
 
 
 
 

 مەرجەکانبەند و  

 کورەك( ملیۆنێرەی کى پێشبڕكێى )االبۆ بەڕێوەبردنى چ

الیەن کورەك  خزمەتگوزارى پێشکەشکراو لە کى پێشبڕکێى بۆ سەرخستنىالچا

 تیلیکۆمەوە.

 

 :کۆدى بەردەست بۆ کورتەنامە .1

 

 واڵت کۆمپانیا خزمەتگوزارى کۆد

 اقێرع کورەك تیلیکۆم بەشداربوون 377

 اقێرع کورەك تیلیکۆم ي كورته نامه ێشبركیب 378

 

دینارى عیراقییە، هەموو 500 بڕی   378بۆ کۆدی  كنامەیەکورتەهەر ناردنی تێچووى  – 1.1

بەخۆڕاییە، بێجگە لەو نامانە (ەوە دەنێردرێن 378 و 377) لە ئەو کورتەنامانەى کە

ئەزموونی ماوەی  تەواوبوونیدەنێردرێن دوای  (ملیۆنێرەی کورەكناوەڕۆکانەی کە لە )

 بەخۆڕایی.

رۆژى ئەزمونى ( یەك کورەك ملیۆنێرەیبە بەشداریکردنت له پێشبڕکێى ) - 1.2

  دینارى عێراقى لە بااڵنسەکەت کەم دەکرێتەوە. 300تر ڕۆژانە دوا ,بەخۆڕایى وەردەگریت

 پڕکردنەوەی بەشی بەردەستە بەم شێوەی خوارەوە:هەروەها 

 

 3 نزیکەی ەانڕۆژ ەک ،باجی دەچێتە سەر ت،ێگرەدیرەو ەک یەیەژانڕۆ کورتەنامەی وئە ۆب بەشداربوو • 

 کورتەنامەیەک رەه ۆب یراقێع ینارید 100 ینرخ ەب ،بۆی تێردرێنەد کورتەنامە

 .د.ع. لێ دەبڕدرێت 100بەشداربوو ڕۆژانە یەك کورتەنامەی بۆ بڕوات ئەوا تەنها  ئەگەر-

 .د.ع. لێ دەبڕدرێت 200ئەگەر بەشداربوو ڕۆژانە دوو کورتەنامەی بۆ بڕوات ئەوا تەنها -

د.ع. لێ دەبڕدرێت کە ئەمەش تێکڕای  300ئەگەر بەشداربوو ڕۆژانە سێ کورتەنامەی بۆ بڕوات ئەوا --

 نرخی بەشداریکردنەکەیە.

 

 لە باری نەبوونی بااڵنس، بەشداربوو هیچ ناوەڕۆکێکی پێناگات.  -

 

کورەك( بکەن بە  )ملیۆنێرەینن بەشدارى لە پێشبڕکێى بەشداربووانى کورەك دەتوا  1.3

 كەبەشداربوو هەر. 377 بۆ ژمارەتال كی بهیهنامهیاخود كورته كوشەیه رهه ناردنى

زیادە وەردەگرێ بۆ بردنەوەى خەاڵتەکان، هەروەها ڕۆژانە زانیارى بەپێزى پێ چانسی 

(. لە الیەکى دیکەوە، بەشداربووان لەکاتى  زانیاری ئەمڕۆ دەگات لە خزمەتگوزارى )

خاڵی زیادەیان پێ دەدرێت بۆ بەشداریکردن لەم   50نوێکردنەوەى خزمەتگوزارییەکە 

 بۆ ڕاگرتنى خزمەتگوزارییخەاڵتانەی کە لە ڕێگای تیروپشکەوە دەبەخشرێت. 

 ، پێویستە شداربووان به

 .كودى دياريكراوو بنێرێ بۆ بەشداربوو وشەى )بوەستە( بە نامەیەك



 
 
 
 

 

 

 پێشبڕکێیەکەڕێکخەرى  .2

 کە بارەگاکەى لە )عیراق(ە. پەیوەندیکردنەکورەك تیلیکۆم تۆڕى گەیاندنى  2.1

 

