الئحة ترخيص مسابقات شركات االتصاالت المرخصة

Page 1 of 5

الئحة تنظيم مسابقات شركات االتصاالت المرخصة
إسـتنادا ً إلى المادة ( )103من دستور جمهورية العراق وصــياتا هيئةة اعالة و لاالتصةاالت
بموجــا اـمـــر التشــريع ( )65لســـنة ( )2004النـافـــ وعقــا التــرختص والضــوابا المنتنــة فـ هـ
الرخصة ،أو أية قوانتن مطنقة أو أنظمة صادرة عن الهتئة سواء النافـ ة منهــا االتـا ً أو تلــا التـ تتنناهــا
الاقا ً ،فقا تم إعااد ه اليئحة الت تنظم ضوابا وشروط تقايم المسابقا من قنل شــرتا االتصــاال
المرخصة من قنل هتئة االعيم واالتصاال ،

المادة االللى /التعريفات:
المسابقة :مسابقة ذا مردود ايجاب ين ل فتها المتسابق مجهودا ً للفوز بجــائ ة معتنــة (ماديـة أو عتنتــة)
من قنل شرتا االتصاال المرخصة من قنل هتئة االعيم واالتصاال والعاملة ف جمهورية العراق.
المةةرخص ل ة  :شــرتا االتصــاال المرخصــة لتقــايم مســابقة لصــالحها او لصــال ااــاا المؤسس ـا
التجارية او االشخاص المستفتاين مع مراعاة سيمة موقفهم القانون .
الهيئة  :هتئة االعيم واالتصاال .

المادة الثانية/
ال يجوز لشرتا االتصاال اجراء مسابقا اال بعا الحصول على ترختص ب لا مــن قنــل الهتئــة ،كمةا
اليجوز للمرخص ل الترليج ال تخصيص ارقاو مختصةرة للمسةابقات ريةر المرخصةة مة قهةئ الهيئةة
اي جهة اخرى.
لالتي تنظمها شركات الخدمات ذات القيمة المضافة ( )VASال الجهات االال مية ال ّ

المادة الثالثة  /شرلط الترخيص:
.1

.2

يقام طلا الترختص الخاص باجراء مسابقة معتنة الى الهتئة من قنل المرخص ل قنل ( )30يــوم
عمــل علــى االقــل م ـن الموعــا المحــاد القامــة المســابقة ،لحسةةا النمةةوذم المعة ّد لهة ا ال ةةر
لالمنشور اللى الموقع االلكترلني للهيئة.
تقايم خطاب ضمان بقتمة  15ملتار دينار عراق بمــا يغطـ قتمــة المســابقا المقامةة مة قهةئ
المرخص ل ال م قهئ شركات الخدمات ذات القيمة المضافة ( )VASالم مــع اجراءهــا خــيل
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السنة او الغراما المتوقع فرضها على المرخص ل ال شةركات الخةدمات ذات القيمةة المضةافة
( )VASف اال رصا المخالفا  ,ويجاد بشكل تلقائ سنويا ً ف اال تان المــرخص لــت مســتمر
بإقامة المسابقا .
 .3يكون خطاب الضمان المقدّو م قهةئ شةركات االتصةاالت المرخصةة بموجةا الفقةرة ( )2االة
ل ر تنفي المسابقات شام ً لألضةرار الناتجةة الة وةوا اداا شةركات الخةدمات ذات القيمةة
المضةةافة ( )VASللكافةةة الخةةدمات المقدمةةة مة قهةةئ شةةركات الخةةدمات ذات القيمةةة المضةةافة
(.)VAS
 .4تحايا نوع المسابقة والغرض منها وبصورة دقتقة.
 .5تحايا آلتة سحا الجوائ واجراءها بحضور ممثلتن عن الهتئــة واســا مــاترا الهتئــة ـ ــراض
التاقتق واالشراف.
 .6تقايم جاول يتضمن تفاصتل الجوائ المخصصة للمسابقة.
 .7تحايا آلتة المشارتة ف المسابقة ووستلة االتصال اليزمة ل لا مع تحايا ســعر المشــارتة ســواء
تان ذلا من خيل رسالة نصتة قصترة او صوتتة او اتصال مناشر مع التنويت عــن الســعر رقمـا ً
فقا ف الرسالة النصتة و رقما ً وتتابـةً فـ وســائل االعــيم االخــرا بمــا فتهــا الصــحق ومواقــع
التواصل االجتماع ف تل إعين عن المسابقة دون استثناء وبطريقة تحات افهام المشترتتن.
 .8تحايا تأريخ بااية ونهاية المسابقة على ان ال ت يا ماتها عن ستة اشهر.
 .9تحايا تأريخ إعين نتائج المسابقة على ان ال يتعاا اسنوعا ً من تأريخ انتهاء المسابقة.
 .10تحايا موعا ومكان توزيع الجوائ على ان ال يتعاا ( 30يوم) من تأريخ إعين النتائج.
 .11تتعها الجهة المرخصة بتسلتم جوائ المسابقة الى الفائ ين خيل المهلة المحادة ف الفقرة (.)9
 .12التعها تتابة بامتيك جوائ المسابقة وقت االعين عنها او تحايا االيرادا المتوقعة من المســابقة
بما يضمن تغطتة قتمة الجوائ بعا اقتطاع التكالتق الفعلتة للمسابقة من االيرادا .

المادة الرابعة/
اي مسابقة لصالح ال لصةال شةركات الخةدمات ذات
ال يحق للمرخص ل الترليج ال التنظيم ال إقامة ّ
اي جهةة اخةرى مةالم يقةدو خطةاب الضةمان المشةار
القيمة المضافة ( )VASال الجهات االال مية ال ّ
الي في الفقرة ( )2م المادة الثالثة/شرلط الترخيص م ه ال ئحة.

