
 ”QUATRO“مقتطف من قانون لعبة 
 
 

  المادة األولى
  الغرض 

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

QUATRO  ؛ مع التأكید على أن التسمیة التجاریة تبقى من صالحیة شركة تسییر الیانصیب الوطني
  ---المطلقة والتي یمكنھ تغییرھا في أیة لحظة. 

  
  المادة الثانية
 وصف اللعبة

  
  ."QUATRO"تنظم شركة تسییر الیانصیب الوطني لعبة تُدعى 

  
على تشكیلة أوعدة تشكیالت مكونة المشاركة لعبة معاوضة. ویكمن مبدؤھا في  "QUATRO"تعتبر لعبة 

لشركة تسییر  مسجلة من طرف الموقع المركزي المعلومیاتي 9999إلى  0000 مرقمة من من أربعة أرقام
بواسطة مولد عشوائي لألرقام بتعیین الیانصیب الوطني. تحدد األرقام الفائزة عن طریق القرعة بسحب 

. ویتم تحدید األرباح وفق 9999إلى  0000ین سلسلة أرقام من تصادفي لتشكیلة من أربعة أرقام من ب
  الجدول المشار إلیھ في المادة الثامنة. 

  
والذي یمكنھ تغییرھا  .شركة تسییر الیانصیب الوطنيرتئیھا تتحت أیة تسمیة تجاریة  عبةلالیمكن تسویق 
  ---في أیة لحظة. 

 
  المادة الثالثة

  المشاركة في اللعبة
  

یمكن ألي العب أن یشارك في سحب أو عدة  ، "QUATRO" لعبةمشاركة في سحوبات اللتسجیل 
سحوبات إما باستعمال قسیمة المشاركة الموضوعة بالمجان رھن إشارة الالعبین في نقط البیع المعتمدة من 

لید التي تمنح إمكانیة إدخال األرقام، وإما باالستعانة بنظام التو شركة تسییر الیانصیب الوطنيطرف 
  العشوائي للتشكیالت المسمى نظام "فالش". 

 
بواسطة أیة تكنولوجیا جدیدة [مطراف محمول، "QUATROلعبة"ویمكن أیضا المشاركة في سحوبات 
 .القرارمن ھذا  الحادیة عشرأنترنت...] وفق الكیفیات المقررة في 

  
  المادة الرابعة
  المشاركات

المقدمة للتسجیل مطویة أو مشوھة أو منكمشة أو ممزقة. العالمات الموضوعة  یجب أال تكون القسیمات
  داخل الخانات یجب أن تكون باللون األسود أو األزرق.
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. 9إلى  0خانات مرقمة من  10شبكات تتضمن كل واحدة منھا أربعة أركان من  ةعدتتكون القسیمة من 
  الشبكة، یقوم المشارك بوضع عالمة على رقم واحد في كل ركن. لملء

  
 الرقم المعلم في الركن األول یشیر إلى اآلالف •
 الرقم المعلم في الركن الثاني یشیر إلى المئات •
 الرقم المعلم في الركن الثالث یمثل العشرات •
  الرقم المعلم في الركن الرابع یمثل الوحدات. •
  

اء الشبكة التي تتضمن الخطأ بوضع عالمة في الخانة المخصصة لھذا الغرض. في حالة الخطأ، یمكن إلغ
رھن إشارة المشارك نظام تولید عشوائي للتشكیالت یسمى "نظام  شركة تسییر الیانصیب الوطنيضع ت

بناء على طلب المشارك شفویا أو  تالمشاركافالش". یتم عشوائیا تولید التشكیالت بواسطة مطراف 
  في الخانة المخصصة لھذا الغرض على قسیمة اللعبة. بواسطة عالمة

  
على شبكة أو عدة شبكات ویمكنھ أیضا المشاركة في سحبین أو عدة سحوبات  یعلمیمكن للمشارك أن 

  متوالیة.
  

