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 المسؤولة بالمقامرة الخاصة الميسر مواقع سلوك قواعد مدونة

 

 المسؤولة بالمقامرة الموقع التزام .1
 

 الخاصة مدونةقواعدالسلوك وبالمقامرةالمسؤولةوتصف بالعمالء الرعاية معايير أعلى بتقديم ملتزم الموقع هذا
 . بذلك قيامنا آيفية بالمقامرةالمسؤولة

 
 باألمور علمه على مبنية خيارات للعميل تتوفر عندما القانوني للتنظيم خاضعة بيئة في المقامرةالمسؤولة تتم

 قطاع مع مشارآة المسؤولية تحمل ذلك ويعني. ظروفه أساس على ومنطقي متعقل قرار اختيار بإمكانه ويكون
 .  الجماعي العمل أساس على المحلية والمجتمعات واألفراد والحكومة الميسر

 

 .آاليهما على أو الميسر، لعب غرفة في الخزينة طاولة أو الميسر لعب قاعة مدخل على الرسالة هذه عرض يتم

 

 مدونةقواعدالسلوك إتاحة .2
 

 يتم. لها العمالء طلب لدى عددًا األآبر الجاليات بلغات متاحة المدونة هذه من خطية نسخ هناك تكون أن يجب
 .الميسر لعب غرفة في الخزينة طاولة أو الميسر لعب قاعة مدخل على بذلك للعمالء إعالن عرض

 
 ذلك ينطبق(.للموقع اإللكتروني الموقع على أيضا) اإلنجليزية إلى افةباإلض (الجاليات بلغات المدونة هذه ستتاح آما
 .)إلكترونية للموقعصفحة فيها يكون التي الحاالت في فقط
 

 :التالي اللغات وستشمل
o اليونانية 
o اإليطالية 
o الفيتنامية 
o الصينية 
o العربية 
o الترآية 
o االسبانية 
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 المقامرةالمسؤولة عن معلومات .3
 المعلومات وعروض واإلعالنات النشرات منها صيغ، بعدة المقامرةالمسؤولة عن معلومات الموقع هذا يعرض
 . اإللكترونية الميسر لعب آالت شاشات على للعمالء

 :ذلك على األمثلة ومن

 
 بتعقل الميسر لعب آيفية  .د 

 

 

 
 به وااللتزام االلتزام قبل ما قرار اتخاذ آيفية  .ه 

 

 

 

 الدعم خدمات وجود  .و 
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  بها الفوز يتم مبالغ أي أن على القانون ينص

   دوالر ألف يفوق أو يبلغ متراآم ائتمان أو 

  .نقدًا صرفها يمكن وال بشيك بالكامل صرفها يجب

  المتراآم االئتمان أو المكتسب المال هذا توفير يمكن ال آما

 .رالميس لعب آلالت رصيد شكل على

 األرباح دفع سياسة  .ز 
 

 

 

 

 

 

 

 توفير منع  .د 
 االئتمان

 لعبالميسر ألغراض
 

 

 

 

 

 
 

 بالموقع الخاص الذاتي اإلقصاء برنامج  .ه 
 

 التحدث للعمالء يمكن البرنامج، هذا بشأن معلومات على وللحصولالذاتي، لإلقصاء برنامجًا هذا الميسر موقع يقدم
 الذاتي اإلقصاء نشرة من نسخة أخذ أو الميسر، عن المسؤول المناوب المدير أو المسؤولة المقامرة موظف إلى

 . الميسر لعب قاعة في المعروضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمنع 2003 لعام الميسر لعب تنظيم قانون  

للعمالء رصيد توفير من الموقع هذا  

.اإللكترونية اآلالت على الميسر لعب بغرض   
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 االتصال وعناوين المقامرةالمسؤولة بشأن نصائح منتظمة فترات وعلى الموقع هذا في العرض شاشات روتظه آما
 شاشات لها التي المواقع على فقط ذلك ينطبق(. الميسر لعب إدمان من يعانون من دعم خدمات على للحصول
 ).أعاله المذآورة المعلومات بعرض تسمح عرض

