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 مركز النقديات

سحب القرعة نظام  

ركز النقديات م –' CAMPAGNE VISA' تفعيل الدفع في مجال التجارة الإلكترونية عن طريق بطاقة"

2020 

 

 

بالدار البيضاء، تقاطع شارع مولاي رشيد وزنقة  المغربي الجنسية، الكائن، ميكائيل الناصريالسيد 

 .2021فبراير  14، صالحة إلى غاية AD7813وطنية رقم باب منصور، الحامل لبطاقة التعريف ال

ثمانية للشركة المغفلة 'مركز النقديات'، رأسمالها  متصرفا باسم ولحساب وبصفته المدير العام

بالدار البيضاء، الكائن مقرها الاجتماعي (، درهم 0098.200.000.) مليون ومائتا ألف درهموتسعين 

رقم ، 107713، المسجلة بالسجل التجاري تحت الرقم ب المنصورزنقة باتقاطع شارع مولاي رشيد و

 .35607251الضريبة المهنية رقم و 1032578الضريبي  هاتعريف

 المنعقد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركةفي وبموجب الصلاحيات المخولة له بصفته المذكورة 

 . 2012مارس  22بالدار البيضاء بتاريخ 

 

 و/أو 'مركز النقديات' الموقع أسفله؛لسحب القرعة  شركة المنظمةالمشار إليه لاحقا بـ'ال

 مسبقا، يجدر عرض ما يلي: 

فيزا  للترويج لاستخدام بطاقاتإعلامية إطلاق حملة لحسابه الخاص، متصرفا ، مركز النقدياتقرر 

 تنظيم يتمسمواقع التجارة الإلكترونية المغربية فقط، والمقتناة عبر مشتريات الأداء المصرفية ل

  01الممتدة ما بين بالشريك، خلال الفترة لاحقا بالتعاون مع شريكها فيزا، المشار إليه سحب القرعة 

 .قواعد التاليةلفقا لذلك و، و2020 نونبر  30إلى  نونبر

الشروط العامة شمل هذا النظام مقّدمة حول سحب القرعة وإطارها القانوني والتعريفات وي

تحديد و سحب القرعةو مخصصة للربحالجوائز الالعملية و سيرالمحددة و المدةللمشاركة فيها و

 نظامإيداع الو  التعديلو إشهارالو رخيصالتو تحديد المسؤولية وبند طريقة تسليم الجوائزو الفائزين

مركز  المنظم من قبلالقرعة سحب  والإعلان عن تسجيل مخابرةاختيار محل الالاختصاص وإسناد و 

هذا النظام مصرفية فيزا البطاقة ال بالمشاركة في هذا السحب، يقبل الزبون صاحب النقديات وفيزا.

والنصوص أنظمة لقوانين والا، وكذلك أية تعديلات قد تطرأ عليهكما يقبل بموجبه كاملا ودون تحفظ 

 الأخرى المعمول بها في هذا الشأن في المملكة المغربية.

  ما يلي: بعد هذا العرض، اتفق الطرفان وتراضيا على

 : الإطار القانوني للحملة الإعلانية1المادة 

في المغرب وخاصة ظهير الالتزامات والعقود جاري بها العمل الأنظمة يخضع هذا العقد للقوانين وال

بتنفيذ  2009 فبراير 18المؤرخ في  1.09.15 وكذلك الظهير رقم 1913غشت  12بتاريخ  الصادر

لأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ا بحماية المتعلق  08-09القانون

"لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي  :أنه منه التي تنص على 4وخاصة المادة 

إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع 
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كن إطلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة العمليات المزمع إنجازها. لا يم

الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه ومع مراعاة  للمعالجة إلا من أجل إنجاز

هذه المعلومات موجهة حصريًا لاستخدامها من قبل مركز المعني".  الرضى المسبق للشخص

مي الخدمات، عند الاقتضاء. وبذلك، لن يتم الإفصاح عنها للغير النقديات والشركات التابعة لها ومقد

 تحت أي ظرف من الظروف.