المتعلقة بھا رھن التصدیق وكذا السحوبات  المشاركاتإال برسم السحوبات التي تكون  الالعب شاركیال 
  الموالیة الموافقة لمدة انخراطھ.

  
  والمكاسب. المشاركاتبوضع مخطط  شركة تسییر الیانصیب الوطنيقوم ت

 
  المادة الخامسة
  توصيل اللعبة

  
 یسلم توصیل اللعب، من طرف المسؤول عن نقطة البیع بعد نشره وطبعھ بواسطة المطراف المعلومیاتي

كور لالعب بعد تسجیل ذ، ویتم التسلیم المشركة تسییر الیانصیب الوطنيلنقطة البیع المرخصة من طرف 
مقابل دفع مبلغ لشركة تسییر الیانصیب الوطني اللعبات عبر النظام المعلومیاتي المركزي لأللعاب التابع 

  المشاركة
 

  : یتضمن التوصیل على الخصوص ما یلي
  
 واسم اللعبة الیانصیب الوطنيشركة تسییر أرموزة  -
 في حالة المشاركة عبر نظام "فالش"، یتم إضافة بیان "فالش" -
 تاریخ وساعة تسجیل اللعبة وعدد السحوبات المختارة -
 الرقم المقابل لنقطة التسجیل -
 الرقم التسلسلي -
 التشكیلة أو التشكیالت المختارة -
 المبلغ اإلجمالي للمشاركة في اللعبة -
  سحب [الرقم األول واألخیر] الذي یشارك في التوصیلرقم أو أرقام ال -
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 . یجب أن یتضمن ھذا التوصیل في جزئھ السفلي رمزا موازیا ورقم تعریف ورقم مراقبة
  

بمجرد تسلیم التوصیل من طرف مسیر نقطة البیع، یجب على المشارك التأكد على الفور بأن البیانات 
 الواردة في التوصیل مطابقة الختیاراتھ.

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

  .في التشریعات الجاري بھا العمل
  

. ال یمكن شركة تسییر الیانصیب الوطنيتبقى التواصیل المسلمة للمشاركین بعد التسجیل في ملكیة 
عدا موافقة صریحة من  القرارألي غرض آخر سوى األغراض المنصوص علیھا في ھذا استعمالھا 

  .شركة تسییر الیانصیب الوطنيطرف 
  

  المادة السادسة
  شركة تسيير اليانصيب الوطنيلتسجيل المشاركات على الموقع المركزي المعلومياتي 

  
سحوبات  التي تكون قید التسجیل. ویمكن الحصول على أیام وساعات الال یجوز لالعب ان یشارك إال في 

شركة تسییر تسجیل األلعاب المحدودة برسم السحب الموالي في كل نقطة بیع مرخصة من طرف 
  .الیانصیب الوطني

شركة صرح بھا توقات التي وال یمكن مباشرة التسجیل والختم المعلومیاتي للمعلومات بعد التواریخ وا� 
  .یر الیانصیب الوطنيتسی

سحب إال بعد تسجیلھا وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا الال یمكن أن تشارك التشكیالت الملعوبة في 
والختم المعلومیاتي للمعلومات  شركة تسییر الیانصیب الوطنيلعاب القرار عبر النظام المعلومیاتي �

 .المتعلقة بھا
  
ثر ٱختالف بین المعلومات إعلى  شركة تسییر الیانصیب الوطني في حالة نشوء منازعة بین الالعب و 

شركة تسییر الیانصیب الواردة في توصیل اللعبة وبین المعلومات المسجلة والمختومة بالحاسوب من قبل 
تَدُّ إال بھذه المعلومات األخیرة وحدھا الوطني  .، ال یُعْ

  
حكام ھذا القرار، أو ن معلومات غیر مطابقة �ال یُشارك في السحوبات أي توصیل لعبة تم تسلمیھ یتضم

، ألي الرابعةطبقا لمقتضیات المادة  شركة تسییر الیانصیب الوطنيالتي لم تختم بالحاسوب من طرف 
  سبب كان.

