
 ەند و مەرجەکانب

  

 :کۆدى بەردەست بۆ کورتەنامە .1

   

ت  کۆمپانیا خزمەتگوزارى کۆد
ا
 وڵ

ڕکێ ى کورتەنامە    399  پێشب 
 کورەك تیلیکۆم

اق  عبى

  

 
اقییه 600به   399 ی ناردراو بۆ نرخی نامه   -1.1 ى

او بهی وەو نامه دیناری عب   ، خۆڕاییهرگبى

  

ڕکێیەکە .2  ڕێکخەرى پێشب 
اق(ەکورەك  2.1  مۆبایل کە بارەگاکەى لە )عبى

 .تیلیکۆم تۆڕى گەیاندنی

ڕکێیەکە .3  ناوی پێشب 
 زاندامهڕە له براوە 1000   3.1

 شوێن .4
اق 4.1  عبى

ڕكێیەکە .5  خشتەی کاتی پێشب 
ڕكێ ى "  5.1  ڕكێیهمهڕە له براوە 1000پێشب   ڕەكه)یه2020ی نیسانی  24 ( لهكهزاندا " )پێشب 

ی
ی  24كات تا ستپێدەزان( دەمهم ڕۆژی مانگ

ی ڕۆژی ڕە2020ئایار    بێت وام دەردەزان( بهمه)دواییى
 قایلبوون بە بەند و مەرجەکان  .6

ە و بەتەواونى لێ ى تێگەیشتووە کە ل خوێندووتەوەهەموو بەشداربووێك زامێی ئەوە دەکات کە ئەم بەند و مەرجانەى   -6.1
و کراونەتەوە www.korektel.com ماڵپەری

ا
 .بڵ

، بەشداران واژوو لەبارەی قایلبوونیان بەتەواونى دەکەن و بەتەواوەنى حاڵیبوون لە  399کورتەنامەیەیک نوورساو بۆ ژمارە  بە ناردنی   -6.2
 :هەموو بەند و مەرجەكان هەروەها قایلن بە

ڕکێ ى ) -            6.2.1 ( لە الیەنی ڕێکخەرەوە بۆ زاندامهڕە له براوە 1000وەرگرتێی کورتەنامەى نوورساو پەیوەست بە پێشب 
 .مۆبایلەکانیانەوە

ى کورتەنامەى نوورساوە لە الیەنی ڕێکخەرەوە یان   -6.2.2           
کۆمپانیایەیک دیکە وەرگرتێی کورتەنامە یان ئۆفەرە ڕێکالکراوەکان لەڕن 

 .کە مامەلە لەگەڵ الیەنی ڕێکخەر دەکات

الیەنی ڕێکخەر مافی ئەوەی هەیە لە هەر کات و ساتێکدا ئۆفەرەکە یان ئەو بەند و مەرجانە هەڵبوەشێنتەوە یان هەمواریان بکات.  -6.3
و دەکرێتەوە www.korektel.com لەکانى بوونی هەر گۆڕانکارییەك ئەوا لە ماڵپەری

ا
 .بڵ

لە حالەنى سەرهەڵدانی ناکۆیک لەبارەی بەند و مەرجەکان و بەڕێوەبردن و دەرئەنجامەکان هەروەها هەموو ئەو شتانەى کە  -6.4
ڕكێیەکە، دوا بڕیار لە الیەن ڕێکخەرەوە دەدرێت و   .بکرێتوتوێژ لەبارەییەوە  نابێپەیوەندارن بە پێشب 
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انی کانى ئۆفەرەکە ئ -6.5  ئەم ئۆفەرە لەالیەن ڕێکخەرەەوە )ڕاگبى
ەم ڕێکەوتنامەیە لەبارى جێبەجێکردنە و کارایە بەدرێژانى بەردەستکردنی

