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  ية               ولؤمسبلقمار لعب ابا ALHلتزام مجموعة إ 1

 
  مقدمة  1 ــ 1

في مواقعها. ففي حين يتمتع غالبية الناس بالقمار بشكل مسؤول،  مسئولبالقمار لعب بتوفير  ALHتلتزم مجموعة 

هو قضية مجتمعية خطيرة، وأن نسبة صغيرة من العمالء  الذي يشكل مشكلةتعترف المجموعة بأن القمار 

رون من أنشطتهم في القمار.  يتضرَّ

 
 The Victorian Commission for Gambling  بفكتوريدا لتنظديم القمدار والومدور مفوضديةوقد  وافقد"  

and Liquor Regulation (VCGLR)   نّةعلي نّةقواع  السلوك  )ال م َوَّ للمجموعة بفيكتوريا (. فكل موقع م َوَّ

نّددةيقدد م ألعدداق القمددار، مطلددوقل منددب افلتددزام بتنفيددذ قواعدد   ال    2003 لسددنة   بموجددب  قددانون تنظدديم القمددارم َوَّ
 )فيكتوريا(.

 
تجارية متوازنة، وتق م للعمالء تجربة ترفيهية شاملة تشمل الطعام والمشروبات مصالح وت ير المجموعة 

ساع  عمالءنا على اتواذ حيث ننا، ديوانوداعمة في فنادقنا و ةمان توفير بيئة آمنوأنشطة القمار. وه فنا هو ض

 .القمار، حيث يتم تق يم المساع ة والمعلومات المناسبة في الوق" المناسبم روسة بوصوص قرارات 
 

المجموعة الواجبة التطبيق، فق  قام" أيضاً جميع مواقع  اتمتطلبات التشريعافضافب إلى افمتثال لجميع بو

في  ALH ة تلتزم إداركما . يةولؤمسبالقمار لعب بتنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات اإلضافية، لتشجيع 

، والمشاركة في الع ي  من المجموعات الحكومية والمحلية العاملة في مجال القمار، وذلك أدائهاتحسين  دوام 

 ية.ولؤمسبقمار عب البه ف المساع ة في تح ي  وتطوير مبادرات مناسبة لل

 
ل ال نّةوتشّكِّ التي تزود المجموعة بها جميع موظفي ألعاق القمار المب ئية جزءاً من المعلومات التعريفية  م َوَّ

نّة. فجميع موظفي ألعاق القمار علي دراية بقواع  الب ئهم العمل في مواقعها  د عن الج   المطبقة في المواقع،  م َوَّ

نّةوهم مطالبون جميعاً بحمل دليل الجيب الواص بال معهم في جميع األوقات طوال مناوبتهم في صالة  م َوَّ

 .ألعاق القمار

 
نّةتأخذ موضوع افمتثال لقواع  الإن المجموعة و ية، كما يتم التفتيش على مواقعها  م َوَّ بصورة غاية في الَج ِّّ

 تتعلقشجع المجموعة كالً من الموظفين والعمالء علي إثارة أي أمور تشغلهم عشوائيا لضمان هذا افمتثال. وت  

نّةبافمتثال لل  .م َوَّ

 

 
 يةولؤمسبقمار عب اللل ALHسفير مجموعة   2 ــ 1

  

والشوصية افعالمية المشهورة  ديفي   AFLوق  اشرك" المجموعة فعب كرة الق م المعروف السابق بالـ 

، يقوم  ديفي   بتثقيف  يةمسئولبقمار عب الللوفي دوره كسفير  .يةمسئولبقمار عب الشفارتز  ليكون سفيرها لل

 .يةمسئولبقمار عب الللالموظفين وتوعية العمالء حول أهمية 

 
مع ت ريب موظفي ألعاق القمار ل ينا على  البرنامجيتكامل و ؛رنامج  ديفي   علي تجربتب وخبرتبويستن  ب

كجزء من ت ريبهم. وتشمل العناصر الرئيسية  البرنامج منهم إكمالحيث يطلب ة للقمار  ــ المسئول الو مة 

 :للبرنامج ما يلي

 

 .الذين ل يهم مشاكلت ريب م يري المجموعة وموظفيها لمساع تهم على التعامل مع المقامرين  •

، وتشجيع العمالء علي وضع ح ود للعبهم للقمار، والتماس يةولؤمسبالقمار لعب تعزيز وعي العمالء ب •

 .المساع ة إذا أصبح القمار مشكلة لهم
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الفرص حيث يمكن للمجموعة أن تساع  بشكل العمل مع إدارة المجموعة به ف تح ي  المزي  من  •

 .إلى مشكلةمعهم تحول القمار أن يالذين ل يهم مشكلة في القمار، أو المعرضين لوطر  معاستباقي، 
 

 ديفي   أيضاً، أن يكون متاحاً لموظفينا للحصول علي المشورة بشأن أفضل السبل لمساع ة العمالء  ويشمل دور

