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 نظام شروط إسناد رخصة فتح نقطة بيع بطاقات البروموسبور

 

 
 أحكام عامة    األول:الباب 
بطاقات الربوموسبور لكل املتعلقة بفتح نقطة بيع ملمارسة نشاط بيع  وااللتزاماتشروط العامة النظام ال اهذ يضبط األول:الفصل 

   .كل األلعاب األخرى اليت تنظمها شركة النهوض ابلرايضةلالرهاانت و أنواع 
 التالية:صطلحات ابمللنظام ا ايقصد على معىن هذ :2الفصل 

بطاقات الربوموسبور لكل أنواع بيع لشركة النهوض ابلرايضة ميارس فيه نشاط مرخص من قبل هي احملّل الذي  :البيعنقطة  -
  .األخرى اليت تنظمها شركة النهوض ابلرايضة مباشرة ولكّل األلعاب  الرهاانت 

والتصديق وتسجيل البطاقات خالله تتم عمليات املراهنة  والذي منستعمل يف عمليات الرهان هو اجلهاز الذي ي :الطرفيةاآللة  -
ومناابت خالص املناابت الراجعة للفائزين و اليومية حول املبيعات،  وطبع التقارير االطالع، إضافة إىل القصاصات الفائزة على
 شركة النهوض ابلرايضة. استغالهلااليت ترخص يف  والعمليات األخرى، وي الصلةذ وكل األطراف  البيع  نقاط

( بواسطة خط األنرتانت TPMPLSواحليين )تقنية الربط الشبكي املباشر  والرهاانت عربوهي األلة املوصولة ابملوزع املركزي لأللعاب 
ADSL 

 كل املعدات االتصالية املرتبطة ابآللة الطرفية، أو معدات أخرى تسلمها الشركة لنقطة البيع ملمارسة نشاطها.  :املعدات -
ترخيص من شركة النهوض نقطة البيع، مبقتضى  يفواملتصرفة الشركة املباشرة أو هو الشخص الطبيعي  البيع:صاحب نقطة  -

أو ممثال  اعتباره وكيال لشركة النهوض ابلرايضة وال ميكناخلاص  ويشتغل حلسابهها، اتفاقية تربطه يف الغرض معابلرايضة و 
 هلا.

كة النهوض الرهاانت أو كل األلعاب األخرى اليت تنظمها شر  واللعب يفكل شخص أو أشخاص يتولون املشاركة   املشارك: -
 ابستثناء القصر. ابلرايضة

غريهم ويشرتط يف صاحب املطلب أن يكون متحصال  دونالشركات و تسند رخصة فتح نقطة بيع لألشخاص الطبيعيني  :3الفصل 
النظام ومالكا لباتيندة ملمارسة احدى األنشطة التالية على  اعلى موافقة شركة النهوض ابلرايضة طبقا للشروط املضمنة هبذ

  الذكر:سبيل 
   مقهى -
 مواد استهالكية خمتلفة حمل بيع  -

 مكتبة  -

 حمل اتصاالت  -

 الشركة. املسبقة من وافقةاملأو حمالت جتارية أخرى شرط  -

 واأللعاب غريت نقطة البيع بعدم ممارسة أي نشاط آخر يف جمال الرهاان ويتعهد صاحبتتوىل الشركة تركيز اآللة الطرفية ابحملل املرخص له، 
 املرخص فيها من قبل الشركة 
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اإلجراءات      احرتامأن يتم  علىتتحصل على ترخيص يف تركيز أكثر من نقطة بيع  الواحدة أنميكن للشخص الطبيعي الواحد أو الشركة 
 العمل.هبا  والرتاتيب اجلاري

  يلي:خيضع الرتخيص بفتح نقطة بيع ملا  :4الفصل 
 للمحل:املوقع اجلغرايف  -1

  كاآليت:حددت املسافة الدنيا الفاصلة بني نقطيت بيع  
 م.100الوالايت(: الكربى ومراكز  )تونسابلنسبة للمدن الكربى ذات كثافة سكنية عالية -
 .م 300واملعتدايت:  ابلنسبة للمدن الصغرى-

 سياستها التجارية. تفتضيههذه املسافات ابلزايدة أو التخفيض حسب ما وميكن للشركة تعديل 
 وإعدادية ومعاهد(.ابتدائية  اخلاصة )مدارسحماذ للمؤسسات الرتبوية العمومية أو جيب أال يكون احملل  -2

 

 
 النشاط والوثائق المطلوبة  الثاني: شروطالباب                                    

 : 5الفصل 
                                            به:املزمع القيام  بنوعية النشاطترتبط شروط احملل  ابحملل:شروط متعلقة  
وما شاهبه فيجب  13وبرومو وبروموقول  Pari Mutuel التعاوينإذا كان النشاط يقتصر على ترويج األلعاب املؤجلة على غرار الرهان   -1

