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 املصطلحات والتعريفات  

 التعريف  املصطلح 

هي املبادئ واألسس واألعراف والقواعد واملمارسات التي تعتمدها أي هيئة في عملية إعداد وعرض  السياسات املحاسبية

 البيانات املالية 

 لكرة القدم  اآلسيوي   االتحاد   اآلسيوي  االتحاد

 .اآلسيوي  االتحادو / أو كأس رئيس  اآلسيوي   االتحاددوري أبطال آسيا وكأس   االتحاد منافسات 

 

أندية    لتراحيصاملالي  الدليل

 االتحاد االسيوي 

الدليل الصادر من االتحاد االسيوي والذي يوفر االرشادات الفنية والتشغيلية املتعلقة باملعايير  

مقدم   تساعداملالية املذكورة في تلك اللوائح. وهو عبارة عن مجموعة من التفسيرات والجداول التي  

 استيفاء املعايير املالية.طلب التراخيص في 

 في  مباريات   الستضافة   مؤهال  امللعب  يكون   لكي  املتطلبات  من   األدنى  الحد   اللوائح   هذه   تحدد اآلسيوي  االتحادلوائح مالعب 

 لكرة القدم. اآلسيوي  االتحاد  منافسات

ما تشمل  عادة  التي  مجموعة كاملة من البيانات املالية التي تم إعدادها في تاريخ اإلنتهاء القانوني، و  القوائم املالية السنوية

، وغيرها  املالية  املالحظاتو امليزانية العمومية وحساب االرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية  

 . من البيانات واملواد التفسيرية التي تشكل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية

عمره اإلنتاجي. على سبيل  التوزيع املنتظم للقيمة القابلة لالستهالك لألصل غير امللموس على مدة   االطفاء 

املثال : بالنسبة للتكاليف املباشرة املرسملة نتيجة الحصول على تسجيل العب ، فإن العمر اإلنتاجي 

 هو فترة العقد. 

أي هيئة، بما في ذلك الهيئات غير املسجلة مثل الشراكة التي يكون للمستثمر فيها تأثير كبير   الشراكة

 . مشروع مشتركوليست شركة تابعة أو حصة في 

إبداء الرأي سواء تم إعداد  عملية  من  املدقق  الهدف من مراجعة البيانات املالية هو تمكين  يكون   التدقيق 

  ،البيانات املالية، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا إلطار إعداد التقارير املالية التي تم تحديدها

العبارات املستخدمة   أوللتعبير عن رأي مدقق  وتعطي  تظهر    الحسابات "صورة حقيقية وعادلة" 

النواحي الجوهرية"    عادلةبصورة  " املرادفةو من جميع  الهدف    .هي املصطلحات  لى عينطبق نفس 

 . إعدادها وفقا للمعايير املناسبةوالتي تم مراجعة املعلومات املالية أو غيرها 

عملية   يقدم  التدقيقفي  عال  مدقق،  مستوى  التأكيد  الحسابات  مطلقا،    ،من  ليس    بأن ولكن 

  تدقيقويتم التعبير عن ذلك بشكل إيجابي في تقرير    جسيمة،أخطاء  البيانات املالية خالية من أي 

 . عقول امل  دتأكيلبا الحسابات

 هذا النحو.   على يجب تفسير كلمة "مدققة" 

، بناء على افتراضات اإلدارة حول  للهيئةالجداول التي تحتوي على املعلومات املالية املستقبلية  املوازنة 

 . األحداث التي قد تحدث في املستقبل واإلجراءات املحتملة للهيئة

 الرئيس التنفيذى  الرئيس 

 شركة اقتصادية واحدةب الخاصة  كتلك  مهايتقد يتمالتي البيانات املالية للمجموعة  القوائم املالية املوحدة 
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 من  املعلومات جمع بغرضالقدم لكرة  اآلسيوي   االتحاده وضع الذي  املعلومات تكنولوجيا نظام    إدارة تراخيص األندية نظام 

  املنتسبةاملرخصين بشأن األندية   مع  املعلومات ولتبادل لهم  املرخص/التراخيص مقدمي طلبات  

 ا. وإنفاذه وتقييمها  الالئحة هذه تطبيق نطاق في إليهم،

شركة لنادي كرة القدم تقع داخل أراض ي دولة قطر والتي تكون كيان قانوني بموجب القانون   النادي

 .القطري 

  منح التراخيص ملقدم طلب الترخيص كما هو موضح في تلك اللوائح والتي علي  املطبقة املتطلبات معايير تراخيص األندية 

واملوظفين واإلدارية والقانونية واملالية   التحتية ( فئات )الرياضية والبنية 6تنقسم إلى ست )

   .واألعمال(

أنشطتها.  السلطة على إدارة السياسات املالية واإلدارية للهيئة وذلك للحصول على منفعة من  التحكم 

 يمكن ان يحصل التحكم عن طريق أسهم في امللكية ، النظام األساس او االتفاقيات. 

 ييتم تفسير مصطلح تحكم او متحكم فيه وفقا لذلك.

التكاليف املباشرة للحصول  

 على تسجيل العب 

أو   داخلي تطويرمع استبعاد أي  الالعب  تسجيلعلى للحصول  لطرف ثالثهي املبالغ املسددة 

 تكاليف ما يلي: وهذه ال ،ها من التكاليفغير 

 . لتسجيلاتأمين ل ملسددةا االنتقال رسوم  .أ

 .)إن وجدت( نتقال اال ضريبة رسوم  .ب

املبالغ التي  الالعب )على سبيل املثال  تسجيل لحصول على لالتكاليف املباشرة األخرى  .ج

لخدمات للنادي والرسوم القانونية ودفع التعويضات مقابل تقديم اوسطاء الإلى  تسدد

  نتقاالتكرة القدم و / أو لوائح اال  ٍاتحادلوائح الالعبين الشباب وفقا لوتنمية  للتدريب 

 .(نتقاالتباال  املتعلقةاملحلية والتكاليف املباشرة األخرى 

حدث أو حالة األهمية  

 القصوى  اإلقتصادية

لبيانات املالية  ا على كان لها تأثير واضح الحدث أو الحالة ذات أهمية اقتصادية كبيرة إذا  يعد

  صول األ املركز املالي وصافي  و  العملياتنتائج مختلف )مخالف( للتقارير ويتطلب عرض لهيئة ا

 . يةاملرحلخالل السنة املالية السابقة أو الفترة  حدثت إذا وذلك التقارير صاحبة   هيئةلل

 دوري نجوم قطرؤسسة التنفيذي مل  الجهاز كتب التنفيذي  امل

 االتحاد الدولي لكرة القدم  الفيفا

 . الهيئة املعنية عن املعلومات عن اآلثار املالية املحتملة لألحداث املستقبلية واإلجراءات املمكنة  املالية املستقبليه علومات  امل

هي فترة إعداد التقارير املالية التي تنتهي في تاريخ اإلنتهاء القانوني، سواء ما إذا كانت سنة واحدة أم  السنة املالية 

 .غير ذلك، والتي ال تكون فترة مرحلية

GORD  املنظمة الخليجية للبحث والتطوير 

 نظام تقييم االستدامة العاملي   GSASعمليات 

ار ستمر إمكانية الكيان باال هو مصطلح محاسبي يصف  ،"مبدأ االستمرارية"او افتراض إن مفهوم   مبدأ االستمرارية 

. وعادة القريب  املستقبل  خالل العمل في ار ستمر يمكنه اال  بالتالي ،بالتصفية  التهديد دون  العمل في

  وال نية لديه ليس  جهة التقرير أن على أنه نشاط مستمر. فمن املفترض   جهة التقريرما ينظر إلى 

 .اللوائح  أو بالقوانين  عمال  الدائنين  من الحماية  طلب  أو النشاط وقف أو للتصفية  ضرورة

 الشركة االم وجميع فروعها  مجموعة
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املعلومات املالية السابقة  كذلك هي املعلومات عن اآلثار املالية لألحداث املاضية للهيئة املعنية، و  املالية السابقة  البيانات

 . بق لقرار الترخيصاسال  والوضعألداء املالي ا فيما يخص 

  املدقق املستقل 
 
الدولي   االتحادللقانون القطري وقانون    هو مدقق الحسابات )أو املحاسب( املستقل للهيئة وفقا

املهنة إضافية   ،للمحاسبين ألخالقيات  املوقع    ،للحصول على معلومات  زيارة  ifac-www-يمكنك 

org.   أو الصلة  ذات  الخدمات  وصف  عند  أيضا  الحسابات"  "مدقق  مصطلح  استخدام  يمكن 

 . تعاقدات الضمان وغيرها بخالف عمليات التدقيق

عة من البيانات هي التقارير املالية التي تحتوي إما على مجموعة كاملة من البيانات املالية أو مجمو  البيانات املالية املرحلية 

 . املالية املوجزة لفترة مرحلية

ليس من الضروري أن تكون فترة   .هي فترة إعداد التقارير املالية وتكون أقل من سنة مالية كاملة الفترة املرحلية 

 الستة أشهر. 

 . املشتركة  للمراقبة يخضع اقتصادي  بنشاط أكثر  أو طرفان  بموجبه يقوم تعاقدي ترتيب مشروع مشترك   

 تأكيد  دوري نجوم قطرمؤسسة  هي شهادة صادرة عن   الترخيص 
 
الحد األدنى من املتطلبات باملرخص له  لوفاء    ا

ال  اإللزامية االتحاد كجزء من من إجراءات   / االتحاد االسيوي  أندية  في مسابقات  للدخول  قبول 

 القطري / املؤسسة. 

 . املؤسسة  بواسطة الترخيصهو مقدم الطلب الذي يتم منحه  املرخص له 

 األندية.خيص امع أمور تر  داخل الجهة املرخصة الذين يتعاملون اإلدارة أو املوظفين  إدارة الترخيص 

  مقدم طلب الترخيص 
 
، الذي يتقدم للحصول على اآلسيوي كرة القدم  تحاداٍ للقانون القطري و/ أو   هو كيان قانوني وفقا

 الترخيص
 
مسؤوال وحده  كامل  بشكل  ويكون  الوطنية    ،  األندية  مسابقات  في  املشارك  النادي  عن 

 . و/ أو دوري نجوم قطر )"عضو تابع"( اآلسيوي كرة القدم  تحاداوالدولية وعضو  

 اليوم   في  يبدأو الترخيص.    منح فيهقدم فيه مقدم الطلب للحصول على الترخيص/  يوسم الذي  املهو   موسم الترخيص 

 لكرة  اآلسيوي   االتحاد  إلى  املرخص  قبل  من   الترخيص  قرارات  قائمة  لتقديم   النهائي  للموعد  التالي

 . التالي العام في نفسه النهائي  املوعد حتى  ويستمر  القدم
 

 

 . األنديةتراخيص  دارة إرئيس  مدير الترخيص 
 

 . هي العلمية التي من خاللها يتم منح الترخيص عملية الترخيص 

رِخص 
ُ
 .منح الترخيصتوهي الهيئة التي تدير عملية الترخيص و  ،املؤسسة امل

إلى  قدمها  التي  القائمة  تحتوي  قائمة قرارات الترخيص   رِخص 
ُ
 على   أخرى،  أشياء  بين  من  ،القدملكرة    اآلسيوي   االتحاد  امل

  قبل  من   رفضه   أو   لهم   منحه  وتم  الترخيص   لـعملية  خضعوا   الذين  الترخيص   طالبي  حول   معلومات

 لكرة  اآلسيوي   لالتحاد  العامة  األمانة  وأبلغته  وضعته  الذي   بالشكل   الوطنية   القرار   صنع  هيئات

   القدم.

األهمية  أو  الجوهريةاألهمية 

 النسبية  

الخاطئة    املعلومات  أو  العناصرتعد   أو  ااملحذوفة  ا  أمر   أو   فردي  بشكل  بإمكانهم،  كان  إذا  جوهري 

  املقدمة   املالية  املعلومات  أساس   على   تخاذهاإ  يتم   التيو   ،ملستخدمينا  قرارات  على  التأثير   جماعي،

 في  عليه  الحكم  تم  الذي  الخطأ  أو  الحذف  وطبيعة  حجم  على  النسبية  األهمية  تعتمد.  النادي  من

http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
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  من   مزيج  أو  املعلومات،/    العنصر  طبيعة  أو  حجم  يكون   أن  يمكن.  السياق  أو  املحيطة   الظروف

 . املحدد العامل  هو  االثنين،

QSAT .هيئة التحكيم الرياض ي القطرية 

 .هي هيئة لديها واحدة أو أكثر من الشركات التابعة الهيئة األم 

إدارة  و ولجنة الطعن على ترخيص النادي   خيص األنديةالجنة تر القواعد التي تحكم إجراءات  القواعد اإلجرائية 

 . خيصاالتر 

لوائح االتحاد العضو لدى االتحاد االسيوي والذي  أي كيان قانوني وفقا للقوانين املحلية و/أو  العضو املسجل 

 التابع له.يكون عضوا لدى االتحاد العضو لالتحاد االسيوي و/أو الدوري  

  الكيانات  من  أخرى   مجموعةأي  أو  كيانات مجموعة  أو قدم كرة  شركة  أو /و  مسجل عضو جهة/جهات التقرير

 لغرض تراخيص األندية.  بمعلومات  املرخص  تزود أن  يجب والتي  تقرير املحيط في املدرجة

 املراجعة 

  استرعى قد كان  إذا ماع رأي إبداء من  املدقق  تمكين هو  املالية البيانات  مراجعة  مهمة من  الهدف 

ا معدة غير  املالية املعلومات  أن  يعتقد املراجع يجعل ما ،  لفحصل وفقا  ، املدقق  انتباه   إلطار  وفق 

 . حددامل اليامل  تقريرال

 

  املالية املعلومات  بأن معقول  تأكيد على للحصول  مصممة ليست  ،  التدقيق عكس على ، املراجعة

  من  أساس ي   بشكل ، استفسارات  إجراء  من املراجعة  تتكون . الجوهرية األخطاء  من خالية

.  وغيرها التحليلية املراجعة إجراءات وتطبيق ، واملحاسبية املالية  األمور   عن املسؤولين األشخاص

 الدليل   تقدم ال  ولكنها ،  املالية املعلومات  على تؤثر مهمة  أمور  إلى  املدقق  انتباه املراجعة  تجلب قد

ا يكون  قد الذي  .للمراجعة  مطلوب 

 

  دوري نجوم قطر مؤسسة 

 )املؤسسة( 
 دوري الدرجة األولى لكرة القدم املحلية في دولة قطر.ل الحاكمةالهيئة   

 .الهيئة الحاكمة لكرة القدم في دولة قطرهو و  القدم،كرة القطري ل  االتحاد القطري لكرة القدم  االتحاد

  االتحادب التأديبيةاللجنة  

 القطري لكرة القدم 

 النظام في ووظائفها  مسؤولياتها  تم تحديد وقد القدم، لكرة القطري  لالتحاد تابعة قضائية هيئة

 . االتحادب الخاص  االنضباط وقانون  القدم  لكرة القطري   لالتحاد األساس ي

ا  يعتبر  هو الحدث الذي  التغيير املؤثر  ا  تقديمها  تم التي  للوثائق جوهري  ص  إلى مسبق 
ِّ
ا  تتطلب قد  والتي املرِخ   تقديم 

ا  . الترخيص وثائق تقديم قبل  وقع قد كان إذا  مختلف 

بشأن  إتخاذ    على  السيطرة  ليس و   التأثير   على  القدرة  الكبير التأثير    يمكن .  والتشغيلية  املالية   السياسة القرار 

  طرف  أي  فإن   الشك،  ولتجنب .  تفاقاتاال  أو   اللوائح  أو  األسهم  ملكية  خالل   من  الكبير  تأثيرتحقيق ال

القدم   اآلسيوي   االتحادء  باستثنا)  النهائي   املسيطر   الطرف  نفس  لديها   مجتمعة  أطراف  أو  لكرة 

 فترة  خالل  قدم  إذا  كبير  تأثير  ذايعتبر  (  منتسبة  رابطةلكرة القدم و   اآلسيوي   االتحادواتحاد عضو في  

 . له املرخص  إيرادات مجموع  من أكثر  أو% ( 30) املائة في ثالثين يعادل مبلغا التقرير
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  مثل )  املحيطة   واملرافق   املمتلكات   جميع   الحصر،   ال   املثال   سبيل   على  ، ويشمل  باراة امل  إقامة   مكان  اإلستاد

 (. االعتماد  ومركز الصحفي واملركز  الضيافة  ومناطق املكاتب

 للهيئة.  لتقاريراملحاسبي لتقديم االتاريخ املرجعي السنوي   تاريخ اإلنتهاء القانوني

 األحداث أو الظروف التي تحدث بعد قرار الترخيص.  الالحقة األحداث 

 . ى آخر  هيئة سيطر عليها  ت مثل الشراكة التي  املدمجةغير    الهيئاتهي الهيئات، بما في ذلك  الهيئات الفرعية 

  املعلومات التكميلية 
ُ
ت استيفاء الحد    في حالة عدمقدم إلى املرخص باإلضافة إلى البيانات املالية  املعلومات املالية التي 

اإلفصاح واملحاسبة. متطلبات  من  يكون    األدنى  أن  أساس   إعداديجب  التكميلية على  املعلومات 

املالية البيانات  مع  يتفق  بما  املحاسبية،  والسياسات  أن  .املحاسبة،  استخراج   يتوافق  يجب 

البيانات املالية السنوية املالية من مصادر متسقة مع تلك املستخدمة في إعداد  عند    .املعلومات 

صالح اإلفصاحات ذات الصلة  ليتفق مع، أو  بما  املعلومات التكميلية  عن  االقتضاء، يجب اإلفصاح  

 الواردة في البيانات املالية 

أنشطة تدريب كرة القدم و /  على ن في النادي  املسجلو ن فيه الالعبو ب يتدر ي الذ( األماكناملكان ) التدريبأماكن  

 . منتظم بشكلأو تنمية الشباب 

ا ، اللوائح هذه ألغراض 
ً
 : السياق  به يسمح ملا  ووفق

 ؛  صحيح والعكس  الجمع  املفرد يتضمن أن  يجب( أ •

 . صحيح  والعكس  املؤنث يشمل املذكر ( ب •

 و  ؛ شركة   أو  اعتباري  شخص  أي  الطبيعيين األشخاص إلى  اإلشارات   تشمل( ج •

 لالتحاد  األساس ي النظام  في  إليه املشار  املعنى  نفس املعرفة املصطلحات جميع  تحمل  أن  يجب( د •

 . ما لم ينص على خالف ذلكاملؤسسة ،  و  القدم لكرة القطري 
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 : املقدمة ونطاق التطبيق1  املادة

   إليها  اإلشــــــارة  تمت كلما  اللوائح  هذه تطبق. 1
 
ـــــابقات  تحكم  أخرى  وقواعد  محددة  لوائح في  صــــــراحة   مسـ

ــيتم  التي  األندية ـــ ــة  االتحاد االســــــيوي /   رعاية  تحت لعبها  سـ ـــ ـــــسـ القطري   االتحاددوري نجوم قطر/ مؤسـ

  .لكرة القدم

ومســـــؤوليات جميع األطراف املشـــــاركة في نظام ترخيص األندية تحكم هذه الالئحة حقوق وواجبات  . 2

 وتحدد على وجه الخصوص ما يلي:

ـــــ ى  هـا التي يجـب من املالحـد األدنى  .أ ـــ ـــــتيفـا هـا من قبـلعـايير املو ـــــ ـــ /   الترخيصمقـدم طلـب  اســـــ

   ،لهاملرخص  
 
  العملية األساسيةاتباعها في تقييم  يجب على املرخص    التيعن اإلجراءات    فضال

 األساسية. واملعاييرلترخيص ل

ــــد األدنى .ب ــــايير  املمن    الحـ ــــة و عـ ـــــيـ ـــ ــــاضـــــ ــــة  الريـ ــــةالبنيـ ــــايير  و   التحتيـ ــــايير  االداريـــــة  املعـ واالفراد واملعـ

ـــــتيفـا هـا   الترخيصمقـدم طلـب  على  الواجـب    االعمـالالقـانونيـة واملـاليـة و  ـــ يتم من أجـل أن إســـــ

 .من قبل املرخص الترخيص منحه

 : األهداف وإدارة نظام تراخيص األندية2  املادة .1

 :التالية األهداف تحقيق على األندية ترخيص نظام يعمل 

   لألندية  اآلسيوي  االتحادمسابقات و املسابقات املحلية في نزاهة الصداقية و امل ضمان .أ

ـــــماح   .ب ـــــية والقانونية  و   كافة األمور املالية  في  األنديةمعايير  مســــــتوى  تطوير بالسـ ومعايير الرياضـ

ـــــلـة  و  التحتيـةالبنيـة  معـايير اإلداريـة و   املعـاييرو  االفراد ـــ دولـة في  املعمول  هـا  و األعمـال ذات الصـــــ

 قطر.

ـــــلــة  .ج ـــ ـــــتمر المواصـــــ ـــ ـــــين املســـــ ـــ جميع جوانــب كرة القــدم في قطر واألولويــة  ملعــايير  تعزيز والتحســـــ

 
ُ
 .الشباب في كل ناديلتدريب ورعاية الالعبين لعطى املستمرة التي ت

 .اإلدارة والتنظيم داخل األنديةكفاءة زيادة  .د

ووضـع األهمية الالزمة    داقيةالشـفافية واملصـ  مسـتوى  وزيادة لألنديةتحسـين القدرات املالية   .ه

  االجتماعية  والهيئات  املوظفين  مع  التزاماتهم  بسداد  األندية  قيام  من  والتأكد  لحماية الدائنين

 .املحددة املواعيد في األخرى  األندية ومع والضريبية

جهزة  املاملالعب   وسـائل اإلعالمو   للجمهور  قدمليُ ندية "األ الرياضـية في   األسـاسـيةتعزيز البنية   .و

 األمان.و  االستعداد فضل حال منلتكون على أتجهيزا جيدا 
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 .حماية استمرارية املسابقات املحلية والدولية .ز

 .املستمر التحسين لتوفير مصمم تقدمي نظام هو األندية خيصاتر  نظام  .2

ــلة ذات  األندية  خيصاتر   هيئات  تتمتع .3 ـــ ـــــالحية  الصـ ــلة ذات التعديالت  واقتراح  املعايير  مراجعة بصـ ـــ  الصـ

 .عليها واملوافقة فيها للنظراللجنة التنفيذية  على الحالية اللوائح على

 

   الدرجات  ومعايير  األندية  تراخيص معايير : 3  املادة

 لوائح  مع الترتيب  هذا  يتوافق. منفـصلة  فئات( 3)  ثالث  إلى اللوائح  هذه في  املوضـحة  املعايير تصـنيف  تم .1

 .الصلة ذات األندية خيصاتر لكرة القدم ل اآلسيوي  االتحاد

 :التالي النحو على املختلفة( 3) الثالث الدرجات تحديد تم .2

 معيار )أ( 

ـــــتيفــــاء مقــــدم طلــــب الت ـــ   يجوز منحــــه)أ(، فال  ي من املعــــايير  يص أل رخفي حــــالــــة عــــدم إســـــ

 .الرخصة

ـــــتيفـــا هـــا ، وفي حـــالـــة عـــدم  ـــ هي معـــايير الزاميـــة ، يتوجـــب على مقـــدم طلـــب الترخيص اســـــ

 من املعايير "أ" ، فإنه لن يتم منح الترخيص.
 
 استيفاء أيا

 معيار )ب( 

ـــــتيفـاء مقـدم طلـب التر  ـــ فرض  يجـبحينئـذ )ب(،  الي من املعـاييريص  خفي حـالـة عـدم إســـــ

مع إمكانية    ،لعدم استيفاء تلك املعايير    عقوبة عليه حسبما تحدده جهة منح الترخيص

 الحصول على الرخصة.

 معيار )ج( 

ــــل هذه املعايير تمثل   ـــ ــــيات بأفضـــــ ـــ ــــتيفاء املعيار )ج(    ممارســــــــــــة. فعدمالتوصـــــ ـــ ال يؤدي إســـــ

معــايير  يير )ج( الي  بعم معــا  يتم ترقيــةوقــد  لفرض أي عقوبــة أو رفم منح الترخيص.   