الذين ق  يكون ل يهم مشكلة في القمار، ومناقشة أي مشاكل توتص بالقمار ق  يكون الموظفون أو أسرهم أو 

 .منهايعانون أص قاؤهم 

 

  .تعامل معهمقام بالظفين الذي تقرير حول ع د الموبرفع   ديفي    يقوم

 

 
  لعب القمار بمسؤوليةرسالة المجموعة حول   3 ــ 1

افأو عن  كابينة    التالية، عن  م خل صالة القمار و/يةولؤمسبالقمار لعب سيتم عرض  رسالة  ، الصالة ب الصرَّ

 :؛ وتقول الرسالةوفي منفذ بيع الكينو في المواقع التي ي باع فيها

 
ونحن نعترف  .يةولؤمسبالقمار أن لعب الموقع ملتزم بتوفير أعلي مستويات العناية بالعمالء و هذا 

 إتواذبمسؤوليتنا في ضمان أن يكون العمالء ل يهم المعلومات الكافية حول لعبهم للقمار، وقادرين على 

 .، تتناسب مع ظروفهموالتيمعقولة المنطقية والويارات لا

 
 م روسة  حيث يقوم عمالؤنا باتواذ قرارات ،الموقع بيئة آمنة وداعمة هذا أن يوفروه فنا هو ضمان

ّنةالمساع ة والمعلومات المناسبة في الوق" المناسب. وتصف   هذه البيئة بشان القمار، وأن ت ق َّم في  م َوَّ

  .  كيف نقوم بذلكيةمسئولب القمار لعب سلوك

 

 
نّةتوافر  2   قواعد السلوك مَدوَّ

نّة التوفيرجميع مواقع المجموعة بوستقوم  نّة  في شكل مكتوق لعمالء الموقع عن  الطلب. والم َوَّ متاحب  م َوَّ

 أيضا علي الموقع افلكتروني للمجموعة:

 
gaming-of-service-service/responsible-http://www.alhgroup.com.au/responsible 

 
نّةضع ففتة لتنبيب العمالء لتوافر  الوسيتم و اففي م خل صالة القمار، أو عن  كابينة  ، م َوَّ بالصالة، وفي  الصرَّ

 .منافذ بيع الكينو في جميع المواقع التي ي باع فيها

 
نّةوال  :(ALH)لكتروني لمجموعة اإلمتاحب باللغات التالية علي الموقع  م َوَّ

 

 اليونانية •   

 افيطاليب •   

 الفيتنامية •   

 الصينية •   

 العربية •   

 التركية •   

 افسبانيب •   

 
نّةأي أسئلة للعمالء حول العمل بال  ، يمكن توجيهها للموظفين أو إلدارة الموقع.م َوَّ

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.alhgroup.com.au%2Fresponsible-service%2Fresponsible-service-of-gaming
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  يةولؤمسبالقمار  حول لعب معلومات 3

المنشورات   في مجموعة من األشكال، بما في ذلك  يةولؤمسبالقمار  لعبحول ستعرض المواقع  معلومات 

اف  لرواد الموقع عن  كابينة المنشوراتملصقات. ستتاح  الو الناطقات و وفي دورات المياه بالمواقع.  الصرَّ

   في صالة القمار في كل موقع.ت  بجوار كل ماكينة قمار، وسيتم عرض  الملصقا لناطقاتوسيتم وضع  ا

 

   ما يلي: يةولؤمسبالقمار  لعبوتشمل المواضيع التي تغطيها  معلومات 

 

 لعب القمار بمسؤولية. ةكيفي )ا( 

 وضع قرار التزام مسبق، والتمسك بب. ةكيفي )ق( 

 توافر خ مات ال عم. )ج( 

 سياسة صرف األرباح للعمالء. )د( 

 الحظر المفروض علي توفير افئتمان أو إقراض المال للعب القمار. )ه( 

 برنامج افستبعاد الذاتي بالموقع. )و( 

 

 

 وتوافر خدمات الدعم ولؤمسبالقمار لعب 

  

، واتواذ قرار التزام مسبق والتمسك بب، وإتاحة يةولؤمسبالمعلومات المتعلقة بكيفية لعب القمار على سبيل المثال 

 ما يلي: ــ عم المعروضة التي توفرها المواقعخ مات ال 

 
  :لعبتك  منشورعرف الحقائق!  وإعب البوكيزــ  ل منشور -
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 لـ ديفي  شفارتز  المسئوللصق القمار م -

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  مساع ة المقامرين  ــ  راقب وقتك ومالك!  خ مة منشور -
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 :، بما في ذلكيةولؤمسبالقمارلعب كما توفر مواقع المجموعة للعمالء المزي  من المعلومات المتعلقة ب

 

 Money”المددال ب الددذكاء فددي التعامددلالوصددول إلددى الموقددع اإللكترونددي لحكومددة الكومنولددث   ةكيفيدد •

”Smart www.moneysmart.gov.au 

 