 

 :إضافية معلومات  .ح 
 

 :وتشمل المقامرةالمسؤولة، بشأن إضافية معلومات للعمالء قعالمو هذا يتيح

o بذآاء المال مع التعامل بشأن االتحادية الحكومة موقع إلى الدخول آيفية  
www.moneysmart.gov.auالمال بتدبير الخاصة الحكومة مواقع من شابهها ما أو . 

o  
o  

 

o اإلقصاء وبرامج الميسر لعب مدمني دعم خدمات إيجاد بشأن أصدقائهم أو وأسرهم الميسر يمعلوماتلالعب 
 وهو الميسر لعب مدمني مساعدة بشأن الخاص الوالية حكومة وموقع الذاتي،

www.problemgambling.vic.gov.au . 
 

 رالميس ألعاب عن معلومات .4
 

 التي اآللة شاشات على الكسب، فرص ذلك في بما آالتلعبالميسراإللكترونية على لعبة آل عن معلومات توجد
 قراءة من أو الموظفين بسؤال عرضالمعلوماتللعمالء شاشات مراجعة طريقة معرفة ويمكن.تعرضالمعلوماتللعمالء

  .الميسر عاتقا من عليها الحصول يمكن التي عرضالمعلوماتللعمالء عن النشرة
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 اللعب على المسبق االلتزام استراتيجية .5

 

 التي المال ومبالغ الوقت تحديد على اإللكترونية الميسر لعب آالت يستعملون الذين العمالء الموقع هذا يشجع
 أن العمالء اآلالت وعلى الميسر لعب قاعة في الموضوعة العالمات وتوصي.ظروفهم وفق مسبقا بها سيلعبون
 . به ويلتزموا لذلك حدًا يعينوا

 

 أثناء المنصرف والمال المقضي الوقت يحسبوا أن لالعبين الموقع هذا في اإللكترونية الميسر لعب آالت آل وتسمح
 وهي الموقع وظفيم أحد من للعبة والمال الوقت متابعة تشغيل آيفية عن معلومات على الحصول يمكن.اللعب

 . الموقع في المعروضة عرضالمعلوماتللعمالء نشرة في أيضا موجودة
 
 

 
 
 
 
 تؤدي قد التي األسباب عن معلومات على تشتمل الميسر لعب قاعة في ونشرات إعالنات الموقع هذا ويعرض آما
 :التالي هذه تشمل أن ويمكن. المال رفص في اإلفراط إلى

o الموقع؛ إغالق موعد يحين عندما التوقف في صعوبة إيجاد أو يوميا الميسر لعب  
o توقف؛ بدون أآثر أو ساعات ثالثة أي طويلة، لفترات الميسر لعب 
o حول يحدث ما مع االآتراث وعدم معهم، التواصل وقلة الميسر لعب أثناء الغير مع التعامل تفادي 

  الالعب؛
o المبالغ من الميسر لعب في االستمرار أو اآلخرين العمالء أو الموظفين من المال اقتراض محاولة 

 بها؛ الفوز تم التي الكبيرة
o الميسر؛ لعب أثناء العواطف تشوبه سلوك أو اجتماعيًا مقبول غير أو عدواني سلوك 
o المال؛ من فقد ما آسب محاولة 
o الحزن؛ أو يقبالص الشعور أثناء الميسر لعب 
o الكحول تناول في اإلفراط بسبب الذات على السيطرة فقدان. 
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 العمالء مع التعامل .6
 

 
 بهم المستمر الشعور ذلك ويشمل دائما، العمالء خدمة معايير أعلى بتقديم ملتزمون الموقع هذا في الموظفون
 .المقامرةالمسؤولة تجاه الموقع ومسؤولية

 
 عمل ساعات طوال متواجدا يكون الميسر للعب مناوبا مديرا أو المقامرةالمسؤولة عن مسؤوال الموقع ذاه عين وقد

