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 اإللكترونيةقمارالمجهزة بآالت ال في مراكز المقامرةالمقامرة المسؤولة  سلوكقواعد 

 

 المقامرة المسؤولة بلتزام المركز ا .1

 

 :  قمارأمين الصندوق في قاعة ال نقطة تواجد عندأو  /و قمارعلى مدخل قاعة اليعرض هذا اإلعالن 

 

 ةلمقامرلإن قواعد السلوك . ةالعمالء والمقامرة المسؤول رعايةبتقديم أعلى معايير يلتزم هذا المركز 
 .صف كيف نقوم بذلكت التي نتبعها المسؤولة

 

العقالني القائم على المعرفة المنطقي والخيار أن المستهلكين يمارسون المقامرة المسؤولة تعني 
 صانعيمن قبل  اا جماعي وعمالا  مسؤولية مشتركة إن المقامرة المسؤولة تعني .ظروف الخاصةالو

 .اتالمجتمعواألفراد و الحكومةو القمار

 

 

 توفر قواعد السلوك .2

 

 إعالن  يلصق. عند الطلبستتوفر قواعد السلوك للعمالء بالشكل المكتوب وبمعظم لغات المجتمع الرئيسية 

 .إلعالم العمالء بذلك أمين الصندوق في قاعة القمار نقطة تواجد عندأو  قمارعلى مدخل قاعة ال

 

هذا ). كما إن قواعد السلوك ستكون متوفرة على الموقع اإللكتروني للمركز في لغات المجتمع المختلفة

 (لديه موقع إلكتروني ذي على المركز ال فقط ينطبق

 

 :اللغاتبعض هذه 

 اليونانية 

 اإليطالية 

 الفيتنامية 

 الصينية 

 العربية 

 التركية 

 اإلسبانية 
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 معلومات عن المقامرة المسؤولة .3

 

الالفتات وأشكال بما فيها، المنشورات على عدة المقامرة المسؤولة تتعلق بمعلومات  بإبرازهذا المركز يقوم 

 .(EGM) اإللكترونية آلة القمارعلى شاشة الموجهة لالعب  (PID)الضوئية  واإلعالنات

 

 :عن تلك المعلوماتأمثلة كما يلي 

 

 كيف تقامر بمسؤولية (أ)

  
 

 

 

 بهماتلتزم نفاق ووسقف اإلتحدد الوقت كيف  (ب)

 

        
 

 
 مساندة التوفر خدمات  (ج)
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 :كما يليسياسة دفع المبالغ المكتسبة  (د)

 

وما  دوالر 1,000 إلى قيمتها التي تصلاآلتية من تجميع النقاط ون تدفع جميع األرباح وللقان تبعاا 

هذه األرباح ال يمكن . ينقدلحساب دفع وليس لحساب شخص شيك مصرفي  فوق بكاملها بموجب

 .اإللكترونيةصرفها مقابل نقاط تصرف في آالت القمار 

 

 .توفير الدين لغرض القمار حظر (ه)

 

المقامرة  سؤول عنالم الموظفمع  يمكن للعمالء التحدث. المركزب الخاص النئي بالنفسبرنامج  (و)

قاعة في المعروض  النئي بالنفسأو أخذ نسخة من كتيب برنامج  ناوبالمدير الم أو المسؤولة

 .القمار

 

بما فيها كيفية الوصول إلى الموقع اإللكتروني ولمقامرة المسؤولة أخرى تتعلق با معلومات (ز)

 مواقعأي  أو www.moneysmart.gov.au بذكاء المالإدارة  طريقة الذي يعالجالحكومي 

 ‘.األموال إدارة’بـ   الخاصة مماثلة حكومية

  

http://www.moneysmart.gov.au/
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 معلومات عن ألعاب القمار .4

 

المقامرة اإللكترونية، بما فيها حظوظ الربح، متوفرة للعمالء من ضمن آالت ألعاب كل لعبة من إن قواعد 

المعلومات بكيفية قراءة  الخاصة المعلوماتكما إن .  ة اآللةعلى شاش (PID)الضوئية لالعب المعلومات 

 (PID) الضوئية لالعبالكتيب الخاص بتفسير المعلومات في أو  /دى الموظفين ول ةمتوفرالضوئية 

 .قمارفي قاعة ال والموجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 إستراتيجية االلتزام المسبق .5

 

