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 EGM/Keno رقمااللمقامرة المسؤولة فی مواقع المسلكية المهنية لقواعد 
 

 لمقامرة المسؤولةل بقواعد المسلكية المهنية التزام الموقع  .1
 

. امرة المسؤولةلمقع ملتزم بتقديم أعلى مستويات العناية بالزبائن واهذا الموق
 Responsible Gamblingلمقامرة المسؤولةة لقواعد المسلكية المهنيالوتصف 

Code of Conductآيفية قيامنا بذلك . 
 

والمقامرة المسؤولة في بيئة ُمنظمة هي عندما يكون متاحًا للزبائن خيارات 
وتعني . اتخاذ قرارات عقالنية ومعقولة اعتمادًا على ظروفهممستنيرة، ويمكنهم 

مسؤولية مشترآة وعمل جماعي من قبل قطاع القمار والحكومة واألفراد 
 .والمجتمعات

 
 في cashierأو شباك أمين الصندوق /هذه الرسالة معروضة عند مدخل قاعة القمار و

 .Club Kenoيع وهي معروضة أيضًا في الموقع عند نقطة ب. قاعة القمار
 
 

 المسلكية المهنية للمقامرة المسؤولةتوافر قواعد  .2
 

بائن زع الرئيسية، للم لغات المجتيشمل ذلك و، خطيشكلبسيتم توفير هذه القواعد 
شباك خل قاعة القمار أو د معند بذلك زبائن الإلعالمعرض لوحة ويتم . عند الطلب

 . في قاعة القمارالصندوقأمين 
 
. قع إنترنت موقع القمارمو ى علمجتمعغات اللأيضًا بمتوافرة تكون هذه القواعد وس

 ).موقع على اإلنترنت لموقع القمار كونا يدمك عنذل نطبقي(
 

  :تشمل اللغات
o اليونانية. 
o اإليطالية. 
o الفيتنامية. 
o الصينية. 
o العربية. 
o الترآية. 
o اإلسبانية. 
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 ؤولة سالمعلومات حول المقامرة الم .3
 
ضمنها   هذا الموقع معلومات حول المقامرة المسؤولة بمجموعة من النسق، ومنقدمي
 Electronic Gamingنيةو القمار اإللكترتالآعلى شورات، والملصقات، ونالم

Machine (EGM) بالعالمعلومات عرض ، وشاشة Player Information Displays 
(PIDs). 

  
  :تشمل األمثلة

 
 شكل مسؤوللمقامرة بآيفية ا )أ 

  
 
 
 
 آيفية اتخاذ قرار مسبق والتقّيد به )ب 

 

        
 
 

 توافر خدمات الدعم )ج 
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 األرصدةباح أو رلقانون، آافة األبموجب ا
، يجب رآثأ أو 1,000$ بمبلغ المتراآمة

رفي ال يمكن صبشيك مالكامل فعها بد
 م وال يمكن تقدي.ينقدمبلغ ويله إلى حت

  .لة القمارآ  علىصيدرل كباح بشألرهذه ا

 
 دفع األرباحالمتعلقة بياسة الس )د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنع المفروض على تقديم إئتمان للمقامرة  )ه 
 
 

 
 
 
 
 
 

 وقعتابع للمال self-exclusion program برنامج المنع الذاتي )و 
  

لحصول على ا ، وبوسع الزبائن إذا أرادواالمنع الذاتييقدم موقع القمار هذا برنامج 
 Responsible Gamingل المقامرة المسؤولةوالتحّدث مع مسؤمات عن البرنامج ومعل

Officer/ ناوب  الم المقامرةأو مديرGaming Duty Manager أو أخذ نسخة من ،
 .ار المعروض في قاعة القمSelf-Exclusion brochureمنشور المنع الذاتي 