 .الموقع
 

 عليهم تبدو من أو الميسر مدمني دعم خدمات بشأن معلومات على الحصول بطلب يتقدم شخص أي إحالة تتم وسوف
 .المساعدة على للحصول الميسر للعب المناوب يرالمد أو المقامرةالمسؤولة مسؤول إلى المرضية المقامرة بوادر

 
 غير سلوآا يسلك أو الكرب عوارض عليه تبدو عميل أي على المساعدة بعرض الموظفين أحد يبادر وسوف
 :التالي في تنحصر لم وإن األعراض هذه تشتمل وقد.مقبول

o الموقع؛ إعالق موعد يحين عندما الميسر لعب عن التوقف في صعوبة يجد أو يوميا يقامر شخص 
o توقف؛ بدون أآثر أو ساعات لثالثة الميسر لعب أي.طويلة لفترات الميسر لعب 
o حول يحدث ما مع االآتراث وعدم معهم، التواصل وقلة الميسر لعب أثناء الغير مع التعامل تفادي 

 الالعب؛
o بالمبالغ يسرالم لعب في االستمرار أو اآلخرين العمالء أو الموظفين من المال المطالبةباقتراض 

 بها؛ الفوز تم التي الكبيرة
o الميسر؛ لعب أثناء العواطف تشوبه سلوك أو اجتماعيًا مقبول غير أو عدواني سلوك إظهار 

 :التالية األشكال أحد المساعدة تتخذ وقد
o الميسر؛ لعب آلة استعمال من استراحة أخذ على وتشجيعه العميل مع الموظفين تواصل 
o أهدأ مكان في) القهوة أو الشاي من موب مثال (المرطبات بعض ميلالع على الموظفين عرض 

 .الموقع من خصوصية وأآثر
 .المسؤولة المقامرة موظف إلى العميل إحالة تتم فسوف المرضي، الميسر لعب بسبب السلوك آان إذا
 
 حيال به القيام تم ما به ويدرج المقامرةالمسؤولة سجل في العمالء مع المقامرةالمسؤولة موظف تواصل تدوين يتم

 :التالي السجل هذا في المدرجة المعلومات تشمل.الخصوصية قانون طائلة تحت يقع السجل هذا.الموقف
o الواقعة؛ ووقت تاريخ 
o الواقعة؛ في األطراف) ين(الموظف أسماء أو اسم 
o ؛)متاحا آان إذا (الواقعة في الطرف العميل اسم 
o بالواقعة؛ موجز أو مختصر 
o مدمني مساعدو بشأن المعلومات تقديم:المثال سبيل على) (ون(الموظف به قام الذي التصرف 

 .الذاتي اإلقصاء أو الميسر
 

 الموقع في بالعاملين الخاصة الميسر لعب سياسة .7
 

 
 أو المراهنات آينو، الميسر، آالت الحظر ويشمل آان، وقت أي في هنا الميسر بلعب الموقع في للعاملين يسمح ال

 .ليانصيبا تذاآر شراء
 

 أن إال دوامهم، ساعات خارج الموقع في الميسر بلعب للعاملين السماح تقرر أن الموقع إدارة حق من أن ومع
 :ذلك على تنطبق التالية الشروط

 
o األيام في إال باللعب لهم يسمح ال أي دورياتهم، من االنتهاء بعد أو بدء قبل الميسر بلعب للعاملين يسمح ال 

 .اإلطالق على فيها يعملون ال التي
o اللعب؛ أثناء العمل زي بارتداء لهم يسمح ال  
o بهم الخاصة المقامرة رخصة بارتداء للعاملين يسمح وال. 