يات. التي يتعهد بها مركز النقدلسرية المهنية باستتم حماية البيانات الشخصية التي سيتم جمعها 

وفر . يمر اقتضى الأ لجهات الرسمية والسلطات الإدارية أو القضائية إذاالإفصاح عنها لمع ذلك، يمكن و

الوسائل التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان حماية وأمن البيانات الشخصية التي يتم مركز النقديات 

 .جمعها ومعالجتها

 18المؤرخ في  1.09.15الصادر بموجب الظهير الشريف رقم   08-09طبقا لمقتضيات القانون رقم 

لجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يحق والمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معا 2009فبراير 

للشخص المعني الولوج إلى معلوماته الشخصية وتصحيحها، عبر إرسال مراسلة عبر البريد إلى مركز 

 20050، تقاطع شارع مولاي رشيد وزنقة باب المنصور 8النقديات، الإدارة الإدارية والمالية، الرقم 

تصريح الآن لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الدار البيضاء. هذه المعالجة هي في طور ال

 ذات الطابع الشخصي. 

 : تعريفات 2المادة 

 بطاقات الدفع

جميع بطاقات الدفع الوطنية التي تحمل علامة فيزا الصادرة عن البنوك المغربية مؤهلة. ُتستثنى 

 .Full Imageو  Fawatirو  B-to-Bبطاقات 

 حامل البطاقة: 

صفته زبون خاص أو مهني، يحمل بطاقة دفع تحمل علامة فيزا الصادرة عن بنك أي شخص، ب

عاًما. يشمل هذا التعريف أيًضا المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب  18مغربي، يزيد عمره عن 

 المقيمين في المغرب.

 على المستوى الوطنيمعاملة دفع تخص التجارة الإلكترونية 

قع مغربي لشراء سلع أو خدمات يتم أداؤها بالدرهم بواسطة بطاقة بنكية الدفع عبر الإنترنت على مو

 مغربية فيزا صادرة عن بنك مغربي.

 : الشروط العامة للمشاركة3المادة 

سيتم اختيار حاملي البطاقات الذين سددوا مدفوعاتهم على الإنترنت عن طريق بطاقة بنكية  -

 نونبر  30ليلا و 00:01في الساعة  2020 رنونب 01مغربية خلال فترة سحب القرعة، أي بين 

ليلا، بغض النظر عن مبلغ الدفع، باستثناء القاصرين ومقدمي  23:59في الساعة  2020

الخدمات الذين لهم علاقة بسحب القرعة المذكور )مكتب العدول، الوكالات وموظفي مركز 

 النقديات وفيزا(.

 .Full Imageو Fawatir و B-to-Bيتم استثناء حاملي بطاقات  -

يمكن للمشارك أن يجمع عدة مشاركات في سحب القرعة عن طريق إجراء عدة مدفوعات  -

على الإنترنت بواسطة البطاقة البنكية خلال الفترة المذكورة أعلاه وبالتالي زيادة فرص الفوز 

 في سحب القرعة.
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بطاقة الطريق لا تخول عمليات السحب أو الدفع المنجزة عبر محطات الدفع الإلكترونية عن  -

 .في سحب القرعة المشاركةلبنكية ا

 لا يمكن تجميع الأرباح من قبل نفس حامل البطاقة. -

لاسمهم أو صورتهم من محتمل يوافق الفائزون على أي استخدام إعلاني داخلي أو خارجي  -

قبل المنظمين، دون إمكانية المطالبة بأي حق أو مكافأة أخرى غير الجائزة المستحقة لهم. 

أي وسيلة ولفترة غير وبه الموافقة صالحة لأي أداة معروفة أو غير معروفة حتى الآن، هذو

محددة. في حالة الرفض، يحتفظ مركز النقديات وفيزا بالحق في سحب الجائزة من الفائز 

 .سحب من عدمهوإعادتها إلى ال

 وة القانون.يحتفظ كل من مركز النقديات وفيزا بالحق في استبعاد أي مشاركة احتيالية بق -

 

 : سير عملية سحب القرعة4المادة 

تتم المشاركة في سحب القرعة عن طريق إجراء واحد أو أكثر من معاملات الشراء عبر الأنترنت على 

هذه لبي المستوى الوطني بواسطة بطاقة الدفع فيزا خلال فترة سحب القرعة المحدد. يجب أن ت

 .ايير المذكورة سابًقا في شروط المشاركةالبطاقات والمعاملات وحجم المدفوعات المع

وصحة معلومات الاتصال المسجلة بوكالته البنكية والتي سيتم توفر يكون الزبون مسؤولاً عن 

 استخدامها للاتصال به إذا تم سحب رقم بطاقته.

