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 الشكاوىإجراءات 

 

 المقدمة .1

وقت ومن صاحب أي مصلحه. والمالحظات المتعلقة بإدارة عملية التراخيص في أي  الشكاوىستالم يمكن ا

جميع األطراف بقدر وارضاء  ولبفاعليه وخالل وقت مناسب وذلك لضمان حلالمستلمة  الشكاوى تناوليجب 

 االمكان.

 

 األهداف .2

بواسطة  المقدمة الخدمةفي ضمان معالجة التعليقات الواردة بشأن  الشكاوىتتمثل اهداف إجراءات 

 بصورة إيجابية وبناءه. الشكاوىمع  المرخص تعاملالمرخص بصوره متسقة وأيضا من اجل ضمان 

 

 النطاق .3

التراخيص/المرخص لهم،  مقدمي طلباتسبيل المثال  على بواسطة أي طرف، الشكاوىيمكن تقديم 

 ، وسائل االعالم، الخ.الرعاةالمشجعين، 

للجنة تراخيص األندية او لجنة استئناف تراخيص  المباشرةضد القرارات  المقدمة الشكاوىلن يتم النظر في 

من لوائح تراخيص اندية  3.5.2 للفقرةبمنح او رفض او سحب تراخيص األندية وفقا  والمتعلقةاألندية 

 مؤسسة دوري نجوم قطر الحالية.

 

 الشكوىكيفية تقديم  .4

ان تكون في صورة  المكتوبة للشكوىاالتصاالت الشفهية. يمكن ب ولن يعتديجب استالم الشكاوى كتابيا، 

 او بريد الكتروني او أي وسيله الكترونية مؤكده اخري. خطاب

عاتق المشتكي، كما يجب ان تحتوي  علىتقع مسئولية تقديم الشكوى مباشرة الي إدارة تراخيص األندية 

 طريقة إعادة االتصال. على الشكوى
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 ، ويمكن تقديمها في أي وقت.الشكاوىزمني محدد لتقديم  إطارال يوجد 

 

 استالم ومعالجة الشكاوى .5

في غضون ثالثة أيام عمل، مع تخصص رقم  الشكاوىفي سجل  المستلمةيتم تسجيل جميع الشكاوى 

 مرجعي مخصص واخطار لصاحب الشكوى.

 

 المتابعة والتحقيق .6

تقدم من  شكوىوالتأكد من النظر في أي  الشكاوىيتحمل مدير تراخيص األندية مسئولية متابعة جميع 

 ل فتره زمنية معقوله من تاريخ استالم الشكوى. قبل أي شخص خال

 ادناه(. التصفيةالجهود من اجل تصحيح جميع الحاالت )انظر الي إجراءات  أقصىسيتم بذل 

 

 الشكاوىمراقبة  .7

األقل سنويا، للتأكد من عدم تكرار او حدوث احداها مره  علىبشكل دوري،  الشكاوى سجلسيتم مراجعة 

 اخري.

 الجتماع مراجعة تراخيص األندية بشكل سنوي. الشكاوىأيضا سوف يتم تقديم سجل 

 

 الشكاوى تصفيةإجراءات  .8

يوما من  21وتقديم رد نهائي في غضون شكاوى ال جميع تصفيةسوف تسعي دارة تراخيص األندية الي 

 تاريخ االستالم المبدئي للشكوى.

، فيجوز له ان يكتب الي الرئيس التنفيذي المرحلةفي تلك  الشكوىفي حالة عدم رضى المشتكي عن حل 

 ذلك ضروريا او مناسبا. ارتأىإضافية في حالة تحقيقات او إجراءات عمل للمؤسسة من اجل 

 

 مشاركة اإلجراءات .9

 .www.qsl.com.qa لمؤسسة ا موقع علىسوف يتم رفع نسخه من تلك اإلجراءات وحفظها 
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