لمقددامرين أو أسددرهم أو أصدد قائهم، علددي خدد مات الدد عم الواصددة بالقمددار، والمعلومددات ا عثددور يددةكيف •

مددن خدالل الوصدول إلددى الموقدع الحكددومي اإللكتروندي الودداص  ،الموتصدة بدـ برنامج افسددتبعاد الدذاتي 

الموقددع الددوطني  نقطددب  أو www.responsiblegambling.vic.gov.au  المقددامر المشددكلةبدد عم 

ل    www.gamblinghelponline.org.au تَحوُّ

 
  للعمالء سياسة صرف المكاسب

. وسديتم علدى شدكل شديك دوفر أو أكثدر، لدن يدتم دفعهدا اف  1000جميع المكاسب وافئتمانات التي يبلغ مجموعها 

افعرض البيان التالي عن  كابينة   :في كل صالة الصرَّ

 

 

 

 

 

 
 الحظر علي تقديم االئتمان أو إقراض المال للعب القمار

  

افلعب القمار. وسيتم عرض البيان التالي عن  كابينة من أجل لن يتم توفير افئتمان للعمالء   :في كل صالة الصرَّ
 

 
 
 
 
 
 

  برنامج االستبعاد الذاتي بالمواقع

  مدن (AHA)الفنداد  افسدترالية  خدمةفي "  مَ عتَ تشارك جميع مواقع المجموعة في  برنامج افستبعاد الذاتي  الم  

 . VCGLR قِّبَل لجنة 

 
 بالموقع اإللكتروني:نسوب من البرنامج متوفرة 

 http://assets.justice.vic.gov.au/vcglr/resources/157df81d-29c9-4b9e-84b5-

e64c514b7d0d/sep_ahavictoria.pdf 

 
ستوفر مواقع المجموعة للعمالء، المعلومات الموتصة بدـ برنامج افسدتبعاد الدذاتي . ويمكدن للعمدالء التحد   مدع 

 مسداع ة المقددامرين   خ مددةمدوظفي ألعداق القمددار حدول  برنددامج افسدتبعاد الددذاتي ، أو التقداط نسدوة مددن كتيدب 

 صالة األلعاق والموتصة بافستبعاد الذاتي الواص بافستبعاد الذاتي، أو بطاقة عمل المجموعة المعروضة في
AHA self-exclusion business card. 

 

 

التي تبلغ المتراكمة  ةرصدبموجب القانون، جميع المكاسب أو األ

غير قابل ك شيفي صورة بالكامل  دفعها يلزم ،أو أكثر دوالر 1000

رصيد على في صورة هذه المكاسب  إتاحةال يمكن . ونقدا   للصرف

 ماكينات القمار.

تقديم  الموقعهذا على  2003 لسنة يحظر قانون تنظيم القمار

 .ماكينات القمار على عباالئتمان للعمالء للَّ 

http://www.responsiblegambling.vic.gov.au/
http://www.responsiblegambling.vic.gov.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
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نة في ملصق  مد ونتنا لل  "يةولؤمسدبقمدار عدب الكما توج  المعلومات الموتصة بـ برنامج افستبعاد الذاتي  متضمَّ

افالذي سيتم عرضب في م خل صالة ألعاق القمار أو عن  كابينة   .بالصالة الصرَّ
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  Gambling Product Informationلعاب القمارمعلومات حول منتجات أ  4

، بمددا فددي ذلددك فددرص الفددوز، متددوفرة عددن طريددق (EGM) لكترونيددة افقواعدد  اللعددب لكددلم مددن  ماكينددات القمددار 

الموجدودة علدى ماكيندات القمدار األلكترونيدة. ويسدتطيع   (PID)الذهاق إلى  شاشات عرض المعلومات للالعبدين 

 .الموجودة على الماكينة، عن  الطلب PIDشاشة الـ  شرحموظفو الموقع مساع ة العمالء في 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باع فيهدا الدـ كينو ، سديتوفر للعمدالء فدي كدل منفدذ بيدع، أدلدة إرشدادية لكدل لعبدة تتضدمن شدرح وفي المواقع التي ي  

 عليها.لإلطالع العمالء أمام  كيفية اللعب  و قواع  اللعبة ، متاحة 

 

 
  برنامج والء العمالء  5

يمكن للعمالء . (Monty's)المعروف باسم  مكافآت مونتي   " العمالء تق م الفناد  والمواقع  برنامج وفء

، ة مسبقةلتزام طوعيإللقمار بفيكتوريا. وتعمل بطاقات مونتي كبطاقات  موقعافشتراك في البرنامج في أي 

ت عن  لعب أّيم من ماكينات القمار اإللكترونية التي تقوم المجموعة فآستو امها لالشتراك في نظام المكاويمكن ا

اللعب على أي ماكينة إلكترونية للقمار في فيكتوريا، كجزء من برنامج بتشغيلها؛ كما يمكن استو امها أيضاً عن  

  .لعبتك   التابع لـ يوربالي المسبق افلتزام الطوعي

 
 وعن  افنضمام إلى  برنامج الوفء  وقبل إص ار بطاقة مونتي للعميل، سيقوم موظفو الموقع بإبالغ العميل 

 :بأن البطاقة

 

  ؛  عارضبشكل  ، أو يمكن استو امها كـ بطاقة فعب  ليمكن ربطها بـ حساق فعب مسج •

يمكن استو امها لوضع ح  زمني، أو ح  مالي لصافي الوسارة، أو لمراقبة لعب العميل على ماكينة  •

 القمار في إطار  برنامج افلتزام المسبق .