 لة الحقة.)أ( أو )ب( في مرح

 

ــــعيتوجب على األندية التقديم للحصـــــــــول على التراخيص كل موســـــــــم رياضـــــــــ ي ، كما   .3 مقدم طلب  يخضـــــ

للحصــول    ترخيصــه الذي يتم  الرياضــ ي  للموســم  الســابقة  املحددة  الفترة  في  الترخيص لعملية  الترخيص

 .على الترخيص

  والجــداول  واإلجراءات  بــالعمليــات  املعنيــة األنــديــة  إبالغ  املرخص  على  يجــب  ترخيص،  دورة  كــل  بــدايــة  في .4

 .األساسيةالترخيص  لعملية الالزمة الزمنية

ــــوص  باملعايير  األندية تفي  أن  يجب .5 ـــ   لدخول   ترخيصال  على  الحصــــــــــــول   أجل  من 1  امللحق  في  عليها املنصـــــ

ــيا  أبطال دوري ــ ـــ ــيدات  آسـ ــ ـــ ــــتوفيها  أن  يجبو   إلزامية  معايير هذه.  للسـ ـــ  لم  إذاو .  طلب الترخيصمقدم   يسـ

ـــــتوف ـــ ا  مقـدم طلـب الترخيص يســـــ ا منحـه يتم  فلن  ،1 امللحق  في الواردة املعـايير من  أيـ   لـدخول   ترخيصــــــــــــــ 

 .للسيدات آسيا أبطال دوري
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ــــوص  باملعايير  األندية تفي  أن  يجب .6 ـــ   لدخول   ترخيصال  على  الحصــــــــــــول   أجل  من 2  امللحق  في  عليها املنصـــــ

ــــيا  أبطال دوري ــــاالت  آسـ ــــتوفيها  أن  يجبو   إلزامية  معايير هذه.  لكرة الصـ   إذاو .  مقدم طلب الترخيص  يسـ

ـــــتوف  لم ا  مقدم طلب الترخيص يسـ ا  منحه  يتم فلن ،2  امللحق  في  الواردة  املعايير  من  أي  ــ    لدخول   ترخيصــــ

 .لكرة الصاالت آسيا أبطال دوري

 : سياسة االستثناءات4  املادة

  ضــــمن اللوائح  هذه في  واردة  أحكام  ألي  اســــتثناء  منح  القدم لكرة  اآلســــيوي   لالتحاد  العامة لألمانة  يجوز  .1

ــــوص  الحد  3  امللحق)  القدم لكرة  اآلســـــيوي   االتحاد اندية  خيصاتر   ائحو ل  من  2022  إصـــــدار في عليه  املنصـ

 .(االستثناءات سياسة: القدم لكرة اآلسيوي  االتحاد اندية خيصاتر  ائحو ل من 2022 إصدار من

رِخص: 5  املادة
ُ
 امل

  اآلسيوي   االتحاد  بموافقة  القدم  لكرة  القطري   االتحاد  قام، حيثاملرخص  يه  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة .1

دوري نجوم  مؤسسة قوم توبالتالي، . األندية تراخيص نظام إلدارة قطر نجوم دوريمؤسسة  بتفويم

 إدارة للتراخيص.  تأسيسقطر ب

 ضع وت  الزمةال  الترخيص  هيئات  عينتو   األندية،  خيصاتر   نظام  قطر  نجوم  دوريمؤسسة    حكمت  .2

 ستخدم نظام إدارة تراخيص األندية للتحكم في نظام تراخيص األندية. وت الالزمة  العمليات

  بقواعد   الترخيص  عملية  في  املشاركين   األشخاص  جميع  التزام  من  قطر  نجوم  دوري مؤسسة    تأكدت .3

  دوري   مؤسسة  تعد  الغرض،  لهذا .  العملية  أثناء  تقديمها   يتم  التي   املعلومات  بشأن  الصارمة  السرية

 نظام  في  األشخاص  هؤالء  إشتراك  قبل  يوقع  والذي  الصدد،  هذا  في  الالزمة  السرية  بنود  قطر  نجوم

 . األندية ترخيص

ــة  خطرت .4 ـــ ـــ ـــــســـــ ـــ  القـدم  لكرة  القطري  االتحـاد لكرة القـدم و/أو  اآلســـــــــــــيوي  االتحـاد قطر  نجوم دوريمؤســـــ

 خيصاالتر  إدارة: 6 املادة خيصاتر ال رفم أو بمنح املتعلقة القرارات بجميع

ــــع .1 ـــ ــــراف  الترخيص  إدارة تخضـ ـــ ــــة  مل  التنفيذي  الرئيس  إلشـ ـــ ــــسـ ـــ   املوظفين يعين  الذي قطر،  نجوم دوريؤسـ

 .التراخيص مدير الخصوص، وجه على املؤهلين،

 : الترخيص إدارة  مهام تشمل .2

 . األندية  خيصاتر  نظام تطوير ومواصلة وتنفيذ  إعداد .أ

 القدم  لكرة اآلسيوي  االتحادوالخالص ب  األندية  خيصاتر  إدارة نظام على واإلشراف  إدارة .ب

 األندية.   ترخيص إدارة نظام الستخدام الترخيص بطلب للمتقدمين والدعم  التدريب توفير .ج

 .القرار صنع  لهيئات اإلداري  الدعم توفير .د
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 . املوسم خالل  لهم لمرخصل املشورةاملراقبة و و  املساعدةتقديم  .ه

  كبيرا تغييرا  يشكل أن  شأنه من الترخيص  قرار بعد وقع حدث  أي  عن  اآلسيوي  االتحاد  إخطار .و

 .املرخص إلى  سابقا  املقدمة للمعلومات

 االتحاد  في األعضاء األخرى   اتاالتحاد في الترخيص  إدارات  مع الخبرات  لتبادل  تواصل كنقطة   تكون  .ز

 . نفسه اآلسيوي  االتحاد  ومع القدم  لكرة اآلسيوي 

ــــار  أو( على األقــل  1) واحــد  موظفإدارة الترخيص    داخــل  يتوافرأن    يجــب .3 ـــ ـــ ـــــتشـــــ ـــ  لــديــه  خــارجي  مــالي  مســـــ

 .مناسبة وطنية هيئة  ها تعترف التدقيق/  املحاسبة في دبلومة على حاصل ويكون  مالية خلفية

 من املســـــتشـــــارين املرشـــــحين من قبل   .4
 
إدارة التراخيص حضـــــور اجتماعات  يمكن إلدارة التراخيص أو أيا

 هيئات اتخاذ القرار بدون الحق في التصويت.

 هيئات صنع القرار: 7

 :يلي كما قطر نجوم دوريمؤسسة  واملعينة من قبل القرار صنع هيئات  .1

 ولجنة ترخيص األندية  .أ

 لجنة استئناف ترخيص األندية  .ب

ـــــــــة مل  التنفيـذي  املكتـب عيني  .2 ـــــســـــ ـــ ـــــــــاءاأل   قطر  نجوم  دوريؤســـــ ـــــنع هيئـات  في  عضـــــ ـــ ( 4)  أربع  ملـدة القرار صـــــ

ـــــنوات ــاء  تعيين إعادة  يجوز و   ،سـ ـــ ــنع  هيئات  أعضـ ـــ ــافية  اتلفتر   القرار  صـ ـــ ـــــنوات(  4)  أربع  مدتهاإضـ  بعد   سـ

  .األولي واليتهم فترة إنقضاء

 .أعضاء( 3) ثالثةب القرار صنع هيئاتل القانوني للنصاب األدنى الحد يتحدد .3

( 1)  واحـد ومراجع األقـل  على(  1) واحـدمؤهـل  محـاٍم  القرار اتخـاذ هيئـات من هيئـة لكـل يكون  أن يجـب  .4

  يحمل
 
ا مؤهال

 
 .أعضا ها بين من املناسبة الوطنية املهنية الهيئة قبل من به معترف

مؤسسة و   القطري لكرة القدم  االتحاد  من  اإلداريين  املوظفين  ترشيحدوري نجوم قطر    مؤسسةلـ  يجوز  .5

  يكون   أن  يمكن  ال  الذي  الترخيص، مدير  ســتثناءإب  لجنة تراخيص األندية  في كأعضــاء دوري نجوم قطر

ا  .لجنة تراخيص األندية في عضو 

ـــــنع  هيئــة  تتخــذ .6 ـــ ـــــوات  بــأغلبيــة  قراراتهــا  كــل القرار صـــــ ـــ ـــــنع هيئــات  رئيس  يحظى . هــا  املــدلى  األصـــــ ـــ   القرار  صـــــ

 .رجحامل تيصو بالت التصويت تساوي  حالة في حاسم تصويتب

 .هيئات صنع القرار مستقلة عن بعضها البعمتكون   .7

ـــــاء  انتخاب يتم    .8 ـــــنع  هيئات أعضـــــ ا  تعيينهم  أو  القرار صـــــ  أو/   و  القدم لكرة  القطري   االتحاد  لقوانين وفق 

 :عليهم ويجب الصلة ذات دوري نجوم قطرمؤسسة  قوانين
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 ؛ واجباتهم  أداء في بنزاهة  التصرف . أ 

  إذا أو  مقدم طلب الترخيص تجاه  استقالليتهم بشأن  شك أي  هناك  كان إذا التصويت  عن االمتناع .ب

ا املصالح  في تضارب  هناك كان  أندية دوري نجوم قطر. خيص اتر  استقالل   إلجراءات وفق 

 .لترخيصل  كمدير الوقت نفس فيعمل أال ي .ت

 ؛  الترخيص ملانح قانونية هيئة  إلى الوقت نفس في نتمي ي ال أ  .ث

  أو  القدم  لكرة اآلسيوي  االتحاد في العضو لالتحاد التنفيذي  الجهاز  إلى الوقت  نفس في نتميي  الأ .ج

 ؛ له التابع الدوري

  منتسب؛ ناٍد  إدارة موظفي إلى الوقت نفس في نتميي الأ .ح

ــــلة ذي  النهائي  املوعد في  ســــــــتقرر،  التي  االبتدائية  الهيئة هي  األندية  خيصاتر   لجنة. 9 ـــ  ،  املرخص حدده  الذي الصـ

 :كان إذا ما

 أو  ؛ قدم طلب الترخيصمل  الترخيص   رفم/    منح  يجب( أ

  تصرفه تحت  املوجودة املستندات أساس  على،  (الترخيص  مدير  من  طلب على  بناء  ) الترخيص سحب  يجب( ب

ا  . الالئحة  هذه ألحكام ووفق 

لجنة تراخيص   عن  الصادرة  االستئنافية  غير  القرارات  تعتبر  لالستئناف،  املخصص الوقت انقضاء بعد .10

 . وملزمة نهائية األندية

املقدمة   أو/   و نظام إدارة تراخيص األندية عبر  املقدمة الطعون  األندية خيصاتر  استئناف  لجنة تنظر. 11

ا، ا وتتخذ  كتابي  ا قرار   .سحبه أو رفضه  أو الترخيص  منح  بشأن نهائي 

 :طريق عن  إال  االستئناف  تقديم يجوز  ال. 12

ا تلقى الذي  مقدم طلب الترخيص( أ  ؛ لجنة تراخيص األندية من رفض 

 أو ؛ ترخيصه لجنة تراخيص األندية سحبت الذي  له املرخص( ب

 .املرخص  عن نيابة الترخيص  مدير( ج

  أساس وعلىاألندية  لجنة تراخيص   قرار على  بناء   قرارها لجنة استئناف تراخيص األندية تتخذ  يجب أن. 13

  بحلول  كتابي استئناف  طلب  تقديم  يجب. فقط لجنة تراخيص األندية أمام  املستأنف  من  املقدمة األدلة

 .املحدد  النهائي املوعد

 .النهائية االستئناف  سلطة هي QSAT تعد. 14
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 العقوبات : 8 املادة

  من الصلة ذات لألحكام وفقا التأديبية العقوبات  فرض القدم  لكرة القطري  االتحادب التأديبية  للجنة  يجوز . 51

ا أو  نفسها تلقاء من إما  القدم، لكرة القطري   لاٍلتحاد التأديبي  القانون    ترخيص لجنة   من  توصية على بناء 

  املوسم  بدء قبل  عقوبات فرض يجوز . باملعايير الوفاء  عدم أو  النادي ترخيص لوائح خرق  بسبب األندية

 .سواء حد على وأثنائه الرياض ي

بواسطة هيئات اتخاذ   الحالية األندية ترخيص لوائح  بموجب عليه منصوص غير انتهاك  أي  إحالة  يجوز . 2

  التأديبية  للوائح وفقا تحكم التي القدم لكرة  القطري  لاٍلتحاد التأديبية  اللجنة  إلىالقرار و/أو إدارة التراخيص 

 . القدم لكرة القطري  االتحادب

 

 : العملية األساسية: 9 املادة

 املنصوص عليها دوري نجوم قطر للتحقق من املعايير  مؤسسة  حددها  تاإلجراءات التي    يالعملية األساسية ه.1

 في هذه الالئحة كأساس ملنح الترخيص أو رفضه أو سحبه من مقدم الطلب / املرخص له 

 . فيما يلي تعريف العملية األساسية في الرسم البياني التالي:  2

م 
قد

لت
ح ا

اائ
لو

ص. 
خي

تر
لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لترخيصل  نللمتقدمي تنظم ندوهخيص اإدارة التر

 

 

 دعوة مؤسسة دوري نجوم قطر لالنديه للتقدم للحصول علي الترخيص 

 

 . عن طريق نظام تراخيص األنديه المحدد  الموعد   في المطلوبة والوثائق  اتر اقرإلل ص يرخللت المتقدمينتقديم 

 

 تقديم األندية لطلب لترخيص )عن طريق نظام تراخيص األنديه( 

 زيارات لألندية الفردية  
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 تقوم إدارة التراخيص بإعداد تقارير للجنة تراخيص األندية 

 في تفتيشال وإجراء الوثائق من خبراءيتحقق ال

إدارة  إلى تقرير  وتقديم( األمر لزم إذا) الموقع

 التراخيص

الوثائق  تقديم  ترخيص ال  طلب مقدم  يعيد

اذا ما    ضافيةالوثائق اإلو  مكتملةال  غير

 كانت قبل تواريخ انتهاء المهله المحدده  

في تلك نقص وجود في حالة . المقدمة  الوثائق أو   /و  اتقراراإل  اكتمال تفحص إدارة التراخيص

  وثائق  طلب إما أ( -إذا سمح الوقت –  يجوز إلدارة التراخيص ، الوثائق المقدمةأو    /اإلقرارات و 

من مقدم طلب الترخيص قبل تواريخ انتهاء المهلة المحدده أو ب( في حالة عدم االلتزام  إضافية 

بتاريخ انتهاء المهله يتم تمرير تفاصيل التقديم المتأخر أو طلب تمديد للجنة تراخيص األنديه  

 لألعتبار والقرار 

 تقييمعملية الل الخبراء مكتملة إلىال وثيقةإدارة التراخيص ال رسلت

 ( األمر لزم إذا)

 اجتماع إلصدار قرارات الترخيص من قبل لجنة تراخيص االندية  

 

 

ايام من قرار   7يقوم مقدم طلب الترخيص قبل 

  F.06لجنة تراخيص االندية بتسليم معيار رقم 

 الى ادارة ترخيص االندية 

 

فرض عقوبة / رفض منح   منح الترخيص/ منح الترخيص مع

 الترخيص  

 

 

 يتم اإلخطار بقرار التراخيص    
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 إرسال تقرير عن القرارات المتخذة لإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم /االتحاد القطري لكرة القدم تتم 
 

 تقوم لجنة تراخيص االندية بإخطار مقدم طلب الترخيص بقرارها وبإجراءات الطعن )إذا كان ذلك مطبقاً(  

 . بالقرار إخطاره  تاريخ من أيام   7 خالل  التراخيص  إستئناف  لجنة  إلى   كتابيا للطعن بطلب التقدم ترخيص إدارة  أو /  و الترخيص  طلب  لمقدم يجوز

 التراخيص   اإلستئناف  لجنة  إلىدراة التراخيص التقارير المقدمة تعد إ

 تجتمع لجنة استئناف تراخيص االندية وتقوم بمراجعة الوثائق والتقارير وتقوم بإصدار قرارها   - إجتماع إتخاذ القرار

     التراخيص  منح  بقرار اإلخطار  يتم منح الترخيص / رفض الترخيص 
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 : إجراءات التقييم  10  املادة

ا  الترخيص،مقـــدم طلـــب    جـــانـــب  من  واإلقرار  التقـــديم  من  العمليـــة  تتكون   أن  يجـــب.1  مراجعـــة  مع  جنـــب  إلى  جنبـــ 

 تعينة إدارة التراخيص. خارجي طرف وأي إدارة التراخيص قبل من وتقييم

 والسرية املعاملة في  املساواة: 11 املادة

ص  على يجب. 1
ِّ
 أثناء العملية األساسية.  لترخيص امقدمي طلبات   لجميع املساواة في املعاملة ضمان  املرِخ

ص   يضمن.  2
ِّ
طلب  املرِخ   عملية   أثناء   املقدمة  املعلومات  بجميع   يتعلق  فيما  التامة  السرية  الترخيص   ملقدمي 

  من   سرية  اتفاقية  توقيع  املرخص  قبل  من  عين  أو  الترخيص  عملية  في  يشارك  شخص يجب على كل  .  الترخيص

 .بدوره القيام قبل

 السنتين   وقاعدة  الترخيص  طلب مقدم: 12 املادة

ا أي  القدم،  لكرة ناٍد  سوى  الترخيص طالب  يكون  أال يجب. 1 ا كيان    قانوني 
 
  كرة  فريق عن كاملة مسؤولية مسؤوال

 : إما  التي والدولية  املحلية املسابقات في يشارك قدم

:  باسم يلي  فيما  إليه  يشار ) له التابع الدوري في مشارك  أو /و  القدم لكرة القطري   االتحاد في مسجل عضو( أ

 أو  ؛( منتسب عضو

 . منتسب عضو مع تعاقدية عالقة لديه( ب

لمقدم طلب الترخيص المشارك في دوري الدرجة  التعاقدية العالقة أو  /و العضوية  تكون  أن  يجب. 2

 .األقل  على متتاليين عامين ملدة الترخيص عملية بداية في استمرت  قداالولي 

  انتقال   أو  آخر  كيان  مع   االندماج   ذلك  في  بما)  للمجموعة   القانوني  الهيكل  أو  القانوني  الشكل  في  تغيير  أي.  3

  خالل   الترخيص   طلب   ملقدم(  األلوان  أو  االسم   أو  املقر   ذلك  في  بما )  الهوية   أو (  آخر   كيان   إلى   القدم   كرة   أنشطة

  الجدارة   أساس  على  مسابقةلل  الترخيص  مقدم طلب  تأهيل   لتسهيل  أو  املنافسة  نزاهة   حساب   على   الفترة  هذه

ا   يعتبر   ترخيص  على  حصوله  أو  الرياضية   في  املقصود  باملعنى(  وجدت  إن)  التعاقدية  العالقة  أو  للعضوية  انقطاع 

 . الحكم  هذا

 الترخيص  طلب مقدم   مسؤوليات: 13 املادة

 : يلي بما ص املرٍخ  تزويد الترخيص  مقدم طلب  على يجب .1

 ؛  كامل  بشكل الترخيص  معايير استيفاء  إلثبات الصلة  ذات الوثائق أو  /و الضرورية املعلومات  جميع( أ
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 . املرخص قبل من  القرار التخاذ  صلة ذات أخرى   وثيقة أي( ب

  التحتية   والبنية  الرياضية  املعلومات  توفير  يلزم  التي  مقدمي التقرير  / مقدم التقرير  عن   معلومات  ذلك  يتضمن.  2

 .بشأنها والتجارية واملالية والقانونية اإلدارية  واملعلومات  واملوظفين

ا   يمثل   املرخص   إلى   الترخيص   وثائق  تقديم  بعد   يقع  حدث  أي.  3 ا   تغيير  ا  تقديمها   تم   التي  املعلومات   في  مهم    مسبق 

ص، إلى الفور   على إخطاره يجب
ِّ
  املرِخ

 
 .الهوية أو القانوني  الهيكل  أو القانوني الشكل  بتغيير  يتعلق فيما  خاصة

 الترخيص : 14 املادة

 : وهي الالئحة،  هذه ألحكام  وفقا التراخيص  تصدر .1

   قطر نجوم دوريأندية   ترخيص .أ

 .للتحويل قابلةغير  تراخيص ال  تكون  .2

 : مسبق إشعار   دون  الترخيص  ينتهي .3

 .له التراخيص   إصدار تم التي  الرياض ي املوسم   نهاية في (أ

 .قطر نجوم دوري مؤسسة   حل عند( ب

 : إذا الصلة  ذات القرار  اتخاذ  هيئات قبل من الصلة ذي الرياض ي   املوسم  خالل  الترخيص سحب  يجوز . 4

 أو  ،مستوفيا  الترخيص  إصدار  شروط   من  شرط أي  يعد لم( أ

 . الالئحة هذه  بموجب التزاماته  من  بأي  له املرخص  أخل  إذا( ب

واالتحاد  5 االسيوي  االتحاد  من  كال  اخطار  املرخص  على  يتوجب  فإنه  ترخيص  سحب  يتم  حاملا   .

 القطري.

 

 االستثنائي التطبيق: 15 املادة

   النادي   كان   إذا .  1
 
  لم   ولكنه   الرياضية   الجدارة   أساس   على   القدم  لكرة  اآلسيوي   االتحاد   أندية   ملسابقة  مؤهال

 للمسابقة  املطلوب  الترخيص  تعادل  ال/    أقل  ترخيص  لعملية  خضع  أو  اإلطالق  على  ترخيص  عملية  ألي  يخضع

   أصبح  التي
 
ا  يطلب  أن   النادي  هذا   عن   نيابة  املعني   لناديرخص امل  يجوز   لها،  مؤهال ا   تطبيق    ترخيص  لنظام  استثنائي 

ا النادي  .2022نسخة  من لوائح تراخيص أندية االتحاد االسيوي لكرة القدم 4 للملحق وفق 
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   منح  القدم  لكرة  اآلسيوي   لالتحاد  يجوز   ،االستثنائي  الطلب  هذا  مثل  على  بناء  .  2
 
ا  تصريحا   لدخول   للنادي  خاص 

ا   القدم  لكرة  اآلسيوي   االتحاد  في  املقابلة  األندية  منافسة  باالتحاد  الصلة  ذات  األندية  منافسة  للوائح  وفق 

 . املعني واملوسم  املحدد  النادي على  فقط االستثنائي التطبيق   هذا ينطبق . اآلسيوي 

  في  النهائية   القدم  لكرة   اآلسيوي   االتحاد  قرارات  جميع   القدم  لكرة   اآلسيوي   االتحاد  دخول   مراقبة  هيئة   تتخذ.  3

  اآلسيوي   االتحاد  دخول   مراقبة   هيئة  تحكم  التي  اإلجرائية  للقواعد  وفقا  القرارات   هذه  مثل   تتخذ.  الصدد  هذا

 .القدم لكرة

 اإلجرائية  القواعد: 16 املادة

 التطبيق  نطاق .1

  ترخيص  إستئناف   ولجنة   األندية  ترخيص  لجنة   من  كل  على  يجب   التي  اإلجراءات   القسم   هذا   يحددأ(  

 . إتباعها  الترخيص وإدارة  األندية

  نجوم دوريؤسسة مل األساس ي النظام في أو  القدم لكرة القطري  االتحاد  لوائح في أحكام ألي  تكون ب( 

 .القواعد هذه أحكام على األسبقية األندية  ترخيص الئحة في أو قطر

   تقرر   القرار  صنع  هيئات  فإن   القواعد،  هذه  في  سهو   أي   هناك   كان   إذا ج(  
 
 االتحاد   وقوانين  للوائح  وفقا

  العرف غياب وفي واملمارسات واألعراف قطر نجوم دوريمؤسسة  وقوانين ولوائح القدم لكرة القطري 

 . العامة القانونية للمبادئ وفقا تقرر  واملمارسة،

 اإلجرائية   الحقوق  .2

  في   الحق  ،الخصوص  وجه   وعلى  الطعن،   مقدم  أو  الترخيص   طلب   ملقدم   األساسية  اإلجرائية  الحقوق   تكفل أ(  

   القرار  يكون  وأن  املعاملة في املساواة
 
 . مسببا

 الرسمية  اللغة .3

  وفي   اإلنجليزية  باللغة  اللوائح  هذه  مع   يتوافق  بما  الالزمة   املستندية  األدلة  جميع  الترخيص  مقدمو طلب  يقدمأ(  

 .الوثائق  لهذه رسمية  ترجمة إرفاق يتعين أخرى، بلغة وثائق تقديم حالة

 .اإلنجليزية أو العربية باللغة القرار  صنع   هيئات الخاصة اإلجراءات تتم أن يجوز ب( 

ج( يتم اصدار تلك اللوائح باللغة اإلنجليزية ، وفي حال تم ترجمة تلك اللوائخ الى أي لغة اخري ، فان النسخة  

 الصادرة باللغة اإلنجليزية هي النسخة الرسمية. 
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 النهائية  ملواعيد .ا4

 قطر نجوم دوريمؤسسة  عن الصادرة الرسمية الرسائل في واملذكورة املحددة تلك هي النهائية املواعيد  تكون أ( 

  لاٍلتحاد  يجوز   والتي  اإللكترونية  للمعلومات  مواقع  أي  وعبر(  اإللكتروني  والبريد  الرسمية   الرسائل   ذلك  في  بما)

 . استخدامها قطر نجوم دوريمؤسسة  /  القدم  لكرة اآلسيوي 

  املواعيد   تغيير  القدم  لكرة  اآلسيوي   االتحاد  أو  /و  القرار  اتخاذ  هيئات  موافقة  مع  خيص،االتر   إلدارة  يجوز   ب(

  الوقت   في  التغييرات   هذه   مثل باألندية    ترخيص   عملية   في   املشاركين  جميع   وإخطار  الدورة   خالل   املحددة  النهائية

 . املناسب

 . املحدد املوعد  يوم من( العربي  التوقيت) الليل منتصف بحلول  التقديم موعد  إلنتهاء النهائي  املوعد يعتبر ج( 

  املقررة،   بالطريقة  أو  تاريخه،   قبل   أو  املحدد  املوعد  في  الوثائق  تقديم   عن  الترخيص  طلب مقدم  عجز  حالة  فيد(  

 . القرار واتخاذ لإلعتبار  القرار   اتخاذ لهيئات  التراخيص   إدارة بواسطة  رفهعا سيتم األمور  تلك مثل  فإن

  التقديمات   أو اإللتحاق،  نتيجة  تنشأ مشاكل يأ   بخصوص تقارير برفع يضاأ ةاالندي تراخيص  دارة إ  تقوم قده( 

 . التراخيص دارة إو  الترخيص   طلب  مقدم بين  الكافي التعاون   عدم ةنتيج  التعامل في الصعوبات  أو ،ةالالحق

  ذات  املراسالت  أو  اإلخطار  الطرفان  تلقي  بعد  التالي  اليوم  في  وتبدأ   ها،  اإلخطار  عند  النهائية  املواعيد  تبدأو(  

 . قطر دولة في الرسمية والعطالت  والسبت الجمعة أيام التقديم مدة  وتشمل الصلة،

  هو   املهلة  من  األخير  اليوم  كان  وإذا  - األخير  اليوم(  العربي  التوقيت )  الليل  منتصف  في  النهائي  املوعد  ينتهيز(  