، بۆ نموونە لەکانى چاککردنەوەکان، چاککردنەوەی بەرنامە بۆ دارێژراو یان بۆ  ی ێت لەپێناوی هۆکارەکانی بەکارخسیى بە هەند وەرناگبى
  (. رەپێدانئەنجامەدانی پە

ڕک   .7  پێشب 
ی
 بەشدارات

 :ئەمانەی خوارەوە شایستەی بەشداریکردنن 7.1

 ئاسانى )جگە لە کارمەندانی الیەنی ڕێکخەر، یان هەر یەك لە هاوبەشانی الیەنی ڕێکخەر لە ماوەی ئۆفەرەکەدا،  -7.1.1       
کەسانی

ڕکێیەکەدا.   هەروەها خزمانیان تا پلەى چوارەم و هاوسەرانیان دەگرێتەوە(، لەگەڵ  کۆمپانیاى کورەك تیلیکۆم لە ماوەى پێشب 
کڕیارانی

ت بە براوە، هەروەها دەن   
ا
ئەگەر کەىس براوە کەمتەمەن بوو ئەوا پێویستە سەرپەرشتیارى براوە ئامادە بێت لە ڕۆژى ڕادەستکردنی خەڵ

ی  ى
 .براوەیەسەرپەرشتیارى کەىس ێت سەرپەرشتیار ناسنامە یان بەڵگەنامەیەیک ن   بێت کە بسەڵمی 

قەوارە یاساییەکان )بۆ نموونە بەشداربووانی خزمەتگوزارى مۆبایل کە خاوەندارى دەکرێ لەالیەن کۆمپانیاکان جا هەر -7.1.2  
ت 

ا
 هەیە بە نوێنەرى قەوارەکان واژووى وەرگرتێی خەڵ

ی
کۆمپانیایەیک گەیاندنی بەشدار لەم هەڵمەتە بێت(. تەنها کەىس ڕێپێدراو ماف

 .بکات

الیەنی ڕێکخەر مافی هەیە لەسەر بنەماى بوونی هۆکارێگ مەعقول هەر بەشدارێك دووربخاتەوە، بەوەى کەىس بەشدار  -7.1.3    
 هەر خاڵێگ مەرج و بەندەکانی کرد بێت

ا
 .پێشێڵ

ڕکێیە، بەشداران پێویستە زامێی ئەوە بکەن کە هەموو ئەو زانیاریی-7.1.4          ی لەڕێگەی بەشداریکردن لەم پێشب  انە کە ناردوویانە ڕاسیى
 .و بەرکارن و بێکەموکوڕین

  

ی بە زانیارییەکان و  .8 ىم پاشەکشێکردن بەرکاربوون و گەیشتی ی  میکانب 
ڕیک  بەردەستکراوە لە ماڵپەری -8.1  پێشب 

ڕکێیەکە بۆ بەشدارانی  . www.korektel.com سەرجەم زانیارییەکانی تایبەت بە پێشب 

ی لهسێى دەدەبه كان( كهلهكان/ ههشداریكردنهكان )بهلهی ههی ژمارەبارەت لهشداربووان زانیارنى تایبهبه -8.2 ڕكێیهماوەهێیی  كهی پێشب 
ى كورتهله

ڕكێكاران و یارنى پرسیارە  له شێكهبه ویشگات كه ئهئۆتۆماتیگ پێیان دە به وەنامهڕن  نیس  كان. گفتوگۆی نێوان پێشب 
ا
بۆ زانیێی باڵ

ن بۆ ژمارەیهنامه ی "خال"بهتوانن وشهشداربووان دەركاتێكدا، بههه كان لهخاڵه ى
 399 ك بنب 

ڕکێیەکە وەرنەگرێ ئەویش بە  -8.3  زانیارییەکان لەبارەى پێشب 
ڕكێیەکە بکشێتەوە یان دەتوانی   لە پێشب 

