
 الشروط واألحكام

 "كورك مليونير"إلجراء النشاط الترويجي لحملة 

 

 .كورك تيليكومالترويجية )المسابقة( منظمة لترويج الخدمات المقدمة من  األنشطة

 المتوفر للرسائل القصيرة: الرمز .1

 الدولة الشركة الخدمة الرمز

    

 العراق كورك تيليكوم االشتراك 377

378 
مسابقة الرسائل 

 القصيرة

 كورك تيليكوم
 العراق

 هي 378و 377من كل الرسائل المرسلة  ،عراقي دينار 500هي  378 الرمز إلىالرسائل المرسلة  تكلفة 1.1

 الفترة التجريبية.  انتهاءالذي يصل للمشتركين عند  "مليونير مجانية ما عدا المحتوى من "كورك

دينار  300بعد ذلك يتم اقتطاع  ،يوم مجاني تجريبي واحد يتم منح "كورك مليونير" في مسابقة االشتراكعند  1.2

 :يتوفر الشحن الجزئي أيًضا عراقي يوميا.

  3سيتم فرض رسوم على المستخدم مقابل المحتوى اليومي الذي يتلقاه، مع العلم أنه يمكن إرسال 

 دينار عراقي لكل محتوى. 100محتويات يوميًا كحد أقصى، بتكلفة 

  دينار عراقي 100المستخدم محتوى واحد يوميًا، فسيتم اقتطاع إذا تلقى 

  دينار عراقي 200محتويين يوميًا، فسيتم اقتطاع  2إذا تلقى المستخدم 

  دينار عراقي وهو إجمالي تكلفة االشتراك  300محتويات يوميًا، فسيتم اقتطاع  3إذا تلقى المستخدم

 اليومي

  لن يتلقى المشترك محتوى اليوم الرصيد،في حالة عدم كفاية. 

أي رمز من الرموز أو عن طريق إرسال " كورك مليونيرمسابقة "يمكنهم االشتراك في  من كورك ونالمشترك 1.3

إضافية للجوائز ويصله يوميا معلومات  فرصكل مشترك على . يحصل 377إلى  إرسال رسالة نصية فارغة

نقطة اشتراك  50 المشتركون أيضا عند نجاح تجديد الخدمة علىيحصل  ".معلومة اليومشيقة من خدمة "

على  "كورك مليونير" إليقاف الخدمة .للجوائز التي يتم منحها عبر السحب وآلية أعلى رصيد من النقاط

 " على الرمز المرادف.قفالمشترك إرسال كلمة "

 :منظم المسابقة .2

 .العراقومقرها  مشغّل االتصاالت الخلوية كورك تيليكوم 2.1

 اسم المسابقة: . 3

 "كورك مليونير" 3.1

 



 المكان: 4

 .العراق 4.1

 اإلطار الزمني للمسابقة: .5

السابقة  المستخدمين المشتركين في الخدمة سيتم تسجيل. 2021 ابريل 1في " كورك مليونير" سابقة تبدأ  5.1

 لجوائز الجديدة.ل، وسيتم تحويل نقاطهم " الجديدةكورك مليونير"اربح مع كورك" تلقائيًا في خدمة "

 قبول شروط االستخدام:. 6

هنا: هي متاحة للجميع و يضمن جميع المشتركين بأنهم قد قرأوا وفهموا تماما هذه الشروط واألحكام 6.1

www..korektel.com 

الشروط  وفهمهم لهذهجميع المشتركين قبولهم التام  يقر، 377رقم العلى  عبر إرسال رسالة نصية قصيرة 6.2

 :ويوافقون على واألحكام،

 " من الجهة المنظمة على هواتفهم المحمولة.كورك مليونيررسائل نصية قصيرة متعلقة بمسابقة "تلقي  6.2.1

أي شركة أخرى  المنظمة أوعروض إعالنية عبر الرسائل النصية القصيرة من الجهة  رسائل أوتلقي  6.2.2

 .تتعامل مع الجهة المنظمة

في حالة أي أي وقت.  واألحكام في وهذه الشروطالجهة المنظمة تحتفظ بالحق بإلغاء أو تعديل هذا العرض  6.3

 www..korektel.com على تغيير، سيتم نشره

يعد  بالمسابقة،األخرى المتعلقة  وجميع المسائل النتائج، السلوك، األحكام،نزاع بشأن الشروط و ة نشوبفي حال 6.4

