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(“this Venue”) " ("هذا المكان...................................................................................................

 شزح انمعاوي.1
تعرٌف بالمصطلحات
 المعنىTerm

Meaning

 مدٌر "اإلرجرااا المستقلة لل ّلCompliance Office
"الشكاوى" و"القواعد

the administrator of the ICRP
and the Code

.1.1
المصطلح
مكتب االمتثال

 قواعد السلوك هذهthe Code

this Code of Conduct
the form to be completed by the
Venue annually in accordance
with clause Error! Reference
source not found.
the ICRP form as approved from
time to time by the Compliance
Office for use by persons
wishing to lodge a complaint
with the ICRP

 النموذج الذي ٌلزم تكملته من ِق َبلCode Review form
16.7.3 "المكان" سنوٌا ً وفقا ً للبند

 نموذج اإلرجرااا المستقلة لل ّلComplaint Form
الشكاوى كما ٌصادق علٌه مكتب
اإلمتثال من وق آلخر لٌستخدمه
األشخاص الراغبٌن بإٌداع شكوى لدى
""اإلرجرااا المستقلة لل ّل الشكاوى
 ماكٌنة قمار إلكترونٌةGaming machine

electronic gaming machine

 إرجرااا مستقلة لل ّل الشكاوىICRP

independent complaints
resolution process
the person appointed in
accordance with clause 11 and
who is responsible for
conducting the independent
review of unresolved complaints
about compliance of the Code

)11(  الشخص المعٌن وفقا للبندIndependent Person
والمسإول عن إرجراا مرارجعة مستقلة
للشكاوى التً لم ُتل ّل والمتعلقة باإلمتثال
للنظام
 عرض معلوما الالعبPID

player information display
people who attend at the Venue
and in the case of clubs are the
members and visitors
the management of the Venue
the training manual that
accompanies the Code

forms provided by the Compliance
Office on which patrons provide
feedback on the Code

نموذج مرارجعة القواعد

نموذج الشكوى

ماكٌنة قمار
ًآي سً آر ﭙـ
المفوّ ض المستقل

ﭙـً آي دي
الزبون

، الناس الذٌن ٌلضرون إلى مكان اللعبPatron
وفً لالة األندٌة فهم األعضاا والزوار
 إدارة المكانManagement

اإلدارة

 دلٌل التدرٌب المصا ِلب لقواعد السلوكMercury RSG

دلٌل مإسسة مركوري
لتدرٌب المستخدَمٌن
والمصا ِلب لقواعد
خدمة اللعب المسإولة

Employee Training
Manual

person appointed in accordance
with clause Error! Reference
source not found. and who is
responsible for providing
information about the Code and
responsible gambling during
each shift

القواعد

 والذي ٌكون8  الشخص المع ٌّن وفقا للبندNominated Person
مسإوالً عن توفٌر المعلوما لول
قواعد السلوك والمقامرة المسإولة أثناا
كل نوبة

 النماذج التً ٌقدمها مكتب االمتثال لٌقدمPatron feedback
 علٌها الزبابن ماللظاتهم لول القواعدforms
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الشخص المع ٌّن

نماذج تقدٌم الزبابن
لماللظاتهم
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 Responsibleالسرجل الذي ٌُلتفظ به فً المكان الذي
 gambling registerتدوَّ ن فٌه المعلوما المطلوبة بمورجب
هذه القواعد ،وٌمكن أٌضا أن ٌكون سرجل
الخمور و/أو .CTF / AML

سرج ّل المقامرة
بمسإولٌة

آر.إس.رجً

The register maintained at the
Venue in which the information
required under the Code is
recorded, and may also be the
liquor and/or AML/CTF registers.
responsible service of gaming

 RSGخدمة اللِعب المسإولة
 Venueاألماكن التً تم اعتماد قواعد السلوك
بشؤنها ،ولسب سٌاق النص ،الكٌان
المسإول عن إدارة المكان والذي ٌمكن
أن ٌكون مدٌر المكان أو من ٌسٌِّر
أعماله

المكـان

مدٌر خدمة اللِعب
المسإولة فً المكان

 Venue RSGالشخص المعٌّن لضمان اإلمتثال لقواعد
 Managerالسلوك وبرنامج اإلقصاا الذاتً فً هذا
المكان

the premises in respect of which
the Code has been adopted
and, where the context implies,
the entity responsible for the
management of the Venue
which may be the venue
operator or the manager of the
Venue
person appointed to ensure
compliance with the Code and
the Self Exclusion Program at
this Venue

 .1.1فً القواعد ،عندما ٌكون هناك شرط:
 .1.1.1توفٌر المعلوما للزبابن،
 .1.1.2رجعل المعلوما متالة للزبابن،
 .1.1.3عرض المعلوما ،
 .1.1.4تقدٌم نسخ من الوثابق
 .1.2وٌتم ذلك من خالل والدة أو أكثر من الطرق التالٌة:
 .1.2.1عرض الملصقا المناسبة ،والكتٌبا و/أو إشعارا المالامة بشكل واضح ومربً:
 .1.2.1.1فً األماكن التً ٌتم فٌها توفٌر منترجا ومرافق القمار؛
 .1.2.1.2فً مراكز الصراف  /الصندوق؛
 .1.2.1.3فً مكتب الترلٌب أو مكتب اإلستقبال (إن ورجد)؛
 .1.2.1.4فً صالة (إن ورجد ) ،و/أو
 .1.2.1.5على لولة االعالنا العامة
 .1.2.2ورجود كتٌبا متالة للزبابن لٌؤخذوها من تلقاا أنفسهم أو بناا على طلبهم؛
 .1.2.3عرض المعلوما على شاشا عرض إلكترونٌة فً المكان؛
 .1.2.4توفٌر المعلوما على موقع اإلنترن الخاص بالمكان (إذا ورجد).
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 .2سعبٌخ ؽٛي اٌّمبِشح ثّغؤ١ٌٚخ
ٌ .2.1لتزم هذا المكان بمبدأ المقامرة بمسإولٌة وقد اعتمد الرسالة التالٌة التً تدعو للتللً بروح المسإولٌة
أثناا المقامرة:

هذا المكان هو جزء ال ٌتجزأ من مجتمعنا.
وتلتزم اإلدارة برفاهٌة موظفٌها ورواد المكان والمجتمع األوسع الذي تخدمه .ونحن نسعى جاهدٌن
لتقدٌم جمٌع خدماتنا بطرٌقة مسؤولة ومستدامة .كجزء من هذا االلتزام ،فقد اعتمدنا قواعد السلوك هذه
الخاصة بالمقامرة بمسؤولٌة ،وسنوفر الموارد الالزمة (المالٌة والبشرٌة) لمساندة تطبٌق هذه القواعد
بشكل سلٌم فً هذا المكان ،ودعم مكتب اإلمتثال.
إن قواعد السلوك معدَّة لمساعدة اإلدارة والموظفٌن لتقدٌم القمار بطرٌقة ممتعة ومسلٌة اجتماعٌا
ومسؤولة بنفس الوقت.
وقد تم تعٌٌن مدٌر  RSGالمكان لضمان االمتثال للقانون وبرنامج اإلقصاء الذاتً فً هذا المكان،
والشخص المرشح هو متاح فً جمٌع األوقات لمساعدة الزبائن مع المسائل المقامرة المسؤولة.
وٌتم تشجٌع الزبائن لطلب الموظفٌن للتعرف على الشخص المرشح.
 .2.2سٌتم عرض رسالة المقامرة بمسإولٌة فً كتٌب ،فً أي نالٌة ٌورجد فٌها القمار فً هذا المكان.
 .2.3سٌتم عرض رسالة المقامرة بمسإولٌة على موقع اإلنترن لهذا المكان (إن ورجد).