 
 سياسة قرار في وأيضا اإلجراءات دليل وفي بالموقع الخاصة المقامرةالمسؤولة سياسة في ذلك عكس يتم وسوف
 .بالموقع الخاص لمسؤولةالمقامرةا سجل في الموجودة للميسر العاملين لعب
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 موظف إلى استفساراتهم توجيه للميسر العاملين لعب سياسة بشأن معلومات على الحصول في الراغبين العمالء على

 .المناوب المدير أو المناوب المسؤولة المقامرة
 
 الميسر لعب مدمني ةمساعد خدمة مع بالتعاون المقامرةالمسؤولة عن للعاملين سنويا التطويرالمهني جلسات عقد يتم

 عليه يحصل الذي الطقم في الميسر لعب مدمني مساعدة خدمات وعن المقامرةالمسؤولة عن معلومات وهنام.المحلية
 .  بالموقع عملهم بدء عند العمل فريق أعضاء

 
 خالل من وذلك المرضي الميسر لعب مشكلة من يعاني أنه إلى يلمح قد موظف أي بمساعدة الموقع يقوم سوف
 في الموظف حق يحترم وسوف.المتاحة الدعم وخدمات المرضي الميسر لعب بشأن المعلومات على حصوله ضمان
 .السجل في األمور هذه من أي تسجيل يتم ولن خصوصيته على الحفاظ

 
 

 الميسر لعب مدمني دعم خدمات .8
 
 
 آبار يتقابل وسوف.حليةالم الميسر لعب مدمني دعم خدمات مع قوية صالت على بالحفاظ ملتزم الموقع هذا

 الموقع موظفي دعم برنامج أو الميسر لعب مدمني مساعدة برنامج موظفي مع بانتظام الموقع هذا عن المسؤولين
 .المحلي

 
o االجتماعات هذه أمثلة ومن: 

 المحلية؛ الميسر لعب مدمني مساعدة خدمة تجريها السنوية العاملين تدريب جلسات عقد 
 .الميسر لعب مدمني مساعدة وخدمة الموقع مدير/مشغل بين مالعا في مرتين االجتماع 

 
 أن يجب.الميسر لعب بقاعة الموجود المقامرةالمسؤولة سجل أو ملف في االجتماعات هذه تفاصيل تدوين تم وسوف
 :على االجتماعات تفاصيل تشتمل

 االجتماع؛ انعقاد وموعد تاريخ 
 لالجتماع؛ الحاضرين األشخاص 
 بالمناقشة؛ تناولها تم التي المواضيع 
 االجتماع؛ بها جاء التي والتصرفات النتائج 
 .التالي لالجتماع المحدد التاريخ 

 
 

 العمالء شكاوى .9
 

 إدارة إلى مباشرة ويوجهها آتابة بذلك يقوم أن هذه مدونةقواعدالسلوك تطبيق بشأن شكوى تقديم يود عميل أس على
 الشكاوي على.المدونة هذه بتطبيق تتعلق أنها من للتأآد الشكاوى آافة بمراجعة الموقع مدير يقوم أن يجب.الموقع
 يقوم وسوف.المناوب المسؤول الموظف أو الموقع مدير إلى مباشرة توجه أن اآلالت عمل أو العمالء بخدمة المتعلقة
 .ذلك منهم طلب إذا اإلجراء هذا في العميل بمساعدة بالموقع العاملون

 

 بالطريقة الشكاوى حل ويتم. يمكن ما وبأسرع المرهف بالحس يتسم بشكل كوىالش فحوى من التحقق يتم سوف
 :التالية

o بسرعة؛ الشكوى باستالم اإلقرار يتم 
o باألسباب؛ إعالمك يتم فسوف المدونة، بعمل تتعلق ال ألنها الشكوى في التحقيق عدم تقرر إذا 
o إجرائه أثناء شكواك به تتعلق الذي الموظف من المعلومات على الحصول إلى الموقع مدير يسعى قد 

 فيها؛ للتحقيق
o الخاصة مدونةقواعدالسلوك ووفق معقولة بطريقة معاملتك تم قد آان إن تحديد إلى الموقع مدير سيسعى 

 بالمقامرةالمسؤولة
o المشكلة؛ لمعالجة اتخاذه تم الذي باإلجراء المدير يخبرك فسوف أساس لشكواك آان إذا 
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o شكواك؛ جةنتي عن دائما إخبارك سيتم 
o المقامرةالمسؤولة؛ سجل/ملف في الشكوى تفاصيل تدوين سيتم 
o إلى بالشكاوى المتعلقة المعلومات تقديم سيتمVCGLRذلك الموقع من طلب حال في. 

