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مقدمة اإىل جمم�عة األعاب 

)the Lott( اليان�صيب

 Tatts ورشكة Tattersall’s Sweeps Pty Ltd (Tatts) إن رشكة

 New South ورشكة NT Lotteries Pty Ltd (Tatts NT)

 Wales Lotteries Corporation Pty Ltd (NSW Lotteries

 Golden Casket Lotteries Corporation ورشكة or NSWL)

 Tatts Lotteries ورشكة Limited (Golden Casket or GC)

 the املعروفة جماعيًا باسم( SA Pty Ltd (SA Lotteries or SAL)

Lott( هي رائدة يف توفري ألعاب اليانصيب املبتكرة واملسؤولية إجتماعيًا 

يف فكتوريا وتسمانيا واإلقليم الشمايل ونيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة 

األوسرتالية وكوينزلند وساوث أوسرتاليا.

•   ال زالت رشكة Golden Casket تعمل منذ 1916 عندما تم تنظيم 

أول يانصيب لجمع األموال ملساعدة قدامى محاربي الحرب العاملية 

األوىل وعائالتهم.

•   تأسس يانصيب Tatts أصالً من ِقبَل جورج آدمز يف العام 1881.

•   يعمل يانصيب NSW Lotteries منذ العام 1931 وكان ُيعرف 

بمكتب يانصيب الوالية ألكثر من 80 سنة مضت.

•   وقد باعت رشكة SA Lotteries أول بطاقاتها من اليانصيب يف 15 

أيار/مايو 1967.

إن اللعب بمسؤولية يعني أن تكون مطلًعا عىل املعلومات واإلستمتاع 

بالتسلية ومعرفة حدودك. وباإلشرتاك مع شبكة وكالئنا للبيع باملفرق 

)البائعني أو أماكن البيع(، فإننا نشجع عىل اللعب بمسؤولية يف إلعاب 

اليانصيب لدينا. إننا ملتزمون بنظام لوائح وقواعد املقامرة املسؤولة يف 

كل والية أو مقاطعة حيث نعمل بموجب هذه اللوائح والقواعد ويف اإلبقاء 

عىل اليانصيب مادة ترفيه وتسلية.
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•    توفري نسخة من أنظمة وقواعد القمار يف جنوب أوسرتاليا إلشعار 

 SA املمارسة 2013 من أجل اإلطالع عليه يف كل أماكن بيع يانصيب

Lotteries يف ساوث أوسرتاليا.

ت�سلَّى والعب مب�س�ؤولية

 إن لعب اليانصيب يجب أن 

 يكون دائًما للتسلية ونحن 

 نشجعك عىل رسم حدود 

 للمقامرة ال تتجاوزها. 

وإذا أصبح لعب اليانصيب غري ُمسٍل يجب عليك أن تسعى للحصول عىل 

املساعدة. وإليك بعض املؤرشات التي يجب التنبُّه إليها:

•    تمضية وقت متزايد عىل القمار أو إنفاق مبالغ كبرية عليه.

•    عدم معرفة متى يجب التوقُّف عن املقامرة.

•    إقرتاض املال للمقامرة أو للتخلُّص من مشكالت مالية ناجمة عن 

املقامرة.

•    إنفاق مبالغ عىل املقامرة تفوق قدرتك عىل التسديد.

•    الشعور بالذنب جراء رشوعك باملقامرة.

•    أحد املقربني منك يشكو من لعبك القمار.

•    أن ُتصبح غاضبًا أو محبًطا حني الخسارة أو إزاء محاولة تخفيف ما 

ترصفه عىل القمار.

•    القيام بأمور تشكل خطرًا عىل عالقة ما أو عىل العمل أو الحياة املنزلية 

أو عىل فرصة جيدة من أجل املقامرة.

تذكر أنه يجب عليك رسم حدود للمقامرة وفًقا لظروفك الشخصية.