 
حول دوري إرشادات مفيدة ل كالعرض في الموقع بششات وتعرض أيضًا شا

مات الدعم للذين دبخصال التعن جهات امعلومات تفصيلية  و،ؤولةسلمرة امقامال
رة دات عرض قاششاما يكون لدى الموقع دق هذا فقط عننطبي. (مقامرةاللديهم مشكلة 
 ).اتومعلم الهذهعلى عرض 

 
مجرد  وبعتماده،ال الحالي VGMIمنشور  تتضمن هذه الوثيقة

إدخال ي المعتمد يتم تاالذلمنع مج اانيد لبرجد رشوصدار منإ
  . في القواعدصورة عن المنشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لسنةالمقامرةن تنظيم قانويمنع 
2003Gambling Regulation Act 2003  

 للزبائن credit هذا الموقع من تقديم إئتمان
 .للعب على آالت القمار
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 المزيد من المعلومات )ز 

 
 :هذا الموقع للزبائن المزيد من المعلومات حول المقامرة المسؤولة، ومن ضمنهايقدم 

 
o  النقود تفهم"نترنت نولث على اإلمومة الكوك موقع حالدخول إلىآيفية 

Understanding Money  "au.com.understandingmoney.www 
o  برامج وآيف بوسع المقامرين وعائالتهم أو أصدقائهم إيجاد خدمات الدعم

  المقامرةشكلةم لديهمالية لدعم الذين الو ةومك وموقع ح،اتيالمنع الذ
au.gov.vic.problemgambling.www 
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 معلومات حول منتجات القمار .4
 

، ومن (EGM) يةونرلكتاإلقمار ال ت آالمن ألعاب قواعد آل لعبة يمكن االطالع على
على   (PID)لالعبامعلومات ض عر إلى شاشات ضمنها احتماالت الربح، بالذهاب

 عرض معلومات معلومات عن آيفية مشاهدة شاشاتالول على صويمكن الح. اآللة
معلومات عرض شور نأو بقراءة م/ و في الموقع، من أحد العاملينPID الالعب

 .وفي أماآن أخرى القمار  المتوافر داخل قاعة(PID) عباللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بق طين (Club Kenoبيع نقطة  متوافرة لالطالع عليها في آل Club Kenoد لعب عقوا

 ).Club Kenoها  يباع فيي المواقع التعلىفقط 
 

" How to Playآيفية اللعب " الذي يشمل تعليمات Club Keno Game Guidesدليل 
 Clubينطبق فقط على المواقع التي يباع فيها ( Club Kenoمتوافر في آل نقطة بيع 

Keno.( 
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  المسبقاستراتيجية االلتزام .5
 

 على (EGMs)كترونية لالزبائن الذين يلعبون على آالت القمار اإلموقع ُيشجع هذا ال
وجد لوحات في قاعة تو. وفهمر وفقًا لظإنفاقهالذي يريدون مبلغ الوقت ولل وضع حّد

بائن بوضع حّد لزصح أن يقوم ان تEGMsإللكترونية القمار وعلى آالت القمار ا
 .والتقّيد به

 
بين متابعة عا الموقع لالذة في هجود الموEGMsونية تروتتيح آافة آالت القمار اإللك

فية تفعيل يمات عن آوعلموتتوافر . لسة لعبج خالل أنفقوهبلغ الذي المالوقت و
العب الات وممعلعرض  في الموقع وفي منشور نليامعب من العللسة الابعة جمت

(PID)ض في الموقعو المعر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات عن تتضمنيعرض هذا الموقع أيضًا لوحات ومنشورات في قاعة القمار 
 :ؤشراتشمل هذه الم، وتاإلنفاق في فراط التي يمكن أن تؤدي إلى اإلؤشراتالم

o ؛ الموقعإغالق التوقف عند وقت صعوبة أو المقامرة في آل يوم 
o ؛ن أخذ استراحةوثر دآثالث ساعات أو أأي ل، ةالمقامرة لفترات طويل 
o ًا جدمحدود بشكل هتواصل مع المقامرين، وتصال اال الالعبتجنب ،

