
  

                                                                                          

 الشروط واألحكام

"إربح مع كورك"إلجراء النشاط الترويجي لحملة   

 

.كورك تيليكوماالنشطة الترويجية )المسابقة( منظمة لترويج الخدمات المقدمة من   

 

القصيرة:الرمز المتوفر للرسائل  -1  

 

 الدولة الشركة الخدمة الرمز

    

 العراق كورك تيليكوم اإلشتراك 330

350 
مسابقة الرسائل 

 القصيرة

 كورك تيليكوم
 العراق

 

 

 تكون مجانية. 350كل الرسائل المرسلة من  ،دينارعراقي 300هي  350تكلفة الرسائل المرسلة على  -1.1

 

دينار عراقي  300بعد ذلك يتم اقتطاع  يوم مجاني تجريبي واحد" مع كوركإربح " مسابقةاإلشتراك في عند  -1.2

 يوميا.

 

أو  الرموز من رمز أيعن طريق إرسال " إربح مع كوركمسابقة "يمكنهم االشتراك في  من كوركالمشتركين  -1.3

معلومات شيقة من كل مشترك على نقاط إضافية للجوائز ويصله يوميا  يحصل. 330 الى نصية فارغة الةإرسال رس

( رصيد للعبة الويب 1) على الخدمة تجديد نجاح عند أيضا المشتركون يحصل خدمة "حدث في مثل هذا اليوم".

InstaWin على الموقع التاليcashchallenge.korektel.com،  دينار عراقي بعد  250,000لفرصة ربح

" على الرمز قفإليقاف هذه الخدمة على المشترك إرسال كلمة " .أسئلة متتالية بشكل صحيح 10اإلجابة على 

 المرادف.

:منظم المسابقة -2  

 

 .العراقو مقرها  مشغّل االتصاالت الخلوية تيليكوم كورك 2.1

اسم المسابقة:  -3  

 "كورك مع إربح" 3.1

 المكان: 4

 .العراق  4.1

 اإلطار الزمني للمسابقة: 5

شهر  09حتى ، وسيتم تمديدها  2017يوليو  20من " كورك مع إربح" سابقة تبدأ  5.1

 2019 كانون الثاني

االحتفاظ بجميع  مع ينمشترك   ون( سيبق11/10/2019 -2017/  20/6في الخدمة خالل الفترة األولى ) المشتركون

 cashchallenge.korektel.com  لرجاء المراجعة على صفحةيرجى  التي جمعوها من قبل. م/ فرصه منقاطه

 

 



 

 

 

 

 االستخدام: قبول شروط 5

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

cashchallenge.korektel.com 

عبر إرسال رسالة   التسجيل في خدمة االشتراكأو 350على رقم  عبر إرسال رسالة نصية قصيرة -6.2 

ذه الشروط و األحكام, و جميع المشتركين قبولهم التام و فهمهم له يقر. 330نصية الى الرمز التفاعلي الى 

 يوافقون على:

" من الجهة المنظمة على كورك مع إربحرسائل نصية قصيرة متعلقة بمسابقة "تلقي  -6.2.1  

 هواتفهم المحمولة.

أو أي رسائل أوعروض إعالنية عبر الرسائل النصية القصيرة من الجهة المنظمة  تلقي  -6.2.2  

 شركة أخرى تتعامل مع الجهة المنظمة.

في حالة الجهة المنظمة تحتفظ بالحق بإلغاء أو تعديل هذا العرض و هذه الشروط و األحكام في أي وقت.  -6.3

 cashchallenge.korektel.com على أي تغيير، سيتم نشره

جميع المسائل األخرى المتعلقة نزاع بشأن الشروط و األحكام, السلوك, النتائج, و  ة نشوبفي حال -6.4

 المسابقة, يعد قرار الجهة المنظمة نهائيا و ال يجوز النقاش فيه.ب

)دون االخذ  تعد هذه االتفاقية سارية المفعول و التأثير طالما هذا العرض ساري من قبل الجهة المنظمة   -6.5

أو  سبيل المثال لإلصالحات, الصيانة المنظمة على للعرض ألسباب تشغيلية.مؤقت في االعتبار أي تعليق 

 التحديث(

 المشاركون في المسابقة: -7

 المؤهلون لالشتراك:   -7.1

األشخاص الطبيعيون )بخالف الموظفين من قبل الجهة المنظمة, أو أي من شركاء الجهة المنظمة ,  -7.1.1 

خالل  تيليكوم كورك شركةمن عمالء   أزواجهم(خالل فترة المسابقة, و أيضا أقاربهم  حتى الدرجة الرابعة و 

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

 على أن يكون معه بطاقة هويته وشهادة  تثبت أنه الوصي.

