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Official Home of Australia’s Lotteries

حول اليانصيب

رشكة ( ،Tattersall’s Sweeps Pty Ltd )Tattsرشكة Tatts
لليانصيب الخاصة املحدودة يف اإلقليم الشاميل ( ،)Tatts NTرشكة نيو
ساوث ويلز لليانصيب الخاصة املحدودة ( NSW Lotteriesأو )NSWL

 GC( Golden Casket Lottery Corporation Limitedأو  )Golden Casketو
رشكة  Tattsلليانصيب الخاصة املحدودة يف جنوب أسرتاليا ( SA Lotteriesأو )SAL
(يشار إليها مجتمعة باسم  )The Lottتقود الطريق يف ألعاب اليانصيب املبتكرة
واملسؤولة اجتامعيًا يف فيكتوريا وتسامنيا واإلقليم الشاميل ونيو ساوث ويلز ومنطقة
العاصمة األسرتالية وكوينزالند وجنوب أسرتاليا.

تأسست  Tattsيف األصل عىل يد جورج آدمز عام .1881تعمل  Golden Casketمنذ عام  ،1916عندما أجرت أول يانصيب لها لجمعاألموال لقدامى املحاربني يف الحرب العاملية األوىل وعائالتهم.
تعمل  NSW Lotteriesمنذ عام  ،1931عندما كانت تُعرف آنذاك باسم مكتبيانصيب الوالية ()State Lottery Office
-باعت  SA Lotteriesأول تذكرة يانصيب لها يف  15أيار/مايو .1967

اللعب املسؤول هو االستمتاع مع معرفة حدودكم والبقاء عىل اطالع .مع رشكائنا يف
البيع بالتجزئة (تجار التجزئة أو املنافذ) ،نحن نهدف إىل تشجيع األشخاص عىل مامرسة
ألعابنا مبسؤولية.
نحن ملتزمون أيضً ا مبدونة قواعد السلوك الخاصة باملقامرة املسؤولة (املدونة) لكل
والية وإقليم نعمل فيه ،وللتأكد من أن ألعاب اليانصيب تبقى ممتعة ومسلية.
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برنامج اللعب املسؤول الخاص بنا

برنامج اللعب املسؤول الخاص ﺑ  Lott’sهو التزامنا باملقامرة املسؤولة .بالنسبة
ملعظم األسرتاليني ،تُعترب ألعاب اليانصيب مجرد متعة ،ولكن ال يزال عملنا هو ضامن
وجود مجموعة من اإلجراءات املعمول بها حتى يتمكن األسرتاليون من اللعب بطريقة
مسؤولة .هذا الكتيب “استمتعوا والعبوا مبسؤولية” موجود هنا الطالعكم عىل كل ما
هو جديد حتى تتمكنوا من االستمتاع بألعابنا.
تم بناء برنامج اللعب املسؤول عىل مدونة قواعد سلوك املقامرة املسؤولة (املدونة)
التي تنطبق حسب االقتضاء يف كل والية وإقليم .لقد قمنا بتجميع ملخص عايل
املستوى لجميع القواعد يف هذا الكتيب ،ولكن هناك نسخة كاملة من القواعد ذات
الصلة بواليتكم أو إقليمكم يف منفذ اليانصيب املحيل أو عىل موقع thelott.com
تلتزم  Tattsو  Tatts NTو  NSW Lotteriesو
 SA Lotteriesجنبًا إىل جنب مع تجار التجزئة لدينا مبا ييل:

Golden Casket

و

عدم بيع منتجات اليانصيب للقارصين.معاملة الزبائن بإنصاف وأمانة.الحفاظ عىل خصوصية ورسية زبائننا.تقديم معلومات دقيقة عن قواعد اللعبة واملعلومات.تكريم جميع مطالبات الجوائز املرشوعة.دعم الزبائن لوضع حد للمقامرة يتناسب مع ظروفهم الخاصة.عند االقتضاء ،توفري الوصول إىل نسخ من قواعد املامرسة الصادرة عن الحكومةوالهيئات التنظيمية يف املتجر وعىل موقع thelott.com

أيّار /مايو
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استمتعوا والعبوا مبسؤولية

يجب أن يكون لعب اليانصيب ممت ًعا ،لذلك نويص بوضع حد للمقامرة .إذا وجدتم أن
لعب اليانصيب مل يعد ممت ًعا بالنسبة لكم ،فهناك دعم ملساعدتكم.

