
 " كینو"مقتطف من قانون لعبة 
 
  

  ىاألول المادة
  الغرض 

  
في تعریف وتحدید القواعد والشروط والكیفیات المنظمة للعبة المسماة  القراریكمن الغرض من ھذا 

المطلقة  شركة تسییر الیانصیب الوطني"؛ مع التأكید على أن التسمیة التجاریة تبقى من صالحیة "كینو
  ---ي یمكنھ تغییرھا في أیة لحظة. توال

 
  ةالثانيالمادة 

  وصف اللعبة
  

  ---تُدعى "كینو".  لعبةالیانصیب الوطني  تسییر ةشرك مظتن .1.2
على تشكیلة أو عدة تشكیالت مكونة من رقم  المشاركةفي  ا. ویكمن مبدؤھمعاوضة" لعبة كینوتعتبر لعبة "

أو رقمین أو ثالثة أرقام أو أربعة أرقام أو خمسة أرقام أو ستة أرقام أو سبعة أرقام أو ثمانیة أرقام أو تسعة 
. ر الیانصیب الوطنيیلشركة تسی اتيیالموقع المركزي المعلومأرقام أو عشرة أرقام مسجلة من طرف 

الممكنة. ویتم تحدید  الثمانینم الفائزة عن طریق القرعة بسحب عشرین رقما من بین األرقام تحدد األرقا
  . الثامنة المادةاألرباح وفق الجدول المشار إلیھ في 

  
  ةالثالث المادة

  المشاركة في اللعبة
  

"، إما باستعمال قسیمة المشاركة الموضوعة كینویمكن ألي العب أن یشارك في سحب أو عدة سحوبات "
التي تمنح تسییر الیانصیب الوطني  شركة في نقط البیع المعتمدة من طرفبالمجان رھن إشارة الالعبین 

. كما یمكن إما باالستعانة بنظام التولید العشوائي للتشكیالت المسمى نظام "فالش"و، إمكانیة إدخال األرقام
 المادةوفق الكیفیات المعینة في  المحمول، األنترنت...]المطراف نولوجیا جدیدة [المشاركة بواسطة أیة تك

  .القرارمن ھذا  الثانیة عشر
  

  . المشاركة بواسطة القسيمة1.3
  

تسییر الیانصیب  شركة على مستوى نقاط البیع المعتمدة من طرفتوضع رھن إشارة الالعبین  .1.1.3
ثمانین خانة مرقمة " والتي تتضمن كل واحدة منھا شبكة أو عدة شبكات تضم لعبة "كینوقسیمات الوطني 

من واحد إلى ثمانین. ال یوجد سوى نوع واحد من القسیمات. یمكن تقدیم نفس القسیمة عدة مرات للتسجیل 
  ویمكن استعمالھا من جدید لعدة سحوبات.

  
شبكة أو عدة شبكات عبر تسجیل  اللعبةفي  وحدھا ھذه القسیمات یمكن استعمالھا من أجل المشاركة. 2.1.3

. سبق لالعب أن قام بملئھا  الیانصیب الوطني تسییر شركة المعتمد من طرف بواسطة مطراف نقطة البیع
  . مخصصة فقط لھذا التسجیلة عبعبارة عن دعامات للھذه القسیمات 
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بوضع خط داخل  إلى عشرة أرقاململء كل واحدة من ھذه الشبكات، یختار الالعب تشكیلة من رقم . 3.1.3
. ویجب علیھ أیضا تضمین عدد الخامسة المادةطبقا لمقتضیات  المشاركةالخانات. كما یختار أیضا مبلغ 

سحوبات "كینو" التي یرغب في المشاركة فیھا بوضع خط في المكان المخصص لھذا الغرض على 
سحبین أو خمسة سحوبات أو عشرة نخراط في قسیمتھ. كما یمكنھ أن یشارك في سحب "كینو" المقبل أو اال

  سحوبات أو عشرین سحبا متوالیا للعبة "كینو".
  