 مرت مربع.                                                                                    02أآل تقل املساحة عن 
على غرار الرهان املتعدد مرت مربع على األقل  10فإن املساحة املطلوبة هي  Pari à Côteإذا كان النشاط يشمل األلعاب احلينية  -2

 .تماالتاالح
ويشرتط على كل صاحب نقطة بيع احرتام املواصفات الفنية واجلمالية املطلوبة اليت حتددها شركة النهوض ابلرايضة يف جتهيز احملّل  -    

 داخليا وتزويقه خارجيا.
أللعاب اليت تنظمها شركة النهوض بطاقات الربوموسبور ملختلف الرهاانت واالواثئق املطلوبة ضمن ملف الرتخيص لفتح نقطة بيع  :6الفصل 

 ابلرايضة:
 بـ ـ:  أو من موقع الواب اخلاص هبا وتكون مصحوبةالشركة  مكتب ضبط بطاقة ارشادات تسحب من •
 مطلب يف فتح نقطة البيع يوّجه ابسم الرئيس املدير العام لشركة النهوض ابلرايضة. -
 خلتم أو اسم صاحب املطلب.وحامل على كامل صفحاته مؤشر  ا النظامأصل وثيقة هذ -

ابلنسبة لألشخاص الطبيعيني أو نسخة أصلية من السجل التجاري مل مير على استخراجها مدة  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 ثالثة أشهر ابلنسبة للشركات.

 نسخة مطابقة لألصل من الباتيندا  -
 أو ترخيص يف االستغالل لتجديد ملدة سنة عقد تسويغ قابلة لنسخة قانونية من أصل شهادة ملكية حميّنة أو  -

 موازي.تصريح على الشرف معرف ابإلمضاء يلتزم فيه بعدم ممارسة أي نشاط رهان  -

تصريح على الشرف معرف ابإلمضاء ابلنسبة لألشخاص الطبيعيني يقّر فيه صاحب مطلب فتح نقطة البيع أنه ليس عوان مباشرا     -

 ابلقطاع العمومي.
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 التي تنظمها الشركة  المسابقاتبطاقات نقاط البيع في ممارسة نشاط بيع  التزامات الثالث:الباب  

  الشركة:واجبات صاحب نقطة البيع جتاه  :7الفصل 
 تضبط حقوق وواجبات الطرفني  الشركةمع  اتفاقية برامإ -
األخرى  الرهاانت واأللعاببطاقات ملختلف مسابقات مبيعات داخيل م البيع بتنزيليلتزم صاحب نقطة  - 

حسب ما هو مضبوط ومفصل ابلفاتورة  املفتوحة لدى املؤسسات املالية وذلكحلساابت ابيف اآلجال احملددة اليت تنظمها الشركة 
 األمر. اقتضىاملرسلة إليه بواسطة اآللة الطرفية، أو أبي طريقة أخرى إن 

لشركة النهوض ابلرايضة غلق اآللة الطرفية دون سابق إنذار، وينتج عن التأخري  قحي ،ةابالتفاقي ويف صورة عدم اخلالص يف اآلجال املضبوطة
 عن كل شهر أو جزء من شهر. من املبلغ املستحق  % 03خطااي قدرها  اخلالص توظيفيف 

 .ن األضرار اليت قد تلحق هباميتحمل صاحب نقطة البيع املسؤولية عن محاية اآللة الطرفية  - 
عنه استحالة استغالل اآللة الطرفية، يستوجب  اإلعالمية ينجريف صورة حصول عطب كهرابئي أو عطب خاص بربط اآللة ابملنظومة  -

ميكن لصاحب نقطة البيع  على صاحب نقطة البيع اعالم املصاحل الفنية الراجعة ابلنظر لشركة النهوض ابلرايضة فورا، ويف كل احلاالت ال
 هذه األعطاب.انجتة عن هوض ابلرايضة للمطالبة بتعويضات الرجوع ضد شركة الن

يلتزم صاحب نقطة البيع بتأمني اآللة الطرفية ضد كل األخطار احملدقة هبا كاحلريق والسرقة والتخريب ومّد الشركة بنسخة مطابقة لألصل  -
 من عقد التأمني.