هل تقلقون من أنكن تقامرون كث ًريا؟ هناك بعض العالمات الرئيسية التي يجب البحث
عنها ،مبا يف ذلك:
إنفاق املزيد واملزيد من الوقت أو املال عىل املقامرة.ال تعرفون متى تتوقفون.اقرتاض املال للمقامرة أو للخروج من املشاكل املالية التي تسببها القامر.إنفاق أكرث مام تستطيعون.الشعور بالذنب تجاه القامر.شخص قريب منكم يثري مخاوف بشأن مقامرتكم.الغضب أو الحزن عند الخسارة أو محاولة الحد من القامر.القيام بأشياء تخاطر بعالقة أو وظيفة أو حياة منزلية أو فرصة جيدة حتىتتمكنون من املقامرة.

سن اللعب

يجب أال يقل عمر األشخاص عن  18عا ًما لرشاء تذكرة يانصيب أو املطالبة بجائزة يف أي
لعبة .من غري القانوين تقديم تذكرة أو جائزة إىل قارص ،سواء كان ذلك بائ ًعا بالتجزئة
شخصا بالغًا يشرتي تذاكر نيابة عن قارص.
يبيع تذاكر أو
ً
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املساعدة موجودة

إذا كنتم تشعرون بأنكم أنتم أو أي شخص تعرفونه لديه مشكلة يف القامر ،فهناك
خدمات متاحة للمساعدة.

ميكنكم الوصول إىل املشورة والنصائح املجانية والرسية من خالل خط
املساعدة الوطني بشأن القامر عىل الرقم 1800 858 858
ميكنكم أيضً ا االتصال بـ:
مسؤول االتصال الخاص بالقامر (للزبائن يف :)ACT 1300 882 296خالل ساعات العمل
مسؤول االتصال الخاص باللعب املسؤول (للواليات واألقاليم غري1300 138 132 :)ACT

يتوفر موظفو االتصال للعب املسؤول لدينا للمساعدة .ميكنكم أن تسألونهم:
للحصول عىل معلومات وتفاصيل االتصال بخدمات دعم املقامرة ،أوإلزالتكم من برنامج العضوية عن طريق إلغاء تنشيط بطاقتكم وحسابكم عرباإلنرتنت ،و/أو إيقاف إرسال العروض الرتويجية إليكم.

الحظر

تقدم  SA Lotteriesلالعبني خيار حظر أنفسهم من استخدام حساباتهم عرب اإلنرتنت
أو اللعب يف منافذ  SA Lotteriesاملرشحة .ميكن لألطراف الثالثة أن تطلب حظر
الالعب الذي يعتقدون أن لديه مشكلة يف القامر .تحدثوا إىل بائع التجزئة الخاص بكم
أو اتصلوا بالرقم  1300 138 132للتحدث إىل مسؤول االتصال للعب املسؤول.

االستبعاد الذايت (عرب اإلنرتنت)

إذا كنتم بحاجة إىل اسرتاحة من حسابكم عرب اإلنرتنت ،فنحن نوفر لالعبني يف فيكتوريا
وتسامنيا واإلقليم الشاميل ونيو ساوث ويلز ومنطقة العاصمة األسرتالية وكوينزالند
القدرة عىل االستبعاد الذايت ملدة ستة أشهر.

