الئحة ترخيص المسابقات التلفزيونية واإلذاعية
ومسابقات شركات الخدمات ذات القيمة المضافة ()VAS
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الئحة تنظيم اجراء المسابقات التلفزيونية و االذاعية
إسـتنادا ً إلى المادة ( )103من دستور جمهورية العراق وصالحيات هيئــة االمــالإل واالت ــا ت
بموجب األمـر( )65لسـنة ( )2004النـافـذ والضوابط المبينة في هذه الرخ ة ،أو أية قــوانين مقب ــة أو
أنظمة صادرة من الهيئة سواء النافذة منها حاليا ً أو تلك التي تتبناها ح ا ً ،ف د تم إمداد هذه الالئحــة التــي
تنظم ضوابط وشروط ت ديم المساب ات من قبل ال نوات التلفزيونية وا ذاميــة المرخ ــة مــن قبــل الهيئــة
للعمل في جمهورية العراق ،وشركات الخدمات ذات ال يمة المضافة (.)VAS

المادة االولى /التعريفات:
المسابقة :مساب ة ذات مردود ايجابي يبذل فيها المتسابق مجهودا ً للفوز بجــائزة معينــة (ماديــة أو مينيــة)
من قبل الجهة المنظمة للمساب ة سواء كانت تلك الجهة احدى ال نوات ا ذاميــة او التلفزيونيــة المرخ ــة
من قبل الهيئة للعمل في العراق أو المنظمة من قبل ال نوات التي يتقلب طبيعة مملهــا الح ــول ملــى
ترخيص للعمل في جمهورية العراق وتكون ذات طــابا اجتمــامي أو تعليمــي او رياضــي او ترفيهــي ,أو
المساب ات المنظمة من قبل شركات الخدمات ذات ال يمة المضافة (.)VAS
المرررخص لر  :ال نــاة التلفزيونيــة او ا ذاميــة المرخ ــة مــن قبــل الهيئــة للعمــل فــي جمهوريــة العــراق
وشركات الخدمات ذات ال يمة المضافة ( )VASوالتي يتم ترخي ها لت ديم مســاب ة ل ــالحها او ل ــال
احدى المؤسسات التجارية او ا شخاص المستفيدين مــا مرامــاة ســالمة مــوقفهم ال ــانوني ،امــا بالنســبة
لل نوات التي يتقلب طبيعة مملها الح ول ملى تــرخيص للعمــل فــي جمهوريــة العــراق وتكــون ذات
طابا اجتمامي او تعليمي او رياضي او ترفيهي فهي غير خاضعة لهذه الضوابط وان امر المشاركة فيها
يعود الى ت دير المشترك وقناماته.
الهيئة  :هيئة ا مالإل وا ت ا ت.

المادة الثانية/
يجوز لل نوات التلفزيونية او ا ذامية المرخ ة من قبل الهيئة للعمل في جمهوريــة العــراق وشــركات
ام مسرابقة لهرالحها او لهرال
الخدمات ذات ال يمــة المضــافة ( )VASالترروي او التنظريم او امامرة س
ام جهة اخرى ا بعد الح ول ملى ترخيص بذلك من قبل الهيئة.
شركات االتهاالت المرخهة او س
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المادة الثالثة/شروط الترخيص:
 .1ي دإل طلب الترخيص الخاص باجراء مساب ة معينة الى الهيئة من قبل المرخص ل قبل ( )30يــوإل
ممــل ملــى ا قــل م ـن المومــد المحــدد قامــة المســاب ة ،وحسررا النمرروذ المعر سد لهررلا ال ررر
والمنشور على المومع االلكتروني للهيئة.
 .2يكررو خطررا الضررما المقررد مررق م ررك شررركات االتهرراالت المرخهررة ل ررر ت طيررة تنفيررل
المسرابقات شرامً لضرررار الناتجررة عرق روء اداء مقرردمي خردمات القيمرة المضررافة ()VAS
ولكافررة الخرردمات المقدمررة مررق مر لهم ،وعلررى شررركات الخرردمات ذات القيمررة المضررافة ()VAS
تزويد الهيئة بما يؤيد ذلك.
 .3تحديد نوع المساب ة والغرض منها وب ورة دقي ة.
 .4تحديد آلية سحب الجوائز واجراءها بحضور ممثلين من الهيئــة وحســب مــاتراه الهيئــة ألغــراض
التدقيق وا شراف.
ة للمساب ة.
 .5ت ديم جدول يتضمن تفاصيل الجوائز المخ
 .6تحديد آلية المشاركة في المساب ة ووسيلة ا ت ال الالزمة لذلك ما تحديد ســعر المشــاركة ســواء
كان ذلك من خالل رسالة ن ية ق يرة او صوتية او ات ال ما التنويه من السعر رقما ً ف ــط فــي
الرسالة الن ية ورقما ً وكتابةً في وســائل ا مــالإل ا خــرى بمــا فيهــا ال ــحو ومواقــا التواصــل
ا جتمامي في كل إمالن من المساب ة دون استثناء وبقري ة تحاكي افهاإل المشتركين.
 .7تحديد تأريخ بداية ونهاية المساب ة ملى ان تزيد مدتها من ثالثة اشهر.
 .8تحديد تأريخ إمالن نتائج المساب ة ملى ان يتعدى اسبوما ً من تأريخ انتهاء المساب ة.
 .9تحديد مومد ومكان توزيا الجوائز ملى ان يتعدى ( 30يوإل) من تأريخ إمالن النتائج.
 .10تتعهد الجهة المرخ ة بتسليم جوائز المساب ة الى الفائزين خالل المهلة المحددة في الف رة (.)8
 .11التعهد كتابة بامتالك جوائز المساب ة وقت ا مالن منها او تحديد ا يرادات المتوقعة من المساب ة
بما يضمن تغقية قيمة الجوائز بعد اقتقاع التكاليو الفعلية للمساب ة من ا يرادات.
المادة الرابعة/
يمن الترخيص من قبل الهيئة خالل ( )15خمسة مشــر يومـا مــن تــأريخ ت ــديم القلــب المســتوفي لكافــة
متقلبات و شروط الترخيص وللهيئة حق رفض القلـب فــي حــال مخالفــة المســاب ة الــى ال ــوانين النافــذة
واللوائ ال ادرة من الهيئة ،وفي حال المواف ة ملى المرخص له ا لتزاإل بتضمين ا مالنــات الرســمية
 سواء ملى الموقا ا لكتروني او ال نوات التلفزيونية وا ذامية  -التفاصــيل الخاصــة بالمســاب ة وحســبماتم تزويد الهيئة بها وبشكل واض لبس فيه وبقري ة تحاكي افهاإل المشتركين.
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المادة الخامسة/
تســتوفي الهيئــة قيمــة مان ــت مليــه المــادة ( )4مــن م ــد التــرخيص المبــرإل مــا شــركات ا ت ــا ت
المرخ ة من قبل الهيئة من ايرادات المساب ات مــن خــدمات ا رقــاإل المخت ــرة أو أ خــدمات اخــرى
ت دمها شركات ا ت ا ت ملى أن تضمن في ا يرادات ضمن كشو مالي واضـ ويـتم التحاســب ملــى
أساس ف لي ولكل مساب ة بشكل منف ل ،ما تزويد الهيئــة بنســخة مــن الع ــد المبــرإل بــين المــرخص لــه
وشركات ا ت ا ت.

