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 مقتطف من قانون لعبة

 JOKERالمسماة "جوكر"
 

 
 المادة األولى

 الغرض واإلطار القانوني
 

الغرض من ھذا القرار في تعریف وتحدید القواعد والشروط والكیفیات المنظمة للعبة المسماة"جوكریكمن   
مطلقة والذي یمكنھ مع التأكید على أن التسمیة التجاریة تبقى من صالحیة شركة تسییر الیانصیب الوطني ال

 تغییرھا في أیة لحظة
 المادة الثانیة
 وصف اللعبة

 
     تنظم شركة تسییر الیانصیب الوطني لعبة تُدعى"جوكر

تسجیل من طرف الموقع المركزي المعلومیاتي   تعتبر لعبة "جوكر" لعبة معاوضة. ویكمن مبدؤھا في
. تحدد األرقام أرقام  7عدة تشكیالت مكونة من على تشكیلة أو المشاركاتشركة تسییر الیانصیب الوطني ل

إلى  0000000من  من بین األرقام الممكنةأرقام   7 من تشكیلة  الفائزة عن طریق القرعة بسحب
لمادة الثامنةا. ویتم تحدید األرباح وفق الجدول المشار إلیھ في 9999999  

. والذي یمكنھ یر الیانصیب الوطنيتسی شركة یمكن تسویق "جوكر" تحت أیة تسمیة تجاریة یرتئیھا  
 ---تغییرھا في أیة لحظة. 

 
 المادة الثالثة

 المشاركة في اللعبة
 

 "جوكر" باستعمال قسیمة المشاركة في لعبة  یمكن ألي العب أن یشارك في سحب أو عدة سحوبات  1-3
ركة تسییر ش "لوطو" الموضوعة بالمجان رھن إشارة الالعبین في نقط البیع المعتمدة من طرف 

  .الیانصیب الوطني
كما یمكن المشاركة بواسطة أیة تكنولوجیا جدیدة [المطراف المحمول، األنترنت...] وفق الكیفیات المعینة 

.من ھذا القرار المادة الثانیة عشرفي   
 

اللعبة المختارة من  تستعمل ھذه القسیمات وحدھا من أجل المشاركة في األلعاب عبر تسجیل بیانات 2-3  
نقطة البیع. ھذه القسیماتعلى القسیمة بواسطة مطراف طرف المشارك    مخصصة فقط لھذا التسجیل.   

وال یمكن أن تستعمل خارج حاالت االستعمال المنصوص شركة تسییر الیانصیب الوطني   وتبقى في ملكیة
نصیب الوطنيشركة تسییر الیاعلیھا في ھذا القرار، إال في حالة الحصول على موافقة صریحة من   

 
 ان كل  قسیمة تحتوي  على خانة أو  عدة خانات من أجل المشاركة في لعبة" جوكر " على المشارك 3-3

لم یضع أي عالمة على الخانة لن یشارك في لعبة"  ذاا یضع عالمة على الخانة المخصصة للمشاركة
   جوكر "

 
لك ذ" جوكر "  و المشاركة في لعبة تستعمل وحدھا قسیمة المشاركة في لعبة " لوطو " من أجل 4-3
    .لرقم" جوكر " الدي یطبع على توصیل اللعبالتولید العشوائي ب
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بواسطة نظام "فالش"، یمكن لالعب أن یطلب، في نقطة بیع مرخصة من طرف الیانصیب الوطني،  3.5

 ستعمالابدون  وباتلتشكیلة واحدة أو عدة تشكیالت تتیح المشاركة في سحمطراف  التولید العشوائي على
.القسیمة  

 
یمكن للمشارك الذي یرغب في االنخراط أن یضع عالمة داخل الخانات المناسبة لھذا الغرض على  3.6

تتضمن عدد السحوبات المتتالیة التي یرغب في االشتراك فیھا. یمكنھ اختیار االشتراك في  التي  القسیمة
بعة أو ثمانیة أو تسعة أو عشرة سحوبات متتالیة. عدد سحبین أو ثالثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو س

