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

 المعاني شرح .1

 بالمصطلحات تعريف .1.1

Meaning المعنى Term    المصطلح 

the administrator of the ICRP 
and the Code 

رجرااا  المستقلة للل  "اإل مدير
 الشكاوى"  و"القواعد"

Compliance Office مكتب االمتثال 

this Code of Conduct قواعد السلوك هذه the Code القواعد 

the form to be completed by the 
Venue annually in accordance 
with clause Error! Reference 
source not found. 

الذي يلزم تكملته من قَِبل  النموذج
 16.7.3"المكان" سنوياً وفقاً للبند 

Code Review form القواعدمرارجعة  نموذج  

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  

ااا  المستقلة للل  رجراإلنموذج 
الشكاوى كما يصادق عليه مكتب 

وق  آلخر ليستخدمه  اإلمتثال من
إيداع شكوى لدى بن يغباراألشخاص ال

 "اإلرجرااا  المستقلة للل  الشكاوى"

Complaint Form نموذج الشكوى 

electronic gaming machine  إلكترونية قمار ماكينة  Gaming machine قمار ماكينة 

independent complaints 
resolution process 

 ـيپآي سي آر  ICRP إرجرااا  مستقلة للل  الشكاوى

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  

( 11لمعين وفقا للبند )الشخص ا
والمسؤول عن إرجراا مرارجعة مستقلة 

متثال باإلوالمتعلقة  لل  لشكاوى التي لم ت  ل
 نظاملل

Independent Person ض المستقل   المفو 

 

player information display    العبالعرض معلوما PID ـي آي ديپ 

people who attend at the Venue 
and in the case of clubs are the 
members and visitors  

إلى مكان اللعب، الناس الذين يلضرون 
 زوارالعضاا واألوفي لالة األندية فهم 

Patron نالزبو 

the management of the Venue  إدارة المكان Management اإلدارة 

the training manual that 
accompanies the Code  

 Mercury RSG د السلوكقواعب لدليل التدريب المصالِ 
Employee Training 
Manual 

 مؤسسة مركوري دليل
 المستخَدمين تدريبل
قواعد ب لالمصالِ و

  خدمة اللعب المسؤولة

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  

يكون والذي  8ن وفقا للبند الشخص المعي  
عن توفير المعلوما  لول  الً مسؤو
والمقامرة المسؤولة أثناا  السلوك قواعد
 كل نوبة

Nominated Person   نالشخص المعي 

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

قدم يل تثالمالنماذج التي يقدمها مكتب اال
 هم لول القواعدماللظاتعليها الزبائن 

Patron feedback 
forms 

الزبائن م يقدنماذج ت
 هم ماللظاتل
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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.  

لتفظ به في المكان الذي ي  الذي سرجل ال
نت فيه المعلوما  المطلوبة بمورجب  دوَّ
أن يكون سرجل ، ويمكن أيضا القواعد ههذ

 .AML  /CTFالخمور و/أو 

Responsible 
gambling register 

سرجل  المقامرة 
 بمسؤولية

responsible service of gaming  خدمة اللِعب المسؤولة RSG آر.إس.رجي 

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  

األماكن التي تم اعتماد قواعد السلوك 
بشأنها، ولسب سياق النص، الكيان 

المسؤول عن إدارة المكان والذي يمكن 
أن يكون مدير المكان أو من يسيِّر 

 أعماله

Venue المكـان 

person appointed to ensure 
compliance with the Code and 
the Self Exclusion Program at 
this Venue  

الشخص المعي ن لضمان اإلمتثال لقواعد 
في هذا السلوك وبرنامج اإلقصاا الذاتي 

 المكان

Venue RSG 
Manager 

مدير خدمة اللِعب 
 المكانفي  المسؤولة

 

 ، عندما يكون هناك شرط:القواعدفي . 1.1

 ،. توفير المعلوما  للزبائن1.1.1
 ،. رجعل المعلوما  متالة للزبائن1.1.2
 . عرض المعلوما ،1.1.3
 وثائقال. تقديم نسخ من 1.1.4

 
 أو أكثر من الطرق التالية: ةوالد ويتم ذلك من خالل. 1.2

  واضح ومرئي:بشكل  المالامةعرض الملصقا  المناسبة، والكتيبا  و/أو إشعارا   .1.2.1      

 ؛القمار ومرافق توفير منترجا فيها يتم التي  اكنماألفي  .1.2.1.1
 ؛الصندوق / في مراكز الصراف .1.2.1.2
 ؛ستقبال )إن ورجد(يب أو مكتب اإلرلتالي مكتب ف .1.2.1.3
 في صالة )إن ورجد (، و/أو .1.2.1.4
 ةعلى لولة االعالنا  العام .1.2.1.5

 ؛تلقاا أنفسهم أو بناا على طلبهم منخذوها ليأ ورجود كتيبا  متالة للزبائن .1.2.2     

 المكان؛ في إلكترونية عرض شاشا  على لمعلوما ا عرض  .1.2.3      

 ورجد(. )إذا بالمكان الخاص اإلنترن  موقع على المعلوما  توفير  .1.2.4     
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 بمسؤولية رةالمقام حول رسالة .2

 ةيولؤمسال بروح لتلليل تدعو التي التالية الرسالة اعتمد قدو ةيمسؤولب لمقامرةا بمبدأ المكان هذا يلتزم .2.1
 :المقامرة أثناا

 ا.نمجتمع من يتجزأ ال جزء هو المكان هذا

 جاهدين نسعى ونحن .تخدمه يالذ األوسع والمجتمع المكان ورواد موظفيها رفاهيةب اإلدارة تلتزمو

 هذه السلوك عداوق اعتمدنا فقد ،االلتزام هذا من كجزء ومستدامة. مسؤولة بطريقة خدماتنا جميع لتقديم

 القواعد هذه طبيقت لمساندة والبشرية( )المالية الالزمة دالموار وفروسن ،ةيلمسؤوب المقامرةب الخاصة