 

 والوسطاء للمحكمين األسترالي المعهد إلى ترفع فسوف الموقع في الشكوى حل اإلمكان في يكن لم إذا
)IAMA.(موقع مراجعة األطراف ألي يمكن الشكوى في للبدء.بالمعهد االتصال شكوىال أطراف من ألي ويحق 

 ثم)  Dispute Resolver (نزاع حل استمارة وتنزيل) au.org.iama.www (اإلنترنت على المعهد
 للترتيب الطرفين بكال بعدها المحكم وأ الوسيط يتصل وسوف. المعهد إلى المستحقة الرسوم مع إآمالها بعد تقديمها
 . الموقع بهذا متاحة االستمارات هذه. للحل

 محاولة على األطراف جميع نشجع.باهظا ماال المستقلة الجهة هذه إلى المرسلة الشكاوى حل أمر يكلف قد:مالحظة
 .محترفة وساطة على للحصول التوجه قبل الموقع مستوى على األمر حل

  
 أو ملف في) له تفتقد التي وتلك أساس لها التي تلك (السلوك بمدونة المتعلقة الشكاوى لكافة توثيقب االحتفاظ يجب
 . رغبت إذا عليها االطالع منVCGLR تتمكن حتى المقامرةالمسؤولة سجل

 
 

 القاصرون األشخاص .10
 

 
 آل مدخل في ماتعال وهناك.لهم وخدماته الميسر منتجات بيع ذلك في بما الميسر لعب القاصرين على يحظر
 يثبت ما بإبراز المطالبة عن المسؤولية بالموقع العاملين آل يتحمل.دخولها من القاصرين تمنع الميسر لعب قاعات
 يثبت ما إبراز العميل إمكان عدم حالة وفي. األقل على عشر الثامنة يبلغ أنه من تأآدهم عدم حالة في العميل سن

 . منه اعةالق مغادرة طلب يجب الرشد سن بلوغه
 
 

 الميسر لعب بيئة .11
 

 
 صورة التشجيع هذا يتخذ وقد.الميسر آالت على اللعب من منتظمة استراحة فترات أخذ على العمالء تشجيع سيتم

 :على تشتمل أن منظمة،يمكن فعالية عن اإلعالن
o الصباح؛ شاي إتاحة عن اإلعالن 
o األعضاء؛ جوائز سحب عن اإلعالن 
o الصباحية يقىالموس أمثال من نشاطات بدء. 
 

 الوقت بذآر العاملون يقوم وسوف.الوقت مرور العمالء يدرك بحيث للموقع الرئيسية المناطق آل في ساعات توجد
 . الموقع في تجري التي النشاطات عن إعالنهم عند
 
 
 

 المالية الصفقات .12
 

 
 .نقود إلى العمالء شيكات بتغيير الموقع هذا يقوم ال
 

 .الميسر لعب قاعة في الصراف مكتب على بذلك مكتوب إعالن وهناك
 

 وينص.بشيك أو نقدًا دوالر 1000 عن تقل والتي الموقع بهذا الميسر لعب آالت من المكتسب المال صرف يمكن
 وال بشيك بالكامل صرفها يجب دوالر ألف يفوق أو يبلغ متراآم ائتمان أو بها الفوز يتم مبالغ أي أن على القانون
 .الميسر لعب آلالت رصيد شكل على المتراآم االئتمان أو المكتسب المال هذا توفير يمكن ال آما.نقدًا صرفها يمكن
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 .الميسر لعب قاعة في الجوائز لدفع سجل هناك
 
 