العمر الذي ي�سمح فيه باللعب

يجب أن يكون الشخص يف عمر 18 سنة عىل األقل كي يتمكن من رشاء 

بطاقة أو املطالبة بأي جائزة يف أية لعبة يانصيب. كما إنه مخالف 

للقانون أن يقوم أحد بائعي التجزئة ببيع بطاقة يانصيب إىل شخص 

قارص. وُيحظر عىل البالغني رشاء بطاقة يانصيب أو املطالبة بجائزة نيابة 

عن شخص قارص.
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برنامج اللعب مب�س�ؤولية

م للتشجيع عىل التحيل  نحن ندير برنامج اللعب بمسؤولية والذي صمِّ

باملسؤولية عند املقامرة. ورغم إننا نعرتف بأن اليانصيب شكالً منخفض 

 the الخطورة من أشكال القمار، إالَّ أن برنامج اللعب بمسؤولية لدى

Lott يتضمن سلسلة من الرتتيبات التي تشجع عىل لعب اليانصيب 

بمسؤولية. إن هذه النرشة بعنوان »تسىلَّ والعب بمسؤولية« تتمحور حول 

بقائكم مطلعني عىل املعلومات كي تستمروا يف اإلستمتاع بألعابنا.

إن الحجر األساس يف برنامج اللعب بمسؤولية تكمن يف لوائح وقواعد 

اللعب بمسؤولية املطبَّقة يف كل والية أو إقليم. وستجد ملخًصا رفيع 

املستوى لكل أنظمة وقواعد اللعب يف هذه النرشة كما ستجد نسخة كاملة 

من األنظمة والقواعد ذات العالقة بالوالية أو اإلقليم متوافرة لدى محل 

اليانصيب التابع لِـ Tatts أو Tatts NT أو NSW Lotteries أو 

Golden Casket أو SA Lotteries أو عرب اإلنرتنت.

 NSW Lotteriesو Tatts NTو Tatts ووفًقا لألنطمة والقواعد، فإن

وGolden Casket وSA Lotteries وبائعي املفرق لدينا ملتزمون 

ِبما ييل:

•    عدم بيع منتجات اليانصيب للقارصين.

•    معاملة الزبائن بإنصاف وصدق ونزاهة.

•    تثمني ومراعاة خصوصية الزبائن ورسية معلوماتهم.

•    تقديم معلومات دقيقة عن أنظمة اللعب ومعلومات األلعاب.

ة للحصول عىل الجوائز. •    اإليفاء بكل الطلبات املُحقَّ

•    الرتويج أللعاب اليانصيب لدينا بنزاهة.

•    تشجيع الزبائن عىل وضع حد للمقامرة لديهم حسب ظروفهم 

الشخصية.

•    توفري نسخة من أنظمة وقواعد مقاطعة العاصمة األسرتالية بعنوان 

م برهانات السباق )الئحة األنظمة والقواعد( الئحة  املقامرة والتحكُّ

 NSW السنة 2002 لإلطالع عليها يف كل أماكن بيع يانصيب

Lotteries يف مقاطعة العاصمة األسرتالية.
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املنع الذاتي عن طريق الإنرتنت

إننا نعرض عىل الالعبني يف فكتوريا وتسمانيا واإلقليم الشمايل ونيو 

ساوث ويلز وإقليم العاصمة األوسرتالية وكوينزلند القدرة عىل املنع 

واإلستثناء الذاتي من استعمال حساباتهم عرب اإلنرتنت لفرتة ستة أشهر. 

إتصل بالرقم 132 138 1300 للتحدُّث إىل أحد موظفي اإلرتباط للعب 

بمسؤولية أو قم بتعبئة إجراءات املنع عرب اإلنرتنت.

حدود اللعب

إننا نعرض عليك القدرة كي تضع حًدا ما أسبوعيًا للمشرتيات عرب 

اإلنرتنت. إذهب إىل صفحة حسابك لإلطالع عىل التفاصيل بخصوص كيف 

ترسم حدود اللعب هذه كما نشجع كل الالعبني عىل أن يقوموا شخصيًا 

بوضع حدود للعب إستناًدا إىل ظروفهم الشخصية إزاء مشرتيات التجزئة.

كن مطلًعا _ اأعرف الرتجيحات

إننا نعرض سلسلة واسعة من منتجات اليانصيب، وبما أن الجوائز 

تختلف من لعبة ألخرى فإن ترجيحات الفوز تختلف أيًضا يف ألعابنا.

Lotto �ترجيحات الربح يف الل�ت

تختلف الرتجيحات بالنسبة ملنتجات اللوتو حسب عدد الشبكات امللعوبة 

يف كل سحب. ويف هذه النرشة، ُتقدَّم ترجيحات اللوتو عىل أساس لعبة 

واحدة عادية علًما أن الرتجيحات تنخفض إزاء سحب الحد األدنى حيث 

يكون عدد الشبكات امللعوبة يف سحب ما يف حده األدنى هو أكثر من 

واحدة. 

إن الرتجيحات املقدمة هي لحظوظ ربح الفئة األوىل )1( ولربح أي جائزة 

أخرى.