 باألسود أو األزرق باستثناء أیة عالمة أخرى.الخانات ب تعلیم الخطوط الموضوعة داخل ج. ی4.1.3
  

أیة أو تمزیقھا ویجب أال تتضمن  ي طي القسیمات المقدمة للتسجیل أو تشویھھا أو تكمیشھاغ. ال ینب5.1.3
  بیانات أو عالمات مضافة.

  لیس للمعلومات الواردة في القسیمة أیة قیمة تعاقدیة.. 6.1.3
  

ة في اللعبة أیضا مباشرة بواسطة المطراف المعلومیاتي لنقطة البیع المعتمدة من كالمشار ن. یمك7.1.3
  الیانصیب الوطني.تسییر  شركة طرف

  
  بواسطة نظام "فالش". المشاركة 2.3

. یمكن المشاركة في اللعبة بواسطة نظام "فالش" على القسیمة عبر المطراف المعلومیاتي لنقطة 1.2.3
الیانصیب الوطني أو بواسطة أیة تكنولوجیا جدیدة [المحمول، تسییر  شركة البیع المعتمدة من طرف

  .القرارمن ھذا  ة عشرالثانی المادةاألنترنت...] وفق الكیفیات المنصوص علیھا في 
  

[في حالة اختیار بیع النقطة  یطلب من المسؤول عنبفضل نظام "فالش"، یمكن لالعب أن  .2.2.3
الیانصیب الوطني] أو تسییر  شركة المشاركة عبر المطراف المعلومیاتي لنقطة البیع المعتمدة من طرف

ظام "فالش" بالتولید نملء الخانة المخصصة لھذا الغرض [بغض النظر عن كیفیة المشاركة]. یقوم ب
تكون المشاركة الخاصة بھ في لتشكیلة أو عدة تشكیالت تتیح المشاركة في سحب "كینو" الذي  العشوائي

  طور التأكید.
  

أو عدة تشكیالت من رقم إلى عشرة  . یتیح نظام "فالش" لالعب أن یقوم بالتولید العشوائي لتشكیلة3.2.3
في سحب "كینو" المقبل وحده أو أن ینخرط في سحب أو أرقام یختارھا. كما یتیح نظام "فالش" المشاركة 

  سحبین أو خمسة سحوبات أو عشرة سحوبات أو عشرین سحبا متتالیا من لعبة "كینو".
  

  ةالرابع المادة
  توصيل اللعب

  
من طرف المسؤول عن نقطة البیع بعد نشره وطبعھ بواسطة المطراف  ،لعبالسلم توصیل ی.1.4

لالعب كور ذویتم التسلیم المالیانصیب الوطني، تسییر  شركة من طرفالمعلومیاتي لنقطة البیع المرخصة 
مقابل  لشركة تسییر الیانصیب الوطنيالتابع  لأللعابالمركزي المعلومیاتي النظام عبر بعد تسجیل اللعبات 

  .المشاركةمبلغ دفع 
  

   : یتضمن التوصیل على الخصوص ما یلي. 2.4
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 الیانصیب الوطني واسم اللعبة تسییر شركة أرموزة -
 في حالة المشاركة عبر نظام "فالش"، یتم إضافة بیان "فالش" -
 وعدد السحوبات المختارة تاریخ وساعة تسجیل اللعبة -
 التسجیللنقطة الرقم المقابل  -
 الرقم التسلسلي -
 التشكیلة أو التشكیالت المختارة -
 " التي شارك فیھا التوصیلكینوتاریخ أو تواریخ [البدایة والنھایة] سحب أو سحوبات " -
 المبلغ اإلجمالي للمشاركة في اللعبة -
  رقم أو أرقام السحب [الرقم األول واألخیر]. -

  راقبة.توصیل في جزئھ السفلي رمزا موازیا ورقم تعریف ورقم مال ھذایجب أن یتضمن 
  

 البیاناتبمجرد تسلیم التوصیل من طرف مسیر نقطة البیع، یجب على الالعب التأكد على الفور بأن  .3.4
  مطابقة الختیاراتھ.الواردة في التوصیل 

