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 المسابقات التلفزيونية ترخيصالئحة 

ومسابقات شركات الخدمات ذات القيمة  ذاعيةو اإل
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 الئحة تنظيم اجراء المسابقات التلفزيونية و االذاعية

صنحياا  ياةنا االمنحا واالالتنا   ودسنتر  ممور ةنا الان ا  من   (103)المادة إسـتناداً إلى    

و أمطبقنا  ا قنرايا و أة ن، أ ختنافن  ينذا الوالضرابط المبانا ( النـافـذ 2004( لسـنا )65مب األمـ )بمر

ً و يظما صاد ة م  الواةا سراء النافذة منوا يالااً أأ حئحنا التن  اد ينذا المند، فقد الم إاللك الت  التبنايا  يقا

واةنا ال وا ذامانا الم ختنا من  قبنق النظم ضرابط وش وط القندةم المسنابقا  من  قبنق القننرا  التليةةريانا

 (.VASوش كا  الخدما  ذا  القاما المضافا ) ،الا ا ممور ةا للامق ف  

 التعريفات: /المادة االولى

( ا أو مانانا)مادةنللينر  بجنائةة مااننا  ةبنذ  فاونا المتسنابج مجونرداً  ذا  م دود اةجاب مسابقا  المسابقة:

م ختنا الا ةةريانتليالذامانا او ا  ايند  القننرا كايت اللنك الجونا  م  قبق الجوا المنظما للمسابقا سراء

حتنر  ملنى القننرا  التن    ةتطلنب طباانا مملونا الللامق ف  الا ا  أو المنظما م  قبق واةا الم  قبق 

 أو ,او  ةاضن  او ال فاون  الالامن أو ال خاص للامنق فن  ممور ةنا الان ا  والذنر  ذا  طنابا امتمنام  

 (.VASا م  قبق ش كا  الخدما  ذا  القاما المضافا )المسابقا  المنظم

 

وشن كا    ا الاممور ةا ف   م  قبق الواةا للامقالم ختا ذاماا ا تليةةرياا او القناة ال: المرخص له  

د  اينن ةننتم ال خاتننوا لتقنندةم مسننابقا لتننالحوا او لتننال  التنن  و (VASالخنندما  ذا  القامننا المضننافا )

ا للقننرا  ، امنا بالنسنبمنا م امناة سنحما منرقيوم القنايري  مسنتيادة الشنخا  ا تجا ةا  او ال ا مؤسسال

التنن    ةتطلننب طبااننا مملوننا الحتننر  ملننى النن خاص للامننق فنن  ممور ةننا الانن ا  والذننر  ذا  طننابا 

ا ةانرد امتمام  او الالام  او  ةاض  او ال فاو  فو  غا  خاضاا لوذا الضرابط وا  ام  المشنا كا فاون

 لمشت ك وقنامااله.الى القدة  ا

 

 : ياةا ا محا وا التا  . الهيئة

 /المادة الثانية

وشن كا   الان ا الم ختا م  قبنق الواةنا للامنق فن  ممور ةنا التليةةرياا او ا ذاماا   ةجر  للقنرا  

ق قبنمن  بنذلك باد الحتر  ملى الن خاص  مسابقا  ا  ام اءم   (VASالخدما  ذا  القاما المضافا )

 واةا.ال
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 شروط الترخيص:/الثالثةالمادة 

( 30)واةا م  قبنق الجونا الم ختنا قبنق البام اء مسابقا ماانا الى ةقدا طلب الت خاص الخا   .1

 ملى ا قق م  المرمد المحدد  قاما المسابقا. ممق ةرا

 .وبتر ة دقاقامنوا الحدةد يرع المسابقا والغ ض  .2

 م  الواةا.بحضر  ممثلا  يا وام اء الحدةد آلاا سحب الجرائة .3

 القدةم مدو  ةتضم  الياصاق الجرائة المختتا للمسابقا. .4

كا سنراء الحدةد آلاا المشا كا ف  المسابقا ووسالا ا التا  الح منا لنذلك منا الحدةند سنا  المشنا  .5

فن    قمناً فقنط ه من  السنا ةتنرما الكا  ذلك م  خح   سالا يتاا قتا ة او صرالاا او االتا  

راصننق تابنناً فنن  وسننائق ا مننحا ا خنن   بمننا فاوننا التننح  ومراقننا التال سننالا النتنناا و قمنناً وك

 وبط ةقا الحاك  افواا المشت كا . دو  استثناءم  المسابقا ف  كق إمح   ا متمام 

 الحدةد الأ ةخ بداةا ويواةا المسابقا ملى ا    الةةد مدالوا م  ثحثا اشو . .6

ً الحدةد الأ ةخ إمح  يتائج المسابقا ملى ا    ةتاد   .7  قا.م  الأ ةخ ايتواء المساب اسبرما

 .ةرا( م  الأ ةخ إمح  النتائج 30الحدةد مرمد ومذا  الر ةا الجرائة ملى ا    ةتاد   ) .8

 . (8يق ة )ف  ال التاود الجوا الم ختا بتسلام مرائة المسابقا الى اليائةة  خح  المولا المحددة .9

ابقا ا من  المسنوا او الحدةد ا ة ادا  المترقاالتاود كتابا بامتحك مرائة المسابقا وقت ا مح  من .10

 بما ةضم  الغطاا قاما الجرائة باد اقتطاع التذالا  اليالاا للمسابقا م  ا ة ادا .