 پێشبڕکێیەکەناوی  .3

 ((کورەكملیۆنێرەی ))  3.1

 شوێن .4

 راقعی 4.1

 پێشبڕكێیەکەخشتەی کاتی  .5

بەشداربووەکانی  و ەستپێدەکاتی مارس د 1لە (( كەکور ملیۆنێرەی)) ێیکڕشبێپ 5.1

خزمەتگوزاری  ڕابردووی "ببەرەوە لەگەڵ کورەك" بەشێوەیەکی تۆماتیکی دەچێتە ناو 

 " و خاڵەکانیان دەگوازرێتەوە بۆ خەاڵتە نوێیەکان."ملیۆنێرەی کورەك نوێی خزمەتگوزاری

  

 بەند و مەرجەکانلەسەر  ڕەزامەندیدان .6

بەند و مەرجانەى خوێندۆتەوە و بەتەواوتى  زامنى ئەوە دەکات کە ئەم هەموو بەشداربووێك  -6.1

 باڵو کراونەتەوە. www..korektel.comلە ماڵپەری  کە لێی تێگەیشتووە

تگوزاری خزمه یاخود توماركردن له، 377 ژمارەبۆ  ناردنی کورتەنامەیەکی نووسراو بە  -6.2

 بەتەواوتی ڕەزامەندییان دەکەن کەواژوو لەبارەی  330ك بو  یهی ناردنی نامهریگه شداربوون لهبه

 قایلن بە: هەروەها كانبەند و مەرجەیبوون لە هەموو ڵحا

کورەك( لە الیەنى  ملیۆنێرەیى نووسراو پەیوەست بە پێشبڕکێى )وەرگرتنی کورتەنامە -  6.2.1

 مۆبایلەکانیانەوە. ڕێکخەرەوە بۆ

لەڕێى کورتەنامەى نووسراوە لە الیەنى کراوەکان م وەرگرتنی کورتەنامە یان ئۆفەرە ڕێکال -6.2.2  

  ڕێکخەرەوە یان کۆمپانیایەکى دیکە کە مامەلە لەگەڵ الیەنى ڕێکخەر دەکات.

 بەند و مەرجانەیان ئەو  ئۆفەرەکەمافی ئەوەی هەیە لە هەر کات و ساتێکدا  الیەنى ڕێکخەر -6.3

لە ماڵپەری  ك ئەوالەکاتى بوونى هەر گۆڕانکارییەهەڵبوەشێنتەوە یان هەمواریان بکات. 

www..korektel.com .باڵو دەکرێتەوە 

و بەڕێوەبردن و دەرئەنجامەکان  بەند و مەرجەکانلەبارەی  سەرهەڵدانى ناکۆکى حالەتیلە  -6.4

دەدرێت  ڕێکخەرەوە، دوا بڕیار لە الیەن پێشبڕكێیەکەکە پەیوەندارن بە  ىهەروەها هەموو ئەو شتانە

 .لەبارەییەوە بکڕێ ێ وتوێژکرناو 

لەبارى جێبەجێکردنە و کارایە بەدرێژایى بەردەستکردنى ئەم ئۆفەرە لەالیەن ەم ڕێکەوتنامەیە ئ -6.5

ۆ لەپێناوی هۆکارەکانی بەکارخستن، ب بە هەند وەرناگیرێت ئۆفەرەکە)ڕاگیرانی کاتی ڕێکخەرەەوە 

 دارێژراو یان بۆ ئەنجامەدانی پەرەپێدان(.نموونە لەکاتی چاککردنەوەکان، چاککردنەوەی بەرنامە بۆ 

 

 نی پێشبڕکێربووابەشدا .7

 :ئەمانەی خوارەوە شایستەی بەشداریکردنن 7.1



 
 
 
 

کەسانى ئاسایى )جگە لە کارمەندانى الیەنى ڕێکخەر، یان هەر یەك لە هاوبەشانى  -7.1.1       

چوارەم و هاوسەرانیان دا، هەروەها خزمانیان تا پلەى لە ماوەی ئۆفەرەکە الیەنى ڕێکخەر

لەگەڵ کڕیارانى کۆمپانیاى کورەك تیلیکۆم لە ماوەى پێشبڕکێیەکەدا. ئەگەر کەسى ، دەگرێتەوە(

 براوە کەمتەمەن بوو ئەوا پێویستە سەرپەرشتیارى براوە ئامادە بێت لە ڕۆژى ڕادەستکردنى خەاڵت

پێ بێت کە بسەڵمێنى کە بە براوە، هەروەها دەبێ سەرپەرشتیار ناسنامە یان بەڵگەنامەیەكى 

 سەرپەرشتیارى کەسى براوەیە. 