  
توصیل خضع ألي تعدیل كیفما كان بعد التسجیل یتم إلغاؤه دون المساس بالمتابعات المنصوص  كل  .4.4

 .علیھا في التشریعات الجاري بھا العمل
الیانصیب الوطني. ال یمكن  تسییر شركة تبقى التواصیل المسلمة للمشاركین بعد التسجیل في ملكیة. 5.4

عدا موافقة صریحة من  القرارعلیھا في ھذا  ألي غرض آخر سوى األغراض المنصوصاستعمالھا 
  الیانصیب الوطني. تسییر شركة طرف

  
  ةالخامس المادة

  المشاركات
  

 شركة بغض النظر عن كیفیة المشاركة [بالتضمین الیدوي عبر المطراف المعلومیاتي المعتمد من طرف
 أو الیانصیب الوطني أو عبر األنترنت أو بواسطة أیة تكنولوجیا جدیدة (المحمول، األنترنت...)] تسییر

عدد األرقام المختارة في الشبكة أو عدد الشبكات المختارة، یختار الالعب مبلغ المشاركة الذي قد یكون 
  درھما عن كل شبكة. 25دراھم أو  10دراھم، أو  5درھم، أو  2.5

  
المقابلة المخصصة لھذا الغرض في قسیمة الخانة یجب على كل العب أن یؤكد اختیاره بوضع خط داخل 

  اللعبة.
  

نقطة البیع [في حالة اختیار لمسؤول عن ل اختیاره یؤكدیمكن لالعب الذي یستعین بنظام "فالش" أن 
الیانصیب الوطني] أو  ییرتس شركة البیع المعتمدة من طرفلنقطة المشاركة عبر المطراف المعلومیاتي 

  یُعلِّم على الخانة المخصصة لھذا الغرض [بغض النظر عن كیفیة المشاركة].
  

درھم  2.5بمبلغ   الوحیدة لمشاركةلفي حالة االنخراط، یكون المبلغ المتعین على الالعب أن یؤدیھ موافقا 
الملعوبة مضروبا في عدد السحوبات درھما مضروبا في عدد الشبكات  25دراھم أو  10دراھم أو  5أو 

  التي یرغب الالعب في االنخراط فیھا.
  

                  ةالسادس المادة
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  اليانصيب الوطني تسيير شركةل األلعاب على الموقع المركزي المعلومياتي تسجيل
  

  أيام وساعات تسجيل األلعاب .1.6
  

یمكن الحصول على والتسجیل.  التي تكون قید" كینوإال في سحوبات "ان یشارك العب یجوز لال  .1.1.6
 شركةمن طرف  مرخصةفي كل نقطة بیع الموالي سحب الأیام وساعات تسجیل األلعاب المحدودة برسم 

  الیانصیب الوطني.تسییر 
 شركة صرح بھاتالتي  وقاتللمعلومات بعد التواریخ وا�علومیاتي المال یمكن مباشرة التسجیل والختم و

  یب الوطني.الیانصتسییر 
  

" إال بعد تسجیلھا وفق الشروط المنصوص كینوال یمكن أن تشارك التشكیالت الملعوبة في سحب " .2.1.6
الیانصیب الوطني والختم المعلومیاتي  شركة تسییر لعاب� المعلومیاتيعبر النظام  قرارعلیھا في ھذا ال

 .للمعلومات المتعلقة بھا
  

 تسجيل وتوصيل اللعبة .2.6
  

حیازة توصیل  شركة تسییر الیانصیب الوطني عقد بین الالعب والساسیة لتكوین ٲتعد شروطا  .1.2.6
للمعلومات  بواسطة الحاسوبوكذا التسجیل والختم ا القرار ذمن ھ الرابعةحكام المادة ٲالصادر وفق لعبة ال

  للعبة.  لالمذكورة في توصی
  

ختالف بین ٱثر إعلى  شركة تسییر الیانصیب الوطني منازعة بین الالعب ونشوء في حالة  .2.2.6
شركة تسییر  من قبل المعلومات الواردة في توصیل اللعبة وبین المعلومات المسجلة والمختومة بالحاسوب