سحوبات ھي نفسھا في لعبة" لوطو "ال  
 

یجب وضع العالمات المرسومة داخل الخانات بشكل واضح إما باللون األسود أو األزرق. و ال ینبغي  3.7
یة بیانات أو عالمات طي القسیمات المقدمة للتسجیل أو تشویھھا أو تكمیشھا أو تمزیقھا. ویجب أال تتضمن أ

 مضافة كما یمكن تقدیم نفس القسیمة عدة مرات للتسجیل في األلعاب واستعمالھا من جدید في عدة سحوبات
. 

 
 المادة الرابعة
 توصیل اللعب

 
تسجیل اللعبات عبر النظام المعلومیاتي  یسلم توصیل اللعب من طرف المسؤول عن نقطة البیع بعد 4.1

  وطبعھ بواسطة المطراف المعلومیاتيشركة تسییر الیانصیب الوطني لبع المركزي لأللعاب التا
(Terminal)   المشاركة مبلغ مقابل دفعشركة تسییر الیانصیب الوطني لنقطة البیع المرخصة من طرف.  

 : یتضمن التوصیل على الخصوص ما یلي
 و"لوط وإسم أرموزة اللعبة"شركة تسییر الیانصیب الوطني  (logo) أرموزة  -
 تاریخ وساعة تسجیل اللعبة -
 عدد السحوبات المختارة ، -
 رقم تعریف نقطة البیع المرخصة -
 (Terminal)رقم المطراف  -
 الرقم التسلسلي -
 التي شارك فیھا الالعب  بواسطة نفس  " جوكر"تاریخ أو تواریخ (البدایة والنھایة) سحب أو سحوبات  -

 التوصیل     
 لتي شارك فیھا التوصیلرقم أو أرقام السحب أو السحوبات ا -
 المبلغ اإلجمالي للمشاركة في اللعبة  -

 لوطو" " األرقام الملعوبة  -  
 "جوكر" رقم الملعوبال -
 

 رمزا موازیا ورقم تعریف ورقم مراقبة. األسفلیجب أن یتضمن كل توصیل في جزئھ   4.2
 
على الالعب التأكد على الفور بمجرد تسلیم التوصیل من المسؤول عن نقطة البیع المرخصة، یجب  4.3 

بأن المعلومات الواردة في التوصیل موافقة للتشكیالت المختارة والسحوبات المناسبة ومبلغ المشاركة في 
 یختارھا. التياللعبة 
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كل توصیل خضع للتعدیل بعد التسجیل، یتم إلغاؤه، بصرف النظر عن المتابعات المنصوص علیھا في  4.4
 ا العمل.التشریعات الجاري بھ

 
 ال یمكنالیانصیب الوطني تسییر   شركةتبقى التواصیل المسلمة للمشاركین بعد التسجیل في ملكیة  4.5

عدا في حالة موافقة صریحة من  استعمالھا ألي غرض آخر سوى لتلك المنصوص علیھا في ھذا القرار،
 .تسییر الیانصیب الوطني  شركةطرف 

 
 المادة الخامسة

 المشاركات
 

في حالة  . سحب واحد درھم للمشاركة في 2.5 ھوالمشاركة  ثمنا كانت طریقة المشاركة فإن كیف م
الفردیة على الشبكات المشاركة  یكون المبلغ الذي یتعین على الالعب أن یؤدیھ موافقا لمبلغ االشتراك،

  .الملعوبة مضروبا في عدد السحوبات التي یرغب الالعب بالمشاركة فیھا
 

 سةالمادة الساد
 شركة تسییر الیانصیب الوطنيتسجیالت األلعاب على الموقع المركزي المعلومیاتي لأللعاب التابع ل

 
 .أوقات تسجیل األلعاب أیام و 6.1

 
التي تكون قید التسجیل. ویمكن الحصول على "جوكر" ال یجوز لالعب أن یشارك إال في سحوبات  6.1.1

