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ي المسؤ  للمقامرةمدونة قواعد السلوك 
ون�ة صالةولة �ف   EGM األلعاب االل��ت

ام المكان  .1 ف  المسؤولة  المقامرةمزاولة بال�ت

ي مدخل رَ ُتعْ 
ي  صالةض هذە الرسالة �ض

اف �ض  صالة القمار: األلعاب و/ أو عند طاولة الَ�َّ

م هذا  ض خدمة العمالء والمقامرة المسؤولة. توضح ُمطبقة لالمكان بتقد�م أع� معاي�ي �ل�ت
 المسؤولة ك�ف�ة الق�ام بذلك.  للمقامرةمدونة قواعد السلوك 

ر ا لناجم عن  �جب ع� مشغل المكان اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع وتقل�ل ال�ض
ي ذلك من خالل مراقبة رفاه�ة مشغ�ي آالت 

ي المكان المعتمد ، بما �ض
�شغ�ل آالت األلعاب �ض

ي آلة األلعاب والتدخل عندما �كون الشخص عرض 
ي اللعب المكثف والمطول �ض األلعاب ، وثيض

 سلوك  

 

ي  المقامرةُ�قصد بمصطلح  ي مبيض
ي وعقاليض

المسؤولة إتاحة الفرصة للعمالء لممارسة خ�ار منط�ت
كة  كما ظروفهم الخاصة.  و�تناسب مع والتب�، المعرفة  من  أساسع�  ي مسؤول�ة مش�ت �عيض

ض ع� �شاط المراهنات، والحكومة، واألفراد إجراء من خالل ات جماع�ة من قبل القائمني
 والمجتمعات المحل�ة. 

 

 واالطالع عليها  مدونة قواعد السلوكسهولة الوصول إ�  .2
 

ي ذلك إ� العمالء حال طلبها يتم إتاحة مدونة قواعد السلوك هذە 
ي صورة مكت��ة، بما �ض

�ض
ض بَ تُ  إعالن�ة الفتةإتاحتها باللغات المحل�ة الرئ�س�ة. كما ُتعرض   للعمالء مدونة قواعد السلوك نيِّ

اف داخل  ي مدخل قاعة األلعاب أو عند منصة الَ�َّ
 صالة القمار. هذە �ض

 
َ ُتنْ كما  ي  �ش

ويض  ع� الرابط االل��ت
�
ي لغات المجتمعات   لصالة القمار مدونة قواعد السلوك أ�ضا

�ض
ي للمكان)

ويض ي حالة توفر موقع ال��ت
 المحل�ة. (ينطبق هذا األمر �ض

 
ي اللغات التال�ة: سوف 

 يتم عرض مدونة قواعد السلوك �ض
 ة اليونان� •
 اإل�طال�ة •
 الفيتنام�ة  •
 الصين�ة  •
 الع���ة  •
ك�ة  •  ال�ت
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 اإلسبان�ة  •
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 المسؤولة  المقامرةمعلومات عن  .3

ي  من خاللالمسؤولة  المقامرةعن هذا المكان معلومات �عرض 
مجموعة من النماذج، بما �ض

ون�ة (  وما�يناتذلك ال�تيبات والملصقات   معلومات ع�   ُتعرضح�ث ) EGMاأللعاب اإلل��ت
ض االطالع عليها الشاشة   ). PIDs( �مكن لالعبني

 

: ر�اح األتتمثل س�اسة �ف  . أ  ع� النحو التا�ي
 

ض بمقت�ض القانون،  ي يتم المستحقات من  األر�احجميع  �ف يتعني ا�مة اليت الم�ت
ش�ك  دوالرا� أو أ��� بال�امل بموجب   2000بق�مة األلعاب  ما�ينات من  الحصول عليها 

�سمح  تلك المكاسب كأرصدة  التعامل معال �مكن �فه داخل المكان. ال يتم 
 ع� آلة القمار.  بالمراهنات

 
 للمقامرة تقد�م قروض حظر   . ب

 
 

 

 

  يوفر هذا المكان . ج
�
.  برنامجا ي

"الموظف  للعمالء التحدث مع  �جوز لالستبعاد الذايت
�سخة من كت�ب برنامج عن المراهنات" / "المدير المناوب" أو الحصول ع� سؤول الم

ي 
ي  المتاحاالستبعاد الذايت

 . صالة القمار �ض
 
 
 
 
 
 
 
 
ي ذلك ك�ف�ة  المقامرةمن المعلومات عن �مكن االطالع ع� الم��د  . د

المسؤولة، بما �ض
نتالدخول ع�    www.moneysmart.gov.au موقع حكومة ال�ومنولث ع� اإلن�ت

 حكو�ي مماثل عن "إدارة األموال.  أو أي موقع

  