 النقاش فيه. وال يجوزقرار الجهة المنظمة نهائيا 

في  األخذدون المنظمة )هذا العرض ساري من قبل الجهة  والتأثير طالماهذه االتفاقية سارية المفعول  تعد 6.5

 أو التحديث( الصيانة المنظمة لإلصالحات،سبيل المثال  على للعرض ألسباب تشغيلية.مؤقت االعتبار أي تعليق 

 في المسابقة: المشاركون. 7

 المؤهلون لالشتراك: 7.1

 المنظمة،أو أي من شركاء الجهة  ،ف الموظفين من قبل الجهة المنظمةاألشخاص الطبيعيون )بخال 7.1.1

شركة كورك تيليكوم عمالء  من وأزواجهم(الدرجة الرابعة  وأيضا أقاربهم حتى المسابقة،خالل فترة 

إذا كان الفائز قاصر، يجب على الوصي عليه أن يكون حاضرا في يوم تسليم  المسابقة.خالل فترة 

 أنه الوصي. وشهادة تثبتالجائزة الستالمها على أن يكون معه بطاقة هويته 

الكيانات القانونية )على سبيل المثال المشتركون في خدمات الهواتف المحمولة المملوكة من قبل  7.1.2

الت المشاركة في هذه الحملة( يحق فقط لألشخاص المفوضين شركات بأي من شركات االتصا

 بالتوقيع بالنيابة عن الكيانات القانونية باستالم الجائزة.

يحق للجهة المنظمة أن تستبعد أي مشارك إذا كانت هناك أسباب وجيهة لالعتقاد بأن المشارك قد أخل  7.1.3

 . واألحكامبأي بند من الشروط 



 سارية، صحيحة،يضمن المشاركين بأن جميع المعلومات المقدمة  المسابقة،من خالل المشاركة في  7.1.4

 . وكاملة

في خدمة  ساري المفعول اشتراكهمسيبقى  خدمة "اربح مع كورك"في  اشتركواالذين  نوالمستخدم 7.1.5

 نقاطهم/فرصهم التي جمعوها. وسيحتفظون بكل "كورك مليونير"

 وآلية االنسحاب المعلومات،على  الحصول وسهولةتوافر  . 8

 www..korektel.com :موقعجميع المعلومات الخاصة بالمسابقة متاحة لمشاركي المسابقة على  8.1

الفرص( التي يحرزها المشاركون خالل المسابقة سترسل  /)المشاركات الفرصالمعلومات الخاصة بعدد  8.2

 وأيضا بين ولعبة األسئلةللمشتركين عبر رسائل نصية قصيرة تلقائيا كجزء من الحوار بين المتسابقين 

أي وقت من األوقات يستطيع المشترك إرسال  النقاط فيلمعرفة رصيد   ."اليوم "معلومةوخدمة المشتركين 

 . 378" في رسالة نصية على الرقم scoreكلمة "رصيد" أو "

 " فيقفكل مشارك الخروج من المسابقة أو وقف تلقي أي معلومات عن المسابقة عبر إرسال كلمة " يستطيع 8.3

رسالة نصية على لرقم المناسب. وإذا اختار المشارك إعادة إرسال رسالة جديدة على الرقم المناسب فسوف 

 .يتم اعتباره مشاركا مرة أخرى

بإعالن انتهاء المسابقة على الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة  الجهة المنظمةفي حال انتهاء المسابقة ستقوم  8.4

 www..korektel.com وهو

ويطبق ضرر للمشتركين  أيالتغير يجب إشعار المشتركين من دون تحمل  وفي حال يجوز تغير األرقام ال 8.5

 في المسابقة التالية. التغير

الجوائز التي فاز بها متسابقون  بتسليم من التزامهالجهة المنظمة ا  يعفيلمبكر للمسابقة الأو اإلنهاء ا االنقطاع 8.6

تستثنى من ذلك الحاالت التي يكون فيها االنقطاع أو انتهاء فيذ اإلجراءات األخرى المطلوبة. بالفعل وتن

 .للمسابقةالجهة المنظمة داث خارجة عن سيطرة المسابقة ناتجا عن أح

طرف آخر إال في اإلفراج عن أي معلومات شخصية خاصة بالمشتركين ألي  للمسابقةالمنظمة لجهة ل ال يحق 8.7 

 . للعراقأو لالمتثال للهيئات الحكومية ذلك بموجب القانون  طلب منهاحال 

بالحق في عدم الدخول في مفاوضات مكتوبة أو أي نوع آخر من االتصال مع  الجهة المنظمةحتفظ ت 8.8

وفقا لمتطلبات التشريعات الحالية لدولة  والشروط أوألحكام لما يتوافق مع ا وذلك إالالمشاركين في المسابقة 

 اإلمارات. 