 والترويج اإلعالن .13
 

 
 .فيكتوريا في آالتلعبالميسراإللكترونية بواسطة المقامرة عن الموجه غير باإلعالن يسمح ال
 

 عنه ينوب من أو الموقع هذا بها يقوم التي اإللكترونية الميسر لعب بآالت المتعلقة غير اتاإلعالن آل تفي سوف
 . للمعلنين األسترالية الوطنية الجمعية تتبناها التي اإلعالن سلوك قواعد مدونة بشروط

 
 الجمعية اهاتتبن التي اإلعالن سلوك قواعد مدونة من طورت قائمة مقابل مقترح وترويج إعالن آل مراجعة وتتم

 . بها االمتثال لضمان للمعلنين األسترالية الوطنية
 

 :لضمان نشرها قبل والترويج اإلعالنات آل بمراجعة اإلدارة ستقوم ذلك، إلى وباإلضافة
o الكسب؛ وفرص والجوائز الفوز باحتماالت يتعلق فيما خداعها أو تضليلها وعدم مصداقيتها 
o الئقة؛ غير أو مسيئة آونها عدم 
o المالي؛ الشخص وضع لتحسين منطقية استراتيجية الميسر بأن النطباع خلقها عدم 
o الميسر؛ منتجات شراء أثناء الكحول الستهالك ترويجها عدم 
o نشرها قبل بجائزة فائز أنه على هويته تعريف يتم شخص أي موافقة على تشتمل. 

 
 
 

 العمالء والء برنامج عن معلومات .14

 

 عن المالئمة بالمعلومات مفصلة نشرة إتاحة سيتم العمالء، والء برنامج الموقع هذا فيها يقدم التي الحاالت في 
 . للمشارآين المتاح البرنامج

 ونفاذ المكافآت تجميع ومواعيد آيفية ذلك في بما الوالء، برنامج قوانين على المعلومات هذه تشتمل وسوف 
 .  وافتدائها صالحيتها

 
 عبر الوالء برنامج من آجزء بتجميعها قاموا فوائد أية عن العام في مرة األقل على المشارآين إبالغ يتم وسوف 

 أي في االشتراك من الذاتي باإلقصاء قاموا الذين األشخاص على ويحظر.الكرتونية رسالة أو خطي إقرار
 .فيه عضوًا البقاء أو العمالء لوالء برنامج

 

 المدونة تطبيق .15
 

 .منصبهم واجبات في بدئهم قبل الجدد العاملين إلى المقدمة التعريف عملية من جزء هذه المدونة أن من التأآد الموقع على 
 
 

 
 

 يجب آما.منها نسخة على آلهم حصلوا بالموقع الحاليين العاملين أن من التأآد اإلدارة على الموقع، في بالمدونة بالعمل البدء وعند
 الموقع على بالمدونة،وسيكون لالمتثال منتظم بتدقيق متقو PVS Australia Pty Ltd أن من التأآد الموقع على
 .التدقيق هذا مرات عدد يقدروا أن.PVSAustralia Pty Ltdو

 
 السلوك مدونة مراجعة .16
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 أيضا وقتها وسيتم. وزارية إرشادات وأية الميسر تنظيم قانون مع امتثالها لضمان سنويا المدونة هذه مراجعة تتم 
 إلى المراجعة تسعى. المراجعة على السابقة عشر االثنا األشهر فترة في المدونة ههذ وفعالية تطبيق مراجعة
 مدمني دعم وخدمات والعمالء بالمواقع، العاملين فيهم بما الصلة، ذوي أصحابالمصالح آل تعليقات على الحصول

 .الميسر لعب

 
 تسجيل سيتم.ممكنا ذلك آان حيثما بيقهاوتط الموقع ممارسات على الضرورية بالتغييرات االعتبار في األخذ وسيتم 

 على الحصول بعد المدونة على تغييرات أية إضفاء يتم].الموقع في المقامرةالمسؤولة سجل أو ملف في تغييرات أية
 .بذلكVCGLR موافقة

 

 

 