ا حتيال أو تعديل أو محاولة تعديل مقتضيات سحب القرعة، ولا -أي وسيلة كانتب-ُيمنع منًعا باًتا 

سيما لتغيير النتائج أو التأثير عليها. وفي حالة حدوث ذلك، لن يتم منح الجائزة، دون الإخلال بأي 

 إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد المشارك.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لمركز النقديات وفيزا تحمل أي مسؤولية من أي نوع تجاه المشاركين 

 بسبب أي احتيال يتم ارتكابه.

 : مدة سحب القرعة 5مادة ال

 2020 نونبر 30ليلا إلى  00:01في الساعة  2020 نونبر 01سيمتد سحب القرعة على الفترة ما بين 

 ليلا.  23:59في الساعة 

 : الجوائز 6المادة 

 العدد ثمن الوحدة * )بالدرهم( الجوائز

 4 2100 آلة لتحضير القهوة

 4 400 6 حاسوب محمول

 4 000 15 هاتف ذكي متميز

 4 800 4  هاتف ذكي

 4 800 2 لوحة رقمية

 4 700 1 سماعات بلوتوث

 4 500 1 ساعة متصلة بالأنترنت

 )*( قيم الجوائز للإرشاد فقط. 

 

 : سحب القرعة وتحديد الفائزين6المادة 
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سيتم إجراء مركز النقديات.  مقربسحب إلكتروني سُيجرى كل أسبوع عن طريق سيتم سحب الفائزين 

 .موثقة التي تم إيداع النظام بمكتبهاالبحضور و مركز النقديات وفيزا مديريسحب بحضور ا الهذ

سيتم تحرير محضر كل سحب على الفور وتوقيعه من قبل الأطراف الحاضرة في السحب المذكور. 

إلى كما سيتم أيًضا إعداد قائمة إضافية بالفائزين )نسخة احتياطية( في حالة عدم إمكانية الوصول 

الفائزين الذين تم سحبهم أو في حالة رفضهم للجوائز. سيتم حذف بيانات البطاقات البنكية للفائزين 

 في الأسابيع السابقة في عمليات سحب القرعة التي ستتم بعد ذلك.

 : طرق تسليم الجوائز 7المادة 

م، والتي يجب إضفاء سيتم الاتصال بالفائزين من قبل مركز النقديات لإبلاغهم بشروط قبول جائزته 

الطابع الرسمي عليها في غضون خمسة أيام من الاتصال بهم. سيتم إخطار الفائزين بفوزهم عبر 

 رنات كحد أقصى( و / أو عبر البريد الإلكتروني. 5مكالمات بـ 3الهاتف )في المجموع 

 سيتم الاتصال بالشخص الذي تم سحب بطاقته أولا على النحو التالي:

( رنات دون إجابة، يتم إنهاء المكالمة من أجل القيام 5ة أولى: بعد خمس )مكالمة هاتفي -

 ( ساعة؛24بمحاولة ثانية بفارق أربع وعشرين )

( رنات دون إجابة، يتم إنهاء المكالمة من أجل القيام 5مكالمة هاتفية ثانية: بعد خمس ) -

 ( ساعة؛24بمحاولة ثالثة وأخيرة بفارق أربع وعشرين )

 ( رنات دون إجابة، يستبعد المشارك من الربح.5ة ثالثة: بعد خمس )مكالمة هاتفي -

 

في حالة استبعاد أحد المشاركين، يتم الاتصال بالمشارك الذي يليه مباشرة في اللائحة الاحتياطية 

 حتى يتم تحديد الفائزين رسميًا.