هەموو بەشداربووێک دەتوانی
. هەروەها بەشداربوو دەتوانی  سەرلەنوێ دەستبکات بە ناردنی نامەى نوێ بۆ کۆدى تەرخانکراو بەمەش 399( بە نامەیەك بۆ 0ناردنی )

ڕکێیەکە  .وەها ڕەچاوى بۆ دەکرێ دیسانەوە بووە بە بەشدارى پێشب 

ڕكێیەکە لە م -8.4  پێشب 
وکراوەیەک لەبارەی کۆتاییهاتێی

ا
ڕكێیەکە، ئەوا الیەنی ڕێکخەر بڵ  پێشب 

اڵپەرى فەرىم تایبەت بە لەکانى کۆتاهاتێی
ودەکاتەوە کە ماڵپەرى

ا
ڕکێیەکە بڵ  . (www.korektel.com) پێشب 

ڕکێیەکەدا کۆدەکان زیاد بکات یان هەڵبوەشێنتەوە بەن   هیچ ئاگادارکردنەوەیەیک  -8.5  ئەوەى هەیە لە ماوەى پێشب 
الیەنی ڕێکخەر مافی

ى کۆدى پێشوەخت. لەکانى هەڵوەشانەوەى هەر کودێك، 
ئەوا چانیس سەرجەم بەشداران دەپارێزێ ئەوانەى کە بەشدارییان کردووە لەرن 

ت 
ا
 .هەڵوەشێندراو بۆ بردنەوەى خەڵ

ڕكێیەکە نان   لە الیەنی ڕێکخەرەوە ئاشکرا بکرێت لەبەر پابەندبوون بە   -8.7  زووترى پێشب 
هەر پچڕانێک یان هەر کۆتاییهێنانی

تانەى کە بەش
ا
داران بردوویانەتەوە هەروەها لەبەر جێبەجێکردنی ڕێوشوێێی پێویسێى دیکە. جگە لەم حالەتانەى ڕادەستکردنی ئەو خەڵ
ۆیل( الیەنی  کە تێیدا پچڕان یان  ڕكێیەکە ڕووى دابێت بەهۆی ئەو ڕووداوانەى کە لە دەرەوەی جلەوی )کۆنبى  پێشب 

کۆتاییهێنانی
 .ڕێکخەرە

 

ڕكێیەکە یاساکاتی بەشداریکردن لە .9  :پێشب 
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ێ بۆ کۆدى تەرخانکراو بۆ  -9.1 ى
ڕكێیەکە ، بەشداربوو دەن   کورتەنامەیەیک نوورساو بنب   بەشداریکردن لە پێشب 

 .مەبەسێى

ت بەدەستدەهێێی  و لەگەڵ نامەى  -9.2
ا
ڕیک  ئەوا کەىس بەشدار، یەکەم چانیس بردنەوەى خەڵ  بەشداریکردن لە پێشب 

لەکانى
م لەخۆد

ا
هێنان کە پرسیارێك و النیکەم دوو وەڵ ى

ىم بەخب 
ا
مەکانی دیکەش هەڵەن( کەىس بەشدار وەڵ

ا
م راستە و وەڵ

ا
ەگرێ )یەك وەڵ

مەکان بەشێوەى ژمارەن( بۆ کۆدى تەرخانکراو
ا
ىم ڕاست لەخۆدەگرێ )وەڵ

ا
 .پرسیارەکە دەداتەوە بە ناردنی کورتەنامەیەك کە وەڵ

مێگ ڕاست، بهر وەبۆ هه - 9.3
ا
ڕكێیهماوەله ێت كههێنست دەدەخاڵ به 20م النیكهشداربوو بهڵ ىم وە . بهوەكرێتهكۆدە  كهی پێشب 

ا
ڵ

یت. ردەخاڵ وە 10 ڵههه  گبى

  

