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 التعريفات :و اإلطار القانونيالفصل األول :

شركة النهوض بالرياضة أو البروموسبور هي منشأة عمومية مكلفة بمقتض ى التشريع الجاري به العمل بتنظيم 

مسابقات في التكهنات الرياضية و ألعاب و مباريات و كل العمليات التابعة لها للنهوض باألنشطة البدنية و 

 تعبئة املوارد املالية لفائدة الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة و الشباب. الرياضية من خالل

 املصطالحات العامة : 2.1

  املسابقات التي تنظمها شركة النهوض بالرياضة.وسيلة من وسائل املشاركة في :  "بطاقة لعب" •

 قائمة مباريات في شكل شبكة تضبطها شركة النهوض بالرياضة " : مسابقة" •

لبيع بطاقات  املحّل الذي يمارس فيه نشاط مرخص من قبل شركة النهوض بالرياضة ":يعنقطة الب" •

األلعاب األخرى التي تنظمها شركة النهوض بالرياضة  وكلأنواع الرهانات  املتعلقة بكلالبروموسبور 

 مباشرة.

املراهنة  الجهاز الذي يستعمل في عمليات الرهان والذي من خالله تتم عمليات" : اآللة الطرفية" •

وتسجيل البطاقات والتصديق على القصاصات الفائزة، إضافة إلى اإلطالع وطبع التقارير اليومية 

حول املبيعات، وخالص املنابات الراجعة للفائزين ومنابات نقاط البيع وكل األطراف ذوي الصلة، 

 والعمليات األخرى التي ترخص في إستغاللها شركة النهوض بالرياضة.

أو تذكرة اللعب ، هي القصاصة األصلية التي تحمل التكهنات الفعلية يتسلمها :  "هناتوصل التك" •

    املشارك بعد تصديق تكهناته باآللة الطرفية.

مسابقة البرومووطنية, مسابقة البروموعاملية , مسابقة  : املسابقات التي يشملها هذا النظام •

 وماتش ,مسابقة البروم 14/9البروموقول, مسابقة البرومو 

املشاركة في املسابقات التي تنظمها شركة النهوض بالرياضة يتم من وسائل  هي وسيلة  بطاقات اللعب 3.1

 لها وتنقسم هذه البطاقات إلى أربع أنواع كاألتي :التزود بها من نقاط البيع املرخص 

 عامليةالبرومو  بطاقة مسابقة البرومووطنية، •

 بطاقة مسابقة البروموقول  •

 /149البروموبقة بطاقة مسا •

 بطاقة مسابقة البروموماتش •

 هذه البطاقات :تتضمن  كما 

 تكهنات مبسطة بثمن قار. -     

 النظام العام ملسابقات النهوض بالرياضة 
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 بحسب عدد األعمدة املشاركة. يحددتكهنات متعددة الفرضيات بثمن  -     

 وصل التكهنات :يتضمن  4.1

 نوع املسابقة  ✓

 ابقاتوقت وتاريخ إنتهاء عمليات تسجيل بطاقات اللعب وغلق املس ✓

 رقم نقطة البيع التي تمت فيها عمليات تصديق بطاقات اللعب باآللة الطرفية ✓

 رمز البائع ✓

 تكهنات املشارك ✓

 القيمة املالية للتكهنات  ✓

 رقم الوصل في صيغة رمز، وهو املعرف الوحيد واملعتمد قانونا بالنسبة لشركة النهوض بالرياضة ✓

 .املعدة للعب على البطاقةقة تعريفه ورقم بطا وضع إسمه ولقبه املشاركويتوجب على  ✓

املسابقات إلى نظام عام يضبط جميع مراحل التنظيم و  في تنظيم تستند شركة النهوض بالرياضة 5.1  

اإلجراءات املعمول بها و يقع نشره للعموم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قسم اإلعالنات القانونية و 

 إيداع نسخة منه لدى عدل منفذ مرسم بالهيئة الوطنية للعدول املنفذين. الشرعية و العدلية كما يتّم 

يقوم النظام العام ملسابقات النهوض بالرياضة مقام عقد إذعان يقر بمقتضاه كل مشارك في مسابقات  6.1

النهوض بالرياضة باطالعه على مختلف بنوده و بقبوله املطلق و الالمشروط لجميع الصيغ و الشروط و 

 راءات املتبعة في تنظيم املسابقات.اإلج

 باآللة( PAPIER THERMIQUE)والبطاقات املخصصة لوصل التكهنات املستعمل يتم توزيع بطاقة اللعب  7.1

بواسطة موزعين مرخص لهم من طرف شركة النهوض بالرياضة في محالت تجارية تدعى نقاط بيع الطرفية 

ط، كائنة بمواقع و عناوين قاّرة و مصادق عليها من قبل شركة تحمل على واجهتها عالمة تدل على هذا النشا

 النهوض بالرياضة.

باتفاقيات إسداء خدمات تضبط وكل منتجات شركة النهوض بالرياضة  يرتبط املوزعون لبطاقة اللعب

 ي ش يء.وهم ليسوا بوكالء لها و ال يمثلونها قانونا ف شركة النهوض بالرياضةواجباتهم و تحدد صيغ تعاملهم مع 

يتقاض ى املوزعون عمولة عن خدماتهم تحددها شركة النهوض بالرياضة و يتحملون شخصيا و ماليا مسؤولية 

 أثناء آداءهم للخدمات املسداة من تجاه شركة النهوض بالرياضةتجاه املشاركين أو  يرتكبونهااألخطاء التي قد 

 .  طرفهم

 :بالرياضة في مسابقات النهوض  في المشاركة : الفصل الثاني

 يمكن املشاركة في مسابقات النهوض بالرياضة بواسطة تركيبة مبسطة أو تركيبة متعددة الفرضيات 1.2

 و في كلتا الحالتين يتعين على املشارك : حسب النظام املخصص لكل نوع من املسابقات 

 املرخص لها من قبل شركة النهوض بالرياضة.من نقاط البيع ببطاقات اللعب  لتزودا •
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تعمير األعمدة بتركيبة مبسطة أو متعددة االحتماالت و ذلك بوضع العالمات االصطالحية الدالة على  •

داخل الخانات التي يتوجب تحبيرها بقلم حبر  األول هزيمة الفريق املذكور في املقام أو فوز أو تعادل 

 أزرق أو أسود.