 .التالي العمل يوم في املهلة  تنتهي قطر، دولة في رسمية   عطلة يوم أو السبت   أو الجمعة 

   املراسالت أو  اإلخطارات-5

ب   االتصال   بيانات   على  املراسالت  أو   اإلخطارات   ترسل   وفقا  الطعن   مقدم   أو   الترخيص   طلب   مقدمالخاصة 

  البريد   أو  باليد  التسلم  طريق   عن  اإلخطارات  تسلم  األطراف   ملمثلي  ويجوز .  قطر  نجوم  دوريمؤسسة    لسجالت

  السلكية   لالتصاالت  أخرى   وسيلة  أي  أو  اإللكتروني  البريد  أو  بالفاكس  اإلرسال   أو  السريع  البريد  أو  املسجل

 .  ها باإلرسال سجال توفر التي والالسلكية

 الطعن  .6

  طلبه   يقدم   أن  األندية  خيص اتر   لجنة   قرار  ضد  األندية  خيصاتر   إستئناف  للجنة   الطعن  تقديم   الراغب في  على.1

 . األندية خيصاتر   إستئناف  لجنة إلى للطعن كتابيا
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  الصادر   األندية  ترخيص   لجنة   قرار  بموجب   يتحدد  الذي   التاريخ   من   اعتبارا   أيام(  خمسة)  5  الطعن   مهلة   تكون .  2

 . الترخيص الطلب  ملقدم كتابيا

  بشأن  املقدمة   الطعون   في النظر  األندية خيصا تر  إستئناف   لجنة اختصاص من  يكون  ال  (،11) 7للمادة  وفقا .3

  تفرضها   التي   التأديبية  العقوبات  بشأن  مقدم   طعن  أي  فإن  التوضيح،   ولغرض.  2للمادة    وفقا  التأديبية  العقوبات

   يقدم  ،8للمادة    وفقا  القدم  لكرة  القطري   باالتحاد  لجنة اإلنضباط
 
  الئحة اإلنضباط   من  الصلة  ذات  لألحكام  وفقا

 . القدم لكرة القطري  لاٍلتحاد

 . اللوائح هذه  من (12) 7 املادة في عليه املنصوص  النص  بموجب فقط الطعن تقديم  الطعن ملقدمي  يجوز  .4

 :على يحتوي   أن  ويجب الطعن  مقدم عليه ويوقع مؤرخا  الطعن  طلب  يكون . 5

 . عليها املطعون   األندية  خيصاتر  لجنة قرارات .أ

 الطعن  أسباب  .ب

 . الطعن هذا  إلى  أدت التي القانونية  الحجج .ج

 ( عاليا13)7 للبند  وفقا الطعن  مقدم عليها يستند التي  واألدلة الوثائق جميع .د

ريال قطري وتقديم ما يثبت    5000. عند تقديم الستئناف ، يجب على املستأنف سداد رسوم استئناف بقيمة  6

 استرداد تلك تالرسوم في حال تأييد االستئناف.سداد تلك الرسوم. حيث أنه يجب 

 . القرار هذا  األندية  ترخيص إستئناف لجنة  وتتخذ الطعن قبول  يجوز  ال  املتطلبات،  هذه االلتزام  يتم لم  إذا. 7

 .القضية  ملف ومراجعة موقفه شرح في الحق   سيما وال  إليه  االستماع  الترخيص  طعن  ملقدم يحق. 8

يقر   الطعن  مقدم  يمثلون   الذين  األشخاص  هوية  من  التحقق  يتم  .9   الطعن   ومقدم  األشخاص   هؤالء  كما 

 .مضلل  أو كاذب بموقف االستدالل  أو كاذبة معلومات  كل من يقوم بتقديم ويعاقب الحقيقةب

  األندية   ترخيص  على   الطعن   للجنة   يجوز .  يختارونهم  الذين  املفوضين   املمثلين   تعيين  الطعن  ملقدم  يجوز   .10

 .خطي  رسمي توكيل  بموجب تفويضهم  وثائق تقديم  املمثلين  من الطلب

 . شخصيا للحضور  الطعن مقدم طلب  استثنائيا األندية ترخيص على  الطعن للجنة  يجوز  .11

 الطعن  آثار  .7

  أثر  ذاته  حد  في  الطعن  على  يترتب  وال.  ينتج عن الطعن القضية التي تنظر فيها لجنة استئناف تراخيص األنديةأ(  

 .إيقافي
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 . األدلة  8

 . اإلثبات عبء الطعن  مقدم  على يقع أ(

  ملقدم   ويمكن  وثائق  بتقديم  خيصاالتر   لوائح  في   عليها  املنصوص  خيصاالتر   ملعايير  االمتثال  إثبات  يمكن  ب(

 . األصل طبق  مصدقة نسخة  أو  األصلية  النسخة تقديم حالة كل في يختار أن  الطعن

 املداوالت /  الجلسات . 9

 .قاعة في األندية خيصاتر  إستئناف ولجنة   األندية خيص اتر  لجنة من كال تتداول أ( 

 تجتمع لجنة الطعن على ترخيص األندية للنظر في طلب الطعن الذي قدمه الطاعن وفقا لهذه اللوائح. ب( 

 : تدقيق االمتثال17املادة 

بالحق، في أي  من قبله  و/ أو الهيئات / الوكاالت املعينة    و/أو املؤسسة  . يحتفظ االتحاد اآلسيوي لكرة القدم1

 متثال املرخص واملرخص لهم. ال وقت، في إجراء عمليات تدقيق 

   مقدم طلبص، وكذلك  . تهدف عمليات تدقيق االمتثال إلى التأكد من أن املرِخ 2
 
  واقد أوف  ص لهالترخيص/ املرخ

القرار النهائي   اللوائح وأن الترخيص قد تم منحه بشكل صحيح في وقت  النحو املحدد في هذه  بالتزاماتهم على 

 للمرخص.

االتحاد اآلسيوي لكرة    أنديةخيص  ا. ألغراض تدقيق االمتثال، في حالة وجود أي تعارض في التفسير بين لوائح تر 3

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  أندية  خيص  ا، فإن لوائح تر دوري نجوم قطرمؤسسة  أندية  خيص  االقدم ولوائح تر 

 .لها القوة امللزمةتكون 

. قد يؤدي عدم مراعاة الحد األدنى من املتطلبات اإللزامية على النحو املحدد في هذه اللوائح إلى فرض 4

ا لتوصيات أو قرارات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم      ورة االنتهاكات. لطبيعة وخط تبعااملؤسسة  /عقوبات وفق 

 عايير الرياضيةامل: 18 املادة

 الوصف الدرجة  الرقم

1S.0 )تطوير الفئات السنية برنامج )أ 

والتي يجب  سنية الفئات  الخطة تطوير  أن يعد. يجب علي مقدم طلب الترخيص 1

  االتحاد  على يجباعتمادها ومراقبة تطبيقها من قبل االتحاد القطري لكرة القدم.  

تطوير  برنامج جودة تقييم مؤسسة دوري نجوم قطر  أو  /و القدم  لكرة القطري 
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  دورية زيارات  خالل  من  تنفيذه من  والتحقق عليه املوافقة  قبل الفئات السنية 

 . ات واملبارياتللتدريب

 :املجاالت التالية. يجب أن يغطي البرنامج على األقل 2

)األهداف   الفئات السنية تطويرلعب الفئات السنية وفلسفة أ. أهداف وفلسفة     

 .، الخ(ةالرياضي

/    املدربين أسماء للفرق، العمرية الفئة) الفئات السنية لقطاع  التنظيمي  الهيكل( ب

 ؛( إلخ ، خارجي أو  داخلي) ، الترخيص  طلب  بمقدم العالقة ،  الطبي الطاقم

  املؤهالتالحد األدنى من  و ( إلخ  ، اإلداريون  الطبيون، الفنيون، ) املوظفون ( ج

 ؛ املطلوبة

  ،  املباريات و  التدريب مرافق ) الفئات السنية   لقطاع املتاحة  التحتية  البنية( د

 ؛( أخرى 

  أو  الالعبيناو  مقدم طلب الترخيص   مساهمة املتاحة،  امليزانية) املالية  املوارد( هـ

 ؛ ( إلخ  املحلي،  املجتمع

  والبدني لتكتيكيوا الفني )  العمرية  الفئات ملختلف  القدم كرة  تعليم برنامج( و

 (.والذهني

  مناهضة  النزاهة، املنشطات،   مكافحة اللعبة، قوانين) التثقيف برامج ز( 

 ؛( العنصرية

  الطبية  الفحوصات الطبي، العالج  خطة) الفئات السنية لالعبي  الطبي  الدعم ح(

 ؛ ( املحلية  العامة الصحة  وهيئة/  أو  النادي  طبيب قبل  من  الشاب  ينلالعب السنوية

 ؛ البرنامج في  لالعبين  الفردي  األداء تقييمط( 

 و  ؛ املحددة األهداف   وإنجازات نتائج لتقييم  وإبداء املالحظات املراجعة  ك( 

 (. األكثر  على سنوات 7و األقل  على سنوات 3) البرنامج  صالحية  مدةل( 

 . ربط خطط تطوير الفئات السنية بطريقة لعب الفريق األول م(   

 

 :التالية  السياسة تطبيق  من التأكد مقدم طلب الترخيص على يجب. 3

. سياسة التعليم االلزامي )التأكيد على تمكين كل العب من العبي الفئات من  أ  

 .(ةباملدرسة اثناء مراحل التعليم االلزامي وفقا للقوانين املحلي االلتحاق

ب. ال يتم منع أي العب في الفئات السنية ضمن برنامج تطوير الفئات السنية من  

 استكمال دراستهم التعليمية. 
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 الوصف الدرجة  الرقم

2S.0 )الفئات السنية  فرق تطوير  )أ 

 

  إطارالفرق التالية في  أن يكون لديه على األقليجب علي مقدم طلب الترخيص   .1

 لكيانه تابع ناٍد  أو  تقرير املحيط في مدرج آخر  قانوني كيان أو  ،القانوني  هكيان

 ؛ القانوني

 . 21  تحت حتى 15العمرية من على األقل ضمن نطاق الفئات ان فريق . أ 

 .14حتى  10من   ةفريق واحد على األقل ضمن نطاق الفئات العمري .ب

 سنوات. 10فريق واحد على األقل ضمن نطاق الفئات العمرية تحت  .ت

سنوات، املشاركه    10يجب على جميع فرق الفئات السنية، ما عدا الفئات تحت  .2

 القطري لكرة القدم.   اداالتحو برامج معتمده من قبل أ ة في مسابقات رسمي

 

 

 

  

 الوصف الدرجة  الرقم

3S.0 )لالعبين    ةالطبيالرعاية  )أ 

 

  النادي في املسجلين  الالعبين  جميع أن  أن يضمن مقدم طلب الترخيص  يجب على. 1

  سبيل  على ، هذه الخدمات  تشمل  أن   يجب. الطبي الدعم  خدمات على كامل يحصلون بشكل

 :يلي ما  الحصر، ال  املثال 

 الالعبين املتعاقد معهم: 

ـــــــيم . أ  ـــ ـــــــي التقيـ ـــ ـــــــل الســـــــــــنوي  الطبـ ـــ ـــــــدء قبـ ـــ ـــــــه بـ ـــ ـــــــا ،(PCMA) املنافسـ ـــ ـــــــي بمـ ـــ ـــــــك فـ ـــ ـــــــص ذلـ ـــ  فحـ

 .الدمويه واالوعية القلب

ــــامل .ب ـــي الشـــــ ــ ـــ ــــأمين الطبـ ــة التـــــ ــ ـــة  تغطيـــــ ــ ـــ ـــــدمات طبيـ ـــ ـــــدم خـ ـــ ــــن مقـ ـــــة مـــــ ـــ ـــد تغطيـ ــ ـــ و/أو تأكيـ

 معتمد.

 سنه( 12)أكثر من  من الفئات السنيةالالعبون 

ــــاديفحــــــــص طبــــــــي ســــــــنوي، يــــــــتم تحديــــــــد  . أ  ـــ ــــب النـ ـــ ــــل طبيـ ـــ ــــن قبـ ـــ ــــواه مـ ـــ ــــة  محتـ ـــ أو/و هيئـ

 الصحة العامة املحلية
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 الوصف  الدرجة  الرقم 

4S.0 (أ)  البرامج التعليمية 

 

قد   والجهاز الفنيالفريق األول العبين  جميع أن   مقدم طلب الترخيصيضمن  .1

 أو ندوة متعلقة بما يلي:   محاضرةحضروا  

 مسائل النزاهة الرياضية.  .أ

 الفيفا للعبة كرة القدم. قوانين   .ب

 مراقبة تعاطي املنشطات.  .ج

 . اآلسيوي  االتحادمواضيع أخرى كما يطلب  .د

أو   املحاضرات القطري لكرة القدم هذه   االتحادأو   مقدم طلب الترخيص يقدم  .2

دوري نجوم قطر أو الغير بالتعاون مع مقدم طلب  مؤسسة قدمها تالندوات أو 

 املوسم املطلوب فيه الترخيص.الترخيص خالل السنة السابقة لهذا  

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

5S.0 )تسجيل الالعبين   )أ 

من الفئات   الالعبون  ذلك في بما  الترخيص،  مقدم طلب العبي  جميع تسجيل  يجب. 1

ا له التابع الدوري  أو/  و القدم  لكرة القطري  االتحاد في العاشرة،  سن  فوق  السنية    وفق 

 . وانتقاالتهم  الالعبين  وضع بشأن الفيفا  لوائح من الصلة ذات لألحكام

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

6S.0 )الطفل  ورعاية حماية )أ 

 

  الالزمة  األهمية  ويولي  ها املعمول  الوطنية  القوانين الترخيصمقدم طلب   يحترم. 1

 . األطفال يةلرفاه

 . الطفل ورفاهية حمايةل  سياسة وضع الترخيص مقدم طلب على يجب. 2

  الطفل  حماية مسائل لجميع  اتصال  طةنق الترخيص مقدم طلب يحدد أن  يجب. 3

ا  الشخص هذا يكون  أال   يجب. النادي داخل   ملقدم طلب  العليا  اإلدارة في عضو 

 . الترخيص

  ألطفالأي شخص يتعامل مع ا تقديم  من التأكد الترخيص مقدم طلب على يجب. 4

  في املدرجون  األشخاص ،  على األقل) الشرطة من  طرف  إخالء شهادة/   تعهد شهادة

 (.الهياكل التنظيمية للفئات السنية
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 الوصف  الدرجة  الرقم 

7S.0 (أ)  سياسة املساواة العرقية 

 

  كرة  فرق  ضمن ملناهضة العنصرية سياسة يحدد  أن  الترخيص  طلب  مقدم على.1

 .القدم

  واملوظفين األول   الفريق  العبي أدنى كحد) واملوظفين الالعبين جميع على يجب. 2

   يعلنوا أن  الترخيص  طلب  ملقدمالتابعين  (الفنيين
 
  وسيلتزمون  وفهموا  قرأوا  قد  أنهم  كتابة

 .الترخيصطلب   ملقدمي العرقية املساواة بسياسة

 . قدم طلب الترخيصمل التنفيذية   اللجنة / إدارة مجلس  السياسة  هذه على يصدق.3

 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

8S.0 )البراعمبرامج   )ب   

 .يقدم على مقدم طلب الترخيص أن يكون لديه برامح للبراعم. 1

  أو   التعليمية  اإلعاقات  وذوي   املحاربين   وقدامى   والهواة   والشباب  األطفال  تضمين   يتم.  2

 . البراعم  برامج في وأصحاب اإلعانات االجتماعية الجسدية 

  هي   الترخيص   طلب   ملقدم  للبراعم   القدم  كرة  لبرنامج   الرئيسية  األهداف   تكون   أن   يجب .  3 

  الفرص   من  املزيد  وتوفير  ،  باللعبة  أكبر  اهتمام  وتحفيز  ،  الجماهيرية  املشاركة  تشجيع

  الناحيتين  من  ،  الشباب  وتنمية  ،  الصحية  الحياة  أنماط  ودعم  ،  االجتماعي  لالندماج

 .والتعليمية  الرياضية

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

9S.0 )السيدات فريق  )ج 

 

  كيانه  داخل  األقل على  واحد نسائي فريق  الترخيص طلب مقدم  لدى  يكون  أن  يجب. 1

 . التقرير نطاق في مدرج  آخر قانوني كيان أو القانوني

 

لعب التي الرسمية  املسابقات في السيدات  فريق يشارك أن  يجب. 2
ُ
  الوطني  املستوى  على ت

 القدم  لكرة القطري   االتحاد قبل  من  به ومعترف املحلي أو  اإلقليمي أو
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 الوصف  الدرجة  الرقم 

S.10 )برامج املسؤولية االجتماعية للشركات  )ج 

 

  للنادي للترويج تنفيذية وبرامج  استراتيجيات وضع مقدم طلب الترخيص على يجب.1

 . واملجتمع القدم  كرة في الحالية القضايا  ومعالجة واللعبة

للمبادرات والحمالت لتنفيذ االستراتيجيات والبرامج التي يتم  . يجب تقديم الدعم 2

اإلعالن عنها من قبل مقدم طلب الترخيص ، االتحاد االسيوي لكرة القدم ، االتحاد  

 العضو لالتحاد االسيوي. 

 - . ينبغي على تلك البرامج أن تنش ئ روابط مع املجتمع والتي تؤدي الى :3

 رية  انشاء وتوسيع القاعدة الجماهي  -أ

 انشاء قاعدة من املتطوعين  -ب

 تنظيم أنشطة وفاعليات للبراعم داخل املجتمع  -ج

 خلق روابط قويه مع املجتمع  -د

 انشاء قاعدة سوقية للعالمات التجارية والتسويق والرعاة والشركاء التجاريين  -ه

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

11S.0 )أكاديمية نادي الشباب  )ج 

 

  البنية متضمنه   للفئات السنية أكاديمية  إنشاء طلب الترخيصمقدم   على يجب. 1

  التحادل النخبة شباب  مخطط  في عليه املنصوص  النحو على املطلوبة  واملرافق التحتية 

 . القدم  لكرة اآلسيوي 
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 التحتيةمعايير البنية  : 19 املادة

 الوصف  الدرجة  الرقم 

1I.0 )لكرة القدم  اآلسيوي  االتحادو دوري نجوم قطر  سابقات أندية مل   املالعب املعتمدة )أ 

 

يتوفر لدى مقدم طلب الترخيص ملعبا الئقا للعب دوري نجوم قطر ومسابقات  . 1

 االتحاد اآلسيوي لألندية، إذا أمكن.

 طلب الترخيص إما:   يجب علي مقدم 

 أ( إمتالك امللعب. أو 

ب( تقديم عقد مكتوب مع مالك )مالك( امللعب أو مع أصحاب املالعب األخرى التي  

سيتم استخدامها. يضمن هذا العقد استخدام امللعب لجميع املباريات )سواء دوري  

لها  ( للموسم املقبل منها، والتي يتأهل النادي اآلسيوي  االتحادنجوم قطر أو مباريات  

 . وفقا للشؤوط الرياضية

 

سابقات االتحاد اآلسيوي يجب أن تفي املالعب بالشروط املشار إليها  اض مغر ال . 2

 صراحة بموجب: 

   .لكرة القدم  اآلسيوي   االتحاد مالعب  لوائحأ. 

  االتحاد منافسات تشغيل دليل/  املعنية  اآلسيوي  االتحاد  أندية مسابقات  لوائح( ب

 . القدم  لكرة اآلسيوي 

 

داخل أراض ي دولة   ويجب أن يكون دوري نجوم قطر امللعب مؤسسة   تعتمديجب أن . 3

 .قطر

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

2I.0 )اإلستاد  سالمة شهادة  )أ 
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)أي وزارة   يجب أن يكون للملعب شهادة سالمة صادرة عن السلطات املختصة..1

 الرياضة والشباب، الدفاع املدني، وما الى ذلك( 

 

 : التالية املعلومات األقل على الشهادة  توفر أن يجب.2

 . وضع سالمة هيكل امللعب ومالئمة البناءأ. 

  والتخطيط ةالبلدي  ةوزار  وضعتها  التي  والقواعد قطر في البناء   قانون بيان التوافق مع ب. 

 .القطري  القانون  بموجب  العمراني

 ؛( اإلجمالي والعدد  واملدرجات الفردية  املقاعد)  بالكامل امللعب سعة  على املوافقةج. 

  حسب الطوارئ  حالة في بالكامل  امللعب  اخالء تضمن والتي  املعتمدة  اإلخالء ةخط د.

 . والشباب  الرياضة  وزارة

  موسم   طوال  األقل على املفعول  سارية املختصة الجهات  من الصادرة  الشهادة  تكون  أن.3

مقدم طلب   على يجب الترخيص،  موسم خالل الشهادة صالحية  انتهاء حالة في. الترخيص

  أي  تكون  أن يجب. السابقة  الشهادة  صالحية انتهاء قبل  محدثة  شهادة تقديم الترخيص 

 . (2عامين ) أقصاها ملدة  صالحة صادرة شهادة

علي ان تكون معتمدة   تأمين املباراة  خطة  تقديم مقدم طلب الترخيص على يجب. 4

 تغطي التي   واألمن السالمة  استراتيجية  ضمان إلى  تهدف التي   التنظيمية  التدابير تغطيو 

  ، الجمهور  وفحص ،  التذاكر توزيع نظام مثل القدم،  كرة  مباراة تنظيم  جوانب  جميع

  املتخذة  والتدابير الطبيةالخدمة  و   ، الجماهير تفريق  واستراتيجية  ، الفصل  واستراتيجية

 . أخرى  طوارئ   حالة أي أو الكهربائي التيار   انقطاع   أو حريق نشوب حالة في

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

3I.0 )خطة اإلخالء املعتمدة  -االستاد  )أ 

 .معتمدة إخالء خطة  تقديم مقدم طلب الترخيص على يجب. 1

على خطة االخالء  )وزارة الرياضة والشباب، الدفاع املدني، الخ(  توافق السلطة املختصة  .  2

  الذي يضمن إمكانية إخالء امللعب كله في حالة الطوارئ وفقا للقانون القطري املعمول به.

 يجب ان تتضمن الخطه الوقت املستغرق الخالء االستاد بصورة آمنه. 

  والذي   باأللوان   املرمز  األرضية  مخطط  عرض  من   التأكد  الترخيصمقدم طلب    على   يجب.  3

   .امللعب في بارز  بشكل املحتملة  اإلخالء  طرق   يوضح

 بامللعب   خاص مخاطر تحليل تقديم مقدم طلب الترخيص  على يجب .4
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على دراية تامة    املعنيينجميع املوظفين  التأكيد بأن  مقدم طلب الترخيص    . يتعين علي5

 خطة اإلخالء.بتطبيق وتنفيذ 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

4I.0 )إتاحة مرافق التدريب   )أ 

  مدار  على متاحة تكون  وأن  تدريب مرافق   الترخيص طلب  مقدم لدى  يتوافر أن يجب.1

 . العام

 :  أن  إما الترخيص  طلب  مقدم ويكون 

 مالكا ملرافق التدريب؛ أو .أ

   عقد مكتوب مع مالك )مالك( مرافق التدريب. يقدم .ب

مقدم طلب الترخيص إتاحة استخدام مرافق التدريب من قبل جميع  يضمن  . يجب أن 2

الفرق التابعة ملقدم طلب الترخيص خالل موسم الترخيص، مع األخذ في االعتبار برنامج  

 تطوير الفئات السنية.  

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

5I.0 )افق التدريب لتطوير الالعبين  )ب  الحد األدنى من البنية التحتية  -مر

 :  عناصر البنية التحتية التالية I.04 أن تتضمن مرافق التدريب املحددة في املعيار يجب 

 الخارجية. مرافق التدريب  .أ

 الداخلية. رافق التدريب م .ب

 التبديل. غرف  .ج

 لية في موقع التدريب. الطبية أو الوصول املباشر إلى اإلسعافات األو  الغرف .د

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

6I.0 )قواعد أرض امللعب  -  امللعب )ب 

 

مرئية للمتفرجين  مثبتة على امللعب و تكون هي إما قواعد ألرض امللعب و  ملعبيكون لكل  

 أو مطبوعة على تذكرة املباراة. 

 يلي:  عمايجب أن يوفر هذا النظام معلومات على األقل 

 حقوق الدخول. •

 التخلي عن أو تأجيل األحداث.  •
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والعقوبات، مثل دخول ميدان اللعب، أو رمي األشياء،   املمنوعاتوصف  •

 أو استخدام اللغة البذيئة أو املسيئة، أو السلوك العنصري، وما إلى ذلك.

 ب النارية والالفتات وما إلى ذلك؛القيود فيما يتعلق بالكحول واأللعا •

 ، و قواعد الجلوس •

 أسباب الطرد من أرض امللعب. •

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

I.07 )جهازصدمات كهربائية آلي   )ب  (AED ) 

 

من أجهزة  ( واحدا على األقل 1يجب على مقدم طلب الترخيص ضمان توافر جهازا )

 في امللعب. صدمات القلب 

 واملعايير اإلدارية معايير األفراد 20 املادة

 الوصف  الدرجة  الرقم 

1P.0 )إدارة النادي  )أ 

إلنجاز  بما يكفي   مالئمةمساحة مكتبية   مقدم طلب الترخيصيجب أن يكون لدى  .1

 لبنية التحتية املطلوبة.مع ما يلزم من اإدارته  أعمال 

وفقا الحتياجاته   ةالسكرتاريمن أفراد  عدد تعيين  مقدم طلب الترخيصيجب على .2

 أعماله اليومية.    إلدارة

 تب مفتوحة للتواصل مع  ا يجب أيضا التأكد من أن املك. 3
ُ
، وأنها  والجمهور ص رٍخ امل

  هاتف وفاكس وبريد إليكتروني وموقع إليكتروني.مزودة كحد أدنى 
 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

2P.0 )املدير العام / الرئيس التنفيذي  )أ 

مسؤول عن   رئيس تنفيذي يكون   /مدير عام  تعيين  مقدم طلب الترخيص  يجب على.1

 إدارة أعماله اليومية. 

