
 

 

 

 قانون قرعة

2022فواتير   

 

 المادة األوىل : أحكام عامة

كة المنظمة  1-1 الشر  

كة مساهمة ذات مجلس إداري، والبالغ رأسمالها  ي درهم  2.151.408.390,00ينظم التجاري وفا بنك، شر
 
، والمقيدة ف

ي شارع موالي يوسف، رقم 333السجل التجاري تحت عدد 
 
، والممثلة 20000، الدار البيضاء 2، والكائن مقرها الرئيسي ف

، مسابقة مجانية تحت عنوان  ي
ي شخص رئيسها مديرها العام، السيد محمد الكتان 

 
لدى  » 2022قرعة فواتير « قانونا ف

. نقط البيع التابعة لشبكة فواتير ل  فائدة دافعي الفواتير

 

المدة 1-2  

ي منتصف الليل.  2022يناير  31وستنتهي بتاري    خ  2022تبتدئ القرعة بتاري    خ فاتح يناير 
 
 ف

 

المسابقة 1-2  

ة الممتدة من فاتح يناير  ي الفير
 
( للفوز  قرعة خاصة بزبناء فواتير ) دافعي  2022يناير  31إىل  2022تنظم فواتير ف الفواتير

 بثالث دراجات نارية من نوع سكوتر. 

 وستجرى عملية السحب عند متم القرعة الختيار ثالثة فائزين. 

 

 كيفيات التسجيل والمشاركة:   2المادة 

المشاركة  2-1  

ي هذه القرعة أمام كل زبون قام بأداء فاتورة واحدة عىل األقل لد
 
ة ما بير   ىيفتح باب المشاركة ف

ي الفير
 
نقطة بيع فواتير ف

 .  2022يناير  31و 2022فاتح يناير 

 



 

 

وط المشاركة  2-2 شر  

ي القرعة، يتعير  عىل الزبون
 
 للمشاركة ف

 نقطة البيع فواتير  ىأداء فاتورة لد (1

ي  (2
ون   www.fawatir.maولوج الموقع اإللكير

 :  ملء استمارة المشاركة (3

 االسم العائىلي ؛ •

 االسم الشخصي ؛ •

 رقم الهاتف ؛ •

ي وصل األداء ؛ •
 
 رقم المعاملة، المبير  ف

 الموافقة عىل هذا القانون (4

 إرسال المشاركة  (5

 من خالل إرسال المتطلبات المسبقة للمشاركة، يرصح الزبون باطالعه عىل قانون المشاركة وأحكامها. 

 

ي القرعة  2-3
 
مسؤولية المشارك ف  

كة تحتفظ  وط المشاركة ش.م  »التجاري وفا بنك  «شر ي سحب القرعة، إذا لم يستوف الفائز شر
 
بحق إلغاء المشاركة ف

 طبقا لهذا القانون. 

 

 سحب القرعة واستالم الجائزة :  3المادة 

سحب القرعة   3-1  

،  يجرى سحب القرعة مع نهاية المسابقة عىل مستوى المقر الرئيسي للتجاري وفابنك ي
بحضور األستاذ محمد الزمران 

ي الدار البيضاء. 
 
 بصفته موثقا ف

وريا لتسليم الجائزة بعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية والتأكد منها أو جواز سفر ساري  كما يعد حضور الفائز ض 

. الصالحية  . وتسلم جائزة واحدة للفائز مقابل إبراء من طرف هذا األخير

ي استمارة المشاركة ) المادة  سيتم االتصال بالفائز عي  
 
 (  2-2رقم الهاتف المرصح به ف

 .  ال يجوز بأي حال من األحوال أن تشكل هذه الجائزة موضوع تعويض ماىلي

ال يمكن تفويت الجائزة وال تسلم إال للفائز نفسه أو لطرف آخر يتم توكيله من طرف هذا األخير بموجب وكالة مصدق 

 عليها. 

 

للرب  حجوائز  3-2  

 ثالث دراجات نارية من نوع سكوتر ❖

 

 

 

http://www.fawatir.ma/


 

 

 

  المعطيات ذات الطابع الشخصي 

كم أنه لن تكون  األفراد المتعلق بحماية  08/  09طبقا للقانون  ، نخي  فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ي  لألشخاصهناك ملفات 
 
ي القرعة. يتم إخبار المشاركير  أن المعطيات الشخصية الخاصة بهم، المسجلة ف

 
الذين شاركوا ف

ورية  ي نهاية القرعة وسيتم. االعتبار مشاركتهم بعير   ألخذ إطار هذه القرعة، ض 
 
  .حذفها ف

 

 

كة المنظمة وحقوقها:  4المادة   مسؤولية الشر

كة المنظمة  4-1 مسؤولية الشر  

. أية مسؤولية تتعلق  »التجاري وفا بنك  «مجموعة ال تتحمل  ء يخالف استعمالها األصىلي ي
ي شر
 
 باستخدام الجائزة ف

 

الموافقة عىل قانون المسابقة 4-2  

ي المسابقة الموافقة عىل قانونها كامال وبدون تحفظ. 
 
ي المشاركة ف

 تقتص 

 

 التجاري وفابنك

 هيئة تدبير النقد واألداءات 

  