الوقت واإلنفاق  ألنفسهم اإللكترونية أن يحددوا على آالت القمارالذين يلعبون  العمالءالمركز يشجع هذا إن 

الوقت إلى تحديد  العميلالقمار اإللكترونية ترشد  آالتهناك الفتات في قاعة القمار وعلى . نسبة لظروفهم

 .ماسقف اإلنفاق وااللتزام بهو

 

 وحجم المبلغالتي يقضيها معرفة المدة ن الالعب من مك  تنية في هذا المركز والقمار اإللكتر آالتجميع 

اإلنفاق على و الوقت بكيفية تشغيل عملية متابعة الخاصة المعلومات إن. الواحدة المقامرة المنفق خالل جلسة

ا  لدى موظفي ةمتوفر أية آلة المعروض في  (PID)كتيب المعلومات الضوئية لالعب  فيالمركز وأيضا

 .المركز
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 التفاعل مع العمالء .6

  

دراك وهم دائمي اإلبصورة مستمرة  عالية الجودة للعمالء المركز ملتزمون بتوفير خدمات هذا إن موظفي

 .المقامرة المسؤولةمسؤولية العمالء والمركز فيما يختص بل

 

ا هذا المركز موظفلقد عي ن  المقامرة وهو متواجد  اا مسؤوالا عنمدير/ عن المقامرة المسؤولة  مسؤوالا  ا

ا كان المركز مفتوح بصورة مستمرة طالما  .   ا

 

في حال خاصة بمشكلة المقامرة أو بخدمات  معلومات تتعلقمن موظف بخصوص  شخصفي حال تقدم أي 

مباشرة إلى الموظف  شخصيجب توجيه الفمقامرة، العلى أي شخص دالئل معاناة من مشكلة ظهر 

 .لمساعدةطلب االمقامرة ل المسؤول عن مديرال/  عن المقامرة المسؤولة المسؤول

 

سلوك غير مقبول يتصرف بظهر عليه عالمات توتر أو تعميل  أيعلى الموظف المداوم االقتراب من 

 :الذي الشخصمن عالمات التوتر تتض. وعرض عليه المساعدة

 

 ف  مشكلة مقامرة؛عن نفسه بأن عنده  يعر 

  ا ا عدوانييظهر تصرفا ا أو ي غير اجتماعيأو  ا  خالل ممارسته للمقامرة؛  ائسا

 بعائدات في المقامرة  يستمرالعمالء اآلخرين أو من قتراض المال من الموظفين أو ا يطلب

 الكبيرة؛ الربح

  ا  ؛لمدة ثالثة ساعات أو أكثر من دون أخذ قسط من الراحةأي  -طويلة  ةلفتريقامر يوميا

 التكلم المحدود جداا مع اآلخرين أو يقوم بالتواصل مع اآلخرين عند المقامرة أو  ىتحاشي

 تجري حوله.التفاعل القليل مع األحداث التي 

 

 ،مثالا  ،الخاصة لظروفل استناداا  المالئمة المساعدة عرضفي هذه الظروف، يمكن للموظف 

 

 التحدث مع العميل وتشجيعه على أخذ قسط من الراحة؛ 

  عن  بمعزل في مكان أكثر هدوءاا ( فنجان قهوة أو شاي مثالا )تقديم للعميل بعض المرطبات

 ؛قاعة القمار

  رحيله عن مركز القمار. ترتيبعرض على العميل المساعدة بتنسيق 

 

في سجل المقامرة المسؤولة  الءوالعمالمسؤولة أي تفاعل بين الموظف المسؤول عن المقامرة  نيدو  

التفاصيل التي يجب تدوينها في إن . قانون الخصوصيةب محمي   وهذا السجل ه. التدابير المتخذةويتضمن 

 السجل تشمل

 

 ؛األمرالحدث أو  زمنتاريخ وال 

 ؛(المشاركين)المشارك ( الموظفين)الموظف ( سماءا)سم ا 

 ؛(إذا توفر)سم العميل المعني ا 

 ؛األمرلوقائع الحدث أو  عام أو تفصيلي وصف 

 المقامر مساعدة’ المتعلقة بـبالمعلومات تزويد العميل ..  مثالا ) التدابير المتخذة من الموظف 

 (.‘النئي بالنفس الطوعي /
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 للعمالء الوالءمعلومات عن برنامج  .7
 

 :مالحظة

يطب ق فقط في المراكز التي تعتنق برنامج  قواعد السلوك للمقامرة المسؤولةالمنصوص به في  البند ذاه  7،1
 بـ هذا الوالء برنامج مثليت  من قانون تنظيم المقامرة. 1،3في الفقرة  منصوص عليهالوالء وهذا الوالء 

 ؛ وةفوصرمال مبالغ العميل حجم تتبع 

 المبالغ المصروفة تستند على حجم  مكافآت. 