ملقدم طلب الترخيص )مثل  املختصة الهيئة التعيين من قبل  اعتماد ن يتم  أيجب .2

 مجلس اإلدارة(. 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

3P.0 )املسؤول املالي  )أ 
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مسؤوال ماليا يكون مسؤوال عن األمور املالية  تعيين   مقدم طلب الترخيص يجب على. 1

يمكن أن يكون إما شخص يعمل في إدارة النادي أو شريك خارجي يكلفه مقدم طلب  و 

  .ةمكتوب يةخالل اتفاقالترخيص من 

على درجة في املحاسبة أو املالية أو  م أدنىحد  حاصل ك املسؤول املالي    . يجب أن يكون 2

 مجال ذي صلة.  

 التعيين من قبل الهيئة املختصة ملقدم طلب الترخيص اعتماد  يجب ان يتم  .3

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

4P.0 )والسالمة   مناأل  مسؤول )أ 

 

لكل مباراة، ويكون  والسالمة تعيين موظفا لألمن  ضمان  مقدم طلب الترخيص  على.1

 مسؤوال عن مسائل السالمة واألمن.  

 على أحد املؤهالت التالية كحد   .2
 
يجب أن يكون مسؤول السالمة واألمن املعين حاصال

 أدنى:

   أو  ،أمن حسب القانون القطري ضابط شهادة كشرطي أو  .أ

واألمن   .ب السالمة  لكرة    االتحاد  عن   ه صادر   دورة محددة على  بناء  دبلوم  القطري 

 أو  تعترف  ها الدولة، قبل هيئةدوري نجوم قطر أو من مؤسسة القدم أو  

املعتمدشهادة   .ج بالكفاءة"  قبل    ة"االعتراف  أو    االتحادمن  القدم  لكرة  القطري 

ورة محددة للسالمة ، والذي يعتمد على املشاركة في دمؤسسة دوري نجوم قطر

 . الوطنية وخبرة سنة واحدة على األقل في مثل هذه األمور  للهيئة واألمن 

 

و/أو   ملقدم طلب الترخيص املختصةالهيئة  من قبل قد تم  التعيين  يكون ن أيجب .3

 . السلطة القانونية املختصة

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

5P.0 )املسؤول اإلعالمي  )أ 

 

  مور األ ليكون مسؤوال عن  مسؤول إعالمي تعيين مقدم طلب الترخيص   يجب على

 :كحد أدنى  املؤهالت التاليةأحد  . يجب أن يحمل املسؤول االعالمي اإلعالمية

 .الصحافةدبلومة في  .أ

دوري نجوم قطر    مقدمة من قبل مؤسسةالتي    إعالمي دورة تعليم مسؤول    أتم .ب

 قطر. أو دوري نجوم مؤسسة عترف  ها  تأو منظمة 
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مؤسسة    /القطري لكرة القدم  االتحاداملعتمدة من    "االعتراف بالكفاءة"شهادة   .ج

خبرة في مثل هذه  من ال( سنة واحدة  1تطلب على األقل )ت  والتيدوري نجوم قطر  

 األمور. 

  

 . ملقدم طلب الترخيصاملختصة الهيئة التعيين من قبل  اعتماد ن يتم  أيجب .3

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

6P.0 )طبيب  )أ 

 

الدعم    يجب.  1 على  للوقوف  األقل  على  واحدا  طبيبا  تعيين  الترخيص  طلب  مقدم  على 

 واملشورة الطبية للفريق األول وكذلك السياسات املتاحة للوقاية من تعاطي املنشطات.  

 يجب على األندية ضمان الدعم الطبي خالل املباريات والتدريب. 

 (.SCHاملجلس األعلى للصحة )قبل الطبيب من   مؤهالتال بد من إعتماد . 2

 من الفيفا )هذا البند غير إلزامي(   ةعلي شهادة الدبلومة الطبي. ينصح بحصول الطبيب 3

  / دوري نجوم قطرمؤسسة    بطاقة دخول املباريات من علي  الطبيب  ن حصول  مالبد  .  4

 . االتحاد القطري لكرة القدم

و/أو   ملقدم طلب الترخيصاملختصة الهيئة  من قبل قد تم  التعيين يكون ن أيجب .5

 الهيئة الطبية املختصة. 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

7P.0 )عالج الطبيعي لاأخصائي  )أ 

أخصائي للعالج الطبيعي واحد على األقل يكون    تعيين مقدم طلب الترخيص يجب على.1

وفرق النادي خالل جلسات   األول  مسؤوال عن العالج الطبي والتأهيل ألعضاء الفريق 

 التدريبات واملباريات. 

 بيعي من املجلس األعلى للصحة أخصائي العالج الط  مؤهالتال بد من إعتماد  .2

من الفيفا )هذا   ةشهادة الدبلومة الطبيطبيعي على العالج الأخصائي .ينصح بحصول  3

 .البند غير إلزامي(

دوري  اعتماد يوم املباراة من مؤسسة طبيعي علي العالج الن حصول أخصائي مالبد .4

 . االتحاد القطري لكرة القدم /نجوم قطر

و/أو   ملقدم طلب الترخيصاملختصة الهيئة  من قبل قد تم  التعيين يكون ن أيجب .5

 الهيئة الطبية املختصة.  

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 
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8P.0 )مدرب الفريق األول   )أ 

 

بالفريق    مور الخاصةيتحمل مسؤولية األ مدرب    تعيين  مقدم طلب الترخيص  يجب على.1

التالية املفصلة    املؤهالتالحد األدنى من    املدربيجب أن يتوافر لدى  األول لكرة القدم.  

 :أدناه

 . يجب ان يكون املدرب: 2

االحتراف من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم واالتحاد األوروبي    رخصةأ( حاصل على دبلوم /  

 لكرة القدم. أو 

على   حاصل  اعتمادب(  )  شهادة  الحالية  والكفاءة  الصادرRECCبالخبرة    االتحاد عن    ( 

القدم   اآلسيوي  القدم االتحاد القطري لك  /لكرة  ا للوائح    رة  للحاالت    الخبرة والكفاءةوفق 

 التي ال يمتلك فيها مدرب الفريق األول الشهادة املطلوبة على النحو املحدد في )أ( أعاله ؛ أو 

لكرة القدم    اآلسيوي   االتحادالتعليمية املطلوبة ، املعترف  ها من قبل  لدورة  ابالفعل    بدأ ج(  

 ، للحصول على الدبلوم املطلوب على النحو املحدد في )أ( أعاله. 

اعتماد  تصدر  .3 الحاليشهادة  والكفاءة  اجراءات    ةالخبرة  لكرة    اآلسيوي   االتحادوفق 

تام دراية  على  يكون  أن  الترخيص  طلب  مقدم  علي  لطلب ة  القدم.  الحالية  باإلجراءات 

وأن يضمن قيام الفرد الحاصل على اإلعتماد والذي تم  اعتماد الخبرة والكفاءة الحاليه،  

الشهادات   على  الحصول  أجل  من  الالزم  بعمل  بالنادي  الوظائف  بإحدي  توظيفه 

 الضرورية.  

 

مسجال لدى االتحاد القطري لكرة القدم على   مدرب الفريق األول   . يجب أن يكون 4

 النحو املطلوب.

 . ملقدم طلب الترخيص املختصةالهيئة  تعيين املدرب من قبل  اعتماد يجب ان يتم  .5

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

9P.0 )املدرب املساعد للفريق األول  )أ 

الترخيص مدربا مساعدا  .1 للفريق    يكون مسؤواليعين مقدم طلب  القدم  أمور كرة  عن 

 األول.  

 :التالية املفصلة أدناه  املؤهالتيجب أن يتوافر لدى املدرب املساعد الحد األدنى من  .2

 ان يكون لدي املدرب املساعد:يجب 

  األوروبي لكرة القدم من الدرجة دبلوم/ رخصة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم / االتحاد  أ(  

 )أ(

 أو

لكرة    اآلسيوي   االتحاد صادرة من  حاصل على شهادة اعتماد الخبرة والكفاءة الحالية  ب(  

القدم    / القدم   لكرة  القطري  الحالياالتحاد  والكفاءة  الخبرة  اعتماد  للوائح  في   ة وفقا 



 

34 | P a g e 
 

كما هو موضح    ةملطلوبالحاالت التي ال يحمل فيها مساعد مدرب الفريق االول املؤهالت ا

 سابقا.

 أو  

 . عاليهكما هو موضح بالبند )أ( ،  ةاملطلوب  ةالتعليمي  الدورةبالفعل   بدأج( 

الحالياعتماد    شهادة  .تصدر3 والكفاءة  االإوفق    ةالخبرة  لكرة    اآلسيوي تحاد  جراءات 

  ة دراية تامعلي مقدم طلب الترخيص أن يكون على و  ، والتي يتم تحديثها من آن آلخرالقدم

، وأن يضمن قيام الفرد الحاصل  ةباإلجراءات الحالية لطلب اعتماد الخبرة والكفاءة الحالي

علي اإلعتماد والذي تم توظيفه بإحدي الوظائف بالنادي بعمل الالزم من أجل الحصول  

 الضرورية.    املؤهالتعلي 

طري لكرة القدم  مسجال لدى االتحاد القمساعد مدرب الفريق األول  أن يكون البد . 4

 على النحو املطلوب.

املختصة  الهيئة عن طريق  تعيين املدرب املساعد للفريق األول  . يجب أن يتم اعتماد5

 مقدم طلب الترخيص.لدى 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

10P. )املدير الفني للفئات السنية  )أ 

 

املسؤول عن إدارة وتنفيذ   الفئات السنية  تطويررئيس  الترخيص يعين مقدم طلب .1

 . الناشئينجميع جوانب أمور تنمية الشباب بما في ذلك برنامج تنمية  

 

 تطوير الفئات السنية:  رئيس .يجب أن يكون 2

متعلق بالتدريب   إضافيتدريب الشباب و / أو شهادة / مؤهل  ب خاصةلديه خبرة  .أ

 وإدارة الالعبين الشباب. 

لضمان التنفيذ الفعال للبرنامج، واألنشطة    الالزمةمهارات التنظيم واإلدارة  .ب

 واألدوار والواجبات بالتعاون مع غيرهم من املوظفين املعنيين. 

 االمتثال ملتطلبات التدريب املفصلة أدناه: .ج

 

اآلسيوي لكرة القدم من    االتحاد/  لكرة القدم األوروبي االتحادرخصة دبلوم/  -

 )أ(  الدرجة

 كما هو مبين في البند )أ( أعاله ، التعليمية املطلوبة الدورة بالفعل بدأ -

 أو

لكرة   اآلسيوي  االتحادصادرة من   ةاعتماد الخبرة والكفاءة الحاليشهادة يحمل  -           

في   ةوفقا للوائح اعتماد الخبرة والكفاءة الحالي االتحاد القطري لكرة القدم   /القدم 
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املؤهالت املطلوبه كما هو موضح    الفئات السنيةالتي ال يحمل فيها رئيس تطوير   الحاالت

 سابقا.

 

لكرة   اآلسيوي  االتحادجراءات إوفق   ةاعتماد الخبرة والكفاءة الحاليشهادة  تصدر -3

  ةعلي مقدم طلب الترخيص أن يكون على دراية تامو  والتي قد تتغير من آن آلخر القدم

، وأن يضمن قيام الفرد  ةباإلجراءات الحالية لطلب اعتماد الخبرة والكفاءة الحالي

الحاصل على اإلعتماد والذي تم توظيفه بإحدي الوظائف بالنادي بعمل الالزم من أجل  

 الضرورية.   املؤهالتالحصول على  

 

  

لدى   ملختصةا الهيئة من قبل  الناشئين  برنامج تطويررئيس   تعييناعتماد ن يتم  أيجب .4

 مقدم طلب الترخيص. 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

11P. )ي الفئات السنية مدرب )أ 

 

ا عين قد مقدم طلب الترخيص  يكون  أن  يجب. 1 ا  مدرب    األقل  على واحد 
 
  عن مسؤوال

 . من فرق الفئات السنية إلزامية  فرقة لكل القدم   بكرة املتعلقة األمور  جميع
 

   : على األقل من مدربي الفئات السنية( 2أن يكون اثنان )يجب .2

لكرة   اآلسيوي   االتحاد "ب “من شهادة التدريب على على األقل  حصال .أ

  من شهادات معتمدة من قبل أو ما يعادلها  األوروبي لكرة القدم  االتحاد/القدم

 لكرة القدم، و اآلسيوي   االتحاد

 إضافيتدريب الناشئين و / أو شهادة / مؤهل خاصة بخبرة  ماأن يكون لديه  .ب

 . العبي الفئات السنيةمتعلق بالتدريب وإدارة 

العبي   لتطوير الفني   للبرنامج الفعال التنفيذ  لضمان قوية كفاءات  ا لديهم .ج

 ..الصلة ذوي  اآلخرين  املوظفين  مع بالتعاون  الفئات السنية 

على األقل دبلوم/ رخصة االتحاد  خرين اآل   الفئات السنيةيجب أن يتوفر لدى مدربي .3

 اآلسيوي لكرة القدم / االتحاد األوروبي لكرة القدم "ج". 
 

على   القدم لكرة القطري  االتحاد في مسجلين  الفئات السنية مدربي يكون  أن يجب.4

 .النحو املطلوب

مقدم  لدى   املختصةالهيئة  من قبل   الفئات السنيةمدربي  تعيين اعتماد ن يتم أ يجب 

 طلب الترخيص. 
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 الوصف  الدرجة  الرقم 

12P. )التنظيم -األمن  و   تنظيم السالمة )أ  

 

.يجب أن يقوم مقدم طلب الترخيص بتعيين منظمين مؤهلين لضمان سالمة وأمن  1

 املباريات. ولهذا الغرض يجب: 

 أو  منظمين،توظيف  .أ

 أو  املنظمين، لتوفير  منظم املسابقات  /عقد مكتوب مع صاحب امللعب تقديم .ب

 . املنظمينعقد مكتوب مع شركة أمن خارجية توفر  تقديم .ج

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

13P. )والواجباتواملسؤوليات  الحقوق   )أ 

  هذه في املذكورة الترخيص طالب  موظفي   وواجبات ومسؤوليات حقوق  تحديد يجب.1

  اللوائح
 
 . كتابة

 الوصف  الدرجة  الرقم 

14P. )واجب االستبدال   )أ 

 

  الترخيص،  موسم خالل شاغرةهذه اللوائح  في املحددة الوظائف إحدى أصبحت إذا.1

ا،( 60) ستون  أقصاها فترة غضون  في التأكد،   له املرخص  على يجب   أن يتم شغل من يوم 

 .املطلوب  املؤهل  يحمل شخص قبل من  الوظيفة 

 

تمديدا  له إذا أصبحت الوظيفة شاغرة بسبب مرض أو حادث، يجوز منح املرخص .2 

أن الشخص املعني ال يزال غير الئق   مقبول بشكل  اتضحإذا  فقط( ستين يوما 60لفترة )

 طبيا الستئناف الواجبات. 

 

( أيام عمل من  7يجب إخطار املرخص عن الشواغر واالستبدال في غضون سبعة ).3

 عني. تاريخ الحدث امل

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

15P. )املستشار القانوني )ب 

 

مستشارا قانونيا )على أساس الدوام الكامل أو  تعيين   مقدم طلب الترخيصيجب على .1

الدوام الجزئي، داخلي أو خارجي( ويكون هو املسؤول عن جميع الشؤون القانونية في  

 أنشطة مقدم طلب الترخيص. 
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 .على األقل درجة جامعية في القانون يجب أن يحمل املستشار القانوني .2

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

P.16 )للنادي  الفني املدير  )ب 

 

 الترخيص أن يعين مديرا فنيا للنادي..يجب على مقدم طلب 1

من االتحاد اآلسيوي لكرة   تدريب  رخصة/  دبلوم األقل على  على حاصل  يكون  أن يجب .2

 ؛  و القدم / االتحاد األوروبي لكرة القدم املستوي "أ"

  النادي  مستوى  على  العملية  والخبرة مسيرة اللعب مثل   التكميلية املؤهالت(  أ        

 ؛ أو  املحترف

ا كان( ب        ا عضو    أو  مدير أو  مدرب أو  كالعب طويلة  فترة منذ النادي  في متفاني 

 . مستشار

 بمهارات إدارة قوية ورؤية وأن يقود التطويرالفني للنادي. . يجب أن يتمتع 3

 . يجب أن يكون مسؤوال على األقل عن: 4

 أ( إرساء و/أو اتفيذ فلسفة النادي.

 ب( إرساء هياكل وبرامج تطوير الناشئين والالعبين. 

 ج( ضمان الحفاظ على املعايير الفنية وتعزيزها. 

 برامج التطوير. د( مراقبة وتقييم كافة البرامج الفنية و 

 هـ( استكشاف املواهب.

 و( إدارة أكاديميات شباب النادي.

 ومستكشفي املواهب، وز( تعيين وإدارة املدربين 

 ح( إدارة عمليات تحليل املباريات.

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

17P.   

 (ب)

 س املرمى في الفريق األول  امدرب حر 

 

 مؤهل للفريق األول. مرمى   حراسمدرب   الترخيص تعيينمقدم طلب  يجب على.1

املرمى بالفريق األول الحد األدنى من املؤهالت التالية   حراسيجب أن يتوافر ملدرب .2

 املفصلة أدناه:

لكرة القدم   االوروبي االتحاد/   االسيوي لكرة القدم  االتحادمرمي   تدريب حراسشهادة أ. 

 ، أو  (الثالث)املستوي 

لكرة القدم   اآلسيوي  االتحادصادرة من  شهادة اعتماد الخبرة والكفاءة الحالية يحملب. 

في الحاالت التي   ةوفقا للوائح اعتماد الخبرة والكفاءة الحالي االتحاد القطري لكرة القدم  /
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هالت املطلوبه كما هو موضح سابقا،  ال يحمل فيها مدرب حراس مرمي الفريق االول املؤ 

 أو

بالفعل الدورة التعليمية املطلوبة واملعترف  ها من قبل االتحاد القطري لكرة القدم،  ج( بدأ  

 إلتمام الدبلوم املطلوب كما هو محدد في البند )أ( أعاله. 

 

اآلسيوي لكرة   االتحادجراءات ة وفق إاعتماد الخبرة والكفاءة الحاليشهادة تصدر .3

ية تامه باإلجراءات الحالية لطلب  علي مقدم طلب الترخيص أن يكون على دراو  القدم

اعتماد الخبرة والكفاءة الحاليه، وأن يضمن قيام الفرد الحاصل علي اإلعتماد والذي تم  

توظيفه بإحدي الوظائف بالنادي بعمل الالزم من أجل الحصول علي الشهادات  

 الضرورية.  

 الترخيص. . يجب أن يتم اعتماد التعيين من قبل الهيئة املختصة لدى مقدم طلب  4

 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

18P. (ب)   مدرب اللياقة البدنية للفريق األول 

 

 للفريق األول. مؤهال مدرب لياقة بدنية   طلب الترخيص تعيينمقدم  يجب على.1

مدرب اللياقة البدنية بالفريق األول الحد األدنى من املؤهالت التالية  في    يجب أن يتوافر.  2

 املفصلة أدناه:

  األوروبي لكرة القدم  االتحاد/    االسيوي   االتحادشهادة مدرب لياقة بدنية لكرة القدم من  أ(  

 أو  (الثاني)املستوي 

لكرة القدم    اآلسيوي   االتحادصادرة من   ةاعتماد الخبرة والكفاءة الحاليشهادة  يحمل  ب(  

ي الحاالت التي  ف ة وفقا للوائح اعتماد الخبرة والكفاءة الحالياالتحاد القطري لكرة القدم  /

هالت املطلوبه كما هو موضح سابقا،  البدنية للفريق االول املؤ   مدرب اللياقةال يحمل فيها  

 أو  

ج( بدأ بالفعل الدورة التعليمية املطلوبة واملعترف  ها من قبل االتحاد القطري لكرة القدم،  

 إلتمام الدبلوم املطلوب كما هو محدد في البند )أ( أعاله. 

 

  لكرة   اآلسيوي   االتحاد  إجراءات   وفق   الحالية  والكفاءة  الخبرة  اعتماد   شهادة  تصدر.3

 لطلب  الحالية   باإلجراءات   تامة   دراية   على   يكون   أن  الترخيص  طلب   مقدم   على .  القدم

  تم   والذي   اإلعتماد  على  الحاصل   الفرد   قيام   يضمن  وأن  الحاليه،   والكفاءة  الخبرة  اعتماد 

 .  الضرورية  املؤهالت  علي  الحصول   أجل   من  الالزم  بعمل  بالنادي  الوظائف  بإحدي  توظيفه
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 .يجب أن يتم اعتماد التعيين من قبل الجهة املختصة لدى مقدم طلب الترخيص. 4

 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

19P.  (ب)  مسؤول ترخيص األندية 

مسؤول ترخيص األندية ليكون مسؤوال عن  تعيين  مقدم طلب الترخيص  .يجب على1

 جميع املسائل املتعلقة بترخيص النادي.

 :التاليمهام مسؤول ترخيص األندية  .تتضمن 2

حضور جميع االجتماعات وورش العمل والندوات والفاعليات التي ينظمها   .أ

 املرخص ألغراض ترخيص النادي.

 إدارة تراخيص األنديةعبر نظام  الوثائقيكون مسؤوال عن تنسيق  أن  .ب

 اإلنجليزية كتابة وتحدثا. ه ل باللغيكون قادرا على التواصأن  .ج

 : املعايير القانونية21 املادة

 الوصف  الدرجة  الرقم 

1L.0  التعهد بخصوص املشاركات في مسابقات أندية االتحاد االسيوي / االتحاد القطري /   أ

 مؤسسة دوري نجوم قطر 

ا صالح إقرار   تقديم الترخيص مقدم طلب  على يجب.1  :يلي ما  يؤكد قانوني 

االتحاد الدولي   عن الصادرة  والقرارات واللوائح والقواعد  القوانيناإلقرار بااللتزام ب( أ

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم واالتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري   و لكرة القدم

  الرياض ي   التحكيم محكمة إلى  باإلضافة نجوم قطر ومحكمة قطر للتحكيم الرياض ي

(CAS )لالتحاد األساس ي  لنظاماملوضحة با  املواد في عليه املنصوص النحو على   لوزان في 

 ؛  القدم  لكرة اآلسيوي 

  لوزان،  في مقرها   يقع التي)  الرياض ي  التحكيم  ملحكمة الحصري  باالختصاص  االعتراف  ب(

 ؛ اآلسيوي  االتحاد  أو/   و بالفيفا يتعلق فيما سيما  وال دولي ُبعد ذي نزاع  أي  في( سويسرا

  القدم لكرة الدولي االتحاد  قوانين بموجب العادية  املحاكم إلى  اللجوء  بحظرج( اإلقرار 

 ؛ القدم  لكرة اآلسيوي  واالتحاد

  قبل  من عليها واملصدق  ها املعترف  املسابقات في،  يشارك الوطني  املستوى  على د(

 ؛ ( الوطنية الكأس  الوطنية، البطولة  املثال، سبيل  على) القدم لكرة  القطري   االتحاد
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  االتحاد قبل  من عليها واملصدق  ها  املعترف  املسابقات في  يشارك الدولي، املستوى  على( هـ

  الودية باملباريات  الحكم   هذا   يتعلق ال  شك، أي  لتجنب . الفيفا  أو/  و القدم  لكرة اآلسيوي 

 ؛

 ؛ تراخيص أندية دوري نجوم قطر لوائح وشروط بأحكام  سيلتزمأنه  و(

ا به الخاص  تقرير املحيط تحديد يتم ز(   وسيكون  اللوائح هذه  من 20.1 للمادة وفق 

 
 
الخاص به اذا لم يلتزم    تقرير املحيط ضمن نطاق  درجامل كيان لل عواقب أي  عن مسؤوال

 . بتلك االتفاقية او يراقبها

 ؛  وصحيحة كاملة املقدمة املستندات   جميع( ح

  املستندات  بفحص االتحاد اآلسيوي لكرة القدم و املختص   صاملرِخ   أنه يفوض( ط

  أي من معلومات على  للحصول  ،  استئناف إجراء  أي وجود حالة وفي املعلومات، وطلب

ا خاصة  هيئة أو  صلة ذات  عامة سلطة  و  ؛يالوطن للقانون  وفق 

  تنفيذ في بالحق ان يحتفظواملؤسسة  القدم لكرة  اآلسيوي   االتحاد بأن أنه يقر( ي

ا  الوطني املستوى  على االمتثال   تدقيق عمليات  17 للمادة وفق 

 

( 3) ثالثة عن يزيد  ال فيما  بالتوقيع املفوض  قبل من  اإلقرار هذا   تنفيذ يتم  أن  يجب. 2

 . صاملرِخ   إلى لتقديمه  املقابل  النهائي  املوعد  قبل أشهر 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

2L.0  املستندات القانونية  أ 

 يجب على مقدم طلب الترخيص تقديم الوثائق التالية:  

أو أي مستندات من    نظامها االساس يأو    تأسيس الشركة الحالية  عقدنسخة من   .أ

 . لوثائق الحاكمةماثل لاملنوع  ال

من وزارة  مستخرج    مقدم طلب الترخيصالخاص ب  التجاري   السجلنسخة من   .ب

 والتجارة.  االقتصاد

الذي  دوري نجوم قطر للموسم  مؤسسة  مع    ةوقعنسخه من اتفاقية املشاركة امل .ج

 .سيتم الترخيص له )ال ينطبق هذا البند على أندية الدرجة الثانية(

 دوري نجوم قطر.مؤسسة مع   ة املبرم ةنسخه من اتفاقية ضمان السري  .د

استمارة/استمارات طلب الإللتحاق بتراخيص األندية املبرمه مع مؤسسة دوري   .ه

 نجوم قطر.