ع� هذا المكان إقراض أي أموال للعمالء  �حظر 
األلعاب بمقت�ض   ما�يناتبغرض اللعب ع� 

   2003قانون تنظ�م المقامرة لعام 

http://www.moneysmart.gov.au/
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 المراهنات أنواعمعلومات عن  .4

ون�ة ( اإل ألعاب الما�ينات من قواعد كل لعبة�مكن االطالع ع�  ي ذلك EGMل��ت
)، بما �ض

"عرض المعلومات الخاصة  إ� شاشة الدخول ع�فرص الفوز، من خالل التعرف ع� 
) من  PIDك�ف�ة الوصول إ� شاشة ( االستفسار عن  ) ع� األلة نفسها. و�مكن PIDبالالعب" ( 

ض و / أو من خالل قراءة كت�ب  )،  PIDالخاصة بالالعب" (  معلومات"عرض الأحد الموظفني
 . القمار صالة المتوفر داخل 

 
ات�ج�ة  .5 ام بها مسبقة وضع حدود اس�ت ف ام المسبق)  واالل�ت ف  (االل�ت

ون�ة   ما�ينات�مارسون المقامرة باستخدام العمالء الذين �شجع هذا المكان  األلعاب االل��ت
 )EGMs ض  ) ع� تحد�د وقت ومقدار الفتات  وهناك . الخاصة وفقا لظروفهممن المال معني

ي 
ام بها. تو�ي   EGMs شاشات وع� القمار  صالةإعالن�ة �ض ض  العمالء بوضع حدود واالل�ت

ون�ة ( ما�ينات توفر جميع  ي هذا المكان لالعب إمكان�ة متابعة الوقت EGMsاأللعاب االل��ت
) �ض

ي األموال وحجم  تتوفر معلومات حول ك�ف�ة تفع�ل كما خالل جلسة اللعب.  تم إنفاقها اليت
ي  

ي المكان و�ض
ي المكان المتاح Yourplayكت�ب خاص�ة تتبع جلسات اللعب من موظ�ض

 . �ض
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 مع العمالء  التفاعل .6

م  ض ي هذا المكان  العاملون�ل�ت
ي جميع األوقات �ض

مست��ات عال�ة من خدمة العمالء، بما   بتقد�م �ض
ي ذلك 

ام بمسؤول�ة المكان نحو �ض ض  المقامرةاالهتمام بالعمالء ومتابعتهم الدائمة، واالل�ت
 المسؤولة. 

ي 
ي جميع األوقات  هذا المكانيتوفر �ض

مدير "/   "المسؤولة المقامرةموظف مسؤول عن "�ض
ي المكان. المراهنات المناوب"

 ، يتم تعيينه عند بدء النشاط �ض

ض يتم توج�ه أي شخص �لجأ إ�  عن أي مشكلة خاصة  لحصول ع� معلومات  لأحد الموظفني
إ�  مراهناتهأو يبدي أي عالمة تدل ع� أن لد�ه مشكلة ما بخصوص  ،المقامرةبخدمات 

لتقد�م المساعدة  "مدير المراهنات المناوب"/  "المسؤولة المقامرةالموظف مسؤول عن "
 له. 

ِهر أي عالمة من عالمات الضيق أو  سوف يتوجه موظف من مو  ي المكان إ� أي عم�ل ُ�ظ�
ظ�ض

م أو يرتكب أي سلوك غ�ي مقبول، و�عرض عل�ه تقد�م المساعدة. وقد تتضمن تلك  الت�ب
 العالمات، ع� سب�ل المثال ول�س الح�، ع� شخص 

ي من مشكلة ُ�فهم منها أنه  مظاهر يبدي أي  •
ي ما �عايض

 ؛ المقامرة�ض
ِهر أي  • ي بت�ف يَ ُ�ظ�

، أو �أيت
�
ي أو غ�ي مقبول اجتماع�ا

أو  م ع� الضيق نُّ سلوك عدوايض
 ؛للمراهناتأثناء ممارسته التأفف 

اض أموال من  • ي المكان�طلب اق�ت
ض �ض ي  ،أو من عمالء آخ��ن العاملني

  المقامرةأو �ستمر �ض
ة؛   باستخدام عائدات من مكاسب كب�ي

ة زمن�ة ط��لة  المقامرة�مارس  •  ع� مدى ف�ت
�
ي  –يوم�ا

لمدة  المقامرةأي، �ستمر �ض
 ثالث ساعات أو أ��� دون توقف؛ 

جدا� مع أي  و�تحدث باقتضاب شد�د ، المقامرةأثناء  اتصال بآخ��نيتجنب أي  •
.  ردود أفعالأي يبدى ال شخص آخر، و     لما �جري حوله من أحداث إال نادرا� جدا�

 