  إال بھذه المعلومات األخیرة وحدھا. دُّ تَ عْ ، ال یُ  الیانصیب الوطني
  

حكام ھذا �توصیل لعبة تم تسلمیھ یتضمن معلومات غیر مطابقة  أي السحوباتشارك في ال یُ  .3.2.6
 المادةطبقا لمقتضیات  شركة تسییر الیانصیب الوطني، أو التي لم تختم بالحاسوب من طرف القرار

 ، ألي سبب كان.السادسة
  

 اإللغاءات .3.6
  

 عملیة إلغاءصة كانت موضوع المنجزة لدى نقطة بیع مرخ المشاركاتشارك في السحوبات المعنیة ال تُ 
 شركة تسییر الیانصیب الوطنيوالتي تم تسجیل معلومات اإللغاء المتعلقة بھا وختمھا بالحاسوب من طرف 

  عملیات تسجیل األلعاب السابقة لسحب "كینو".قبل 
  

  ةالسابع المادة
  سحوبات لعبة "كينو"

  
شركة تسییر الیانصیب المحددة من طرف الساعات كل یوم إجراء سحب أو عدة سحوبات في یتم  .1.7

  .الوطني
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. تتم سحوبات لعبة "كینو" بوسیلة معلومیاتیة السیما بواسطة تولید عشوائي لألرقام بتعیین تصادفي 2.7
  قما من بین األرقام الثمانین من واحد إلى ثمانین.رلعشرین 

  
من طرف المولد العشوائي ألرقام  Ν-1في حالة عدم توصل النظام المركزي بنتائج السحب رقم  3.7

لن یتم منح المكاسب إال بعد تھیئة النتائج برسم كل السحوبات و .)Ν(السحب الجاري، یتم إقفال السحب 
  التي كانت نتائجھا غیر متیسرة.

  
 مضمونة والمختومة والمؤرخة بالحاسوب.الدعامات الیُعتد فقط بنتائج السحوبات المنقولة على . 4.7

  
  ةالثامن المادة

 جدول أرباح "كينو"
  

 سفلھأ. یتم اإلعالن عن تشكیلة األرقام الفائزة بلعبة "كینو" لمبلغ معین طبقا لجدول أرباح لعبة "كینو" 1.8
من ول ا�ركن الدرھما، یتعین مضاعفة الحصص المشار إلیھا في  25أو  10، 5بمبلغ   للمشاركةبالنسبة 

 7/7و 8/8، 9/9، 10/10 یتم تحدید سقف المراتب .10و 4، 2بضربھا على التوالي في  سفلھالجدول أ
 .2-4-8وفق مقتضیات الفقرة 

 .بالمائة 60تجاوز ت أن مكنیالنظریة العائدة للفائزین  األرباحإن نسبة 
  

   لمشاركةبالدرھم  مبلغ الربح  عدد األرقام المكشوفة بالشبكة عدد األرقام المعلمة بالشبكة 
 درھم 2.5ب  

10 

 000,00 000 1 10 على 10

 000,00 10 9 على 10

 000,00 1 8 على 10
 100,00 7 على 10

 25,00 6 على 10

 5,00 5 على 10

 10,00 0 على 10

9 

 000,00 250 9 على 9

 250,00 6 8 على 9

 250,00 7 على 9

 50,00 6 على 9

 10,00 5 على 9

 5,00 0 على 9

8 

 500,00 37 8 على 8

 250,00 1 7 على 8

 150,00 6 على 8

 30,00 5 على 8

 2,50 4 على 8

7 
 000,00 10 7 على 7

 250,00 6 على 7

 40,00 5 على 7
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   لمشاركةبالدرھم  مبلغ الربح  عدد األرقام المكشوفة بالشبكة عدد األرقام المعلمة بالشبكة 
 درھم 2.5ب  