 ال نسمح للشخص الذي ينئي بنفسه البقاء أو االلتحاق ببرنامج الوالء.   7،2
 

 

مطبوعة  معلوماتيعطى العميل الخاص بالمركز أو بعد ذلك بقليل، نضمام العميل لبرنامج الوالء الدى 

 تشمل

 برنامج الوالء؛ و بنود 

 كيف يمكن الحصول على المكافآت؛ و 

 كيف يمكن تبديل المكافآت؛ و 

  نتهي صالحية هذه المكافآتتمتى. 

 

عوها المكافآت عن برنامج الن في يشتركالمالعمالء  سيجري إعالم الوالء وذلك عن بموجب برنامج التي جم 

 . يحدده المركز حسب ما( على األقل مرة كل سنة)بيان خطي دوري طريق 
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 المقامرة الموظفينلممارسة  المتبعة بالنسبة سياسةال .8

 

 
 .عملهمدوام ال يحق للموظفين المقامرة خالل 

وا مرتدين بزة شرط أن ال يكون المركزي المركز ممارسة المقامرة خارج أوقات دوام عملهم في موظفيمكن ل

بوا عن المركز بعد تأدية نوبة عملهم يغتلرخصة المقامرة وقد  ةتعريف الشخصيبطاقة الوال يظهرون  العمل

 .األخيرة

 

Plus, in addition to either of the above alternatives 
 مع نسيقبالت وذلك المقامرة المسؤولةومعلوماتهم المتعلقة بالموظفين  مقدراتكل سنة دورات لتطوير تعقد 

تحتوي  برزمة تعليمات. يذود كل موظف جديد عند مباشرته العمل مركز خدمة مساعدة المقامرين المحلية

 .مشاكل المقامرةالمختصة بات الدعم لمقامرة المسؤولة وخدمباعلى معلومات تتعلق 

 

المعلومات ب هأكد من تذويدذلك بالتأن لديه مشكلة مقامرة، و يشيرموظف  كلبتقديم المساعدة للمركز ا يقوم

بالخصوصية وأي من تلك  الموظف سوف يحترم حق. خدمات المساندة المتوفرةالالخاصة بمشكلة المقامرة و

 .في السجلن دو  األمور لن ي

 

 لمشكلة المقامرة خدمات الدعم بالنسبة .9

 

يجتمع كبار .  مشكلة المقامرةالمختصة بالمحلية  الدعم مع خدمات قوية روابطبالمحافظة على المركز يلتزم 

ا  موظفي المركز الذين يشرفون على مع مع خدمات مساعدة المقامرين المحلية و موظفي هذا المركز دوريا

المساندة في  مع موظفيوخدمات مساعدة المقامرين المحلية  تواصلنا معبعض األمثلة على كيفية .  المساعدة

 المركز هي:

 للموظفين، يديرها مكتب خدمة مساعدة  (على األقل مرة كل سنة) تدريبية دورية عقد دورات

  ؛المقامرين المحلي

  وبين مكتب خدمة مساندة مشاكل ركز المسؤول/مدير المدورية بين إدارية جتماعات اعقد

 / أو موظفي المساندة في المركز.المقامرة

 

 تتضمن تفاصيل االجتماع.  تحفظ تفاصيل هذه االجتماعات في سجل المقامرة المسؤولة

  وتاريخ الجلسةوقت 

 أسماء الحضور 

 الموضوعات التي تمت مناقشتها 

 القرارت / بنود العمل الناتجة عن االجتماع 

 تاريخ االجتماع القادم 
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 شكاوى العمالء .10

 

ا  يتقدم بهاعليه أن  هذه، إذا كان ألي عميل شكوى حول كيفية تطبيق قواعد السلوك مباشرة إلى مدير  خطيا

. قواعد السلوكب بطريقة العملكد من أنها تتعلق ويتأمن جميع الشكاوى الواردة  حقق مدير المركزتي. المركز