 
ح  زمني، أو ح  مالي  وسيسأل موظفو الموقع العميل، عما إذا كان يرغب في استو ام بطاقة الوفء لتح ي 

 لصافي الوسارة، أو لمراقبة لعبب على ماكينة القمار في إطار  برنامج افلتزام المسبق .

 
   ببيان مكتوق يتضمن المعلومات التالية حول برمونتيكما سيتم تزوي  العمالء الذين ينضمون إلى  

 :نامج الوفء

 

 استحقا  نقاط القمار، ومتى ف يمكن ذلك؛قواع  برنامج الوفء، بما في ذلك متى يمكن  •

 كيفية كسب المكافآت؛ •
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 كيفية صرف المكآفات؛  •

 .كيفية انتهاء فترة استحقا  المكافآت •

 
وسيتضمن  .العميلسيتم تزوي  العمالء الذين يشاركون في برنامج الوفء ببيان سنوي مطبوع عن نشاط لعب و

هذا البيان تفاصيل عن الم ة التي قضاها العميل في اللعب، والمبلغ الصافي الذي ربحب أو خسره على الماكينات 

 بالعميلمن نشاط خاص  مونتيخالل الفتره الزمنية التي يغطيها البيان، محسوبة على أساس ما تسجلب بطاقة 

 .خالل فترة البيان

 
ار، فبمجرد وصولهم إلى تلك لوضع ح ود يومية للعبهم للقم مونتيون بطاقة بالنسبة للعمالء الذين يستو مو

 ، لن يتمكنوا من كسب أي نقاط مكافأة أخرى من اللعب على الماكينات لبقية اليوم. الح 

 
لن يتمكن العمالء الذين يوتارون افستبعاد الذاتي من نادي قمار تابع للمجموعة، من كسب نقاط مكافأة كما 

 اللعب على ماكينات القمار في أي نادم آخر. أخرى من

 

 
  استراتيجية االلتزام المسبق 6

  تشجع المجموعة العمالء الذين يلعبون على ماكينات القمار اإللكترونية، على افشتراك في برنامج  يوربالي

 .ووضع ح  للوق" وللوسارة وفقا لظروفهم  لعبتك 

 
به ف الترويج  ،وعلى ماكينات القمار اإللكترونية ،صالة ألعاق القمارستعرض مواقع المجموعة ففتات في 

استو ام  ةكيفيب الموتصة، وتوصية العمالء بوضع ح ود وافلتزام بها. أما المعلومات "لعبتكلبرنامج  يوربالي 

نفق علي اللعب على الماكينات والح  منهما، فستكون الوق" والمال الذي ي   لمراقبة"  لعبتكبرنامج  يوربالي 

نة في كتيب برنامج  يوربالي  أيضاً  واج ينالمتاح في الموقع. وسيكون موظفو األلعاق مت"  لعبتكمتَضمَّ

 .لمساع ة العمالء علي فتح حساق لاللتزام المسبق، ووضع ح  للعبهم

 

 
  يةولؤمسبالقمار  لعب سجل  7

يمثل السجل أداة .  (السجل  )يةمسئولبالقمار لعب يوفر ألعاق للقمار، بـ سجل ممن سيحتفظ كل موقع للمجموعة 

نّة، وامتثالها لليةولؤمسبالقمار لغب للمواقع لرص  فعاليتها في تق يم   .م َوَّ

 
إلى  يةولؤمسبالقمار لعب ويجوز لموظفي ألعاق القمار إدخال المعلومات في السجل، أو إحالة مسألة توتص ب

الشوص المناسب بحيث يمكن تسجيلها. وسيقوم م ير الموقع بفحص السجل بصورة روتينية للتأك  من إتمام 

 .تح يثب، وإتمام معالجة أي مسائل تم تح ي ها وتقيي ها في السجل

 

 :علي أنواع المسائل التي ست  رج في السجل ةوفيما يلي أمثل

 

نّةأو الشكاوي المتعلقة بأي جانب من جوانب الآراء ومالحظات العمالء،  • ، أو افمتثال لقواع ها، م َوَّ

 فضالً عن أي تعليقات أو شكاوى أخرى بشأن تشغيل ماكينات القمار اإللكترونية الموجودة في الموقع؛