 ه؛ث حولحدا يمل لفعدة رُيظهر رًا ما دونا
o صلة ابائن أو مولزلين أو بقية ام من العاقودتراض النمحاولة اق

 ؛ أرباح آبيرةعند آسب ةرمقامال
o ؛رةمقاماء الن أثانفعالياعي أو جتماغير واني أو دسلوك ع 
o ؛ما خسرهاسترداد   الالعبمحاولة 
o ؛بةآتر أو الكوشعور بالتل ادرة عنامالمق 
o آمية آبيرة من الكحول شرب سيطرة بسببان الدفق. 
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 التفاعل مع الزبائن .6
 

بائن، ويشمل لز اةستويات عالية من خدمم بتقديم زمون ملتعي هذا الموقفالعاملون 
 .لةالمسؤورة مقاماء الزقع إلمولية اوزبائنهم ومسؤلصل واالمتدراك ذلك اإل

 
ئمًا دا جد المتوا المناوبةرمقامال مدير/مقامرة المسؤولةلل او هذا الموقع مسؤىولد
 .ًاتوحمفيكون الموقع ا دمعن
 

 ،ةرمقاملة الكشمبخصوص ات عن خدمات وممعللعاملين  يطلب من أحد اصأي شخ
مسؤول المقامرة هه إلى ي يتم توج لديه،ةرمقاماللة ك مشودوجهر عالمات ظأو ُي

 .اعدةسمصول على الح لل المناوبةرمقاممدير ال /المسؤولة
 
 لينام أحد العسوف يقومل وقبوآًا غير معالمات توتر أو سلظهر ُين الذي وبزال

 على سبيل ل هذه العالماتمشتأن كن موي. ساعدةم العرض تقديم وبالتحّدث معه
 :التعداد وليس الحصر

o قامرة عند مقف عن التو الصعوبةآل يوم أو المقامرة خص بشقيام ال
 ؛إغالق الموقع

o  ن أخذ دور أآثالث ساعات أو ثرة لمويلة، أي المقاطالمقامرة لفترات
 ؛راحةتاس

o جدًا، محدود بشكل هتجنب الالعب االتصال مع المقامرين، وتواصل 
 ؛ونادرًا ما ُيظهر ردة فعل لما يحدث حوله

o مقامرة صلة الابائن أو موالز ةلين أو بقيام من العودقنطلب اقتراض ال
 ؛عند آسب أرباح آبيرة

o رةمقاماء الن أثو انفعاليأاجتماعي  ريغني أو ادو عكهار سلوظإ. 
 :ساعدةم التتضمنيمكن أن 

o ة مع الزبون وتشجيعه على أخذ استراحة من آلقيام العاملين بالتحّدث 
 ؛القمار

o ان من نجمثل ف (لزبون اى علطباترم بعرض بعض العاملينقيام ال
ع ق موفي خصوصيةو ءًاوده رثآ أمكان في ا لتناوله)هوةقلي أو اشاال
 .مارقلا

ول ؤسمإلى الزبون لة حاتتم إ ةرماقمالمشكلة  ود عن وجًا ناجمكسلولإذا آان ا
 .ةالمقامرة المسؤول

 
ن في سجل حوادث ائزبة مع ال المسؤولالمقامرةول ؤ مساتصال  تفاصيليلسجت يتم
 يشمل ذلك، وResponsible Gambling Incident Register مقامرة المسؤولةال
. Privacy Actصية انون الخصو قأحكامل جهذا السيراعي  و،هذاتختم اجراء الذي اإل

 :ثدالحوال سجي فيلها جستم يتي تالوتشمل التفاصيل 
o ؛ الحادثة وقوعتاريخ ووقت 
o  ن؛العاملين المعنيي) أسماء(اسم 
o ؛)رًافتوامإذا آان ( اسم الزبون المعني 
o ادثة؛حلمحة عاّمة عن ال 
o مثل تقديم معلومات عن مساعدة (ذه العاملون اإلجراء الذي اتخ