 .3إربؽخ لٛاػذ اٌغٍٛن ٚعغً اٌّمبِشح ثّغؤ١ٌٚـخ
 .3.1سٌكون هناك نسخة من القواعد متالة باللغة اإلنرجلٌزٌة واللغا األخرى السابدة فً المرجتمع على مواقع
اإلنترن التالٌة:
( .3.1.1دوّ ن هنا عنوان موقعك على اإلنترن ) www.
www.mgv.org.au .3.1.2

 .3.2سٌكون هناك نسخة مطبوعة من القواعد متالة أمام الزبابن عند الطلب وستكون أٌضا ً متوافرة فً منطقة
الصندوق و/أو مكتب اإلستقبال (إذا ورجد).
 .3.3ستكون هناك معلوما متالة أمام الزبابن عن طرٌقة لصولهم على نسخة من "القواعد" عندما ٌطلبونها.
ٔ .3.4ؾزفع ثغغً اٌّمبِشح ثّغؤ١ٌٚخ ف٘" ٟزا اٌّىبْ" ٚع١ىِ ْٛزبؽب أِبَ اٌّفزش ِٓ ٓ١اٌ١ٙئخ اٌزٕظ١ّ١خ
 VCGRػٕذ اٌطٍت.
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ِ .4ؼٍِٛبد ػٓ اٌّمبِشح ثّغؤ١ٌٚخ
 .4.1س ُتراعى رجمٌع المستلزما التشرٌعٌة المتعلقة بعرض معلوما عن المقامرة بمسإولٌة ،وستكون
المعلوما التالٌة لول المقامرة بمسإولٌة متالة أمام الزبابن أو رواد المكان:
 .4.1.1كٌف تقامر بطرٌقة مسإولة؛
 .4.1.2طرٌقة الدخول إلى موقع اإلنترن ( )Money Smartالتابع للكومة الكومنولث
( www.moneysmart. gov.auأو موقع لكومً مشابه عن تنظٌم المٌزانٌة لسب مشورة
مكتب اإلمتثال)؛
 .4.1.3و١ف ٠غزط١غ اٌّمبِشٚ ْٚػبئالر ُٙأ ٚأطذلبئ ُٙاٌؾظٛي ػٍ ٝخذِبد اٌّغبػذح اٌخبطخ
ثبٌمّبس ٚثشاِظ اإللظبء اٌزارٟ؛
ِٛ .4.1.4لغ اإلٔزشٔذ اٌزبثغ ٌؾىِٛخ اٌٛال٠خٌّ ،غبػذح اٌزٛ٠ ٓ٠اعِ ْٛٙشىٍخ
اٌمّبس www.problemgambling.vic.gov.au
 .4.1.5معلوما تقدمها خدمة "مساعدة المقامرٌن" Gamblers Helpوخدما المساندة المللٌة
األخرى التً تتعلق بموضوع القمار؛
 .4.1.6كٌف تتخذ قرارا ما قبل اإللتزام وكٌف تلتزم بهذه القرارا ؛
 .4.1.7قٌود على دفع المكاسب نقداً وتقدٌم رصٌد للقمار.

 .5معهىمـاث عه مىتجاث انقمار
 .5.1معلوما عن أي أنظمة معنٌة برجمٌع منترجا المقامرة التً ٌقدمها هذا المكان ،تكون متالة أمام
الزبابن ولماكٌنا اللعب ،بشكل شاشا ﭙـً آي دي (تعرض معلوما الالعب) على الماكٌنة.
 .5.2معلوما عن كٌفٌة الدخول إلى شاشا ﭙـً آي دي معروضة و/أو سٌعمل المستخدَمون على شرلها
للزبابن.

 .6معهىماث عه بزوامج انىالء
 .6.1هذا البند ٌنطبق فقط إذا كان هذا المكان ٌتبع برنامج تقدٌر والا الزبون والذي:
ٌ .6.1.1تابع مصروف الزبون على ماكٌنة ومنترجا القمار و
ٌ .6.1.2كافا ذاك المصروف.
 .6.2عندما ٌشترك الزبون فً برنامج تقدٌر والا الزبابن أو بفترة قصٌرة بعد اشتراكهٌ ،تم تزوٌده
بالمعلوما الخطٌة التً تلدّد ما ٌلً:
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.6.2.1

قواعد وأنظمة البرنامج و

.6.2.2

متى ٌرجري رجمع المكافآ ولسابها ومتى ٌتم تبادلها وكٌف تنتهً مدة سرٌانها.
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ٌ .6.3متثل هذا المكان برجمٌع األنظمة التً تلكم سٌر برنامج الوالا.
 .6.4مرة فً السنة على األقل ٌتم تزوٌد الزبابن المشاركٌن فً برنامج الوالا بكشف خطً ٌبٌّن المكافآ
التً رجمعها الزبون كرجزا من برنامج الوالا.
 .6.5ال ٌُس َمح لألشخاص الذٌن أقصوا أنفسهم عن المكان بالمشاركة أو البقاا فً أي برنامج والا ٌتابع
مصروف المقامرة وٌكافبه.
 .6.5.1إذا لم ٌعمل برنامج الوالا على ماللقة مصروف المقامرة ومكافؤته ،عندب ٍذ ٌستطٌع
األشخاص الذٌن أقصوا أنفسهم عن المكان اإلشتراك أو البقاا فً البرنامج ،ولكن
 .6.5.2إذا تضمّن برنامج الوالا أي مكافآ ٌمكن استالمها فقط فً قاعة اللعب فاألشخاص الذٌن
أقصوا أنفسهم عن القمار قد ال ٌشتركوا أو ٌبقوا فً البرنامج.
ٌ .6.6تعٌن أن تشمل كل أشكال التواصل الخطٌة مع الزبابن بخصوص برنامج الوالا ،العبارة التالٌة:

ننصحكم بشدة أن تضعوا حدود ًا منطقٌـة للوقت والمال الذي تصرفونه على القمار ،وأن تلزموا
حدودكم .ونرجو منكم أن تطلبوا المساعدة من الموظفٌن فً المكان إذا كنتم تواجهون مشكلة فً
المقامرة بما فً ذلك أي صعوبة تجدونها فً وضع حدود ألنفسكم والمحافظة على هذه الحدود.

 .7خطة ما قبل اإللتزام
٠ .7.1زُ رشغ١غ اٌضثبئٓ ٌٛػغ ؽذٚد ػٍِ ٝمذاس اٌّبي ٚاٌٛلذ اٌزٕ٠ ٞفم ٗٔٛػٍ ٝاٌّمبِشحٕ٠ٚ .جغ ٟأْ رىْٛ
٘زٖ اٌؾذٚد ِٕبعجخ ٌظشٚف اٌفشد.
 ِٓ .7.2أعً ِغبػذح اٌضثبئٓ ٌٛػغ ؽذٚد ٚاالٌزضاَ ثٙب ،ع١زُ ػشع اٌّؼٍِٛبد إٌّبعجخ اٌز ٟرٕظؼ
اٌضثبئٓ ثؼغ ؽذٚد ألٔفغٚ ُٙػذَ رغبٚص رٍه اٌؾذٚد.
 .7.3عٛف رى ْٛاٌّؼٍِٛبد ِزبؽخ ٌٍضثبئٓ ٌزمذ ُ٠اٌّشٛسح ٌ ُٙؽٛي و١ف١خ اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّغبػذح فٚ ٟػغ
ٚؽفع اٌؾذٚدٚ ،أ٠ؼب ؽٛي و١ف١خ اٌزؼشف ػٍ ٝإٌّجِّٙبد اٌز ٟرؤد ٞإٌ ٝاإلعشاف ف ٟاإلٔفبق ػٍٝ
اٌمّبس.
 .7.4عٛف رزبػ اٌّؼٍِٛبد ٌٍضثبئٓ ٚػبئالر ُٙأ ٚأطذلبئ ُٙؽٛي و١ف١خ اٌٛطٛي إٌ ٝخذِبد اٌذػُ ثشأْ
اٌمّبس ٚػٓ ِٛلغ اإلٔزشٔذ اٌزبثغ ٌؾىِٛخ اٌٛال٠خ ٚاٌخبص ثذػُ األشخبص اٌزٛ٠ ٓ٠اعِ ْٛٙشىٍخ
اٌّمبِشح www.problemgambling.vic.gov.au
 .7.5عّ١غ آالد اٌمّبس ف٘ ٟزا اٌّىبْ رّ ِّىٓ اٌضث ِٓ ْٛرؼمـت اٌٛلذ ٚوّ١خ اٌّبي اٌز ٟأٔفمزٙب خالي عٍغخ
اٌٍؼت ػٓ ؽش٠ك شبشبد ػشع ِؼٍِٛبد اٌالػت PID

