشكله فيدوري نجوم قطر في حالة  مؤسسة /االتحاد القطري لكرة القدم

تنص على مبادئ السرية التي يلتزم بها والتي سرية" العلى "اتفاقية ضمان  كل نادي يقدم طلب ترخيص يحصل

 خيص األندية والموظفون واالستشاريون. اأعضاء تر

 

 هنظام ترخيص األندية وتقييممراجعة 

 

خيص األندية بتطوير خطة اتقوم إدارة تروف ذات أهداف ونتائج واضحة وقابلة للقياس، س عملية دعممن أجل 

رؤية مدى قدرة  أيًضا علىالمقارنة  سوفوخيص. ااألداء العام لنظام الترومقارنة مرجعية تسمح بمراجعة وتقييم 

مع مقدمي  بالمقارنةنادي على الوفاء بالمعايير التي يتم تقييمها البطلب للحصول على ترخيص األندية التي تتقدم 

 ص اآلخرين.طلبات الترخي

 

 

 

 