)بۆ نموونە بەشداربووانى خزمەتگوزارى مۆبایل کە خاوەندارى دەکرێ قەوارە یاساییەکان -7.1.2  

تەنها کەسی لەالیەن کۆمپانیاکان جا هەر کۆمپانیایەکى گەیاندنى بەشدار لەم هەڵمەتە بێت(. 

  قەوارەکان واژووى وەرگرتنى خەاڵت بکات.ڕێپێدراو مافى هەیە بە نوێنەرى 

ەر بەشدارێك ه عقولمەلەسەر بنەماى بوونى هۆکارێکى  الیەنى ڕێکخەر مافى هەیە -7.1.3 

 ێکى مەرج و بەندەکانى کرد بێت. پێشێڵى هەر خاڵکەسى بەشدار دووربخاتەوە، بەوەى 

هەموو ، بەشداران پێویستە زامنى ئەوە بکەن کە پێشبڕکێیەبەشداریکردن لەم  لەڕێگەی -7.1.4 

 و بێکەموکوڕین. نرییانە کە ناردوویانە ڕاستن و بەرکارئەو زانیا

لە خزمەتگوزاری "ببەرەوە لەگەڵ کورەك"  شداریان كردووهبه ی كهشداربووانهبه وئه -7.1.5

ی کە كانموو خال و چانسههه ولە خزمەتگوزاری "ملیۆنێرەی کورەك" رین كژماردهشداربوو ههبه

 .نیتمێدهك خوی دهوهکۆیانکردبووەوە 

 

 پاشەکشێکردنمیکانیزمى  ەرکاربوون و گەیشتن بە زانیارییەکان و ب .8

 تایبەت بە پێشبڕکێیەکە بۆ بەشدارانى پێشبڕکێ بەردەستکراوە لە سەرجەم زانیارییەکانى -8.1

  www..korektel.comماڵپەری 

پەیوەست بە ژمارەى چانس )بەشدارییەکان/ چانس(انەى کە بەشداران زانیارى  -8.2

بەدەستیان هێناوە لە ماوەى پێشبڕکێدا؛ بە وەرگرتنى کورتەنامەیەکى نووسراو بۆ بەشداران 

لەبارەیانەوە ئاگادار دەکرێنەوە؛ ئەمەش وەک بەشێکە لە وتوێژى نێوان پێشبڕکێکاران و یارى 

بۆ زانینى دا.  ئەمڕۆ(زانیاریی بەشداران و خزمەتگوزارى ) ێوانپرسیارەکان، هەروەها لە ن

( بە scoreوشەى )بااڵنس( یان ) بەشداربوو دەتوانێ بااڵنسى خاڵەکان لە هەر کاتێکدا،

 .378بنێرێ بۆ ژمارە  نامەیەک

یەکان زانیاری یان دەتوانىبڕكێیەکە بکشێتەوە هەموو بەشداربووێک دەتوانێ لە پێش -8.3

ژمارەی ( بە نامەیەك بۆ بوەستەئەویش بە ناردنى وشەى ) پێشبڕکێیەکە وەرنەگرێلەبارەى 

ێ بۆ هەروەها بەشداربوو دەتوانێ سەرلەنوێ دەستبکات بە ناردنى نامەى نو. ئاماژە پێ کراو

 بەشدارى پێشبڕکێیەکە. دیسانەوە بووە بەبەمەش وەها ڕەچاوى بۆ دەکرێ کۆدى تەرخانکراو 

کۆتاهاتنى پێشبڕكێیەکە، ئەوا الیەنى ڕێکخەر باڵوکراوەیەک لەبارەی کۆتاییهاتنی لەکاتى  -8.4

 ڕکێیەکە باڵودەکاتەوە کە ماڵپەرىپێشبڕكێیەکە لە ماڵپەرى فەرمى تایبەت بە پێشب
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 ێبەب شداربووداەب رهاتەسەب یانکارۆڕگ رەگەئ کداێکاتەل نێدرۆڕبگ کانەژمار تێناب 8.5- 

 ێجەبێج داەوەخوار ەیکێکڕشبێپەل یانکارۆڕو گ تێنەیەبگ شداربووانەبەب کێانیز چیه ەیوەئ

 . تێبەد

 

ى ڕێکخەرەوە نابێ لە الیەن پێشبڕكێیەکە ێک یان هەر کۆتاییهێنانی زووترىپچڕان هەر -6.8

انەى کە بەشداران بردوویانەتەوە بە ڕادەستکردنى ئەو خەاڵتئاشکرا بکرێت لەبەر پابەندبوون 

http://www.tbd.iq/


 
 