 .7.6سٌتم عرض معلوما عن كٌفٌة الوصول إلى شاشا  PIDو/أو ٌشرلها موظف بناا على طلب
الزبون.
٠ .7.7زم١ذ ٘زا اٌّىبْ ثغّ١غ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثّب لجً االٌزضاَ فّ١ب ٠خض اٌٍؼت ػٍِ ٝبوٕ١بد اٌمّبس.
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 .8التعاطً مع رواد المكان  /الزبائن
٘ .8.1زا اٌّىبْ ٌٗ ِذ٠ش  RSGأ ٞاٌّغؤٚي ػٓ ػّبْ االِزضبي ٌمٛاػذ اٌغٍٛن ٚثشٔبِظ اإللظبء اٌزار ٟفٟ
٘زا اٌّىبْ.
 .8.2اٌشخض اٌّؼِٛ ٛ٘ َّٓ١عٛد ٌزٛف١ش اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٘زٖ اٌمٛاػذٚ ،ػٓ اإللظبء أ ٚاإلعزجؼبد اٌزار ٟػٓ
اٌمّبس ٚػٓ اٌّمبِشح ثّغؤ١ٌٚخٌٍ ،شٚاد خالي عّ١غ األٚلبد اٌز ٟرى ْٛفٙ١ب أٌؼبة اٌمّبس ِزٛافشح فٟ
٘زا اٌّىبْ.
 .8.3ػبدح ِب ٠ى ْٛاٌشخض اٌّؼ ٛ٘ َّٓ١اٌّذ٠ش إٌّبٚة ٌٙزٖ اٌذٚس٠خ أٛٔ ٚثخ اٌؼًّٚ ،لذ ٠ى ْٛشخظب ِخزٍفب
ػٓ ِذ٠ش خذِخ اٌّمبِشح اٌّغؤٌٚخ  RSGف ٟاٌّىبْ.
 .8.4خالي وً ٔٛثخ ػًّ ع١ؾبؽ اٌّٛظف ٓ١ػٍّب ثبٌشخض اٌّؼٌ َّٓ١زٍه إٌٛثـخ.
 .8.5عٛف ٠م َٛأِٛ ٞظف ثزٕج ٗ١اٌشخض اٌّؼ َّٓ١إرا الؽع ثأْ ٕ٘بن صث٠ ْٛم َٛثٛاؽذ أ ٚأوضش ِٓ األِٛس
اٌزبٌ١خ :
أ) ٠مزشة اٌّٛظف ٠ٚطٍت اٌؾظٛي ػٍِ ٝؼٍِٛبد ؽٛي خذِبد ِشىٍخ اٌمّبس؛
ة) ٠مٛي ٌٍّٛظف ثأٔٗ/ثأٔٙب ٌذٌ/ٗ٠ذٙ٠ب ِشىٍخ ف ٟاٌّمبِشح؛
ط) ٠ظٙش ػالِبد رٛرش أ ٚعٍٛن غ١ش ِمجٛي؛
د) ٠زظشف ثؼذائ١خ أ٠ ٚجذ ٞػٍٕب رظشفب أفؼبٌ١ب غ١ش الئك ِٓ إٌبؽ١خ االعزّبػ١خ أ ٚإٌفغ١خ ثّب فٟ
رٌه ِٙبعّخ آالد اٌمّبس أ ٚاٌجىبء ثؼذ فمذاْ اٌّبي؛
ٖ) اٌّمبِشح وً  َٛ٠ػٍِ ٝذ ٜفزشح ؽٍ٠ٛخ ِٓ اٌضِٓ ِٛٚاعٙخ طؼٛثخ ف ٟرشن اٌّىبْ ػٕذِب ٠ؾٓ١
اٌٛلذ إلغالق ثبة اٌّىبْ؛
 )ٚاٌّمبِشح ٌفزشاد ؽٍ٠ٛخ عذا ِٓ اٌضِٓ د ْٚأمطبع؛
ص) ؽٍت الزشاع اٌّبي ِٓ ِٛظفٓ١؛
ػ) رغٕت االرظبي أصٕبء اٌّمبِشح ٚػذَ اٌزٛاطً ِغ أؽذ ٚػذَ ٚػٌّ ٗ١ؾ١طٗ ِٚب ٠ذٚس ِٓ ؽ.ٌٗٛ
 .8.6عٛف ٠م َٛاٌشخض اٌّؼ ٓ١ثزم ُ١١اٌٛػغ ٚارخبر رشر١جبد فٛس٠خ ؽغت ِب ٠شاٖ ِالئّبٚ .رشًّ ٘زٖ
اٌزشر١جبد اٌفٛس٠خ إعشاء ٚاؽذ أ ٚأوضش ِٓ اإلعشاءاد اٌزبٌ١خ:
أ) اإلشبسح إٌ ٝاٌضثٌ ْٛى٠ ٟغبدس ِٕطمخ اٌٍؼت؛
ة) اإلشبسح إٌ ٝأْ ٠زٕبٚي اٌضث ْٛثؼغ اٌّشؽجبد فِٕ ٟطمخ ِخزٍفخ؛
ط) ػشع اعزذػبء ع١بسح أعشح ألخز اٌضث ْٛإٌ ٝإٌّضي؛
د) ػشع االرظبي ثأؽذ أطذلبء اٌضثْٛ؛
ٖ) ػشع اعزخذاَ اٌٙبرف اٌّٛعٛد ف ٟاٌّىبْ ػٍ ٝاٌضثْٛ؛
 )ٚػشع رمذ ُ٠ثؼغ اٌّشؽجبد (ِضً اٌمٛٙح) ٌٍضثْٛ؛
ص) اإللزشاة ِٓ اٌضثِٚ ْٛؾبٌٚخ اٌزؾذس ِؼٗ ٌ١شؼش ثبٌزٛاطً االعزّبػٟ؛
ػ) رض٠ٚذ اٌضث ْٛثغّ١غ اٌّؼٍِٛبد راد اٌظٍخ ثبٌؾظٛي ػٍ ٝخذِبد اٌّغبػذح ،ثّب ف ٟرٌه االعزجؼبد
اٌزارٚ ٟرمذ ُ٠اٌّشٛسح اٌّبٌ١خ؛
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ؽ) رمذ ُ٠ثؼغ اٌّغبػذح األخش ٜإٌّبعجخ ٌٍضثْٛ؛
 )ٞال شٟء ،إرا اسرأ ٜاٌشخض اٌّؼ ٓ١ثأٔٗ ٌ١ظ ٕ٘بن ِب ٠جشس أ ٞرفبػً أ ٚرؼبؽِ ٟغ اٌضث.ْٛ
 .8.7ع١جزي اٌشخض اٌّؼ ٓ١وً ِؾبٌٚخ ٌ١ى ْٛؽزسا ػٕذِب ٠مزشة ِٓ اٌضث ْٛو ٟال ٍ٠فذ االٔزجبٖ وض١شا ٌٍٛػغ
ٌٍٚضث.ْٛ
 .8.8إرا وبْ اٌشخض اٌّؼ٠ ٓ١ش ٜثأْ ٕ٘بن ِب ٠جشس اٌزؼبًِ ِغ صثِ ْٛب ،فغ١م َٛثزذ ٓ٠ٚاٌٛالؼخ ف ٟعغً
اٌّمبِشح اٌّغؤٌٚخ ٚثشًّ االعشاءاد اٌّزخزح ِٓ لجٍٗ أ ِٓ ٞلِجًَ اٌشخض اٌّؼ.ٓ١
 .8.9إدساط إعُ اٌّمب ِِش ف ٟعغً اٌّمبِشح اٌّغؤٌٚخ لذ ٠خؼغ ٌمبٔ ْٛاٌخظٛط١خ ٚاٌشخض اٌّؼ٠ ٓ١ؼّٓ
االِزضبي ٌٍّجبدا اٌٛؽٕ١خ ثشأْ اٌخظٛط١خ.
 .8.10ع١ى٘ ْٛزا اٌّىبْ ٍِزضِب ثمٛأٚ ٓ١أٔظّخ خذِخ رمذ ُ٠اٌىؾٛي ثطش٠مخ ِغؤٌٚخ.

 .9انتعاطي مع انمستخذَميه
 .9.1عالِخ اٌؼبٍِٚ ٓ١وفبءح ِٕزغبد اٌّمبِشح اٌّزٛافشح ف٘ ٟزا اٌّىبْ أِشاْ ٔؼٕ ٝثّٙب ثجبٌغ األّ٘١خ.
 .9.2ثّٛعت اٌمبّٕٔ٠ ،ْٛغ اٌّٛظفٌ ِٓ ْٛؼت اٌمّبس خالي أٚلبد ػٍّ ُٙأ ٚخالي أٚلبد اٌفشطخ
ٌ .9.3مذ رجٕ٘ ٝزا اٌّىبْ ع١بعخ ثشأْ اٌّٛظف ٓ١رّٕؼ ِٓ ُٙششاء ِٕزغبد اٌمّبس (ثّب ف ٟرٌه رشغ ً١آالد
اٌمّبس) ٕ٘ٚبن ٔغخخ ِٓ ٘زٖ اٌغ١بعخ ِذسعخ ف ٟدٌ ً١اٌّٛظف ٓ١إػبفخ إٌ ٝأٔٙب ِشفمخ ِغ ٔغخ لٛاػذ
اٌغٍٛن اٌز٠ ٟزُ رٛص٠ؼٙب.
 .9.4ال ٠غّؼ ٌٍّٛظف ٓ١ششاء إِٔ ٞزظ ٌٍمّبس أصٕبء اٌخذِخ (ثّب ف ٟرٌه اٌٍؼت ػٍِ ٝبوٕ١بد اٌمّبس أ ٚو ٕٛ١أٚ
اٌش٘بْ أ ٚششاء رزاوش اٌ١بٔظ١ت).