إن ترجيحات الفوز بأي جائزة ُتشري إىل ترجيحات الفوز بجائزة واحدة 

عىل األقل يف لعبة عادية يف كل فئات الجوائز املتوافرة.

تم التحقُّق من هذه الرتجيحات من ِقبَل إحصائي مؤهل ومستقل.

6



ت�سلَّى والعب مب�س�ؤولية

March 2017

امل�ساعدة مت�افرة اإذا احتجت 

اإليها

إذا كنت تعتقد بأن لديك أو لدى شخص آخر تعرفه مشكلة تخص 

القمار، فهناك خدمات متوافرة للمساعدة.

5

تتوافر خدمات النصائح واإلرشاد مجاًنا وكذلك اإلستشارة 

 الرسية، إتصل بالرقم الوطني للقمار عىل 

 1800 858 858

أو إتصل ِبـ:

•    موظف اإلتصال الخاص باملقامرة )لزبائن اقليم العاصمة 

األوسرتالية(: 296 882 1300 خالل ساعات الدوام

•    موظف اإلرتباط للَّعب بمسؤولية )للواليات واألقاليم غري اقليم 

العاصمة األوسرتالية(: 132 138 1300.

أن موظفي اإلرتباط للعب بمسؤولية موجودون يف املركز الرئييس 

ملساعدتك، ويمكنهم بناًء عىل طلبك:

•    توفري املعلومات وبيانات اإلتصال بخدمات الدعم ذات العالقة 

باملقامرة.

 Players أو نادي الالعبني ،Tatts Card إزالة اسمك من برامج    •

Club، أو دائرة الرابحني Winners Circle أو نادي اللعب السهل 

Easiplay Club من خالل تعطيل عمل بطاقتكك و/أو توقيف 

الرسائل الرتويجية أو العروض املُرسلة إليك شخصيًا بواسطة الربيد.

املنع من اللعب

توفر SA Lotteries لالعبني القدرة عىل منع أنفسهم والتواجد يف مواقع 

محدَّدة تابعة لِـ SA Lotteries ومن محالت البيع لديها أو من استعمال 

حسابهم لديها عرب اإلنرتنت. كما يمكن ألطراف أخرى أن تطلب منع 

وحجب العب ما يعتقدون أنه يواجه صعوبات يف إطار القمار. تحدَّث إىل 

البائع املعني أو إتصل بالرقم 132 138 1300 للتحدُّث إىل أحد موظفي 

اإلرتباط للعب بمسؤولية.



ترجيحات الربح يف بطاقات احلك 

Instant Scratch-Its الفورية

رغم أن ترجيحات ربح جائزة يف بطاقات Instant Scratch-Its هي 

عموًما 1 من 4 إالَّ أن هذا ال يعني أنه إذا تم رشاء أربعة بطاقات فإن 

واحدة منها ستكون رابحة. إن هذه ترجيحات عامة تستند عىل عدد 

البطاقات املتاحة للبيع يف لعبة ما وليس عىل أساس الرشاء الشخيص.

إن ترجيحات الربح املقدمة يف الجدول أدناه مبنية عىل العدد اإلجمايل 

للبطاقات املطبوعة لكل نوع من البطاقات. لكن وبما أن العدد اإلجمايل 

للبطاقات املطبوعة لكل نوع من البطاقات قد يختلف من وقت آلخر، 

فإن ترجيحات ربح الجوائز يف هذه الحاالت قد تختلف عن تلك املقدمة 

يف الجدول أدناه. إن كل مبالغ الجوائز )بما فيها الجائزة الكربى( تبقى 

متوافرة فقط حتى ربحها. وقد يحصل ذلك قبل بيع كل البطاقات يف 

اللعبة.

إضافة إىل ذلك، قد ُتضاف ألعاب جديدة عىل السلسلة من وقت آلخر وهي 

قد ال ُتدرج يف الجدول أدناه. ليست كل األلعاب متاحة يف كافة املناطق. 

the lott.com. :لإلطالع عىل آخر املستجدات راجعوا املوقع
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* ُتدار هذه األلعاب من ِقبَل Tattersall’s Sweeps (Tatts) يف فكتوريا و SA Lotteries (SAL) يف 
.SALو Tatts ساوث أوسرتاليا. ويمكن ربح الجوائز يف كافة مناطق عمل