 لشركة.البطاقات إلى نقاط البيع في اآلجال املحددة من قبل ا إرجاع  •

تصديق بطاقة اللعب بتمريرها على اآللة الطرفية وتسلم وصل التكهنات الذي يمثل القصاصة  •

 املشارك.األصلية التي تحمل تكهنات 

 وتسلم وصل التكهنات أو اللعب مياشرة على اآللة الطرفية

 تسديد القيمة املالية املطلوبة. •

  األلة الطرفيةبواسطة  وصل التكهنات املطبوعة على يتوجب على املشارك معاينة العالمات االصطالحية  2.2

التسجيل في صورة وجود اختالف بين العالمات التي ضمنها  إلغاءو يمكنه في الحال مطالبة نقطة البيع 

و إذا لم تتم املطالبة بذلك حينيا، تصبح العالمات  الطرفية باآللةبالقصاصة و بين تلك التي تم طبعها 

التي تعتمد دون سواها، للتصريح بالفوز و ال تؤخذ عندها بعين االعتبار و  نهائيةة االصطالحية املطبوع

 العالمات املوقعة من خالل املشاركة.

 ال تقبل في املشاركة : 3.2

 عن شركة النهوض بالرياضة. الصادرةالغير  وصول التكهنات •

 .بطاقات اللعب  التي لم يتم إرجاعها في اآلجال املحددة من قبل الشركة •

بطاقات اللعب املتضمنة تركيبة من فئة الفرضيات املتعددة و التي تحمل تركيبة ثنائيات و ثالثيات  •

 بقيمة مالية تتجاوز السقف املسموح به.

 ال تؤخذ بعين االعتبار في املسابقة : 4.2

أمر طارئ  بسبب حدوث قوة قاهرة أو املركزي  بالنظامالقصاصات التي استحال تخزين التكهنات املدرجة بها 

املالية لهذه القصاصات ضمن مداخيل املسابقة و يمكن ألصحابها  القيمةخارج عن نطاق الشركة و ال تدرج 

 استرجاعها خالل عشرة أيام من تاريخ غلق املسابقة.

التكهنات وتسلم تسجيل  تمال يمكن استرجاع قيمة أي مشارك في مسابقات النهوض بالرياضة بعد أن  5.2

 .كفي ذل الوصل

 : اإلعالن عن النتائج وفي تنظيم المسابقات  :  الفصل الثالث

يتم إجراء املباريات املدرجة باملسابقة حسب املواعيد التي تحددها الهياكل الرياضية املختصة و تحدد   1.3

 اآلالتآجال انتهاء التسجيل على و شركة النهوض بالرياضة على ضوء هذه املواعيد تاريخ إرجاع قصاصات 

 .طرفيةال



 النظام العام لمسابقات النهوض بالرياضة    

 

  صفحة  عدد 4

 

لتحديد العمود الفائز في  ، النتيجة املعتمدةتعتبر نتيجة املقابالت الحاصلة خالل الوقت القانوني للعب 2.3

املسابقة و ال تؤخذ بعين االعتبار التمديدات املحتملة و اإلجراءات التي تتخذها الهياكل الرياضية املختصة بعد 

  على نتائج املسابقة.أّيا كان السبب و ليس له أي تأثير  املقابالت

و إذا بدأت مقابلة و لم يتواصل اللعب فيها إلى نهايتها فإنه يتم اعتبار النتيجة الحاصلة عند توقيف املباراة 

عب الفعلي.
ّ
 مهما كانت مدة الل

 يعني بالضرورة أنه يلعب فوق ميدانه.ال في املقام األّول  املقابالت بشبكةالفريق املذكور 

 الفائزةيل مقابلة منصوص عليها باملسابقة يتم ضبط العمود الفائز و التصريح بالبطاقات في حالة تأج   3.3

 باعتماد اإلثنتي عشر نتيجة الحاصلة في بقية املقابالت.

فإن املسابقات البرومووطنية، البروموعاملية، التي تخص  و إذا شمل التأجيل أكثر من مقابلة مدرجة بالشبكة

و التصريح بالنتائج ال يتم القيام بها إال بعد اجراء العدد الالزم من املباريات  عملية ضبط لعمود الصحيح

( نتيجة على األقل، و يتم احتساب ثالثة عشر نتيجة إذا 12لتصبح عدد النتائج الحاصلة مساو الثنتي عشر )

 ما أجريت جميع املقابالت املؤجلة في نفس اليوم.

إجراء مقابلة أو أكثر، تتولى شركة النهوض بالرياضة إما اإلعالن عن في حالة صدور قرار بتقديم موعد   4.3

و في  باألالت الطرفيةإلغاءها من الشبكة أو تقديم موعد تجميع القصاصات و آجال اختتام عمليات التسجيل 

ءة كل الحاالت يتوجب وضع إحدى العالمات اصطالحية في الخانة املتعلقة باملقابالت امللغاة حتى عملية قرا

 بقية التكهنات و تخزينها باملنظومة اإلعالمية.

في حالة صدور قرار بإلغاء مقابلة أو مقابلتان أو ثالثة من املباريات املدرجة بالشبكة يتم ضبط العمود   5.3

 خاناتتعمير  الحاالتاملتبقية بنفس الشبكة و يتوجب في كل  املقابالتالفائز و التصريح بالنتائج اعتمادا على 

 امللغاة بإحدى العالمات االصطالحية. قابالتامل

و في صورة إلغاء أكثر من ثالثة مقابالت مدرجة بالشبكة، يمكن لشركة النهوض بالرياضة أن تقرر إلغاء كامل 

 املسابقة و دعوة املشاركين إلى استرجاع القيمة املالية ملشاركاتهم.

جة بشبكة املسابقة األسبوعية معروفة باستثناء الحاالت الرياضية املدر  املقابالتعندما تصبح كامل نتائج  6.3

يتم ضبط العمود الفائز و يقع اإلعالن عن القصاصات الفائزة  3.3املنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 

مات تعلق لدى نقاط البيع املعنية وبالنشرية ويموقع الواب الخاصين عن طريق وسائل اإلعالم و بواسطة قائ

 بالشركة.