٠ٚغّؼ ٌٍّٛظف ٓ١خبسط اٌخذِخ ششاء إِٔ ٞزظ ِٓ ِٕزغبد اٌمّبس ثششؽ أٔ ُٙال ٠شرذ ْٚاٌض ٞاٌّٟٕٙ
ٚال ٠ظٙش ْٚسخظخ ِٛظف أٌؼبة اٌمّبس أ ٚشبسح رؼ ِّشف ثبٌّىبْ.
اٌمٛ١د اٌّفشٚػخ ػٍ ٝاٌّٛظفٚ ٓ١اٌز ٟرّٕؼ ِٓ ُٙششاء ِٕزغبد اٌمّبس رغط ٟعّ١غ اٌّٛظف١ٌٚ ،ٓ١ظ
فمؾ أٌٚئه اٌّٛظف ٓ١اٌز٠ ٓ٠مذِِٕ ْٛزغبد اٌمّبس.
 .9.5عزؼمذ عٍغبد ٌٍزط٠ٛش اٌٌٍّّٛ ٟٕٙظف ٓ١ثخظٛص اٌّمبِشح ثّغؤ١ٌٚخ ،ػٍ ٝأعبط عٕ ٞٛثبالشزشان
ِغ خذِخ ِغبػذح اٌّمبِش ٓ٠اٌّؾٍ١خ إِٔ ٚظّخ أخشِٕ ٜبعجخ.
 .9.6ع١زُ إدساط ِؼٍِٛبد ػٓ اٌّمبِشح اٌّغؤٌٚخ ٚخذِبد اٌذػُ ثخظٛص ِشىٍخ اٌّمبِشح ف ٟوز١ت أٚ
ٍِف رٛع ٗ١اٌّٛظفٌ ،ٓ١غّ١غ اٌّٛظف ٓ١ػٕذِب ٠جذأ ْٚف ٟاٌؼًّ ف٘ ٟزا اٌّىبْ.
 .9.7ع١زُ رض٠ٚذ عّ١غ اٌّٛظف ٓ١اٌز٠ ٓ٠ؼٍّ ْٛف٘ ٟزا اٌّىبْ فٚ ٟلذ االٔزغبة إٌ ٝاٌمٛاػذ ثّؼٍِٛبد ػٓ
اٌّمبِشح ثّغؤ١ٌٚخ ٚخذِبد اٌذػُ ثخظٛص ِشىٍخ اٌّمبِشح.
 .9.8ع١ؼًّ اٌّٛظف ػٍ ٝإػالَ ِذ٠ش  RSGف ٟاٌّىبْ إرا وبْ اٌّٛظف:
٠ .9.8.1الؽع ثأْ ٕ٘بن ِٛظف آخش ٠ظٙش رظشفبد ِجٕ١خ ف ٟاٌجٕذ /ٚ 8.5أٚ
 .9.8.2ل ِٓ ٌٗ ً١عبٔت ِٛظف آخش أْ اٌّٛظف ا٢خش ٌذِ ٗ٠شىٍخ اٌمّبس
 .9.9إرا وبْ ِٛظف ِب ٠ؼبِٔ ِٓ ٟشبوً اٌمّبسٚ ،وبْ اٌّغبي ِفزٛػ ٚفك أشغبي ٘زا اٌّىبْ ألْ ٠ؼط٘ ٝزا
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اٌّٛظف ػّال ال رذخً فِٕ ٗ١زغبد اٌمّبس ،فمذ ٠زفك طبؽت اٌؼًّ ِغ اٌّٛظف ػٍ ٝرغ١١ش ٚاعجبد
اٌّٛظف.
 .9.10ف ٟرؾذ٠ذ ِب ٘ ٛاٌؼًّ إٌّبعت ف ٟأ ٞؽبٌخ رزؼٍك ثبٌّٛظف ،عزجزي وً ِؾبٌٚخ ٌزؾبؽ اٌزذاث١ش ثبٌىزّبْ
دٌ ْٚفذ االٔزجبٖ إٌ ٝاٌٛػغ أ ٚإٌ ٝاٌّٛظف اٌّؼٕ.ٟ
 .9.11ع١زُ رغغ ً١اإلعشاءاد اٌّزخزح ٚفمب ٌٙزا اٌجٕذ ( )9فٍِ ٟف رٛظ١ف اٌّٛظف ،ونيس ف ٟعغً اٌّمبِشح
اٌّغؤٌٚخٚ .عززبػ ٔغخ ِٓ أ ٞشٛائت فٍِ ٟف اٌّٛظف ٚفمب ٌٙزا اٌجٕذ أِبَ ِفزش ٟاٌ١ٙئخ اٌزٕظ١ّ١خ
 VCGRثٕبء ػٍ ٝؽٍج.ُٙ

 .11انتعاطي مع خذماث مساعذة انذيه يىاجهىن مشكهت انمقامزة
 .10.1سٌبقى هذا المكان على اتصال منتظم مع خدمة مساعدة المقامرٌن المللٌة و/أو غٌرها من خدما
المساندة للذٌن ٌوارجهون مشكلة فً القمار.
 .10.2سندعو العاملٌن فً خدمة مساعدة المقامرٌن المللٌة و/أو غٌرها من خدما مساندة الذٌن ٌوارجهون
مشكلة فً القمار لالرجتماع مع كبار الموظفٌن  RSGو/أو اإلدارة فً هذا المكان ،على األقل سنوٌا،
وهذا قد ٌتضمن عقد دورة سنوٌة لتدرٌب الموظفٌن.
 .10.3أنشؤ مكتب االمتثال إرجرااا اإللالة مع الخدما المللٌة الداعمة للذٌن ٌوارجهون مشكلة القمار.
سٌكون هذا المكان متقٌداً بإرجرااا اإللالة التابعة لمكتب اإلمتثال ،وأٌة تغٌٌرا تطرأ على هذه
البروتوكوال على النلو الذي ٌنصح به مكتب اإلمتثال من وق آلخر.
 .10.4سٌتم تسرجٌل تفاصٌل كل اتصال مع خدمة مساعدة المقامرٌن و  /أو غٌرها من خدما مساندة الذٌن
ٌوارجهون مشكلة فً القمار ،فً سرجل المكان الخاص بالمقامرة المسإولة.
 .10.5ستكون مطبوعا وتفاصٌل اإلتصال بخدما مساعدة المقامرٌن والخدما األخرى المعنٌة
بمشكال القمار متالة أمام الزبابن ورواد المكان والعاملٌن فً قاعة اللعب فً هذا المكان.
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 .11الشكاوى حول قواعد السلوك
٘ .11.1زا اٌّىبْ ٠ؤ٠ذ ثشٔبِظ ِشوٛسٌ ٞإلعشاءاد اٌّغزمٍخ ٌؾً اٌشىبٚ ٜٚاٌز٠ ٞذ٠شٖ ِىزت اإلِزضبي
ٚاٌّفغَّش وٍ١ب ف ٟوز١ت رذاث١ش ثشٔبِظ  ICRPاٌّزٛافش ِٓ ِىزت اإلِزضبي ػٕذ اٌطٍت.
 .11.2ثشٔبِظ اإلعشاءاد اٌّغزمٍخ ٌؾً اٌشىبٚ ٜٚعٍ١خ ِغبٔ١خ ٚفؼبٌـخ ِٚؾب٠ذح ٚرؾبفع ػٍ ٝعش٠خ
اٌّؼٍِٛبد ،رؼًّ ػٍ ٝؽً اٌشىب ٜٚؽٛي اإلِزضبي ثمٛاػذ اٌغٍٛن.
 .11.3الشكاوى ٌرجب أن:
 .11.3.1رىِ ْٛزؼٍمخ ثبٌمٛاػذٚ ،عٛف ٠غبػذ ِىزت االِزضبي ف ٟاعزىشبف اٌخ١بساد اٌّزبؽخ
ٌزغ٠ٛخ اٌشىب ٜٚاٌز ٟال رزؼٍك ثشىب ٜٚثشأْ االِزضبي ٌٍمٛاػذ؛
 .11.3.2رزؼٍك ثّغبئً االِزضبي ٌٍمٛاػذ اٌز ٟؽذصذ خالي األشٙش اي  12اٌّبػ١خ؛ ٚ
 .11.3.3ال رزؼٍك اٌشىب ٜٚثشىب ٜٚرّذ رغ٠ٛزٙب عبثمب.
 .11.4كٌفٌة تقدٌم شكوى:
٠ .11.4.1زظً اٌضث ْٛثّذ٠ش اٌّىبْ ٌّٕبلشخ شىٛاٖ ٌّٚؾبٌٚخ اٌزٛطً إٌ ٝؽً؛
 .11.4.2إذا لم ٌتم لل الشكوى فً مناقشا مع إدارة المكان ٌقوم الزبون باالتصال بمكتب االمتثال
لتقدٌم شكوى؛
٠ .11.4.3زُ رمذ ُ٠اٌشى ٜٛإِب ػٓ ؽش٠ك اٌٙبرف أ ٚػٓ ؽش٠ك رؼجئخ ّٔٛرط اٌشىٜٛ؛
 .11.4.4رزٛفش ّٔبرط اٌشىبِ ِٓ ٜٚىزت االِزضبي ٘ ِٓٚزا اٌّىبْ؛
٠ .11.4.5غبػذ ِىزت اإلِزضبي اٌضثبئٓ إلوّبي ّٔٛرط اٌشى ٜٛإرا الزؼذ اٌؾبعخ؛
 .11.5ػٍّ١خ رغ٠ٛخ اٌشىبٜٚ
٠ .11.5.1مِ َٛىزت االِزضبي ثزٛعٔ ٗ١غخخ ِٓ ّٔٛرط اٌشى ٜٛاٌىبًِ إٌ٘ ٝزا اٌّىبْ؛
ٌ .11.5.2ذ٘ ٜزا اٌّىبْ ِٛ٠ 14ب ِٓ ربس٠خ اعزالَ ّٔٛرط اٌشىٌ ٜٛالرظبي ثبٌضثٚ ْٛؽً
اٌشى.ٜٛ