التي خضعت لعملیة إلغاء والتي تم تسجیل معلومات اإللغاء  المشاركاتال تُشارك في السحوبات المعنیة 
قبل إقفال عملیات تسجیل  شركة تسییر الیانصیب الوطنيبالحاسوب من طرف المتعلقة بھا وختمھا 

   .األلعاب
 

  المادة السابعة
  " QUATROسحوبات لعبة "
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,  شركة تسییر الیانصیب الوطنيیتم كل یوم إجراء سحب أو عدة سحوبات في الساعات المحددة من طرف 
، السیما بواسطة مولد عشوائي لألرقام بتعیین تصادفي لتشكیلة من بوسیلة معلومیاتیةتتم عملیة السحب 

  .9999إلى  0000أرقام من بین سلسلة أرقام من  أربعة
  

من طرف المولد العشوائي ألرقام السحب  Ν-1في حالة عدم توصل النظام المركزي بنتائج السحب 
المكاسب إال بعد تھیئة النتائج برسم كل ، ولن یتم منح Νالجاري، یتم إقفال السحب الجاري، أي السحب 

  السحوبات التي كانت نتائجھا غیر متیسرة.
  

  یُعتد فقط بنتائج السحوبات المنقولة على دعامات مضمونة والمختومة والمؤرخة بالحاسوب.
 

  المادة الثامنة
  جدول األرباح

  
نتیجة اللعبة المعنیة على النحو  یتم تصنیف المجموعات ذات األربعة أرقام الواردة في تواصیل اللعبة وفق

  : التالي
  
 في المرتبة األولى، المجموعات التي تتضمن األرقام األربعة المستخرجة تراتبیا •
 في المرتبة الثانیة، المجموعات التي تتضمن ثالثة أرقام من بین األرقام األربعة مستخرجة تراتبیا •
  من األرقام األربعة مستخرجة تراتبیافي المرتبة الثالثة، المجموعات التي تتضمن رقمین  •
  
  

  : یتضمن جدول المراتب الفائزة
  

  4  3  2  1  أرقام 4  1المرتبة 
  
  

  2المرتبة 

  
  
  أرقام 3

1  2  3  X  
1  2  X  4  
1  X  3  4  
X 2  3  4  

  
  

  3المرتبة 

  
  

  رقمان

1  2  X  X  
1  X  3  X  
1  X  X  4  
X  2  3  X  
X  2  X  4  
X  X  3  4  

  
  التاسعة المادة

  
  ال یمكن تصنیف كل مجموعة أرقام سوى في أفضل مرتبة تم الوصول إلیھا.
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ضعھ تإن المكاسب البسیطة والمضاعفة برسم كل مجموعة فائزة یتم وضعھا وفق مخطط األرباح الذي 
  شركة تسییر الیانصیب الوطني.

  
الذي تضعھ شركة تسییر  یتم تحدید سقف الحصص المستحقة لمجموع الفائزین وفق المخطط التحدیدي

  .الیانصیب الوطني
  

 .بالمائة 60إن نسبة األرباح النظریة العائدة للفائزین یمكن أن تتجاوز 
  

نسبة  حسب الشبكة أو تحدید سقف األرباح أو مبلغ المشاركةعند تغییر جدول المكاسب حسب المرتبة أو 
حسب الشبكة أو السقوف  مبلغ المشاركةشبكة أو األرباح النظریة العائدة للفائزین ، تكون األرباح بحسب ال

المحددة أو نسبة األرباح النظریة العائدة للفائزین المطبقة ھي تلك التي تكون ساریة المفعول عند تاریخ 
حسب الشبكة أو سقوف األرباح أو  مبلغ المشاركةالسحب. یتم إدراج تغییرات األرباح حسب المرتبة أو 

نسبة األرباح النظریة العائدة للفائزین بموجب قرار المدیر العام لشركة تسییر الیانصیب الوطني قبل 
رتئیھا تالمعنیة بھذا القرار ویتم إعالن ھذه التغییرات للعموم بعد إخبار المراقب عبر أیة وسیلة  المشاركات