  .تثالماإل مكتب دعمو المكان، هذا في سليم بشكل
 

ة السلوك عداوق إن  اجتماعيا يةسلوم ممتعة بطريقة القمار لتقديم والموظفين اإلدارة لمساعدة معدَّ

  .الوقت بنفس ةمسؤولو
 

 المكان، هذا في الذاتي اإلقصاء وبرنامج للقانون االمتثال لضمان المكان RSG مدير تعيين تم وقد

  المسؤولة. المقامرة المسائل مع الزبائن لمساعدة األوقات جميع في متاح هو المرشح والشخص
 

 المرشح. الشخص على للتعرف الموظفين لطلب الزبائن تشجيع ويتم

 
 المكان. هذا في القمار فيها يورجد اليةن أي في ،يبكت في ةيمسؤولب المقامرة رسالة عرض سيتم .2.2

 ورجد(. )إن المكان هذال اإلنترن  موقع على بمسؤولية ةرمقامال رسالة عرض سيتم .2.3

 

 

 
 بمسؤوليـة المقامرة وسجل   السلوك قواعد إتاحة .3

 مواقع على المرجتمع في السائدة األخرى  واللغا اإلنرجليزية باللغة متالة القواعد من نسخة هناك سيكون .3.1

 التالية: اإلنترن 

ن هنا عنوان موقعك على اإلنترن () .3.1.1   .wwwدو 

3.1.2. www.mgv.org.au  

 منطقة في متوافرة أيضاً  وستكون الطلب عند الزبائن أمام متالة القواعد من مطبوعة نسخة هناك سيكون .3.2

 ورجد(. )إذا اإلستقبال مكتب وو/أ الصندوق

 يطلبونها. عندما "القواعد" من نسخة على هملصول طريقة عن الزبائن أمام متالة معلوما  هناك ستكون .3.3

 التنظيمية الهيئة من المفتشين أمام متاحا   وسيكون المكان" "هذا في بمسؤولية المقامرة بسجل   نحتفظ .3.4

VCGR  الطلب. عند 

 

 

 

 

http://www.mgv.org.au/
http://www.mgv.org.au/
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 بمسؤولية رةالمقام عن معلومات .4

ست راعى رجميع المستلزما  التشريعية المتعلقة بعرض معلوما  عن المقامرة بمسؤولية، وستكون  .4.1
 المعلوما  التالية لول المقامرة بمسؤولية متالة أمام الزبائن أو رواد المكان: 

 كيف تقامر بطريقة مسؤولة؛ .4.1.1

 منولثوكلكومة الالتابع ل( Money Smartاإلنترن  )طريقة الدخول إلى موقع  .4.1.2
www.moneysmart. gov.au  أو موقع لكومي مشابه عن تنظيم الميزانية لسب مشورة(

    مكتب اإلمتثال(؛

كيف يستطيع المقامرون وعائالتهم أو أصدقائهم الحصول على خدمات المساعدة الخاصة  .4.1.3

 بالقمار وبرامج اإلقصاء الذاتي؛

ن يواجهون مشكلة موقع اإلنترنت التابع لحكومة الوالية، لمساعدة الذي .4.1.4

  www.responsiblegambling.vic.gov.auالقمار

المللية  وخدما  المساندةGamblers Help معلوما  تقدمها خدمة "مساعدة المقامرين" .4.1.5
 تعلق بموضوع القمار؛تي تاألخرى ال

 كيف تتخذ قرارا  ما قبل اإللتزام وكيف تلتزم بهذه القرارا ؛ .4.1.6

 صيد للقمار.نقداً وتقديم ر قيود على دفع المكاسب .4.1.7

 

 

 

 القمار منتجات عن معلومـات .5

معلوما  عن أي أنظمة معنية برجميع منترجا  المقامرة التي يقدمها هذا المكان، تكون متالة أمام  .5.1

 ـي آي دي )تعرض معلوما  الالعب( على الماكينة.پالزبائن ولماكينا  اللعب، بشكل شاشا  

عروضة و/أو سيعمل المستخَدمون على شرلها م ـي آي ديپمعلوما  عن كيفية الدخول إلى شاشا   .5.2

 للزبائن.

 

 

 الوالء برنامج عن معلومات .6

 هذا البند ينطبق فقط إذا كان هذا المكان يتبع برنامج تقدير والا الزبون والذي: .6.1

 وومنترجا  القمار  ماكينةيتابع مصروف الزبون على  .6.1.1

 يكافئ ذاك المصروف. .6.1.2

الزبائن أو بفترة قصيرة بعد اشتراكه، يتم تزويده  عندما يشترك الزبون في برنامج تقدير والا .6.2

د ما يلي:  بالمعلوما  الخطية التي تلد 

 وقواعد وأنظمة البرنامج      .6.2.1

 متى يرجري رجمع المكافآ  ولسابها ومتى يتم تبادلها وكيف تنتهي مدة سريانها.  .6.2.2
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 .ظمة التي تلكم سير برنامج الوالايمتثل هذا المكان برجميع األن .6.3

بكشف خطي يبي ن المكافآ   ة على األقل يتم تزويد الزبائن المشاركين في برنامج الوالامرة في السن .6.4

 التي رجمعها الزبون كرجزا من برنامج الوالا.

تابع ال ي سَمح لألشخاص الذين أقصوا أنفسهم عن المكان بالمشاركة أو البقاا في أي برنامج والا ي .6.5

  مصروف المقامرة ويكافئه.

الوالا على ماللقة مصروف المقامرة ومكافأته، عندئٍذ يستطيع  إذا لم يعمل برنامج .6.5.1

 األشخاص الذين أقصوا أنفسهم عن المكان اإلشتراك أو البقاا في البرنامج، ولكن

ن برنامج الوالا أي مكافآ  يمكن استالمها فقط في قاعة اللعب فاألشخاص الذين  .6.5.2 إذا تضم 

 وا في البرنامج.أقصوا أنفسهم عن القمار قد ال يشتركوا أو يبق

 يتعين أن تشمل كل أشكال التواصل الخطية مع الزبائن بخصوص برنامج الوالا، العبارة التالية: .6.6

زموا وأن تلننصحكم بشدة أن تضعوا حدودًا منطقيـة للوقت والمال الذي تصرفونه على القمار، 

تواجهون مشكلة في  المساعدة من الموظفين في المكان إذا كنتم واطلبو منكم أن ترجون حدودكم.