ي هذە الظروف، �جوز 
ض و�ض تقد�م المساعدة المناسبة استنادا� إ� الظروف الخاصة بكل  للعاملني

 موقف، ع� سب�ل المثال: 

 ؛ التحدث مع العم�ل و�شج�عه ع� أخذ قسط من الراحة •
ي   ع� سب�ل المثال، فنجان منتقد�م بعض المرطبات إ� العم�ل (  •

الشاي أو القهوة) �ض
ي مكان أ��� 

 �ض
ً
 صالة القمار؛هدوًء وخصوص�ة

   ته لصالة القمار. اتخاذ ترتيبات مغادر  مع العم�ل بخصوص إبداء االستعداد للتنسيق  •
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ي  المقامرة المسؤولة"عن سؤول الموظف الم" بواسطةمع العمالء  المحادثات�سج�ل يتم 
�ض

ض  المقامرةسجل " ي تم اتخاذها اإلجراءات المسؤولة"، مع تضمني �خضع هذا السجل إ� . اليت
ي السجل

 ع�:  قانون الخصوص�ة. و�شمل التفاص�ل المطلوب إدراجها �ض

 التواصل مع المقام��ن  -التفاعل مع العمالء  6.1

 

 �جب ع� عامل المكان التأ�د من أن االتصاالت مع العمالء ال:  6.1.1

ي منطقة آلة األلعاب ؛(أ) حث الشخص ع� 
 الدخول أو البقاء �ض

) ؛ أو ي
ا من مخطط الوالء القانويض ي �شكل جزء�  (ب) الحث ع� �شغ�ل آلة األلعاب (باستثناء االتصاالت اليت

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال 
(ج) تع��ز أو �شجيع المرافق أو المفاه�م الخاطئة حول آالت األلعاب ، بما �ض

 الح�: 

 شخص ما بأنه �مكنه أو �مكنها كسب المال من لعب آلة األلعاب ؛أنا. إخبار 

ى آللة األلعاب قد دفعت أو لم تدفع ، أو أنها  ثان�ا. إخبار شخص ما بأن آلة األلعاب أو الجائزة ال��ب
 مستحقة الدفع ، مكاسب ؛ 

 ثالثا. مناقشة الحظ أو الخرافات ؛

ي أ ا. إخبار شخص بأن "القرب من الخطأ" �عيض  ن آلة األلعاب ع� وشك دفع المكاسب ؛ رابع�

vاح أو �شجيع االعتقاد بأن دوران ع� آلة األلعاب ل�ست مستقلة عن دوران آخر ع� آلة األلعاب ؛  . اق�ت

ات�ج�ات �مكن للشخص استخدامها للفوز عند لعب آلة  اح أو �شجيع االعتقاد بأن هناك اس�ت السادس. اق�ت
ي يتم المراهنة عليها)  ألعاب (ع� سب�ل المثال ، ز�ادة أو تقل�ل مبلغ الرهان ل�ل سطر أو عدد الخطوط اليت

 ؛ أو

 سابعا. إخبار شخص أنه �ستحق الفوز. 

�جب ع� مشغل المكان اتخاذ خطوات معقولة للتأ�د من أن االتصاالت مع العمالء تثبط اللعب   6.1.2
ي آلة األلعاب. 

 المكثف والمطول �ض

 ، �جب أال �دفع مشغل المكان الشخص إ�:  EFTPOSباستثناء الفتات  6.1.3

 (أ) سحب أموال أو سحب الم��د من األموال من �سه�الت نقد�ة ؛ أو 

ض ذلك  (ب) مغادرة المكان المعتمد للحصول ع� المال ، أو الحصول ع� الم��د من المال ، لتمكني
ي آلة األلعاب. 

ي اللعب �ض
 الشخص من اللعب أو االستمرار �ض

ا إ� مرفق نقدي عند طلب العم�ل ذلك. ومع ذلك  6.1.4  ، �مكن لمشغل المكان أن يوجه شخص�
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 عالمات ال�رب  -التفاعل مع العمالء  6.2

 

�جب ع� مشغل المكان اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان مراقبة منطقة آلة األلعاب  6.2.1
ي جميع األوقات منطقة آالت 

 األلعاب المتاحة لأللعاب. ومداخل منطقة آلة األلعاب �ض

ي منطقة آلة   6.2.2
�جب ع� مشغل المكان اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان مراقبة العمالء �ض

ر المقامرة.   األلعاب بانتظام لمراقبة السلوك الذي يتوافق مع �ض

ي اللعب المكثف أو الم 6.2.3
ا ع� االنخراط �ض ي �جب ع� مشغل المكان أال �شجع أو �حث شخص�

طول �ض
 آلة األلعاب. 