 تعد النتائج املعلن عنها نهائية غير قابلة للتغيير.  7.3

و استحقاقه ملناب من املرابيح و لم يتحصل على  )وصل التكهنات( يجوز لكل مشارك ادعى فوز قصاصته  8.3

 ذلك، تقديم مطلب في الغرض في أجل ثالثين يوما من اإلعالن عن نتائج املسابقات.

املطالب في اآلجال املحددة لذلك و أن ترسل إلى مقر شركة  تقدم أن  حتى تعتبر مقبولة شكال يجب  9.3

 النهوض بالرياضة بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
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دراسة املطالب و البت فيها ثم تقوم شركة النهوض تدعى لجنة مراقبة تنظيم املسابقات تتولى لجنة  10.3

 باألمر و ذلك خالل عشرة أيام من تاريخ قرار اللجنة املذكورة.بالرياضة بتوجيه رّد إلى املعني 

كل غش أو محاولة غش بهدف الربح و كل تقليد أو تدليس لبطاقات اللعب يعرض صاحبه للتتبعات  11.3

 العدلية.

 في تحديد المرابيح و توزيعها : :  الفصل الرابع

 "عم املسابقاترصيد دالشركة حساب احتياط يطلق عليه تسمية "بيفتح   1.4

 يمول حساب رصيد دعم املسابقات كالتالي : •

 مسابقةباملائة من املبلغ الجملي الراجع للفائزين في كل  5بواسطة خصم نسبة  •

( من 60من املبالغ التي يقع املطالبة بها أو لم يتم استخالصها من قبل مستحقيها في أجل ستين يوما ) •

 سقط حق املطالبة بها.تاريخ اإلعالن عن النتائج املسابقات في

 و من كل املوارد األخرى و املبالغ التي يتقرر إحالتها أو تسبقها لحساب من قبل الشركة. •

تقرر لجنة يرأسها الرئيس املدير العام للشركة و بعضويته املدير التجاري و املدير املالي و مدير اإلعالمية 

زمة لذلك و يعتمد محضر اجتماع اللجنة كوثيقة صرف الحاالت التي يتم فيها دعم املسابقات و املبالغ الال 

 ترسم بحساب الرصيد املذكور.

 على النحو التالي : بالنسبة ملسابقة البرومووطنية والعاملية توزع املرابيح املخصصة للفائزين 2.4

 عند إجراء جميع املقابالت املدرجة بالشبكة. ثالثة عشر إجابة صحيحةاملتحصلين على  -

 في حالة تأجيل أو إلغاء مقابلة واحدة مدرجة بالشبكة. اثني عشر إجابة صحيحةين على املتحصل -

 في حالة إلغاء مقابلتين مدرجتين بالشبكة. إحدى عشرة إجابة صحيحةاملتحصلين على  -

 بالشبكةفي حالة إلغاء ثالثة مقابالت مدرجة  إجابات صحيحة   10  علىاملتحصلين   -

 .الدينار الواحدالفائزين بقدر عدد األعمدة الفائزة و ال توزع إذا كان مقدارها دون  تصرف املنابات على 3.4

في حالة إلغاء مقابلة مدرجة بالشبكة تصرف للفائز ثالث حصص إذا كانت تركيبة املباراة امللغاة في  4.4

 قصاصته ثالثية و حصتين إذا كانت هذه األخيرة ثنائية.

إلجابات الصحيحة املطلوبة للفوز، ال يتم توزيع مرابيح املسابقة بل ضمها إلى في حالة عدم التوصل إلى ا 5.4

 مرابيح املسابقة املوالية.

يتم صرف املرابيح إلى الفائزين الحاملين للقصاصات الفائزة خالل األسبوع املوالي لإلعالن عن النتائج  6.4

 النهائية للمسابقة.

صها من قبل مستحقيها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ اإلعالن كل منابات من املرابيح لم يتم استخال  7.4

 عن النتائج النهائية للمسابقة يسقط حق املطالبة بها.

بمناسبة تسليم منابات الفائزين، ينتظم بمقر الشركة عند االقتضاء حفل استقبال يتم االحتفاء خالله  8.4

نشرها بنشرية "البروموسبور" و على موقع الشركة صور شمسية لهم لغرض  بأخذ بالفائزين و يسمح هؤالء

 بشبكة "الواب".
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 في لجنة المراقبة :  الفصل الخامس

 تحدث لدى شركة النهوض بالرياضة لجنة ملراقبة تنظيم املسابقات متكونة من أربعة أعضاء ممثلون من : 1.5

 شؤون الشباب والرياضةوزارة  -

 وزارة الداخلية  -

 و التعاون الدوليستثمار واإل وزارة التنمية  -

 االقتصاد الرقميوزارة تكنولوجيات االتصال و  -

 الوزراء املعنيينو الرياضة شؤون الشباب و وزير بين يتم تعيين أعضاء لجنة املراقبة بقرار مشترك 

تتمثل  و  لشركة النهوض بالرياضة إدارة اإلعالميةهذه اللجنة وجوبا بالتنسيق مع  أعماليتم إنجاز  2.5

 هام لجنة املراقبة بالخصوص في ما يلي :م

للمسابقة املعنية على جميع  بطاقات اللعبمراقبة آجال ختم املشاركة و انتهاء عمليات تسجيل  •

 .الطرفية اآلالت

 بإتباع اإلجراءات التالية : إستخراج النتائج واإلعالن عنهااإلشراف على عمليات  •

 Fichier de ) ملف األدلة األولي بعملية إستخراج ىفي مرحلة أول مصالح إدارة اإلعالمية تقوم  ✓

preuve1 ) للجنة  وتسليمهقرص ليزري  في تسجيلهيقع  و عند غلق املسابقة، مباشرة

 .املحصنة بحضور العدل املنفذ الخزينة لوضعه داخلاملراقبة 

لسلي التس)الرقم  املذكورة يحتوي ملف األدلة األولي على كل املعطيات الخاصة باملسابقة ✓

جميع نقاط ، تواريخ املشاركة، لجميع البطاقات امللعوبة، العالمات اإلصطالحية املستعملة 