مرخصة من طرف البیع لدى جمیع نقط الالسحب الموالي  أیام وساعات تسجیل األلعاب المحدودة برسم
 .شركة تسییر الیانصیب الوطني

 
شركة صرح بھا توال یمكن مباشرة التسجیل والختم المعلومیاتي للمعلومات بعد التواریخ واألوقات التي 

 .تسییر الیانصیب الوطني
 

بعد تسجیلھا وفق الشروط  إال" جوكر" ال یمكن أن تشارك التشكیالت الملعوبة في سحب  6.1.2
والختم شركة تسییر الیانصیب الوطني المنصوص علیھا في ھذا القرار عبر النظام المعلومیاتي أللعاب 

 المعلومیاتي للمعلومات المتعلقة بھا.
 

في السحب أو السحوبات التي سجلت وختمت من أجلھا على " جوكر" تشارك كل تشكیلة  6.1.3
 خ التسجیل والختم المعلومیاتي للمعلومات طابعاً إثباتیاً.الحاسوب، حیث یكتسي تاری

 
 توصیل اللعبةتسجیل   6.2

 
حیازة توصیل اللعبة شركة تسییر الیانصیب الوطني تعد شروطا أساسیة لتكوین العقد بین الالعب  6.2.1 

للمعلومات  من ھذا القرار وكذا التسجیل والختم بواسطة الحاسوب الرابعةالصادر وفق أحكام المادة 
 المذكورة في توصیل اللعبة.
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المعلومات  تباین بسببتسییر الیانصیب الوطني   شركة في حالة نشوء منازعة بین الالعب و 6.2.2
شركة تسییر الیانصیب الواردة في توصیل اللعبة وبین المعلومات المسجلة والمختومة بالحاسوب من قِبَل 

 األخیرة وحدھا. ، ال یعتد إال بھذه المعلوماتالوطني 
 

ویتمتع بالحق في استرداد المبلغ الكامل، داخل اآلجال " جوكر" ال یشارك في سحب لعبة  6.2.3
كل توصیل لعبة تم تسلمیھ وھو یتضمن معلومات غیر مطابقة ألحكام ھذا  11.1 المنصوص علیھا في البند

شركة تسییر مھما كان السبب، من طرف  منھ، أو الذي لم یُختم بالحاسوب،المادة الرابعة القرار والسیما 
 طبقا ألحكام ھذه المادة.الیانصیب الوطني 

 
 اإللغاءات 6.3

 
مع مراعاة طلب المشارك داخل الساعتین التي تلي طباعة التوصیل، یمكن إلغاء المشاركة في  .6.3.1

طة البیع المرخصة. بعد اللعبة لدى نقطة البیع التي قامت بتسلیم التوصیل وذلك في حدود أوقات افتتاح نق
ذلك، ال یمكن القیام بأي إلغاء. ویتم االحتفاظ بالتوصیل الملغى وتسدید مبلغھ من طرف نقطة البیع المعنیة 

 وال یمكن قبول أي عملیة إلغاء أخرى باستثناء تلك المنصوص علیھا في ھذا البند.
 

طة بیع مرخصة كانت موضوع عملیة المنجزة لدى نق لمشاركاتال تشارك في السحوبات المعنیة  6.3.2
شركة تسییر الیانصیب إلغاء والتي تم تسجیل معلومات اإللغاء المتعلقة بھا وختمھا بالحاسوب من طرف 

 .6.3.1قبل األجل المحدد في البندالوطني 
 

 المادة السابعة
 سحوبات لعبة"جوكر"

 
. ویمكن تسییر الیانصیب الوطني لشركةفي األیام واألوقات المحددة من طرف  " جوكر"یتم سحب  7.1

. شركة تسییر الیانصیب الوطنيتغییر عدد أو أوقات أو ساعات السحب بموجب مقرر من المدیر العام 
  مالئمة.شركة تسییر الیانصیب الوطني ویتم إعالن ھذا التغییر بعد إخبار المراقب بأیة وسیلة تراھا 

