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 االتصاالت المرخصةشركات مسابقات الئحة تنظيم 

 تصةاالتهيئةة اعالة و لاالصــياتا   و دستور جمهورية العراق  من    (103)المادة  إسـتناداً إلى     

فــ  هــ   والضــوابا المنتنــة ختص وعقــا التــر( النـافـــ  2004( لســـنة )65)التشــريع   بموجــا اـمـــر

تلــا التــ  تتنناهــا  أو نظمة صادرة عن الهتئة سواء النافــ ة منهــا االتــاً أو أة قوانتن مطنقة و أي  ، أرخصةال

 ً  شــرتا  االتصــاال عااد ه   اليئحة الت  تنظم ضوابا وشروط تقايم المسابقا  من قنل  إ، فقا تم  الاقا

 ،ال من قنل هتئة االعيم واالتصا  المرخصة

 

 التعريفات: /المادة االللى

 ة أو عتنتــة()ماديــ    للفوز بجــائ ة معتنــة  ين ل فتها المتسابق مجهوداً   ذا  مردود ايجاب مسابقة    المسابقة:

 العراق.جمهورية  العاملة ف  و   مرخصة من قنل هتئة االعيم واالتصاال ال  االتصاال شرتا   من قنل  

 ا مؤسســ ااــاا اللتقــايم مســابقة لصــالحها او لصــال   رخصــةماالتصــاال  الشــرتا  : المةةرخص لةة   

 مع مراعاة سيمة موقفهم القانون .  مستفتاينالشخاص  االاو   تجارية  ال

 : هتئة االعيم واالتصاال .  الهيئة

 

 / المادة الثانية

كمةا ،  هتئــةالقنــل  مــن  ب لا  بعا الحصول على ترختص    مسابقا  اال  اجراء  االتصاال لشرتا   ال يجوز  

الترليج ال تخصيص ارقاو مختصةرة للمسةابقات ريةر المرخصةة مة  قهةئ الهيئةة   ل   للمرخصاليجوز  

  ( ال الجهات االال مية ال اّي جهة اخرى.VASلالتي تنظمها شركات الخدمات ذات القيمة المضافة )

 

 شرلط الترخيص:  /  الثالثةالمادة 

 ( يــوم30قنل )  المرخص ل نل  هتئة من قالباجراء مسابقة معتنة الى  يقام طلا الترختص الخاص   .1

لحسةةا النمةةوذم المعةةّد لهةة ا ال ةةر  ، ن الموعــا المحــاد القامــة المســابقةعلــى االقــل مــ  عمــل

 .لالمنشور اللى الموقع االلكترلني للهيئة

مةة مة  قهةئ المقا  المســابقا   قتمــة   يغطــ بمــا    دينار عراق   ملتار  15  بقتمة  ضمان  خطاب  تقايم .2

 خــيل  هــااجراء  الم مــع  (VASدمات ذات القيمة المضافة )ال م  قهئ شركات الخ  المرخص ل 
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ال شةركات الخةدمات ذات القيمةة المضةافة   المرخص ل   على  فرضها  المتوقع  الغراما   او   السنة

(VAS)   تلقائ   بشكل  ويجاد,  المخالفا   رصا  اال  ف   ً لمــرخص لــت مســتمر ا  تان  اال  ف   سنويا

 بإقامة المسابقا .

االة    (2بموجةا الفقةرة )   قهةئ شةركات االتصةاالت المرخصةةالمقّدو م  يكون خطاب الضمان .3

الة  وةوا اداا شةركات الخةدمات ذات القيمةة   شام ً لألضةرار الناتجةة  ل ر  تنفي  المسابقات

للكافةةة الخةةدمات المقدمةةة مةة  قهةةئ شةةركات الخةةدمات ذات القيمةةة المضةةافة ( VASالمضةةافة )

(VAS.) 