 5,00 4 على 7

 2,50 3 على 7

6 

 000,00 3 6 على 6

 150,00 5 على 6

 10,00 4 على 6

 2,50 3 على 6

5 
 700,00 5 على 5

 50,00 4 على 5

 5,00 3 على 5

4 
 160,00 4 على 4

 10,00 4 على 4

 2,50 3 على 4

3 
 50,00 3 على 3

 5,00 2 على 3

 25,00 2 على 2 2

 5,00 1 على 1 1

  
ألرباح النظریة العائدة عند تغییر جدول األرباح عن كل مرتبة أو تغییر مبلغ المشاركة بالشبكة أو نسبة ا

أو نسبة األرباح النظریة العائدة للفائزین  مبلغ المشاركة، تكون األرباح المطبقة عن المرتبة أو عن للفائزین
ھي تلك المعمول بھا عند تاریخ السحب. یتم تعدیل األرباح عن المرتبة أو مبلغ المشاركة بالشبكة  أو نسبة 

 خذٲقبل شركة تسییر الیانصیب الوطني األرباح النظریة العائدة للفائزین فقط بموجب قرار المدیر العام ل
حكام ویتم  إعالن التغییر بعد إعالم المراقب بأیة وسیلة األالمعنیة بھذه  في األلعاب المشاركات تسجیل
  أنھا مناسبة.تسییر الیانصیب الوطني   شركة تراھا

  
  --- تا. ال یؤخذ بعین االعتبار ترتیب األرقام ضمن مجموعة من المجموع2.8

  
إن األرباح المتعلقة بمختلف المراتب المشار إلیھا في الجدول أعاله ال تعتبر تراكمیة برسم سحب من . 3.8

ال یمكن أن تستفید سوى من ربح واحد حیث إن كل تشكیلة ال تفوز إال السحوبات. وكل تشكیلة أرقام فائزة 
  بالجائزة التي تكون قیمتھا ھي األكبر.

  
  بسقف مجموع حصص السحتحديد . 4.8

  
"، 10/10أرقام معلمة تسمى فیما یلي "أرباح  10على أرقام مكتشفة  10. إن الحصص الموافقة لـ1.4.8

"، والحصص 9/9أرقام معلمة تسمى فیما یلي "أرباح  9أرقام مكتشفة برسم  9كما أن الحصص الموافقة لـ
أرقام  7، والحصص الموافقة لـ"8/8أرقام معلمة تسمى فیما یلي "أرباح  8أرقام مكتشفة برسم  8الموافقة لـ

  ".7/7أرقام معلمة تسمى فیما یلي "أرباح  7مكتشفة برسم 
  

  : إن مجموع األرباح المستحقة لمجموع الفائزین برسم سحب "كینو" یكون محددا كما یلي. 2.4.8
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 درھم 3.000.000" محدد في سقف 10/10مجموع "أرباح  -
 درھم 1.000.000سقف  " محدد في9/9مجموع "أرباح  -
 درھم 250.000" محدد في سقف 8/8مجموع "أرباح  -
  درھم. 250.000" محدد في سقف 7/7مجموع "أرباح  -
 
 

  : . إذا تولد عن صدفة سحب معین3.4.8
  

درھم، أو  1.000.000" یفوق 9/9درھم، أو مجموع "أرباح  3.000.000" یفوق 10/10مجموع "أرباح 
درھم، حینھا یتم  250.000" یفوق 7/7درھم، أو مجموع "أرباح  250.000" یفوق 8/8"أرباح  مجموع

بالنسبة المستحقة بحیث ال یتجاوز  ]1.8تقلیص مبلغ األرباح المشار إلیھا في جدول األرباح [الفقرة 
 1.000.000" مبلغ 9/9درھم، وال یتجاوز مجموع "أرباح  3.000.000" مبلغ 10/10مجموع "أرباح 

" مبلغ 7/7درھم، وال یتجاوز مجموع "أرباح  250.000" مبلغ 8/8درھم، وال یتجاوز مجموع "أرباح 
  درھم. 250.000

  
  : سیتم ھذا التقلیص بتطبیق الحساب التالي

] 1.8سیكون المبلغ المؤدى من كل ربح مساویا لمبلغ الربح المشار إلیھ في جدول األرباح "كینو" [الفقرة 
السحب المعتبر. ف المبلغ المعني ومقسوما على المبلغ اإلجمالي لألرباح المحصلة أثناء مضروبا في سق

  بعد ذلك یتم جبر المبلغ المحصل إلى الدرھم األقل.
  