 .(املشاركين ...، محتوى اللعبة، األثمان، البيع الناشطة في تلك املسابقة

إستخراج ملف األدلة الثاني          بعملية إدارة اإلعالمية النتائج، تقوم مصالح  فرز  قبل عملية ✓

( Fichier de preuve 2  ) الالزمة بين التي تجري عمليات التثبت  تحت إشراف لجنة املراقبة

بالقرص  املسجلوتعتمد في كل الحاالت املعطيات املسجلة بملف األدلة األولي امللفين 

ختم  يقع بعد ذلك إستخراج تقرير ،لذي تم وضعه داخل الخزينة املحصنة االليزري 

املسابقات  تنظيمأعضاء اللجنة الخاصة بمراقبة طرف ه من املسابقة الذي يقع إمضاء

 .طرف إدارة اإلعالميةوكذلك من  والعدل املنفذ

دراسة املطالب الواردة على الشركة و املتعلقة بنتائج املسابقات طبقا للشروط املنصوص عليها  •

 املذكورة أعاله. 9.3و  8.3بالفصول 

بحضور عدل منفذ مرسم بالهيئة الوطنية للعدول املنفذ أين يتم تعيينه تتولى لجنة املراقبة إنجاز أعمالها  3.5

 .العام لشركة النهوض بالرياضةمن الرئيس املدير 

يعد العدل املنفذ محضرا يصف فيه العمليات التي عاينها عن كل مسابقة و يدون به النتائج التي أفضت  3.6

 إليها لجنة املراقبة.

 ةأحكام مختلف :  الفصل السادس
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تحتفظ الشركة بحقها في إدخال التنقيحات الضرورية على أحكام هذا النظام في مختلف املسابقات و  1.6

 كلما دعت الحاجة لذلك.

يتم إعالم املشاركين بالتعديالت و باألحكام الجديدة بواسطة النشر بالصحف اليومية و بالرائد الرسمي 

 ة و الشرعية و العدلية كما تودع نسخ منه لدى عدل منفذ.للجمهورية التونسية الخاص باإلعالنات القانوني

كل الحاالت و املستجدات غير املنصوص عليها بهذا النظام يتم تدارسها من طرف شركة النهوض بالرياضة  2.6

اإلتصال  التي تستعملها  التي لها وحدها الصالحيات في أخذ القرار املناسب لها و إعالم املشاركين به عبر وسائل 

 .من نشرية البروموسبور وموقع الواب الرسمي 

كل القضايا و النزعات الناشئة عن املسابقات تكون من اختصاص املحاكم الراجعة بالنظر ترابيا لتونس  3.6

 العاصمة و لو في حالة تعدد األطراف و اختالف مقراتهم.

بالنظام العام ملسابقات النهوض تنسخ فصول هذا النظام جميع األحكام السابقة و خاصة تلك املحددة  4.6

ماي  11بتاريخ  84بالرياضة الصادر بالرائد الرسمي قسم اإلعالنات القانونية و الشرعية و العدلية عدد 

2004. 

تاريخ بداية من يبدأ العمل بهذا النظام الجديد ملسابقات النهوض بالرياضة بداية من املوسم الرياض ي  5.6

 رية التونسيةنشره بالرائد الرسمي للجمهو 

عبداملجيد همامي، العدل املنفذ بدائرة نسخة أصلية من هذا النظام أودعت لدى العدل املنفذ  •

 تونس. 11نهج املنجور، الطابق الثاني، مكتب عدد  4قضاء املحكمة اإلبتدائية بتونس عنوانه : 
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  14مسابقة البرومو 

 14 تعريف مسابقة البرومو األول : الفصل 
مقابلة رياضية خالل الوقت القانوني، مدرجة بشبكة  14على التكهن بنتيجة  14تعتمد مسابقة البرومو

اإلصطالحية  العالماتتحددها شركة النهوض بالرياضة، وذلك باختيار إحدى والتي املختارة،  9/14البرومو

 : التالية

 : فوز الفريق األول  1  

x التعادل : 

  : فوز الفريق الثاني 2

 في المسابقة  المشاركةفي  الثاني : الفصل 

املوزعة على نقاط البيع، وذلك بتعمير  14/9البرومو بمسابقةالخاصة  البطاقاتتتم املشاركة بواسطة 

إما بفرضيات مبسطة ، أو بفرضيات  ،(4إلى  1تركيبات في إحدى األعمدة )أربعة أعمدة مرقمة من 

 Xأو  2أو  1في إحدى الخانات للعالمات االصطالحية بوضع عالمة وذلك  متعددة االحتماالت

 : تركيبة واحدة الحد األدنى للتركيبات

جدول تحديد التركيبات والقيمة املالية بظهر بطاقة اللعب الخاصة مضمن ب:  الحد األقص ى للتركيبات

 ,14/9بمسابقة البرومو 

مه 
ّ
والتصديق  يطاقة اللعببه بعد مسح  الخاص وصل التكهنات يعتبر املتراهن مشاركا في املسابقة عند تسل

 .الطرفية باآللة عليها

 في إلغاء المشاركة  في المسابقة الثالث : الفصل 

وتكون هذه العملية متاحة إال  وصل التكهنات الخاص بهبإلغاء  مشاركته في اللعبإلغاء  للمشاركيمكن 

 .الوصلهذا  املشاركتسلم منها التي بنقطة البيع 

 المرابيح وتوزيع المناباتفي  ابع : الرالفصل 
 حسب النسب التالية :األصناف  هذه  أربعة أصناف من املرابيح ، وتتوزع  14البرومو مسابقة تتضمن 

من قيمة املرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه اللعبة، وتعتبر فائزة في  %18 :صنف األول 

 فرضية صحيحة 14هذا الصنف كل تذكرة تحصلت على تركيبة بـ 

من قيمة املرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه اللعبة، وتعتبر فائزة في  %22 :صنف الثاني

 فرضية صحيحة 13هذا الصنف كل تذكرة تحصلت على األقل على تركيبة بـ 

من قيمة املرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه اللعبة، وتعتبر فائزة في  %26 :صنف الثالث

 فرضية صحيحة 12ا الصنف كل تذكرة تحصلت على األقل على تركيبة بـ هذ

من قيمة املرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه اللعبة، وتعتبر فائزة في  %34 :صنف الرابع

 فرضية صحيحة 11هذا الصنف كل تذكرة تحصلت على األقل على تركيبة بـ

 

 

14/9الخاص بمسابقة البرومو النظام   
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و في بالنسبة لتلك املقابلة، ( x،2،1إحتساب ثالثة فرضيات )شبكة : يتم في حالة صدور قرار إلغاء مقابلة مدرجة بال

صورة إلغاء أكثر من ثالثة مقابالت مدرجة بالشبكة، يمكن لشركة النهوض بالرياضة أن تقرر إلغاء كامل 

 املسابقة و دعوة املشاركين إلى استرجاع القيمة املالية ملشاركاتهم.