 .دقتقةوبصورة  منها  تحايا نوع المسابقة والغرض   .4

واســا مــاترا  الهتئــة ـ ــراض   بحضور ممثلتن عن الهتئــةواجراءها  ة سحا الجوائ   تحايا آلت   .5

 .التاقتق واالشراف

 تقايم جاول يتضمن تفاصتل الجوائ  المخصصة للمسابقة. .6

ة المشارتة ف  المسابقة ووستلة االتصال اليزمة ل لا مع تحايا ســعر المشــارتة ســواء تحايا آلت   .7

ً ت عــن الســعر  ي تنو مع ال  مناشر  خيل رسالة نصتة قصترة او صوتتة او اتصالتان ذلا من    رقمــا

بمــا فتهــا الصــحق ومواقــع  وســائل االعــيم االخــرا  فــ   تتابــةً رقماً و   و   فقا ف  الرسالة النصتة

 وبطريقة تحات  افهام المشترتتن.  تثناءدون اسعن المسابقة تل إعين   التواصل االجتماع  ف 

 اشهر. ستةية ونهاية المسابقة على ان ال ت يا ماتها عن  تحايا تأريخ باا .8

9.  ً  من تأريخ انتهاء المسابقة. تحايا تأريخ إعين نتائج المسابقة على ان ال يتعاا اسنوعا

 يوم( من تأريخ إعين النتائج.  30تحايا موعا ومكان توزيع الجوائ  على ان ال يتعاا  ) .10

   (.9ف  الفقرة ) لى الفائ ين خيل المهلة المحادةقة اتتعها الجهة المرخصة بتسلتم جوائ  المساب  .11

التعها تتابة بامتيك جوائ  المسابقة وقت االعين عنها او تحايا االيرادا  المتوقعة من المســابقة  .12

 بما يضمن تغطتة قتمة الجوائ  بعا اقتطاع التكالتق الفعلتة للمسابقة من االيرادا .

 

 الرابعة/ المادة 

ال لصةال  شةركات الخةدمات ذات   نظيم ال إقامة اّي مسابقة لصالح الترليج ال الت   للمرخص لال يحق  

قةدو خطةاب الضةمان المشةار االال مية ال اّي جهةة اخةرى مةالم ي(  ال الجهات  VASالقيمة المضافة )

 ه   ال ئحة.م  المادة الثالثة/شرلط الترخيص م     (2الي  في الفقرة )

 

 / الخامسةالمادة 

طلــا المســتوف  لكافــة المــن تــأريخ تقــايم    ايومــ   ( خمسة عشــر15)هتئة خيل  اليمن  الترختص من قنل  

فــ  اــال مخالفــة المســابقة الــى القــوانتن النافــ ة شروط الترختص وللهتئة اق رفض الطلــا متطلنا  و  

 -ة  ا  الرســمت وف  اال الموافقة على المرخص لت االلت ام بتضمتن االعين   واللوائ  الصادرة عن الهتئة
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 التفاصتل الخاصة بالمسابقة واســا مــا  -  سواء على الموقع االلكترون  او القنوا  التلف يونتة واالذاعتة

 .لنس فتت وبطريقة تحات  افهام المشترتتن  تم ت ويا الهتئة بها وبشكل واض  ال

 

 

 / السادوةالمادة 

المنــرم مــع شــرتا  االتصــاال  مــن ( مــن عقــا التــرختص  4قتمة مانصت علتــت المــادة )تستوف  الهتئة  

خاما  اخرا تقامها شرتا  االتصاال  علــى   ايرادا  المسابقا  عن خاما  االرقام المختصرة أو أي  

أن تضمن ف  االيرادا  ضمن تشق مال  واض  ويتم التحاسا على أساس فصل  ولكل مســابقة بشــكل 

تلة االعــيم ( او وســ VASلخامة المضافة )مجه  امع ت ويا الهتئة بنسخة من العقا المنرم بتن  منفصل،  

 .معكمجهة اخرا   او اي  

 

 / السابعةالمادة 

هــ   وتخضــع تافــة    الماة الممنواــة لكــل مســابقة بعتنهــا خــيل فتــرة عقــا التــرختصماة الترختص ه   

 .( اشهر3لتعايي  بماة التقل عن ), على ان يتم اشعار المرخص لت باالضوابا للمراجعة من قنل الهتئة

 

 / الثامنةالمادة 

على مــاار و تعلن االجابة الصحتحة واسماء الفائ ين ويتم االعين عن اسماء الفائ ين ثيث مرا  بالتوم 