 قوانين االشتراك في المسابقة: . 9

قنوات  تتوفرس. 377على المشترك أن يرسل رسالة نصية قصيرة على الرمز  المسابقة،لالشتراك في  9.1

 لعبة الرقمية الجديدة.الإضافة  عند ،من الخدمة الثانيةاشتراك جديدة عبر اإلنترنت الحقًا في المرحلة 

تحتوي على سؤال وإجابتين  ورسالة ترحيباألولى للجوائز  فرصهعند االشتراك بالمسابقة سيتلقى المشارك  9.2

المشارك على السؤال عن طريق إرسال رسالة  يجيب) خاطئة)إجابة واحدة صحيحة وباقي اإلجابات  األقلعلى 

 .الصحيحة )اإلجابات ممثلة برقم( على الرقم التفاعلي المناسب قصيرة تحتوي على اإلجابة

 

http://www.tbd.iq/


كحد أدنى والتي تجمع خالل المسابقة. اإلجابة الخاطئة  فرصة 50يحصل المشترك على  صحيحة،لكل إجابة  9.3

 :وستضاف النقاط لكل إجابة صحيحة على السؤال الوارد في وضعين. ةفرص 20تعطي 

 20و صحيحة،لكل إجابة  فرصة 50الوضع األساسي: ويحصل المشارك في الوضع األساسي على  9.3.1

 لكل إجابة خاطئة.  فرصة

أكثر من تلك  فرصالمكافأة: ستكون هناك عدة مراحل مكافآت حيث يحصل المشارك على  مراحل 9.3.2

 .لساعات عدة دقائقمن التي يحصل عليها في الوضع األساسي. مدة هذه المراحل قد تمتد 

إضافية  فرصتمنحهم والتي س (377" )عبر الرمز معلومة اليوم"خدمة االشتراك في  كوركي مشتركبإمكان  9.4

يحصل  بنجاح،ديد االشتراك للجوائز باإلضافة إلى معلومات ممتعة. يتم تجديد االشتراك يوميا. عند تج

 3فرصة لكل محتوى يومي، بالعلم أنه هناك  50) إضافية فرصة 150على  المنضمين لخدمة االشتراك

 محتويات يومية بالمجموع(.

 وترتيب الجوائزمكان، تاريخ، وقت . 10

فترة الجائزة أكثر من مرة واحدة خالل  نفس نوع يربح أن( MSISDNرقم مشترك واحد )يمكن ل ال 10.1

 المسابقة.

بتوقيت من اليوم األول للمسابقة  00:00:01 الساعةتشكيل سجل المشتركين طوال فترة المسابقة سيبدأ عند  10.2

 بتوقيت أربيل. اليوم األخير للمسابقة من 23:59:59 وينتهي عند الساعةأربيل 

 المخولون من الجهة المنظمة. في حضور نفسهاالمنظمة الجهة تسليم الجوائز سيتم في موقع  10.3

 الجوائز مذكورة أدناه:

 :)عبر السحب( سبوعيةالجائزة األ 10.4

كل أسبوع )في األسابيع التي ال يتم فيها منح جوائز شهرية أو كبرى منح تسنقدا د.ع  2,500,000 10.4.1

 خاصة( أو

حتى يتكون السجل من مجموعات إدخال تتوافق مع إجمالي الفرص التي حصل عليها كل مشترك  10.4.2

خالل المسابقة يتم تعيين كل فرصة حصل عليها . 23:59:59في  أيام السبت المدونة أعاله

الحاصل المشارك المشترك. على سبيل المثال،  قاعدة بياناتالمشترك لألجوبة لرقم سحب فريد في 