 وضع حدود ألنفسكم والمحافظة على هذه الحدود. أي صعوبة تجدونها في  المقامرة بما في ذلك

 

 

 اإللتزام قبل ما خطة .7

ينبغي أن تكون والمال والوقت الذي ينفقونه على المقامرة.  تشجيع الزبائن لوضع حدود على مقداريتم  .7.1

 مناسبة لظروف الفرد.هذه الحدود 

ع حدود وااللتزام بها، سيتم عرض المعلومات المناسبة التي تنصح وضساعدة الزبائن لمن أجل م .7.2

 الزبائن بضع حدود ألنفسهم وعدم تجاوز تلك الحدود.

على المساعدة في وضع كيفية الحصول حول قديم المشورة لهم لتسوف تكون المعلومات متاحة للزبائن  .7.3

نفاق على سراف في اإللى اإلإ لمنبِّهات التي تؤديف على اكيفية التعر  حول ، وأيضا وحفظ الحدود

 القمار.

بشأن وعائالتهم أو أصدقائهم حول كيفية الوصول إلى خدمات الدعم  زبائنسوف تتاح المعلومات لل .7.4

 مشكلةاألشخاص الذين يواجهون دعم خاص بالوحكومة الوالية عن موقع اإلنترنت التابع لو القمار

  www.responsiblegambling.vic.gov.au المقامرة

خالل جلسة  هاب الوقت وكمية المال التي أنفقتـتعق  من  زبونن التمكِّ كان جميع آالت القمار في هذا الم .7.5

 PID عرض معلومات الالعب اللعب عن طريق شاشات

 موظف بناا على طلب هاشرليو/أو  PIDسيتم عرض معلوما  عن كيفية الوصول إلى شاشا   .7.6

 الزبون.

 بجميع األنظمة المتعلقة بما قبل االلتزام فيما يخص اللعب على ماكينات القمار. يتقي د هذا المكان .7.7
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 الزبائن / المكان رواد مع التعاطي .8

أي المسؤول عن ضمان االمتثال لقواعد السلوك وبرنامج اإلقصاء الذاتي في  RSGهذا المكان له مدير  .8.1

 هذا المكان.

عن  ستبعاد الذاتيعن اإلقصاء أو اإل، وعداوالق هذه وجود لتوفير المعلومات عنهو م عيَّنالشخص الم .8.2

فرة في اب القمار متوالعتكون فيها أالتي  وقاتخالل جميع األ روادلة، ليمسؤولبالمقامرة القمار وعن 

 هذا المكان.

يكون شخصا مختلفا  قد، ودورية أو نوبة العملال وب لهذههو المدير المنا عيَّنعادة ما يكون الشخص الم .8.3

 في المكان. RSG خدمة المقامرة المسؤولة رعن مدي

 .لتلك النوبـة عيَّنالشخص المعلما  بالموظفين  عمل سيحاطخالل كل نوبة  .8.4

 مورواحد أو أكثر من األبم وقزبون يهناك بأن ذا الحظ إ عيَّنتنبيه الشخص المبموظف يقوم أي سوف  .8.5

 التالية :

 القمار؛مشكلة  ماتلحصول على معلومات حول خداطلب ييقترب الموظف وأ( 

 ؛/لديها مشكلة في المقامرةنها لديه/بأنهللموظف بأب( يقول 

 ج( يظهر عالمات توتر أو سلوك غير مقبول؛

  بما في  نفسيةاالجتماعية أو الئق من الناحية الا  تصرفا  انفعاليا  غير علنيتصرف بعدائية أو يبدي د( 

 ؛ان المالالبكاء بعد فقدذلك مهاجمة آالت القمار أو     

  المكان عندما يحين صعوبة في ترك  هةواجمه( المقامرة كل يوم على مدى فترة طويلة من الزمن و

 ؛باب المكان غالقإلوقت ال    

 من الزمن دون انقطاع؛جدا  لفترات طويلة  ةرمقامو( ال

 ز( طلب اقتراض المال من موظفين؛

 .حولهمن  وما يدور هلمحيط وعيهأحد وعدم مع  التواصل عدمو ةرمقامالأثناء ح( تجنب االتصال 

 

تشمل هذه حسب ما يراه مالئما . وتقييم الوضع واتخاذ ترتيبات فورية ب عي نالشخص المسوف يقوم  .8.6

 أكثر من اإلجراءات التالية: حد أوإجراء واالترتيبات الفورية 

 ؛ارة إلى الزبون لكي يغادر منطقة اللعبشاإلأ( 

 ؛المرطبات في منطقة مختلفة الزبون بعض يتناولإلى أن  اإلشارةب( 

 المنزل؛الزبون إلى خذ استدعاء سيارة أجرة أل ج( عرض

 ؛زبوناء الصدقأحد أالتصال بعرض اد( 

 ؛كان على الزبونفي المالموجود استخدام الهاتف  عرضه( 

 ؛للزبونو( عرض تقديم بعض المرطبات )مثل القهوة( 

 ؛ل االجتماعيدث معه ليشعر بالتواصالتحومحاولة اإلقتراب من الزبون ز( 

 خدمات المساعدة، بما في ذلك االستبعاد بالحصول على جميع المعلومات ذات الصلة ح( تزويد الزبون ب

 الذاتي وتقديم المشورة المالية؛
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 ؛للزبون المناسبةاألخرى ط( تقديم بعض المساعدة 

 .زبونمع الأو تعاطي رر أي تفاعل ليس هناك ما يب عي ن بأنهالشخص الم ىأترا ي( ال شيء، إذا

 

للوضع  كثيرا  لفت االنتباه ال يكي  زبونقترب من اليمحاولة ليكون حذرا عندما كل  عي نالشخص المسيبذل  .8.7

 .زبونللو

في سجل  واقعةال زبون ما، فسيقوم بتدوينمع  يرى بأن هناك ما يبرر التعامل إذا كان الشخص المعي ن .8.8

 الشخص المعين. ه أي من قِبَلجراءات المتخذة من قبلشمل االبالمقامرة المسؤولة و

في سجل المقامرة المسؤولة قد يخضع لقانون الخصوصية والشخص المعي ن يضمن إسم المقاِمر إدراج  .8.8

 االمتثال للمبادئ الوطنية بشأن الخصوصية.