احة من منطقة آلة األلعاب ح�ث  6.2.4 من المتوقع أن �طلب مشغل المكان من الشخص أن �أخذ اس�ت
 حدث تفاعل وقرر هذا التفاعل أن الشخص غاضب أثناء اللعب أو طلب المساعدة نت�جة أللعابه. 

ة من المتوقع أن يتفاعل مشغل المكان مع شخص تمت مالحظته وهو �لع  6.2.5 ب آالت األلعاب لف�ت
احة من منطقة آلة األلعاب.   ط��لة دون انقطاع و�طلب من هذا الشخص أن �أخذ اس�ت

 من المتوقع أن يتفاعل عامل المكان مع شخص:  6.2.6

احة من منطقة آلة األلعاب ؛ احة ورفض االس�ت  (أ) طلب االس�ت

ي نفس الوقت ؛ أو 
 (ب) �شغ�ل أجهزة ألعاب متعددة �ض

 ز ألعاب لتشغ�ل جهاز ألعاب آخر. (ج) حجز جها

 

 

 

  للعم�لوالء المعلومات عن برنامج  .7

 : ملحوظة

ي مدونة قواعد السلوك البند هذا  ُ�طبق  7-1
ي حالة للمضار�ة المسؤولة الخاصة بنا �ض

فقط �ض
ي إطار للعم�ل، والء  برنامجتوفر 

ي هذا المكان  ،"قانون تنظ�م المراهنات"من  3-1القسم  �ض
. �ض

ض  : و�تم�ي ي
 برنامج الوالء هذا باآليت
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 متابعة إنفاق الالعب؛ و  •
 المكاسب المحققة استنادا� إ� حجم هذا اإلنفاق.  •

ي أو االنضمام إ� برنامج ال �سمح لألشخاص  7-2
ي من االستمرار �ض

الذين قرروا االستبعاد الذايت
 الوالء. 

ي المكانوالء ال برنامجاالنضمام إ� عند 
ي  ،المطبق �ض

 أقرب وقت ممكن بعد ذلك، سيتم  أو �ض
ي 

 صورة تح����ة، وتتضمن: تقد�م المعلومات �ض

 و الوالء؛  برنامجقواعد  •
 الحصول ع� المكافآت؛ و�ف�ة ك •
داد المكافآتك •  و؛ �ف�ة اس�ت
 ط الحق فيها. و المكافآت، وسق�ة تقادم ك�ف  •

ض يتم  ي برنامج الوالء إبالغ العمالء المشاركني
نامج  كجزء من حهم  ترا�مت لصالعن أي فوائد �ض ال�ب

 من خالل 
�
 الذي �حددە المكان. ، وع� النحو ع� األقل)  ب�ان مكتوب ع� أساس دوري (سن��ا
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ي المكان مزاولة س�اسة  .8
ف �ف  المراهنات للعاملني

ف ع� المكان اخت�ار خ�ار واحد   **يتعني

 إما 

ي المكان بالمقامرة ف�ه  عدم السماح**
ض �ض ي ذلك ع� اإلطالقللعاملني

ألعاب  مزاولة، بما �ض
ون�ةاإل الما�ينات اء تذا�ر ال�انص�ب. ات األخرى ، أو المراهن) Keno(  ، ال�ينو ل��ت  أو �ش

 أو 

ي المكان بالمقامرة أثناء ن��ات عملهم. عدم السماح  
ض �ض  للعاملني

ي المكان �جوز وهنا، 
ض �ض ط عدم ارتدائهم الزي للعاملني ي غ�ي أوقات العمل، ��ش

المقامرة �ض
ة لهم كأفراد مُ  ض ي صالة القمار ْص خَّ رَ الرس�ي للمكان، مع عدم ارتداء الشارة المم�ي

،   لهم بالعمل �ض
ي السجلمغادرتهم المكان وتغيبهم عنه منذ آخر ورد�ة عمل مع 

   . ُمْثَبتة �ض
 

 أو 

ي هذا المكان بلعب  8.1
ي القائمة ح�ث يتم ال ُ�سمح لموظ�ض

ي يوم عمل مدرج �ض
آلة ألعاب �ض

 توظ�ف الموظف. 

 

ض حيت �كونوا ع� درا�ة ب��ادة خطر   8.2 �جب ع� مشغل المكان توف�ي المعلومات للموظفني
ر من المقامرة.   ال�ض

 

 زائد، باإلضافة إ� أي من البدائل المذكورة أعالە 
ض ع� ا اف�ة لمراهناتُتعقد دورات تدر�ب�ة سن��ة لتأه�ل العاملني بالتعاون مع   المسؤولة االح�ت

المراهنات المسؤولة وعن  عن. تتوفر معلومات الق��بة من المكان "مساعدة المقامر"خدمة 
ي يتسلمها العاملون المعن�ة ب دعمالخدمات  مشا�ل المراهنات ضمن مجموعة التعل�مات اليت

 عند بدء العمل. 
 