تەکان .10
ا
 شوێن، ڕێکەوت، کات و ڕیزبەندی خەڵ

ڕکێیەکەدا. MSISDN) بەشداربووێکژمارەى  دەکرێ 10.1 ت بباتەوە لە ماوەى پێشب 
ا
 ( لە جارێك زیاتر هەمان خەڵ

ى  تۆمارى بەشداران بەدرێژانى  10.2
ڕکێیەکە دەستپێدەکات لە کاتژمب  ڕکێیەکە و بەکۆتادێت لە 00:00:01پێشب  ى یەکەم ڕۆژى پێشب 

ى 
ڕکێیەکە.  23:59:59کاتژمب   ڕۆژى پێشب 

ی  ى دواهەمیى

  

 . ڕاستەوخۆ دوای پەیوندیکردن پێی بەشێوەی ناردنی بااڵنسە بۆ براوە خەاڵت 10.3

 خةالنى رؤزانه 10.4

نى ههخه كرێ كهستنیشان دەەد براوە 33 ڕۆژانه -10.4.1    
ا
نس به  له ك بریتییهیهر براوەڵ

ا
، و  25000 هایبه كارتێگ باڵ افى ى

دينار عب 
ی ڕۆژی ڕە له براوە 43  كرێ. ستنیشان دەزان دەمهدواییى

 

  داخڵکردن کە هاوتەریبە لەگەڵ کۆى ئەو چانسانەى کە هەموو  -10.4.2   
ا

بەشداربووێك بەدەسێى تۆمارەکە پێکدێت لە کۆمەڵ
ى 
ڕکێیەکەدا هەموو ئەو چانسانەى کە بەشداربوو بەدەسێى هێناوە بە 23:59:59هێناوە تا دوا ڕۆژى شەممە کاتژمب  . لە ماوەى پێشب 

، ژمارەیەیک ڕاکێشانی بێهاوتا بۆ تەرخاندەکرێ لە داتابەییس بەشداران. بۆ نموونە،  مەکانی
ا
مێگ ڕاسێى ئەو ژم  5وەڵ

ا
ارەیەى چانس بۆ وەڵ

(MSISDN کە بەدەسێى هێناوە )وپشك؛ هەروەها  5 ڕ وپشک بۆ  5چانس=  500جار شایستەى دەکات بۆ چوونەنێو تبى  تبى
جار ڕاکێشانی

وپشکێك تەنها یەك براوە دەستنیشان دەکات.   هەر تبى
ت. ڕاکێشانی

ا
 بردنەوەى خەڵ

ى پە -10.4.3
یوەندییەیک بەو ژمارەیەى کە براوەى پێوەى بەشدارى لە براوە لەالیەن کورەك تیلیکۆمەوە ئاگادار دەگرێتەوە لەڕن 

ڕکێیەکە کردووە. براوە لە ماوەى  رۆژى کار لەو ڕێکەوتەى کە دەستنیشانکراوە ئاگاداردەکرێتەوە. ناوى یەکەم یان پیێى یەکەىم  7پێشب 
ى نامەیەیک نوورساو بۆ سەرجەم

ى کورەك تیلیکۆمەوە یان لەڕن 
 بەشدارانی تۆمارەکە.  کەىس براوە ڕادەگەیەندرێ لەڕن 

  

تهكاتی خهرجه. مه11
ا
 كانڵ

تەکان ڕادەستدەکرێن لە ماوەیەك کە تێناپەڕێ لە  11.1
ا
ڕكێیەکە.  01سەرجەم خەڵ  پێشب 

 ڕۆژ بەسەر ڕێکەونى کۆتاهاتێی

 ياسانى ژمارەى وان خاوەئه كه  وەنهنوورساوێك دووپانى بكه ن   بهكان دەالیەنی ڕێکخەر پەیوەندى بە براوەکان دەکات. براوە  -11.2
نی

