
 تضمن Powerball جائزة فئة أولى 
ال تقل قيمتها عن 3 ماليين دوالر وقد تتراكم قيمة 
الجائزة الُكبرى وترتفع إلى 50 مليون دوالر أو أكثر!

كيف تدقق لمعرفة إذا ربحت
<  شاهد القناة التلفزيونية )7( التاسعة عند حوالي 8،45 مساًء كل 

يوم خميس
<  اطلب من تاجر التجزئة فحص بطاقتك أو يمكنك مسح بطاقتك 

عضويتك في نادي الالعبين على الجهاز 
 nswlotteries.com.au زر الموقع  >

 <  إتصل بخط النتائج لدينا على الرقم 886 956 1900  أو 
 أرِسل رسالة نصية SMS برقم شيفرة لعبة powerball على 

الرقم 6886 1975.
  كلفة اإلتصال الهاتفي 55 سنًتا في الدقيقة. الكلفة أعلى من الهواتف 

المحمولة والعمومية. كلفة رسالة SMS هي 75 سنًتا للرسالة. الخدمات 
تقدمها Be.Interactive. Helpline عبر الرقم 344 653 1800.

كيف ُتطالب بجائزتك
 بالنسبة للجوائز دون 1000 دوالر يمكنك المطالبة بها من أي 

محل لبيع NSW Lotteries. أما الجوائز دون 200 دوالر فيمكن 
 NSW Lotteries Express المطالبة بها أيًضا من مواقع

.)7-Eleven محالت(
أما الجوائز من 1000 دوالر وأكثر فيمكن المطالبة بها في:

 حتى 14 آذار/مارس 2013:
NSW Lotteries, 2 Figtree Drive 

Sydney Olympic Park, NSW 2127

أو عبر تقديم طلب للحصول على الجوائز المتوافر من أي محل لبيع 
NSW Lotteries أو على الشبكة عبر الموقع اإللكتروني التالي: 

nswlotteries.com.au

 بطاقة عضوية نادي الالعبين ــ 
طريقة اللعب األكثر أماًنا

 NSW م بطلب أو استفسر المزيد عنها في أقرب محل لبيع تقدَّ
nswlotteries.com.au أو قم بزيارة الموقع Lotteries

ر إن السحب   تذكَّ
ُيغلق عند الساعة 7:30 

 من مساء الخميس 
)حسب التوقيت الُمعتمد في 

شرقي أوستراليا( .

nswlotteries.com.au للمزيد من المعلومات، راجع الموقع

nswlotteries.com.au

الرجاء أخذ 
واحدة

ماذا يوجد على

قائمتك يف يانصصيب

Powerball؟

Think! About your choices. Call Gambling Help 1800 858 858 gamblinghelp.nsw.gov.au

customersupport@nswlotteries.com.au أو إتصل بالرقم 444 363 1300

ألنظمة  المعلومات  هذه  وتخضع   2013 آذار/مارس  في  الطباعة  وقت  في  بها  معمول  الدليل  هذا  في  الُمدرجة  المعلومات 
اإللكتروني  الموقع  في  الشبكة  على  والمتوافرة   ”Rules of Authorised Lotteries“ بها  الُمصرح  اليانصيب  وقوانين 
 ®New South Wales Lotteries إن   .NSW Lotteries بيع  أماكن  من  أّي  في  أو   www.nswlotteries.com.au
لة والتابعة  Corporation Pty Limited )ACN 142 890 195/ABN 27 410 374 474( و/أو الجهات ذات العالقة الُمسجَّ
 ”PowerHit“و ”Powerball“و Players Club ولشعار ”NSW Lotteries“ لها هي المالك للماركـة التجارية المســجلة

.”QuickPick“و

ARABIC

MARCH 2013

 إعتبارًا من 15 آذار/مارس 2013:
NSW Lotteries, 1 Figtree Drive 

Sydney Olympic Park, NSW 2127



كلفة األلعاب

ما الذي تحتاج إليه 
POWERBALL لتربح

اللعب سهل!
اختر ستة )6( أرقام من 1 إلى 40 زائد 

رقم واحد )1( من Powerball من 1 إلى 
20 وتأكد من إيداع مشاركتك في موعد 

أقصاه الساعة 7،30 مساًء كل يوم خميس 
)حسب التوقيت الُمعتمد في شرقي 
أوستراليا(. ويجب عليك ُمطابقة أرقامك 
الست )6( ورقم Powerball مع األرقام 

الرابحة لهذا السحب.