أيّار /مايو

ما عليكم سوى االتصال بالرقم
املسؤول (أو إكامل العملية عرب اإلنرتنت).

1300 138 132

07 - 2022

للتحدث إىل مسؤول االتصال للعب

وضع حدود للعب

ميكنكم تعيني حد أسبوعي لعمليات الرشاء عرب اإلنرتنت .توجهوا إىل صفحة حسابكم
عىل  thelott.comللحصول عىل تفاصيل حول كيفية تعيني ح ّد لإلنفاق األسبوعي.
نويص بتعيني ح ّد للعب وفقًا لظروفكم الخاصة.

اعرفوا االحتامالت

نحن نقدم مجموعة واسعة من منتجات اليانصيب .مثلام تختلف الجوائز املعروضة من
لعبة إىل أخرى ،تختلف فرص الفوز أيضً ا عرب ألعابنا.

احتامالت الفوز مبنتجات اليانصيب

لسهولة املقارنة ،يتم تقديم احتامالت الفوز (يشار إليها أيضً ا باسم “فرص” الفوز) لكل
لعبة يانصيب للعبة قياسية واحدة .يرجى مالحظة أنه قد ال يكون من املمكن لعب
لعبة قياسية واحدة فقط يف جميع ألعاب اليانصيب ألن بعض األلعاب لها حد أدىن من
متطلبات اللعب.
تعكس االحتامالت املقدمة فرصة الفوز بجائزة القسم األول والفوز بأي جائزة .تشري
احتامالت الفوز بأي جائزة إىل فرصة الفوز بجائزة واحدة عىل األقل يف لعبة قياسية
واحدة عرب أقسام الجوائز املتاحة للعبة يانصيب معينة.
ستختلف احتامالت الفوز الفعلية لكل لعبة يانصيب بنا ًء عىل عدد األلعاب (يشار إليها
باسم “األلعاب القياسية املكافئة”) عند اللعب.
ت ّم التحقق من هذه االحتامالت من قبل إحصايئ مؤهل ومستقل.
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منتجات
اليانصيب

لوتو  Tattsيوم السبت
لوتو يوم االثنني و األربعاء
لوتو يوم السبت
لوتو يوم االثنني و األربعاء
لوتو  Goldيوم السبت

لوتو  Goldيوم االثنني واألربعاء

 Ozلوتو

لوتو  Xيوم السبت
لوتو  Xيوم االثنني واألربعاء

احتامالت الفوز
القسم 1

احتامالت الفوز
بأي جائزة

 1من 8,145,060

 1من 42

 1من 8,145,060

 1من 42

 1من 8,145,060
 1من 8,145,060
 1من 8,145,060
 1من 8,145,060
 1من 8,145,060
 1من 8,145,060

 1من 62,891,499

 1من 134,490,400

Powerball

 1من 38,320,568

Set for life

 1من 86
 1من 86
 1من 42

 1من 86
 1من 42

 1من 86
 1من 51

 1من 44

 1من 50

Lucky Lotteries

(يانصيب الحظ)

منتجات اليانصيب
Lucky Lotteries

(يانصيب الحظ)
سوبر جاكبوت

Lucky Lotteries

(يانصيب الحظ)
ميغا جاكبوت

احتامالت الفوز
القسم 1
جوائز الجاكبوت:

احتامالت الفوز بأي جائزة

 1من 18,385,877

أي جائزة 1 :من 24
أي جائزة نقدية 1 :من 69

 1من 9,483,168

أي جائزة 1 :من 17
أي جائزة نقدية 1 :من 48

الجائزة األوىل:

 1من 270,000

جوائز الجاكبوت:
الجائزة األوىل:
 1من 200,000

سوبر 66

منتجات اليانصيب
سوبر

66

احتامالت الفوز
القسم 1

 1من 1,000,000

احتامالت الفوز بأي جائزة
 1من 51

( Lotto Strikeلوتو سرتايك)
منتجات اليانصيب
( Lotto Strikeلوتو سرتايك)