تهخه يهيان ههوەسیمکارنى براوەن و مافی ئه
ا
ن ڕێکخەرەوە پێيان اليهله كه  وەنهپڕ بكه پێويستانه نامهڵگهو بهها ئهروەربگرن ههوە كهڵ

تەکە ڕادەسێى نوێنەرى براوەکە بکرێت، ئەویش لەسەر بنەماى بەڵێندە
ا
 نامەیەك بە دەستخەنى کەىس براوە. درێت. دەکرێ خەڵ

ڕكێیەشداريكردن لهبه به 11.4 ) ناو و نازناو و وەناويشيانهكانيان لهسييهكه  ك تیلیکۆم زانيارييهن   قايل بن كورەشداران دە، بهم پێشب 
 بەن   هیچ بەرانبەرێك.  خته لە براوە و ندى پێشوەزامهرگرتێی ڕەن   وەكارب  هێنێت بهسێى ڕێكالم بهبهى ڤيدۆييان( بە مهى فۆتۆ و گرتهوێنه



11.5  . ی تەکان قابیىل گۆڕین نیى
ا
. خەڵ ی  ئەو بڕیارانەى کە لەالیەن ڕێکخەر دەدرێن کۆتاین و شایەنی هیچ وتوێژێك نیى

  

12 .   
ی
 سنوورى بەرپرسیاریەت

ڵەیەک، البردنێک، پچڕانێک، کەموکورییەک، الیەنی ڕێکخەر بە هیچ جۆرێک بەرپرسیاریەنى ناگرێتە ئەستۆ بەرانبەر هەر هە 12.1
ۆیل ڕێکخەرە   پەیوەندییەکان کانى  بەتەواوى لە دەرەوەی کۆنبى

ا
دواکەوتنێک لە کارپێکردن یان لە ناردن، یان لە روودانی هەڵەیەک لە هێڵ

 ئەمەش بۆ نموونەیە و سنووردار نییە. 

ی )بۆ نموونە چاککردنەوە، نۆژەنکردنەوە و یان نوێکردنەوە(. الیەنی ڕێکخەر ئەو مافەی دەپارێزێت کە لەبەر هۆکارى بە 12.2 کارخسیى
 . ڕكێیەکە بەکار بخاتەوە دوای هەر ڕاگرتنێگ کانى ی دەدات بە زووترین کات پێشب  ى

 الیەنی ڕێکخەر بەڵی 

  

 . نکۆلیکردن لە زامنەکان13

ڕكێیەکە لەوە تێدەگەن و قایل دەبن لە بەشداریکردنیان  13.1  پێشب 
ڕکێیە لەسەر بەرپرسیارییەنى خۆیانە و لە ژێر بەشداربووانی لەم پێشب 

ڕكێیەکە بکەن.   هیچ بارودۆخێک ناچار نەکراون تاکو بەشداری لە پێشب 

ڕكێیەکە ناپچرێت  13.2 الیەنی ڕێکخەر هیچ جۆرە زامنێک یان ئاماژەیەک یان دەربرینێک نادات لەبارەی ئەوەی کە هیچ بەشێگ پێشب 
 یان لە هەڵە بەدوور دەبێت. 

لەبارەى هەر زیانێك،   الیەنی ڕێکخەر یان هیچ کام لە بەڕێوەبەران، کارمەندان و بریکارەکانی هیچ بەرپرسیارییەک ناگرنە ئەستۆ 13.3
تەکە. 