ستبع  ذاتياً موجوداً  • في حواد  افستبعاد الذاتي، بما في ذلك الحافت التي ي كتشف فيها الشوص الم 

 منطقب ماكينات القمار، أو عن ما يرغب عميل في إلغاء وضع استبعاده الذاتي؛

 ؛ةمشكلعن ما يصيرعالمات سلوك القمار  عليهمتح ي  العمالء الذين تب و  •

 ؛ ةمشكلعن ما يصيرطلبات العمالء للحصول علي المساع ة أو المعلومات المرتبطة بالقمار  •

 بمعلومات عن القمار المشكلي أو افستبعاد الذاتي؛الموظفون الذين يزودون عميالً  •

 العمالء الذين ي طلَب منهم مغادرة منطقب ماكينات القمار )ألي سبب، مثال  عن ما يكون العميل موموراً(؛ •
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 خ مة، أو ت ريب ومساع ة عاملي دعم امحلي ةمشكلعن ما يصيرتوفير خ مات دعم القمار  •
  مساع ة المقامرين ؛

 ؛يةولؤمسبالقمار لعب ن للت ريب الموتص بحضور الموظفي •

 شرطة فيكتوريا للموقع؛  أو VCGLRزيارات موظفي لجنة  •

نّةئل أخرى تتعلق باأي مس •  .قواع  السلوك م َوَّ

 

 :ستشمل البيانات الم  َخلَة في السجل ما يلي

 

 تاريخ الحاد  ووق" ح وثب؛ •

 أسماء الموظفين الذين شه وا المسألة أو تعاملوا معها؛ •

•  ً  (؛اسم العميل )إذا كان معروفا

 وصف لما ح  ؛ •

 أو تلقيها من قِّبَل الموظفين الذين لهم صلة بالموضوع؛ تعبئتهاتفاصيل أي مستن ات تم  •

اإلجراء المتوذ، أو التعليقات التي يق مها أي طرف ذي صلة، أو تفاصيل أي إجراءات متابعة مطلوبة  •

تفَق عليها )علي سبيل ال برنامج  مساع ة المقامرين ، أو بو مة معلومات المتعلقة بمثال توفير الأو م 

  افستبعاد الذاتي (؛ و

ممثِّّل أق م بالموقع مثل: مسؤول  بواسطةتأكي  انتهاء الموقع من فحص المسألة محل البحث، وذلك  •

 .القمار أو الم ير

 . مساع ة المقامرين  أو عاملي ال عم بالموقعخ مة أي تعامالت مع  •

 
وف يمكن ألح   ،وسيتم افحتفاظ بها في موقع آمن (،C)القسم  1988 مشمولة بقانون الوصوصية لعاموالسجالت 

 .VCGLRافطالع عليها اف موظفي المجموعة وشرطب فيكتوريا ومفتشي لجنة 

 
 من الحواد ، فق  يتم إخضاع الموظفين للمزي  عينة وتتم مراجعة السجل سنوياً؛ وإذا تكررت نوعية م

 .الت ريبمن 
 
 
  التفاعل مع العمالء 8

، تلتزم جميع مواقع المجموعة بتوفير مستويات من خ مة العمالء تتسم المسئولكجزء من التزامنا بسياسة القمار 

 .بالجودة العالية وال ائمة

 
وكل مواقع المجموعة هي أعمال تجارية متوازنة، فهي توفر للعمالء الطعام والمشروبات والتسلية وأنشطب لعب 

، في ضمان تفاعل موظفي القمار بشكل منتظم مع المسئولالقمار. ويتمثل جزء من التزامنا بتبني سياسة القمار 

من العروض المق َّمة في كل موقع. ويتفاعل جميع العمالء، وتشجيع العمالء علي المشاركة في المجموعة الكاملة 

موظفي ألعاق القمار مع مرتادي صالة القمار، ويشجعون المرتادين علي أخذ استراحة من اللعب عن ما 

 .يستمرون في اللعب لفترات طويلة من الزمن

 
عَيَّن لل الموقع مفتوحاً  طالما كاندائًم اج  بشكل  ، وهو متويةولؤمسبقمار عب اليوج  بمواقع المجموعة  موظف م 

عب للللعمل. وفي حين أن جميع موظفي األلعاق يستطيعون تق يم المساع ة للعمالء، إف أن  الموظف المعيَّن 

عن ضمان حصول أي عميل على المعلومات أو المساع ة إذا رسمياً  المسئول ، هو الشوص  يةولؤمسبقمار ال

 .أو افستبعاد الذاتي ةشكلمالذي يصير  ما طلبها بشأن القمار

 
يتلقى جميع موظفي ألعاق القمار الت ريب علي برنامج افستبعاد الذاتي، وغيرها من البرامج التي تساع  حافت 

 مساع ة المقامرين ، فضالً عن الت ريب على اكتشاف خ مة ، والتي توفرها  ةمشكلالذي يصير القمار 

السلوكيات التي ق  تشير إلى أن العمالء يواجهون مشاكل مع القمار. وسيكون جميع موظفي ألعاق القمار م ركين 

افستجابة لمسؤوليتهم في مساع ة العمالء، سواء في استجابتهم لطلبات المساع ة المباشرة من العميل، أو 
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ما يظهر على العميل عالمات ت ل علي ان القمار أصبح مشكلة بالنسبة لب. وسيقوم أح  الموظفين ن المناسبة ع

 بمفاتحة العميل الذي تب و عليب عالمات الضيق أو السلوك غير المقبول، وتق يم المساع ة لب.