 ينخالص الفائزفي  :  الخامسالفصل 
 : كما يلييمكن خالص الفائزين وفق مناباتهم من املبلغ الجملي لألرباح 

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ(عن طريق نقطة البيع  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ( املؤسسات املالية املتعامل معهاعن طريق  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ(عن طريق شركة النهوض بالرياضة  •

وفي كل الحاالت يقع مسح الشريط الرمزي للتذكرة للتثبت من أنها فائزة أم ال، ثم تتم عملية الخالص بعد 

طباعة وصل خالص في الغرض . ويحتفظ املتراهن وجوبا بالوصل وفي املقابل يحتفظ صاحب نقطة البيع أو 

 . قانونيةفائزة لكل غاية بالتذكرة ال املؤسسة املالية
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  9مسابقة البرومو 

 14تعريف مسابقة البرومو  األول : الفصل 
على التكهن بنتيجة التسع املقابلة الرياضية األولى ) املتتالية( خالل الوقت القانوني،  9تعتمد مسابقة البرومو

ة ، وذلك باختيار إحدى العالملت املختارة،  التي تحددها شركة النهوض بالرياض 9/14املدرجة بشبكة البرومو

 اإلصطالحية التالية :

 : فوز الفريق األول  1  

x التعادل : 

 : فوز الفريق الثاني  2

 في المسابقة  المشاركةفي  الثاني : الفصل 

املوزعة على نقاط البيع، وذلك بتعمير  14/9البرومو بمسابقةتتم املشاركة بواسطة البطاقات الخاصة 

إما بفرضيات مبسطة ، أو بفرضيات  ،(4إلى  1دى األعمدة )أربعة أعمدة مرقمة من تركيبات في إح

 Xأو  2أو  1بوضع عالمة في إحدى الخانات للعالمات االصطالحية متعددة االحتماالت وذلك 

 9مع تركيبة واحدة برومو  14برومو  : تركيبة واحدة الحد األدنى للتركيبات

جدول تحديد التركيبات والقيمة املالية بظهر بطاقة اللعب الخاصة مضمن ب:  الحد األقص ى للتركيبات

 .14/9بمسابقة البرومو 

( في الخانة املدلول عليها بالعالمة االصطالحية Xأن يضع عالمة ) املشاركيجب على   9البرومو  مسابقةإلختيار 

مه  املتراهنويعتبر  9
ّ
التصديق على بطاقة اللعب أو بعد به  الخاص وصل التكهناتمشاركا في املسابقة عند تسل

 اللعب يدويا على اآللة الطرفية املركزة بنقاط البيع.

 في إلغاء المشاركة  في المسابقة الثالث : الفصل 

وتكون هذه العملية متاحة إال  يمكن للمشارك إلغاء مشاركته في اللعب بإلغاء وصل التكهنات الخاص به

 .الوصلهذا  التي تسلم منها املشاركبنقطة البيع 

 في المرابيح وتوزيع المنابات الرابع : الفصل 
، وتعتبر فائزة  14 ملسابقة البروموموازية  مسابقةعلى صنف واحد من األرباح، وهي  9البرومو مسابقةتتضمن 

فرضيات  9على األقل على تركيبة بـ  متحصل وصل تكهنات تم تصديقه باآللة الطرفية في هذا الصنف كل 

 .صحيحة

 ( بالنسبة لتلك املقابلة.x،2،1إحتساب ثالثة فرضيات )حالة صدور قرار إلغاء مقابلة مدرجة بالشبكة : يتم  في

 خالص الفائزينفي  :  الخامسالفصل 
 : كما يلييمكن خالص الفائزين وفق مناباتهم من املبلغ الجملي لألرباح 

 غ()يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالعن طريق نقطة البيع  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ( املؤسسات املالية املتعامل معهاعن طريق  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ(عن طريق شركة النهوض بالرياضة  •

وفي كل الحاالت يقع مسح الشريط الرمزي للتذكرة للتثبت من أنها فائزة أم ال، ثم تتم عملية الخالص بعد 

ل خالص في الغرض . ويحتفظ املتراهن وجوبا بالوصل وفي املقابل يحتفظ صاحب نقطة البيع أو طباعة وص

 . قانونيةبالتذكرة الفائزة لكل غاية  املؤسسة املالية
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 تعريف مسابقة البروموماتش األول : الفصل 
 : مقسمة كاآلتي ث مجموعاتمن ثال مقابلة وتتكون  15على شبكة مقابالت بــــ  البروموماتش  مسابقة  تحتوي 

 (.6) تحتوي على ستة مقابالت رياضية:املجموعة األولى  ▪

 (.6) تحتوي على ستة مقابالت رياضية : املجموعة الثانية ▪

 (.3) تحتوي على ثالثة مقابالت رياضية: املجموعة الثالثة  ▪

مدرجة بشبكة البروموماتش مقابالت  (7) للتكهن بالنتيجة خالل الوقت القانوني لسبع املسابقةتهدف هذه 

 . املتكونة من خمسة عشر مقابلة مختارة تحددها شركة النهوض بالرياضة

على األقل  في كل مجموعة بالنتيجة النهائية لثالث مقابالت املشاركاألولى و الثانية يتكهن  املجموعتينمن 

 : بإستعمال إحدى العالمات اإلصطالحية التالية وذلك باختيار

 لفريق األول : فوز ا 1 

 X  فوز الفريق األول : 

 الفريق الثانيفوز  : 2 

بالنتيجة الصحيحة ملقابلة واحدة على األقل وذلك باختيار إحدى  املشاركبالنسبة للمجموعة الثالثة يتكهن 