وتما تنشر اسماء الفائ ين على الموقع االلكترونــ   ثيثة ايام الت  تل  فرز النتائج وتحايا اسماء الفائ ين

يثنــت تســلتم  انتهــاء المســابقة وت ويــا الهتئــة مــالماة التقــل عــن شــهر مــن تــاريخ    بالمرخص ل الخاص  

تقايم بتان بمقاار تلــا  المرخص ل الجوائ  للفائ ين وف  اال تع ر تسلتم بعض الجوائ  الصحابها فعلى 

 لضمان اقوق الفائ ين.  قهل الجراءا  الم مع اتخاذها من  جوائ  واسماء اصحابها الى الهتئة, واال

 

 : شرلط الامة /التاوعةالمادة  

يجا ان ال تتضمن اسئلة المسابقة او طريقة اقامتها ما يخالق القوانتن والنصوص الاستورية او ما  .1

ــة, او مــايمس  ــى العنــق والكراهت ــة والداب العامــة او تتضــمن التحــريض عل ــادل اللتاق يخــل بمن

 بمناديء االديان او الشعائر والطقوس الاينتة.

 والتفكتر ال هن .  على النحث  يراعى االعتمادعنا وضع االسئلة  .2
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العمل بكل موضوعتة وصاق وامانة من قنل جمتع المكلفتن باعمال المسابقة ف  مراالها المتتابعــة  .3

 المشارتة بالمسابقا . حكتم وفرز وال يجوز لهممن استقنال وتقتتم وت 

 .ميتهاالمرخص لها او  الشرتة ال يجوز المشارتة ف  المسابقة من قنل العاملتن ف    .4

 الهتئة.لمشارتة ف  المسابقة من قنل العاملتن ف   ال يجوز ا .5

على شرتا  االتصاال  مسؤولتة إستقطاع الضــرينة عــن العقــود المنرمــة مــع الشــرتا  المقامــة  .6

لخاما  القتمة المضــافة وفقــاً لضــوابا وتعلتمــا  الهتئــة العامــة للضــرائا النافــ ة وإعــيم الهتئــة 

 باالجراءا  المتخ ة.

 وال  رقابتة للتحقق من تنفت  المسابقا  وفقا للشروط وااكام ه   اليئحة.يحق للهتئة القتام بج  .7

 لهة   الشةرلط لاالحكةاو  للهيئة الحق في تعليق ال ال اا المسابقة في حالة مخالفة المةرخص لة  .8

الصةادرة فةي ر  ال رامةات المناوةهة لفقةاً احكةاو القةواني  ، للهةا الحةق بفةلالتعليمات الناف ة

 نظمةةأل  أل أيةة قةواني  مطهقةة  أ  القةد الرخصةة المهةرو( النافة  ل65االمةر )  لجمهورية العراق  

ً   الصادرة ال  الهيئة وواا الناف ة منها حالياً    لتعليمات كمةا ان للهيئةة ،  تلة  التةي تتهناهةا الحقةا

مة  قهلة  ال مة  قهةئ  تصةدر الة  أي مخالفةات  تعويض المشةتركي ب  المرخص ل في الزاو    الحق

 .(VASالقيمة المضافة )  شركات الخدمات ذات

 نتيجةة لقيةاو المةرخص لة  يحق للهيئةة إتخةاذ االجةرااات القانونيةة لفةر  ال رامةات المناوةهة .9

االال مية ال شركات الخدمات ذات   الجهاتارقاو مختصرة للمسابقات المقامة م  قهئ  بتخصيص  

 ارقةاو مة  قهةئ الهيئةة، ال تخصةيص مرخصةةريةر   ( ال اي جهة اخةرىVASالقيمة المضافة )

 م  قهئ الهيئة لالمقامة م  قهئ الجهات المرخصة.  مختصرة للمسابقات رير المرخصة

فــ  جمهوريــة   ةتكون هــ   المســابقا  خاضــعة للتــاقتق مــن أي  جهــة رقابتــة وفــق للقــوانتن النافــ  .10

 العراق.

 

 