 
 

 :وق  تشمل عالمات الضيق أو السلوك غير المقبول ما يلي

 

 ر بصعوبة في التوقف عن لعب القمار في موع  إغال  الموقع؛لعب القمار يومياً، أو الشعو •

 لعب القمار لفترات طويلة؛ أي لم ة ثال  ساعات أو أكثر ب ون راحة؛ •

تجنب التواصل مع اآلخرين أثناء لعب القمار، أو التواصل قليالً ج اً مع أي شوص آخر، أو التفاعل  •

 الطفيف ج اً مع األح ا  الجارية بالجوار؛

راض المال من الموظفين أو العمالء اآلخرين، أو افستمرار في المقامرة بعائ ات المكاسب طلب اقت •

 الكبيرة؛

 .افنفعالي، أثناء لعب القمارالسلوك إظهار السلوك الع واني، أو السلوك المعادي للمجتمع، أو  •
 

 :وق  تتوذ هذه المساع ة شكل

 

  مساع ة المقامرين  وما تق مب من المشورة وخ مات ال عم؛ خ مة تزوي  العميل بمعلومات عن  •

تشجيع العميل علي أخذ استراحة من ماكينة القمار، وتق يم بعض المرطبات لب )مثل كوق من الشاي أو  •

 .القهوة( في جزءم آخر من الموقع

 

 .وعن  التعامل مع العمالء، سيحترم الموظفون دائما حق العميل في الوصوصية

 
الذي يصير وظفو الموقع في السجل، كل تعامالتهم مع العمالء الذين ق  يكونون معرضين لوطر القمار م  خلسي

في السجل، في   خلي إجراء تم اتواذه. وترد نوعية التفاصيل التي ست  أ، باإلضافة إلى تسجيل تفاصيل ةمشكل

 .أعاله 7البن  

 

 .ب خول أي عميل مومور في صالة األلعاق، أو بقائب فيها، لن ي سَمح المسئولأيضا كجزء من تعزيز بيئة القمار 
 
 

  التفاعل مع الموظفين 9

 .وف ي سمح لموظفي المجموعة بلعب القمار في الموقع الذي يعملون فيب، في أي وق"

 
هو إتاحة نفسب للموظفين لمناقشة أي مشاكل يواجهونها  ،كما أن جزءاً من الو مات التي يق مها  ديفي  شفارتز 

ريَّة  .هم أو أسرهم أو أص قاؤهم مع القمار، مناقشةً سِّ

 
ستعرض مواقع المجموعة ملصقاً يس ي المشورة للموظفين بشأن توافر هذه الو مة، وسيتم عرضب إما في 

 .المنطقة الواصة بالموظفين، أو في جزء مناسب آخر من الموقع
 

 
 ةمشكلالذي يصير مع خدمات دعم القمار  التفاعل 10
 

وتجتمع إدارة  المحلي. ةمشكلالذي يصير تلتزم مواقع المجموعة بالحفاظ علي روابط قوية مع خ مات دعم القمار 

 مساع ة المقامرين  و عاملي ال عم بالموقع ، وبافشتراك مع بقية موظفي خ مة الموقع بانتظام مع العاملين في 

 الموقع، سيشارك الجميع في البرامج الت ريبية وخ مات ال عم التي تق مها  مساع ة المقامرين  و عاملو 
 ال عم بالموقع .

 مساع ة المقامرين  أو  عاملي ال عم بالموقع ، سيتم إدخال تفاصيلب في السجل. خ مة أي اجتماع أو ت ريب مع 
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 :وسيشمل اإلدخال في السجل ما يلي

 

 افجتماع أو الت ريب؛وق" وتاريخ  •

 الحاضرين في افجتماع أو الت ريب؛ •

 المواضيع التي تم" مناقشتها؛ •

  النتائج/ بنود اإلجراءات التي تم الوروج بها من افجتماع؛ •

 

 
  شكاوى العمالء 11

نّةال ىويوج  في كل مواقع المجموعة عملية مرتبة لحل الشكاوي المتعلقة بمحتو نّةأو بامتثال الموقع لل م َوَّ . م َوَّ

نّةوينبغي للعمالء الذين ل يهم شكوى تتعلق بال أو بإدارة المجموعة لماكينات القمار اإللكترونية، أن يق موا  ،م َوَّ

لموقع  ة العنكبوتية )الويب(موقع الشبككتروني على لشكاواهم للموقع. ويمكن إرسال الشكاوي بالبري  اإل

المجموعة المعني باألمر، أو تق يمها بصورة مباشرة، إما شوصياً أو كتابةً، للمسئولين بالموقع. وسيقوم موظفو 

 .الموقع بمساع ة العمالء علي تق يم الشكوى، إذا طلبوا منهم ذلك

 
كي  استالم جميع وسيتم تأ وبمجرد تلقِّّي الشكوى، سيجري تناولها بطريقة تتسم بالكفاءة والنزاهة والفورية.