  مثال توضیحي
  

  : أي درھم، 2.5" بمراھنة أحادیة قدرھا 10/10فائزا من " 14إذا أسفرت قرعة السحب عن 
o  درھم 25فائز واحد برھان 
o 4 درھم 2.5برھان  فائزین 
  

  : یتم احتساب األرباح المتعین أداؤھا على النحو التالي
o  درھم =  25المبلغ للتوزیع للفائز برھان 

  درھم] 3.000.000درھم *  1.000.000* [ 10
_________________________  

 درھم] 1.000.000*  14[  
o  درھم =  2.5المبلغ للتوزیع على كل فائز من الفائزین األربعة برھان 
  درھم] 3.000.000درھم *  1.000.000[

_________________________  
  درھم] 1.000.000*  14[

  
  

یمكن القیام بھ بموجب قرار  4.8ینبغي التذكیر على أن أي تغییر في سقف األرباح المشار إلیھا في الفقرة 
وذلك قبل أخذ المشاركات في اللعبة المعنیة بھذا المقتضى، شركة تسییر الیانصیب الوطني ل المدیر العام

  أنھا مناسبة. شركة تسییر الیانصیب الوطني تراھاالتغییر بعد إعالم المراقب بأیة وسیلة عالن إویتم 
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  ةالتاسع المادة

 نشر النتائج
  

  .مالئمةراھا ت" بأیة وسیلة كینونتائج سحوبات "للعموم علن أن یُ  لشركة تسییر الیانصیب الوطني یمكن
  

  ةالعاشر المادة
  أداء األرباح

  
"، لدى نقطة بیع معتمدة من طرف كینویمكن ألي مشارك أن یُعلم بأن توصیلھ ھو الفائز في سحب " 1.10

  .شركة تسییر الیانصیب الوطنيأو لدى مركز أداء من مراكز  شركة تسییر الیانصیب الوطني
  

تؤدى األرباح فقط مقابل تسلیم التوصیل المطابق تمام المطابقة، بمعنى أنھ یجب أن یكون كامال غیر  2.10
من أي أداء  ممزق، بعد التحقق من صحتھ وعدم لغیانھ وبعد التحقق من أن ھذا التوصیل لم یستفد قبلُ 

 تسییر الیانصیب الوطني لشركة بواسطة المعلومات المسجلة على الموقع المركزي المعلومیاتي أللعاب 
  والتي تكون وحدھا ذات مصداقیة في مجال أداء الحصص.

  
رباح األربح أو ال شركة تسییر الیانصیب الوطنيتؤدى في جمیع نقط البیع المرخصة من طرف . 3.10

  درھم أو أقل منھ. 1.000المتعلقة بنفس التوصیل والتي یكون مبلغھا مساویا لمبلغ 
  

 50.000درھم و 1.000بین مبلغھا یتراوح " المتعلقة بنفس التوصیل والتي كینوأرباح " تؤدى .4.10
شركة تسییر الیانصیب اومن طرف  الوطنيشركة تسییر الیانصیب درھم في جمیع مراكز األداء التابعة ل

  .ھانفس الوطني
  

المتعلقة بتوصیل یفوق مبلغھ  األرباح شركة تسییر الیانصیب الوطني تؤدى فقط من طرف .5.10
داء بواسطة الشیك، یجب في حالة األكیفیة األداء.  شركة تسییر الیانصیب الوطنيختار تدرھم .  50.000