من الشركة طبقا للرتاتيب اجلاري هبا كتابية مسندة غري إال مبقتضى موافقة  يعترب الرتخيص يف نقطة البيع ترخيصا شخصيا ال ميكن إحالته لل -
فيه مسبقا عن الشركة ال يرتب أي مسؤولية هلا، وينجّر  غري مرخصالعمل، وإّن كل عملية تفويت مللكية اآللة أو حتويل أبي وجه من الوجوه 

 ه الشركة هو املرخص له األصلي.، ويبقى املسؤول الوحيد جتارعنه غلق آيل لآللة بدون سابق إنذا
قصد  من اتريخ الوفاة (30) يومامدة ثالثون  وفاة صاحب نقطة البيع، يتعني على الورثة إعالم شركة النهوض ابلرايضة بذلك يفيف حالة  -

 التشاريع اجلارية هبا العمل، ويف خالف ذلك حيق للشركة غلق اآللة الطرفية. تفتضيه تسوية الوضعية مبا
 املسابقات:واجبات صاحب نقطة البيع جتاه املشارك يف إطار  :8الفصل 

 هو ويبقىبكل أنواعها واأللعاب األخرى اليت تنظمها شركة النهوض ابلرايضة وكذلك النشرية بطاقات الربومسبور نقطة البيع  يلتزم صاحب
اللعب عن طريق اآللة الطرفية وأتكيد املشاركة يف  بطاقاتاملسؤول الوحيد عن األخطاء اليت ميكن أن يرتكبها جتاه املشارك كعدم تسجيل 

 أو عن كل العمليات املرتبطة حبسن ممارسة النشاط. الفائزين،عن خالص  االمتناعاملسابقات أو 
 هبا:هلا صيانة اآللة الطرفية واملعدات املرتبطة  واليت عهدراف ذات الصلة التزامات صاحب نقطة البيع جتاه األط :9الفصل 

قبل شركة هلم من رخص األعوان امل قبلتغيري على التجهيزات واملعدات اخلاصة ابلشبكة املرتبطة ابآللة إال من إحداث أي  وأال ميكن إدخال  -
 ابلرايضة. النهوض

 ألي طرف خارجي بصيانتها. وعدم السماحيتعني على صاحب نقطة البيع احملافظة على هذه املعدات،  -
على صاحب نقطة البيع حتويل اآللة أو املعدات املرتبطة هبا بعد تركيزها من طرف الفنيني يف اجملال، من مكان إىل آخر داخل  حيّجر كّليا -

 شركة.احملل أو خارجه إالّ برتخيص مسبق من ال
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حيّجر كلّيا على صاحب نقطة البيع تركيب أي معدات أو تركيز تطبيقات أو برجميات أخرى غري مرخص فيها من طرف شركة  -
" التابع لآللة الطرفية أو على اآللة الطرفية ذاهتا مما قد ينجّر عنه السحب  Modem»النهوض ابلرايضة على جهاز االتصال 

 األمر. استوجبقها يف التتبعات إن اآليل للرتخيص وحتتفظ الشركة حب
" املعد لرتاسل املعطيات، أو إطفاءه أو قطع الكهرابء أو   Modemحيّجر كّليا على صاحب نقطة البيع قطع جهاز االتصال " -

اتباع أي عملية فنية دون ترخيص مسبق من مصاحل شركة النهوض ابلرايضة مما  الربط أواستبدال برجمته أو استبدال كابل 
 ميكن أن ينجّر عنه السحب اآليل للرتخيص.

كل إتالف أو ضرر يلحق ابملعدات املرتبطة ابآللة الطرفية ينجر عنه حتّمل صاحب نقطة البيع لكامل مصاريف تعويضه اليت حتّددها   -
 الشركة وميكن أن يرتتب عنها السحب اآليل للرتخيص.

 

 بيع لممارسة النشاطإجراءات الحصول على ترخيص فتح نقطة  الرابع:الباب 

                                                  الرتخيص:إجراءات  :01الفصل 
يودع مطلب يف فتح نقطة البيع يوجه ابسم الرئيس املدير العام ملمارسة نشاط بيع قصاصات الرهاانت واأللعاب اليت تنظمها  -  

ة النهوض ابلرايضة مقابل وصل يف ذلك وترفق حتما ابلواثئق املذكورة ابلفصل شركة النهوض ابلرايضة مبكتب الضبط املركزي بشرك
  أعاله، 7

أعاله مطلبا خاصا مث تسديد الثمن املضبوط من  6يستوجب كل نوع من األلعاب سواء املؤجلة أو احلينية املبينة ابلفصل   -    
 املوافقة.رخص استغالهلا يف صورة شركة النهوض ابلرايضة بعنوان تركيز التجهيزات الالزمة و 

املطلب للواثئق  استيفاءبعد  لشركةمكلفني يف الغرض من قبل اإلدارة العامة ل ناعو أيدانية للمحل من قبل املعاينة املجترى  -
 .وجواب بتقرير يف إجناز املهمة املطلوبة وتشفع

يتم وجواب إعالم صاحب املطلب بضرورة تقدمي الواثئق الناقصة ويف حالة عدم تضمن امللف لعدد من الواثئق املطلوبة هبذا الكراس 
 أايم من اتريخ إعالمه ابملطلوب أبي وسيلة ترتك أثرا كتابيا. 5يف أجل أقصاه 