 ترجيحات 
ربح أي جائزة

ترجيحات ربح 
الجائزة الكربى

الجائزة الكربى نوع البطاقة

1 من 4 1 من 700,000 $10,000 $1.00

 ترجيحات 
ربح أي جائزة

ترجيحات ربح 
الجائزة الكربى

الجائزة الكربى نوع البطاقة

1 من 4 1 من 600,000 $10,000 $1.10

 ترجيحات 
ربح أي جائزة

ترجيحات ربح 
الجائزة الكربى

الجائزة الكربى نوع البطاقة

1 من 4 1 من 700,000 $10,000 $1.00

Instant Scratch-Its بطاقات*

Instant Scratch-Its بطاقات

Instant Scratch-Its بطاقات

الرتجيحات مستمرة عىل الصفحة التالية
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مالحظة: كل الرتجيحات أعاله مبيّنة إستناًدا عىل لعب لعبة عادية واحدة.
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ترجيحات ربح 
أ ي جائزة

 ترجيحات 
ربح الفئة األوىل

منتجات اللوتو

1 من 85 1 من 8,145,060 Sat Gold Lotto

1 من 85 1 من 8,145,060 Mon & Wed Gold Lotto 

1 من 85 1 من 8,145,060 Sat Lotto

1 من 85 1 من 8,145,060 Mon & Wed Lotto

1 من 85 1 من 8,145,060 Sat TattsLotto

1 من 85 1 من 8,145,060 Mon & Wed Lotto

1 من 85 1 من 8,145,060 Sat X Lotto

1 من 85 1 من 8,145,060 Mon & Wed X Lotto

1 من 55 1 من 45,379,620 Oz Lotto

1 من 78 1 من 76,767,020 Powerball

1 من 164 1 من 2,760,681 The Pools

1 من 60 1 من 38,608,020 Set for Life

 ترجيحات ربح 
أ ي جائزة

 ترجيحات 
ربح الفئة األوىل

منتجات اللوتو

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

 الجائزة الكربى:
Lucky Lotteries 1 من 18,385,876

Super Jackpot:الجائزة األوىل 
 1 من 270,000

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

 الجائزة الكربى:
Lucky Lotteries 1 من 9,483,167

Mega Jackpot:الجائزة األوىل 
 1 من 200,000

 ترجيحات ربح 
أ ي جائزة

 ترجيحات 
ربح الفئة األوىل

منتجات اللوتو

1 من 50 1 من 1,000,000 Super 66

 ترجيحات ربح 
أ ي جائزة

 ترجيحات ربح 
أ ي جائزة

منتجات اللوتو

1 من 12 1 من 3,575,880 Lotto Strike

 ترجيحات ربح رمي 
النقد يف كينو

ترجيحات ربح الجائزة 
الكربى يف كينو منتجات اللوتو

ترجيحات ربح رأس أو 
 ذيل: 

1 من 2.5

 ترجيحات ربح املزدوج: 
1 من 4.9

 سبوت 10 -
1 من 8,911,711

 سبوت 9 - 
1 من 380,688

 سبوت 8 - 1
 من 230,115

Keno

كينو

لوتو سرتايك

منتج اللوتو

سوبر سيكستي سيكس

Lucky Lotteries



�سكاوى بخ�س��ص عمل 

جمم�عة املبادئ والق�اعد

لدينا رشعة للتعاُمل مع الشكاوى )الرشعة( والتي تحدِّد اإلجراءات 

وتقدم املشورة لألشخاص الذين يريدون تقديم شكوى بخصوص 

حقوقهم وواجباتهم.

إذا أردت الحصول عىل نسخة من هذه الرشعة أو لديك شكوى تتعلق 

باللعب بمسؤولية، بما يف ذلك شكاوى حول بيع منتجات اليانصيب 

للقارصين، الرجاء اإلتصال بنا عىل 132 138 1300 أو ُزر املوقع 
thelott.com.

الالعب�ن اأولً

إن الالعبون أوالً هو برنامج تم تطويره لضمان ذهاب الجائزة الصحيحة 

إىل صاحبها الحقيقي. تتألف شبكتنا من أكثر من 4000 بائع تجزئة 

مدربني جيًدا واملؤتمنني عىل مسؤولية البيع والرتويج والتوزيع أللعاب 

 Goldenو NSW Lotteriesو Tatts NTو Tatts يانصيب

.SA Lotteriesو Casket

نحن نتعامل من عرشات ماليني املعامالت كل سنة ونبذل قصارى جهدنا 

لضمان حماية خصوصية ورسية الزبائن. وإذا كانت لديك ألي سبب كان 

تجربة غري سارة مع أحد محالت البيع لدينا أو يراودك القلق بخصوص 

الطريقة التي تم التعامل بها مع معاملة تتعلق باليانصيب، الرجاء 

اإلتصال فوًرا بخطنا الساخن »الالعبون أوالً« عىل PLAYER 1300 أو 

.1300 752 937
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يمكنك معرفة املزيد عن كيفية لعب منتجات Lotto وبطاقات الحك 
 »Let’s Play« »يف مناشري »هيا نلعب Instant Scratch–Its الفورية