فرصة  500والحاصل على  مرة 50في السحب  (MSISDNيتكرر رقمه ) ةفرص 50 على

 السحب يحدد فائزا واحد فقط. .مرة في السحب على الجائزة 500 رقمه يتكرر

 

سيتم إعالم الفائز عن طريق كورك تيليكوم عبر مكالمة هاتفية للرقم المشترك به. سيحصل الفائز  10.4.3

الفائزين، عبر كورك  اءأسمأيام عمل من تاريخ الترشيح. يتم اإلعالن عن  10على إشعار خالل 

أنشطة ترويجية  عبروأيًضا ، تيليكوم أو عبر رسائل نصية قصيرة لجميع المشتركين في السجل

 أخرى مثل اإلعالنات التلفزيونية والراديو ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي وما إلى ذلك.

 

يمكنهم  ذلك،ومع  .للفائزين بالجوائز األسبوعية الفوز بالجائزة األسبوعية أكثر من مرةال يمكن  10.4.4

 .الفوز بجوائز أخرى

 

 



 :(صحاب الرصيد األعلىأل)الجوائز الشهرية  10.5

 

 شهر كلرصيد صحاب أعلى ألع ستمنح .د 5,000,000 10.5.1

 

على رصيد هو المشارك الذي جمع أكبر عدد من النقاط من أل الشهرية جائزةالسيكون الفائز ب 10.5.2

تجديد االشتراك اليومي على ، أو من 378الرسائل القصيرة المرسلة إلى الرمز القصير المميز 

 .على األقل خالل هذه الفترة( 1)بما في ذلك نقطة واحدة  المقابلة،نهاية الفترة  حتى (377الرمز 

 

إعالم الفائز عن طريق كورك تيليكوم عبر مكالمة هاتفية للرقم المشترك به. سيحصل الفائز  سيتم 10.5.3

أيام عمل من تاريخ الترشيح.  يتم اإلعالن عن اسم أو األحرف األولى من  10على إشعار خالل 

 ،السجلاسم الفائزين، عبر كورك تيليكوم أو عبر رسائل نصية قصيرة لجميع المشتركين في 

أنشطة ترويجية  عبروأيًضا ، بر الرسائل القصيرة لجميع المشاركين المدرجين في السجلأو ع/و

 ذلك.أخرى مثل اإلعالنات التلفزيونية والراديو ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي وما إلى 

جميع المستخدمين  للفوز، رصيد، يتأهلعلى أمن خالل آلية صاحب  الشهريةتم منح الجوائز  10.5.4

مع نقاطهم المجمعة من خالل الرسائل القصيرة  الذين يشاركون في لعبة الرسائل النصية القصيرة

المستخدم صاحب أكبر عدد من النقاط من الرسائل القصيرة . 378المرسلة إلى الرمز المختصر 

حالة حصول  في .خالل اليوم يصبح الفائز 23:59:59حتى  378المرسلة إلى الرمز المختصر 

يفوز المستخدم  اليوم،خالل  23:59:59مستخدمين أو أكثر على نقاط متساوية في تمام الساعة 

 .الذي جمع النقاط بشكل أسرع

 

الفوز  ولكن يمكنهعلى رصيد ال يمكنه الفوز بجائزة أعلى رصيد ثانية أل الشهرية جائزةالالفائز ب 10.5.4

 .باي جائزة من الجوائز األخرى

 

 :(عبر السحب) عيد الفطرجوائز  10.6

 

 التالي: التاريخالسحب في  آليةعبر  فائزين 10لـ ر.ع نقدا ستمنح لعشرة  1,000,000 10.6.1

16/05/2021 

من  إدخال تتوافق مع إجمالي الفرص التي حصل عليها كل مشترك يتكون السجل من مجموعات

خالل المسابقة يتم تعيين كل فرصة حصل عليها . 23:59:59في  أعاله حتى التاريخ بداية الحملة

المشارك المشترك. على سبيل المثال،  قاعدة بياناتالمشترك لألجوبة لرقم سحب فريد في 

 500والحاصل على  ةمر 50في السحب  (MSISDNيتكرر رقمه ) ةفرص 50 الحاصل على

 واحد فقط. سحب يحدد فائزاكل  .مرة في السحب على الجائزة 500 رقمه فرصة يتكرر

 

سيتم إعالم الفائز عن طريق كورك تيليكوم عبر مكالمة هاتفية للرقم المشترك به. سيحصل  10.6.2

أيام عمل من تاريخ الترشيح.  يتم اإلعالن عن اسم الفائزين عبر  10الفائز على إشعار خالل 

عبر الرسائل أو  /و  كورك تيليكوم أو عبر رسائل نصية قصيرة لجميع المشتركين في السجل. 