المادة الخامسة/
يمن الترختص من قنل الهتئة خيل ( )15خمسة عشــر يومـا مــن تــأريخ تقــايم الطلــا المســتوف لكافــة
متطلنا و شروط الترختص وللهتئة اق رفض الطلــا فـ اــال مخالفــة المســابقة الــى القــوانتن النافـ ة
واللوائ الصادرة عن الهتئة وف اال الموافقة على المرخص لت االلت ام بتضمتن االعينا الرســمتة -

Page 3 of 5

سواء على الموقع االلكترون او القنوا التلف يونتة واالذاعتة  -التفاصتل الخاصة بالمسابقة واســا مــا
تم ت ويا الهتئة بها وبشكل واض ال لنس فتت وبطريقة تحات افهام المشترتتن.

المادة السادوة/
تستوف الهتئة قتمة مانصت علتــت المــادة ( )4مــن عقــا التــرختص المنــرم مــع شــرتا االتصــاال مــن
ايرادا المسابقا عن خاما االرقام المختصرة أو أي خاما اخرا تقامها شرتا االتصاال علــى
أن تضمن ف االيرادا ضمن تشق مال واض ويتم التحاسا على أساس فصل ولكل مســابقة بشــكل
منفصل ،مع ت ويا الهتئة بنسخة من العقا المنرم بتن مجه الخامة المضافة ( )VASاو وسـتلة االعــيم
او اي جهة اخرا معكم.

المادة السابعة/
ماة الترختص ه الماة الممنواــة لكــل مســابقة بعتنهــا خــيل فتــرة عقــا التــرختص وتخضــع تافــة هـ
الضوابا للمراجعة من قنل الهتئة ,على ان يتم اشعار المرخص لت بالتعايي بماة التقل عن ( )3اشهر.

المادة الثامنة/
تعلن االجابة الصحتحة واسماء الفائ ين ويتم االعين عن اسماء الفائ ين ثيث مرا بالتوم وعلى مــاار
ثيثة ايام الت تل فرز النتائج وتحايا اسماء الفائ ين وتما تنشر اسماء الفائ ين على الموقع االلكترونـ
الخاص بالمرخص ل لماة التقــل عــن شــهر مــن تــاريخ انتهــاء المســابقة وت ويــا الهتئــة مــا يثنــت تســلتم
الجوائ للفائ ين وف اال تع ر تسلتم بعض الجوائ الصحابها فعلى المرخص ل تقايم بتان بمقاار تلــا
الجوائ واسماء اصحابها الى الهتئة ,واالجراءا الم مع اتخاذها من قهل لضمان اقوق الفائ ين.

المادة التاوعة /شرلط الامة:
 .1يجا ان ال تتضمن اسئلة المسابقة او طريقة اقامتها ما يخالق القوانتن والنصوص الاستورية او ما
يخــل بمنــادل اللتاقــة والداب العامــة او تتضــمن التحــريض علــى العنــق والكراهتــة ,او مــايمس
بمناديء االديان او الشعائر والطقوس الاينتة.
 .2عنا وضع االسئلة يراعى االعتماد على النحث والتفكتر ال هن .
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.6

.7
.8

.9

.10

العمل بكل موضوعتة وصاق وامانة من قنل جمتع المكلفتن باعمال المسابقة ف مراالها المتتابعــة
من استقنال وتقتتم وتحكتم وفرز وال يجوز لهم المشارتة بالمسابقا .
ال يجوز المشارتة ف المسابقة من قنل العاملتن ف الشرتة المرخص لها او ميتها.
ال يجوز المشارتة ف المسابقة من قنل العاملتن ف الهتئة.
على شرتا االتصاال مسؤولتة إستقطاع الضــرينة عــن العقــود المنرمــة مــع الشــرتا المقامــة
لخاما القتمة المضــافة وفقـا ً لضــوابا وتعلتمــا الهتئــة العامــة للضــرائا النافـ ة وإعــيم الهتئــة
باالجراءا المتخ ة.
يحق للهتئة القتام بجوال رقابتة للتحقق من تنفت المسابقا وفقا للشروط وااكام ه اليئحة.
للهيئة الحق في تعليق ال ال اا المسابقة في حالة مخالفة المةرخص لة لهة الشةرلط لاالحكةاو
لالتعليمات الناف ة ،للهةا الحةق بفةر ال رامةات المناوةهة لفقةا ً احكةاو القةواني الصةادرة فةي
جمهورية العراق ل االمةر ( )65النافة لالقةد الرخصةة المهةرو أل أيةة قةواني مطهقةة أل أنظمةة
لتعليمات صادرة ال الهيئة وواا الناف ة منها حاليا ً ال تلة التةي تتهناهةا الحقةا ً ،كمةا ان للهيئةة
الحق في الزاو المرخص ل بتعويض المشةتركي الة أي مخالفةات تصةدر مة قهلة ال مة قهةئ
شركات الخدمات ذات القيمة المضافة (.)VAS
يحق للهيئةة إتخةاذ االجةرااات القانونيةة لفةر ال رامةات المناوةهة نتيجةة لقيةاو المةرخص لة
بتخصيص ارقاو مختصرة للمسابقات المقامة م قهئ الجهات االال مية ال شركات الخدمات ذات
القيمة المضافة ( )VASال اي جهة اخةرى ريةر مرخصةة مة قهةئ الهيئةة ،ال تخصةيص ارقةاو
مختصرة للمسابقات رير المرخصة م قهئ الهيئة لالمقامة م قهئ الجهات المرخصة.
تكون هـ المســابقا خاضــعة للتــاقتق مــن أي جهــة رقابتــة وفــق للقــوانتن النافـ ة فـ جمهوريــة
العراق.
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