احتامالت الفوز
القسم 1

 1من 3,575,880

احتامالت الفوز بأي جائزة
 1من 12

مالحظة :تستند كل االحتامالت املذكورة أعاله إىل لعبة قياسية واحدة

أيّار /مايو
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كينو()Keno

منتجات اليانصيب
كينو()Keno

احتامالت الفوز بالجائزة
األوىل يف الكينو
عدد األرقام :10
 1من 8,911,712
عدد األرقام :9
 1من 1,380,688
عدد األرقام :8
 1من 230,115

احتامالت الفوز بإلقاء عملة كينو
احتامالت الفوز بالرأس
أو الذيل 1 :من 2.6
احتامالت الفوز بأرقام زوجية:
 1من 5

مالحظة :تستند كل االحتامالت املذكورة أعاله إىل لعبة قياسية واحدة

احتامالت الفوز عىل تذاكر الحك الفوري

()Instant Scratch-Its

يف حني أن احتامالت الفوز بجائزة عىل تذاكر ® Instant Scratch-Itsهي بشكل
عام  1من  ،4هذا ال يعني أنه إذا ت ّم رشاء أربع تذاكر ،يجب أن تكون واحدة فائزة.
تستند هذه االحتامالت اإلجاملية إىل إجاميل عدد التذاكر املتاحة للبيع يف لعبة ،وليس
عىل عملية رشاء فردية.
تعتمد احتامالت الفوز الواردة يف الجدول املوضح يف الصفحة أعاله عىل إجاميل عدد
التذاكر التي تتم طباعتها بشكل عام لكل نوع لعبة .ومع ذلك ،نظ ًرا ألن العدد اإلجاميل
للتذاكر املطبوعة لكل نوع لعبة قد يختلف من وقت آلخر ،فقد تختلف احتامالت
الفوز بالجوائز عن تلك املعروضة يف الجدول أدناه .جميع مبالغ الجوائز (مبا يف ذلك
الجائزة األوىل) متاحة فقط حتى الفوز بها .قد يحدث هذا قبل بيع جميع التذاكر يف
اللعبة.
باإلضافة إىل ذلك ،ميكن إضافة ألعاب  Instant Scratch-Itsالجديدة إىل املجموعة
من وقت آلخر وقد ال يت ّم إدراجها يف الجدول املوضح أعاله .ال تتوفر جميع ألعاب
 Instant Scratch-Itsالفورية يف جميع الواليات و/أو املناطق .للحصول عىل
التحديثات تحقق من .thelott.com
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Instant
*Scratch-Its