 الشكاوى فوراً، ثم التحقيق فيها بحساسية وبأسرع ما يمكن.

 
وعن  التحقيق في شكوى ما، يجوز لم ير الموقع أن يطلب مزي اً من المعلومات من صاحب الشكوى، أو من أي 

التي ف تحمل مجهولة الموظف في الموقع، ويجوز لب أيضا أن يناقش المسألة مع إدارة المجموعة. أما الشكاوى 

 .بالشكوى المذكورة، فسيجري التحقيق فيها إلى أبع  ح  تتيحب التفاصيل إسم مق مها

 
وإذا ثبت" صحة الشكوى، سيقوم م ير الموقع بإبالغ صاحب الشكوى بأي إجراء تم اتواذه لمعالجة المسألة 

 .موضوع الشكوى

 
نّةالتحقيق في الشكوى ألنها ف تتعلق بالوسيتم إبالغ المشتكين دائما بنتيجة شكاواهم. وإذا لم يتم  ، أو لم تثب" م َوَّ

 .صحتها بع  التحقيق فيها، فإن صاحب الشكوى سي ق َّم لب بيان مكتوق مبيَّن فيب أسباق القرار

 
وسيتم افحتفاظ في السجل، بتفاصيل جميع الشكاوي، وأي تحقيقات تتم بشأنها، وتق يم المعلومات المتعلقة 

 .عن  الطلب  VCGLRلجنةبالشكوى إلى 

 
تََّوذ بشأن الشكوى، فيجوز لب إحالة المسألة إلى   معه  وإذا لم يوافق صاحب الشكوى علي قرار الموقع الم 

مين والوسطاء في أستراليا    . (IAMA)المحّكِّ

 
،  (www.iama.org.au)علي اإلنترن" و مةوإلحالب المسألة، يمكن ألي من الطرفين الذهاق إلى موقع ال

 خ مةعات ، ثم إرسال هذا النموذج بع  استكمالب، مع الرسوم الواصة بب، إلى  اوتحميل  نموذج حل النز

مين والوسطاء بأستراليا   م بع  ذلك بافتصال بالطرفين لتيسير عملية IAMAالمحّكِّ . وسيقوم الوسيط/المحّكِّ

 .وهذه افستمارات متاحة أيضا في المواقع التراضي.

 

رسلة إلى هذه الق   :مالحظب كّلِّفة. ونحن نحث جميع األطراف علي  و مةتكون الشكاوى الم  المستقلة للب" فيها، م 

 .محاولة حل المسألة محلياً علي مستوي الموقع، قبل رفعها إلى مستوى الوساطة المهنية
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  رصَّ حظر القمار على الق   12

 .القمار محظور على القصر

 
ر دخول الصالة. ويتقاسم جميع موظفي الموقع صَّ كل صالة قمار، تحظر علي الق  سيتم عرض ففتات في م خل 

عاما. وإذا تعذَّر إبراز  18ية بشأن طلب إثبات السن إذا كانوا غير متأك ين من أن سن العميل ف يقل عن المسئول

 .أن ي طلَب من العميل مغادرة صالة القمار يتحتمالمطلوق،  لعمرتحقيق ا

 
التي ي ق َّم فيها الـ كينو  خارج صالة القمار، سيتم عرض ففتات  عن  كل منفذ لبيع الكينو، تنص على في المواقع 

ر. وسيقوم موظفو المجموعة أيضاً، بمراقبة منافذ بيع الكينو، صَّ أن استو ام منفذ بيع الكينو محظور على الق  

 .ر لتلك المنافذصَّ للمساع ة في ضمان ع م استو ام الق  

 

 
  بيئة القمار 13

 هو عامل خطر كبير في نشوء  ،تعترف المجموعة بأن اللعب المكثف ألوقات طويلة على ماكينات القمار

 .مشكلة القمار

 
  لمراقبة وتح ي  لعبتك وتمشياً مع افلتزام بالتفاعل المنتظم مع العمالء وتشجيع العمالء علي استو ام  يوربالي

نفَق علي ماكينات القمار،  أعاله ، سيتم تشجيع العمالء  7و  6المذكور في البن ين وهو مق ار المال والوق" الم 

 .علي اتواذ فواصل/استراحات منتظمة من لعب ماكينات القمار

 
بعرض آخر، أو األح ا   وق  يتوذ هذا التشجيع شكل التفاعل المباشر مع موظفي الموقع، أو اإلعالنات المتعلقة

 :األخرى الجارية في الموقع، مثالً اإلعالن عن

 

 أن الشاي الصباحي متاح اآلن؛ •

 العضو؛ أوإنتباه جذق  •

 .مثل ألحان الصباح، أو مسابقات المعلومات العامة، أو فقرات الترفيب الحي ةب ء أنشط •

 
افبما في ذلك كبائن كما يتم وضع ساعات حائط في جميع المناطق الرئيسية من الموقع،  ين في صالة الصرَّ

 .الوق" عن ما يق مون أية إعالنات عن أنشطة الموقععن الموظفون  وسيعلنالقمار، وعلي كل ماكينة للقمار. 