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

3L.0  األندية ب تحكمامللكية وال  أ 
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إقرار قانوني يحدد فيه امللكية وآلية الرقابة للنادي.   مقدم طلب الترخيص يقدم . 1

 يضمن هذا اإلقرار تطبيق الشروط املبينة أدناه.

  النشاط ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري املشاركة في إدارة و / أو تنظيم  .2

 ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الحاالت التالية: لشركة الناديالرياض ي 

ممارسة  بأو األسهم التي تسمح لهذا الشخص  لسنداتاال املتاجرة فيحيازة أو  .أ

 . نفس البطولةتأثير حاسم في أنشطة أي ناد آخر يشارك في 

نفس  أي ناد آخر يشارك في  فيأغلبية حقوق التصويت للمساهمين حاصل على  .ب

 .البطولة

في ناد   شرافيةاإل أو   الهيئة اإلدارية غالبية أعضاء   عزل لديه الحق في تعيين أو  .ج

 . نفس البطولةآخر يشارك في 

أغلبية حقوق التصويت للمساهمين  يكون أحد املساهمين ويسيطر وحده على  .د

ع املساهمين اآلخرين  أي ناد آخر يشارك في نفس البطولة عمال باتفاق مبرم م في

 ذات الشأن.  في النادي

 . نفس البطولةيكون عضوا في أي ناد آخر يشارك في  .ه

الرياض ي ألي ناد آخر    النشاط  ت في إدارة و/ أو تنظيميشارك بأي صفة كان .و

 . نفس البطولةيشارك في 

ي ناد آخر  أل الرياض ي   النشاط نظيم تلديه أي سلطة على اإلطالق في إدارة و/ أو  .ز

 يشارك في بطوالت األندية نفسها.

ثالثة  زيد عن تال خالل مهلة املفوض له بالتوقيعمن قبل    اإلقرار  يجب أن يصدر هذا.3

 ( أشهر قبل املوعد النهائي املحدد لتقديمه إلى الجهة املانحة للترخيص. 3)

 الوصف  الدرجة  الرقم 

L.04  والطرف املسيطر النهائيهيكل املجموعة القانوني  أ 

ر ِخص  تزويد الترخيص طلب  مقدم على يجب.1
ُ
  القانوني الهيكل عن بمعلومات امل

  مانح إلى الطلب لتقديم  النهائي  املوعد قبل القانوني اإلغالق  تاريخ في للمجموعة

.  اإلدارة  قبل من  األصول  حسب  عليها واملوافقة مخطط  شكل في تقديمها  يجب. الترخيص

ر ِخص  إبالغ يجب
ُ
  خالل القانوني املجموعة  هيكل  على طرأت تكون  قد  تغييرات بأي  امل

ر ِخص إلى  املخطط وتقديم القانوني اإلغالق  تاريخ بين الفترة
ُ
 . امل

 : عن معلومات وتتضمن  بوضوح الوثيقة  هذه تحدد أن يجب.2

أ( مقدم طلب الترخيص وإذا كان مختلفا، العضو املسجل في االتحاد القطري لكرة  

 القدم.

ا،   كان  وإذا  الترخيص،   ملقدم طلب   تابعةجهة    أي   ب(   االتحاد   في  املسجل   العضو  مختلف 

 .القدم  لكرة القطري 

ا، كان وإذا الترخيص،   طلب  ملقدم منتسب  كيان أي ( ج   االتحاد  في املسجل العضو  مختلف 

 .القدم  لكرة القطري 
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  الطرف ذلك في بما الترخيص،دى مقدم طلب  ل مباشر غير أو  مباشر مسيطر   كيان أي( د

 النهائي؛  املسيطر

  ،  الترخيص  ملقدم طلب املباشرة غير  أو املباشرة  امللكية من أكثر أو٪ 10 لديه طرف   أي( هـ

 ؛ التصويت  حقوق  من أكثر أو٪ 10 أو

 ؛  الترخيص  مقدم طلب على كبير  تأثير له  طرف  أي( و

  موظفيه من   أي أو( و) إلى(  أ) في املحددة  األطراف من ألي  يكون  آخر،  قدم  كرة نادي أي ( ز

  تأثير أو مشاركة  أي أو/و  التصويت،  وحقوق  امللكية، في مصلحة  أي  ، الرئيسيين  اإلداريين

 و؛ والتشغيلية   املالية سياساته بإدارة يتعلق فيما  كان  مهما

 . الوثيقة في بوضوح  22.1 املادة في املحدد النحو  على تقرير املحيط تحديد يجب( ح

  املرخص /الترخيص  مقدم طلب من  يطلب أن  صلة،  ذا ذلك اعتبر  إذا  ص،للمرِخ  يجوز  .3

  أي حول  معلومات  املثال، سبيل   على) أعاله املذكورة تلك  غير إضافية   معلومات تقديم له

 (. املباشر  املسيطر الكيان  أو/  و النهائي  املسيطر  الكيان في شركاء أو/    و فرعية شركات

  املجموعة  هيكل في املدرجة الكيانات  بجميع يتعلق فيما التالية  املعلومات  تقديم يجب .4

 :القانونية

 ؛ القانوني  الكيان  اسم( أ

 ؛القانوني الكيان  نوع( ب

 و ؛ القانوني للكيان الرئيس ي   النشاط( ج

  التصويتية  القوة  من املئوية النسبة   مختلفة، كانت  وإذا)  امللكية  لحصة املئوية  النسبة( د

 (. اململوكة

ا،  كان وإذا  ،  له املرخص  /الترخيص   طلب ملقدم تابعة شركة  ألي بالنسبة .5   مختلف 

ا  يجب القدم،  لكرة القطري  االتحاد  في املسجل العضو  : التالية  املعلومات تقديم أيض 

 ؛  املال رأس ( أ

 ؛ األصول   إجمالي( ب

 و ؛اإليرادات إجمالي( ج

 .امللكية  حقوق  إجمالي( د

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

5L.0  إبرام العقود مع الالعبين املحترفين  أ 

جميع.1 لدى  يكون  أن  عقود    يجب  الترخيص  لطلب  املتقدمين  لكل  املحترفين  الالعبين 

 مكتوبة  
 
الالعبين  أوضاع وإنتقاالت ب  فيما يتعلقلألحكام ذات الصلة من لوائح الفيفا    وفقا

  االتحاد القانون القطري وتعليمات الفيفا و   بموجب  املطلوبةيجب دمج جميع األحكام  كما  

 . القدم القطري لكرة االتحادلكرة القدم و  اآلسيوي 
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 الوصف  الدرجة  الرقم 

6L.0 ومدونة السلوك لالعبين واملوظفين اإلجراءات التأديبية  ب 

الترخيص  .1 طلب  مقدم  على  تأديبية    وضعيجب  لشركة  الئحة   
 
قانونيا املفعول  سارية 

  لكرة القدم   اآلسيوي   االتحادقوانين القطرية وقوانين وقواعد الفيفا و المع    النادي، تتوافق 

 . دوري نجوم قطرو القطري لكرة القدم  االتحادو 

ا  ملزمة  تأديبية  بالئحة  السلوك  قواعد  مدونة  استكمال  يجب  .2   مقاضاة   بموجبها  تتم  قانون 

ان    ،   النادي  وقرارات   النادي   ولوائح   النادي   وقواعد   السلوك  مدونة  مخالفة  يمكن  كما 

 . تتضمن فرض عقوبات

 

 

 

 

 

 

 

 : املعايير املالية22 املادة

 تقرير  نطاق الو   املعدة للتقرير كيانات /  كيان. 1

  الكيانات مجموعة  أو الكيان يجب على  أي ، إلى املرِخص تقرير  نطاق ال الترخيص مقدم طلب ويقدم  يحدد أ(

 (. مجمعة أو  موحدة مالية بيانات  أو واحد  كيان   بمعنى)  ها املتعلقة  املالية البيانات  تقديم

 : يلي ما علىتقرير نطاق ال يشتمل أن يجب ب(

ا كان  إذا ،القدم لكرة  القطري  االتحاد  في املسجل والعضو  لترخيص،مقدم طلب ا - أوال  ؛  مختلف 

  كان  إذا  ،القدم  لكرة القطري   االتحاد في  املسجل العضوو  ،  الترخيص ملقدم طلب تابعة شركة  أي -ثانيا

ا؛   مختلف 

  فيما تكاليف يتكبد أو/و خدمات  يؤدي أو/و إيرادات يدر  القانوني املجموعة هيكل في مدرج  آخر  كيان   أي -ثالثا

 أدناه؛  أوال وثانيا (  ج الفقرة في املحددة القدم  كرة بأنشطة يتعلق
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 القدم  كرة  أنشطة  تتضمن( ج

 
 
  مكافآت أشكال جميع سداد ذلك في بما(  F.04 املعايير في املحدد  النحو على) موظفين تعيين/توظيف: أوال

 والقانونية؛  التعاقدية االلتزامات   عن الناجمة   املوظفين

 
 
 )بما في ذلك اإلعارات( املسجلين شراء/ بيع الالعبين  : ثانيا

 
 
   التذاكر: ثالثا

 
 
 واإلعالن   الرعاية :رابعا

 
 
   البث:  خامسا

 
 
 والضيافة  التسويق : سادسا

 
 
 ؛( ذلك إلى وما  واالستكشاف  والسفر املباراة  يوم وأنشطة  اإلدارة مثل ) النادي  عمليات: سابعا

 
 
 : التمويل )بما في ذلك التمويل املضمون أو املرهون مقابل أصول مقدم طلب الترخيص( ثامنا

 
 
 استخدام وإدارة املالعب ومرافق التدريب و  :تاسعا

 
 
 : قطاع الناشئين. عاشرا

 تقرير فقط إذا ما كانت:نطلق اليمكن استبعاد جهة من  د(

 
 
ا ذات صلة غيرأنشطتها  : أوال   القدم  كرة نادي موقع  أو/  و أعاله( ج  الفقرة في املحددة  القدم كرة  بأنشطة تمام 

 أو  التجارية؛  عالمته أو أصوله أو

 
 
ا  ؤديت والتقرير نطاق ال يتضمنها التي  الكيانات  بجميع مقارنة جهة غير ذات أهمية :ثانيا   كرة  أنشطة من  أي 

 أو  ؛أعالهأوال وثانيا  ( ج الفقرة في املحددة القدم

:ثالث
 
  في املدرجة الكيانات  إلحدى املالية  البيانات في بالفعل  بالكاملمنعكسة   تؤديها التي  القدم  كرة أنشطة ا

 .تقرير نطاق ال

 : يؤكد بالتوقيعمفوض   قبل من  إقرار   تقديم الترخيص  مقدم طلب  على يجب ه(

 
 
  في تضمينها تم (. ج الفقرة  في إليها  املشار القدم كرة  أنشطة  بكل املتعلقة والتكاليف اإليرادات  جميع أن  : أوال

 و ؛ كذلك  األمر  يكن لم إذا مفصل  شرح وتقديمتقرير نطاق ال
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ير هذا  ر تقرير مع تبنطاق ال من استبعاده تم قد القانونية  املجموعة هيكل في مدرج كيان أي كان إذا  ما :ثانيا

 (.د لفقرة وفقا ل االستبعاد

  التقارير لشكل املتطلباتالحد األدنى من  و   اإللزامية   التقرير  فترة حول  املعلومات من مزيد على للحصول  .2

  2 من املرفقات إلى  الرجوع يرجى (،وجد إن) أدناه املعايير من  معيار  لكل  مفصل  شرح إلى  باإلضافة واملحاسبة، 

 .6 إلى

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

1F.0 )املدققة -القوائم املالية السنوية  )أ 

 

  يتم إعداد ومراجعة القوائم بغم النظر عن الهيكل القانوني ملقدم طلب الترخيص،.1

ويتم تدقيقها من قبل  املالية السنوية على أساس التشريعات املحلية للشركات املدرجة  

 ستقلين.م مدققي حسابات 
 

  ويجب القانوني  اإلقفال  تاريخمتوافقا مع   املدقق السنوي   املالي البيان   يكون  أن  يجب .2

 : يلي مما يتكون  أن

 . العمومية امليزانية ( أ

 . والخسائر  األرباح حساب( ب

 . النقدي  التدفق  بيان( ج

  واإليضاحات املحاسبية   السياسات ألهم  ملخص من  تتكون  التي اإليضاحات( د

 و  ،األخرى   التفسيرية

 .اإلدارة  قبل  من مالية مراجعة( هـ

 .يجب أن يتم إعداد البيان املالي بناء على متطلبات معايير التقارير املالية الدولية. 3

ا  املدققة السنوية  املالية البيانات تستوفي أن  يجب. 4   متطلبات من األدنى  الحد أيض 

 .3 امللحق  في عليها املنصوص  املحاسبة ومبادئ اإلفصاح

  اإلفصاح متطلبات من  األدنى بالحد تفي ال  املدققة السنوية  املالية  البيانات  كانت إذا. 5

  التكميلية   املعلومات إعداد  عندئٍذ  فيجب  ،  3 امللحق في عليها املنصوص  املحاسبة ومبادئ

 . املدقق  قبل من وتقييمها الترخيص طلب  مقدم بواسطة

 ات الحساب تصنيف. 6

  ، القدم  كرة أندية من  املالية البيانات تقارير نماذج في االتساق  من املزيد  تحقيق أجل  من

  املنصوص  األجزاء الرئيسية   باتباع القدم  كرة أندية تو  ي مؤسسة دوري نجوم قطر

  املدققة  املالية البيانات في الدخل  قامة/  والخسارة الربح حساب  في ، 4 امللحق  في عليها

 .  هم الخاصة

 املدقق   رأي. 7



 

46 | P a g e 
 

  وطلب  املرخص  تقييم في تأثير املدقق  السنوي  التقرير في التدقيق  رأي لنوع  سيكون 

 . 5 امللحق في املبين  النحو  على الترخيص 

للسنة املالية   الترخيص ملقدم طلب  املدققة  السنوية املالية  البيانات.يجب تقديم 8

 .2022يونيو   30املنتهية في 

، يجب على مقدم طلب الترخيص استيفاء متطلبات املعيار  F.01. باإلضافة الى املعيار  9

F.02. 

 

 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

2F.0   )مراجعة   –لقوائم املالية عن الفترة املرحلية ا )أ 

 

( أشهر قبل املوعد  6في حال كان تاريخ االقفال ملقدم طلب الترخيص يزيد عن ستة ). 1

النهائي الستيفاء متطلبات ترخيص دوري نجوم قطر ، فانه يجب على مقدم طلب  

. على أن  2022ديسمبر   31الترخيص تقديم بيانات مالية مرحلية خالل الفترة حتى تاريخ 

 دقق حسابات مستقل. يتم مراجعة تلك البيانات عن طريق م

  ومبادئ اإلفصاح  متطلبات  من ىدناأل  الحد   املرحلية املالية  البيانات تستوفي ان يجب.2

 .ةكما هو الحال بالنسبة للقوائم املالية السنوي  املحاسبة

 الحسابات  تصنيف .3

  القدم،  كرة أندية من  املالية البيانات تقارير نماذج في االتساق  من املزيد  تحقيق أجل  من

  الرئيسية املنصوص األجزاء   باتباع القدم  كرة أندية قطر نجوم دوريمؤسسة  و  يت

  املدققة  املالية  البيانات  في الدخل  قوائم/  والخسارة الربح حساب  في ، 4 امللحق  في عليها

 .  هم الخاصة

 رأي املراجع  .4

  هب الخاص  الترخيص وطلب املرخص  تقييم في تأثير املراجعة  تقرير في الرأي لنوع  سيكون 

 .6 امللحق   في املبين النحو  على

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

3F.0    )االنتقاالت عن أنشطة  ناتجة عدم وجود مديونيات متأخرة نحو أندية كرة القدم  )أ 

 

الترخيص على  .1 أندية    لديه  مديونيات  وجود أي  عدم  إثبات  مقدم طلب  مستحقة تجاه 

 . 2022 ديسمبر  31 تاريخ حتى االنتقاالتعن أنشطة   ناتجةكرة القدم 

  ما يلي في تاريخ إثبات  مقدم طلب الترخيص على  في حالة وجود أي مديونيات متأخرة، . 2

  2023مارس  31
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 أو  السداد الكامل  أ(

 أو  ،تبادلم   التفاق  جيل السداد وفقاأتب( 

البدء  أو    املحليالسلطة املختصة وفقا للقانون  معترف  هل من قبل  طالبة قانونية  رفع مج(  

القدم  قانونية    جراءاتإ  في أو محكمة التحكيم ذات    املحليةمع سلطات كرة  أو الدولية 

ه  اعتبر املرخص أن  ولكن في حال املسؤولية فيما يتعلق باملديونية املستحقة.    لنقم الصلة  

املنصوص  النهائية  لتجنب املواعيد    فقط  هذه اإلجراءات البدء في  أو    االدعاءات هذه    تم رفع

الوقت( لكسب  )أي  الالئحة  هذه  في  اعتبار    عليه،   عليها  الصلة فسيتم  ذات  املبالغ  هذه 

 أو  ،ستحقات متأخرةبمثابة م

 قيتعل  فيما  الدائن  قبل  نتم الطعن في الدعوى أو اإلجراءات القضائية املرفوعة ضده م د(  

  املطالبة   أن  معقول   بشكل   املرخص  يرض ي   بما   اإلثبات ، وكان قادرا على  املتأخرة  باملديونية

 ، أو صحيح  أساس على قائمة ليست املقدمة  الدعوى  أو  تمت التي

  التدابير  جميع  اتخذ  قد  أنه   الصلة  ذات  القرار   صنع   هيئات  يرض ي  بما  يثبت  أن  يمكنهه(  

  التدريب   بتعويضات  يتعلق  فيما  الدائن)ة((  األندية)  النادي  وسداد  لتحديد  املعقولة

 ( ونقلهم الالعبين  وضع بشأنالفيفا   لوائح في املحدد النحو  على) التضامن ومساهمات 

 أو

الخاص   F.03مزيد من التفسيرات واملعلومات اإلضافية بشأن املعيار    7. ورد في امللحق  3

لألندية   الدفع  املستحقة  هذه  باملبالغ  في  املقصود  باملعنى  الالعبين  بانتقاالت  واملتعلقة 

 الالئحة. 

الالعبين املذكورة في  4 املبلغ املستحق للنادي اآلخر واملتعلقة بالنتقاالت  . يجب أن يكون 

نموذج   مع  ومتوافقا  مدعوما  املرحلية  املالية  البيانات  و/أو  املدقق  السنوي  املالي  البيان 

 .2022ديسمبر  31ملبالغ املستحقة لناٍد آخر في أي ا F.03املبالغ املستحقة 

 

 

 متطلبات إضافية: 

بالذمم املدينة املتعلقة بانتقاالت الالعبين ، يجب على مقدم طلب الترخيص اإلفصاح عن املبالغ  فيما يتعلق 

 املدينة املتعلقة بانتقاالت االاعبين ضمن قائمة املركز املالي. 

استكمال جدول الذمم املدينة والذي يتوافق مع الرصيد املذكور باملركز املالي  يجب على مقدم طلب الترخيص  

 )إن وجد( 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

4F.0   )الضريبية /االجتماعية.  والهيئات عدم وجود املديونية املتأخرة تجاه موظفيه   )أ 
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  موظفيه   تجاه  متأخرة  مديونية  أي لديه  سليأنه   إثبات  مقدم طلب الترخيصيجب على  .1

  نشأت   التي   والقانونية   التعاقدية  بااللتزامات   يتعلق  فيما  الضريبية /    االجتماعية   والهيئات

 .2022 ديسمبر 31 تاريخ حتى موظفيه مع

 

  31  ثبات ما يلي بحلول إي مديونيات متأخره يجب علي مقدم الطلب  أفي حالة وجود  .  2

 .  2022مارس 

 

 

 أو   الكامل  السدادأ( 

 أو  متبادل  التفاق  وفقا السداد جيلأتب (

  يبدأ   أو  املحلي  للقانون   وفقا   املختصة  السلطة  عليها  توافق  التي  القانونية  املطالبةج(  

 الصلة  ذات  التحكيم   محكمة  أو  الدولية   أو   املحلية   القدم  كرة   سلطات   مع  اإلجراءات

  هذه   أن  املرخص  اعتبر  إذا   ذلك،  ومع.  املستحقة  باملديونية  يتعلق  فيما  املسؤولية  نقمل

 في  عليها  املنصوص   ها  املعمول   املواعيد  لتجنب  اإلجراءات  هذه  قد بدأ  أو  تقدم  لم  املطالبة

  مستحقات   باعتبارها  الصلة  ذات   املبالغ  لهذه   فينظر (  الوقت  لكسب   أي )  الالئحة   هذه

 أو.  متأخرة

  بشأن   الدائن  قبل  من  ضده  املرفوعة  القضائية  اإلجراءات  أو  الدعوى   على  االعتراض  تمد(  

  التي   املطالبة  أن   معقول   بشكل   املرخص  يرض ي  بما  اإلثبات  على  قدرتهو   املستحقة  املديونية

 . صحيح  أساس على قائمة  تليس املقدمة الدعوى   أو تمت

 

 يشمل مصطلح "موظفين" على سبيل املثال ال الحصر: .3

 و  الالعبين، وانتقاالت  حاالت على ة املطبق  الفيفا للوائح  وفقا املحترفين الالعبين   جميعأ( 

   . الحالية  اللوائح في املعايير ضمن  املوضحين  االفراد جميعب( 

الديون املستحقة للموظفين نتيجة   او القانوني   االلتزاماملستحقات هي جميع  التعاقدي 

 بما في ذلك الرواتب واألجور وحقوق الصور والبدالت واملزايا األخرى.

الضريبية /االجتماعية واملتعلقة فقط  . عدم وجود  4 الهيئات  مديونيات مستحقة تجاه 

 بالتزامات تعاقديه وقاونية مع املوظفين ، أي الضريبة على الدخل.

املوظفين الدائنين / املتأخرات  الخاص ب  F.04معيار    بشأنالتفسير واملعلومات  مزيد من  

 .7في امللحق  موضح  املستحقة الدفع باملعنى املقصود في هذه الالئحة

مع القوائم املالية   جدول قائمة املوظفينيجب علي مقدم طلب الترخيص مطابقة .5

املبالغ املستحقة  الذمم الدائنة /السنوية املدققه و/أو القوائم املالية املرحلية، أي  

 . 2022 ديسمبر 31 بحلول للموظفين 

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

5F.0  قبل صدور قرار الترخيص  اإلقرارات الكتابية أ 
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صدر فيه لجنة ترخيص األندية قرار  التاريخ الذي ( أيام قبل  7خالل فترة سبعة ).1
ُ
ت

 إلى املرخص.  إقرار كتابي مقدم طلب الترخيصالترخيص، يقدم 

     يؤكد اإلقرار على:

 ؛وصحيحة كاملة للمرخص املقدمة الوثائق جميع  أن أ( 

 ؛ تغيير جوهري فيما يتعلق بجميع معايير الترخيص أم الما إذا كان قد حدث أي  ب(

ج( ما إذا كانت أي أحداث أو ظروف ذات أهمية اقتصادية كبيرة قد حدثت أم ال والتي قد   

يكون لها تأثير سلبي على الوضع املالي ملقدم طلب الترخيص منذ تاريخ امليزانية العمومية  

املراجعة )إن وجدت(.    املرحليةأو البيانات املالية    للبيانات املالية السنوية املدققة السابقة

في حالة حدوث أي أحداث أو شروط ذات أهمية اقتصادية كبرى، يجب أن يتضمن خطاب  

ا لطبيعة الحدث أو   إقرار  اإلدارة وصف 

العضو املسجل لدي االتحاد العضو في االتحاد   او)ترخيص  مقدم طلب الما إذا كان    د(

للمادة    االسيوي  وفقا  الترخيص  طلب  مقدم  مع  تعاقدية  عالقة  لدية  أي  (  12والذي  أو 

يسعى أو حصل على الحماية من    تقرير املحيطشركة أم ملقدم طلب الترخيص املدرج في  

ا للقوانين أو اللوائح في غضون  ا السابقة ملوسم الترخيص.  12 الـ  دائنيه وفق   شهر 
 

  ملقدم طلب يجب إثبات موافقة اإلدارة عن طريق التوقيع نيابة عن الهيئة التنفيذية    .3

 الترخيص. 

 

 

 املستقبلية  املالية  ناتالبيا

 الوصف  الدرجة  الرقم 

6F.0  املالية املستقبلية البيانات أ . 

الترخيص إعداد وتقديم املعلومات املالية املستقبلية من أجل أن   مقدم طلبعلى  يجب

 حتى نهاية موسم الترخيص. كمشروع مستمر يثبت للمرخص قدرته على االستمرار 

اإلق  .2 تاريخ  بعد  ا  فور  تبدأ  التي  الفترة  املستقبلية  املالية  املعلومات  تغطي  أن  فال  يجب 

، تاريخ امليزانية العمومية للبيانات  ذا اقتض ى األمرالقانوني للبيانات املالية السنوية أو، إ

املالية املرحلية، ويجب أن تغطي على األقل موسم الترخيص. يجب أن تستند املعلومات  

معقولة وتفي بالحد األدنى من متطلبات اإلفصاح. يجب  افتراضات  املالية املستقبلية إلى  

 .على األقل على أساس ربع سنوي  املستقبلية،د املعلومات املالية إعدا

 

 تتكون املعلومات املالية املستقبلية مما يلي:  .3

، مع أرقام مقارنة للســنة املالية الســابقة مباشــرة  املوزانةأ( حســاب أرباح وخســائر مدرج في 

 ( ؛وجدوالفترة االنتقالية )إن 
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، مع أرقام مقارنة للســـــــــــــنة املالية الســـــــــــــابقة مباشـــــــــــــرة  املوازنةب( التدفق النقدي املدرج في 

 ( ؛ ووجدوالفترة االنتقالية )إن 

االفتراضــات الهامة )مع اإلشــارة  ، بما في ذلك وصــف موجز لكل من  اإليضــاحات املتممةج(  

إلى الجوانــب ذات الصـــــــــــــلــة من املعلومــات املــاليــة التــاريخيــة( التي تم اســـــــــــــتخــدامهــا إلعــداد  

 .حساب األرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية املدرجة في امليزانية

 د( وكذلك املخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على النتائج املالية املستقبلية.