ح بها   لتقديم املعلومات حول كيف نلعب وأنظمة اليانصيب املرُصَّ
 NSW (، وقواعد اللعب )يف يانصيبTatts NTو Tatts يف(

 )Golden Casket (، وأنظمة اليانصيب 2010 )يفLotteries
وأنظمة اليانصيب )يف SA Lotteries( املتوافرة لإلطالع عليها يف محالت 

البيع أو عرب اإلنرتنت.

* ُتدار هذه األلعاب من ِقبَل: GC يف كوينزلند وتسمانيا واإلقليم الشمايل؛ ومن ِقبَل NSWL  يف نيو ساوث 
وسلز وإقليم العاصمة األوسرتالية؛ و Tatts يف فكتوريا وSAL يف ساوث أوسرتاليا. ويمكن ربح الجوائز يف كافة 

.SALو Tattsو NSWLو GC مناطق عمل

9

 ترجيحات 
ربح أي جائزة

ترجيحات ربح 
الجائزة الكربى

الجائزة الكربى نوع البطاقة

1 من 4
من 1 يف 

650,000 إىل 1 يف 
1,250,000

$25,000 $2.00

1 من 4
من 1 يف 

850,000 إىل 1 يف 
1,000,000

$50,000 $4.00

1 من 4 1 من 2,100,000 $100,000 $5.00 
Crosswords

1 من 4 1 من 750,000 $100,000 $5.00

1 من 4 1 من 1,037,500
1000$ يف األسبوع 

لخمس سنوات
$5.00  

Live the Life

1 من 4 1 من 600,000 $250,000 $10.00

1 من 4 1 من 694,050
2500$ يف األسبوع 

لخمس سنوات
$10.00 Live 

the Life

1 من 4 1 من 430,000 $150,000
$10.00 
Double  

Crosswords 

1 من 4 1 من 525,000 $5,000 a week 
for 5 years

$15.00 Live 
the Life

1 من 3 1 من 600,000 $200,000 $20.00

Instant Scratch-Its بطاقات*

Note: Not all games are available in all jurisdictions.



ملخ�ص جمم�عة املبادئ والق�اعد

إننا يف the Lott عبارة عن رشكات تجارية تلتزم يف تشجيع لعب منتجاتنا من 
اليانصيب بمسؤولية. إن مجموعة مبادئ وقواعد املقامرة بمسؤولية )Code( لدى 

the Lott تشكل حجر الزاوية األساس لربنامج اللعب بمسؤولية. ُندِرج أدناه 

ملخًصا رفيع املستوى ملختلف مجموعات املبادئ والقواعد:

•   تتوافر نسخة كاملة لنظام وسلوكيات املقامرة بمسؤولية الخاصة بالوالية أو اإلقليم املعني 
 NSW Lotteriesو Tatts NTو Tatts ملعاينتها يف محالت بيع اليانصيب الخاصة ِبـ

thelott.com أو عرب اإلنرتنت يف SA Lotteriesو Golden Casketو

ح به )لدى Tatts وTatts NT( ، أنظمة األلعاب  •   تتوافر األنظمة لبيع اليانصيب املرُصَّ
)يف NSW Lotteries(، أنظمة اليانصيب 2010 )يف Golden Casket( وأنظمة 

اليانصيب )يف SA Lotteries(، إضافة إىل معلومات حول ترجيحات الربح لإلطالع 
 Goldenو NSW Lotteriesو Tatts NTو Tatts عليها، أو أنها معروضة لدى

thelott.com أو يمكن اإلطالع عليها يف املوقع اإللكرتوني ،SA Lotteriesو Casket

•   نحن نشجعك عىل وضع حدود للمقامرة وفًقا لظروفك الشخصية

 )GCO( موظف إرتباط للمقامرة NSW Lotteries يوجد لدينا يف محالت بيع يانصيب   •
يف إقليم العاصمة األوسرتالية ويمكن اإلتصال هاتفيًا بموظف اإلرتباط )GCO( عىل الرقم 

96 22 88 1300 بشأن أي قضايا تتعلق بالقمار يف إقليم العاصمة األوسرتالية.