 .11.6مرارجعة مستقلة للشكاوى التً لم ُتل ّل
 .11.6.1إذا لم ٌتم لل الشكوى خالل فترة ٌ 14وما ُتلال إلى شخص مستقل من قبل مكتب
اإلمتثال؛
ٌ .11.6.2لقق الشخص المستقل فً الشكوى بوسابل مناسبة بما فً ذلك:
 .11.6.2.1النظر فً رجمٌع الطلبا والطرولا الخطٌة الواردة من الطرفٌن؛
.11.6.2.2

عقد مإتمر  ،و  /أو

 .11.6.2.3اإلرجتماع مع األطراف و/أو غٌرهم من األفراد المعنٌٌن.
ٌ .11.6.3مكن أن تكون الطلبا والطرولا المرفوعة إلى الشخص المستقل خطٌة أو تقدَّم
شخصٌا ً فً اإلرجتماع (إن ورجد)؛
 .11.6.4مطلوب من الشخص المستقل إرجراا تلقٌقاته على ورجه السرعة وبصورة غٌر رسمٌة.
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ٌ .11.6.5قوم الشخص المستقل بتزوٌد مكتب االمتثال بخالصة مكتوبة لول ما إذا كان هناك عدم
امتثال للقواعد بما فً ذلك األسباب والتوصٌا لمعالرجة األمر (إن ورجد )؛
 .11.6.6قد تشمل التوصٌا ما ٌلً:
 .11.6.6.1أن ٌقوم هذا المكان بتؤدٌة أمور معٌّنة أو االمتناع عن أمور معٌنة
 .11.6.6.2أن ٌدفع هذا المكان مبلغا ً للزبون ،ال ٌترجاوز اللد األقصى ($2500
دوالراً لالٌا)
 .11.6.6.3عدم اتخاذ أي إرجراا آخر.
 .11.6.7سٌقوم مكتب االمتثال بإرسال نسخة من األسباب والتوصٌا التً أفاد بها الشخص
المستقل لكال الطرفٌن.
 .11.6.8لٛاػذ اٌؼذاٌخ اٌطج١ؼ١خ رٕطجك ػٍ ٝثشٔبِظ اإلعشاءاد اٌّغزمٍخ ٌؾً اٌشىب.ٜٚ
 .11.7رشر١ت ٚؽفع اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌشىبٜٚ
ع١مِ َٛىزت االٌزضاَ ثغّغ ث١بٔبد ٚاالؽزفبظ ثٙب ،فّ١ب ٠زؼٍك ثـ:
ًِ .11.7.1ء ّٔبرط اٌشىبٜٚ؛
 .11.7.2لشاس ؽٛي اٌشىب ٜٚػٍ ٝطؼ١ذ اٌّىبْ ٚفمب ٌٍجٕذ 11.5؛
 .11.7.3اٌشىب ٜٚاٌز ٟأؽٍ١ذ إٌ ٝشخض ِغزمً ٚفمب ٌٍجٕذ 11.5؛
 .11.7.4عّ١غ اٌٛصبئك اٌظبدسح وغضء ِٓ ثشٔبِظ اإلعشاءاد اٌّغزمٍخ ٌؾً اٌشىب.ٜٚ
 .11.8رّى ٓ١اٌ١ٙئخ ِٓ سطذ االِزضبي ٌجشٔبِظ اإلعشاءاد اٌّغزمٍخ ٌؾً اٌشىبٜٚ
٘ .11.8.1زا اٌّىبْ ٠ز١ؼ ٌٍّفزش ِٓ ٓ١اٌ١ٙئخ اٌزٕظ١ّ١خ ف ٟفىزٛس٠ب اٌخبطخ ثبألٌؼبة VCGR
عّ١غ اٌٛصبئك اٌز٠ ٟؾزفع ثٙب اٌّىبْ فّ١ب ٠زؼٍك ثبالِزضبي ٌجشٔبِظ اإلعشاءاد اٌّغزمٍخ ٌؾً
اٌشىب.ٜٚ
 .11.8.2ع١مِ َٛىزت االِزضبي ثئربؽخ عّ١غ اٌج١بٔبد اٌز٠ ٟؾزفع ثٙب ثخظٛص االِزضبي ٌجشٔبِظ
اإلعشاءاد اٌّغزمٍخ ٌؾً اٌشىبٌ ،ٜٚزطٍغ ػٍٙ١ب اٌ١ٙئخ اٌزٕظ١ّ١خ ف ٟفىزٛس٠ب VCGR

 .12االمتثال نهحظز انمفزوض عهى نعب انقمار مه قبم انقاصزيه
٠ .12.1ؾظش ػٍ ٝاٌمبطشٌ ٓ٠ؼت اٌمّبسٚ ،ال ٠غّؼ ٌٍمبطش ٓ٠ثذخٛي لبػبد اٌمّبس.
 .12.2عٛف رىٕ٘ ْٛبن إشبساد ِٛعٛدح ف ٟوً ِذخً ٠ؤد ٞإٌ ٝلبػخ األٌؼبة اٌز ٟرؾظش دخٛي اٌمبطشٓ٠
إٌ ٝلبػخ اٌٍؼت.
٠ .12.3زٛعت ػٍ ٝعّ١غ اٌّٛظف ٓ١أْ ٠طٍجٛا اٌزؾمك ِٓ اٌؼّش ػٕذِب ٠ىٛٔٛا غ١ش ِزأوذ ٓ٠فّ١ب ٌ ٛوبْ
اٌضث ْٛلذ ثٍغ عٓ  18ػٍ ٝاأللً.
ٌ .12.4غشع اٌزؾمك ِٓ اٌؼّش ،رؼزجش اٌٛصبئك اٌزبٌ١خ دٌ١ال ِمجٛال إلصجبد اٌؼّش:
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أ) بطاقة إثبـا العمر
ب) رخصة سوق
) رخصة فكتورٌة لتعلـّم السواقة
ث) رجواز السفر
ج) بطاقة ثبوتٌة Key card

12.5

إرا ٌُ ٠ىٓ رمذ ُ٠إصجبد اٌؼّش ِّىٕب ،عٛف ٠طٍت ِٓ اٌضثِ ْٛغبدسح لبػخ اٌمّبس /ٚأ ٚال ّ٠ىٓ أْ رم َّذَ
إٌ ٗ١أ ٞخذِخ ِزؼٍمخ ثإِٔ ٞزظ ِٓ ِٕزغبد اٌمّبس.