 
 

ى کە تێیدا پچڕان جگە لەم حالەتانە لەبەر جێبەجێکردنى ڕێوشوێنى پێویستى دیکە. هەروەها

کە لە دەرەوەی جلەوی  ىڕووداوانە ئەوبەهۆی ڕووى دابێت  پێشبڕكێیەکەی کۆتاییهێنان یان 

 .الیەنى ڕێکخەرە)کۆنترۆلی( 

ییەکى کەسى تایبەت بە بەشدارانى زانیار هیچ یەنى ڕێکخەر مافی ئەوەى نییەال -7.8

مەگەر لە الیەن یاساوە ئەو داواکارییەی ئاراستە  بکاتئاشکرا ێکى دیکە بۆ الیەنپێشبڕکێیەکە 

 .عیراقحکومەتی  بەر بە دامودەزگاکانىبەرانملکەچکردن بێت  کرا بێت یان بۆ

 

 ەوەتر یکییەندەوەیپ ەرۆج رەه انینووسراو  یدانوستان ەچنەن ەک تێزێپارەد ەوەئ یماف رەکخڕێ 8.  8

 یستاێئ یکانەرجەم ێیپەب انی کانەرجەو م رجەم ەڵگەل رەگەم داەکێکڕشبێپ یشداربووانەب ەڵگەل

 . تێبگونج ماراتیئ یاسادانانی

 

 

 :پێشبڕكێیەکەساکانی بەشداریکردن لە یا .9

نووسراو  یەکىکورتەنامە دەبێ بوو، بەشدار پێشبڕكێیەکەبۆ مەبەستی بەشداریکردن لە  -9.1

لە قۆناغی دووەمی ئۆناڵین هەروەها بەشداریکردنی بەشێوەی  . 377بنێرێ بۆ کۆدى

 خزمەتگوزارییەکە.

یەکەم چانسى بردنەوەى  ،لەکاتى بەشداریکردن لە پێشبڕکێ ئەوا کەسى بەشدار -9.2

خەاڵت بەدەستدەهێنێ و لەگەڵ نامەى بەخێرهێنان کە پرسیارێك و النیکەم دوو وەاڵم 

لەخۆدەگرێ )یەك وەاڵم راستە و وەاڵمەکانى دیکەش هەڵەن( کەسى بەشدار وەاڵمى 

 پرسیارەکە دەداتەوە بە ناردنى کورتەنامەیەك کە وەاڵمى ڕاست لەخۆدەگرێ )وەاڵمەکان 

 ژمارەن( بۆ کۆدى تەرخانکراو. بەشێوەى

بەر هەر ملە بەراچانس وەردەگرێ  50بەر هەر وەاڵمێکى ڕاست، بەشداربوو ملە بەرا -9.3

 چانس وەردەگرێ.  20هەڵەش وەاڵمێکى 

چانس وەردەگرێ لە بەرانبەر  50بەشداربوو لە شێوازى بنەرەتى : قۆناغى بنەرەتى -9.3.1      

 چانس وەردەگرێ لە بەرانبەر هەر وەاڵمێکى هەڵە. 20هەر وەاڵمێکى ڕاست هەروەها 

چەند قۆناغێکى پاداشتکردن هەیە کە تێیدا بەشداربوو  :قۆناغەکانى پاداشت -9.3.2                

چانسى زیاتر وەردەگرێ لەوەى لە قۆناغى بنەرەتى وەری دەگرێ. ئەم قۆناغە بۆ چەند خولەکێك 

  بەردەوام دەبێت.

 377ی كوودی  ریگه ( لهڕۆمەئ زانیارییه تگوزاری )كوره ك ده توانن به شداری بكه ن له خزمبه شداربووانی -9.4

،كاتیك به  نویده كریته وه یه كی روژانه به شیوهبه شداربوونه  الت،خه بۆ بردنەوەیخسیت دەڕەهه لیان بو كه 

خاڵ بۆ  50)بو ده ره خسی زیادکراوی یهه لی بردنه وه 150شداربوونه كه سه ركه وتوو ده بیت ،به شداربوو 

 .نامەی ناوەڕۆکی بۆ دەچێت(3هەر ناوەڕۆکێك کە ڕۆژانە 

 یزبەندی خەاڵتەکانڕێکەوت، کات و ڕ شوێن، .10

هەمان خەاڵت بباتەوە لە ماوەى زیاتر لە جارێك ( MSISDNنابێ ژمارەى یەك بەشداربوو ) 10.1

 پێشبڕکێیەکەدا.