ا
ڕیک  تووىسى دەبن لە دەرئەنجاىم قبوڵکردنی خەڵ  پێشب 

 لەدەستدانێك یان هەر بێئومێدبوونێك کە بەشدارانی

لە لە روودانی گرفێى تەکنیگ لە هەر تۆڕێگ مۆبایل یان لە هێلێک، یان روودانی گرفت لە سیستەىم  الیەنی ڕێکخەر بەرپرسیار نییە 13.4
ەکانی کۆمپیوتەر، یان روودانی شکسێى  ى

ڤەرەکان، یان لە دابینکەرەکان، یان لە ئامب  ى
 ئینتەرنێت، لە سب 

ا
او بە هێڵ کۆمپیوتەرەکانی بەسبى

بۆ نێو ئەکاونت بەهۆی گرفتە تەکنیکییەکان یان بوونی جەنجایل لە تۆڕی ئینتەرنێت، سۆفتوێری هەر ئیمەیلێک یان چوونەژوورەوە 
، یان هەر تێکەڵێگ لەمشێوەیە، لەناویشیانەوە روودانی  ۆنی جەنجایل لە هێڵەکانی مۆبایل یان بوونی جەنجایل لە هەر ماڵپەرێگ ئەلیکبى

ێگ مۆبایىل پەیوەندار یان دەبێتە هۆی   هەر زیانێک بەبەشداربوو یان هەر زیانێک بە کۆمپیوتەری هەر  ى
کەسێک یان بە هەر ئامب 

ڕكێیەکە.   بەشداریکردن یان داونلۆکردنی هەر ماددەیەک لە پێشب 

ڕكێیەکە، بەشداران دەن   قایل بن بەوەى کە هیچ شێوەیەک داواى قەرەبۆ ناکەنەوە بەرانبەر بە  13.5 بەهۆی بەشداریکردن لە پێشب 
ەوە )لەناویشیانەوە زیانە تایبەت و ناڕاستەوخۆ و لێکەوتەکان( لە الیەنی ڕێکخەر و کۆمپانیا سەرەکییەکان و ئەو لەدەستدان و زیانلێکەوتن

کۆمپانیانەى کە سەر بە ئەون و لە بەڕێوەبەرەکان و کاربەدەستەکان و کارمەندەکان یان بریکارەکان بۆ هەموو جۆرە زیانێک، مافەکان، 
تێک، لەناویشیانەوە بەن   داواکارییەکان و ڕێوشوێنەکان ج

ا
ا هەر جۆرێک بێت دەبێتەهۆی قبولکردن یان بەکارهێنانی هەر خەڵ

 سنودارکردن، ئازارە کەسیەتییەکان، مردن و بەرکەوتێی زیان بە ملوکومال. 

  

 . پاراستنی زانیارییەکان و پروپاگەندە14

ی بە دەنگ، وێنە، ناو یان ن 14.1 اونیشان و هەر زانیارییەیک پەیوەندار لە سیستەىم دۆسیەى زانیارییە کەسیەتییەکان کە پەیوەسیى
وکردنەوەی ئیمەیىل 

ا
ڕكێیەکە هەروەها لە بڵ  داتاکان، و دەکرێ بەکارب  هێندرێت لە بەشداریکردن لە پێشب 

ا
ۆڵ ڕێکخەر وەك سیستەىم کۆنبى

، بەو مەرجەی بە پێچەوانەی ئاماژەپێکراوەکان ڕیکالىم، یان لە مەبەستەکانی دیکە کە پەیوەندارن بە خزمەتگوزارییەکانی الیەنی ڕێکخەر 
 نەبێت. 

ت، ناویان و بەشێك لە ژمارەى ئەو مۆبایلەى کە پێوەى بەشدارییان لە  14.2
ا
بەشداران قایل دەبن بەوەى لەکانى بردنەوەى خەڵ

وبکرێتەوە تەنها بۆ مەبەسێى ڕێکالم. 
ا
ڕكێیەکە کردووە بڵ  پێشب 



  

 . یاسای بەڕێوەبردن15

ى خۆیان پێشکەش بە الیەنی ڕێکخەر بکەن، و بەگوێرەى یاساکانی لەکانى  ١٥.١
ا
سەرهەڵدانی هەر ناکۆکییەك بەشداران دەتوانن سکاڵ

ی بۆ کێشەکە دەکرێ.  وانیى ڕ ى
اق تب   عبى

  

 