 .13محٌـط المقامـرة
ٌّ .13.1غبػذح اٌضثبئٓ ٌ١ىٛٔٛا ػٍ ٝثٕ١خ ِٓ ِشٚس اٌٛلذ ،ع١زُ ػشع عبػخ ِؼٍمخ ػٍ ٝاٌغذاس ف ٟلبػخ
األٌؼبة ف٘ ٟزا اٌّىبْٚ ،عٛف ٠زُ ػشع اٌٛلذ ف ٟإٌّطمخ اٌز ٟرزٛافش فٙ١ب ِٕزغبد اٌمّبس.
٘ .13.2زا اٌّىبْ عٛف ٠شغغ اٌضثبئٓ ػٍ ٝأخز اعزشاؽخ ِٓ اٌٍؼت ػٍِ ٝبوٕ١بد اٌمّبسٚ ،عزطٍك إػالٔبد
ثبٔزظبَ رؼٍٓ ػٓ اٌٛلذ ف ٟلبػخ األٌؼبةّ٠ .ىٓ إؽالق ٘زٖ اإلػالٔبد ثبٌزضآِ ِغ اإلػالٔبد األخش،ٜ
ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي:
أ) عٛف ٠فزؼ اٌّطؼُ ثؼذ ػشش  10دلبئك ٚلذ اٌظٙش.
ة) عٛف ٠غٍك اٌّطؼُ أثٛاثٗ ثؼذ ػشش  10دلبئك ػٕذ اٌغبػخ .8:30
ط) اٌغبػخ ا ْ٢اٌؼبششح  – 10رُ ػٍ ٝاٌز ٛرؾؼ١ش اٌمٛٙح اٌطبصعخ.
د) إْ اٌجبص اٌّغبٔ٠ ٟغبدس ثؼذ ػشش  10دلبئك ػٕذ اٌضبِٕخ ِ 8:00غبء.
ٖ) إٔٙب اٌغبػخ اٌخبِغخ ثؼذ اٌظٙش ٔٚ 5ؾٓ ػٍٚ ٝشه عؾت اٌمشػخ.
 )ٚإٔٙب اٌغبػخ اٌغبثؼخ ٚإٌظف ٚ 7.30اٌفشلخ ػٍٚ ٝشه أْ رجذأ ف ٟلبػخ اٌطؼبَ.
 .13.3إرا ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ٔظبَ إػالٔبد ف ٟلبػخ اٌمّبس ،لذ ٠خجش اٌّٛظف ْٛاٌضثبئٓ ف ٟلبػخ اٌمّبس ثشىً فشدٞ
ػٓ ؽذس أٔ ٚشبؽ ِب ٚلزٗ ِؾذد ِضً األِٛس اٌّجٕ١خ أػالٖ.
 .13.4إرا ٌُ ٠زُ االػالْ اٌّشبس اٌ ٗ١ف ٟاٌجٕذ  ِٓ 13.2خالي ٔظبَ آٌ ٟعٛف ٠م َٛاٌشخض اٌّؼ ٓ١ثزغغً١
إعشاء ران اإلػالْ ف ٟعغً اٌمّبس.
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 .14انمعامالث انمانيت
 .14.1لن ٌتم إعطاا نقد للزبابن مقابل شٌكاتهم ما لم ٌكن الزبون قد اتخذ ترتٌبا مسبقة مع اإلدارة من أرجل
صرف شٌكا له/لها.
 .14.2لتى لو اتخذ ترتٌبا مسبقة لصرف الشٌكا  ،قد ال ٌمكن صرف أكثر من شٌك والد لكل زبون
فً الٌوم الوالد ،وال ٌمكن أن تزٌد قٌمة ذلك الشٌك عن  400دوالر.
صرف فً هذا المكان فً السرجال المصرفٌة لهذا المكان.
 .14.3تسرجل تفاصٌل الشٌكا التً ُت َ
 .14.4بمورجب القانون ،بالنسبة للمكاسب أو األرصدة المتراكمة من آال القمار التً تبلغ قٌمتها ألف
( )1000دوالر أو أكثرٌ ،رجب أن ُتد َفع بالكامل بواسطة شٌك غٌر قابل لتلوٌله إلى نقد.
 .14.5قد ٌطلب الزبابن بؤن ٌتم دفع المكاسب و/أو األرصدة المتراكمة من ماكٌنا القمار ،والتً تقل عن
ألف ( )1000دوالر ،أما المكاسب و/أو األرصدة من منترجا القمار األخرى فٌرجب أن ٌتم دفعها إما
نقدا أو بواسطة شٌك .سوف ٌرجري اإللتزام برجمٌع طلبا الدفع عن طرٌق الشٌكا .
 .14.6سٌتم االلتفاظ بسرجل مدفوعا الرجوابز لتدوٌن الرجوابز الكبٌرة على منترجا القمار ،بما فً ذلك،
ولكن لٌس على سبٌل اللصر ،مدفوعا

الشٌكا التً تزٌد عن ألف ( )1000دوالر .وسٌكون

سرجل مدفوعا الرجوابز متالا ً أمام مفتشً الهٌبة التنظٌمٌة  VCGRبناا على طلبهم.
 .14.7قد تخضع سرجال سرجل مدفوعا الرجوابز لقانون الخصوصٌة وستكون المبادئ القومٌة للخصوصٌة
مراعاة فٌما ٌتعلق بسرجل مدفوعا الرجوابز
 .14.8فِ ٟشوض أِ ٓ١اٌظٕذٚق /ٚأ ٚاالعزمجبي عزى ْٛاٌّؼٍِٛبد اٌزبٌ١خ ِؼشٚػخ:
 .14.8.1ع١بعخ ػٓ طشف اٌش١ىبد ٚ
 .14.8.2و١ف ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛسػبح االسثبػ اٌز ٟرذفؼٙب االخز١بس.
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.15

انذعايـت وانتزويـج
 .15.1عّ١غ اإلػالٔبد ٚاٌؾّالد اٌزش٠ٚغ١خ اٌّزظٍخ ثبٌمّبس اٌز٠ ٟؼطٍغ ثٙب ٘زا اٌّىبْ أ ٚرؼٍٓ ٔ١بثخ ػٕٗ:
٠ .15.1.1غت أْ رشاػ ٟاألٔظّخ اٌز ٟرؾىُ اٌذػب٠خ ٌّٕزغبد ٌؼت اٌمّبس ،ثّب ف ٟرٌه ٌٚىٓ ال رمزظش
ػٍ ٝفشع ؽظش ربَ ػٍ ٝاٌذػب٠خ غ١ش اٌّشغٛة فٙ١ب ٌزش٠ٚظ ِبوٕ١بد اٌمّبس خبسط لبػخ
اٌمّبس؛
٠ .15.1.2غت أْ رزم١ذ ثبٌمٛاػذ االخالل١خ ٌإلػالْ ٌز ٟاػزّذرٙب اٌغّؼ١خ اٌٛؽٕ١خ االعزشاٌ١خ ٌٍّؼٍٕٓ١
(ٚ )AANAاٌز ٟرغذٔ ْٚغخخ ِٕٙب ِزبؽخ ػٍِٛ ٝلغ اإلٔزشٔذ
www.aana.com.au / codes.html؛
ٌ .15.1.3رجب أال تكون هذه المعلوما