احتامالت الفوز
بأي جائزة

اللعبة

الجائزة األوىل

احتامالت الفوز
بالجائزة الكربى

 1.00دوالر

 10,000دوالر

 1من 875,000

 1من 4

 2.00دوالر

 25,000دوالر

 1من 1,250,000

 1من 4

 4.00دوالر

 50,000دوالر

 1من 810,000

 1من 4

 5.00دوالر

 100,000دوالر

من  1من  550,000إىل
 1من 1,000,000

 1من 4

 5.00دوالر
كلامت متقاطعة

 100,000دوالر

 1من 1,700,000

 1من 3

 5.00دوالر
Live the Life

 1,000دوالر يف األسبوع
ملدة  5سنوات

 1من 750,000

 1من 4

 10.00دوالر
كلامت متقاطعة كبرية

 150,000دوالر

 1من 390,000

 1من 3

 10.00دوالر

 250,000دوالر

 1من 420,000

 1من 4

 10.00دوالر
Live the Life

 1,000دوالر يف األسبوع
ملدة  10سنوات

 1من 640,000

 1من 4

 15.00دوالر

 200,000دوالر

 1من 225,000

 1من 3

 20.00دوالر

 1,000,000دوالر

 1من 1,251,000

 1من 3

* يت ّم إجراء األلعاب بواسطة GC :يف كوينزالند وتسامنيا واإلقليم الشاميل؛  NSWLيف نيو ساوث ويلز ومنطقة
العاصمة األسرتالية ؛  Tattsيف فيكتوريا؛ و  SALيف جنوب أسرتاليا .تقدم التفاصيل الواردة يف هذا الجدول أمثلة
عىل أنواع الجوائز واحتامالت الفوز عرب الحك الفوري  Instant Scratch-و التي ميكن أن تتغري .ميكن الفوز
بالجوائز عرب الواليات القضائية يف  GCو  NSWLو  Tattsو  .SALتحققوا من البطاقة عىل الخلف للحصول عىل
تفاصيل حول مكان الفوز بالجوائز واملطالبة بها.

اكتشفوا املزيد حول كيفية لعب منتجات اليانصيب وتذاكر
يف كتيبات املعلومات “كيفية اللعب” وقواعد اليانصيب املرصح بها (يف
 Tattsو ،)Tatts NTقواعد اللعبة (يف  ،)NSW Lotteriesوقاعدة اليانصيب
(يف  )Golden Casketوقواعد اليانصيب (يف  ،)SA Lotteriesمتوفرة يف متجر
اليانصيب املحيل الخاص بك أو عىل املوقع .thelott.com

Instant Scratch-Its
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الشكاوى حول عمل املدونة

هناك ميثاق للتعامل مع الشكاوى (امليثاق) الذي يحدد العملية لألشخاص الراغبني يف
تقديم شكوى ،مبا يف ذلك حقوقهم ومسؤولياتهم.

إذا كنتم ترغبون يف الحصول عىل نسخة من امليثاق أو لديكم شكوى تتعلق باللعب
املسؤول ،مبا يف ذلك الشكاوى املتعلقة ببيع منتجات اليانصيب للقارصين ،يرجى
االتصال بنا عىل  1300 138 132أو زيارة .thelott.com

Players 1st
 Players 1stهو برنامجنا الذي يتأكد من أن الجائزة املناسبة تذهب إىل الشخص
املناسب.
لدينا أكرث من  3800بائع تجزئة يف شبكتنا مدربني تدريباً جيدا ً وموثوق بهم يتحملون
مسؤولية بيع وترويج وتوزيع ألعاب  Tattsو  Tatts NTو
 NSW Lotteriesو  Golden Casketو .SA Lotteries
نحن مشغولون مبعالجة عرشات املاليني من املعامالت كل عام ،ونضمن دامئًا حامية
خصوصية الزبائن ورسيتهم.
إذا مل تكونوا راضني عن تجربة يف أحد منافذ اليانصيب ،أو كنتم قلقًني بشأن الطريقة
التي ت ّم بها التعامل مع معاملة يانصيبُ ،فيجى االتصال بخط  Players 1stالساخن
عىل  1300 PLAYERأو  1300 752 937يف أقرب وقت ممكن.
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ملخص قواعد املدونة