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

شركات بأي من شركات االتصاالت المشاركة في هذه الحملة( يحق فقط لألشخاص المفوضين بالتوقيع بالنيابة 

 عن الكيانات القانونية باستالم الجائزة.

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

 أخل بأي بند من الشروط و األحكام. 

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

 و كاملة. 

سيبقى إشتراكهم ( 10/07/2019 -2017/  20/6)المستخدمين الذين إشتركوا في الخدمة خالل الفترة األولى  -7.1.5

 ساري المفعول و سيحتفظون بكل نقاطهم/فرصهم التي جمعوها.

 

 

 توافر و سهولة الحصول على المعلومات, و آلية االنسحاب -8



  جميع المعلومات الخاصة بالمسابقة متاحة لمشاركي المسابقة على موقع  -8.1

cashchallenge.korektel.com 

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

للمشتركين عبر رسائل نصية قصيرة تلقائيا كجزء من الحوار بين المتسابقين و لعبة األسئلة و أيضا بين 

لمعرفة رصيد النقاط  في أي وقت من األوقات يستطيع   المشتركين و خدمة "حدث في مثل هذا اليوم" .

 " في رسالة نصية على الرقم التفاعلي المناسب. scoreرصيد" أو "المشترك إرسال كلمة "

يستطيع كل مشارك الخروج من المسابقة أو وقف تلقي أي معلومات عن المسابقة عبر إرسال كلمة  -8.3

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

 .اعتباره مشاركا مرة أخرى المناسب فسوف يتم

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

 com.korektel.cashchallengeبالمسابقة وهو

 ويجوز تغير األرقام و في حال التغير يجب إشعار المشتركين من دون تحمل اي ضرر للمشتركين  ال  -8.5

 يطبق التغير في المسابقة التالية.

الجوائز التي فاز بها  بتسليم من التزامهالجهة المنظمة ا  يعفيلمبكر للمسابقة النقطاع أو اإلنهاء ااال -8.6

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

 .للمسابقةالجهة المنظمة انتهاء المسابقة ناتجا عن أحداث خارجة عن سيطرة 

طرف اإلفراج عن أي معلومات شخصية خاصة بالمشتركين ألي لمسابقة ل لجهة المنظمة ل ال يحق  -8.7 

 . للعراقأو لالمتثال للهيئات الحكومية ذلك بموجب القانون  طلب منهاآخر إال في حال 

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

ألحكام و الشروط أو وفقا لمتطلبات التشريعات الحالية إال لما يتوافق مع ا المشاركين في المسابقة و ذلك 

 اإلمارات. لدولة 

 

 قوانين االشتراك في المسابقة: -9

 

 لالشتراك في المسابقة, على المشترك أن يرسل رسالة نصية قصيرة على الرمز المناسب. -9.1

األولى للجوائز و رسالة ترحيب تحتوي على سؤال  فرصهعند االشتراك بالمسابقة سيتلقى المشارك  -9.2

يجيب المشارك على السؤال عن طريق  )وإجابتين على االقل )إجابة واحدة صحيحة وباقي اإلجابات خاطئة

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

 

كحد أدنى والتي تجمع خالل المسابقة. اإلجابة  فرصة 20صل المشترك على لكل إجابة صحيحة, يح -9.3

 :وستضاف النقاط لكل إجابة صحيحة على السؤال الوارد في وضعين. فرص 10تعطي الخاطئة 

لكل إجابة صحيحة, و  فرصة 20الوضع األساسي: ويحصل المشارك في الوضع األساسي على  -9.3.1 

 لكل إجابة خاطئة.  فرصة 10

 

أكثر من تلك  فرصمراحل المكافأة: ستكون هناك عدة مراحل مكافآت حيث يحصل المشارك على   -9.3.2 

 التي يحصل عليها في  

 الوضع األساسي. مدة هذه المراحل قد تمتد لعدة دقائق.                