 .بطريقة مسؤولة الكحولوأنظمة خدمة تقديم قوانين زما  بلتم كانسيكون هذا الم .8.18

 

 

 ستخَدمينالم مع عاطيالت .9

 .األهمية بالغأمران نعنى بهما بكان في هذا الممقامرة المتوافرة منتجات الكفاءة سالمة العاملين و .8.1

 أوقات عملهم أو خالل أوقات الفرصةلعب القمار خالل  منن والموظفبموجب القانون، يمنع  .8.2

القمار )بما في ذلك تشغيل آالت شراء منتجات تمنعهم من تبنى هذا المكان سياسة بشأن الموظفين لقد  .8.3

عد اونسخ قإضافة إلى أنها مرفقة مع الموظفين دليل في  ةنسخة من هذه السياسة مدرجهناك القمار( و

 التي يتم توزيعها. السلوك

كينو أو أو  القمار اللعب على ماكينات لقمار أثناء الخدمة )بما في ذلكلشراء أي منتج ال يسمح للموظفين  .8.4

 ب(.اء تذاكر اليانصيالرهان أو شر

ي بشرط أنهم ال يرتدون الزي المهنالقمار  من منتجات شراء أي منتجويسمح للموظفين خارج الخدمة 

 بالمكان. فعرِّ تأو شارة  القمار موظف ألعابال يظهرون رخصة و

وليس  ،شراء منتجات القمار تغطي جميع الموظفين والتي تمنعهم من القيود المفروضة على الموظفين

 فقط أولئك الموظفين الذين يقدمون منتجات القمار.

ستعقد جلسات للتطوير المهني للموظفين بخصوص المقامرة بمسؤولية، على أساس سنوي باالشتراك  .8.5

 مع خدمة مساعدة المقامرين المحلية أو منظمة أخرى مناسبة.

أو امرة في كتيب سيتم إدراج معلومات عن المقامرة المسؤولة وخدمات الدعم بخصوص مشكلة المق .8.6

 العمل في هذا المكان. أون فيبدندما يلجميع الموظفين عملف توجيه الموظفين، 

علومات عن بم عداوقال نتساب إلىسيتم تزويد جميع الموظفين الذين يعملون في هذا المكان في وقت اال .8.7

 ة وخدمات الدعم بخصوص مشكلة المقامرة.يمسؤولبالمقامرة 

 إذا كان الموظف: مكانالفي  RSGمدير على إعالم لموظف سيعمل ا .8.8

 و/أو 8.5 بندنة في المبي  يظهر تصرفات موظف آخر بأن هناك يالحظ  .8.8.1

 الموظف اآلخر لديه مشكلة القمار موظف آخر أنله من جانب ل يق .8.8.2

  إذا كان موظف ما يعاني من مشاكل القمار، وكان المجال مفتوح وفق أشغال هذا المكان ألن يعطى هذا  .8.8
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          واجبات تغيير على الموظف مع العمل صاحب يتفق فقد القمار، منتجات فيه تدخل ال  عمال   الموظف                

 الموظف.                

التدابير بالكتمان  ، ستبذل كل محاولة لتحاطالموظفا هو العمل المناسب في أي حالة تتعلق بفي تحديد م .8.18

 .المعني الموظف إلى وأع إلى الوضلفت االنتباه  دون

في سجل المقامرة  وليس، لموظفاتوظيف في ملف  (9)سيتم تسجيل اإلجراءات المتخذة وفقا لهذا البند  .8.11

 يةهيئة التنظيمال أمام مفتشي بندموظف وفقا لهذا اللالمسؤولة. وستتاح نسخ من أي شوائب في ملف ا

VCGR مبناء على طلبه. 

 

 

 المقامرة مشكلة ونيواجه ذينال مساعدة خدمات مع التعاطي .11

 

على اتصال منتظم مع خدمة مساعدة المقامرين المللية و/أو غيرها من خدما   كانهذا الم بقىسي .18.1

 .المساندة للذين يوارجهون مشكلة في القمار

خدما  مساندة الذين يوارجهون المقامرين المللية و/أو غيرها من عاملين في خدمة مساعدة ال ودعسن .18.2

على األقل سنويا، و/أو اإلدارة في هذا المكان،  RSGاع مع كبار الموظفين القمار لالرجتممشكلة في 

 وهذا قد يتضمن عقد دورة سنوية لتدريب الموظفين.

مشكلة القمار. الداعمة للذين يوارجهون خدما  المللية الإرجرااا  اإللالة مع  تثالمكتب االم أنشأ .18.3

على هذه تطرأ ، وأية تغييرا  مكتب اإلمتثالالتابعة ل متقيداً بإرجرااا  اإللالة كانسيكون هذا الم

 من وق  آلخر. تثالمبه مكتب اإلنصح يالبروتوكوال  على النلو الذي 

مساندة الذين سيتم تسرجيل تفاصيل كل اتصال مع خدمة مساعدة المقامرين و / أو غيرها من خدما   .18.4

 .مسؤولةال ةرمقامالكان الخاص بفي سرجل الم يوارجهون مشكلة في القمار،

ستكون مطبوعا  وتفاصيل اإلتصال بخدما  مساعدة المقامرين والخدما  األخرى المعنية  .18.5

 متالة أمام الزبائن ورواد المكان والعاملين في قاعة اللعب في هذا المكان. بمشكال  القمار
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 السلوك قواعد حول الشكاوى .11

والذي يديره مكتب اإلمتثال برنامج مركوري لإلجراءات المستقلة لحل الشكاوى ؤيد يهذا المكان  .11.1

 طلب.ند الع تثالمافر من مكتب اإلوالمت ICRP تدابير برنامج كتيب والمفسَّر كليا  في

برنامج اإلجراءات المستقلة لحل الشكاوى وسيلة مجانية وفعالـة ومحايدة وتحافظ على سرية  .11.2

 المعلومات، تعمل على حل  الشكاوى حول اإلمتثال بقواعد السلوك.