المراهنات خاصة بمشكلة سوف يوفر المكان المساعدة ألي موظف �فصح عن أن لد�ه أي 
، وخدمات الدعم  المرتبطةمشا�ل الكاف�ة عن معلومات  من خالل التأ�د ع� حصوله ع� 

ام المتاحة. سوف ُيراَ�  ي اح�ت
، ولن يتم �سج�ل أ�ة مسائل من الخصوص�ة حق الموظف �ض

ي 
 . السجلهذا القب�ل �ض

 
 مشا�ل المراهنات الدعم المعن�ة ب خدمات  .9
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م هذا المكان  ض ي تنشأ الدعم المعن�ة بالبالحفاظ ع� روابط ق��ة مع خدمات �ل�ت مشا�ل اليت
 نت�جة �شاط المراهنات. 

�
ي �جتمع كبار داخل�ا

ض �ض خدمة  هذا المكان �شكل منتظم مع العاملني
ي و"" الق��بة من المكان، مساعدة المقامر"

". وتوضح األمثلة صالة القمارمسؤو�ي الدعم �ض
ي ننتهجها للتواصل مع  ي " و" مساعدة المقامر" خدمة التال�ة ال��ف�ة اليت

صالة  مسؤو�ي الدعم �ض
 ": القمار
ض عقد دورة تدر�ب�ة   •  ع� األقل (  منتظمة للعاملني

�
اف ) مرة واحدة سن��ا ، تحت إ�ش

ي دائرة المكان؛خدمة "مساعدة المقامر" 
ي تقع �ض  اليت

ل/ مدير عقد اجتماعات  • ض "ُمَشغِّ ات دور�ة ع� مستوى اإلدارة بني صالة  ع� ف�ت
ي خدمة  " و القمار

ض �ض ي " / " مساعدة المقامر"العاملني
 . " صالة القمارمسؤو�ي الدعم �ض

ي بتفاص�ل يتم االحتفاظ 
ي ما دار �ض

أن  . �جب المراهنات المسؤولة"سجل " هذە االجتماعات �ض
 البنود التال�ة:  تتضمن تفاص�ل االجتماع

 ؛وقت وتار�ــــخ االجتماع •
�ن   • ي االجتماعب�انات الحا�ض

 ؛�ض
ي تمت مناقشتها  •  ؛الموضوعات اليت
 ؛ من االجتماعالُمسَتّخلصة النتائج / بنود العمل  •
 االجتماع القادم.  توق�ت عقد  •

لديهم إدارة يوم�ة لتشغ�ل  من المتوقع أن �ضمن مشغل المكان أن �جتمع الموظفون الذين 
ي المكان مرة  

ض مع عامل دعم المكان المرشح �ض المكان المعتمد وضباط المقامرة المسؤولني
 واحدة ع� األقل كل ستة أشهر. 

 
 
 

 شكاوى العمالء  .10
 

ي تقدم شكوى 
تطبيق مدونة السلوك هذە تقد�م متعلقة ب�جب ع� العم�ل الذي يرغب �ض

ةً  خط�ةكوى ش إ� إدارة المكان. سيتم فحص جميع الشكاوى من قبل مدير المكان  مبا�ش
َجههذە المدونة. �جب أن  بتطبيق للتأ�د من أنها تتعلق  الشكاوى المتعلقة بخدمة العمالء  ُتوَّ

ةً  ما�ينات �شغ�ل أو عمل�ات  ون�ة مبا�ش ض  األلعاب االل��ت . إ� مدير المكان / الموظفني ض المناو�ني
ي المكان مساعدة العمالء   سوف يتو� العاملون

ي �ض
إجراءات تقد�م الشكوى إذا ما ُطلب منهم  �ض

   ذلك. 
 

ي 
ي أقرب وقت ممكن. الشكاوى مع مراعاة الحساس�ة أسباب يتم التحقيق �ض

حل و�تم و�ض
: الشكاوى   باألسلوب التا�ي

ي واستالم جميع الشكاوى ع� الفور؛ يتم  •
 اإلقرار بتل�ت

ي الشكوى ما إذا  •
سيتم  لعدم اتصالها بتطبيق مدونة السلوك،  تقرر عدم التحقيق �ض

 األسباب؛ هذە بإخطار العم�ل 
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ي الحصول ع� معلومات من  •
ي الشكوى، �جوز "لمدير المكان" الس�ي �ض

أثناء التحقيق �ض
ي   موض�ع الشكوى؛ بالموظف المعيض

ي التحقق عما إذا كان العم�ل قد تم التع •
امل معه �شكل معقول، �س� "مدير المكان" �ض

 لمدونة السلوك هذە؛ 
�
 ووفقا

ب�بالغ العم�ل باإلجراء  "مدير المكان�قوم "، ثبوت�ة بأسان�د  مةعَّ دَّ إذا كانت الشكوى مُ  •
 الواجب اتخاذە لمعالجة المشكلة؛ 

ي جميع األحوال بما تم ح�ال الشكوى المقدمة؛ َط ُ�ْخ  •
 ر العم�ل �ض

ي "سجل المراه •
 نات المسؤولة"؛ ُتحفظ تفاص�ل الشكاوى �ض

ي وال�ة ف�كتور�ا (  توا�ض  •
) بمعلومات VCGLRلجنة تنظ�م أ�شطة المراهنات والخمور �ض

 عن الشكاوى ميت طلبت ذلك. 
 