ى یەکەم ڕۆژى 00:00:01 تۆمارى بەشداران بەدرێژایى پێشبڕکێیەکە دەستپێدەکات لە کاتژمێر 10.2

بە  ى دواهەمین ڕۆژى پێشبڕکێیەکە 23:59:59کاتژمێر  وکۆتادێت لە بە کاتی هەولێر پێشبڕکێیەکە

  .کاتی هەولێر

 



 
 
 
 

 تدەکرێن.پەیوەندار ڕادەسئامادەبوونى الیەنى خەاڵتەکان لە هەمان پێگەى الیەنى ڕێکخەر بە  10.3

 ئەم خەاڵتانەی خوارەوە دەگرێتەوە 

 خەاڵتی هەفتانە لەڕێگەی تیروپشکەوە -10.4

هەموو هەفتەیەكدا )ئەو لە کاش دینارى عێراقى   2,500,000بەشداربوو دەبێتە براوەى خەاڵتى  -10.4.1

 هەفتانەی کە خەاڵتی مانگانە یان گەورە تێدا نابەخشرێت(

مارەکە پێکدێت لە کۆمەڵێ داخڵکردن کە هاوتەریبە لەگەڵ کۆى ئەو چانسانەى کە هەموو تۆ10.4.2-

لە ماوەى  .23:59:59بەدەستى هێناوە تا دوا ڕۆژ کاتژمێر  لەڕۆژانی شەممە بەشداربووێك

پێشبڕکێیەکەدا هەموو ئەو چانسانەى کە بەشداربوو بەدەستى هێناوە بە وەاڵمەکانى، ژمارەیەکى 

چانس بۆ وەاڵمێكى ڕاستى   50اوتا بۆ تەرخاندەکرێ لە داتابەیسی بەشداران. بۆ نموونە، ڕاکێشانى بێه

جار شایستەى دەکات بۆ چوونەنێو تیڕوپشك؛ 10( کە بەدەستى هێناوە MSISDNئەو ژمارەیەى )

جار ڕاکێشانى تیروپشک بۆ بردنەوەى خەاڵت. ڕاکێشانى هەر تیروپشکێك  500چانس=  500هەروەها 

 تەنها یەك براوە دەستنیشان دەکات.

فونی لهندی تهیوهی پهریگه ی لهكهالتهخه له وهكاتهئاگادارده شداربووی براوهكورك تیلكوم به_10.4.3

می ناوی كهكانی یهپیته یهوانهی تیروپشك ،لهنجامدانرواری ئهروژ دوای به 10ی ماوه وخو لهراسته

شداربووانی مووبهبوهه نامه ناردنی كورتهنری یاخود بهیهرابگه وهكهن كورهالیه له براوه

 كه.تگوزاریهخزمه

فی الم مابیت به فتانهالتی ههی خهجاریك زیاتر براوه ناتوانی له فتانهالتی ههی خهبراوه_ 10.4.4

 .یهیان ههكانی دیكهالتهی خهوهبردنه

   

 )بۆ خاوەن بەرزترین خاڵ( خەاڵتی تیروپشکی مانگانە-5-10

 

 مانگانە بۆ خاوەن بەرزترین خاڵع .د 5,000,000 -10.5.1

 

انە نامەکورت ەل یکانڵەخا ەیژمار زۆرترین ەک تێبەد ڵخا نیرزترەب نەخاو ۆب ەمانگان یتەاڵخ 10.5.2

تا  377 یدۆک ەل ەژانڕۆ یکردنیشدارەب ەیوەکردنێنو ەل انی ،ەردراوێن 378 ەژمار ەلکە  ەوەتەکردوۆک

 . داەیەماو وەل تێب ڵخا کیە ەوەمەک ینیەالەب یەەوانەل ،ەکەماو ییتاۆک

 

فونی لهندی تهیوهی پهریگه ی لهكهالتهخه له وهكاتهئاگادارده شداربووی براوهكورك تیلكوم به 10.5.3

می ناوی كهكانی یهپیته یهوانهنجامدانی تیروپشك ،لهرواری ئهروژ دوای به 10ی ماوه وخو لهراسته

شداربووانی مووبههه بو نامه ی كورتهناردننری یاخود بهیهرابگه وهكهن كورهالیه له براوه