 
تشكیلھا وفق أحكام الفصل الثامن من المرسوم رقم  بحضور ھیئة یتم " جوكر"تتم سحوبات لعبة  7.2

 ) 1972یونیو  26( 1392جمادى األولى  14الصادر بتاریخ  2.72.310
 

 0000000من بین األرقام الممكنة من  أرقام 7ویھدف السحب إلى تحدید التشكیلة الفائزة المكونة من 
.9999999إلى   

 
یام بالسحب في الساعة والتاریخ المحددین، یتم السحب في تاریخ إذا لم یتم التمكن، بشكل استثنائي، الق 7.3

شركة تسییر الیانصیب حددھا تویتم إعالنھ بكافة الوسائل التي شركة تسییر الیانصیب الوطني حدده تالحق 
 .الوطني

 
، یقوم شركة تسییر الیانصیب الوطني إذا توقف سحب في طور اإلنجاز ألسباب خارجة عن إرادة  7.4

رقام المستخرجة بكیفیة األالضبط بالمحكمة التي یوجد في دائرتھا مقر السحب بتحریر قائمة ب كاتب
 أعاله، بسحب تكمیلي.  7.2صحیحة ویقوم كذلك وفق الشروط المماثلة لتلك المنصوص علیھا في البند 
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ین كاتب ضبط التي عااألرقام ویتعین خالل ھذا السحب التكمیلي، عند االقتضاء، أال تعاد في الجھاز 
المحكمة استخراجھا. وال یسري السحب التكمیلي إال على عدد الكریات الضروریة لكي یصبح مجموع 

 أرقام [ھكذا في األصل] 7الكریات المستخرجة برسم السحب مجموع 
على إثر ھذا السحب التكمیلي، یقوم كاتب الضبط بالمحكمة التي یوجد في دائرتھا المقر بالمصادقة على 

 التي تمت معاینة سحبھا. أرقامكافة 
 

بإمكانیة القیام بسحوبات بأیة وسیلة معلومیاتیة بفضل مولد شركة تسییر الیانصیب الوطني حتفظ ت 7.5
 األرقام العشوائي.

 
وحدھا نتائج السحوبات التي تمت معاینتھا من طرف أعضاء الھیئة والواردة في المحضر المحرر  7.6

 قا بھا.لھذا الغرض تكون موثو
 

 المادة الثامنة
األرباحجدول   
 

  األرباح و جدول المراتب الفائزةبتحدید شركة تسییر الیانصیب الوطني قوم ت  8.1

بالمائة 60إن نسبة األرباح النظریة العائدة للفائزین یمكن أن تتجاوز    
 

 
 

السحوبات. وكل تشكیلة أرقام إن األرباح المتعلقة بمختلف المراتب ال تعتبر تراكمیة برسم سحب من    8.2
فائزة ال یمكن أن تستفید سوى من ربح واحد حیث إن كل تشكیلة ال تفوز إال بالجائزة التي تكون قیمتھا ھي 

 األكبر
 

نسبة األرباح النظریة العائدة للفائزین أو  ،المشاركة  ثمنعند تغییر جدول االرباح حسب المرتبة أو     8.3
المطبقة ھي تلك نسبة األرباح النظریة العائدة للفائزین أو  المشاركة ثمنبة أو تكون االرباح حسب المرت

نسبة األرباح  أو أو ثمن المشاركالساریة عند تاریخ السحب. یتم إدخال تغییرات االرباح حسب المرتبة 
 خذأقبل شركة تسییر الیانصیب الوطني فقط بموجب  قرار المدیر العام لالنظریة العائدة للفائزین 

شركة تسییر رى تالمعنیة بھذه االحكام ویتم  إعالن التغییر بعد إعالم المراقب بأیة وسیلة المشاركات  
.أنھا مناسبةالیانصیب الوطني        