منح هذه الجائزة  . بعد هذا التاريخ، سيتم2020 دجنبر 31حدد الموعد النهائي لسحب الجائزة في 

الجوائز من قبل مركز النقديات أو فيزا.  مع لمشارك آخر من اللائحة الاحتياطية أو لن يتم إعادتها

 وينطبق الشيء نفسه في حالة غياب أي وسيلة اتصال مع الفائز بالجائزة.

مطالبة يتم منح الجوائز بالاسم وهي غير قابلة للتفويت. يحتفظ مركز النقديات وفيزا بالحق في 

الفائزين بما يثبت هويتهم. إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، فإن هؤلاء الأشخاص سيفقدون الحق في 

 الجوائز، والتي ستصبح مرة أخرى ملكية حصرية لـمركز النقديات وفيزا.

إبراء ذمة عمل على ملء وتوقيع إلى الفائز، والذي سيبشكل شخصي  سيتم تسليم جميع الجوائز

الكامل اسمه موافقته لمركز النقديات وفيزا باستخدام لام الجائزة المذكورة بالإضافة إلى يتعلق باست

وعلى الإنترنت وفي وسائل الإعلام وفي ا الإعلانية موصلاتهفي تصريحاته مدينته وصورته وصوته وو

از بها. أخرى غير الجائزة التي فأية حقوق الاستخدام أن يترتب على هذا أي حدث دعائي ترويجي دون 

إدخالها بالحق في سحب الجائزة التي فاز بها، وإعادة  مركز النقديات وفيزاحتفظ يفي حالة الرفض، 

 .في المسابقة أم لا

في حالة عدم تمكن الفائز من الحضور، يمكن تعيين شخص آخر من اختياره لسحب جائزته. لهذه 

عليها للشخص المختار، مصحوبًا بنسخة  الغاية، يجب على الفائز تزويد مركز النقديات بوكالة مصادق

مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من بطاقة الدفع الفائزة. عند تسليم الجائزة، يجب على 

الإدلاء ببطاقته الوطنية والموافقة دون تحفظ على  بدلا عنه الشخص الذي اختاره الفائز لتسلم جائزته

لإعلام وفي أي حدث ترويجي إعلاني دون أن يؤدي هذا استخدام صورته على الإنترنت وفي وسائل ا

الاستخدام إلى ظهور حقوق أخرى. في حالة الرفض من قبل الشخص المختار من قبل الفائز، يمكن 

 سحب الجائزة من قبل مركز النقديات وفيزا، أو إعادتها إلى المسابقة أم لا.

دمة كما لا يمكن استبدالها أو تغييرها على الجوائز المق من الأشكال ض بأي شكلار تعلا يمكن الإ

 بمقابل نقدي بناًء على طلب الفائزين وهي غير قابلة للاسترداد.
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سيتم منح الجائزة بعد التحقق من الامتثال لقواعد سحب القرعة المنصوص عليها في هذا النظام. 

وستصبح الجائزة  في حالة انتهاك أي من مقتضيات هذه القواعد، سيتم استبعاد المشارك تلقائيًا،

مركز النقديات وفيزا. ويحتفظ هؤلاء بالحق في CMالتي تم تخصيصها له على الفور ملكية حصرية لـ 

 إعادة الجائزة إلى المسابقة ولا يتحملون أي مسؤولية من أي نوع نتيجة لذلك.

أي  لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تحميل مركز النقديات أو فيزا المسؤولية في حالة حدوث

 ضرر مادي و / أو إصابة جسدية لمشارك أو للغير نتيجة لإحدى الجوائز.

 : بند تحديد المسؤولية 8المادة 

في حالة إثبات الغش أو عرض النماذج، لن يتم منح الجائزة، دون الإخلال بأي إجراءات قانونية قد يتم 

 .اتخاذها ضد المشارك

أو فيزا تحمل أي مسؤولية من أي نوع تجاه المشاركين بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لـمركز النقديات 

 نتيجة أي احتيال يتم ارتكابه.

لا يمكن تحميل مركز النقديات وفيزا المسؤولية إذا كان يجب تعديل أو تقصير أو إلغاء سحب القرعة 

 في حالة القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادتها.