 كهتگوزاریهخزمه

 

 ،ەیەوەبردن یاویشەک ،ڵخا نیرزترەب نەخاوەب تێدرەد ەوەزمیکانیم یگاەڕێل ەمانگان یتەاڵخ 10.5.4

 ەیگڕێ ەل ەک ەوەانیکانڵەخا ەب نەکەد ەنامەکورت یاری ەل یشدارەب ەک ەیرانەنێکارهەب مووەه

 ۆب ەک ەنامەکورت ڵیخا نیرزترەب نەخاو یرەنێکارهە. ب378 یدۆک یگاەڕێل ەوەتەکراوۆک ەوەەنامەکورت

 ەل اتریز انی رانەنێکارهەب رەگەئ ەبراو ەتێبەد کداێژڕۆ ەیماو ەل 59:59: 23 ۆب 378 ەردراوێن ەژمار یدۆک

 کانڵەخا ەک ەیرەنێکارهەب وەئ ،ێوەک ستەد انیکسانیە ڵیدا خا کەخول 23:59:59 رێکاتژم

 .ەوەباتەید راترێخ وهەکاتەدۆک



 
 
 
 

براوەی خەاڵتی تیروپشکی مانگانە ،مافی بردنەوەی خەاڵتی تیروپشکی مانگانەی  10.5.4

  نیە زیاتر لە جارێک بەاڵم لەهەمان کاتدا دەتوانن ببنە براوەی خەاڵتی گەورە.

 

 (تیروپشك) جەژنی ڕەمەزانخەاڵتەکانی  10.6

 

 16/5/2021لە ڕێکەوتی  کەس لە ڕێگای تیروپشکەوە 10دەکرێتە خەاڵت بۆ  1,000,000  -10.6.1  

 

مارەکە پێکدێت لە کۆمەڵێ داخڵکردن کە هاوتەریبە لەگەڵ کۆى ئەو چانسانەى کە هەموو تۆ10.6.1-

لە ماوەى  .23:59:59بەدەستى هێناوە تا دوا ڕۆژ کاتژمێر  لەڕۆژانی شەممە بەشداربووێك

پێشبڕکێیەکەدا هەموو ئەو چانسانەى کە بەشداربوو بەدەستى هێناوە بە وەاڵمەکانى، ژمارەیەکى 

چانس بۆ وەاڵمێكى ڕاستى   50ڕاکێشانى بێهاوتا بۆ تەرخاندەکرێ لە داتابەیسی بەشداران. بۆ نموونە، 

ەنێو تیڕوپشك؛ جار شایستەى دەکات بۆ چوون10( کە بەدەستى هێناوە MSISDNئەو ژمارەیەى )

جار ڕاکێشانى تیروپشک بۆ بردنەوەى خەاڵت. ڕاکێشانى هەر تیروپشکێك  500چانس=  500هەروەها 

 تەنها یەك براوە دەستنیشان دەکات.

ندی یوهی پهریگه ی لهكهالتهخه له وهكاتهئاگادارده شداربووی براوهكورك تیلكوم به_ 10.6.2 

كانی پیته یهوانهنجامدانی تیروپشك ،لهرواری ئهروژ دوای به 10ی اوهم وخو لهفونی راستهلهته

شداربووانی مووبهبوهه نامه ناردنی كورتهنری یاخود بهیهرابگه وهكهن كورهالیه له می ناوی براوهكهیه

 كه.تگوزاریهخزمه

 

،مافی بردنەوەی خەاڵتەکەیان زیاتر لە  جەژنی ڕەمەزانخەاڵتی تیروپشکی  براوەی  10.6.3

  .ترنیە بەاڵم لەهەمان کاتدا دەتوانن ببنە براوەی خەاڵتی جارێك 

 

 

  ورهگهالتی .خه7-10

 .لە کۆتایی ماوەی شەش مانگەکە لە ڕێگای تیروپشکەوە دیاری دەکرێت ورهالتی گهی خهبراوه -10.7.1

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              خاوەن خانوویەك لە هەولێربراوەی خەاڵتی گەورە دەبێتە  _10.7.2

تۆمارەکە پێکدێت لە کۆمەڵێ داخڵکردن کە هاوتەریبە لەگەڵ کۆى ئەو چانسانەى کە هەموو  -10.7.3

لە ماوەى پێشبڕکێیەکەدا هەموو ئەو  .23:59:59بەشداربووێك بەدەستى هێناوە تا دوا ڕۆژ کاتژمێر 