•   يمكن اإلتصال بموظفي اإلرتباط للمقامرة بمسؤولية عىل الرقم 132 138 1300 كنقطة 
إتصال أولية بخصوص أي مصاعب تتعلق بالقمار يف الواليات أو األقاليم غري إقليم 

العاصمة األوسرتالية.

•   يوجد لدينا إجراء ملعالجة الشكاوى بخصوص أي شكاوى تتعلق بعمل القواعد واألنظمة 
أو أي شكوى أخرى.

•   يوجد لدينا خط ساخن لالعبني أوالً عىل الرقم PLAYER 1300 ملعالجة أمور تتعلق بأي 
معاملة يانصيب أو إدعاء يتعلق بالجوائز.

•   ال ُيسمح لبائعي التجزئة البيع للقارصين أو ألي شخص يشرتي نيابة عن القارصين. كما 
ال ُيسمح لبائعي التجزئة تسديد قيمة أي جائزة للقارصين.

•   يجب أن تكون كافة اإلعالنات والحمالت الرتويجية مطابقة مع مبادئ وقواعد رشعة 
السلوك للمقامرة بمسؤولية وللترشيعات أو لألنظمة والقواعد املتبعة من ِقبَل حكومة 

الوالية أو اإلقليم املعني.

•   ال يمكن لبائعي التجزئة توفري اعتماد مايل أو إدانة النقود لالعبني من أجل رشاء بطاقات 
املشاركة يف اليانصيب. وُتفرض قيود عىل دفع الجوائز: أكثر من 1000 دوالر يف محالت 

 Goldenو Tatts NTو Tatts وأكثر من 4000 دوالر لدى NSW Lotteries بيع
Casket، وأكثر من 5000 دوالر يف محالت بيع SA Lotteries. إن رصف الشيكات غري 

مسموح به يف أي من محالت البيع.

•   الزبائن السكارى ال ُيسمح لهم برشاء أوراق اليانصيب.

•   إننا، باإلشرتاك مع باعتنا بالتجزئة نوفر بيئة آمنة للمقامرة وال نشجع الزبائن عىل التورُّط 
يف مقامرة مطوَّلة.

•   إننا نقدم لجميع املوظفني املعنيني والباعة بالتجزئة تدريبًا عىل املقامرة بمسؤولية 
إضافة إىل املواد الالزمة قبل بدء عملهم يف محل لبيع اليانصيب. كما نوفر مواد املقامرة 
بمسؤولية لكل بائع تجزئة بهدف تدريب موظفيه. ويف إقليم العاصمة األوسرتالية، يتم 
إعادة تدريب باعة التجزئة مرة كل ثالث سنوات، كما يقوم هؤالء بتدريب موظفيهم كل 

ثالث سنوات. أما يف اإلقليم الشمايل ويف ساوث أوسرتاليا فيتم إعادة تدريب باعة التجزئة 
وموظفيهم مرة كل سنتني.

•   ويف محالت بيع التجزئة بإقليم العاصمة األوسرتالية، يتوافر نظام التحُكم باملقامرة 
وألعاب السباق )أنظمة املمارسة( النظام 2002 لإلطالع عليه عند الطلب.

•   ويف محالت بيع التجزئة بساوث أوسرتاليا، يتوافر لدى محالت SA Lotteries أشعار 
قواعد املمارسة للقمار يف ساوث أوسرتاليا لسنة 2003 لإلطالع عليه عند الطلب.

11



ت�سلَّى والعب مب�س�ؤولية

March 2017
thelott.com

Tatts Lotteries SA 
Pty Ltd

ABN 41 146 245 007

Tattersall’s Sweeps Pty Ltd
ABN 99 081 925 662

Tatts NT Lotteries Pty Ltd
ABN 18 146 244 984

New South Wales Lotteries  
Corporation Pty Ltd

ABN 27 410 374 474   
ACN 142 890 195

ر بخياراتك!  فكِّ
 إتصل بخط مساعدة املقامرة عىل 858 858 1800  

www.gamblinghelp.nsw.gov.au

Golden Casket Lottery  
Corporation Limited

ABN 27 078 785 449

Head Office
Locked Bag 7 Coorparoo DC
Queensland, Australia 4151
Customers call 131 868 
Retailers call 132 315  
thelott.com
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