 : الموافقة / الإشهار9المادة 

ل المشاركة في هذه القرعة، يوافق المشاركون على استخدام المعلومات المقدمة لأغراض من خلا

الحملة الترويجية. سيتم إبلاغ المشاركين بهذه العملية من خلال حملة تواصلية وطنية باستخدام 

 الوسائط التالية )قائمة غير شاملة(:

 شاشات أجهزة الصرافة الآلية. -

 حملات الرسائل القصيرة. -

 سائل الإلكترونية )عبر البريد الإلكتروني(.الر  -

 : تعديل سحب القرعة 10المادة 

 

 

لا يتحمل مركز النقديات وفيزا أية مسؤولية في حالة تعديل أو تقصير أو إلغاء سحب القرعة في حالة 

قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن إرادتها. يحتفظ مركز النقديات وفيزا بالحق في التعديل الجزئي أو 

كلي للمسابقة، دون إشعار مسبق ودون تحمل أي مسؤولية لأي سبب من الأسباب ، قبل تاريخ ال

 .السحب المذكور أعلاه

نقصد بتعديل المسابقة، على سبيل المثال لا الحصر، أي تمديد للمدة أو تخفيضها، أو أي تعليق أو 

 إلغاء لها.

ائز بجوائز أخرى من نفس القيمة. في هذا يحتفظ كل من مركز النقديات وفيزا بالحق في استبدال الجو

 الصدد، سيتم إخبار المشاركين بهذا التعديل بأي وسيلة مناسبة.

سيكون أي تعديل للمسابقة موضوع ملحق تعديلي لهذا النظام، والذي سيتم إيداعه بمكتب الأستاذة 

مشارك في هذا بمدينة الدار البيضاء ويعد موافقا على هذا النظام كل  الموثقةصوفيا مسيك، 

 السحب. 

 : إيداع النظام11المادة 

، 86، الكائن مكتبها بالرقم بمكتب الأستاذة صوفيا مسيك، الموثقةسيتم إيداع نظام سحب القرعة 

 .4شارع الفرات، إقامة الملك هلل، الشقة 

يمكن و . www.cmi.co.maيمكن الاطلاع على هذا النظام على الموقع الإلكتروني لمركز النقديات 

تم إيداع  تيالموثقة ال إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري يطلبه على عنوانبشكل مجاني إرساله 

  .االنظام بمكتبه

http://www.cmi.co.ma/
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وتجدر الإشارة إلى أن شروط وأحكام هذا النظام تحددها الجهات المنظمة فقط )مركز النقديات 

موثقة إبراء تاما حتواها وعن تنفيذها، وبالتالي فإنها تبرئ ذمة الوفيزا(، وتبقى مسؤولة قانوًنا عن م

 ونهائيا في هذا الشأن. 

مشاركين فقط، للسماح لل سيكون في مكتب الموثقة،لهذا النظام وبالتالي، فإن الإيداع المذكور 

حسب رغبة صدقة أكبر عدد من النسخ المل الموثقةمجاًنا، وإصدار لاطلاع على هذا النظام با

 شخص مهتم.المنظمين أو من قبل أي 

 : الاختصاص القضائي 12المادة 

سيسعى مركز النقديات وفيزا والمشاركون في السحب إلى حل أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتنفيذ 

هذا النظام وديا. وفي حالة الخلاف، تختص محاكم الدار البيضاء وحدها بالنظر في أي نزاع يتعلق 

 بتنفيذ هذا النظام.

 : اختيار محل المخابرة 13المادة 

 لتنفيذ هذا النظام وتوابعه، يختار الموقع أسفله محل المخابرة معه بمقر مركز النقديات.

 : التصريح بالتسجيل 14المادة 

يطلب الموقع أسفله من القائم على مصلحة التسجيل والتنبر بالدار البيضاء تسجيل هذا النظام 

 بالسعر المحدد قانونا.

 

 . 2020شتنبر  4بالدار البيضاء بتاريخ  حرر

 

 ميكائيل الناصري السيد 

 المدير العام لمركز النقديات 

 بصفته 

 )قرأ وتمت الموافقة عليه( 

 

 

 

 

 

 