يقوم .  ناوبالموظف الم/ المركز  استعمال آالت القمار إلى مديربخدمة العمالء أو ب المتعلقةالشكاوى  توجه

 .م ذلكطلب منه إذا تتعلق بآلية الشكوى لعميللمساعدة المركز بتقديم ال يظفمو

 

 :الشكاوى على النحو التاليب الفصليتم .  في أقرب وقتوق في الشكاوى المقدمة بتفهم يالتحقسيتم 

 ؛يتم إبالغ العميل باستالم الشكوى 

  السلوك، يتم إبالغ العميل  ألن ال صلة لها بتطبيق قواعدإذا تقرر عدم التحقيق في الشكوى المقدمة

 باألسباب؛

  معلومات من الموظف المعني عن موضوع الشكوى؛أثناء التحقيق قد يطلب مدير المركز 

  ا لقواعد السلوك؛والعميل جرى بعقالنية على مدير المركز التحقق أن التعامل مع  وفقا

 العميل باإلجراءات التي سيتم اتخاذها  بإبالغمدير المركز  سوف يقومالشكوى  إذا تم التثبت من

 لمعالجة هذه المشكلة؛

 ؛ائج الشكوىيتم دائما تبليغ العميل بنت 

  تفاصيل الشكوى في سجل المقامرة المسؤولة؛تحفظ 

  لجنة تنظيم المشروبات الروحية وألعاب القمار في والية بتصرف  تفاصيل الشكوىتوضع

 .عند الطلب (VCGLR)فيكتوريا 

 

مؤسسة المحكمين والوسطاء في أستراليا ، تحال إلى في المركز الشكوىب يكن باإلمكان الفصلإذا لم 

(IAMA). للبدء بشكوى بإمكان أي طرف الذهاب . بالمؤسسةتصال ي طرف له عالقة بالشكوى االيمكن أل

 Dispute Resolver( وتحميل استمارة حل النزاعات )www.iama.org.auإلى موقع المؤسسة )

form.بعدها   سيقوم  ( ومن ثم تقديم هذه االستمارة بعد تعبئتها وتضمينها الرسم المطلوب إلى المؤسسة

 الوسيط/الحكم باالتصال بكال الطرفين لتسهيل التوصل إلى حل.

جميع األطراف مدعوون إلى . لحلها قد تكون مكلفة لهذه المؤسسة المستقلةإن الشكاوى المقدمة : مالحظة

 .محاولة حل األمور على مستوى المركز قبل طلب الوساطة المهنية

  

لجنة في سجل المقامرة المسؤولة كي تتمكن ضد قواعد السلوك وى يجب حفظ الوثائق المتعلقة بجميع الشكا

 ( االطالع عليها عند الحاجة.VCGLR) تنظيم المشروبات الروحية وألعاب القمار في والية فيكتوريا



 

 النوادي االجتماعية في والية فكتورياسلوك المقامرة المسؤولة المتبعة في جميعة  قواعد
10 

 

 ينصراالق .11

 

مداخل  تعرض الالفتات على. لهمالقمار وخدمات  ع تذاكربي وهذا يشمل، المقامرة ينصرايحظر على الق

جميع الموظفين مسؤولية طلب إثبات العمر إذا كانوا  يتحمل. على القصار الدخول محظرةقاعات القمار 

إذا لم يكن باإلمكان التحقق من العمر من خالل .  سنة ۱۸غير متأكدين ما إذا كان عمر العميل على األقل 

 .األوراق الثبوتية، يجب الطلب من العميل مغادرة قاعة القمار

 

 المقامرة  لجو العام في قاعةا .12

 

 على لتشجيعقد تكون طريقة ا. القمار آالتمن اللعب على منتظمة سيتم تشجيع العمالء على أخذ استراحات 

 أشكال مختلفة من خالل إعالنات مثل

 ؛إعالن أن استراحة الشاي الصباحية جاهزة 

 ؛إعالن سحب قرعة ألعضاء النادي 

 بدء نشاط معين مثل ألحان الصباح. 