المادة الساد ة/
تستوفي الهيئة اجرا ً تنظيميا ً قدره ( )1,000,000مليــون دينــار مراقــي غيــر قابــل للــرد مــن كــل طلــب
ترخيص القامة المساب ة وفــي حــال رغبــة المــرخص لــه تجديــد المســاب ة او تكرارهــا يــتم اســتيفاء اجــر
تنظيمي جديد.

المادة السابعة/
مدة الترخيص هي المدة الممنوحــة لكــل مســاب ة بعينهــا خــالل فتــرة م ــد التــرخيص وتخضــا كافــة هــذه
الضوابط للمراجعة من قبل الهيئة ،ملى ان يتم اشعار المرخص له بالتعديالت بمدة ت ل من ( )3اشهر.

المادة الثامنة/
تعلن ا جابة ال حيحة واسماء الفائزين ويتم ا مالن من اسماء الفائزين ثالث مرات باليوإل وملى مــدار
ثالثة اياإل التي تلي فرز النتائج وتحديد اســماء الفــائزين مبــر الوســيلة ا مالميــة المعنيــة بالمســاب ة وكمــا
تنشر اسماء الفائزين ملى الموقا ا لكتروني الخــاص بــالمرخص لــه لمــدة ت ــل مــن شــهر مــن تــاريخ
انتهاء المســاب ة وتزويــد الهيئــة مايثبــت تســليم الجــوائز للفــائزين وفــي حــال تعــذر تســليم بعــض الجــوائز
ألصحابها فعلى المرخص له ت ديم بيان بم دار تلك الجوائز واســماء اصــحابها الــى الهيئــة ،وا جــراءات
المزما اتخاذها من قبلهم لضمان ح وق الفائزين.

المادة التا عة /شروط عامة
 .1يجب ان تتضمن اسئلة المساب ة او طري ة اقامتها ما يخالو ال وانين والن وص الدستورية او ما
يخــل بمبــادا اللياقــة وا داع العامــة او تتضــمن التحــريض ملــى العنــو والكراهيــة ,او مــايمس
بمباد ء ا ديان او الشعائر والق وس الدينية.
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مند وضا ا سئلة يرامى ا متماد ملى البحث والتفكير الذهني.
العمل بكل موضومية وصدق وامانة من قبل جميا المكلفين باممال المساب ة في مراحلها المتتابعـة
من است بال وت ييم وتحكيم وفرز و يجوز لهم المشاركة بالمساب ات.
يجوز المشاركة في المساب ة من قبل العاملين في ال ناة المرخص لها او مالكها.
يجوز المشاركة في المساب ة من قبل العاملين في الهيئة.
يحق للهيئة ال ياإل بجو ت رقابية للتح ق من تنفيذ المساب ات وف ا للشروط واحكاإل هذه الالئحة.
للهيئة الحق في تعليق او ال اء المسابقة في حالة مخالفة المررخص لر لهرلل الشرروط واالحكرا
والتعليمات النافلة ،ولهرا الحرق بفرر ال رامرات المنا ر ة وفقرا احكرا القروانيق الهرادرة فري
جمهورية العراق و االمرر ( )65النافرل وعقرد الرخهرة الم رر و يرة مروانيق مط قرة و نظمرة
وتعليمات صادرة عق الهيئة واء النافلة منها حاليا او تلرك التري تت نا را الحقرا ،كمرا ا للهيئرة
الحق في الزا المرخص ل بتعويض المشتركيق عق م مخالفات تهدر مق م ل .
تكون هــذه المســاب ات خاضــعة للتــدقيق مــن أ جهــة رقابيــة وفــق لل ــوانين النافــذة فــي جمهوريــة
العراق.
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