 داخلحل شكوى إذا تعذر 
�
ي المكان،  محل�ا

ض والوسطاء �ض يتم إحالتها إ� مؤسسة المحكمني
ال�ا (  ي الشكوى �جوز ألي من ) للبت فيها. IAMAاس�ت

ي  IAMAاالتصال بــ ( طر�ض
وع �ض ). لل�ش

ض طرف �مكن ألي  تقد�م شكوى،  ي  IAMAالدخول ع� موقع من الطرفني
ويض االل��ت

 )www.iama.org.au اع"، )، وتحم�ل نموذج ض بعد ومن ثم تقد�م هذا النموذج "حل ال�ض
بكال  االتصال الوس�ط / المحكم بعد ذلك . يتو� IAMAالمقررة إ� مع الرسوم است�فاء ب�اناته 

ض لتسه�ل التوصل إ� حل.   الطرفني
من  و المرسلة إ� هذە الهيئة المستقلة تكلفة مرتفعة. الشكاوى �جوز أن تتطلب مالحظة: 

داخل حدود المكان قبل التوجه إ� الوساطة ميع األطراف حل المسألة المفضل أن �حاول ج
 �ة. المهن

 
ض حفظ  ي المتعلقة ببجميع الشكاوى  الخاصةالوثائق يتعني

المراهنات سجل "المدونة �ض
ي وال�ة ف�كتور�ا  المسؤول

ة" لالطالع عليها من قبل لجنة تنظ�م أ�شطة المراهنات والخمور �ض
 )VCGLR .حسب الحاجة ( 

 
11.  َّ�

ُ
 األشخاص الق

 
 منتجاتالبيع  و�دخل ضمن هذ الحظر ، القمار �حظر ع� األشخاص الُق�َّ ممارسة 

ي إعالن�ة  والفتاتوالخدمات المرتبطة بالقمار للقا��ن. وهناك عالمات إرشاد�ة 
مدخل  �ض

ض مسؤول�ة يتقاسم . الصالة دخول �َّ القُ تحظر ع� القمار جميع صاالت  جميع الموظفني
ي حالة عدم التأ�د من أن سن العم�ل ال �قل عن طلب إثبات 

ي حالة الفشل  18السن �ض
. �ض

�
عاما

ي إبراز ما يثبت السن
 . القمار مغادرة صالة ه ، �جب أن ُ�طلب من من جانب العم�ل �ض

 
 بالمراهنات الجو العام المح�ط  .12

 
ات راحةالعمالء ع� أخذ يتم �شجيع  األلعاب  ما�يناتع�  مزاولة المراهناتمنتظمة من   ف�ت

ون�ة. و�جوز أن �أخذ هذا التشجيع صورة من صور   مثل:  البالغات الُمذاعةاالل��ت

http://www.iama.org.au/
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وبتقد�م بدء اإلعالن عن  •  الصباح؛ م�ش
 ؛ لألعضاء سحب قرعة اإلعالن عن  •
 الصباح.  أنغامبدء أ�شطة مثل اإلعالن عن  •

 
ي أما�ن ساعات  يتم تعليق 

ي صالة القمار بغ�ة أن  ظاهرة تغ�ي �ض
جميع المناطق الرئ�س�ة �ض

 مرور الوقت. �كون العمالء ع� بينة من  
ي س�اق تنف�ذ 

المعتادة، يتو� العاملون التفاعل مع العمالء ميت الحت الفرصة لهذا مهامهم و�ض
ات هذا التفاعل. وسوف �كون ل ا� ع� ك� الف�ت ي �ستغرقالزمن�ة الط��لة األمر تأث�ي العمالء  ها اليت

ي 
ي تمتد إ� ساعات ط��لة من اللعب ع� مزاولة المراهنات، �ض األلعاب  ما�ينات أو تلك اليت

ون�ة   . EGMاالل��ت
 

ي وقت   12.1
�جب أال �شجع مشغل المكان الشخص ع� �شغ�ل العد�د من أجهزة األلعاب �ض

 واحد. 
�جب ع� مشغل المكان اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتثب�ط الشخص عن حجز جهاز  12.2

ي منطقة آلة األلعاب. 
 ألعاب من أجل �شغ�ل جهاز ألعاب آخر �ض

اب خارج أرض�ة آلة األلعاب ، �جب ع� عامل  12.3 خالل ساعات عمل مرافق الطعام وال�ش
و�ات وتقد�مه دون الحاجة إ� دخول  المكان التأ�د من أنه �مكن للشخص طلب الطعام  والم�ش

 منطقة آلة األلعاب. 
ط أن يتم  12.4 ي آلة األلعاب ��ش

ا �ض و�� ا أو م�ش ا أو �لعب طعام� ا جالس� قد �قدم عامل المكان شخص�
 تقد�مه كجزء من التفاعل مع هذا الشخص. 