    
االرباحتحدید سقف مجموع حصص      8.4  

صص الموافقة أرقام مكتشفة تسمى فیما یلي " المرتبة االولى"، كما أن الح  سبعةإن الحصص الموافقة  لـ
نیة"اثلأرقام مكتشفة تسمى فیما یلي " المرتبة استة لـ  

  .سحب معین خالل إذا تولد عن صدفة

عدد االرقام 
المكتشفة

مالیین مآت اآلالف عشرات اآلالف آالف مآت عشرات وحدات المكسب 
[بالدرھم]

7 X X X X X X X 1 000 000

6 X X X X X X 100 000

5 X X X X X 10 000

4 X X X X 2 000

3 X X X 200

2 X X 20

1 X 5
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نیة" اثلدرھم، أو مجموع "أرباح " المرتبة ا 1.000.000مجموع أرباح" المرتبة االولى" یفوق 
  الجدول اعاله.حینھا یتم تقلیص مبلغ األرباح المشار إلیھا  درھم، 100.000یفوق.

: سیتم ھذا التقلیص بتطبیق الحساب التالي   
سیكون المبلغ المؤدى من كل ربح مساویا لمبلغ الربح المشار إلیھ في جدول األرباح مضروبا في سقف 

المبلغ المعني ومقسوما على المبلغ اإلجمالي لألرباح المحصلة أثناء السحب المعتبر. بعد ذلك یتم جبر 
.قلالمبلغ المحصل إلى الدرھم األ  

 
 

 المادة التاسعة
 نشر النتائج

 
 بأیة وسیلة مالئمة. " جوكر"أن یعلن نتائج سحوبات شركة تسییر الیانصیب الوطني یمكن 

 
 المادة العاشرة

األرباحأداء   
 

 یمكن لكل العب مشارك أن یعاین فوز توصیلھ في سحب "جوكر"، لدى نقطة بیع معتمدة من طرف 10.1
.تسییر الیانصیب الوطني  شركةأو لدى إحدى مراكز األداء لني شركة تسییر الیانصیب الوط  

 
، ویُقصد بالتوصیل السلیم بحیث أنھ یجب أن یكون اتؤدى األرباح حصریا مقابل دفع التوصیل سلیم 10.2

كامال غیر ممزق، ویتم التحقق من صحتھ وعدم فوات أجلھ وبعد التیقن من كونھ لم یستفد من قبل من أي 
تسییر الیانصیب  شركة المعلومات المسجلة على الموقع المركزي المعلومیاتي أللعاب  أداء بواسطة

، والتي تكون وحدھا ذات حجیة في مجال أداء الحصص.الوطني   
 

الربح أو األرباح الناتجة شركة تسییر الیانصیب الوطني  یؤدى في جمیع نقط البیع المرخصة من طرف
.المتعلقة بنفس التوصیل "جوكر"عن  درھم أو أقل. 1.000   

 
 50.000درھم و 1.000تؤدى  أرباح "جوكر" المتعلقة بنفس التوصیل والتي یتراوح مبلغھا بین  10.3

تسییر   شركةأو من طرف تسییر الیانصیب الوطني   شركةل  درھم في جمیع مراكز األداء التابعة
نفسھ.الیانصیب الوطني   

 
األرباح المتعلقة بتوصیل یفوق مبلغھ نصیب الوطني تسییر الیا  شركة تؤدى فقط من طرف 10.4

درھم. 50.000  
 

شركة  قوم تكیفیة األداء. وفي حالة األداء بواسطة الشیك، تسییر الیانصیب الوطني   شركةختار ت 10.5
بتحریره ألمر الفائز حامل التوصیل الفائز. تسییر الیانصیب الوطني  

 
ال تقبل أیة  فقط بحامل التوصیل كمالك وحید لھذا التوصیل.ي تسییر الیانصیب الوطن  شركةعترف ت 10.6