أنشطة ترويجية أخرى مثل  عبروأيًضا ، جميع المشاركين المدرجين في السجالقصيرة ل

 .اإلعالنات التلفزيونية والراديو ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي وما إلى ذلك

 

جوائز ال، يمكنهم الفوز بلكن. أكثر من مرة بنفس الجائزةالفوز  نوروز وائزبجال يمكن للفائزين 10.6.3

 .خرىاأل

 الجائزة الكبرى: 10.7

 

 في نهاية فترة الستة أشهر عن طريق السحب. سيحددالفائز بالجائزة الكبرى  10.7.1



 

 

 أربيلفي  ببيتالفائز بالجائزة الكبرى سيفوز  10.7.2

 

يتكون السجل من مجموعات إدخال تتوافق مع إجمالي الفرص التي حصل عليها كل مشترك من  10.7.3

خالل المسابقة يتم تعيين كل فرصة . 23:59:59في بداية المسابقة حتى اليوم األخير من المسابقة 

المشترك. على سبيل المثال،  قاعدة بياناتحصل عليها المشترك لألجوبة لرقم سحب فريد في 

والحاصل  مرة 50في السحب  (MSISDNيتكرر رقمه ) ةفرص 50 ك الحاصل علىالمشار

 السحب يحدد فائزا واحد فقط. .مرة في السحب على الجائزة 500 رقمه فرصة يتكرر 500على 

 

سيتم إعالم الفائز عن طريق كورك تيليكوم عبر مكالمة هاتفية للرقم المشترك به. سيحصل  10.7.4

عبر كورك  الفائزأيام عمل من تاريخ الترشيح.  يتم اإلعالن عن اسم  10الفائز على إشعار خالل 

أنشطة ترويجية  عبروأيًضا ، قصيرة لجميع المشتركين في السجل تيليكوم أو عبر رسائل نصية

. أخرى مثل اإلعالنات التلفزيونية والراديو ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي وما إلى ذلك

رسوم االشتراك أو الرسائل النصية )المشاركون مؤهلون للفوز بالجائزة بتفاعل واحد فقط 

 .خالل فترة الحملة( 378القصيرة المرسلة إلى الرقم المختصر 

 باشرةالسحوبات الم 10.8

 .لإلعالن عن الفائزين بالمسابقة ةمباشر باتسحوقد تجري كورك تيليكوم  10.8.1

 شروط الجوائز: .11

 .يوم من تاريخ انتهاء المسابقة 170سيتم تسليم جميع الجوائز خالل مدة ال تتجاوز  11.1

 تشريعات حالية ذات صلة.الفائز هو المسؤول عن دفع الضرائب والجمارك المستحقة للجائزة بموجب أي  11.2

يجب على الفائزين أن يثبتوا خطيا بأنهم المالك القانوني الجهة المنظمة. سيتم االتصال بالفائزين من قبل  11.3

لهم الفوز بالجائزة ويجب استكمال جميع الوثائق الالزمة التي يوفرها المنظم. يجب  وبأنه يحق الفائز،للرقم 

ق الهوية من أجل استالم الجائزة. قد يتم استالم الجائزة من قبل ممثل للفائز على جميع الفائزين تقديم وثائ

 وذلك بناء على تأكيد خطي من الفائز.

استعمال أي من معلوماتهم، بما من  كورك تيليكومعبر االشتراك في المسابقة، يوافق الفائزون على تمكين  11.4

دولة ألغراض  وفي أيوسط آخر أو على أي  تيليكومكورك  في ذلك اسم العائلة، صور، وصور الفيديو على

 رسوم. وبدون أيدعائية بدون موافقة مسبقة من الفائز 

فائزين وصفاء، وإذا رفض الفائز الجائزة أو لم يستلمها، يحق للمنظم بأن  5المنظم سيختار ما يصل إلى  11.5

أيام من إعالمهم،  10 ـالء الجائزة في خالل يتصل بأحد الوصفاء ليستلموا الجائزة. إذا لم يستلم أي من الوصفا