ێشانى بێهاوتا بۆ چانسانەى کە بەشداربوو بەدەستى هێناوە بە وەاڵمەکانى، ژمارەیەکى ڕاک

چانس بۆ وەاڵمێكى ڕاستى ئەو ژمارەیەى   10تەرخاندەکرێ لە داتابەیسی بەشداران. بۆ نموونە، 

(MSISDN کە بەدەستى هێناوە )500جار شایستەى دەکات بۆ چوونەنێو تیڕوپشك؛ هەروەها 10 

تەنها یەك براوە جار ڕاکێشانى تیروپشک بۆ بردنەوەى خەاڵت. ڕاکێشانى هەر تیروپشکێك  500چانس= 

 دەستنیشان دەکات.

 

فونی لهندی تهیوهی پهریگه ی لهكهالتهخه له وهكاتهئاگادارده شداربووی براوهكورك تیلكوم به 10.7.4

می ناوی كهكانی یهپیته یهوانهنجامدانی تیروپشك ،لهرواری ئهروژ دوای به 10ی ماوه وخو لهراسته

شداربووانی مووبهبوهه نامه ی كورتهناردننری یاخود بهیهرابگه وهكهن كورهالیه له براوه



 
 
 
 

بەشداربووان هەلی بردنەوەیان هەیە، بەتەنها لەڕێگەی یەک جاربەشداری کردن كه.تگوزاریهخزمه

 ابوونی خزمەتگوزاریەکە لەماوەی کار 378یاخودناردنی کورتەنامە بۆ کۆدی 

 

 كى راسته وخو:تیروپش10.8 

راسته وخو ئه نجام ده دا بو هةلبزاردني براوه كاني بیشبركي ه ك تیلیكوم تیروبشكي كور؛ -.10.9.1

 كه.

 

 

 كاناڵتهكانى خهرجه. مه11 

ڕۆژ بەسەر ڕێکەوتى  170سەرجەم خەاڵتەکان ڕادەستدەکرێن لە ماوەیەك کە تێناپەڕێ لە  11.1

 کۆتاهاتنى پێشبڕكێیەکە.

اساییەکى ئێستا کە خەاڵت بەپێى هەر یى شایستەى گومرگباج و  لە پێدانى بەرپرسیارە براوه -11.2

 بابەتەوە. بەم پەیوەندارە

 كه وهنهبكه ىووسراوێك دووپاتن بێ بهكان دهراوهالیەنى ڕێکخەر پەیوەندى بە براوەکان دەکات. ب  11.3

ها هروربگرن ههوه كهاڵتهخه يهيان ههوهو مافى ئهژمارەى سیمکارتى براوەن نى ياسايى وهوان خائه

دەکرێ خەاڵتەکە ڕادەستى  درێت.پێیان ده ڕێکخەرەوەن اليهله كه وهنهپڕ بكه پێويستانه نامهڵگهو بهئه

 براوە.کەسى نوێنەرى براوەکە بکرێت، ئەویش لەسەر بنەماى بەڵێننامەیەك بە دەستخەتى 

نیان كاسییهكه زانیاريیه تیلیکۆم ككورهبێ قايل بن ان دهشدار، بهپێشبڕكێیەم شداريكردن لهبه به 11.4

بێ كاربهێنێت بهڕێكالم به ستىبهمه بە( یدۆيیانڤى ى فۆتۆ و گرتهو وێنهناو ) ناو و نازوهناويشیانهله

 .بەبێ هیچ بەرانبەرێك لە براوە و  ختهندى پێشوهزامهرگرتنى ڕهوه

كاتی وت یاخود لهكهرنهده 1 ی ژماره ر براوهكهوئهبژیریت براوه هه لده  5اليه نى ريكخراو تا -11.5

ی دوای براوه ندی بكات بهیوه په یهر مافی ههوا ریكخه ی ئهكهالتهرگرتنی خههات بو وهنه دیاریكراوه

 بیتهده كهتهالخه وهیان ئه كهالتهرگرتنی خههاتن بوهروژدا نه 10ی ماوه كان لهموو براوهرههكهو وئهئه

 ر.مولكی ریكخه وه

 

ردان بكات ست تیوهده س مافی نیهو كه كات كوتایی یهری دهر دهریكخه كان ی كه موو بریارههه-11.6

 .وهكانیش ناگواسترینهالتهكان و خهبریاره له

 

 . پاراستنی زانیارییەکان و پروپاگەندە12

 