 

 ن يتم إعداد املعلومات املالية املستقبلية على أساس ربع سنوي.. يجب أ4
 

 السـنوية  املالية  البيانات مع  متسـق أسـاس  على  املسـتقبلية  املالية املعلومات  إعداد يجب.5

ـــــــات نفس  واتباع  املدققة ـــ ـــــــياسـ ـــ ـــــــبية  السـ ـــ ـــــــنوية،  املالية  البيانات إلعداد  املطبقة  املحاسـ ـــ   السـ

ــتثناء ــياســـــــة  تغييرات  باســـــ  لبياناتل  ســـــــنوي  تقرير  آخر تاريخ بعد  تمت  التي  املحاســـــــبية الســـــ

  اإلفصـاح يجب  الحالة هذه وفي  التالية، السـنوية  املالية  البيانات في  سـتنعكس  والتي  املالية

 .التفاصيل عن
 

ـــــتقبلية  املالية املعلومات  تفي  أن يجب.6 ـــــاح  متطلبات  من  األدنى  بالحد  املسـ  والبنود  اإلفصـ

ا توفر كانت  إذا  املالحظات  تضــمين  يجب أو  اإلضــافية،   ســيجعل  حذفها  كان  إذا أو  توضــيح 

 .مضللة املستقبلية املالية املعلومات
 

ــــات التي بنيـــت عليهـــا 7 ـــ ـــ ـــــتقبليـــة مع االفتراضـــــ ـــ .يجـــب أن يتم اعتمـــاد املعلومـــات املـــاليـــة املســـــ

املعلومـــات من قبـــل اإلدارة ويجـــب أن يتم إثبـــات ذلـــك من خالل بيـــان موجز وتوقيع نيـــابـــة 

 ن الهيئة التنفيذية ملقدم التقرير. ع

 املعلومات الالحقة 

 . الترخيص قرار   صدور  بعد  F.08 و F.07تطبق املعايير املالية 

 الوصف  الدرجة  الرقم 

7F.0 (أ) ولية اإلخطار عن األحداث الالحقة ؤ مس 

 

في أعقاب قرار الترخيص الصادر من الهيئة املختصة باتخاذ القرار، يجب على  .1

التي قد تلقي ظالال  و املرخص له على الفور إخطار املرخص كتابيا عن أي أحداث الحقة 

حتى نهاية هذا املوسم   كمشروع مستمرمن الشك على مقدرة املرخص له على االستمرار 

 تم فيه منح الترخيص.   ذيعلى األقل ال

 

 . مستمر أساس على املرخص  قبل من  املعيار لهذا  االمتثال  تقييم يتم .2

 

 الوصف  الدرجة  الرقم 
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8F.0 (أ) املالية املستقبلية  البياناتولية تحديث  ؤ مس 

 

عدت وفقا    البياناتيعد املرخص له ويقدم نسخة محدثة من  .1
ُ
املالية املستقبلية )التي أ

 ((6للمعيار املالي رقم )

 

املعدة مقارنة بين امليزانية واألرقام الفعلية بما في   البياناتباإلضافة إلى ذلك، تتضمن  .2

ذلك تفسير الفروق. يجب إعداد اإلصدار املحدث من املعلومات املالية املستقبلية، كحد  

 أدنى، على أساس ستة أشهر. 

 

 املالية املستقبلية الحد األدنى من متطلبات اإلفصاح.    البياناتيستوفي تحديث .3

 

 . مستمر أساس على املرخص  قبل من  املعيار لهذا  االمتثال  تقييم يتم .4

 

 

 

 

 

 معايير األعمال -23 املادة

 الوصف  الدرجة  الرقم 

G.01 (ج)  االستدامة البيئية 

 

 مقدم طلب الترخيص تطبيق اإلجراءات التالية:  ىيجب عل

 . التعليم والتوعية البيئية. 1

 . .برنامج تقليص الكربون 2

 إدارة املخلفات وإعادة التدوير. 
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 ختامية  أحكام: 24 املادة

 :خيص دوري نجوم قطر لألنديةاتر  مالحق.1

  الحالية اللوائح  كملت أن  يجب املالحق  جميع أ(
ُ
ا شكلوت  . منها  يتجزأ ال  جزء 

 : تنفيذية أحكام .2

  على هيئة  األحكام التفصيلية الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة وتبني  خيص القرارات وتعتمدهااتتخذ إدارة التر  أ(

 .توجيهات

 : ما لم يرد في شأنه نص 3

 . اللوائح هذه في عليها املنصوص  غير األمور   دوري نجوم قطرالتنفيذي ملؤسسة   كتبامل يقرر  أ(

 :األساس القانوني واالعتماد والتصديق والدخول حيز التنفيذ .4
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  القطري لكرة القدم   تحادتستمد هذه الالئحة أساسها القانوني من املواد ذات الصلة من النظام األساس ي لالٍ   أ(

 دوري نجوم قطر. مؤسسة و/أو 

 XXXXXXXX تاريخ فيباعتماد هذه الالئحة حسب األصول  القدم لكرة اآلسيوي  االتحاد امق ب(

 XXXXXXXج( اعتمد املكتب التنفيذي ملؤسسة دوري نجوم قطر هذه الالئحة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

 . على الفور  والسريان التنفيذالسابقة، وتدخل حيز   النسخةتحل هذه الالئحة محل  د(

 

 دوري نجوم قطرلاللجنة التنفيذية 

 الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 

 الرئيس

 

 

 

 

 : معايير تراخيص األندية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات 1ملحق 

يجب على مقدم طلب الترخيص استيفاء معايير التراخيص التالية حتى يتم منحه ترخيصا لدخول دوري أبطال  

 آسيا لكرة القدم للسيدات. 

 املعايير الرياضية 

 فرق الناشئين   -1

  16سنة أو تحت    15يجب أن يكون لدى مقدم طلب الترخيص على األقل فريقا للناشئات تحت سن   . أ 

 سنة.  17سنة أو تحت 

يجب أن يكون كل فريق من فرق الناشئات قد شارك في مسابقات أو برامج رسمية تم لعبها على املستوى   .ب

 املحلي ومعترف  ها من قبل االتحاد القطري لكرة القدم. الوطني أو اإلقليمي أو  

 

 الرعاية الطبية لالعبات  -2
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في النادي بإمكانية الوصول الكامل    الالعبات املسجالتالترخيص تزويد جميع    مقدم طلب يجب على   . أ 

 : ، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلييشمل ذلكالطبي. يجب أن  إلى خدمات الدعم 

 العبات الفريق األول. بما في ذلك فحص القلب واألوعية الدموية لجميع الفحص الطبي السنوي  -

 .12فوق سن  الالعباتالفحص الطبي السنوي لجميع  -

 

 تسجيل الالعبات  -3

ا،    12فوق سن    الناشئات  الالعباتالترخيص، بما في ذلك  مقدم طلب    العباتيجب أن يكون جميع    . أ  عام 

ا لألحكام ذات الصلة من لوائح ت  مسجال  في االتحاد القطري لكرة القدم و/ أو الدوري التابع له وفق 

 الالعبين وانتقاالتهم. أوضاع بشأن   الفيفا

 

 معايير البنية التحية  

 معتمد لدوري أبطال آسيا لكرة القدم  ملعب. 4

لدى   . أ  يكون  أن  للسيدات.    مقدم طلب يجب  آسيا  أبطال  مباريات دوري  للعب  متاح  الترخيص ملعب 

 الترخيص إما:  ويكون مقدم طلب

 أو امللعب؛يملك  -

أن   - العقد ييمكن  هذا  يضمن  أن  يجب  سيستخدمه.  الذي  امللعب  مالك  مع  ا  مكتوب  ا  عقد   قدم 

الترخيص    مقدم طلب  يتأهل لهالذي    استخدام امللعب ملباريات االتحاد اآلسيوي للموسم املقبل

 . من الناحية الرياضية

  .ب
 
 : فييجب أن يفي امللعب باملتطلبات املشار إليها صراحة

 ؛ لكرة القدماالتحاد اآلسيوي  ملعبلوائح  -

 ذات الصلة؛ لكرة القدم اآلسيوي االتحاد لوائح منافسة أندية   -

 و القدم؛االتحاد اآلسيوي لكرة    مسابقاتدليل عمليات  -

 أي قواعد وأنظمة أخرى مطبقة في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.   -

 

  مقدم في نفس املدينة التي يوجد  ها  امللعب  يقع  أن  من قبل املرخص و   امللعبيجب أن تتم املوافقة على    .ج

ا في املدينة الرئيسية ملقدم طلب الترخيص، فيجب تقديم    امللعبالترخيص. إذا لم يكن  طلب   موجود 

 . ر مقبول مبر 

 

افق التدريب   .5 افرها -مر  تو
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 الترخيص مرافق تدريبية متاحة طوال العام.    مقدم طلبيجب أن يكون لدى  . أ 

 أن:    طالب الترخيص إما

 أو  التدريب؛ مرافق يمتلك  -

 ، أو  التدريب مرافقعقد مكتوب مع مالك  يقدم -

الترخيص   .ب طالب  فرق  جميع  قبل  من  التدريب  مرافق  استخدام  إمكانية  ضمان  موسم  يجب  خالل 

 الترخيص. 

 

 معايير األفراد واملعايير اإلدارية  

 أمانة النادي  .6

لدى   . أ  يكون  أن  بالبنية    مقدم طلب يجب  إدارته  لتشغيل  يكفي  بما  مكتبية واسعة  الترخيص مساحة 

 .التحتية املطلوبة

يكون    .ب أن  طلبيجب  ا   مقدم  وفق  املهرة  السكرتارية  موظفي  من  ا  مناسب  ا  عدد  عين  قد  الترخيص 

 .الحتياجاته إلدارة أعماله اليومية

أن   .ج أدنى،   مكتبه تأكد من أن  ييجب  مفتوح للتواصل مع مانح الترخيص والجمهور وأنه مجهز، كحد 

 . انترنتبمرافق الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني وموقع 

 . املدير اإلداري  7

 عن    مقدم طلب جب أن يكون  ي . أ 
 
ا مسؤوال املتعلقة بكرة  التشغيلية    شؤونه إدارة  الترخيص قد عين مدير 

 القدم للسيدات. 

 

 

 طبيب  .8

 عن الدعم الطبي للفريق    مقدم طلبيجب أن يكون  .أ
 
ا على األقل مسؤوال ا واحد  الترخيص قد عين طبيب 

 .األول للسيدات أثناء املباريات والتدريب وكذلك للوقاية من املنشطات

 .من قبل السلطات الصحية الوطنية املختصةمعترف  ها مؤهالت الطبيب  أن تكون  يجب  .ب

 حسب األصول في االتح .ج
 
 .اد القطري لكرة القدم و / أو الدوري املنتسبيجب أن يكون الطبيب مسجال

 

 ئي عالج طبيعي . أخصا9



 

56 | P a g e 
 

( ليكون  1يجب أن يكون مقدم طلب الترخيص قد عين على األقل أخصائي عالج طبيعي واحد ) .أ

 عن العالج الطبي والتدليك للفريق األول للسيدات أثناء التدريبات واملباريات
 
 .مسؤوال

من قبل السلطات الصحية الوطنية  معترف  ها الج الطبيعي مؤهالت أخصائي الع  أن تكون يجب  .ب

 .املختصة

 حسب األصول في االتحاد القطري لكرة القدم و / أو   .ج
 
يجب أن يكون أخصائي العالج الطبيعي مسجال

 .الدوري املنتسب

 

 . املدرب الرئيس ي للفريق األول لكرة قدم السيدات 10

يجب على مقدم طلب الترخيص أن يعين مدربا رئيسا يحمل دبلوم/ رخصة تدريب سارية يكون   .أ

 كرة القدم الخاصة بالفريق األول لكرة قدم السيدات.   شؤونمسؤوال عن كافة 

 يكون املدرب الرئيس ي:  يجب أن .ب

عمليات املسابقات حاصال على الحد األدنى من املتطلبات التعليمية للمدرب التي نص عليها دليل  -1

 لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

ا للوائح  شهادة  على    حاصال -2 الخبرة والكفاءة الحالية الصادرة عن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وفق 

للحاالت التي ال يمتلك فيها مدرب الفريق األول الشهادة املطلوبة على النحو املحدد   الخبرة والكفاءة

االتحاد اآلسيوي أو بدأ بالفعل في الدورة التعليمية املطلوبة، املعترف  ها من قبل    أعاله؛(  1في )

 ( أعاله. 1، للحصول على الدبلوم املطلوب على النحو املحدد في )لكرة القدم

 يجب أن يكون ا -3
 
لدى االتحاد القطري لكرة القدم وأن   على النحو الواجبملدير الفني مسجال

 لطالب الترخيص.  املختصةالهيئة   تضطلع به

 

 

 مدرب الناشئين  -11

 عن جميع    مقدم طلب يجب أن يكون   . أ 
 
ا على األقل يكون مسؤوال  واحد 

 
ا مؤهال الترخيص قد عين مدرب 

 )أ( أعاله.  1كما هو محدد في البند   الناشئينشؤون كرة القدم املتعلقة بفريق )فرق( 

الحد األدنى من املؤهالت على النحو املحدد من قبل االتحاد  حاصال على    الناشئينمدرب    يكون يجب أن   .ب

القدم ب "ب" من االتحاد اآلسيوي لكرة  والذي ال ينبغي أن يكون أقل من شهادة تدري  القطري لكرة 

 . أو ما يعادلها املعترف  ها واملعتمدة من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم القدم

 

 . الحقوق واملسؤوليات والواجبات 12
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إلى    6من    ب الترخيص املذكورة في البنودمقدم طليجب تحديد حقوق ومسؤوليات وواجبات موظفي   . أ 

11 .
 
 كتابة

 . واجب االستبدال خالل موسم الترخيص 13

شاغرة خالل املوسم، يجب على املرخص    11إلى   6إذا أصبحت إحدى الوظائف املحددة في البنود من   .أ

ا، من  60في غضون فترة أقصاها ستين )  التأكد، له   الوظيفة من قبل شخص يحمل املؤهل    شغل ( يوم 

 املطلوب.

ا لفترة الستين  بسبب مرض أو حادث، يجوز للمرِخ شاغرة  الوظيفة    كانتفي حال   .ب ص أن يمنح تمديد 

 الستئناف 60)
 
ا فقط إذا اقتنع بشكل معقول بأن الشخص املعني ال يزال غير الئق طبيا  .مهامه( يوم 

 ( أيام عمل من الحدث املعني. 7في غضون سبعة )  شغور الوظيفة في حالةيجب إخطار املرخص  .ج

 

 املعايير القانونية 

 . إقرار باملشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات14

 :ما يليعلى يؤكد  املفعول   ساري الترخيص تقديم إقرار قانوني  مقدم طلبيجب على  .أ

بأن  .1 لكرة   االعتراف  اآلسيوي  واالتحاد  الفيفا،  عن  الصادرة  والقرارات  واللوائح  والقواعد  القوانين 

ا،   إذا  وكذلك تلك الخاصة بالدوري املحلي،  القدم، واالتحاد القطري لكرة القدم باعتبارها ملزمة قانون 

ا ككيان قانوني منفصل، وكذلك اختصاص محكمة التحكيم   على النحو  وزان  في ل الرياضيةكان موجود 

 ؛  املنصوص عليه في املواد ذات الصلة من النظام األساس ي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سويسرا(    لوزان، باالختصاص القضائي الحصري ملحكمة التحكيم الرياضية )التي يقع مقرها في    اإلقرار .2

 في أي نزاع ذي ُبعد دولي وال سيما فيما يتعلق بالفيفا و/ أو االتحاد اآلسيوي؛

 اآلسيوي؛  واالتحادبحظر اللجوء إلى املحاكم العادية بموجب قوانين الفيفا   اإلقرار .3

فقط في املسابقات املعترف  ها واملصادق عليها من قبل االتحاد القطري    اللعبعلى املستوى الوطني،   .4

 لكرة القدم )مثل البطولة الوطنية، الكأس الوطنية(؛ 

الدولي،    .5 املستوى  في    املشاركة على  االتحاد  فقط  قبل  من  عليها  واملصادقة  املعترف  ها  املسابقات 

 ال يتعلق هذا الحكم باملباريات الودية؛ شك، لتجنب أي و اآلسيوي لكرة القدم و/ أو الفيفا. 

 يلتزم بأحكام وشروط اللوائح الوطنية لترخيص األندية؛  .6

ا للمادة  تقرير  نطاق اليتم تحديد   .7  عن أي عواقب    22.1الخاص به وفق 
 
من هذه اللوائح وسيكون مسؤوال

 ال يلتزم  هذا اإلعالن؛تقرير  نطاق اللكيان مشمول في 

 ؛ جميع املستندات املقدمة كاملة وصحيحة .8
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بفحص املستندات وطلب املعلومات، وفي  اآلسيوي لكرة القدم  االتحادو ص املختص للمرِخ   أنه يصرح .9

لحصول على معلومات من أي سلطة عامة ذات صلة أو هيئة خاصة  ا،  للطعنإجراء    حالة وجود أي

ا للقانون   و  ؛املحليوفق 

بأن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يحتفظ بالحق في تنفيذ عمليات تدقيق االمتثال على املستوى    اإلقرار  .10

ا للمادة   .17الوطني وفق 

( أشهر قبل املوعد النهائي 3ع بما ال يزيد عن ثالثة )يجب تنفيذ هذا اإلعالن من قبل املفوض بالتوقي .ب

 . املقابل لتقديمه إلى املرخص

 

 . عقد مكتوب مع الالعبات املحترفات 15

  . أ
 
مع مقدم طلب الترخيص    يجب أن يكون لدى الالعبات املحترفات ملقدم طلب الترخيص عقدا مكتوبا

 
 
الالعبين ويجب أن يتضمن كافة   وفقا الخاصة بوضع وانتقال  الفيفا  الصلة من لوائح  لألحكام ذات 

ذي الصلة وقانون الفيفا واالتحاد اآلسيوي لكرة   املحلياألحكام األساسية املطلوبة بموجب القانون  

 القدم واالتحاد القطري لكرة القدم. 

 

 املستندات القانونية  .16

 :الترخيص تقديم املستندات التالية مقدم طلبيجب على 

 املماثل؛وثيقة حاكمة من النوع أي أو اللوائح أو   النظام األساس ي نسخة من  . أ 

الترخيص هو كيان قانوني   مقدم طلبمن سجل عام )مثل السجل التجاري( يوضح أن   مستخرج  .ب

 التالية؛ يحتوي على الحد األدنى من املعلومات 

 اسم مسجل؛ .1

 شهرة؛اسم  .2

 ر عنوان املق .3

 قانوني؛ شكل .4

 و  بالتوقيع؛قائمة املفوضين  .5

 .جماعي( فردي،نوع التوقيع )على سبيل املثال  .6

 

الترخيص والعضو ذي الصلة الذي له الحق في    مقدم طلب( االتفاقية املبرمة بين وجد)إن  .ج

 املشاركة في املسابقات التابعة لالتحاد القطري لكرة القدم.

 املعايير املالية  
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 املدققة   -البيانات املالية السنوية. 17

بغم النظر عن الهيكل القانوني ملقدم طلب الترخيص، يجب إعداد البيانات املالية السنوية املستندة   . أ 

 .من قبل مدقق حسابات مستقل وتدقيقهاإلى التشريعات املحلية للشركات املؤسسة 

اإلقفا .ب بتاريخ  يتعلق  فيما  السنوي  املالي  البيان  يكون  أن  القانونييجب  النهائي   ل  املوعد  قبل  مباشرة 

 :تكون منيلتقديم قائمة قرارات الترخيص إلى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، ويجب أن 

 امليزانية العمومية  .1

 حساب الربح والخسارة؛  .2

 يان التدفق النقدي ب .3

والتي تتكون من ملخص للسياسات املحاسبية الهامة واإليضاحات   اإليضاحات، .4

 و األخرى؛التفسيرية  

 .مراجعة مالية من قبل اإلدارة .5

املحاسبة   .ج ومبادئ  اإلفصاح  متطلبات  من  األدنى  الحد  السنوية  املالية  البيانات  تستوفي  أن  يجب 

 .االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  أنديةاملنصوص عليها في الدليل املالي لترخيص 

إذا كانت البيانات املالية السنوية املدققة ال تفي بالحد األدنى من متطلبات اإلفصاح ومبادئ املحاسبة   .د

مقدم  أن يقوم  إذن  االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، فيجب    أنديةملنصوص عليها في الدليل املالي لترخيص  ا

 الترخيص بإعداد املعلومات التكميلية وتقييمها من قبل املدقق. طلب

 السنوية   املوازنة. 18

 السنوية قبل بداية املوسم.   املوازنةيجب أن يقدم مقدم طلب الترخيص  .أ

 يذكر ما يلي: يجب أن  .ب

 اإليرادات املتوقعة للسنة املالية القادمة.  .1

 النفقات املتوقعة للسنة املالية القادمة. .2

جميع مصادر اإليرادات والدخل املتوقعة للسنة املالية القادمة جنبا إلى جنب مع   .3

 اإلجمالي.

 جميع مصادر النفقات املتوقعة للسنة املالية القادمة مع اإلجمالي. .4

 

وجود19 عدم  االجتماعية    .  والهيئات  واملوظفين  القدم  كرة  أندية  تجاه  السداد  مستحقة  مبالغ 

 والضريبية

يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت عدم وجود مبالغ مستحقة السداد تجاه أندية كرة القدم   .أ

.  من هذه اللوائح  F.04و  F.03  22املادة     واملوظفين والهيئات االجتماعية والضريبية، كما هو مبين في

جميع الالعبين املحترفين علي سبيل املثال ال الحصر  يشمل مصطلح "املوظفون"    البند،لغرض هذا  
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ا للوائح   باإلضافة إلى الطاقم اإلداري والفني    وانتقاالتهمالالعبين    أوضاعاملعمول  ها بشأن    الفيفا وفق 

 أعاله. 11إلى   7والطبي بموجب البنود من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : معايير تراخيص األندية لدوري أبطال آسيا لكرة الصاالت2ق ملح

يجب على مقدم طلب الترخيص استيفاء معايير التراخيص التالية حتى يتم منحه ترخيصا لدخول دوري أبطال  

 آسيا لكرة الصاالت. 

 املعايير الرياضية 

 فرق الناشئين   -1

سنة أو تحت سن    18للناشئين تحت سن  يجب أن يكون لدى مقدم طلب الترخيص على األقل فريقا   . أ 

 سنة .  19

يجب أن يشارك كل فريق من فرق الصاالت في مسابقات أو برامج رسمية  تلعب على املستوى الوطني   .ب

 أو اإلقليمي أو املحلي ومعترف  ها من قبل االتحاد العضو لالتحاد االسيوي لكرة القدم. 

 

 الرعاية الطبية لالعبين  -2
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في النادي بإمكانية الوصول الكامل إلى    الالعبين املسجلينالترخيص تزويد جميع    مقدم طلبيجب على   . أ 

 :، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلييشمل ذلكالطبي. يجب أن   خدمات الدعم

 العبي الفريق األول. الفحص الطبي السنوي بما في ذلك فحص القلب واألوعية الدموية لجميع  -

 . 12فوق سن  عبينالال الفحص الطبي السنوي لجميع  -

 

 تسجيل الالعبين  -3

ا،    12فوق سن    الناشئين  الالعبينالترخيص، بما في ذلك  مقدم طلب    العبي جميع  تسجيل  يجب    . أ  عام 

ا لألحكام ذات الصلة من    عضو لالتحاد االسيوي االتحاد ال  لدى لكرة القدم و/ أو الدوري التابع له وفق 

 هم. الالعبين وانتقاالت  أوضاعبشأن   الفيفا لوائح 

 

 معايير البنية التحية  

 . ملعب معتمد 4

 املباريات التى يستضيفها.الترخيص ملعب متاح للعب   مقدم طلبيجب أن يكون لدى  . أ 

 الترخيص إما:  ويكون مقدم طلب

 أو امللعب؛يملك  -

أن      - العقدييمكن  هذا  يضمن  أن  يجب  سيستخدمه.  الذي  امللعب  مالك  مع  ا  مكتوب  ا  عقد   قدم 

 .  ملوسم املقبلااستخدام امللعب ملباريات  

  .ب
 
 : فييجب أن يفي امللعب باملتطلبات املشار إليها صراحة

 ؛لكرة الصاالت وكرة القدم الشاطئيةاالتحاد اآلسيوي  ملعبلوائح  -

 ذات الصلة؛ لكرة الصاالت اآلسيوي االتحاد لوائح منافسة أندية   -

 و ؛االتحاد اآلسيوي   مسابقاتدليل عمليات  -

 أي قواعد وأنظمة أخرى مطبقة في االتحاد اآلسيوي.   -

 

  مقدم في نفس املدينة التي يوجد  ها  امللعب  يقع  أن  من قبل املرخص و   امللعبيجب أن تتم املوافقة على    .ح

ا في املدينة الرئيسية ملقدم طلب الترخيص، فيجب تقديم    امللعبالترخيص. إذا لم يكن  طلب   موجود 

 . ر مقبول مبر 

 

افق التدريب   .5 افرها -مر  تو

 . لجميع الفرق لدية الترخيص مرافق تدريبية متاحة طوال العام  مقدم طلبيجب أن يكون لدى  .ت
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 أن:    طالب الترخيص إما

 أو  التدريب؛ مرافق يمتلك  -

إمكانية استخدام مرافق التدريب من    يضمن   ، واللذيالتدريب  مرافقعقد مكتوب مع مالك    يقدم -

 قبل جميع فرق طالب الترخيص خالل موسم الترخيص. 