 تساوي اسم المشاركة 
ألعاب عادية

الكلفة بالدوالر

Pick 4 585.30$630إنتقاء

Pick 5 32.50$35إنتقاء

 تساوي اسم المشاركة 
ألعاب عادية

الكلفة بالدوالر

PowerHit 2020$18.60

PowerHit 4040$37.20

PowerHit System 7140$130.05

PowerHit System 8560$520.25

PowerHit System 91,680$1,560.80

PowerHit System 104,200$3,902.00

PowerHit System 119,240$8,584.40

PowerHit System 1218,480$17,168.85

PowerHit System 1334,320$31,885.00

PowerHit System 1460,060$55,798.75

PowerHit System 15100,100$92,997.90
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 تساوي اسم المشاركة 
ألعاب عادية

الكلفة بالدوالر

QuickPick 5.55$66 لعبات

MINI QuickPick10$9.30

REGULAR QuickPick12$11.15

SUPER QuickPick18$16.70

MEGA QuickPick24$22.30

JUMBO QuickPick36$33.45

MAXI QuickPick50$46.45

6 أرقـام رابحــة
األرجحية* 1: 336700

 تساوي اسم المشاركة 
ألعاب عادية

الكلفة بالدوالر

System 7# 6.50$7نظام

System 8 26.00$28نظام

System 9 78.05$84نظام

System 10 195.10$210نظام

System 11 429.20$462نظام

System 12 858.45$924نظام

System 13 1,594.25$1,716نظام

System 14 2,789.95$3,003نظام

System 15 4,649.90$5,005نظام

System 16 7,439.85$8,008نظام

System 17 11,497.90$12,376نظام

System 18 17,246.90$18,564نظام

System 19 25,207.00$27,132نظام

System 20 36,010.00$38,760نظام

مشاركات #System 7 QuickPick: الحد األدنى هو عمودان من األلعاب

خيارات اللعب

جائزة الفئة 1
 6 أرقام رابحة 

 + 
POWERBALL

األرجحية* 1: 6397300

جائزة الفئة 2

جائزة الفئة 4جائزة الفئة 3

جائزة الفئة 7 جائزة الفئة ٦ جائزة الفئة 5

 5 أرقــام رابحــة
 + 

POWERBALL
األرجحية* 1: 31360

5 أرقــام رابحــة
األرجحية* 1: 16151

4 أرقـام رابحــة
 األرجحية* 1: 40

 رقمان رابحـان 
 + 

POWERBALL

 األرجحية* 1: 54

 4 أرقــام رابحــة 
 + 

POWERBALL
األرجحية* 1: 761

الحد األدنى للعب: 4 لعبات عادية

يمكنك أن تلعب حتى 18 لعبة عادية من PowerHit على قسيمة موسومة.
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ترجيحات الربح )استناًدا إلى 12 لعبة(  *
لإلطالع على القائمة الكاملة لترجيحات جوائز Powerball راجع   

nswlotteries.com.au الموقع
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QUIckPIck® 

الطريقة السهلة لتلعب 
حيث يتم اختيار واستيالد 

أرقامك بشكل عشوائي.

 قسيمة 
 MARkEd موسومة

cOUPON
تُتيح لك إختيار أرقامك 

لة في  الخمس )6( المفضَّ
المربع األول ورقم واحد )1( 

.Powerball في مربع

 Powerball تضمن لك الـ
 System ومثل نظام

Entry ، فإن لعبة 
®PowerHit تعطيك 

المزيد من الفرص لربح فئات 
دة من الجوائز. للمزيد  متعدِّ

من المعلومات راجع دليل 
.System Entries

 مشاركة اإلنتقاء 
PIck ENTRY

تضمن لك رقم )1( أو رقمين 
)2( من األرقام الرابحة من 

أجل المزيد من فرص الفوز 
ويمكن لعبها إما كقسيمة 
 .QuickPick موسومة أو

اطلع على المزيد في دليل 
 System مشاركات أنظمة

.Entries

 مشاركة نظام 
SYSTEM ENTRY
تعطيك المزيد من األرقام 

والفرص للفوز بجوائز الفئات 
دة كما أنها طريقة  المتعدِّ

مثالية للعب مع مجموعة.  
للمزيد من المعلومات، 

 System راجع دليل أنظمة
.Entries

TOPUP اإلضافة 
اختر هذه السمة على 

قسيمة موسومة )مؤشر 
عليها( إلضافة ألعاب 

عادية إضافية والتي سيتم 
استيالدها عشوائًيا.

®

جائزة الفئة 8
 رقمان رابحـان 

 + 
POWERBALL

 األرجحية* 1: 10

 تساوي اسم المشاركة 
ألعاب عادية

الكلفة بالدوالر

3.70$44 لعبات عادية

4.65$55 لعبات عادية

5.55$66 لعبات عادية

6.50$77 لعبات عادية

7.45$88 لعبات عادية

8.35$99 لعبات عادية

9.30$1010 لعبات عادية

10.20$1111 لعبة عادية

11.15$1212 لعبة عادية

12.10$1313 لعبة عادية

13.00$1414 لعبة عادية

13.95$1515 لعبة عادية

14.85$1616 لعبة عادية

15.80$1717 لعبة عادية

16.70$1818 لعبة عادية

®