 .شركة تسییر الیانصیب الوطني
 

  المادة العاشرة
  آجال األداء٬ اللغيان٬ األرباح غير المطالب بها

  
كیفما كان مبلغھا، تؤدى المكاسب حصریا لقاء تسلیم التوصیل. إن توصیل اللعبة الفائزة المتعلق باالنخراط 
والمقدم للتحصیل قبل آخر سحب یشارك فیھ، یتم استبدالھ بتوصیل جدید یمكن استعمالھ للسحب المتبقي أو 

  ة.یالسحوبات المتبق
شھر الموالیة أفي أقرب اآلجال  التي تلي نھایة السحب  داخل الستة  "QUATRO"تؤدى حصص أرباح 

  ].[اللغیان لوضع الحصص رھن األداء وذلك تحت طائلة سقوط الحق
 

في الصندوق االحتیاطي  المادة هالثانیة من ھذفي اآلجال المحددة في الفقرة  تؤدىیتم دفع الحصص التي لم 
یمكن تخصیصھ لدفع أرباح استثنائیة نقدا أو عینا. یمكن أیضا تخصیص الصندوق االحتیاطي ھذا للتغطیة 

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

  
  صندوق االحتیاطي ھذا. الیتحقق مراقب الیانصیب الوطني من العملیات المقیدة في 

  
  المادة الحادية عشر

  عبر األنترنت وعبر تكنولوجيا المحمول المشاركات
  

، الرابعةالمادة في  قرار ، وفق الكیفیات المحددة في ھذا ال "QUATRO" لعبةعالوة على المشاركة في 
بواسطة األنترنت وأیة قناة تفاعلیة أخرى، بما فیھا أي مطراف محمول أو أیة  المشاركةبإمكان الالعب 

   .لشركة تسییر الیانصیب الوطنيیحددھا المدیر العام أخرى وسیلة 
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متیسرة على األنترنت وعلى أیة قناة تفاعلیة  المادة الرابعةإن إمكانیات المشاركات في اللعبة الموصوفة في 
] مع مراعاة المادة الرابعةفي قرار أخرى، بما فیھا المطراف المحمول [وفق الكیفیات المحددة في ھذا ال

الوطني  شركة تسییر الیانصیبالشروط الخاصة المشار إلیھا في ھذا القرار وفي الشروط العامة أللعاب 
لى أي قناة تفاعلیة أخرى. یتم سن ھذه الشروط العامة من طرف المدیر العام المتاحة على األنترنت أو ع

وتوضع رھن اشارة العموم، بعد إخبار المراقب، بأیة وسیلة یرتئیھا  لشركة تسییر الیانصیب الوطني
مالئمة. كما یمكن تعدیل الشروط العامة المذكورة في أیة لحظة بموجب  لشركة تسییر الیانصیب الوطني

شارة  العموم، بعد إخبار إو توضع رھن  لشركة تسییر الیانصیب الوطنيصادر عن المدیر العام  قرار
 .وسیلة ترتئیھا شركة تسییر الیانصیب الوطنيالمراقب، بأیة 

ال یُمكن إلغاء مشاركة في األلعاب التي تمت عبر األنترنت أو عبر أیة قناة تفاعلیة أخرى، بما فیھا أي 
  .مطراف محمول

  
 ةفي األلعاب عبر األنترنت أو أی المشاركاتعلى  القرارمن ھذا  10و 6، 5، 4 الموادطبق مقتضیات تُ ال 

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

للمشاركات في األلعاب عبر  شركة تسییر الیانصیب الوطنيیُعد التسجیل والختم المعلومیاتي من طرف 
األنترنت أو عبر أیة قناة تفاعلیة أخرى، بما فیھا المطراف المحمول، شرطا أساسیا لتكوین العقد بین 

 شركة تسییر الیانصیب الوطني . في حالة منازعة بین الالعب وشركة تسییر الیانصیب الوطني الالعب و
الالعب الذي شارك في األلعاب على األنترنت أو على تتعلق باختالف بین المعلومات الواردة على شاشة 