زابفة أو مضللة أو خادعة لول االلتماال أو الرجوابز أو

فرص الربح؛
٠ .15.1.4غت أْ رؾظً ػٍِٛ ٝافمخ ِٓ أ ٞشخض ِؾذد ثأٔٗ ساثؼ ٌٍغبئضح لجً ٔشش٘ب؛
١ٌ .15.1.5غذ ٘غ١ِٛخ أ ٚراد ؽج١ؼخ غ١ش الئمخ؛
 .15.1.6ال رخٍك أطجبػب ثأْ اٌّمبِشح ٘ ٟاعزشار١غ١خ ِؼمٌٛخ ٌزؾغ ٓ١اٌٛػغ اٌّبٌٟ؛
 .15.1.7ال رشغغ ػٍ ٝاعزٙالن اٌىؾٛي أصٕبء ششاء ِٕزغبد اٌمّبس.
 .15.1.8لجً إٌشش ،عزم َٛاإلداسح ثزم ُ١١عّ١غ اٌذػب٠بد ٚاإلػالٔبد اٌزش٠ٚغ١خ ٌّٕزغبد اٌمّبس ِمبثً
اٌمٛاػذ األخالل١خ ٌٍغّؼ١خ اٌٛؽٕ١خ االعزشاٌ١خ ٌٍّؼٍٕٚ AANA ٓ١لبئّخ االخزجبس ف ٟاٌجٕذ
.15.1
 .15.2إرا وبْ ٌذ٠ه أ ٞشه ؽٛي ِب إرا وبْ اإلػالْ أ ٚاٌزش٠ٚظ ٠زٛافك ِغ اٌمٛاػذ األخالل١خ ٌٍغّؼ١خ اٌٛؽٕ١خ
األعزشاٌ١خ ٌٍّؼٍِٕ/ٚ AANA ٓ١أ٘ ٚزا اٌجٕذّ٠ ،ىٓ رؾ ً٠ٛاإلػالْ أ ٚاٌزش٠ٚظ اٌّشبس إٌ ٗ١إٌِ ٝىزت
االِزضبي ٌّؼشفخ سأ.ٗ٠
 .15.3سغُ أْ ٘زا اٌّىبْ ٠زم١ذ ثبٌمٛاػذ األخالل١خ ٌٍغّؼ١خ اٌٛؽٕ١خ األعزشاٌ١خ ٌٍّؼٍِٕ ، AANA ٓ١فئْ أٞ
شى ٜٛثخظٛص إػالٔبد ٚدػب٠بد ٘زا اٌّىبْ ٠غش ٞاٌزؼبًِ ِؼٙب ٚفمب ٌجشٔبِظ اإلعشاءاد اٌّغزمٍخ
ٌؾً اٌشىب ٜٚاٌزبثغ ٌّؤعغخ ِشوٛس ٞونيس ِٓ لِجً "ِغٍظ اٌشىب ٜٚؽٛي ِؼب١٠ش اإلػالْ".

.16

إجزاءاث انمزاجعت
 .16.1ع١زُ اعزؼشاع لٛاػذ اٌغٍٛن عٕ٠ٛبٚ .ع١شًّ االعزؼشاع اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرُ عّؼٙب ِٓ ِظبدس
ِخزٍفخ ثبعزخذاَ اٌؼٍّ١بد اٌزبٌ١خ.
 .16.2سدٚد فؼً اٌّٛظف
.16.2.1عٛف رىّٔ" ْٛبرط ِالؽظبد اٌّٛظف ؽٛي اٌمٛاػذ" ِزبؽخ ِغ عغً اٌّمبِشح اٌّغؤٌٚخ.
 .16.2.2إْ ِغّٛػخ اٌزٛعٙ١بد  /وز١ت رذس٠ت ٚرٛع ٗ١اٌّٛظف ٓ١اٌز٠ ٞؼطٌ ٝغّ١غ اٌّٛظف ٓ١ػٕذ
اٌجذء ثبٌؼًّ ف ٟاٌّىبْ٠ ،شًّ ٔظبئؼ ثشأْ و١ف١خ رّىٓ اٌّٛظف ِٓ ٓ١رمذِ ُ٠الؽظبر ُٙثبٌٕغجخ
ٌٍمٛاػذ ػٓ ؽش٠ك إوّبي "ّٔٛرط ِالؽظبد اٌّٛظف" اٌز٠ ٞزٛافش ِغ عغً اٌّمبِشح
اٌّغؤٌٚخ.
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 .16.3ع١زُ رض٠ٚذ عّ١غ اٌّٛظف ٓ١اٌز٠ ٓ٠ؼٍّ ْٛف٘ ٟزا اٌّىبْ فٚ ٟلذ اػزّبد اٌمٛاػذ ثّؼٍِٛبد ؽٛي و١ف١خ
رّى ٓ١اٌّٛظف ِٓ ٓ١رمذِ ُ٠الؽظبد ػٓ اٌمٛاػذ ِٓ خالي إوّبي ّٔٛرط ِالؽظبد اٌّٛظف اٌزٞ
٠زٛافش ِغ عغً اٌّمبِشح اٌّغؤٌٚخ.
 .16.4فٙٔ ٟب٠خ وً ٚسد٠خ عٛف ٠م َٛاٌشخض اٌّؼ ٓ١ثغّغ أّٔ ٞبرط ِىزٍّخ ٌزؼٍ١مبد اٌّٛظفٚ ٓ١رغٍّٙ١ب
ٌإلداسح.
 .16.5عٛف رٕظش اإلداسح فّٔ ٟبرط ِالؽظبد اٌّٛظفٚ ٓ١رأخز٘ب ثؼ ٓ١اإلػزجبس:ٚ ،
 .16.5.1إرا وبْ ِٓ اٌّّىٓ اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌّغأٌخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّىبْ ،عززخز اإلداسح اإلعشاءاد
اٌّالئّخِ ،غ ؽفع إٌّٛرط اٌّؼجأ ف ٟعغً اٌّمبِشح اٌّغؤٌٚخ ٚعٛف رشفك ٔغخب ِٓ أٞ
ّٔبرط ِىزٍّخ ِغ ّٔٛرط اٌّشاعؼخ اٌغٕ٠ٛخ؛
 .16.5.2إرا وبْ األِش ٕ٠ط ٞٛػٍِ ٝغأٌخ ِٕٙغ١خ ِزؼٍمخ ثمٛاػذ اٌغٍٛن ،عٛف رؾبي اٌّغأٌخ إٌٝ
ِىزت االِزضبي ٌٍٕظش فٙ١ب ٚارخبر اإلعشاءاد اٌّالئّخٚ ،اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رشًّ رمذ ُ٠ؽٍت إٌٝ
اٌ١ٙئخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌ VCGRزؼذ ً٠اٌمٛاػذ.
 .16.5.3عزؾزفع اإلداسح ثغّ١غ ّٔبرط ِالؽظبد اٌّٛظف ٓ١اٌّىزٍّخ ٚرغؼٍٙب ِزبؽخ ٌ١طٍغ ػٍٙ١ب ِفزشٟ
اٌ١ٙئخ اٌزٕظ١ّ١خ  VCGRثٕبء ػٍ ٝؽٍج.ُٙ
 .16.6مالحظاث رواد انمكان
 .16.6.1لجً ربس٠خ  31آراسِ/بسط ِٓ وً ػبَ ،عزىّٔ ْٛبرط ِالؽظبد اٌضثبئٓ أ ٚسٚاد اٌّىبْ ِزبؽخ
ف ٟعّ١غ ٔٛاؽ ٟاٌّىبْ ؽ١ش ٠زُ رٛف١ش اٌمّبسٚ ،رجمِ ٝزبؽخ ٌفزشح ال رمً ػٓ أعجٛػ.ٓ١
٠ .16.6.2غٛص ٌّىزت االِزضبي ،ثٕبء ػٍ ٝؽٍتِٕ ،ؼ رّذ٠ذ اٌٛلذ إٌِ ٝب ثؼذ  31آراسِ/بسط إلربؽخ
ّٔبرط ِالؽظبد اٌضثبئٓ.
.16.6.3عٛف رٕظش اإلداسح فّٔ ٟبرط ِالؽظبد اٌضثبئٓ اٌّىزٍّخ :ٚ
 .16.6.3.1إرا وبْ ِٓ اٌّّىٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌّغأٌخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّىبْ ،فغٛف رزخز اإلداسح
اإلعشاءاد اٌّالئّخ ٚرؾزفع ثّٕٛرط ِالؽظبد اٌضث ْٛف ٟعغً اٌّمبِشح
اٌّغؤٌٚخ ِغ إسفبق ٔغخ ِٓ أّٔ ٞبرط ِىزٍّخ ِغ ّٔٛرط اٌّشاعؼخ اٌغٕ٠ٛخ؛
 .16.6.3.2إرا وبْ األِش ٕ٠ط ٞٛػٍِ ٝغأٌخ ِٕٙغ١خ ِزؼٍمخ ثبٌمٛاػذ ،فغٛف رؾبي اٌّغأٌخ
إٌِ ٝىزت االِزضبي ٌٍٕظش فٙ١ب ٚارخبر اإلعشاءاد اٌّالئّخٚ ،اٌز ٟلذ رشًّ رمذُ٠
ؽٍت إٌ ٝاٌ١ٙئخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌ VCGRزؼذ ً٠اٌمٛاػذ.
.16.6.4