 .)Self Exclusionي تالمنع الذا/Gambler’s Help رينمالمقا
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 المتعلقة بقيام العاملين بالمقامرةسياسة ال .7
 

 . ال ُيسمح للعاملين في هذا الموقع بالمقامرة على آالت القمار في أي وقت
 

لة ؤوسالمة رامق الم للعاملين حولنيمهوير الطيتم في آل سنة عقد جلسات للت
 الرزمةوتحتوي . المحلية Gambler’s Helpرين مقاممع خدمة مساعدة الالشتراك با
ؤولة امرة المسقمالعن ات وم على معل توظيفهمءد بدعناملون ها العملت يسيالت
 .ةرمقاملة الكمشخصوص عم بدمات الدوخ

 
 ةرمقام مشكلة البخصوصخدمات الدعم  .8

 
 بخصوصروابط قوية مع خدمات الدعم المحلية هذا الموقع ملتزم بالحفاظ على 

مة مع ظع بصورة منتالجتماي هذا الموقع بافويقوم آبار العاملين . ةرمقاممشكلة ال
 . ليةمحرين المامقدة المة مساعدخ
o يمكن أن تشمل األمثلة على هذه االجتماعات: 

إجراء جلسات سنوية لتدريب العاملين تقوم بإدارتها خدمة مساعدة  
 المقامرين المحلية؛

 Venueمدير الموقع/عقد اجتماعات مرتين في السنة بين مشغل 
Operator / Managerوخدمة مساعدة المقامرين . 

 
 Responsibleولةؤسلمرة اسجل المقام/ضبارةإعات في اهذه االجتم تفاصيليتم حفظ 

Gambling Folder / Registerأن تشمل تفاصيل ويجب .  في قاعة القمارد الموجو
 :االجتماعات

 وقت وتاريخ االجتماع؛ 
  االجتماع؛الذين حضرواص ااألشخ 
 ثها؛بحالمواضيع التي تم  
  االجتماع؛الناجمة عن فعالاأل/النتائج 
 .مدتاريخ االجتماع القا 
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 شكاوى الزبائن .9
 
أن  ،كوى حول تطبيق قواعد المسلكية المهنية هذه الذي لديه ش،عّين على الزبونيت

 ىويتم التحقق من آافة الشكاو. ارة الموقعديقوم بتقديمها خطيًا وبشكل مباشر إلى إ
  توجيهويتعّين. تطبيق هذه القواعدتتعلق بد من أنها أآمن قبل مدير الموقع للت

ين لالعام/ موقع إلى مدير المباشرة   اآلالتتشغيلبائن أو زحول خدمة الالشكاوى 
 سوف يقوم العاملون في الموقع بمساعدة الزبائن في هذا اإلجراء إذا طلب .ناوبينالم
 . ذلكممنه
 

ى بالطريقة وحّل الشكاويتم . ويتم التحقيق في الشكاوى بتفهم وبأقرب وقت ممكن
  :التالية
o آافة الشكاوى؛شعار باستالماإل شكل سريعيتم ب  
o ألنها ال تتعلق بتطبيق القواعد يتم إعالمك شكوى الإذا تقرر عدم التحقيق ب

 عن السبب؛
o ة/الموظفكوى معلومات من شقد يطلب مدير الموقع أثناء التحقيق في ال 

 كوى؛ش الموضوعالمعني حول 
o بشكل ل معك ام إلى تقرير ما إذا آان قد تم التعير الموقعدسوف يسعى م

 لة؛ؤوسلمالمقامرة ية لكسلالممعقول ووفقًا للقواعد 
o  راء الذي سيتم جإلالمك عن اإع شكواك، يقوم مدير الموقع بتم إثباتإذا

 ة؛لمشكلاتخاذه إلصالح ا
o  ائمًا عن نتيجة شكواك؛ديتم إعالمك 
o ولة؛ؤمسالرة مقامسجل ال/بارةضى في إشكو الفاصيليتم حفظ ت 
o كاوى إلى يتم تقديم معلومات عن الشVCGR إذا طلب ذلك.   