أیة قناة تفاعلیة أخرى بما فیھا المطراف المحمول، وبین المعلومات المسجلة والمختومة بالحاسوب من قِبَل 
، ال یتم االعتداد إال بھذه المعلومات األخیرة وحدھا. وتعتبر المعلومات  شركة تسییر الیانصیب الوطني

اشة الالعب أو تلك الواردة على نسخة الشاشة المطبوعة على الورق تعتبر معلومات على الواردة على ش
تد بھا ضد    .حكام ھذا القرارأسبیل اإلخبار ال یمكن أن یُعْ

 
المتاحة على  شركة تسییر الیانصیب الوطنيیتم أداء األرباح وفق مقتضیات الشروط العامة أللعاب 

یة أخرى بما فیھا المطراف المحمول طبقا للتشریع والتنظیم الجاري بھما األنترنت أو على أیة قناة تفاعل
  العمل.

 
  المادة الثانية عشر

  المطالبات
  

ال یمكن تحمیل المسؤولیة لشركة تسییر الیانصیب الوطني برسم أي ضرر ناتج إما عن عطب تقني   1.12
أو أي تعطیل للنظام األلي  لمعالجة البیانات أوعن صعوبات یكون مصدرھا شبكة إرسال المعطیات أو 

  انقطاع مؤقت أو توقف نھائي للعبة أو أي فعل خارج عن إرادتھ.
  

  مقر شركة تسییر الیانصیب الوطني كافة المطالبات، السیما تلك المتعلقة ترسل كتابة إلى  2.12
  بالمشاركات في األلعاب أو التواصیل أو تسجیل األلعاب أو السحوبات أو النتائج أو أداء األرباح.

  
بالنسبة للمشاركات في األلعاب المنجزة في نقط البیع المرخصة من طرف شركة تسییر الیانصیب الوطني  

مَّ التوصیل إلى رسالة المطالبة. كما یجب إرسال الشكایات قبل انصرام أجل سقوط الحق  یجب أن یُضَ



 

7 

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

التكنولوجیا المتحركة، یتعین إرسال الشكایات  بالنسبة للمشاركات في األلعاب التي تمت عبر األنترنت أو
قبل انصرام أجل سقوط الحق المشار إلیھ في التنظیم العام أللعاب شركة تسییر الیانصیب الوطني المتاحة 

  على األنترنت وتكنولوجیا المحمول. لن تقبل أیة شكایة بعد انصرام ھذا األجل.
تعین أن یشیر إلى اإلسم الشخصي واإلسم العائلي عالوة على ذلك، كل مكتوب یكون موضوع مطالبة ی

ل وعنوانھ المضبوط ویتضمن أیضا عرضا واضحا لموضوع الشكایة.   للمرسِ
  

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

  
  المادة الثالثة عشر 

  اإلذعان 
  
شركة تسییر ا القرار و قبول الشروط العامة أللعاب ذذعان لھفي عملیة السحب تعني اإلن المشاركة إ

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

  المادة الرابعة عشر
  تعديالت ال

  
 شركة تسییر الیانصیب الوطنيحرره تلتعدیالت بموجب محلق تعدیلي  القراریمكن أن یخضع ھذا 

  ویصادق علیھ وزیر االقتصاد والمالیة.
  

  المادة الخامسة عشر
  ضياع أو سرقة أو إتالف تذكرة اللعبة

  
  الوطني سوى بمالك واحد لتذكرة اللعبة وھو حاملھا. شركة تسییر الیانصیبعترف تال 

  تقبل أیة شكایة.في حالة سرقة تذكرة اللعبة أو ضیاعھا أو إتالفھا ، لن 
  

  المادة السادسة عشر
  للعبة القرارتطبيق 

  
   .قراروالمراقب، كل واحد فیما یخصھ، تطبیق ھذا اللشركة تسییر الیانصیب یسند للمدیر العام 

  
  
  