 .الفرضيات املوجودة

 في المسابقة  المشاركةفي  الثاني : الفصل 

 بلعبة البروموماتش املوزعة على نقاط البيع، وذلك بتعميرالخاصة  بطاقات اللعب تتم املشاركة بواسطة 

 الحد األدنى للتركيبات :

تركيبة واحدة )التكهن بالنتيجة لثالثة مقابالت من املجموعة األولى و ثالثة مقابالت من املجموعة 

 الثانية و مقابلة واحدة من املجموعة الثالثة(

بالنتيجة ألكثر من ثالثة مقابالت من املجموعة األولى أو التكهن تركيبة بفرضيات متعددة االحتماالت : 

 .أكثر من ثالثة مقابالت من املجموعة الثانية أو أكثر من مقابلة من املجموعة الثالثة

 مضمن بجدول التركيبات املوجود بالوجه الثاني للبطاقة الخاصة بمسابقة البروموماتش.الحد األقص ى للتركيبات : 

مه يعتبر املتراهن مشا
ّ
 التصديق عليه باآللة الطرفية.به بعد  الخاص  وصل التكهناتركا في املسابقة عند تسل

 في إلغاء المشاركة  في المسابقة الثالث : الفصل 

وتكون هذه العملية متاحة إال  يمكن للمشارك إلغاء مشاركته في اللعب بإلغاء وصل التكهنات الخاص به

 .الوصلك هذا التي تسلم منها املشار بنقطة البيع 

 

  في المرابيح وتوزيع المنابات الرابع : الفصل 
 متحصل أو وصل تكهنات البروموماتش على صنف واحد من األرباح، وتعتبر فائزة كل تذكرة مسابقة تحتوي 

على األقل على تركيبة صحيحة )تكهن صحيح لثالثة مقابالت من املجموعة األولى وتكهن صحيح لثالثة 

 .ملجموعة الثانية و تكهن صحيح ملقابلة من املجموعة الثالثة(مقابالت من ا

 ( بالنسبة لتلك املقابلة.x،2،1إحتساب ثالثة فرضيات )في حالة صدور قرار إلغاء مقابلة مدرجة بالشبكة : يتم 

الخاص بمسابقة البروموماتشالنظام   
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 خالص الفائزينفي  :  الخامسالفصل 
 : يكما يليمكن خالص الفائزين وفق مناباتهم من املبلغ الجملي لألرباح 

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ(عن طريق نقطة البيع  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ( املؤسسات املالية املتعامل معهاعن طريق  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ(عن طريق شركة النهوض بالرياضة  •

للتثبت من أنها فائزة أم ال، ثم تتم عملية الخالص بعد وفي كل الحاالت يقع مسح الشريط الرمزي للتذكرة 

طباعة وصل خالص في الغرض . ويحتفظ املتراهن وجوبا بالوصل وفي املقابل يحتفظ صاحب نقطة البيع أو 

 . قانونيةبالتذكرة الفائزة لكل غاية  املؤسسة املالية

  حسب عدد املقابالت املختارةب الفرضيات بالنسبة للمجموعة األولى والثانية   عددجدول تحديد 

 
 املختارةعدد املقابالت 

3 4 5 6 

 عدد الفرضيات عدد الثالثيات عدد الثنائيات

0 0 1 4 10 20 

1 0 2 7 16 30 

2 0 4 12 25 44 

3 0 8 20 38 60 

0 1 3 10 22 40 

1 1 6 17 34 58 

2 1 12 28 51 82 

0 2 9 24 48 76 

1 2 18 39 66 106 

0 3 27 54 90 136 

4 0 - 32 56 88 

3 1 - 44 74 113 

2 2 - 60 97 144 

1 3 - 81 126 182 

0 4 - 108 162 228 

5 0 - - 80 120 

4 1 - - 104 152 

3 2 - - 134 191 

2 3 - - 171 238 

1 4 - - 216 294 

0 5 - - 270 360 

6 0 - - - 160 

5 1 - - - 200 

4 2 - - - 248 

3 3 - - - 305 

2 4 - - - 372 

1 5 - - - 450 

0 6 - - - 540 
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 القاعدة التالية :  تستعملالحتساب عدد التركيبات في مسابقة البروموماتش  

عدد  xعدد التركيبات في املجموعة الثانية  xالعدد الجملي للتركيبات= عدد التركيبات في املجموعة األولى 

 التركيبات في املجموعة الثالثة
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 تعريف مسابقة البروموقول  األول : الفصل 
مقابلة  13البروموقول على التكهن بعدد األهداف املسجلة في كل مقابلة خالل الوقت القانوني لـ مسابقةتعتمد 

رياضية، مدرجة بشبكة البروموقول املختارة، تحددها شركة النهوض بالرياضة، وذلك باختيار إحدى 

 عالمات االصطالحية التاليةالفرضيات املدلول عليها بال

 : مجموع األهداف املسجلة صفر 0  

 : مجموع األهداف املسجلة واحد 1  

 : مجموع األهداف املسجلة اثنان  2 

 : مجموع األهداف املسجلة ثالثة أو أكثر 3+ 

 في المسابقة  المشاركةفي  الثاني : الفصل 

البروموقول املوزعة على نقاط  بمسابقةت الخاصة بواسطة القصاصا في مسابقة البروموقول  تتم املشاركة

 (3إلى  1البيع، وذلك بتعمير تركيبات في إحدى األعمدة )ثالثة أعمدة مرقمة من 

 إما بفرضيات مبسطة 

 بفرضيات متعددة االحتماالت أو 

 3أو + 2أو  1أو  0بوضع عالمة في إحدى الخانات للعالمات االصطالحية وذلك  

 يبات: ثالثة تركيباتالحد األدنى للترك

مضمن بجدول تحديد القيمة املالية والتركيبات املوجود بالوجه الثاني للبطاقة الحد األقص ى للتركيبات : 

 املخصصة ملسابقة البروموقول.