 

تعلق الساعات في األماكن الرئيسية من صالة القمار بحيث يكون العمالء على بينة من مرور الوقت. على 

ا  أداءلموظفين خالل ا يمكن لهذه المداخلة أن تقطع حدة .  عملهم المداخلة مع العمالء عندما يكون ذلك مناسبا

 .ار اإللكترونيةمقآالت الوطول فترة اللعب على 

 

 ماليةالمعامالت ال .13

 

 .  إن المركز ال يقبل أن يدفع العميل عن طريق الشيكات المصرفية

 

 .أمين الصندوق في قاعة القمار نقطة تواجديتم عرض لوحة بهذا المعنى قرب 

 

أو عن طريق  داا دفعه نق مكني في هذا المركز المقامرة آالتيربحه العميل من دوالر  1000دون أي مبلغ 

ا . شيك مصرفي إلى قيمتها اآلتية من تجميع النقاط والتي تصل واألرباح للقوانين تدفع جميع األرباح  تبعا

دوالر وما فوق بكاملها بموجب شيك مصرفي لحساب شخص وليس لحساب دفع نقدي. هذه األرباح  1,000

 في آالت القمار اإللكترونية. ستعملال يمكن صرفها مقابل نقاط ت

 

 .القمار ةقاع سجل مدفوعات األرباح فييحفظ 
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 الدعاية والترويج .14

 

اإللكترونية ومنتجاتها هي ممنوعة  القمار آالتعن  الغير موجهة لشخص معين إن جميع أشكال اإلعالنات

 .  في والية فيكتوريا

 

 أو التي تقام نيابة عن هذا المركز المركز يقوم بها هذااإللكترونية التي آالت القمار جميع اإلعالنات لغير 

. الوطنية للمعلنينالتي تبنتها الجمعية األسترالية  األخالقيةن تمتثل  لقواعد اإلعالنات يجب أ

(http://www.aana.com.au/pages/codes.html) 

 

المتبعة من  خالقاألقواعد  من منبثقةقياسه مقابل قائمة ضوابط  تمكل مشروع إعالن أو ترويج مقترح ي

 .الجمعية األسترالية الوطنية للمعلنين

 

 أنهامن مراجعة جميع مواد الدعاية والترويج للتأكد بدارة اإل تقومعالن، اإل نشركذلك، وقبل 

 الفوز؛حظوظ  وأالجوائز الربح أو  حتماالتغير زائفة أو مضللة أو خادعة بالنسبة ال 

 عتها؛بطبي غير مسيئة أو غير معيبة 

  ا  بأن المقامرة هي إستراتيجية معقولة لتحسين الوضع المالي؛ ال تعطي انطباعا

  القمار؛ تذاكرشراء  عندال تروج الستهالك الكحول 

  من دون أخذ موافقته المسبقة في أي إعالن اسم أي شخص فائز إدراجعدم. 

http://www.aana.com.au/pages/codes.html
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 قواعد السلوك طبيقت .15

 

لكل موظف جديد في فترة تأهيله عند مباشرته العمل.  إن قواعد السلوك هي جزء من رزمة معلومات تعطى

ا ن تدريبوالموظف لقد تلقى  .قواعد السلوكعن أهداف ومحتويات وطريقة تطبيق  ا

 

الموظفين أو العمالء يجب توجيهها إلى الموظف قبل الخاصة بقواعد السلوك من المرفوعة جميع القضايا 

 .لمعالجتهاالمناوب مدير المركز / المسؤول عن المقامرة المسؤولة

 

 . وك بشكل فعالقواعد السلواعتماد تطبيق  في نساعدويالموظفين الذين بالتنويه ب المركز إدارةستقوم 

 

 مراجعة قواعد السلوك .16

 

ا   كما يتم.  وزاريةي توجيهات ألو تنظيم ألعاب القمارقانون ل امتثالهالضمان  يتم مراجعة هذه القواعد سنويا

تشمل المراجعة .  المنصرمة ۱۲األشهر الـقواعد السلوك خالل طريقة عمل وفعالية  ةمراجع بنفس الوقت

خدمات الدعم العمالء وو الصلة، بما فيهم موظفي المركز يأخذ ردود الفعل من جميع األشخاص ذو

 . المختصة بمشاكل المقامرة

 

ا  ومن ثم في المركز المطلوبة للممارسات الحالية يتم تسجيل جميع التعديالت .  تطبيقها كلما كان ذلك ممكنا

ل  لقواعد السلوك يجب أن  تعديالت مقترحةأي . في سجل المقامرة المسؤولة للمركز عديالتجميع التتسج 

 .(VCGLR) لجنة تنظيم المشروبات الروحية وألعاب القمار في والية فيكتورياتخضع لموافقة 