 :يرجب أن الشكاوى .11.3

المتاحة استكشاف الخيارات في سوف يساعد مكتب االمتثال و، تكون متعلقة بالقواعد .11.3.1

 ؛عداوشكاوى بشأن االمتثال للقتعلق بلتسوية الشكاوى التي ال ت

 و ؛الماضية 12األشهر ال  خاللت حدثالتي  عداوقلل تتعلق بمسائل االمتثال .11.3.2

 بشكاوى تمت تسويتها سابقا.ال تتعلق الشكاوى  .11.3.3

 يفية تقديم شكوى:ك .11.4

 ؛لتوصل إلى حل  امحاولة لو اهلمناقشة شكو كانمدير الميتصل الزبون ب .11.4.1

االمتثال  بمكتباالتصال كان يقوم الزبون بإذا لم يتم لل الشكوى في مناقشا  مع إدارة الم .11.4.2

 لتقديم شكوى؛

 عن طريق الهاتف أو عن طريق تعبئة نموذج الشكوى؛تقديم الشكوى إما يتم    .11.4.3

 هذا المكان؛من ماذج الشكاوى من مكتب االمتثال وتتوفر ن   .11.4.4

 ؛الشكوى إذا اقتضت الحاجةإلكمال نموذج الزبائن  تثالميساعد مكتب اإل   .11.4.5

 وىاشكالعملية تسوية  .11.5

 يقوم مكتب االمتثال بتوجيه نسخة من نموذج الشكوى الكامل إلى هذا المكان؛  .11.5.1

 وحل   بالزبونلالتصال  شكوىتاريخ استالم نموذج اليوما من  14لدى هذا المكان  .11.5.2

 .الشكوى

 مرارجعة مستقلة للشكاوى التي لم ت لل   .11.6

يوما ت لال إلى شخص مستقل من قبل مكتب  14إذا لم يتم لل الشكوى خالل فترة  .11.6.1

 اإلمتثال؛

 يلقق الشخص المستقل في الشكوى بوسائل مناسبة بما في ذلك: .11.6.2

 ؛فينالنظر في رجميع الطلبا  والطرولا  الخطية الواردة من الطر .11.6.2.1

 عقد مؤتمر ، و / أو .11.6.2.2

 رجتماع مع األطراف و/أو غيرهم من األفراد المعنيين.اإل .11.6.2.3

م  .11.6.3 يمكن أن تكون الطلبا  والطرولا  المرفوعة إلى الشخص المستقل خطية أو تقدَّ

 شخصياً في اإلرجتماع )إن ورجد(؛

 مطلوب من الشخص المستقل إرجراا تلقيقاته على ورجه السرعة وبصورة غير رسمية. .11.6.4
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شخص المستقل بتزويد مكتب االمتثال بخالصة مكتوبة لول ما إذا كان هناك عدم يقوم ال .11.6.5

 امتثال للقواعد بما في ذلك األسباب والتوصيا  لمعالرجة األمر )إن ورجد (؛

 قد تشمل التوصيا  ما يلي: .11.6.6

 أن يقوم هذا المكان بتأدية أمور معي نة أو االمتناع عن أمور معينة .11.6.6.1

 $2588اللد األقصى ) لزبون، ال يترجاوزأن يدفع هذا المكان مبلغاً ل .11.6.6.2

  (لاليادوالراً 

 عدم اتخاذ أي إرجراا آخر. .11.6.6.3

سيقوم مكتب االمتثال بإرسال نسخة من األسباب والتوصيا  التي أفاد بها الشخص  .11.6.7

 المستقل لكال الطرفين.

 .برنامج اإلجراءات المستقلة لحل الشكاوىقواعد العدالة الطبيعية تنطبق على  .11.6.8

 معلومات عن الشكاوىترتيب وحفظ ال .11.7

 :بها، فيما يتعلق بـ اظتفحسيقوم مكتب االلتزام بجمع بيانات واال

 وى؛االشكنماذج ملء  .11.7.1

 ؛11.5كان وفقا للبند المصعيد الشكاوى على  حولقرار  .11.7.2

 ؛11.5التي أحيلت إلى شخص مستقل وفقا للبند لشكاوى ا .11.7.3

 .حل الشكاوىبرنامج اإلجراءات المستقلة لكجزء من جميع الوثائق الصادرة  .11.7.4

 برنامج اإلجراءات المستقلة لحل الشكاوىمن رصد االمتثال ل هيئةتمكين ال .11.8

 VCGR من الهيئة التنظيمية في فكتوريا الخاصة باأللعاب هذا المكان يتيح للمفتشين .11.8.1

برنامج اإلجراءات المستقلة لحل لا المكان فيما يتعلق باالمتثال جميع الوثائق التي يحتفظ به

 .الشكاوى

برنامج لبإتاحة جميع البيانات التي يحتفظ بها بخصوص االمتثال  وم مكتب االمتثالسيق .11.8.2

 VCGRاإلجراءات المستقلة لحل الشكاوى، لتط لع عليها الهيئة التنظيمية في فكتوريا 

 

 القاصرين بلق   من القمار لعب على المفروض للحظر االمتثال .12

 بدخول قاعات القمار.ن للقاصري، وال يسمح يحظر على القاصرين لعب القمار .12.1

سوف تكون هناك إشارات موجودة في كل مدخل يؤدي إلى قاعة األلعاب التي تحظر دخول القاصرين  .12.2

 إلى قاعة اللعب.