 سم المتعین تحریر الشیك ألمره.إلبا شركة تسییر الیانصیب الوطنيعلى الفائز أن یخبر 
  

إن تذكرة اللعبة الفائزة المتعلقة بمشاركة في أكثر من سحب واحد والمقدمة للتحصیل قبل آخر سحب  6.10
 لسحب المتبقي أو السحوبات المتبقیة.اتشارك فیھ، یتم استبدالھا بتذكرة لعبة جدیدة قابلة لالستعمال في 

 
  عشر ةالحادي المادة

  آجال األداء٬ اللغيان٬ األرباح غير المطالب بها
  

وضع داخل الستة اشھر الموالیة لتؤدى حصص "كینو" في أقرب اآلجال  التي تلي نھایة السحب   .1.11
  .تحت طائلة سقوط الحق وذلك الحصص رھن األداء

  
حتیاطي یمكن االصندوق الفي  1.11یتم دفع الحصص التي لم تؤد في اآلجال المحددة في الفقرة  .2.11

صندوق االحتیاطي ھذا للتغطیة النقدا أو عینا. یمكن أیضا تخصیص تخصیصھ لدفع أرباح استثنائیة 



 

9 

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

  
  صندوق االحتیاطي ھذا. المن العملیات المقیدة في  یتحقق مراقب الیانصیب الوطني

 
  

  عشر ةالثاني المادة
  المتحركةتكنولوجيا الالمشاركات عبر األنترنت وعبر 

  
ولوج موقع األنترنت أو أي موقع أو قناة تفاعلیة بواسطة  ال في لعبة "كینو" یمكن أیضا المشاركة .1.12

  أخرى، بما في ذلك المطارف المحمولة ،  
  

متیسرة على األنترنت وعلى أیة قناة  الثالثة المادةإن إمكانیات المشاركات في اللعبة الموصوفة في  .2.12
 شروط] مع مراعاة ال1.3[وفق التعیین الوارد في الفقرة  تفاعلیة أخرى، بما فیھا المطراف المحمول

المتاحة  ییر الیانصیب الوطنيشركة تسوفي الشروط العامة أللعاب  القرارالخاصة المشار إلیھا في ھذا 
شركة العام لمدیر الھذه الشروط العامة من طرف  سنعلى األنترنت أو على أي قناة تفاعلیة أخرى. یتم 

شركة تسییر رتئیھا تلعموم، بعد إخبار المراقب، بأیة وسیلة توضع رھن اشارة او تسییر الیانصیب الوطني
یمكن تعدیل الشروط العامة المذكورة في أیة لحظة بموجب قرار صادر عن  كما .مالئمة الیانصیب الوطني

لعموم، بعد إخبار المراقب، بأیة وسیلة او توضع رھن اشارة  لشركة تسییر الیانصیب الوطني عام المدیر ال
  .شركة تسییر الیانصیب الوطنيرتئیھا ت
  

ترنت أو عبر أیة قناة تفاعلیة أخرى، بما فیھا تمت عبر األنالتي مكن إلغاء مشاركة في األلعاب ال یُ  .3.12
  أي مطراف محمول.

  
المشاركات في األلعاب عبر  ىالقرار علمن ھذا  13و 11، 10، 6، 4 الموادال تطبق مقتضیات  .4.12

، والتي نصت علیھا الشروط العامة قناة تفاعلیة أخرى بما فیھا المطراف المحمول ةاألنترنت أو أی
  المذكورة آنفا.

  
للمشاركات في األلعاب  شركة تسییر الیانصیب الوطنيمن طرف  المعلومیاتيعد التسجیل والختم یُ  .5.12

لتكوین العقد بین  اعبر األنترنت أو عبر أیة قناة تفاعلیة أخرى، بما فیھا المطراف المحمول، شرطا أساسی
 شركة تسییر الیانصیب الوطني . في حالة منازعة بین الالعب وشركة تسییر الیانصیب الوطني الالعب و

