
                              
 1971 دجنبر 31

 بشأن اليانصيب الوطني وأنواع اليانصيب المرخص فيها 1391 ذي القعدة 13 بتاريخ 23-71قانون رقم 

 ).1972 أبريل 5 - 1392 صفر 20بتاريخ . ر. ج(
 
   
  

  منه ؛ 26بناء على الدستور والسيما الفصل 
  

 ونظرا لموافقة مجلس النواب ، 
  

 القسم األول  
  

 اليانصيب الوطني  
  

  :  1الفصل 
  

ويحدد شروط تسييره وتنظيمه ومراقبته الوزير األول أو السلطة         " اليانصيب الوطني "يحـدث يانصيب يدعى     

 . المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد
  

  :  2الفصل 
  

 . من مبلغ كل إصدار% 60يجب أن يمثل مبلغ الجوائز 
  

 . ا نقدا وال يترتب عنها أي اقتطاع أو عمولة كيفما كان نوعهاويتم أداؤه
  

ويكـون لحـامل الورقة أو قسيمة الورقة الحق في جميع الجوائز الممنوحة عن طريق القرعة إلى الورقة أو                   

 . قسيمة الورقة التي يتوفر عليها
  

  :  3الفصل 
  
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف     2006 المالية    للسنة 35-05 من قانون المالية رقم      13نسخ وعوض بالمادة    (

 ذو  27 بتاريخ   5382عدد  . ر. ج) : 2005 ديسمبر   26 (1426 ذي القعدة    24 بـتاريخ    1-05-197رقـم   

يدفع مبلغ حصيلة بيع األوراق الراجع للدولة إلى الحساب المرصد          )) : 2005 ديسـمبر    29 (1426القعـدة   

وإلى الحساب المرصد ألمور خصوصية     " تاج اليانصيب الحسـاب الخاص بن   "ألمـور خصوصـية المسـمى       

 . من المبلغ المذكور% 25و% 75تباعا في حدود " الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"المسمى 
  

  :  4الفصل 
  

إن أوراق وقسـيمات أوراق اليانصيب الوطني واإلبراءات من تسليم الجوائز واإلعالنات أو كل وسيلة أخرى                

 . جراء وحقوق التنبر والتسجيللإلشهار تعفى من إ
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  :  5الفصل 
  

 . تعفى جوائز اليانصيب الوطني من جميع الضرائب
  

  :  6الفصل 
  

إن األوراق وقسيمات األوراق الرابحة التي لم تقدم لألداء في أجل ستة أشهر يبتدئ من يوم السحب تلغى وال                   

 . يترتب عنها أي أداء
  

  :  7الفصل 
  

 . وال يقبل أي تعرض أو شكاية والسيما في حالة ضياع أو سرقة. قسيمات األوراق لحاملهاتكون األوراق و
  

 . وكذا الشأن في حالة ضياع أو سرقة سند اعتراف بإيداع موضوع لحامله
  

 القسم الثاني  
  

 أنواع اليانصيب المرخص فيها  
  

  :  8الفصل 
  

قانون الجنائي بموجب قرار يصدره األمين العام        من ال  283تمـنح الرخصـة المنصـوص عليها في الفصل          

 . للحكومة
  

 قانونية وعن أنواع من اليانصيب أو اليانصيب     وال يجـوز منحها إال لمؤسسات أو جمعيات مصرح بها بصفة          

الخـيري لربح أموال أو منقوالت يعد محصولها خصيصا ألعمال أو مشاريع البر واإلحسان ولتشجيع اآلداب                

 . والعلوم والفنون أو تنمية التربية البدنية والرياضة
  

 . ويحدد فيها كيفياته وشروطه. وال تمنح الرخصة إال عن سحب واحد
  
 سم الثالث  الق
  

 العقوبات  
  

  :  9الفصل 
  

 درهم عن الورقة أو قسيمة الورقة المبيعة وبسجن يتراوح          1.200 و 120يعاقـب بغرامة يتراوح قدرها بين       

مدته بين شهر واحد وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من باع أو أعاد بيع أوراق أو قسيمات أوراق                    

 . قيةبثمن يتجاوز قيمتها الحقي
  

  :  10الفصل 
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 درهم وبسجن تتراوح    2.000 و 500يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل الثاني بغرامة يتراوح قدرها بين           

 . مدته بين شهر واحد وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
  

 القسم الرابع  
  

 مقتضيات مختلفة  
  

  :  11الفصل 
  

 : غييرها أو تتميمها وكذا النصوص المتخذة لتطبيقها تلغى النصوص اآلتية حسبما وقع ت
  

 بمنع أنواع اليانصيب ؛ ) 1918 يونيه 13 (1336 رمضان 2الظهير الشريف الصادر في 

بشأن بيع بعض أوراق ) 1959 مارس   19 (1378 رمضان   9 الصـادر فـي      2-59-041المرسـوم رقـم     

 اليانصيب ؛ 

 بشأن أنواع اليانصيب ؛ ) 1930وز  يولي24 (1349 صفر 27القانون الصادر في 

 بإحداث اليانصيب الخيري بطنجة ؛ ) 1950 مارس 20 (1369 جمادى األولى 30القانون الصادر في 

 باإلذن في بيع اليانصيب بمنطقة طنجة ؛ ) 1952 يبراير 23 (1371 جمادى الثانية 27المقرر الصادر في 

باإلذن في أن تصدر وتباع بمنطقة طنجة       ) 1953ر   نونب 25 (1373 ربيع األول    18المقـرر الصـادر فـي       

 . المساهمات في الشطر الخاص بعيد الميالد من أنواع اليانصيب األجنبية المرخص فيها بطنجة
  

  :  12الفصل 
  

 . 1972تطبق مقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح يناير 
  

يمات أوراق اليانصيب الوطني الفرنسي    ويوقـف فـي المغـرب ابـتداء من التاريخ المذكور بيع أوراق وقس             

 . وأوراق وقسيمات أوراق اليانصيب الخيري بطنجة
  

غير أنه تمكن المطالبة في اآلجال المقررة لهذين النوعين من اليانصيب بأداء الجوائز المخصصة باألوراق أو                

 . قسيمات األوراق المبيعة قبل التاريخ المذكور
  

ويصبح مبلغ  .  األوراق أو قسيمات األوراق الرابحة غير المقدمة لألداء        وبعـد انصـرام هـذه اآلجـال تلغى        

 . الجوائز المخصصة بها كسبا لليانصيب الوطني الفرنسي أو اليانصيب الخيري بطنجة
  

 . وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة
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