 
 

 ضابط القمار المسؤول 13

 

ض عن المكان (األما�ن) المعتمد. �جب ع� مشغل المكان ترشيح ضباط  13.1  القمار المسؤولني

ي تتوفر  13.2 ي جميع األوقات اليت
ي منطقة آلة األلعاب �ض

ا �ض �جب أن �كون ضابط المقامرة المسؤول متاح�

 فيها آالت األلعاب لأللعاب. 

ا �ف�د بأن ضابط مقامرة  13.3 ي منطقة آلة األلعاب إشعار�
�جب ع� عامل المكان عرض �شكل بارز �ض

ي جميع األوقات. 
 مسؤول متاح للمساعدة �ض

 �جب ع� ضابط المقامرة المسؤول اتخاذ جميع الخطوات المعقولة من أجل:  13.4

 (أ) مراقبة منطقة آلة األلعاب والتأ�د من االمتثال للقانون واللوائح وهذا القانون ؛

ي سجل ا
ض لحوادث المقامرة المسؤولة والتدخالت �ض  لمقامرة المسؤول ؛ (ب) ضمان �سج�ل الموظفني

ورة ؛  ر المقامرة و�قدمون المساعدة عند ال�ض ا يتوافق مع �ض
�
 (ج) مراقبة العمالء الذين �ظهرون سلوك
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ر المقامرة ؛ و ر المقامرة وك�ف�ة االستجابة لعالمات �ض ض �شأن �ض  (د) تقد�م المشورة للموظفني

ي المكان المعتمد. (ه) الرد ع� استفسارات وشكاوى العمالء �شأن تور�د 
 المقامرة �ض

�جب ع� ضابط المقامرة المسؤول إ�مال الخدمة المسؤولة المحددة لتدر�ب المقامرة ، إن  13.5

 وجدت. 
 

 . سجل القمار المسؤول14

 

�جب ع� مشغل الموقع إ�شاء سجل مقامرة مسؤول والحفاظ عل�ه ، و�جب عل�ه التأ�د من  14.1

ي ذلك: �سج�ل تفاص�ل جميع حوادث وتدخ 
ي هذا السجل ، بما �ض

 الت المقامرة المسؤولة �ض

 (أ) تار�ــــخ ووقت وق�ع الحادث ؛

 (ب) تفاص�ل الحادث ؛

 (ج) تفاص�ل التدخل ردا� ع� الحادث ؛

 (د) تفاص�ل استجابة العمالء للتدخل ، إذا كانت معروفة ؛

ي سجل المقامرة المسؤول ؛ و
 (ه) تار�ــــخ ووقت �سج�ل اإلدخال �ض

 فرد ، إذا قدم ذلك طواع�ة من قبل ذلك الفرد. (و) اسم ال

ي سجل القمار المسؤول لمدة ال تقل عن ستة  14.2
�جب ع� مشغل الموقع االحتفاظ بالمعلومات �ض

ي سجل القمار المسؤول. 
 أشهر من يوم �سج�له �ض

مرة  �جب ع� مشغل المكان تقد�م �سخة من سجل القمار المسؤول إ� اللجنة الف�كتور�ة للمقا 14.3

 وتنظ�م الخمور عند الطلب. 

ي سجل المقامرة المسؤول لعامل دعم المكان ألغراض  14.4
�جوز لمشغل المكان تقد�م معلومات �ض

�طة أال تتضمن المعلومات اسم أو خصائص تعریف أي  التدر�ب والتط��ر �ش
 شخص.

 
 

 التعامالت المال�ة  . 15
 

ي ال 
 صالة القمار هذە.  ُتقبل الش�كات الم�ف�ة من العمالء �ض

 
ي صالة  الفتةيتم عرض 

اف �ض ي مكان تواجد الَ�َّ
 . األمر �ش�ي إ� هذا القمار إعالن�ة �ض
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ي تقل عن  األر�اح �ف�مكن  ي صالة األلعاب  ما�يناتدوالر من  2000اليت

ون�ة �ض االل��ت
و�موجب القانون، �جب دفع جميع المكاسب أو األرصدة    القمار هذە نقدا� أو �ش�ك. 