 شكایة في حالة سرقة أو فقدان أو إتالف توصیل اللعب، أو في حالة إیداع لدى الحامل.
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تسییر   شركةبید أنھ یمكن إرسال توصیل تالف لم تطمس معالمھ التعریفیة من طرف المشارك إلى  10.7
تسییر الیانصیب   شركة اووحدھ . 11.2و 11.1ل المشار إلیھ في البنودقبل فوات األجالیانصیب الوطني 

لتقریر األداء برسم ھذا التوصیل من عدمھ بعد إخضاعھ للفحص والمراقبة. ةمؤھلالوطني   
 

 المادة الحادیة عشر
 آجال األداء، اللغیان، األرباح غیر المطالب بھا

 
ي نھایة السحب داخل الستة اشھر الموالیة لوضع " في أقرب اآلجال  التي تلجوكر. تؤدى حصص "11.1

 الحصص رھن األداء وذلك تحت طائلة سقوط الحق.
في حالة االشتراك، تؤدى األرباح إلى غایة آخر یوم من الستة أشھر الموالیة آلخر سحب یكون قد شارك 

 فیھ التوصیل وذلك تحت طائلة سقوط الحق.
 

والذي  في الصندوق االحتیاطي 11.1جال المحددة في الفقرة . یتم دفع الحصص التي لم تؤد في اآل11.2
یمكن تخصیصھ لدفع أرباح استثنائیة نقدا أو عینا. یمكن أیضا تخصیص الصندوق االحتیاطي ھذا للتغطیة 

نسبة األرباح العائدة للفائزین أعلى من النسبة الجزئیة أو الكلیة للرصید السلبي المحتمل لعوض اللعبة [
  .سیتم أیضا تزوید الصندوق االحتیاطي بالمجبورات للدرھم األدنى]. النظریة

 
 المادة الثانیة عشر

 عبر األنترنت وعبر التكنولوجیا المتحركة المشاركات 
 

 یمكن أیضا المشاركة، عبر األنترنت وأیة قناة تفاعلیة أخرى، بما في ذلك أي مطراف محمول 12.1
(Terminal)  جوكر"، في لعبة". 

 
في اللعبة المنصوص علیھا في المادة الثانیة من ھذا القرار متوفرة على المشاركات كون إمكانیات ت 12.2

األنترنت وعلى أیة قناة تفاعلیة أخرى، بما فیھا المطراف المحمول مع مراعاة الشروط الخاصة المشار 
لى األنترنت أو على أي عشركة تسییر الیانصیب الوطني إلیھا في ھذا القرار وفي الشروط العامة أللعاب 

لشركة تسییر الیانصیب الوطني قناة تفاعلیة أخرى. ویتم سن ھذه الشروط العامة من طرف المدیر العام 
مالئمة. شركة تسییر الیانصیب الوطني وتوضع رھن إشارة العموم، بعد إخبار المراقب، بأیة وسیلة یراھا 

لشركة تسییر الیانصیب ار صادر عن المدیر العام كما یمكن تعدیل الشروط العامة المذكورة بموجب قر
شركة تسییر الیانصیب الوطني وتوضع رھن إشارة العموم، بعد إخبار المراقب، بأیة وسیلة یراھا الوطني 
 مالئمة.

 
ال یمكن إلغاء المشاركة في األلعاب التي تمت عبر األنترنت أو عبر أیة قناة تفاعلیة أخرى، بما فیھا  12.3

 المحمول.المطراف 
 

في األلعاب عبر  المشاركات من ھذا القرار على  11 و 10و  6-2و  4ال تطبق أحكام المواد  12.4
 األنترنت أو أي قناة تفاعلیة أخرى بما فیھا المطراف المحمول.