في األلعاب على األنترنت أو على  شاركتتعلق باختالف بین المعلومات الواردة على شاشة الالعب الذي 
وبین المعلومات المسجلة والمختومة بالحاسوب من قِبَل  ،قناة تفاعلیة أخرى بما فیھا المطراف المحمول ةأی

المعلومات  وتعتبر إال بھذه المعلومات األخیرة وحدھا. االعتدادیتم ، ال  شركة تسییر الیانصیب الوطني
الواردة على شاشة الالعب أو تلك الواردة على نسخة الشاشة المطبوعة على الورق تعتبر معلومات على 

  .ھذا القرار محكاأ تد بھا ضد عْ سبیل اإلخبار ال یمكن أن یُ 
  

شركة تسییر الشروط العامة أللعاب  لجاري بھما العمل وفقطبقا للتشریع والتنظیم ایتم أداء األرباح  .6.12
  قناة تفاعلیة أخرى بما فیھا المطراف المحمول. ةالمتاحة على األنترنت أو على أی الیانصیب الوطني
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  عشر ةالثالث المادة
  المطالبات

  
عن عطب تقني ما إبرسم أي ضرر ناتج لشركة تسییر الیانصیب الوطني ال یمكن تحمیل المسؤولیة   1.13

رسال المعطیات أو إلي  لمعالجة البیانات أوعن صعوبات یكون مصدرھا شبكة ألأو أي تعطیل للنظام ا
  رادتھ.إانقطاع مؤقت أو توقف نھائي للعبة أو أي فعل خارج عن 

  
 كافة المطالبات، السیما تلك المتعلقة  شركة تسییر الیانصیب الوطنيترسل كتابة إلى مقر  2.13

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

  شركة تسییر الیانصیب الوطنيبالنسبة للمشاركات في األلعاب المنجزة في نقط البیع المرخصة من طرف 
مَّ التوصیل إلى رسالة المطالبة. كما یجب إرسال الشكایات قبل انصرام أ جل سقوط الحق یجب أن یُضَ

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

إرسال الشكایات  یتعین ،تحركةتكنولوجیا المالبالنسبة للمشاركات في األلعاب التي تمت عبر األنترنت أو 
المتاحة  شركة تسییر الیانصیب الوطنيقبل انصرام أجل سقوط الحق المشار إلیھ في التنظیم العام أللعاب 

  على األنترنت وتكنولوجیا المحمول. لن تقبل أیة شكایة بعد انصرام ھذا األجل.
سم العائلي اإلي وسم الشخصاإلعالوة على ذلك، كل مكتوب یكون موضوع مطالبة یتعین أن یشیر إلى 

ل وعنوانھ المضبوط ویتضمن أیضا عرضا واضحا لموضوع الشكایة.   للمرسِ
  

شركة تسییر الیانصیب إذا لم یتم احترام أحد الشروط المذكورة، لن یتم أخذ الشكایة باالعتبار من طرف 
  .الوطني

  
  عشر ةالرابع المادة

  ان ـــاإلذع
  
لشروط العامة أللعاب اقبول  و ا القرارذعان لھذتعني اإل عملیة السحب للعبة "كینو"المشاركة في ن ٳ

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

  
  المادة الخامسة عشر

  التعديالت
  
تسییر الیانصیب  شركةبموجب ملحق تعدیلي محرر من طرف  تالقرار لتعدیالمكن أن یخضع ھذا یُ 

  یصادق علیھ وزیر االقتصاد والمالیة. الوطني
  

  السادسة عشرالمادة 
  ضياع٬ سرقة٬ إتالف تذكرة اللعبة

  
  سوى بمالك واحد لتذكرة اللعبة وھو حاملھا. شركة تسییر الیانصیب الوطنيعترف تال 
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 رقة تذكرة اللعبة أو ضیاعھا أو إتالفھا ، لن تقبل أیة شكایة.سفي حالة 
 

السابعة عشرالمادة   
  القرارتطبيق  

  
  ر.افیما یخصھ، تطبیق ھذا القر واحد والمراقب، كللشركة تسییر الیانصیب الوطني یسند للمدیر العام 

  
  
  