م يجننب يننج فنن  يننا  مخاليننا المنن خص لننه لوننذا الشنن وط وا يذنناا والتالامننا  النافننذة سننر  ةننت .11

 مستقبحً.ام اء المسابقا  

 /الرابعةالمادة 

فننا منن  الننأ ةخ القنندةم الطلننب المسننترف  لذا اةرمنن ( خمسننا مشنن 15)واةننا خننح  الةمننن  التنن خاص منن  قبننق 

فننذة فنن  يننا  مخاليننا المسننابقا الننى القننرايا  النا بشنن وط التنن خاص وللواةننا يننج  فنن  الطلننمتطلبننا  و 

 ل سنماا اينا  وف  يا  المرافقا ملى المن خص لنه ا لتنةاا بتضنما  ا مح ،واللرائ  التاد ة م  الواةا

االم سابقا ويسب منالتياصاق الخاصا بالم -سراء ملى المرقا ا لذت وي  او القنرا  التليةةرياا وا ذاماا 

 الةوةد الواةا بوا وبشذق واض   لبس فاه وبط ةقا الحاك  افواا المشت كا .

 الخامسة/المادة 

الم ختنا  ا التنا   ا ما ش كا  المب قد الت خاص( م  م4مايتت ملاه المادة )قاما السترف  الواةا 

م  خدما  ا  قاا المختت ة أو أي خدما  اخ   القدموا شن كا   م  اة ادا  المسابقا  م  قبق الواةا

تم التحاسنب ملنى أسناص فتنل  واضن  وةن كشن  منال ملى أ  الضنم  فن  ا ةن ادا  ضنم   ا التا  

وشنن كا   المنن خص لننهالمبنن ا بننا  ولذننق مسننابقا بشننذق منيتننق، مننا الةوةنند الواةننا بنسننخا منن  الاقنند 

 .ا التا  
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 دسة/المادة السا

لننب ط( ملاننر  دةنننا  م اقنن  غانن  قابننق للنن د منن  كننق 1,000,000السننترف  الواةننا امنن اً النظامانناً قنند ا )

منن  ةننتم اسننتاياء ا او الذ ا يننا الجدةنند المسننابقا المنن خص لننه غبننا النن خاص القامننا المسننابقا وفنن  يننا  

 النظام  مدةد.

 /ةالسابعالمادة 

 المنندة الممنريننا لذننق مسننابقا باانوننا خننح  فتنن ة مقنند التنن خاص والخضننا كافننا يننذامنندة التنن خاص ينن  

 الضرابط للم اماا م  قبق الواةا.

 /الثامنةالمادة 

  ملنى منداو الال  ا مابا التحاحا واسماء اليائةة  وةتم ا مح  م  اسماء اليائةة  ثحث م ا  بنالارا

كما النش  و المسابقابمب  الرسالا ا محماا الماناا  لنتائج والحدةد اسماء اليائةة ثحثا اةاا الت  الل  ف   ا

تونناء القننق من  شنو  من  النا ةخ اي لمندة   بنالم خص لنهاسنماء الينائةة  ملنى المرقنا ا لذت وينن  الخنا  

ابوا صنحألفن  ينا  الانذ  السنلام بان  الجنرائة المسابقا والةوةد الواةنا ماةثبنت السنلام الجنرائة للينائةة  و

لمةمننا جننرائة واسننماء اصننحابوا الننى الواةننا، وا منن اءا  االقنندةم باننا  بمقنندا  اللننك ال المنن خص لننهفالننى 

 االخاذيا م  قبلوم لضما  يقر  اليائةة .

 شروط عامة /التاسعةالمادة  

 منااو   ةاما ةخال  القرايا  والنتر  الدسنتر ةجب ا    التضم  اسةلا المسابقا او ط ةقا اقامتوا .1

بمبناديء  بادئ اللااقا واآلداب الااما او التضم  التح ة  ملى الان  والذ اياا, او ماةمسةخق بم

 ا دةا  او الشاائ  والطقرص الدةناا.

 ملى البحث والتيذا  الذين . مند وضا ا سةلا ة امى ا متماد .2

ا تتابانلمالامق بذق مرضرماا وصد  وامايا م  قبق مماا المذليا  بامما  المسابقا فن  م ايلونا ا .3

 المشا كا بالمسابقا . حذام وف   و  ةجر  لومم  استقبا  والقاام وال

 .محكوا  ةجر  المشا كا ف  المسابقا م  قبق الااملا  ف  القناة الم خص لوا او  .4

 واةا.ال  ةجر  المشا كا ف  المسابقا م  قبق الااملا  ف   .5

 الحئحا. مسابقا  وفقا للش وط وايذاا يذاةحج للواةا القااا بجر    قاباا للتحقج م  النياذ ال .6

لامنا  والتا لونذا الشن وط وا يذنااخص لنه فن  يالنا مخالينا المن المسنابقا  للواةا الحج ف  الالانج .7

 منن  او التنناد ة فنن  ممور ةننا الانن ا  النافننذة وفنن ض الغ امننا  المناسننبا وفقنناً أليذنناا القننرايا  

ً اد ة من  اليظما صنأو أو أةا قرايا  مطبقا أ ( النافذ65)   اللنك التن و أواةنا سنراء النافنذة منونا يالانا

ائ  لنافننذة واللننرفنن  يننا  مخاليننا المسنابقا الننى القننرايا  ا المسننابقاالحننج بغلغناء  ا، ولوننالتبناينا  يقنناً 

 ا.م  قبق القناة م  أي الجاو ا  م  قبلو ملى ا  ةتم الارة  المشت كا  التاد ة م  الواةا

 ا الا ا .ف  ممور ة ةللتدقاج م  أي  موا  قاباا وفج للقرايا  النافذالذر  يذا المسابقا  خاضاا  .8