، دواخستن  وشە، خ انڕ، البردن ، پچ کەڵەیەه چیه ۆیستەئ ەل کیەتێاریرپرسەب چیه رەکخڕێ 12.1

دا  ۆڵینترۆک رێژ ەل یتەواوەت ەب کێکات یندەوەیپ ێڵیه ینانێشکسته انی،  ەوەگواستن انیکردار  ەل

 .تێبەن

 کێکات رەه تێابگرڕ یکات یکەیەوێش ەب ەکێکڕشبێپ ەک تێزێپارەد ەوەئ یماف ەکەرەکخڕێ. 12.2

ە بکات وەاندنەڕگ ەب یستەد ەکەرەکخڕێ(. ەوەکردنێنو انی ەوەچاککردن ۆب ،بوو ) ستیوێکردارپ یکارۆه

شداربووان به میشهر ههنی ریكخهالیه یکات یکێاگرتنڕ رەه یکات دوا نیزووترەب ئەوا ەکێکڕشبێپلە 

 شداری كردن.كانی بهموو كاتههه ن لهبكه لهوریایی مامه به كه وهكاتهئاگادارده



 
 
 
 

 كان .كیلهئه ستوپاكی وه .13

م شداریان له زووی خویان بهزوو ئارهپیی حهبه ی كهوهشتوون وقایلن به به شداربووان تیگه 13.1 

 شداری كردن.به بو كراوههیچ جوریك زوریان لینه به كردووه پیشبركیه

 

 به كانی پیشبركی كهشهبه شیك لهربههه ی كهوه خشی بهك نابهر هیچ گرینتیهنی ریكخهالیه 3.13.

 بی.وام دهردهك به یهلهبی هیچ ههستان وبهبی راوه

تی رپرسیاریهك بهیههیچ شیوه كانی به كیلهرو وهریوبهبه ندوكارمه ك لهریهرو ههنی ریكخهالیه .13.2

توشی بیت  یهوانهشداربوو لهبه روونی كهی دهر یاخود زیانیك یاخود بی هیوا بوون یان كیشهرهیچ زهه

 لناگریت.ی ههكهالتهگرتنی خهرنهرگرتن یاخود وههوی وه به

 توری په ری لهستانیكی هونهك یاخود وهیهركیشههه له رپرس نیهك بهیههیچ شیوهر به. ریكخه13.4

یل( لكترونی )ئیمهكی ئهیهر نامهشتنی ههگهر یاخود نهئامیری موبایل و كومپیوته ندی یاخود لهیوه

 له رپرس نیهفون وبهلهرنیت و تهینتهنجالی هیلی ئجهشداربووان و هوی زوری بهی بهوهكردنهونه

شداربوو ری بهموبایل و كومپیوته له كانی پیشیركیهزاندی پیویستیههوی دابهبه ك كهیهركیشههه

 ربدات.

 نهم داواكاریهكردنی هیچ لهداوانه قایل ده بن به یه م پیشبركیهشداربووان لهشداروونی بهبه به13.5

كان و شدارهموو كومپانیا بهرو ههنی ریكخهالیه وخو لهوخو و ناراسته رو زیانی راستهرهزه بهت ی تایبه

 كان،رهریوبهكیل وبهوه

 كان..پاراستنی داتاو ریكالمه14

دی نیوهكی پهر زانیاریهو ناو و ناونیشان وههنگ و وینهده ت بهكانی  تایبهسیهكه . داتا و زانیاریه14.1

شداری كاربهینریت بوبهتوانی بهر دهریكخه ت بهمیكی كونترول كراوی تایبهسیسته گیریت لهلدهدار هه

 ر .نی ریكخهكی الیهر پیویستیهیی یاخود بوههو وبو ریكالمی نامه پیشبركی كه كردن له

سی ی موبایلی كه ژماره له شیكوی ناو و بهبالوكردنه بن بهشداربووانی پیشبركی قایل دهبه.14.2

 ستی ریكالم كردن.ال ت بو مه بهی خهوهكاتی بردنهله براوه

 

 

 . یاسای بەڕێوەبردن.15

 

هەر ناکۆکییەك بەشداران دەتوانن سکااڵى خۆیان پێشکەش بە الیەنى  سەرهەڵدانی لەکاتى 1.15

 ڕێکخەر بکەن، و بەگوێرەى یاساکانى عیراق تێڕوانین بۆ کێشەکە دەکرێ.

  

 