 

  المعامالت المالية 14

افلن يتم صرف أي أموال مقابل شيكات من العمالء. وسيتم وضع ففتة تفي  ذلك عن  محطة   في  الصرَّ

 .صالة القمار

 
دوفر، نق اً أو بشيك. وبموجب القانون  1000مبلغ  األقل منويمكن صرف مكاسب العمالء من ماكينات القمار 

دوفر أو أكثر، يجب صرفها بكاملها بشيك ف يمكن  1000كل من المكاسب أو افئتمانات المتراكمة التي تبلغ 

 .األرص ة المتراكمة، كأرص ة في ماكينات القمار صرفب نق اً. وف يمكن إضافة هذه األرباح أو
 

 
  المسئولاإلعالن والترويج  15

 .ي حظر في وفية فيكتوريا، اإلعالن عن ألعاق القمار اآللي خارج مناطق ألعاق القمار

 
أللعاق ويجب أن تتوافق جميع اإلعالنات والعروض الترويجية المتعلقة بالقمار، والتي يتم عرضها داخل منطقب 

ّنةالقمار بواسطة أح  مواقع المجموعة أو نيابة عنب، مع    و مةاألخالقيات اإلعالنية  المعتم ة من قِّبَل  ال م َوَّ
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 افسترالية للمعلنين الوطنيين ، وهي متاحة في الموقع اإللكتروني:
 )Ethics.pdf-of-Code-http://aana.com.au/content/uploads/2014/05/AANA 

 
نّةفحص كل إعالن أو ترويج مستقبلي، والتأك  من موافقتب لقائمة شروط مرجعية تم تطويرها من  وسيتم   م َوَّ

 .األخالقيات اإلعالنية ، وذلك لضمان افمتثال لها

 

 :وسوف تضمن المجموعة أن أي مواد إعالنية أو ترويجية

 

 ها أو فرص الفوز فيها؛ف تكون زائفة أو مضللة أو خادعة بشأن احتمافت اللعبة أو جوائز •

 تتأك  من الحصول علي موافقة أي شوص تم تعريفب كفائز بجائزة، قبل نشر ذلك؛ •

 ف تكون هجومية، أو غير محتشمة في طبيعتها؛ •

 ؛ الشوصي ف تولق انطباعاً بأن القمار هو استراتيجية معقولة لتحسين الوضع المالي •

 .ع م تعزيز استهالك الكحول أثناء لعب القمار •

 

 

نّةمراجعة ال 16   مَدوَّ

نّةويجري سنويا مراجعة تطبيق ال  .وفعاليتها م َوَّ

 
نّةستنظر مراجعة ال نّةمالءمة وفعالية الت ابير والمعايير التي تقتضيها ال ىفي م  م َوَّ ، وم ى امتثال موقع م َوَّ

الراجعة من جميع أصحاق المجموعة لها. وستشمل عملية المراجعة فرصة فستعراض اآلراء والمالحظات 

ويشارك  .ةمشكلالذي يصير المصلحة المعنيين، بما فيهم موظفي الموقع والعمالء وعاملي خ مات دعم القمار

نّةأصحاق المصلحة في دراسة استقصائية سنوية لمراجعة ال ل جزءاً من المر م َوَّ  ــ الشيء الذي يشّكِّ

 .اجعة السنوية

 
نّةال وحيثما أمكن تح ي  التحسينات في أو في ممارسات الموقع، أثناء عملية المراجعة، فإن هذا سي عتبر جزءاً  م َوَّ

نّةمن عملية المراجعة. وبع  مراجعة ال تنقيحات مطلوبة  ، وأيVCGLR، سيتم اع اد تقرير لرفعب إلى لجنة م َوَّ

نّةلل نّةاللجنة للموافقة عليها. وبع  موافقة اللجنة علي السيتم تق يمها إلى  م َوَّ المنقحة، سيتم تنفيذها بأسرع  م َوَّ

 ً  .وق" ممكن عمليا

 
وأي تغييرات مطلوق إجراؤها في موقع معين، سيجري تطبيقها عملياً بأسرع وق" ممكن، وسيتم تسجيل هذه 

 .  في الموقعيةولؤمسبالقمار لعب التغييرات في  سجل 
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