ا�مة البالغة ال دوالر أو أ��� بال�امل عن ط��ق ش�كات ال �مكن �فها نقدا. ال  2 000م�ت
ي مزاولة المراهناتتلك المكاسب أرصدة اعتبار  �مكن

 القمار.  آالتع�  ُ�ستخدم �ض
 

ي صالة األلعاب. �سجل "يتم االحتفاظ 
 �ف المكاسب" �ض

 
و�ــــج  .16  الدعا�ة وال�ت

 
ي وال�ة ف�كتور�ا 

األلعاب  لما�يناتالمعنون عن منتجات المقامرة اإلعالن غ�ي �حظر �ض
ون�ة (   ). EGMاالل��ت

 
م ض ي  أشكال جميع تل�ت من قبل صالة القمار هذە أو بالن�ابة عنها بمدونة   تبنيها يتم اإلعالنات اليت

ال�ةالجمع�ة قواعد السلوك الخاصة باإلعالنات المعتمدة من  ض  األس�ت  الوطن�ة للمعلنني
 )AANA ( . )http://www.aana.com.au/pages/codes.html(   
 

ض مقابل قائمة مرجع�ة َح �تَ قْ كل إعالن وترو�ــــج مُ يتم فحص   ال�ةالجمع�ة  من إعداد ني  األس�ت
ض (  ي لضمان ) AANAالوطن�ة للمعلنني  . االمتثال بقواعد سلوك المهيض

 
، ستقوم اإلدارة بمراجعة جميع المواد و عالوة ع� ذلك، و  و�ج�ة  قبل الن�ش اإلعالن�ة وال�ت

و�ج�ة   لضمان أن إعالناتنا وعروضنا ال�ت
أو  باحتماالت ال��ــحكاذبة أو مضللة أو خادعة ف�ما يتعلق   تتضمن أي معلوماتال  •

 الجوائز أو فرص المكسب؛ 
ي طب�عتها؛ معيبة إ�حاءاتال تتضمن أي إساءة أو  •

 �ض
 بأن المقامرة �ي أي انطباع تع�ي ال  •

�
؛ا ض الوضع الما�ي ات�ج�ة معقولة لتحسني   اس�ت

اء تذا�ر  • و�ات ال�حول�ة أثناء �ش  ؛المراهناتال �شجع ع� تناول الم�ش
ة أو إصدار، عن ه��ة أي شخص �فوز بجائزة دون الحصول ع�   • ي أي ��ش

ال تفصح، �ض
 الموافقة ال��حة منه.  

 
 

 تطبيق مدونة السلوك .17
 

ل المدونة 
�
 ُ�َشك

�
ممن المعلومات التع��ف�ة  جانبا ي ُتَقدَّ ض الجدد عند بدء  اليت إ� جميع الموظفني

  كما يتل�ت العمل.  
�
الغرض من هذە المدونة ومحت��اتها و�جراءات  ع� الموظفون تدر�با

 تنف�ذها. 
 

http://www.aana.com.au/pages/codes.html
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ها الموظفون أو العمالء  إحالة�جب  ي يث�ي "الموظف المختص المدونة إ�  �شأنالمسائل اليت
 التخاذ الالزم.  "المدير المناوب"ولة" / بالمقامرة المسؤ 

 
ض  إثابةسيتم  مون بتطبيق الممارسات الواردة بها الذين العاملني ض يتبنون مدونة السلوك و�ل�ت

 . المكانبكفاءة من قبل إدارة 
 

 
 مراجعة مدونة السلوك  .18

 
وأي  "المقامرة لقانون تنظ�م "لضمان امتثالها ُتجرى مراجعة سن��ة لمدونة السلوك هذە 

ي هذا الوقت تقي�مأ�ضا  ىرَ ْج �ُ . و أ خرى "توجيهات وزار�ة"
تها  وفعاليتنف�ذ المدونة  أسلوب �ض

جميع  آراء وتعل�قات  إ� الحصول ع� تهدف هذە المراجعة السابقة.   شهرا�  12 ـخالل ال
ي 

ي ذلك موظ�ض
، بما �ض ض شا�ل  خدمات الدعم المعن�ة بمو صالة القمار أصحاب المصلحة المعنيني

 المقامرة. 
 

ات المطلوب إجرا ي التغي�ي
ض االعتبار، ومن ثم ؤ يتم النظر �ض ها ع� ممارسات صالة القمار بعني

 
�
ي تنف�ذها حيثما كان ذلك ممكنا

ات �ض " سجل المقامرة المسؤولة". يتم �سج�ل أ�ة تغي�ي
ي صالة القمار. 

ات مطلوبالمحفوظ �ض  ع� المدونة لموافقة  ها إجراؤ  وسوف تخضع أي تغي�ي