  
للمشاركات في األلعاب شركة تسییر الیانصیب الوطني   یعد التسجیل والختم المعلومیاتي من طرف 12.5
ألنترنت أو عبر أیة قناة تفاعلیة أخرى، بما فیھا المطراف المحمول، شرطا أساسیا لتكوین العقد بین عبر ا
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تسییر الیانصیب   شركة . وفي حالة منازعة بین الالعب وتسییر الیانصیب الوطني شركة  الالعب و
لعاب على األنترنت تتعلق باختالف بین المعلومات الواردة على شاشة الالعب الذي شارك  في األالوطني 

أو على أي قناة تفاعلیة أخرى بما فیھا المطراف المحمول وبین المعلومات المسجلة والمختومة بالحاسوب 
، ال یتم االعتداد إال بھذه المعلومات األخیرة وحدھا. وتعتبر تسییر الیانصیب الوطني   شركةمن قِبَل 

دة على نسخة الشاشة المطبوعة على الورق معلومات المعلومات الواردة على شاشة الالعب أو تلك الوار
 على سبیل اإلخبار ال یمكن أن یعتد بھا ضد أحكام ھذا القرار.

 
شركة یتم أداء األرباح طبقا للتشریع والتنظیم الجاري بھما العمل ووفق الشروط العامة أللعاب  12.6

 تفاعلیة أخرى بما فیھا المطراف المحمول.المتاحة على األنترنت أو على أي قناة تسییر الیانصیب الوطني 
 

 المادة الثالثة عشر
 المسؤولیة والمطالبات

 
برسم أي ضرر ناتج إما عن عطب تقني لشركة تسییر الیانصیب الوطني ال یمكن تحمیل المسؤولیة  13.1

ات، أو أو أي تعطیل للنظام اآللي لمعالجة البیانات، أو عن صعوبات یكون مصدرھا شبكة إرسال المعطی
 انقطاع مؤقت أو توقف نھائي للعبة، أو أي فعل خارج عن إرادتھ.

 
كافة المطالبات، والسیما تلك المتعلقة شركة تسییر الیانصیب الوطني تُْرَسل كتابة إلى مقر  13.2

 في األلعاب أو التواصیل أو تسجیل األلعاب أو السحوبات أو النتائج أو أداء األرباح. تبالمشاركا
 

تسییر الیانصیب   شركةة للمشاركات في األلعاب المنجزة في نقط البیع المرخصة من طرف بالنسب
یجب أن یَُضمَّ التوصیل إلى رسالة المطالبة. كما یجب إرسال الشكایات قبل انصرام أجل سقوط   ،الوطني

لن تقبل أیة شكایة بعد من ھذا القرار، بحیث تكون لدمغة البرید قوة إثباتیة و 11الحق المشار إلیھ في المادة 
 ھذا األجل.

 
بالنسبة للمشاركات في األلعاب التي تمت عبر األنترنت أو التكنولوجیا المتحركة، یتعین إرسال الشكایات 

المتاحة شركة تسییر الیانصیب الوطني   قبل انصرام أجل سقوط الحق المشار إلیھ في التنظیم العام أللعاب
 مول ولن تقبل أیة شكایة بعد انصرام ھذا األجل.على األنترنت وتكنولوجیا المح

 
 المادة الرابعة عشر

 اإلذعان
 

 " تعني اإلذعان لھذا القرار و قبول الشروط العامة أللعاب جوكر  إن المشاركة في عملیة السحب للعبة "
المطراف المتوفرة على األنترنت أو على أي قناة تفاعلیة أخرى بما فیھا شركة تسییر الیانصیب الوطني 

 المحمول. وكذا ألي تعدیل أو تغییر ٲو نسخ قد یطرأ على ما سبق.
 

 المادة الخامسة عشر
 التعدیالت
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شركة تسییر الیانصیب یُمكن أن یخضع ھذا القرار لتعدیالت بموجب ملحق تعدیلي محرر من طرف 
 یصادق علیھ وزیر االقتصاد والمالیةالوطني 

 
 المادة السادسة عشر

 للعبة تطبیق القرار
 

 كل واحد فیما یخصھ، تطبیق ھذا القرار. وللمراقب، لشركة تسییر الیانصیب الوطني یسند للمدیر العام 
 
 

 
 

 
: 
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