كان  لوما فيمتأكدين يكونوا غير التحقق من العمر عندما أن يطلبوا جميع الموظفين  يتوجب على .12.3

 .على األقل 18قد بلغ سن  زبونال

 العمر، تعتبر الوثائق التالية دليال  مقبوال  إلثبات العمر:لغرض التحقق من  .12.4
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 بطاقة إثبـا  العمر ( أ

 رخصة سوق ( ب

 رخصة فكتورية لتعلـ م السواقة (  

 رجواز السفر  ( ث

 Key card  بطاقة ثبوتية ( ج

 م   إذا لم يكن تقديم إثبات العمر ممكنا ، سوف يطلب من الزبون مغادرة قاعة القمار و/أو ال يمكن أن تقدَّ     12.5   

  إليه أي خدمة متعلقة بأي  منتج من منتجات القمار.             

 المقامـرة محيـط .13

 قاعةالجدار في  ، سيتم عرض ساعة معلقة علىعلى بينة من مرور الوقت والمساعدة الزبائن ليكون .13.1

 منتجات القمار.فيها فر اتتوالتي ، وسوف يتم عرض الوقت في المنطقة كاناأللعاب في هذا الم

ستطلق إعالنات و ،القمار على ماكينات شجع الزبائن على أخذ استراحة من اللعبيهذا المكان سوف  .13.2

 ، ات بالتزامن مع اإلعالنات األخرىعالنهذه اإلإطالق األلعاب. يمكن  علن عن الوقت في قاعةت بانتظام

 على سبيل المثال:

 وقت الظهر. ائقدق 10 المطعم بعد عشرفتح ي سوفأ(  

 .8:30 عند الساعة ائقدق 10 المطعم أبوابه بعد عشر غلقي سوفب( 

 القهوة الطازجة. تم على التو  تحضير – 10الساعة اآلن العاشرة ج( 

. 8:00ائق عند الثامنة دق 10بعد عشر يغادر إن الباص المجاني د(   مساء 

 .ونحن على وشك سحب القرعة 5إنها الساعة الخامسة بعد الظهر ه( 

 الطعام. قاعةالفرقة على وشك أن تبدأ في و 7.30 السابعة والنصف إنها الساعةو( 

 

في قاعة القمار بشكل فردي الزبائن ن والموظف يخبري قاعة القمار، قد إعالنات فإذا لم يكن هناك نظام  .13.3

دوقت أو نشاط ما عن حدث  المبينة أعاله. األمورمثل  ه محد 

ل يسجبت سوف يقوم الشخص المعي نمن خالل نظام آلي  13.2إذا لم يتم االعالن المشار اليه في البند  .13.4

 .في سجل القمارإجراء ذاك اإلعالن 

 

 ةالمالي التالمعام .14

بموجب ون ب قان ال ، ال كن  م هذا ي كان ل م قد ال كات ن ي ش يدة ال ف ت س م  .ال

14.1.   
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لغ قيمتها ألف التي تب المتراكمة من آال  القمارأو األرصدة  لمكاسبن، بالنسبة لبمورجب القانو .14.2

 نقد.إلى  بواسطة شيك غير قابل لتلويلهالكامل ( دوالر أو أكثر، يرجب أن ت دَفع ب2000)

ماكينا  القمار، والتي تقل عن  المتراكمة من رصدةالمكاسب و/أو األيتم دفع أن الزبائن بطلب يقد  .14.3

إما  دفعها رجب أن يتمفياألخرى  القمار من منترجا  األرصدة أو /المكاسب وأما  ( دوالر،2000ألف )

 رجميع طلبا  الدفع عن طريق الشيكا .بم التزيرجري اإلشيك. سوف واسطة نقدا أو ب

منترجا  القمار، بما في ذلك، بيرة على الكلتدوين الرجوائز مدفوعا  الرجوائز  سرجلبفاظ تلسيتم اال .14.4

يكون دوالر. وس (2000الشيكا  التي تزيد عن ألف )ولكن ليس على سبيل اللصر، مدفوعا  

 .مبناا على طلبه VCGR متالاً أمام مفتشي الهيئة التنظيمية ائزولرجا ا عودفمسرجل 

لخصوصية ستكون المبادئ القومية لو سرجال  سرجل مدفوعا  الرجوائز لقانون الخصوصيةقد تخضع  .14.5

 ائزورجال ا عودفمسرجل بفيما يتعلق مراعاة 

 تالية معروضة:في مركز أمين الصندوق و/أو االستقبال ستكون المعلومات ال .14.6

              صرف الشيكات و نسياسة ع .14.6.1

 كيف يمكن أن يكون رعاة االرباح التي تدفعها االختيار. .14.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والترويـج الدعايـة .15

  تعلن نيابة عنه:أو هذا المكان القمار التي يضطلع بها بجميع اإلعالنات والحمالت الترويجية المتصلة  .15.1

ولكن ال تقتصر بما في ذلك  ،كم الدعاية لمنتجات لعب القماراألنظمة التي تحيجب أن تراعي  .15.1.1

القمار خارج قاعة  لترويج ماكيناتعلى فرض حظر تام على الدعاية غير المرغوب فيها 

 القمار؛

يجب أن تتقيد بالقواعد االخالقية لإلعالن لتي اعتمدتها الجمعية الوطنية االسترالية للمعلنين  .15.1.2

(AANAوالتي تجدون نسخة من )ها متاحة على موقع اإلنترنت 

            codes.html  /www.aana.com.au؛ 
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 أو الرجوائز أو  لتماال لول اال خادعةة أو مضللة أو زائفيرجب أال تكون هذه المعلوما    .15.1.3

 فرص الربح؛

 يجب أن تحصل على موافقة من أي شخص محدد بأنه رابح للجائزة قبل نشرها؛  .15.1.4

 غير الئقة؛ذات طبيعة ليست هجومية أو   .15.1.5

 قولة لتحسين الوضع المالي؛ال تخلق انطباعا بأن المقامرة هي استراتيجية مع  .15.1.6

 ال تشجع على استهالك الكحول أثناء شراء منتجات القمار.  .15.1.7

مقابل ر اقمية لمنتجات الترويجعالنات الواإل اتالدعايبتقييم جميع دارة اإلم و، ستققبل النشر  .15.1.8

ار في البند وقائمة االختب AANA نية االسترالية للمعلنينلجمعية الوطاألخالقية ل القواعد

15.1. 