 

http://www.tbd.iq/


إضافية  فرصتمنحهم سو التي  "حدث في مثل هذا اليوم" أيضا االشتراك في خدمة  كوركي مشتركبإمكان  9.4

ديد االشتراك . يتم تجديد االشتراك يوميا. عند تجللعبة الويب رصيد( 1و) للجوائز باإلضافة إلى معلومات ممتعة

 .له إشتراك آخر من أكثر إضافية فرصة 20على  بنجاح, يحصل المنضمين لخدمة االشتراك

 

المسابقة تكافئ ايضا كل عمالء كورك الذين يشحنون رصيدهم أو يقومون بإتصاالت هاتفية.المستخدم ال يدفع  – -9.5

اي تكلفة .عن كل تعبئة رصيد بغض النظر عن قيمته يحصل المستخدم على نقطة واحدة/فرصة لربح الجائزة 

 يق السحب.االسبوعية او الشهرية بحسب فترة الخدمة التي يتم اإلعالن عنها عن طر

 

ساعة بعد إتصاله عن النقاط التي جمعها للجائزة و ستتم دعوته  48سيتم إعالم العميل عبر رسالى نصية خالل 

 لإلشتراك في الخدمة ليصبح مؤهال لربح كل جوائز المسابقة.

 

 

 وترتيب الجوائزمكان، تاريخ، وقت  -10

 

 أن يربح الجائزة نفسها أكثر من مرة واحدة خالل المسابقة. ( MSISDNرقم مشترك واحد )ال يمكن ل 10.1

 

من اليوم األول للمسابقة  00:00:01  تشكيل سجل المشتركين طوال فترة المسابقة سيبدأ عند الساعة 10.2

 . من اليوم األخير للمسابقة  23:59:59     وينتهي عند الساعة

 

 .المنظمة الجهة من المخولوننفسها في حضور الجهة المنظمة تسليم الجوائز سيتم في موقع  10.3

 

 الجوائز مذكورة أدناه:

 الجوائز الفورية )لعبة الويب(:  -10.4 

في كل مرة يجيب بشكل صحيح على دينار عراقي 250,000يربح المشترك جائزة  -10.4.1           

 في إشتركوا ممن اللعبة لهذه المؤهلين المشتركينأسئلة خالل لعبة واحدة و في حدود الوقت المسموح. 10

 ".اليوم هذا مثل في"حدث  خدمة

يمكن لثالثة مشتركين فقط الفوز بالجائزة الفورية في نفس اليوم, بعد ذلك تغلق اللعبة  -10.4.2           

 حتى اليوم التالي.

 

 

 

 سبوعية:الجائزة األ -10.5

 في األيام التالية  د.ع نقدا 2,500,000األسبوعية فائز واحد بالجائزة  - -10.5.1

24/10 ،10/31 ،07/11 ،21/11 ،28/11 ،05/12 ،19/12 ،26/12 ،02/01 

يتكون السجل من مجموعات إدخال تتوافق مع إجمالي الفرص التي حصل عليها كل مشترك من  -10.5.2

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

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

 500يتكرر رقمه  فرصة 500مرات والحاصل على  5في السحب  (MSISDNيتكرر رقمه ) فرص 5 على

 احد فقط.السحب يحدد فائزا و .مرة في السحب على الجائزة



 

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

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

 مشتركين في السجل. الفائزين، عبر كورك تيليكوم أو عبر رسائل نصية قصيرة لجميع ال

 

ا مع كورك بالنسبة للجائزة األسبوعية ، يشارك عمالء .10.5.4 شحن رصيد واحد في فترة  (1) أيض 

 .سيتم منح العمالء نقطة واحدة لكل عملية شحن رصيد ناجحة .أسبوعية محددة

ومع ذلك ، يمكنهم  .مرةال يمكن للفائزين بالجوائز األسبوعية الفوز بالجائزة األسبوعية أكثر من  .10.5.5

 .الفوز بجوائز أخرى

 

 

 الجائزة الكبرى: -10.6

 

 09.01د.ع نقدا في يوم  75,000,000الفائز بالجائزة الكبرى سيربح  -10.6.1

يتكون السجل من مجموعات إدخال تتوافق مع إجمالي الفرص التي حصل عليها كل مشترك من   - - 10.6.2

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

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

 500يتكرر رقمه  فرصة 500مرات والحاصل على  5في السحب  (MSISDNيتكرر رقمه ) فرص 5 على