يف  ،The Lottتلتزم أعاملنا بتشجيع اللعب املسؤول ملنتجات اليانصيب الخاصة بنا.
قواعد سلوك املقامرة املسؤولة الخاصة ﺑ  Lottهي حجر الزاوية يف برنامج اللعب
املسؤول .يوجد أدناه ملخص عايل املستوى ملختلف قواعد املدونة:
نسخة كاملة من مدونة قواعد سلوك املقامرة املسؤولة للوالية أو اإلقليم ذاتالصلة متاحة للتفتيش يف منافذ  Tattsو  Tatts NTو  NSW Lotteriesو
 Golden Casketو  SA Lotteriesأو عرب اإلنرتنت عىل .thelott.com
قواعد اليانصيب املرصح بها (يف  Tattsو ،)Tatts NTقواعد اللعبة(يف  ،)NSW Lotteriesوقاعدة اليانصيب (يف  )Golden Casketوقواعد اليانصيب
(يف  ،)SA Lotteriesباإلضافة إىل معلومات حول احتامالت الفوز تتوفر عند
الطلب يف منافذ  Tattsو  Tatts NTو NSW Lotteriesو  Golden Casketو
 ، SA Lotteriesأو ميكن االطالع عليها عىل .thelott.com
نحن نشجعكم عىل وضع ح ّد للمقامرة وفقًا لظروفكم الفردية.لدينا مسؤول اتصال للقامر ( )GCOملنافذ يانصيب نيو ساوث ويلز يف منطقة العاصمةاألسرتالية ( .)ACTميكن االتصال بـ  GCOعىل  1300 88 22 96ألي مشكلة تتعلق
بالقامر يف.ACT
يتوفر موظفو االتصال للعب املسؤول لدينا عىل  1300 138 132كنقطة اتصال أليمشاكل تتعلق بالقامر يف الواليات واألقاليم غري منطقة العاصمة األسرتالية)
لدينا عملية معالجة الشكاوى ألي شكاوى تتعلق بتشغيل قواعد السلوك أو أي شكوىأخرى.
لدينا خط  Players 1stالساخن عىل  1300 PLAYERللمخاوف بشأن معامالتاليانصيب أو املطالبات بالجوائز.
ال يُسمح لبائعي التجزئة بالبيع للقارص أو أي شخص يشرتي نيابة عن القارصين .اليُسمح لتجار التجزئة أيضً ا بدفع جوائز للقرص.
يجب أن متتثل جميع اإلعالنات والعروض الرتويجية لقواعد السلوك الخاصةباملقامرة املسؤولة وقواعد املامرسة أو ترشيعات املقامرة املسؤولة لحكومة الوالية
أو اإلقليم ذات الصلة.
ال ميكن لبائعي التجزئة تقديم ائتامن أو إقراض األموال لالعبني ألغراضرشاء تذكرة يانصيب .ترسي قيود عىل دفع الجوائز :أكرث من  1000دوالر يف
مناف  NSW Lotteries؛ أكرث من  1500دوالر يف منافذ Tattsو  Tatts NTو
 Golden Casket؛ وأكرث من  5000دوالر يف منافذ اليانصيب يف جنوب أسرتاليا
( .)SA Lotteriesال يسمح رصف الشيكات يف أي منفذ.
ال يُسمح للزبائن املخمورين برشاء تذاكر اليانصيب.جنبًا إىل جنب مع تجار التجزئة لدينا ،نوفر بيئة آمنة للقامر ونثني الزبائن عناملشاركة يف املقامرة املمتدة.
نحن نقدم تدري ًبا ومواد مقامرة مسؤولة لجميع املوظفني وبائعي التجزئة املعنينيقبل بدئهم يف أحد املنافذ .يت ّم تزويد كل بائع تجزئة مبواد املقامرة املسؤولة
ألغراض التدريب املستمر ملوظفيهم .يف كوينزالند وينو ساوث ويلز وفيكتوريا
وتسامنيا ،يت ّم تخصيص التدريب املسؤول عىل املقامرة لتجار التجزئة سنويًا وميكن
تخصيصه للموظفني املعنيني .يف جنوب أسرتاليا ومنطقة العاصمة األسرتالية واإلقليم
الشاميل ،يت ّم تخصيص تدريب إلزامي سنوي لتجديد معلومات املقامرة املسؤولة
لجميع تجار التجزئة واملوظفني.
يف منافذ  ،ACTيتوفر قانون مراقبة القامر والسباقات (قواعد املامرسة) لعام 2002لالطالع عند الطلب.
يتوفر إشعار قواعد مامرسات املقامرة بجنوب أسرتاليا لعام  2021لإلطالع عليهعند الطلب يف مراكز بيع اليانصيب يف جنوب أسرتاليا.
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