 
الجمعية االسترالية إلى إحالتها في الموقع يتم اك  شكوحّلتم التوّصل لإذا لم ي

 Institute of Arbitrators and Mediators Australia (IAMA)اء طلمحكمين والوسل
الجمعية االسترالية بصال ت االوى بالشكين المعنيطرفينأي من الوبوسع . لحلها
هاب إلى الذطرفين وللشروع بشكوى بوسع أي من ال. IAMA مين والوسطاءللمحك
 Disputeاع نز ارة حّلتم وتنزيل اس(www.iama.org.au) على اإلنترنت IAMA موقع

Resolver form إلىمقررالبعد تعبئتها مع الرسم تمارة سالتقديم هذه ا، وبعد ذلك  
الحكم /يقوم بعد ذلك الوسيطو. IAMA الجمعية االسترالية للمحكمين والوسطاء

مارات متوافرة ستهذه اال.  حّل للشكوىلتنسيق التوّصل إلىرفين لطال اكل باصتباال
 .أيضًا في هذا الموقع

. لفةكن موقلة لحلها قد تكتسلملها إلى هذه الهيئة ااسإر يتم ي التشكاوىال: مالحظة
ذهاب لموقع قبل اضية على مستوى الق الاولة حّلح مى علألطرافحث آافة اويتم 
 .ساطة المهنيةو الإلى
 
)  مشروعةغير و أمشروعةسواء آانت  (متعلقة بالشكاوىالالوثائق  ةفآا جب حفظي

من قبل لمقامرة المسؤولة لالطالع عليها ل اجس/ في إضبارةواعدضد ممارسة الق
VCGR عند الحاجة. 
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 حداثاأل .10
 

 آل مدخل قاعة قمار تمنع عند وتوجد لوحات ، بالمقامرةحداثممنوع قيام األ
 طلب إثبات بالعمرلين لافة العامآ ى عل مشترآةوليةؤسم وتقع . من الدخولحداثاأل

از رإذا لم يتم إب. على األقل سنة 18ه مرون عزبإذا آانوا غير متأآدين ما إذا آان ال
 .رة قاعة القمارغادملزبون  يجب الطلب من االمناسبةثبات اإلوثائق 

 
 بيئة القمار .11

 
ويمكن أن .  القمارةمن آلنتظمة ة مر على أخذ استراحات بصويتم تشجيع الزبائن

واع نل أمشتويمكن أن . ُمنظمةسبة ا اإلعالن عن منبشكللتشجيع هذا اكون ي
 :الُمنظمةت سباالمنا

o اإلعالن عن توافر شاي الصباح؛ 
o  ؛لألعضاءسحب اإلعالن عن 
o  الصباحلحانأالبدء بنشاطات مثل . 

قت و بأن الالزبائن رفق الرئيسية في الموقع لكي يعطفي آافة المناتوجد ساعات 
طات التي تجري في شاالنالعاملون بذآر الوقت عند قيامهم باإلعالن عن ويقوم . يمر

 .الموقع
 

  الماليةالتحويالت .12
 

 . مبالغ نقديةىإلصرفية من الزبائن  ماتكيشتحويل ال يقوم هذا الموقع ب
 

 .في قاعة القمارعند شباك أمين الصندوق روضة  معتبّين ذلكتوجد لوحة 
 

أو بشيك /ًا ودفعها نقدفي هذا الموقع يمكن  1,000$دون من آالت القمار األرباح 
 أو 1,000$  بمبلغةم المتراآاألرصدةباح أو راأل، آافة قانونب الوجوبم. رفيصم