ية للجمعية الوطنية األخالق عداوشك حول ما إذا كان اإلعالن أو الترويج يتوافق مع الق لديك أين اإذا ك .15.2

مكتب المشار إليه إلى اإلعالن أو الترويج يمكن تحويل ، هذا البندو/أو  AANA األسترالية للمعلِنين

 رأيه.معرفة ال لاالمتث

أي فإن ،  AANA عد األخالقية للجمعية الوطنية األسترالية للمعلِنينواقي د بالقهذا المكان يترغم أن  .15.3

يجري التعامل معها وفقا  لبرنامج اإلجراءات المستقلة المكان  ات ودعايات هذاشكوى بخصوص إعالن

 .اوى حول معايير اإلعالن"من قِبل "مجلس الشك وليسلحل الشكاوى التابع لمؤسسة مركوري 

 

 المراجعة إجراءات .16

سيتم استعراض قواعد السلوك سنويا. وسيشمل االستعراض المعلومات التي تم جمعها من مصادر  .16.1

 مختلفة باستخدام العمليات التالية.

 ردود فعل الموظف .16.2

 متاحة مع سجل المقامرة المسؤولة. حول القواعد" نماذج مالحظات الموظفتكون "سوف  .16.2.1

 ندلجميع الموظفين عالذي يعطى الموظفين تدريب وتوجيه / كتيب التوجيهات جموعة مإن  .16.2.2

هم بالنسبة تقديم مالحظاتمن لموظفين ان مك  تبشأن كيفية يشمل نصائح  ،العمل في المكانببدء ال

فر مع سجل المقامرة االذي يتو "مالحظات الموظف إكمال "نموذجعن طريق  للقواعد

 المسؤولة.

كيفية بمعلومات حول  عداوقالجميع الموظفين الذين يعملون في هذا المكان في وقت اعتماد سيتم تزويد  .16.3

مالحظات الموظف الذي عد من خالل إكمال نموذج اوالق نتقديم مالحظات عمن لموظفين ان يتمك

 فر مع سجل المقامرة المسؤولة.ايتو

وتسليمها  ينتعليقات الموظفملة لنماذج مكتجمع أي ب عي نالشخص المسوف يقوم في نهاية كل وردية  .16.4

 لإلدارة.

 سوف تنظر اإلدارة في نماذج مالحظات الموظفين وتأخذها بعين اإلعتبار، و: .16.5
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إذا كان من الممكن التعامل مع هذه المسألة على مستوى المكان، ستتخذ اإلدارة اإلجراءات  .16.5.1

فق نسخا  من أي المالئمة، مع حفظ النموذج المعبأ في سجل المقامرة المسؤولة وسوف تر

 نماذج مكتملة مع نموذج المراجعة السنوية؛

إذا كان األمر ينطوي على مسألة منهجية متعلقة بقواعد السلوك، سوف تحال المسألة إلى  .16.5.2

مكتب االمتثال للنظر فيها واتخاذ اإلجراءات المالئمة، والتي يمكن أن تشمل تقديم طلب إلى 

 .لتعديل القواعد VCGLRالهيئة التنظيمية 

ستحتفظ اإلدارة بجميع نماذج مالحظات الموظفين المكتملة وتجعلها متاحة ليط لع عليها مفتشي  .16.5.3

 بناء على طلبهم. VCGLRالهيئة التنظيمية 

 

 مالحظات رواد المكان .16.6

زبائن أو رواد المكان متاحة مالحظات الستكون نماذج  /مارس من كل عام،آذار 31 تاريخ قبل .16.6.1

 متاحة لفترة ال تقل عن أسبوعين. بقىتتم توفير القمار، وحيث ي المكان في جميع نواحي

 تاحة مارس إلآذار/ 31 إلى ما بعد منح تمديد الوقت ،مكتب االمتثال، بناء على طلبيجوز ل .16.6.2

 .زبائننماذج مالحظات ال

 و: ملةتكمزبائن المالحظات الفي نماذج دارة اإلسوف تنظر  .16.6.3

اإلدارة  سوف تتخذفستوى المكان، إذا كان من الممكن التعامل مع المسألة على م .16.6.3.1

ة رمقامسجل ال في الزبونمالحظات وذج مالئمة وتحتفظ بناإلجراءات الم

 ؛ةالسنوي مراجعةنموذج ال معإرفاق نسخ من أي نماذج مكتملة المسؤولة مع 

سوف تحال المسألة ف، عداوالقبمنهجية متعلقة نطوي على مسألة إذا كان األمر ي .16.6.3.2

قديم التي قد تشمل تو، الئمةظر فيها واتخاذ اإلجراءات المإلى مكتب االمتثال للن

 .عديل القواعدلت VCGLRطلب إلى الهيئة التنظيمية 

        الهيئة لمفتشي ةتاحهي ممكان والفي  ةملالزبائن المكتمالحظات نماذج سيتم االحتفاظ بجميع  .16.6.4

 .مبناء على طلبه VCGLR التنظيمية لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة في فكتوريا

 

 

 

 

 المكـان مالحظات  16.7

 كل عام. /أبريل مننيسان 30قبل  عداول نموذج مراجعة القاكمبإدارة . ستقوم اإل16.7.1 

   مراجعة القواعد. نموذج كمالمنح تمديد الوقت إل ،يجوز لمكتب االمتثال، بناء على طلب. 16.7.2

   نماذج مالحظات الزبائن  مل في هذا المكان مع أي تكالم عداوقالمراجعة  سيتم اإلحتفاظ بنموذج. 16.7.3

     لتي يتم تلقيها خالل السنة السابقة.ذج مالحظات الموظفين ااونم            
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 اإلمتثـال مكتب راجعاتم  16.8