 

 معايير األفراد واملعايير اإلدارية  

 أمانة النادي  .6

لدى   . أ  يكون  أن  بالبنية    مقدم طلب يجب  إدارته  لتشغيل  يكفي  بما  مكتبية واسعة  الترخيص مساحة 

 .التحتية املطلوبة

يكون    .ب أن  طلبيجب  ا   مقدم  وفق  املهرة  السكرتارية  موظفي  من  ا  مناسب  ا  عدد  عين  قد  الترخيص 

 .الحتياجاته إلدارة أعماله اليومية

أن   .ح أدنى، مفتوح للتواصل مع مانح الترخيص والجمه  مكتبه تأكد من أن  ييجب  ور وأنه مجهز، كحد 

 . انترنتبمرافق الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني وموقع 

 . املدير اإلداري  7

 عن    مقدم طلب جب أن يكون  ي . أ 
 
ا مسؤوال املتعلقة بكرة  إدارة شؤونه التشغيلية  الترخيص قد عين مدير 

 .الصاالت

 

 

 . املسئول املالي  8

 عن يكون   مسئول ماليالترخيص قد عين   مقدم طلبجب أن يكون ي . أ 
 
االمور املالية واملحاسبية.  مسؤوال

 يجب عليه / عليها ادارة و مراقبة جميع االمور املالية للنادي.  

 - يجب ان يملك املسئول املالى احدى املؤهالت التالية: .ب

 . شهادة في املحاسبة او املالية او في اي مجال ذات صلة ، أو 1

 كفاءة صادرة من منظمة معترف  ها من قبل املرخص. . شهادة اعتماد2

 . مسئول األمن 9

أ. يجب على مقدم طلب الترخيص تعين مسئول أمن يكون مسئوال عن االمور املتعلقة باالمن والسالمة  

 من هذه املعايير. 18بند  P.04وفقا للمؤهالت املذكورة في املعيار 
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 . املسئول االعالمي10

الترخيص تعيين مسئول اعالمي يكون مسئوال عن جميع االمور املتعلقة  أ. يجب على مقدم طلب  

 باالعالم. 

ب. يجب على املسئول االعالمي ان يكون حاصال على مؤهل علمي وخبرة في مجاالت االعالم املتعلقة  

 بأندية / صناعة كرة الصاالت. 

 طبيب  .11

 عن الدعم الطبي للفريق    مقدم طلبيجب أن يكون  .أ
 
ا على األقل مسؤوال ا واحد  الترخيص قد عين طبيب 

 . أثناء املباريات والتدريب وكذلك للوقاية من املنشطات  لكرة الصاالتاألول 

 .من قبل السلطات الصحية الوطنية املختصةمعترف  ها مؤهالت الطبيب  أن تكون  يجب  .ب

 حسب األصول في   .ج
 
لكرة   العضو لالتحاد االسيوي لكرة القدماالتحاد  يجب أن يكون الطبيب مسجال

 .القدم و / أو الدوري املنتسب

 . مدرب الفريق االول لكرة الصاالت12

يجب على مقدم طلب الترخيص أن يعين مدربا يحمل دبلوم/ رخصة تدريب سارية يكون مسؤوال عن   .أ

 كافة شؤون كرة القدم الخاصة بالفريق األول لكرة الصاالت.  

 أن يكون املدرب: يجب  .ب

حاصال على الحد األدنى من املتطلبات التعليمية للمدرب التي نص عليها دليل عمليات املسابقات  -1

 لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

ا للوائح  شهادة  على    حاصال -2 الخبرة والكفاءة الحالية الصادرة عن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وفق 

للحاالت التي ال يمتلك فيها مدرب الفريق األول الشهادة املطلوبة على النحو املحدد   الخبرة والكفاءة

االتحاد اآلسيوي أو بدأ بالفعل في الدورة التعليمية املطلوبة، املعترف  ها من قبل    أعاله؛(  1في )

 ( أعاله. 1، للحصول على الدبلوم املطلوب على النحو املحدد في )لكرة القدم

 يجب أن يكون ا -3
 
  العضو لالتحاد االسيوي لدى االتحاد  على النحو الواجبملدير الفني مسجال

 لطالب الترخيص.  املختصةالهيئة  تضطلع بهلكرة القدم وأن 

 

 

 . مساعد مدرب الفريق االول لكرة الصاالت 13

يجب على مقدم طلب الترخيص أن يعين مدربا مساعدا يحمل دبلوم/ رخصة تدريب سارية يكون   .أ

 درب الفريق االول عن كافة شؤون كرة القدم الخاصة بالفريق األول لكرة الصاالت.  مساعدا مل
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 يجب أن يكون املدرب املساعد: .ب

حاصال على الحد األدنى من املتطلبات التعليمية للمدرب املساعد التي نص عليها دليل عمليات   -1

 املسابقات لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم. 

ا للوائح  الخبرة والكفشهادة  على    حاصال -2 اءة الحالية الصادرة عن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وفق 

للحاالت التي ال يمتلك فيها مدرب الفريق األول الشهادة املطلوبة على النحو املحدد   الخبرة والكفاءة

 أو   أعاله؛( 1في )

قبل   -3 من  املعترف  ها  املطلوبة،  التعليمية  الدورة  في  بالفعل  لكرةبدأ  اآلسيوي  ،  القدم  االتحاد 

 ( أعاله.1للحصول على الدبلوم املطلوب على النحو املحدد في )

    - ج  
 
  العضو لالتحاد االسيوي لدى االتحاد   على النحو الواجب يجب أن يكون املدير الفني مسجال

 لطالب الترخيص.  املختصةالهيئة  تضطلع بهلكرة القدم وأن 

 

 الصاالت . مدرب حراس املرمى للفريق االول لكرة 14

 يجب على مقدم طلب الترخيص أن يعين مدربا لحراس املرمى يحمل دبلوم/ رخصة تدريب سارية.  .أ

 يجب أن يكون مدرب حراس املرمى: .ب

حاصال على الحد األدنى من املتطلبات التعليمية للمدرب التي نص عليها دليل عمليات املسابقات  -1

 لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

ا للوائح  الخشهادة  على    حاصال -2 برة والكفاءة الحالية الصادرة عن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وفق 

والكفاءة مدرب    الخبرة  فيها  يمتلك  ال  التي  املرمىللحاالت  النحو    حراس  على  املطلوبة  الشهادة 

 أو   أعاله؛( 1املحدد في )

قبل   -3 من  املعترف  ها  املطلوبة،  التعليمية  الدورة  في  بالفعل  اآلسبدأ  القدماالتحاد  لكرة  ،  يوي 

 ( أعاله.1للحصول على الدبلوم املطلوب على النحو املحدد في )

 . مدرب اللياقة البدنية للفريق االول لكرة الصاالت 15

 يجب على مقدم طلب الترخيص أن يعين مدربا للياقة البدنية يحمل دبلوم/ رخصة تدريب سارية.  .أ

 يجب أن يكون مدرب اللياقة البدنية: .ب

حد األدنى من املتطلبات التعليمية للمدرب التي نص عليها دليل عمليات املسابقات حاصال على ال -1

 لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

ا للوائح  شهادة  على    حاصال -2 الخبرة والكفاءة الحالية الصادرة عن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وفق 

يمتلك فيها مدرب    الخبرة والكفاءة التي ال  البدنيةللحاالت  النحو   اللياقة  املطلوبة على  الشهادة 

 أو   أعاله؛( 1املحدد في )
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قبل   -3 من  املعترف  ها  املطلوبة،  التعليمية  الدورة  في  بالفعل  القدمبدأ  لكرة  اآلسيوي  ،  االتحاد 

 ( أعاله.1للحصول على الدبلوم املطلوب على النحو املحدد في )

 مدربين الفئات السنية لكرة الصاالت  -16

ا على األقل يكون    مقدم طلب يجب أن يكون   . أ   واحد 
 

ا مؤهال  عن جميع  الترخيص قد عين مدرب 
 
مسؤوال

 )أ( أعاله.  1كما هو محدد في البند   الناشئينشؤون كرة القدم املتعلقة بفريق )فرق( 

الحد األدنى من املؤهالت على النحو املحدد من قبل االتحاد  حاصال على    الناشئينمدرب    يكون يجب أن   .ب

" من  2ب "املستوى  تدريلكرة القدم والذي ال ينبغي أن يكون أقل من شهادة    العضو لالتحاد االسيوي 

 .أو ما يعادلها املعترف  ها واملعتمدة من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

 . الحقوق واملسؤوليات والواجبات 17

إلى    7ب الترخيص املذكورة في البنود من  مقدم طليجب تحديد حقوق ومسؤوليات وواجبات موظفي   . أ 

16 .
 
 كتابة

 . واجب االستبدال خالل موسم الترخيص 18

شاغرة خالل املوسم، يجب على املرخص    16إلى   7إذا أصبحت إحدى الوظائف املحددة في البنود من   .أ

ا، من  60في غضون فترة أقصاها ستين )  التأكد، له   هل  الوظيفة من قبل شخص يحمل املؤ   شغل ( يوم 

 املطلوب.

ا لفترة الستين  بسبب مرض أو حادث، يجوز للمرِخ شاغرة  الوظيفة    كانتفي حال   .ب ص أن يمنح تمديد 

 الستئناف 60)
 
ا فقط إذا اقتنع بشكل معقول بأن الشخص املعني ال يزال غير الئق طبيا  .مهامه( يوم 

 ( أيام عمل من الحدث املعني. 7في غضون سبعة )  شغور الوظيفة في حالةيجب إخطار املرخص  .ج

 

 املعايير القانونية 

 ل آسيا لكرة القدم للصاالت . إقرار باملشاركة في دوري أبطا19

 :ما يليعلى يؤكد  املفعول   ساري الترخيص تقديم إقرار قانوني  مقدم طلبيجب على  .أ

بأن  .1 لكرة   االعتراف  اآلسيوي  واالتحاد  الفيفا،  عن  الصادرة  والقرارات  واللوائح  والقواعد  القوانين 

ا،   إذا  وكذلك تلك الخاصة بالدوري املحلي،  القدم، واالتحاد القطري لكرة القدم باعتبارها ملزمة قانون 

ا ككيان قانوني منفصل، وكذلك اختصاص محكمة التحكيم   النحو  وزان على  في ل الرياضيةكان موجود 

 ؛  املنصوص عليه في املواد ذات الصلة من النظام األساس ي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سويسرا(    لوزان، باالختصاص القضائي الحصري ملحكمة التحكيم الرياضية )التي يقع مقرها في    اإلقرار .2

 في أي نزاع ذي ُبعد دولي وال سيما فيما يتعلق بالفيفا و/ أو االتحاد اآلسيوي؛
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 اآلسيوي؛  واالتحادبحظر اللجوء إلى املحاكم العادية بموجب قوانين الفيفا   راراإلق .3

فقط في املسابقات املعترف  ها واملصادق عليها من قبل االتحاد القطري    اللعبعلى املستوى الوطني،   .4

 لكرة القدم )مثل البطولة الوطنية، الكأس الوطنية(؛ 

الدولي،    .5 املستوى  املس  املشاركة على  في  االتحاد  فقط  قبل  من  عليها  واملصادقة  املعترف  ها  ابقات 

 ال يتعلق هذا الحكم باملباريات الودية؛ شك، لتجنب أي و اآلسيوي لكرة القدم و/ أو الفيفا. 

 يلتزم بأحكام وشروط اللوائح الوطنية لترخيص األندية؛  .6

ا للمادة  نطاق التقرير  يتم تحديد   .7  عن أي عواقب  من هذه اللوائح وسيكو   20.1الخاص به وفق 
 
ن مسؤوال

 ال يلتزم  هذا اإلعالن؛نطاق التقرير  لكيان مشمول في 

 ؛ جميع املستندات املقدمة كاملة وصحيحة .8

بفحص املستندات وطلب املعلومات، وفي  اآلسيوي لكرة القدم  االتحادو ص املختص للمرِخ   أنه يصرح .9

ة ذات صلة أو هيئة خاصة  لحصول على معلومات من أي سلطة عاما،  للطعنحالة وجود أي إجراء  

ا للقانون   و  املحلي؛وفق 

بأن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يحتفظ بالحق في تنفيذ عمليات تدقيق االمتثال على املستوى    اإلقرار  .10

ا للمادة   .17الوطني وفق 

املوعد النهائي ( أشهر قبل  3يجب تنفيذ هذا اإلعالن من قبل املفوض بالتوقيع بما ال يزيد عن ثالثة ) .ب

 . املقابل لتقديمه إلى املرخص

 

 . عقد مكتوب مع الالعبين املحترفين 20

 مع مقدم طلب الترخيص   . أ
 
يجب أن يكون لدى الالعبين املحترفين ملقدم طلب الترخيص عقدا مكتوبا

الالعبين ويجب أن يتضمن كافة  الخاصة بوضع وانتقال  الفيفا  لوائح  الصلة من   لألحكام ذات 
 
وفقا

حكام األساسية املطلوبة بموجب القانون املحلي ذي الصلة وقانون الفيفا واالتحاد اآلسيوي لكرة األ 

 القدم واالتحاد العضو لالتحاد االسيوي لكرة القدم.  

 

 املستندات القانونية  .21

 :الترخيص تقديم املستندات التالية مقدم طلبيجب على 

 املماثل؛وثيقة حاكمة من النوع أي أو اللوائح أو   النظام األساس ي نسخة من  . أ 

الترخيص هو كيان قانوني   مقدم طلبمن سجل عام )مثل السجل التجاري( يوضح أن   مستخرج  .ب

 التالية؛ يحتوي على الحد األدنى من املعلومات 

 اسم مسجل؛ .7

 شهرة؛اسم  .8
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 عنوان املقر  .9

 قانوني؛ شكل .10

 و  بالتوقيع؛قائمة املفوضين  .11

 .جماعي( فردي،نوع التوقيع )على سبيل املثال  .12

 

الترخيص والعضو ذي الصلة الذي له الحق في    مقدم طلب( االتفاقية املبرمة بين وجد)إن  .ح

 لكرة القدم.  العضو لالتحاد االسيوي املشاركة في املسابقات التابعة لالتحاد 

 املعايير املالية  

 املدققة   -. البيانات املالية السنوية22

بغم النظر عن الهيكل القانوني ملقدم طلب الترخيص، يجب إعداد البيانات املالية السنوية املستندة   . أ 

 .من قبل مدقق حسابات مستقل وتدقيقهاإلى التشريعات املحلية للشركات املؤسسة 

القانوني .ب اإلقفال  بتاريخ  يتعلق  فيما  السنوي  املالي  البيان  يكون  أن  النها  يجب  املوعد  قبل  ئي مباشرة 

 :تكون منيلتقديم قائمة قرارات الترخيص إلى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، ويجب أن 

 امليزانية العمومية  .6

 حساب الربح والخسارة؛  .7

 يان التدفق النقدي ب .8

والتي تتكون من ملخص للسياسات املحاسبية الهامة واإليضاحات   اإليضاحات، .9

 و األخرى؛التفسيرية  

 .مراجعة مالية من قبل اإلدارة .10

املحاسبة   .ج ومبادئ  اإلفصاح  متطلبات  من  األدنى  الحد  السنوية  املالية  البيانات  تستوفي  أن  يجب 

 .ة القدماالتحاد اآلسيوي لكر   أنديةاملنصوص عليها في الدليل املالي لترخيص 

إذا كانت البيانات املالية السنوية املدققة ال تفي بالحد األدنى من متطلبات اإلفصاح ومبادئ املحاسبة   .د

مقدم  أن يقوم  إذن  االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، فيجب    أنديةاملنصوص عليها في الدليل املالي لترخيص  

 ملدقق.الترخيص بإعداد املعلومات التكميلية وتقييمها من قبل ا  طلب

 . املوازنة السنوية  23

 يجب أن يقدم مقدم طلب الترخيص املوازنة السنوية قبل بداية املوسم.  .أ

 يجب أن يذكر ما يلي:  .ب

 اإليرادات املتوقعة للسنة املالية القادمة.  .1

 النفقات املتوقعة للسنة املالية القادمة. .2
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با إلى جنب مع  جميع مصادر اإليرادات والدخل املتوقعة للسنة املالية القادمة جن .3

 اإلجمالي.

 جميع مصادر النفقات املتوقعة للسنة املالية القادمة مع اإلجمالي. .4

 

االجتماعية  24 والهيئات  واملوظفين  الصاالت  كرة  أندية  تجاه  السداد  مستحقة  مبالغ  وجود  عدم   .

 والضريبية

أندية كرة الصاالت يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت عدم وجود مبالغ مستحقة السداد تجاه  .أ

من هذه اللوائح.    F.04و  F.03  20املادة     واملوظفين والهيئات االجتماعية والضريبية، كما هو مبين في

جميع الالعبين املحترفين علي سبيل املثال ال الحصر  يشمل مصطلح "املوظفون"    البند،لغرض هذا  

ا للوائح   باإلضافة إلى الطاقم اإلداري والفني    االتهموانتقالالعبين    أوضاعاملعمول  ها بشأن    الفيفا وفق 

 أعاله. 16إلى   7والطبي بموجب البنود من 

 

 

 

 

 الحد األدنى من متطلبات اإلفصاح واملبادئ املحاسبية   -3امللحق 

 يونيو ××× 30بيان باإليرادات الشاملة لنهاية السنة املالية  -نموذج توضيحي

  30نهاية السنة املالية  مالحظات 

 يونيو 

 ريال قطري 

  30نهاية السنة املالية 

 يونيو 

 ريال قطري 

    اإليرادات 

    الرعاية واإلعالن 

    مبيعات التذاكر 

    حقوق البث

    التسويق التجاري  

    رسوم العضوية  

    إيرادات االنتقال واإلعارة 

    مخصصات من االتحاد العضو/ الدوري 

    مخصصات من الحكومة

     اإليجارات من امللعب/املرافقإيراد 
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    إيرادات أخرى 

 ××××××××  ×××××××   إجمالي اإليرادات 

    

    املصروفات 

    املصروفات املباشرة 

    مصروفات متعلقة باستحقاقات املوظفين  

الخاصة  اتب واملكافآت واالستحقاقات و الر 

 الالعبينب

   

الرواتب واملكافآت واالستحقاقات الخاصة  

 باملدربين 

   

الرواتب واملكافآت واالستحقاقات الخاصة  

   بالناديبالطاقم اإلداري 

   

    

    بالفريقاملصروفات التشغيلية الخاصة 

    مصروفات انتقال الالعبين  

مركز   او  لالستاد  اإليجارات/الصيانة  رسوم 

 التدريب  

   

    مصروفات فرق البراعم والناشئين

    إجمالي املصروفات املباشرة 

    

    مصروفات عامة وإدارية  

    والترويج  تكاليف التسويق 

    تكاليف إدارية 

    اإلعالنات مصاريف 

    تكاليف مالية

    الثابتة  املوجودات إهالك

    استهالك قيمة عقود الالعبين   

    خسائر انخفاض قيمة عقود الالعبين 

    إجمالي املصروفات العامة واإلدارية 

 ××××××××× ××××××××  إجمالي املصروفات 

    األرباح التشغيلية 

    ثابتةأرباح/خسائر بيع أصول 

    أرباح/ خسائر بيع الالعبين

 ×××××××××  ××××××   أرباح/خسائر قبل الضرائب  

    ضرائب )إن وجد(

    أرباح/خسائر بعد الضرائب  
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 يونيو ×××××  30 بيان الوضع املالي بحلول نهاية السنة املالية  –نموذج توضيحي 

  30املالية نهاية السنة  مالحظات 

 يونيو 

 ريال قطري 

  30نهاية السنة املالية 

 يونيو 

 ريال قطري 

    األصول  

    األصول الحالية

    األرصدة النقدية واملصرفية

    الذمم التجارية 

    الذمم املدينة املتعلقة بانتقاالت الالعبين

    الدفع املسبق والذمم املدينة األخرى 

    دخل مستحق

    الجرد قوائم 

    

    األصول غير الحالية 

    األصول الثابتة امللموسة 
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    األصول غير امللموسة 

    االستثمار

    

 ××××××  ×××××××   إجمالي األصول  

    

    الخصوم وحقوق امللكية 

    الخصوم الجارية   

    السحب املصرفي والقروض

    الذمم الدائنة

    االعتمادات قصيرة الجل / االستحقاقات 

    دخل غير مكتسب

    مستحقات للموظفينذمم دائنة / 

  / دائنة  األخرى ذمم  لألندية   مستحقات 

 متعلقة بانتقاالت الالعبين 

   

    وكالء مستحقات ذمم دائنة / 

    مستحقات لألطراف ذات الصلة 

    

    الخصوم غير الجارية

    املصرفي والقروضالسحب 

    مستحقات لطرف ذي صلة 

    التزامات ضريبية

    خصوم أخرى طويلة األجل  

    

 ××××××××  ××××××××   إجمالي الخصوم 

    

    حقوق امللكية

    رأس املال الصادر 

    االحتياطي 

املتراكمة/   الخسائر  املحتجزة/  األرباح 

 املكاسب

   

 ×××××××  ××××××   حقوق امللكية إجمالي 

    

 ×××××  ×××  إجمالي حقوق امللكية والخصوم

 

 F.04و   F.03 النماذج املتعلقة باملعاييرمع   االرقام تتوافق *يجب أن 
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 يونيو ××××  30بيان التدفق املالي للسنة املنتهية في  -نموذج توضيحي 

 الطريقة املباشرة  

  30نهاية السنة املالية  مالحظات 

 يونيو 

 ريال قطري 

  30نهاية السنة املالية 

 يونيو 

 ريال قطري 

    التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

    من الرعاية واإلعالن  إيرادات نقدية

    ة من بيع التذاكرنقدي إيرادات

    من حقوق البث إيرادات نقدية

    التسويق من  ةنقدي إيرادات

    من رسوم العضوية  ةنقديإيرادات 

    االنتقالمن رسوم  ةنقدي إيرادات

     مخصصات الدوري من  ةنقدي إيرادات

    الحكومة.  إيرادات نقدية من مخصصات
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الخاص بامللعب /  يجار  اإل   نقدية من  إيرادات

 املنشأة 

   

     ايرادات أخرى من  نقدية إيرادات

    

    املدفوعات النقدية للموظفين  

النقدية   التشغيلية املدفوعات    للمصروفات 

 ق  يلفر ل

   

انتقاالت   ملصروفات  النقدية  املدفوعات 

 الالعبين

   

    املدفوعات النقدية للتسويق  

    املدفوعات النقدية لفرق البراعم والناشئين  

    املدفوعات النقدية لإلدارة وأمور أخرى 

    

لخارجة من ا الداخلة/التدفقات النقدية 

 أنشطة التشغيل 

  ××××××××  ×××××××× 

    

    تدفق نقدي من أنشطة االستثمار  

    تدفق نقدي ملبيعات األصول الثابتة

    تدفق نقدي ملبيعات عقود الالعبين  

    تدفق نقدي من أنشطة االستثمار األخرى 

    

    القتناء أصول ثابتة مدفوعات نقدية 

    مدفوعات نقدية القتناء عقود الالعبين  

    مدفوعات نقدية ألنشطة استثمارية أخرى 

    مدفوعات نقدية ملبيعات األصول الثابتة 

    

من  الخارجة  الداخلة/  النقدية  التدفقات 

 أنشطة االستثمار

  ××××  ×××× 

    

    التدفق النقدي من أنشطة التمويل 

    إيرادات نقدية من الزيادة في رأس املال 

    إيرادات نقدية ألنشطة تمويلية أخرى 

والخارجة الداخلة  النقدية  من   التدفقات 

 األنشطة التمويلية  

  ×××××  ××××× 

    

التدفق  في  الصافي  االنخفاض  الزيادة/ 

 النقدي  

 ×××  ×××××× 
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 الطريقة غير املباشرة  

  30نهاية السنة املالية  مالحظات 

 يونيو 

 ريال قطري 

  30نهاية السنة املالية 

 يونيو 

 ريال قطري 

    األنشطة التشغيلية  

    أرباح السنة 

    امللموسة  غير األصول  اضمحالل

    إهالك األصول امللموسة  

    الديون املعدومة

    مخصصات الديون 

    

    حركة رأس املال املتداول 

    تغييرات في املستحقات التجارية 

واملستحقات  املسبقة  املدفوعات  في  تغييرات 

 األخرى 

   

اإليرادات   في  غير  تغييرات  املتراكمة/اإليرادات 

 املدفوعة
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    تغييرات مستحقة من/إلى األطراف ذات الصلة

    تغييرات قوائم الجرد 

     الذمم التجارية الدائنةتغييرات 

تغييرات االعتمادات قصيرة  

 األجل/االستحقاقات 

   

    تغييرات في مستحقات املوظفين*

متعلقة  األخرى تغييرات في مستحقات األندية 

 بانتقاالت الالعبين 

   

    تغييرات في مستحقات الوكيل 

    

املستخدمةالنقدية  التدفقات  صافي    املولدة/ 

 في أنشطة االستثمار

  ×××××  ××××× 

    

    أنشطة التمويل 

أنشطة   في  املدفوعات  أو  النقدية  اإليرادات 

 التمويل 

   

    

في  املولدة  املستخدمة/  النقدية  التدفقات 

 األنشطة التمويلية 

  ××××  ×××× 

    

أثناء   املصرفي  الرصيد  انخفاض  أو  زيادة 

  السنة

   

    الرصيد املصرفي في بداية السنة 

    الرصيد املصرفي في نهاية السنة 
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 العبتسجيل ال: املتطلبات املحاسبية لالنتقال الدائم ل 1مالحظة 

 .رسملة تكاليف الحصول على العب كأصل غير ملموس .1

 .يمكن رسملة التكاليف املباشرة فقط للحصول على الالعب . أ 

بما في ذلك تعويم التدريب ومساهمات   املحققة،رسوم التحويل ومبالغ التحويل املشروط   -

 الالعب؛  النتقالاملستحقة لنادي كرة قدم آخر و/ أو طرف ثالث   أو / التضامن، املدفوعة و

 و (؛رسوم الوكالء / الوسطاء )إن وجدت -

 االنتقال.  على سبيل املثال ضريبة رسوم  الالعب،كاليف املباشرة األخرى للحصول على الت -

وزيع املبلغ  رسملة التكاليف املتعلقة بتسجيل الالعب ، ثم فيما يتعلق بتسجيل كل العب ، يتم ت .ب

 بشكل منظم.  القابل لالطفاء على مدار فترة العقد 

ألغراض املحاسبة ، ال يجب إعادة تقييم القيمة الدفترية لالعب حتى في حالة االعتقاد بأن القيمة   .ت

السوقية أعلى من القيمة الدفترية. باإلضافة الى ذلك ، ال يجب إضافة التكاليف املتعلقة بتطوير 

الفئات السنية الى املركز املالي ملقدم طلب الترخيص حتى في حالة التأكد من إمكانية إنتاجية  العبي  

 هؤالء الالعبين او انتقالهم. 