هذه . يديل إلى مبلغ نقحويك مصرفي غير قابل للتبشبالكامل فعها دأآثر يجب 
 .آالت القمارعلى  بشكل رصيدمها يدمة ال يمكن تقاآرت الماألرصدةح أو ابراأل
 

 . في قاعة القمارPrize Payment Registerالجوائز وعات دفمسجل بيتم حفظ 
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 جيواإلعالن والتر .13
 

 في ة ممنوع(EGM)  لمنتجات قمار آالت القمار اإللكترونيةالمعنونة غير اتاإلعالن
 .ايتوركية فيوال
 

التي يقوم ، (EGM)بآالت القمار اإللكترونية   التي ال تتعلقاتنالعسوف تتقّيد آافة اإل
الن المعتمدة من قبل ع لإلنيةهلماخالقية اعد األو بالق،عنهبالنيابة قع أو موا الذبها ه
 B(Australian Association ofق حلم ظرأن(نين لسترالية للمعاال  الوطنيةيةعالجم

National Advertisers (see Appendix B). 
 

تم تطويرها من تحقق ئمة تقب مقابل قار مجويرأو تإعالن سوف يتم التحقق من آل 
 لضمان مراعاة AANA رالية للمعلنينتس اال الوطنيةقواعد األخالقية المهنية للجمعية

 .القواعدهذه 
 

 :ا اإلعالنية موادند من أنأآإضافة إلى ذلك سوف يقوم هذا الموقع بالت
o  فرص أو الجوائز أو االحتماالت حول خادعةلن تكون زائفة أو مضللة أو 

 .الربح
o  غير الئقةلن تكون ذات طبيعة عدوانية أو. 
o لتحسين الوضعة معقولة جييتلق انطباعًا بأن المقامرة هي استراخلن ت 

 المالي؛
o ات القمار؛جول أثناء شراء منتكحيج لتعاطي الو تقوم بالترنل 
o حبارأنه يتم تعريفه على  أي شخص  منموافقةال  على قبل نشرها حصلتقد 

 .لجائزة
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 تطبيق القواعد .14
 

ين امل العكافة التي يتم إعطاؤها لفيةيالتعر المعلومات  رزمةالقواعد هي جزء من
 ،لقواعدال اإدخ عند الذين آانوا موظفين ،نولملعاتلقى اولقد . ء توظيفهمالجدد عند بد

 .راءاتهاجض منها ومحتوياتها وإرول الغح دريبالت
 

رة مقامل الؤوبائن إلى مسالزن أو ولامعلاثيرها  التي ياضايقالحالة ويتعّين أن تتم إ
 .ها باالعتبارخذب ألاوير المندالم/ةلسؤومال
 

واتباع بيق طلية بتاّع بفونمو يقينن الذيلامالعسوف تقوم إدارة الموقع بتقدير 
 .القواعدالتي تنص عليها رسات امالم
 

 مراجعة القواعد .15
 
يهات ج توة وأيةرمقامالتنظيم م مراجعة هذه القواعد سنويًا لضمان تقّيدها بقانون تت

تها اليّعوفمراجعة تطبيق القواعد في هذا الوقت وسوف تتم أيضًا . رىخ أوزارية
المالحظات  ل علىوصالح ى إلجعةرالماى عوتس. ًا المنصرمةر شه12 ـ الخالل
قع، موفي العاملون ضمنهم ال ة، ومنّيعنمهات الالجاص وشخعليقات من آافة األوالت
 .ةرماقملة الشك مخصوص بالدعممات دبائن، وخلزوا
 

أية دوين تيتم .  آلما أمكنبيقهاط تك ذلدلوبة وبعالمطالتغييرات يتم النظر في وسوف 
 .لةؤوسالمرة امقلمل اجس/ييرات في إضبارةتغ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