مه 
ّ
التصديق عليها تذكرة الرهان الخاصة به بعد وصل التكهنات أو يعتبر املتراهن مشاركا في املسابقة عند تسل

 طرفية املركزة بنقاط بيع شركة النهوض بالرياضة.باآللة ال

 في إلغاء المشاركة  في المسابقة الثالث : الفصل 

وتكون هذه العملية متاحة إال  يمكن للمشارك إلغاء مشاركته في اللعب بإلغاء وصل التكهنات الخاص به

 .الوصلالتي تسلم منها املشارك هذا بنقطة البيع 

 التأجيل في حاالت الرابع : الفصل 
في حالة تأجيل مقابلة منصوص عليها باملسابقة يتّم ضبط العمود الفائز و التصريح بالبطاقات الفائزة باعتماد النتائج 

 التالية :

 عشرة إجابة صحيحة صنف أّول  12 •

عشر إجابة صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف األّول: صنف  11 •

 ثاني.

 إجابات صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الثاني: صنف ثالث. 10 •

 إجابات صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الثالث : صنف رابع 09 •

 الصنف الثالث: صنف خامس إجابات صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد اإلجابات املطلوبة للفوز في 08

الخاص بمسابقة البروموقولالنظام   
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و إذا شمل التأجيل أكثر من مقابلة مدرجة بالشبكة فإّن عملية ضبط العمود الصحيح و التصريح بالنتائج  •

 بعد إجراء العدد الالزم من املباريات ليصبح عدد النتائج الحاصلة مساو عشر )
ّ
( 12ال يتّم القيام بها إال

 ر نتيجة إذا ما أجريت جميع املقابالت املؤّجلة في نفس اليوم.نتيجة على األقل و يتم احتساب ثالثة عش

 حاالت اإللغاء : 4.3

 . في حالة صدور قرار إلغاء مقابلة مدرجة بالشبكة : يتم ضبط العمود الفائز و التصريح بالنتائج على النحو التالي : 

 إجابة صحيحة : صنف أّول  12 •

 د اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف األّول : صنف ثانيإجابة صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عد 11 •

 إجابات صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الثاني : صنف ثالث 10 •

 إجابات صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الثاني : صنف رابع 09 •

في صورة عدم التوصل إلى عدد اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الرابع : صنف  إجابات صحيحة 08 •

 خامس

 . في حالة صدور قرار بإلغاء مقابلتين مدرجتين بالشبكة : يتم ضبط العمود الفائز و التصريح بالنتائج على النحو التالي : 

 إجابة صحيحة : صنف أّول   11 •

 إلى عدد اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الثانيإجابات صحيحة في صورة عدم التوصل  10 •

إجابات صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد  09 •

 اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الثاني : صنف ثالث

إجابات صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد  08 •

 اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الثالث : صنف رابع

ورة عدم التوصل إلى عدد إجابات صحيحة في ص 07 •

 اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الرابع : صنف خامس

. في حالة صدور قرار بإلغاء ثالثة مقابالت مدرجة بالشبكة : يتم ضبط العمود الفائز و التصريح بالبطاقات الفائزة على 

 النحو التالي :

 إجابة صحيحة : صنف أّول   10 •

لتوصل إلى عدد إجابات صحيحة في صورة عدم ا 09 •

 اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف األّول : صنف ثاني

إجابات صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد  08 •

 اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الثاني : صنف ثالث

إجابات صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد  07 •

 اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الثالث : صنف رابع

إجابات صحيحة في صورة عدم التوصل إلى عدد   06 •

 اإلجابات املطلوبة للفوز في الصنف الرابع : صنف خامس

في حالة صدور قرار بإلغاء مقابلة أو مقابلتين أو ثالثة من املباريات املدرجة بالشبكة يتم ضبط العمود الفائز و  5.3

لشبكة و يتوجب في كل الحاالت تعمير خانات املقابالت امللغاة التصريح بالنتائج اعتمادا على املقابالت املتبقية بنفس ا

 بإحدى العالمات االصطالحية.

و في صورة إلغاء أكثر من ثالثة مقابالت مدرج بالشبكة، يمكن لشركة النهوض بالرياضة أن تقرر إلغاء كامل املسابقة و 

 دعوة املشاركين إلى استرجاع القيمة املالية ملشاركتهم .
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ا تصبح كامل نتائج املقابالت الرياضية املدرجة بشبكة املسابقة األسبوعية معروفة باستناد الحاالت عندم 6.3

يتم ضبط العمود الفائز و يقع اإلعالن عن القصاصات الفائزة عن  3.3املنصوص عليها بالفقرة التالية من الفصل 

 .طريق وسائل اإلعالم و بواسطة قائمة تعلق لدى نقاط البيع املعنية

 تعّد النتائج املعلن عنها نهائية و غير قابلة للتغيير. 7.3

 في المرابيح وتوزيع المنابات : الخامس الفصل 
 : البروموقول على أربعة أصناف من األرباح، وتتوزع حسب النسب التالية مسابقة تحتوي 

، وتعتبر فائزة في املسابقةمن قيمة املرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه  %18 األول: الصنف

 فرضية صحيحة 13هذا الصنف كل تذكرة تحصلت على األقل على تركيبة بـ 

، وتعتبر فائزة في املسابقةمن قيمة املرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه  %22 الثاني: الصنف

 فرضية صحيحة 12هذا الصنف كل تذكرة تحصلت على األقل على تركيبة بـ 

، وتعتبر فائزة في املسابقةمن قيمة املرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه  %26 الثالث: الصنف

 فرضية صحيحة 11هذا الصنف كل تذكرة تحصلت على األقل على تركيبة بـ 

، وتعتبر فائزة في املسابقةمن قيمة املرابيح الجملية الراجعة للفائزين في هذه  %34 الرابع: الصنف

 فرضيات صحيحة 10ت على األقل على تركيبة بـ هذا الصنف كل تذكرة تحصل

 خالص الفائزينفي  :  السادسالفصل 
 : كما يلييمكن خالص الفائزين وفق مناباتهم من املبلغ الجملي لألرباح 

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ(عن طريق نقطة البيع  •

 املشاركين بسقف املبالغ()يقع إعالم كافة  املؤسسات املالية املتعامل معهاعن طريق  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ(عن طريق شركة النهوض بالرياضة  •