 واعدالق مراجعة نماذج لكل مسح بإجراء االمتثال مكتب يقوم سوف عام كل من حزيران/يونيو 31 قبل .16.8.1

 في النظر ذلك في )بما السلوك لقواعد عام وتقييم الموظفين مالحظات ونماذج الزبائن مالحظات ولنماذج ،المكتملة

 وتطبيقها. القواعد فعالية مدى لتقييم وردت( التي الشكاوى

 يلي:ما سوف تشمل  تطبيقهاو عداوتقييمه لفعالية القفي مكتب االمتثال  هاستخدميالمعايير التي     16.8

 ؛عد السلوكاوالموظفين لقمدى وعي وإدراك  .16.8.1         

 ، وعداوفاا بمتطلبا  معينة من القيإذا كان قد تم اإل .16.8.2         

 وى تتعلق بهذا المكان.ا. إذا كان  هناك أي شك16.8.3         

    سعى الستلصال موافقة يوف ، وسعداوبإرجراا أية تغييرا  مناسبة على الق تثالم. سيقوم مكتب اإل16.18

 على تلك التغييرا . VCGR لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة في فكتوريا الهيئة التنظيمية          

د وعلماً هذا المكان  متثالمكتب اإلسيليط عند الموافقة على التغييرا ،  16.11   الوثائق بهذا المكان يزو 

 المناسبة.          

 

 للموظفين حوافز وتقديم يـبالتدر .17

 الموظف ون في كل عام دليل تدريبكمليرجميع الموظفين الذين يشاركون في تقديم منترجا  القمار   .17.1

 ركوري في كل عام.، والتابع لمؤسسة مRSG للخدمة المسؤولة في القمار

 

مسائل ، يغطي دليل تدريب الموظفين لول الخدمة المسؤولة في القمار والتابع لمؤسسة مركوري .17.2

 واردة في قواعد السلوك، مثل:

 ؛PID عرض معلوما  الالعب كيفية الوصول إلى شاشا  .17.2.1

 ؛عي ـنوارجبا  الشخص الم .17.2.2

 القمار؛بمشكلة التي تتعلق والزعل  ف على مؤشرات عوامل الضيقكيفية التعر   .17.2.3

 لخصوصية؛الوطنية لمبادئ المتطلبات  .17.2.4

في مباني  ينصراقوجود الكشف عن واتخاذ اإلجراءات المناسبة إذا تم  ينصراتحديد الق .17.2.5

 صة.مرخ  

بإكمال دورة تدريبية للخدمة المسؤولة في رجميع الموظفين فيما يخص الموظفين في القمار، سيقوم  .17.3

 وإكمال دورة تذكرهم بالمعلوما  عن الخدمة المسؤولة في القمار كل ثالث سنوا ؛ RSG القمار

 

ز  .17.4  :عداودارة الوعي واالمتثال للقاإل سوف تعز 

 في هذا المكان ينموظفالفي ارجتماعا   .17.4.1

من خالل لضور الموظفين دورا  تدريبية لول قواعد السلوك التي يرجريها مكتب  .17.4.2

 االمتثال؛

 عن طريق إرجراا دورا  تدريب الموظفين في هذا المكان. .17.4.3
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ؤدي إلى اتخاذ إرجرااا  تصليلية من قبل صالب ست واعدللقألد الموظفين امتثال لعدم أي لاال   .17.5

 سيؤدي إلى اتخاذ إرجرااا  تأديبية.فتكرار عدم االمتثال  ، أمال ضد الموظفالعم

 

 ستلزما  لم هالتزام الموظف وامتثالمدى األداا السنوية لرجميع العاملين تتضمن تقييما ل مرارجعا  .17.6

وكيف انها تؤثر على الموظف،  عداوتتعلق بمتطلبا  الق ةسئلأ ةاألداا السنوي ةعوتشمل مرارج. عداوالق

 .عداومتطلبا  الق طب قما إذا كان الموظف قد وع

 
 

 ـقـملح
 

 "عـداوكيف يتم اإلنتساب إلى "الق
 

 

 ينتسب "مكان" إلى "القواعد" يرجب عليه أن:يؤيد أو لكي  .1
 
ر رسمياً أن يقدم طلباً للموافقة عليه كمنتِسب إلى "القواعد". ( أ  يقـر 

م طلباً إلى "مكتب اإلمتثـال" لإلنتساب إلى "القو ( ب  اعد".يقد 

 
مة من األطلبا  ال"مكتب اإلمتثال" ال يوافق إال على  .2 دماكن االمقدَّ  بأنها مالئمـة لإلنتساب إلى "القواعد". لتي يلد 

 
 إذا لصل المكان على القبول كمنتسب إلى "القواعد" فيرجب على هذا المكان أن: .3

 

لقواعد السلوك الخاصة التنظيمية الهيئة  يعتمد رسمياً قواعد السلوك توافقاً مع دستوره الداخلي وشروط ( أ

 . VCGLR بالمقامرة المسؤولة في فكتوريا

خطياً  VCGLR لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة في فكتورياالهيئة التنظيمية  يقوم بإعالم ( ب

 "القواعد".ؤيـِّد بأن المكان ي ،نموذج معي نبواسطة ورسمياً 

 
لديد أن المكان ليس مكانا مناسبا لإلنتساب إلى "القواعد"، وبعد قد يقوم مكتب االمتثال، من وق  آلخر، بت .4

إعطاا  المكان فرصة كافية للتصدي للقضية أو القضايا البارزة، يرجوز لمكتب االمتثال أن يقوم بإبعاد المكان 

 كي ال يكون مدررجاً كمنتسب في "قواعد السلوك".

 مكتب اإلمتثال يخِطر خطياً: إذا تم  إبعاد مكان ما عن اإلنتساب إلى القواعد، فإن .5

 المكـان؛ و ( أ

بأن المكان لم يعد منتسبا   VCGR في فكتوريا ة المسؤولةرمقامالقواعد السلوك الخاصة بالهيئة التنظيمية ل ( ب

 إلى "القواعد".