تعلم الشركة صاحب املطلب بقبول طلبه أو رفضه أبي وسيلة ترتك أثرا كتابيا. وتعلل قرارات الرفض وجواب يف حالة عدم       
 ط املبينة هبذا الكراس أو إمتام امللف ابلواثئق املطلوبة يف األجل املشار إليه أعاله.احرتام الشرو 

: تتوىل اإلدارة التجارية ابلشركة دراسة كافة مطالب اقتناء اآلالت الطرفية وإحالة املطالب املتحصلة على املوافقة املبدئية 11الفصل 
 للتعهد إبمتام بقية اإلجراءات  48يف أجل أقصاه 

دينار  300وذلك بعد إيداع مبلغ  ADSLالتنسيق مع املزود الرمسي للشركة لربط احملل املقرتح بشبكة اإلنرتانت وتركيز خط الرتابط و 
  يف احلساب اجلاري املخصص للغرض.

 
 مجال تدخل الشركـــة  الخامس:الباب      

تتكّفل الشركة جبميع إجراءات التزويد لكافة نقاط البيع ببطاقات اللعب يف خمتلف الرهاانت واأللعاب اليت تنظمها  :21الفصل 
 اليت ستربم بني شركة النهوض ابلرايضة وصاحب نقطة البيع. االتفاقيةواليت يقع تضمني تفصيلها يف 

ة إذ تقوم املصاحل املختصة هبا إبرسال فاتورة إىل صاحب حترص الشركة على تطبيق إجراءات احملاسبة بصفة دوري :31الفصل 
نقطة البيع أسبوعيا عرب اآللة الطرفية تتضمن املداخيل اجلملية للمسابقات املنظمة خالل ذلك األسبوع ومبالغ املرابيح اليت 
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الشركة املفتوحة للغرض قام بتوزيعها على أصحاب القصاصات الفائزة وعمولته واملبلغ الصايف الذي جيب إيداعه حبساابت 
 وذلك يف أجل أقصاه وجواب يوم العمل املوايل إلرسال الفاتورة.

 خالص الفائزين إجراءات :41الفصل 
 اليت سرتبط شركة النهوض ابلرايضة بصاحب نقطة البيع.  ابالتفاقيةتضبط شركة النهوض ابلرايضة كيفية خالص الفائزين 

 إجراءات مراقبة النشاط :51الفصل 
على أصحاب نقاط البيع توفري التسهيالت الالزمة لألعوان املكلفني ابملراقبة من طرف شركة النهوض ابلرايضة عند قيامهم  جيب

 من:خاصة والتثبت مبهامهم وأن تضع على ذمتهم مجيع الواثئق واملعطيات الضرورية إلثبات تطبيقها 
 .نظامأن صاحب نقطة البيع ميارس فعليا النشاط موضوع هذا ال -
 يقوم بنشاط موازي يف جمال الرهاانت أو األلعاب اليت تنظمها الشركة  أن صاحب نقطة البيع ال -
عدم وجود إحالة أو مناولة أو تفويت يف نقطة بيع غري مرخص فيه من طرف شركة النهوض ابلرايضة ويشفع كل عمل مراقبة  -

 اإلجراءات املستوجبة. اذالختبتقرير كتايب يعرض على أنظار الرئيس املدير العام 
 

 
 العقـــــــــــوباتو االستغاللفي مراقبة  السادس:الباب 

 حاالت الفسخ  :61الفصل 
التقصري  أو اخلدمة ابلتزاماتهبصرف النظر عن العقوابت املنصوص عليها ابلتشريع اجلاري به العمل ويف حالة عدم ايفاء مسدي 

أايم، حتتفظ شركة النهوض ابلرايضة حبقها يف إيقاف نشاط نقطة البيع إىل  10يف آدائها أو املماطلة يف تنفيذها خالل مدة 
 وضعيته.غاية تسوية 

 رسالة مضمونةدون تسوية الوضعية توجه للمعين ابألمر من اتريخ اإلعالن عن نتائج كل مسابقة أايم  10إال أنه يف صورة مرور   
يف ظرف مخسة عشرة يوما من اتريخ إرسال املكتوب، حيق للشركة  االستجابةالوصول مع اإلعالم ابلبلوغ ويف صورة عدم 

املربمة بني شركة النهوض ابلرايضة وصاحب نقطة البيع وشطبه هنائيا من الشبكة التجارية للشركة، كما حيق  االتفاقيةفسخ 
  التالية:احلاالت  ذلك يفهلا 

 خطأ فادح  ارتكاب -
--------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

والعمل مبقتضاها  احرتامهاوألتزم  ا النظامووافقت على مجيع األحكام والشروط الواردة هبذ اطلعتإين املمضي أسفله، أقر أبين 
 دون شرط أو قيد.

 .....................................يف ..........................................
 اإلمضاء