 الهيئة إلىالرجوع  وذلك بعد ستعد الجائزة ملكا للمنظم

 القرارات التي يتخذها المنظم نهائية ولن يتم الدخول في أي مفاوضات. الجوائز غير قابلة للتحويل. 11.6
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أي خطأ، إغفال، انقطاع، عيب، تأخير في التشغيل أو اإلرسال،  مسؤولية عنتتحمل أي  الالمنظمة الجهة  12.1

 تماما وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. عندما ال يكون تحت سيطرتها االتصاالتخط أو فشل في 

تعليق المسابقة مؤقتا كلما دعت الحاجة ألسباب تشغيلية )على سبيل المثال  بحقالمنظمة الجهة تحتفظ  12.2

المسابقة في أقرب وقت ممكن بعد أي  بإعادةالمنظمة الجهة د هعت(. تالتحديثأو  راء الصيانةإلج لإلصالح،

 تعليق مؤقت.

في المسابقة في جميع  المنطقي خالل االشتراك واتباعبتوخي الحذر  المشتركينالمنظمة الجهة تنصح  12.3

 األوقات.

 إخالء المسؤولية عن الضمانات .13

يفهم المشاركون ويوافقون على أن مشاركتهم في هذه المسابقة هي على مسؤوليتهم الخاصة وبقرارهم ولم  13.1

 يتم إجبارهم على المشاركة في هذه المسابقة بأي طريقة.

تضمن، ولم تصرح أو تعرب عن أن أي جزء من المسابقة سيكون بدون انقطاع أو بدون  الالمنظمة الجهة  13.2

 أخطاء. 

تحمل أي مسئولية عن أي  مورديها،أو  وكالءها،أو أي من مدراءها، موظفيها، الجهة المنظمة  تقبل ال 13.3

 أو خيبة أمل يعاني منها أي من المشتركين في المسابقة أو من جراء قبولهم الجائزة.   إصابة، خسارة، ضرر،

أنظمة مسؤولة عن أي مشاكل أو خلل فني ألي من شبكات أو خطوط الهاتف،  ليستالمنظمة الجهة  13.4

الكمبيوتر على األنترنت، مقدمي الخدمات، أو أجهزة الكمبيوتر، أعطال البرامج ألي بريد إلكتروني أو 

إدخال يتم استالمه بسبب خلل فني أو ازدحام على شبكة األنترنت، خطوط الهاتف أو أي موقع إلكتروني، أو 

أي مزيج منها، بما في ذلك أي إصابة أو ضرر لكمبيوتر المشارك أو كمبيوتر أو هاتف أي شخص ذو صلة 

 من جراء االشتراك أو تحميل أي مواد خاصة بالمسابقة. 

عبر االشتراك في المسابقة، يوافق المشتركون على أال تتم أي مطالبة تتعلق بالخسارة أو اإلصابة )بما في  13.5

الشركات األم، الشركات التابعة، المدراء،  المنظمة،الجهة اصة، غير مباشرة، أو تبعية( من ذلك خسائر خ

الحقوق أو اإلجراءات من أي نوع ناجمة عن قبول  ، اإلصابات،وكل الخسائرالموظفين، أو الوكالء من أي 

 الممتلكات. واألضرار في، اإلصابات الشخصية، الموت، وبدون استثناءأو استعمال أي جائزة، بما في ذلك 
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سيتم حفظ البيانات الشخصية المتعلقة بالصوت والصورة، االسم، العنوان أو أي معلومات أخرى ذات صلة  14.1

ة المنظمة كنظام تحكم بالبيانات، ويمكن استخدامها للمشاركة بالمسابقة، والدعاية جهفي نظام إيداع تابع لل

 ما لم يذكر خالف ذلك.   المنظمة،الجهة ة، أو أي غرض آخر يتعلق بخدمات البريدي

يوافق المشاركون على أنه في حال فازوا بالجائزة، سيتم نشر أسمائهم وجزء من أرقام الهواتف التي  14.2

 اشتركوا بها ألغراض إعالمية فقط.

 القانون الحاكم .15



القضية وفقا لقوانين  وستنظر، الجهة المنظمةأي خالف، يمكن للمشاركين تقديم شكواهم إلى  في حال نشوب 15.1

 . العراق