 من تاريخ تسجيل الالعب. كما يجب إيقاف تسجيل مصروف   .ث
 
يجب ان يتم تسجيل اإلطفاء بدأ

 ر(.اإلطفاء في حال بيع الالعب او شطبة )تم تسجيل الالعب في ناٍد اخ

التالية: يجب مراجعة قيم الالعبين املسجلة بشكل سنوي من   باإلضافة الى ذلك ، يجب تقديم املبادئ .ج

قبل إدارة النادي للتحقق من إمكانية انخفاض القيمة. وفي حالة وجود انخفاض في قيمة األصل عن  

اج الفرق في قائمة  تلك املدرجة في سجالت النادي ، فانه يجب على النادي تعديل تلك القيمة مع ادر 

 األرباح والخسائر ضمن بند تكاليف إعادة تقييم األصول. 

 من رسملة قيمتها كأصل   .2
 
يجوز ملقدم طلب الترخيص تحمل تكاليف الحصول على الالعب فقط بدال

 - :غير ملموس عند استيفاء الشروط التالية

 و؛ فترة عقد الالعب سنة واحدة أو أقل -

 )عقد الالعب( لم يتم تمديده و؛ من أن تأكيد ال -

بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وبما يتماش ى مع السياسة املحاسبية   بهمسموح  -

 . الداخلية

 : متطلبات اإلفصاح اإلضافية في مالحظات البيان املالي ألغراض ترخيص النادي 2مالحظة 

 النادي بند للرعاية املركزية ورعاية  -الرعاية  -1

 بند لالعبين األجانب واملحليين  -الالعب   مكافآت -2

 تقرير  نطاق الاإلفصاح عن   -3

 : المتطلبات المحاسبية لتعويضات التكافل والتدريب 3مالحظة  
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يجب على األندية ان تتضمن تكاليف التعويضات الخاصة بالتدريب والتكافل ضمن سجالتهم المحاسبية ، بغض النظر عما  

 مطالبة او بند في العقد ينص على ان قيمة التكافل مسئولية النادي البائع. اذا كان هناك 
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 الحسابات بنود -  4امللحق 

في جميع أنحاء    كرة القدمأندية    التي تعدهاتقارير البيانات املالية    نماذجمن أجل تحقيق املزيد من االتساق في  

بيان  أدناه، في  واملذكورة    املقررة   البنودأندية كرة القدم بشدة على اتباع   دوري نجوم قطرمؤسسة    حثتطر،  ق

 .البيانات املالية املدققة حساب الربح والخسارة في

  أي ناٍد إدارة تشتمل عليها عملية املحددة أدناه معظم تدفقات اإليرادات واملصروفات التي عادة ما   البنودتشمل 

 في املستقبل. أكثر فاعلية يكون لديها تخطيط وتحليل مالي  ى أن لكرة القدم وهذا سيشجع األندية عل

ا إلى تخفيف العبء على املسؤولين املاليين ألندية كرة القدم عند تقديم  البيانات املالية خالل   سيؤدي ذلك أيض 

تقرير   ( واملنعكس فيCLAS)  تراخيص األنديةفي نظام إدارة    البنود دورة ترخيص النادي، حيث يتم استخدام نفس  

 قياس أداء االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. 

 اإليرادات 

من   إيرادات التذاكر   املستمدة    العامة دخول  الرسوم  اإليرادات 

وتذاكر  و ،  باريات  املوحضور   املوسمية  التذاكر  من 

املباراة والكأس(،  ل  يوم  )الدوري  الوطنية  لمسابقات 

القدم  ومسابقات   لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أندية 

قطر،   نجوم  ودوري  القدم  لكرة  القطري  واالتحاد 

 (.والرسميةمن املباريات )املباريات الودية  وغيرها

ال حقوق الرعاية واإلعالن   والجهات  ع  ناتجةاإليرادات  الرئيسيين،  الرعاة  ن 

ومحيطالراعية   وإعالنات    األخرى    اللوحات امللعب 

األخرى على سبيل املثال    اتاألخرى، والرعاية واإلعالن

 ...فودافون، سامسونج، مصرف

توزيع   إعادة  الرعايةيتم  خالل    إيرادات  من  املركزية 

مختلفة   رقابة  لكرة    ضعها يآلية  القطري  االتحاد 

 دوري نجوم قطر. مؤسسة القدم /  

عن اإليرادات   حقوق البث وحقوق البث التليفزيوني  البث    الناتجه  حقوق    التليفزيوني بيع 

البث   ووسائل  الجديدة  اإلعالم  ووسائل  والراديو 

والكأس(  ل  األخرى  )الدوري  الوطنية  لمسابقات 

 .واملباريات األخرى )املباريات الودية والجوالت(

يتم إعادة توزيع حقوق البث املركزي / اإلعالم  

وضعها  التلفزيوني من خالل آلية رقابة مختلفة 

دوري نجوم  مؤسسة االتحاد القطري لكرة القدم/ 

 قطر.
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الفريق  و األول دعم فريق دوري نجوم قطر 

 االحتياطي 

 دوري نجوم قطردعم فريق شباب 

ال االمتيازات التجارية   اإليرادات  ومبيعات    التسويقن  ع   ناتجةتشمل 

غير   األخرى  التجارية  واألنشطة  واملشروبات  األطعمة 

 املصنفة بطريقة أخرى. 

املخصصة(   الدعم الحكومي   و/أو  )السنوية  واملنح  - اإلعانات 

MOYS/QOC/2022 

ندية  األ   ات دعم إضافي مستمد من املشاركة في مسابق

و/  عالم الفيفا(  ال)االتحاد اآلسيوي لكرة القدم/ كأس  

التكافل و  أ ولجان    مثل   منح  املعسكرات  منح 

 املشجعين. 

منح    -اإلعانات واملنح )السنوية و / أو املخصصة(  الدعم من االتحاد/ الدوري  

 التسويق 

أندية   مسابقات  في  باملشاركة  خاص  إضافي  دعم 

كأس   القدم/  لكرة  اآلسيوي  الفيفا(  ال)االتحاد  عالم 

نجوم   لدوري  املالية  الجوائز  مثل  التكافل  منح  و/أو 

 قطر أو كأس األمير أو كأس قطر.

عارة  الدائم أو اإل   االنتقالالربح / الدخل املحقق من   الربح/الدخل املترتب على التصرف في الالعب  

 لالعب إلى ناٍد آخر. 

ناتج عن استخدام مرافق ومعدات  الاإليجار  إيرادات   ايجارات االستاد / املرافقإيرادات  

 .التدريب ملعب  ،امللعب - امللعب

من األصول امللموسة األخرى على    الوارد دخل اإليجار  

املثال مركز    سبيل  مركبة،  شقة،  مجمع،  فندق، 

 .تدريب

دخل / تبرع / مساهمة مالية من املالك )نادي   مساهمات الداعمين  

 رياض ي( 

الدخل / التبرع / املساهمة املالية من الجهات  

الحكومية غير الرياضية مثل قوى األمن الداخلي  

 والجيش

 دخل / تبرع / مساهمة مالية من طرف ذي عالقة

 دخل الفوائد من البنوك واالستثمار  إيرادات أخرى 

عالم  المن كأس   أو دعم املشاركة  الجوائز املالية 

 الفيفا/ دوري أبطال آسيا. 

 مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية 
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 غير ذي صلة  طرف  دخل / تبرع / مساهمة من فرد /

 األصول الثابتة  بيعالربح / الدخل من 

 املصروفات  

 رواتب/ مكافآت الالعبين  

 أجانب ومحليين  -

 وفريق االحتياط الفريق األول  -

 ويتضمن ذلك على سبيل املثال ال الحصر: 

 رسوم التوقيع 

 الراتب الشهري / األجور 

 املكافأة التعاقدية

 البدالت الشهرية 

املزايا األخرى مثل السكن والسيارة ونهاية الخدمة  

 )إن وجدت( 

األرباح/  مكافآت الفوز غير التعاقدية، النصيب من  

 حقوق الصور 

 رواتب/ مكافآت املدربين  

 الفريق األول وفريق االحتياط. -

 ال يتضمن مدربي الناشئين  -

 ويتضمن ذلك على سبيل املثال ال الحصر: 

 رسوم التوقيع 

 الراتب الشهري/ األجور  

 املكافآت التعاقدية

 البدالت الشهرية 

 األرباح/ حقوق الصور النصيب من  

نهاية   ومكافأة  والسيارة  السكن  مثل  أخرى  مزايا 

 الخدمة )إن وجدت( 

 رواتب موظفي األندية  

-  

تكاليف رواتب املوظفين او اإلداريين او أي تكاليف  

الرياض ي،   املسؤول  اإلعالمي،  املسؤول  تخص 

يعملون   آخرين  موظفين  وأي  املترجم،  املحاسب، 

 ري.لشركة كرة القدم بعقد سا

 ويتضمن ذلك على سبيل املثال ال الحصر: 

 الراتب الشهري / األجور 

 املكافأة التعاقدية

 البدالت الشهرية 

السكن والسيارة ونهاية الخدمة   املزايا األخرى مثل 

 )إن وجدت( 

 املصروفات التشغيلية للفريق:  

 الفريق األول وفريق االحتياط   -

 ال يتضمن فريق الناشئين  - -

 مصروفات معسكرات التدريب  

 تأجير املرافق  

 تذاكر الطيران  

 الفندق واالنتقال أثناء املباريات على سبيل املثال 

 املالبس وتجهيزات الالعبين 
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 مصاريف العالج والتأمين  

 السفر واإلقامة 

املشاركة في دوري أبطال آسيا )إن   -التكلفة املباشرة

 وجد(

 تكلفة استضافة األندية الزائرة  

 كلفة تذاكر الطيران ت

تكاليف   )أية  املحلية  واالنتقاالت  اإلقامة  تكلفة 

 أخرى ال يتحملها النادي املضيف(

 التأشيرات والنفقات العامة 

تحت   -7مصروفات فرق الناشئين والبراعم )تحت سن 

 (19سن 

 ويتضمن ذلك على سبيل املثال ال الحصر:  

أي    يمدرب اإلداري  والطاقم  تطوير  رئيس  الناشئين 

 الفئات السنية 

 تكلفة التدريب، إيجار املرافق / األكاديميات

 تذاكر الطيران واإلقامة  

 االنتقال املحلي

 املالبس وتجهيزات الالعبين  

 مصروفات العالج  

 السفر واإلعاشة 

، بما في ذلك عمولة الوكالء  ينالالعب  شراءتكلفة  مصروفات انتقال الالعبين 

املمتد  والتكاليف ذات الصلة )فقط لعقد الالعب  

 ( أولسنه واحدة او اقل

 .العبلاملؤقت )اإلعارة(  االنتقال

او   رسوم ايجار او صيانة االستاد او مركز التدريب  االستاد  صيانة  او  بايجار  املتعلقة  التكاليف 

 مرافق مركز التدريب 

 استهالك عقد الالعب األصول غير امللموسة   اضمحالل

 إهالك األصول امللموسة  إهالك األصول امللموسة 

مصروفات املشجعين، خطة التسويق )دوري نجوم   التسويق والترويج )الدعاية واإلعالن(

 قطر(، تكلفة الترويج

التمويلي،   املصروفات املالية  اإليجار  القروض،  على  فوائد  السحب 

 املكشوف 
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 تقرير املدقق  -5امللحق 

الترخيص والتعديالت املختلفة بناء على قرار   املترتبة على قرار  التقرير املالي السنوي: ملخص تخطيطي لآلثار 

 املدقق 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائل أخرى 

 قرار الترخيص   املسألة  

 الرفم  لم يتم تقديم البيانات املالية السنوية  

 رأي المدقق في البيان المالي السنوي  

أمور تؤثر في  

 رأي المدقق  

 رأي المدقق  

رأي غير مشفوع  

 بتحفظ 

تقارير تحتوي على  

 رأي سلبي 

االمتناع عن إبداء  

 الرأي 

تقرير مشفوع بتحفظ  

 باستثناء لـ  

 قرار الترخيص  

الرفض ما لم يتوفر رأي تدقيق الحق لنفس  

إذا لم يكن هناك شك السنة المالية ) 

 بخصوص االستمرارية(  

الرفض ما لم يتوفر رأي تدقيق الحق لنفس  

السنة المالية )إذا لم يكن هناك شك 

 بخصوص االستمرارية( 

إذا كان األمر له آثار على   فيماالنظر  

ترخيص النادي. قد يؤدي هذا إلى الرفض  

ما لم يتم تقديم أدلة مستندية إضافية 

 .مرضية

رأي تدقيق الحق   وجود :الرفض ما لم

لنفس السنة المالية مع عدم وجود شكوك أو 

وجود  أو المشروع،بشأن استمرارية  تحفظ

أدلة موثقة إضافية ُمرضية يتم تقديمها إلى  

الُمرخص وتقييمها. قد يؤدي هذا إلى  

الرفض ما لم يتم تقديم أدلة مستندية إضافية 

 مرضية

ما إذا كان األمر له آثار على  النظر في

ترخيص النادي. قد يؤدي هذا إلى الرفض  

ما لم يتم تقديم أدلة مستندية إضافية 

التأكيد على   مرضية.

 مسألة  

تقرير خال من  

 المالحظات   

 مسائل أخرى  

مبدأ  

 االستمرارية 

لنفس أي تدقيق الحق وجود ر :الرفض ما لم

السنة المالية مع عدم وجود شكوك أو مؤهل 

أدلة  وجود بشأن استمرارية المشروع ، أو

موثقة إضافية ُمرضية يتم تقديمها إلى  

الُمرخص وتقييمها. قد يؤدي هذا إلى الرفض 

 ما لم يتم تقديم أدلة مستندية إضافية مرضية 

 الترخيص أساس مرٍض لمنح 

التشكك في بعض  

 األمور األخرى 

التشكك في  

استمرارية  

 المشروع 
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 الرفم   لم تستوف البيانات املالية السنوية الحد األدنى من املتطلبات 

 قد يتم الرفم  أخطاء و/أو استثناء في رأي املدقق  
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 تقرير مراجعة املدقق  -6امللحق 

ملخص تخطيطي عن اآلثار املترتبة على قرار الترخيص والتعديالن املختلفة بناء على تقرير   -التقرير املالي املرحلي

 مراجعة املدقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائل أخرى 

 قرار الترخيص   املسألة  

 الرفم  لم يتم تقديم تقرير املراجعة املرحلي   

 الرفم   لم يستوف تقرير املراجعة املرحلي الحد األدنى من املتطلبات  

 

 

 

 المالي المرحلي   البيانتقرير مراجعة 

أمور تؤثر في  

استنتاج  

 المدقق  

استنتاجات  

تقرير 

 المراجعة  

ال توجد أمور 

تؤثر في  

استنتاج  

 لمدقق  ا

 رأي سلبي  

امتناع عن إبداء 

 الرأي  

مراجعة مشفوعة 

بتحفظات باستثناء  

 لـ 

التأكيد على  

 مسألة  

خال من 

 المالحظات  

التشكك في  

بعض األمور  

 األخرى  

في  التشكك 

 االستمرارية 

 أمور أخرى

 مبدأ االستمرارية 

 قرار الترخيص  

 الرفض  

 الرفض  

آثار على ترخيص  له  األمر  كان  إذا  فيما  النظر 

النادي. قد يؤدي هذا إلى الرفض ما لم يتم تقديم  

 أدلة مستندية إضافية مرضية.

أدلة موثقة إضافية   تكن هناك الرفض ما لم

ُمرضية يتم تقديمها إلى الُمرخص وتقييمها. قد 

يؤدي هذا إلى الرفض ما لم يتم تقديم أدلة 

 مستندية إضافية مرضية 

ترخيص النظر فيما إذا كان األمر له آثار على 

النادي. قد يؤدي هذا إلى الرفض ما لم يتم تقديم  

 أدلة مستندية إضافية مرضية.

الرفض ما لم تكن هناك أدلة موثقة إضافية  

ُمرضية يتم تقديمها إلى الُمرخص وتقييمها. قد 

أدلة يؤدي هذا إلى الرفض ما لم يتم تقديم 

 مستندية إضافية مرضية 

 أساس مرٍض لمنح الترخيص 
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 واملتعلقة بانتقاالت الالعبين  املبالغ املستحقة الدفع لألندية واملتأخرة عن السداد  -7امللحق 

 ، املبالغ املستحقة الدفع هي:F.03لغرض املعيار   -1

الناشئة عن التكاليف املباشرة للحصول على الالعب.  تلك املبالغ املستحقة ألندية كرة القدم األخرى   -أ 

هذ يو  "لوائح    التكافل تعويضات  ا  شمل  في  محدد  هو  كما  الالعبين    الفيفاوالتدريب  بوضع  الخاصة 

 " وكذلك بنود التعويم في املستقبل. وانتقالهم

، ومحكمة قطر االفيف ، وغرفة تسوية املنازعات في  الفيفاقرار نهائي وملزم من لجنة وضع الالعبين في    -ب

 للتحكيم الرياض ي ومحكمة التحكيم الرياض ي. 

 

الالعب   -2 تسجيل  لنقل  األندية  بين  املبرمة  االتفاقيات  تتضمن  ما  ا   اتالتعويض   لسداد  بنوداغالب 

االلتزامات   )مثل  املستقبل  في  ما  مرحلة  في  الوفاء  ها  يتم  معينة  على شروط  تعتمد  التي  املستقبلية 

بـ "النجاح" املستقبلي لالعب املعني و / أو النادي الجديد الذي    ما ترتبط هذه البنود 
 
الطارئة(. عادة

وصعود الدولية  واملباريات    على سبيل املثال، عدد مرات الظهور، واألهداف املسجلة،   –يلعب من أجله  

فإن    بالفعل، حتى يتم استيفاء شرط معين    .آسياسابقات  ، وتجنب الهبوط، والتأهل ملالنادي  )ترقية(

ا. به االلتزام املرتبط  ليس مستحق الدفع وال يمكن أن يكون متأخر 

 

 التضامن.اإلجراءات الحاكمة للمطالبات املرتبطة بتعويضات التدريب وآلية  -3

 

والتدريب في حسابه، بغم   التضامنالترخيص الحصول على استحقاق تعويم    مقدم طلب ُيطلب من   .أ

 النظر عما إذا كانت هناك مطالبة.

 مع لوائح   .ب
 
املتعلقة   املطالباتاإلجراءات التي تحكم  و   وانتقالهم الخاصة بوضع الالعبين    الفيفا تماشيا

 TMSاملقدمة واملدارة من خالل    املطالبات  فإن(  6  من امللحق  6و    5)املادة    والتضامن بتعويم التدريب  

 بأي وسيلة أخرى لن يتم النظر فيها. املقدمة الطلبات و سيتم النظر فيها  فقط هي التي  

على فترات    TMS" في  املطالباتيجب على جميع املتقدمين بطلب الترخيص التحقق من عالمة التبويب "  .ج

او قرارات من  التماسات أو طلبات قضايا او تمام خاص ألي منتظمة كل ثالثة أيام على األقل وإيالء اه

 . الفيفا

 

نوادي  للتمديد  ال، باإلضافة إلى املستندات الداعمة القياسية مثل خطاب F.03  املعيار  ألغراض تقييم -4

بشأن   TMS، واألدلة الداعمة األخرى مثل إشعار الدفع ملقدم الطلب، وبيان الفيفاومراسالت ة الدائن

وإقرار اإلدارة    الداخلي  االتحاد القطري لكرة القدم/ التأكيد  / املؤسسة ة سداد ووثيقحالة املطالبات،  

 مانح الترخيص كأداة تقييم. من قبل يستخدم   قد
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االنتقاالت  جدول  واإلفصاح عنها كحد أدنى في    الترخيص إعداد املعلومات التالية   مقدم طلب يجب على   -5

 : مستحقة الدفع

ا من السنوات   اإلعارة/  االنتقالكل مبلغ   .أ  و السابقة؛الذي ال يزال مستحق 

القانون   .ب بموجب  املختصة  السلطة  أمام  النزاع  قضايا   / الدعاوى    أوضاع ولجنة    ،املحليجميع 

في   في  الفيفاالالعبين  املنازعات  تسوية  وغرفة  وم،  القطرية  الفيفا،  الرياض ي  التحكيم  حكمة 

 و  (؛CASومحكمة التحكيم الرياض ي )

 و  الدفع؛والتدريب املستحقة و / أو املستحقة    التضامنجميع تعويضات  .ج

على   .د )  مقدميجب  التسجيل  أنشطة  جميع  عن  اإلفصاح  تاريخ  (  انتقال/    إعارةالترخيص  بعد 

 اخر تاريخ خالل الفترة املرحلية. االغالق حتى 

 

لبيانات  االرقم في    مع  تاالنتقاال الترخيص تسوية املبلغ املستحق بموجب جدول    مقدم طلبيجب على   -6

العموميةباملالية   انتقاالت "  املرحلية  امليزانية  نتيجة  لالندية  املستحقة  املديونيات   / الدائنة  للذم 

 ( أو لسجالت املحاسبة األساسية. وجد)إن الء" الالعبين والذمم الدائنة املتعلقة بالوك
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 الذمم الدائنة للموظفين واملستحقات املتأخرة  -  8امللحق 

 

 ، املبالغ املستحقة الدفع هي:  F.04  ألغراض املعيار -1

  . أ 
 
اللتزام تعاقدي أو قانوني بما في ذلك األجور   هي جميع أشكال املقابل املستحق للموظفين نتيجة

 . والرواتب وحقوق الصورة واملكافآت واملزايا األخرى املستحقة للموظفين

، ومحكمة  الفيفا  ، وغرفة تسوية املنازعات فيالفيفاالالعبين في    ألوضاعقرار نهائي وملزم من لجنة    .ب

 . قطر للتحكيم الرياض ي ومحكمة التحكيم الرياض ي

 

 ، يشمل مصطلح "املوظفون" وال يقتصر على: F.04عيار  لغرض امل -2

  . أ 
 
 للوائح الفيفا الحاكمة لوضع وانتقال الالعبين، و  جميع الالعبين املحترفين وفقا

 املوظفون املحددون في هذه الالئحة.  .ب

 

قد تشمل املبالغ املستحقة أحيانا املبالغ املستحقة لألشخاص الذين، ألسباب مختلفة، لم يعودوا   -3

الترخيص.  موظفي طلب  مقدم  لدى  هذه و ن  حساب  يتم  ها  التي  الطريقة  عن  النظر  بغم 

الذي يتطلب تسوية / دفع   F.04املدفوعات في البيانات املالية، فإنها ستندرج ضمن إطار املعيار  

 االلتزام خالل الفترة أو املدة املنصوص عليها في العقد و / أو التي يحددها القانون. 

 

املعيار   -4 تقييم  التأكيد    ،F.04ألغراض  خطاب  مثل  القياسية  الداعمة  املستندات  إلى  باإلضافة 

مثل إشعار  - األدلة الداعمة األخرى  فقد يستخدم املرخص  ،  الفيفاوخطاب التمديد ومراسالت  

االتحاد القطري لكرة القدم/دوري نجوم قطر/ التأكيد مقدم طلب الترخيص ووثيقة دفع    دفع

 كأداة تقييم.  -إقرار اإلدارة الداخلي و 

 

 البيانات املطلوبة إعدادها لجدول قائمة املوظفين  -5

جميع املبالغ املستحقة السداد عن السنوات السابقة بغم النظر عما إذا كانوا قد عملوا خالل   .أ

 اخر يوم خالل الفترة املرحلية.   العام حتى  

بمو  .ب املختصة  السلطة  أمام  النزاع  قضايا   / الدعاوى  القانون  جميع  وضع    الوطني، جب  ولجنة 

، ومحكمة قطر للتحكيم الرياض ي ومحكمة الفيفا، وغرفة تسوية املنازعات في  الفيفاالالعبين في  

 التحكيم الرياض ي ؛ و 

املوظفين خالل الفترة من اول يوم بعد تاريخ اخر  الترخيص اإلفصاح عن جميع    مقدميجب على   .ج

 املرحلية.اغالق حتى اخر يوم في الفترة 
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ا لجدول    مقدم طلبيجب على   لبيانات  امع الرقم الوارد في    االنتقاالتالترخيص تسوية املبلغ املستحق الدفع وفق 

( أو السجالت املحاسبية  وجدالعمومية "للحسابات الدائنة / املستحقة للموظفين" )إن  للميزانية  املرحلية  املالية  

 األساسية. 