وفي كل الحاالت يقع مسح الشريط الرمزي للتذكرة للتثبت من أنها فائزة أم ال، ثم تتم عملية الخالص بعد 

يحتفظ صاحب نقطة البيع أو  طباعة وصل خالص في الغرض . ويحتفظ املتراهن وجوبا بالوصل وفي املقابل

 . قانونيةبالتذكرة الفائزة لكل غاية  املؤسسة املالية
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 تعريف مسابقة البرومووطنية  األول : الفصل 
جة بشبكة البرومو مقابلة رياضية خالل الوقت القانوني، مدر  13البرومو وطنية على التكهن بنتيجة  مسابقةتعتمد 

 وذلك باختيار إحدى العالملت اإلصطالحية التالية :ركة النهوض بالرياضة، تحددها ش والتيوطنية املختارة

 : فوز الفريق األول  1  

x التعادل : 

 : فوز الفريق الثاني  2

  في المسابقة  المشاركةفي  الثاني : الفصل 
 لكالخاصة بلعبة البرومو وطنية املوزعة على نقاط البيع، وذ بطاقات اللعب تتم املشاركة بواسطة 

بتعمير تركيبات في إحدى األعمدة )أربعة أعمدة ، باختيار املسابقة الوطنية )وضع عالمة في خانة املسابقة الوطنية(

بوضع عالمة في إحدى الخانات وذلك  إما بفرضيات مبسطة أو بفرضيات متعددة االحتماالت، (4إلى  1مرقمة من 

 .Xأو  2أو  1للعالمات االصطالحية 

 أعمدة 04ركيبات: تركيبة واحدة بــ الحد األدنى للت

مضمن بجدول تحديد القيمة املالية وعدد التركيبات املوجود بالوجه الثاني لبطاقة اللعب الحد األقص ى للتركيبات:

 الخاصة بميابقة البرومووطنية.

مه 
ّ
 ة الطرفية.التصديق عليه باآللبه بعد  وصل التكهنات الخاصيعتبر املتراهن مشاركا في املسابقة عند تسل

 في إلغاء المشاركة  في المسابقة الثالث : الفصل 

التي وتكون هذه العملية متاحة إال بنقطة البيع  يمكن للمشارك إلغاء مشاركته في اللعب بإلغاء وصل التكهنات الخاص به

 .الوصلتسلم منها املشارك هذا 

 خالص الفائزينفي  :  الرابعالفصل 
 : كما يليباتهم من املبلغ الجملي لألرباح يمكن خالص الفائزين وفق منا

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ(عن طريق نقطة البيع  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ( املؤسسات املالية املتعامل معهاعن طريق  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ(عن طريق شركة النهوض بالرياضة  •

لحاالت يقع مسح الشريط الرمزي للتذكرة للتثبت من أنها فائزة أم ال، ثم تتم عملية الخالص بعد طباعة وصل وفي كل ا

بالتذكرة  املؤسسة املاليةخالص في الغرض . ويحتفظ املتراهن وجوبا بالوصل وفي املقابل يحتفظ صاحب نقطة البيع أو 

 . قانونيةالفائزة لكل غاية 
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 تعريف مسابقة البرومووطنية  : األول الفصل 
جة بشبكة البرومو مقابلة رياضية خالل الوقت القانوني، مدر  13على التكهن بنتيجة  عامليةالبرومو  مسابقةتعتمد 

 تحددها شركة النهوض بالرياضة، وذلك باختيار إحدى العالملت اإلصطالحية التالية : والتيوطنية املختارة

 : فوز الفريق األول  1  

x التعادل : 

 : فوز الفريق الثاني  2

  في المسابقة  المشاركةفي  الثاني : الفصل 
 املوزعة على نقاط البيع، وذلك عامليةالخاصة بلعبة البرومو  بطاقات اللعب تتم املشاركة بواسطة 

عمدة )أربعة أعمدة بتعمير تركيبات في إحدى األ ، (العامليةباختيار املسابقة الوطنية )وضع عالمة في خانة املسابقة 

بوضع عالمة في إحدى الخانات وذلك  إما بفرضيات مبسطة أو بفرضيات متعددة االحتماالت، (4إلى  1مرقمة من 

 .Xأو  2أو  1للعالمات االصطالحية 

 أعمدة 04الحد األدنى للتركيبات: تركيبة واحدة بــ 

التركيبات املوجود بالوجه الثاني لبطاقة اللعب  مضمن بجدول تحديد القيمة املالية وعددالحد األقص ى للتركيبات:

 .البروموعاليمة بمسابقةالخاصة 

مه 
ّ
 التصديق عليه باآللة الطرفية.به بعد  وصل التكهنات الخاصيعتبر املتراهن مشاركا في املسابقة عند تسل

 في إلغاء المشاركة  في المسابقة الثالث : الفصل 

التي وتكون هذه العملية متاحة إال بنقطة البيع  عب بإلغاء وصل التكهنات الخاص بهيمكن للمشارك إلغاء مشاركته في الل

 .الوصلتسلم منها املشارك هذا 

 خالص الفائزينفي  :  الرابعالفصل 
 : كما يلييمكن خالص الفائزين وفق مناباتهم من املبلغ الجملي لألرباح 

 املبالغ()يقع إعالم كافة املشاركين بسقف عن طريق نقطة البيع  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ( املؤسسات املالية املتعامل معهاعن طريق  •

 )يقع إعالم كافة املشاركين بسقف املبالغ(عن طريق شركة النهوض بالرياضة  •

اعة وصل وفي كل الحاالت يقع مسح الشريط الرمزي للتذكرة للتثبت من أنها فائزة أم ال، ثم تتم عملية الخالص بعد طب

بالتذكرة  املؤسسة املاليةخالص في الغرض . ويحتفظ املتراهن وجوبا بالوصل وفي املقابل يحتفظ صاحب نقطة البيع أو 

 . قانونيةالفائزة لكل غاية 

 

نسخة أصلية من هذا النظام أودعت لدى العدل املنفذ عبداملجيد همامي، العدل املنفذ  مالحظة هامة:

 تونس. 11نهج املنجور، الطابق الثاني، مكتب عدد  4بتدائية بتونس عنوانه : بدائرة قضاء املحكمة اإل 
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