ع١زُ االؽزفبظ ثغّ١غ ّٔبرط ِالؽظبد اٌضثبئٓ اٌّىزٍّخ ف ٟاٌّىبْ ِ ٟ٘ٚزبؽخ ٌّفزش ٟاٌ١ٙئخ
التنظٌمٌة لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسإولة فً فكتورٌا  VCGRثٕبء ػٍ ٝؽٍج.ُٙ

16

الهٌبة التنظٌمٌة لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسإولة فً والٌة فكتورٌا

 1667مالحظاث انمكـان
 .16.7.1عزم َٛاإلداسح ثئوّبي ّٔٛرط ِشاعؼخ اٌمٛاػذ لجً ١ٔ 30غبْ/أثش ِٓ ً٠وً ػبَ.
٠ .16.7.2غٛص ٌّىزت االِزضبي ،ثٕبء ػٍ ٝؽٍتِٕ ،ؼ رّذ٠ذ اٌٛلذ إلوّبي ّٔٛرط ِشاعؼخ اٌمٛاػذ.
 .16.7.3ع١زُ اإلؽزفبظ ثّٕٛرط ِشاعؼخ اٌمٛاػذ اٌّىزًّ ف٘ ٟزا اٌّىبْ ِغ أّٔ ٞبرط ِالؽظبد اٌضثبئٓ
ّٔٚبرط ِالؽظبد اٌّٛظف ٓ١اٌز٠ ٟزُ رٍمٙ١ب خالي اٌغٕخ اٌغبثمخ.
 16.8مزاجعاث مكتب اإلمتثـال
 .16.8.1لجً  31ؽض٠شاْ ِٓ ٛ١ٔٛ٠/وً ػبَ عٛف ٠مِ َٛىزت االِزضبي ثئعشاء ِغؼ ٌىً ّٔبرط ِشاعؼخ اٌمٛاػذ
اٌّىزٍّخٌّٕٚ ،برط ِالؽظبد اٌضثبئٓ ّٔٚبرط ِالؽظبد اٌّٛظفٚ ٓ١رم ُ١١ػبَ ٌمٛاػذ اٌغٍٛن (ثّب ف ٟرٌه إٌظش فٟ
اٌشىب ٜٚاٌزٚ ٟسدد) ٌزمِ ُ١١ذ ٜفؼبٌ١خ اٌمٛاػذ ٚرطج١مٙب.
16.9

المعاٌٌر التً ٌستخدمها مكتب االمتثال فً تقٌٌمه لفعالٌة القواعد وتطبٌقها سوف تشمل ما ٌلً:
 .16.9.1مدى وعً وإدراك الموظفٌن لقواعد السلوك؛
 .16.9.2إذا كان قد تم اإلٌفاا بمتطلبا معٌنة من القواعد ،و
 .16.9.3إذا كان هناك أي شكاوى تتعلق بهذا المكان.

 .16.10سٌقوم مكتب اإلمتثال بإرجراا أٌة تغٌٌرا مناسبة على القواعد ،وسوف ٌسعى الستلصال موافقة
الهٌبة التنظٌمٌة لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسإولة فً فكتورٌا  VCGRعلى تلك التغٌٌرا .
 16.11عند الموافقة على التغٌٌرا  ،سٌلٌط مكتب اإلمتثال هذا المكان علما ً وٌزوّ د هذا المكان بالوثابق
المناسبة.

.17

انتذريـب وتقذيم حىافز نهمىظفيه
 .17.1رجمٌع الموظفٌن الذٌن ٌشاركون فً تقدٌم منترجا القمار ٌكملون فً كل عام دلٌل تدرٌب الموظف
للخدمة المسإولة فً القمار  ،RSGوالتابع لمإسسة مركوري فً كل عام.
ٌ .17.2غطً دلٌل تدرٌب الموظفٌن لول الخدمة المسإولة فً القمار والتابع لمإسسة مركوري ،مسابل
واردة فً قواعد السلوك ،مثل:
 .17.2.1كٌفٌة الوصول إلى شاشا عرض معلوما الالعب PID؛
 .17.2.2وارجبا الشخص المعٌّـن؛
 .17.2.3و١ف١خ اٌزؼشف ػٍِ ٝؤششاد ػٛاًِ اٌؼ١ك ٚاٌضػً اٌز ٟرزؼٍك ثّشىٍخ اٌمّبس؛
ِ .17.2.4زطٍجبد اٌّجبدا اٌٛؽٕ١خ ٌٍخظٛط١خ؛
 .17.2.5رؾذ٠ذ اٌمبطشٚ ٓ٠ارخبر اإلعشاءاد إٌّبعجخ إرا رُ اٌىشف ػٓ ٚعٛد لبطش ٓ٠فِ ٟجبٟٔ
ِشخظخ.
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 .17.3فٌما ٌخص الموظفٌن فً القمار ،سٌقوم رجمٌع الموظفٌن بإكمال دورة تدرٌبٌة للخدمة المسإولة فً
القمار  RSGوإكمال دورة تذكرهم بالمعلوما عن الخدمة المسإولة فً القمار كل ثالث سنوا ؛
 .17.4سوف تع ّزز اإلدارة الوعً واالمتثال للقواعد:
 .17.4.1فً ارجتماعا الموظفٌن فً هذا المكان
 .17.4.2من خالل لضور الموظفٌن دورا تدرٌبٌة لول قواعد السلوك التً ٌرجرٌها مكتب
االمتثال؛
 .17.4.3عن طرٌق إرجراا دورا تدرٌب الموظفٌن فً هذا المكان.
 .17.5أي لاال لعدم امتثال ألد الموظفٌن للقواعد ستإدي إلى اتخاذ إرجرااا تصلٌلٌة من قبل صالب
العمل ضد الموظف ،أما تكرار عدم االمتثال فسٌإدي إلى اتخاذ إرجرااا تؤدٌبٌة.
 .17.6مرارجعا

األداا السنوٌة لرجمٌع العاملٌن تتضمن تقٌٌما لمدى التزام الموظف وامتثاله لمستلزما

القواعد .وتشمل مرارجعة األداا السنوٌة أسبلة تتعلق بمتطلبا القواعد وكٌف انها تإثر على الموظف،
وعما إذا كان الموظف قد طبّق متطلبا القواعد.

ملحــق
كٌف ٌتم اإلنتساب إلى "القواعـد"
 .1لكً ٌإٌد أو ٌنتسب "مكان" إلى "القواعد" ٌرجب علٌه أن:
أ) ٌقـرّ ر رسمٌا ً أن ٌقدم طلبا ً للموافقة علٌه كمنتسِ ب إلى "القواعد".
ب) ٌقدّم طلبا ً إلى "مكتب اإلمتثـال" لإلنتساب إلى "القواعد".
" .2مكتب اإلمتثال" ال ٌوافق إال على الطلبا المقدَّمة من األماكن التً ٌلدّد بؤنها مالبمـة لإلنتساب إلى "القواعد".
 .3إذا لصل المكان على القبول كمنتسب إلى "القواعد" فٌرجب على هذا المكان أن:
أ) ٌعتمد رسمٌا ً قواعد السلوك توافقا ً مع دستوره الداخلً وشروط الهٌبة التنظٌمٌة لقواعد السلوك الخاصة
بالمقامرة المسإولة فً فكتورٌا . VCGR
ب) ٌقوم بإعالم الهٌبة التنظٌمٌة لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسإولة فً فكتورٌا  VCGRخطٌا ً ورسمٌا ً
بواسطة نموذج معٌّن ،بؤن المكان ٌإٌـِّد "القواعد".
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 .4قد ٌقوم مكتب االمتثال ،من وق آلخر ،بتلدٌد أن المكان لٌس مكانا مناسبا لإلنتساب إلى "القواعد" ،وبعد
إعطاا المكان فرصة كافٌة للتصدي للقضٌة أو القضاٌا البارزةٌ ،رجوز لمكتب االمتثال أن ٌقوم بإبعاد المكان
كً ال ٌكون مدررجا ً كمنتسب فً "قواعد السلوك".
 .5إذا ت ّم إبعاد مكان ما عن اإلنتساب إلى القواعد ،فإن مكتب اإلمتثال ٌخطِ ر خطٌا ً:
أ) اٌّىـبْ؛ ٚ
ة) الهٌبة التنظٌمٌة لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسإولة فً فكتورٌا  VCGRثأْ اٌّىبْ ٌُ ٠ؼذ ِٕزغجب
إٌ" ٝاٌمٛاػذ".
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