 السحب يحدد فائزا واحد فقط. .مرة في السحب على الجائزة

سيتم إعالم الفائز عن طريق كورك تيليكوم عبر مكالمة هاتفية للرقم المشترك به. سيحصل الفائز  - 10.6.3

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

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

ومع ذلك ،  .ال يمكن للفائز بالجائزة الكبرى الفوز بالجائزة الكبرى من خالل السحب أكثر من مرة -10.6.4

  .يمكنهم االستمرار في الفوز بجوائز أخرى

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 شروط الجوائز: -11

 .يوم من تاريخ انتهاء المسابقة30سيتم تسليم جميع الجوائز خالل مدة ال تتجاوز  -11.1

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

 صلة.

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

القانوني للرقم الفائز, و بأنه يحق لهم الفوز بالجائزة ويجب استكمال جميع الوثائق الالزمة التي يوفرها 



الجائزة. قد يتم استالم الجائزة من قبل المنظم. يجب على جميع الفائزين تقديم وثائق الهوية من أجل استالم 

 ممثل للفائز وذلك بناء على تأكيد خطي من الفائز.

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

خر و في أي دولة وسط آأو على أي  كورك تيليكوم بما في ذلك اسم العائلة، صور، وصور الفيديو على

 ألغراض دعائية بدون موافقة مسبقة من الفائز و بدون أي رسوم.

فائزين وصفاء، وإذا رفض الفائز الجائزة أو لم يستلمها، يحق للمنظم بأن  5المنظم سيختار ما يصل إلى -115

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

 و ذلك بعد الرجوع الى الهيئة ستعد الجائزة ملكا للمنظم

 القرارات التي يتخذها المنظم نهائية ولن يتم الدخول في أي مفاوضات. الجوائز غير قابلة للتحويل. -116

 

 

 حدود المسؤولية -12

أي خطأ، إغفال، انقطاع، عيب، تأخير في التشغيل أو اإلرسال،  مسؤولية عنال تتحمل أي  الجهة المنظمة  -12.1

 أو فشل في خط 

 تماما وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. االتصاالت عندما ال يكون تحت سيطرتها 

بحق تعليق المسابقة مؤقتا كلما دعت الحاجة ألسباب تشغيلية )على سبيل المثال  الجهة المنظمة تحتفظ  -12.2

بإعادة المسابقة في أقرب وقت ممكن بعد أي تعليق  الجهة المنظمة د هعت(. تالتحديثأو  إلجراء الصيانة لإلصالح،

 مؤقت.

في المسابقة في جميع  المنطقي خالل االشتراك واتباعالمشتركين بتوخي الحذر  الجهة المنظمة تنصح  12.3

 األوقات.

 

 إخالء المسؤولية عن الضمانات -13

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

 يتم إجبارهم على المشاركة في هذه المسابقة بأي طريقة.

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

 بدون أخطاء. 

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

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

أنظمة ي من شبكات أو خطوط الهاتف، ليست مسؤولة عن أي مشاكل أو خلل فني أل الجهة المنظمة  - 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، 

ة أو ضرر لكمبيوتر المشارك أو كمبيوتر أو هاتف أي شخص ذو صلة من جراء االشتراك أو بما في ذلك أي إصاب

 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، الجهة المنظمة ذلك خسائر خاصة، غير مباشرة، أو تبعية( من 

الحقوق أو اإلجراءات من أي نوع ناجمة عن قبول أو  الموظفين، أو الوكالء من أي و كل الخسائر، اإلصابات،

 استعمال أي جائزة، بما في ذلك و بدون استثناء، اإلصابات الشخصية، الموت، و األضرار في الممتلكات.

 

 

 

 

 

 

 حماية البيانات والدعاية -

سيتم حفظ البيانات الشخصية المتعلقة بالصوت والصورة، االسم، العنوان أو أي معلومات أخرى ذات  - 14.1

ة المنظمة كنظام تحكم بالبيانات، ويمكن استخدامها للمشاركة بالمسابقة، جهصلة في نظام إيداع تابع لل

 ، ما لم يذكر خالف ذلك.  الجهة المنظمة والدعاية البريدية، أو أي غرض آخر يتعلق بخدمات 

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

 ا بها ألغراض إعالمية فقط.اشتركو

 القانون الحاكم -1513

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

  .العراقلقوانين 


