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 المقامرة المسؤولة في والية فكتوريا آينولعبة قواعد السلوك ل

 

 تعريفات . أ

 

 بموجب للعبة آينو االمرخص له الجهة من قبل دهمالذين تم اعتما أو األشخاص يعني الشخص معتمد وآيل

 .آينو في لعبة تراهنالبيع تذاآر الم ٢٠٠٣لسنة قانون تنظيم المقامرة من  (section 6A.2.4(3)) )٣(٢.٤.أ٦ المادة

(Gambling Regulation Act 2003)   

 

، ولية شرآة محدودة المسؤ٥رقم  ابكورب تتاستثمارا يي هت، الآينو الجهة المرخص لها للعبة تعني (Tabcorp) تابكورب
  ، ملبورن، والية فيكتوريابوين  شارع٥ رقم  عنوانها، ٧٢١٠٥٣٤١٣٦٦رقم إذن العمل األسترالي 

(5 Bowen Crescent, Melbourne, Victoria). 

 

 .معتمدال وآيلال مكان عمل يعني آينو  بيعمرآز أو  بيعمرآز

 

 المقامرة المسؤولةب التزامنا . ب

 

إن قواعد سلوآنا  .والعناية بالزبائن المقامرة المسؤولة مستوى من توفير أعلىب ملتزمون نيها المعتمدءوآالبكورب وإن تا
 .آينو بيع مراآزفي   هذه القواعدوسيتم عرض هذا االلتزامية ممارستنا لبين آيفللمقامرة المسؤولة في آينو ت

 

 في ما يتعلق بأنشطة القمار حكيم ممارسة خيار عقالني والقدرة على نيكالمستهل تعطيمنظمة  في بيئة المقامرة المسؤولةإن 
وعمل  مسؤولية مشترآة هذا يعني . لهمةالمتاح المساعدةو المعلومات معتمدين علىو ،ظروفهم الخاصةوتتناسب 
 .واألفراد الحكومات والمجتمعاتالقمار و منظميقبل  من جماعي

 

  السلوكفر قواعدتوآيفية  . ت

 

لمقامرة المسؤولة على ل  المخصصقسمال وفي آينو  بيعمراآزفي  الرئيسية المجتمعلغات بعد متوفرة باالنكليزية وهذه القوا
 www.tabcorp.com.au تابكورب وهو موقع

 

 :هي  الرئيسيةالمجتمع لغات 

 اإليطالية �

 اليونانية �

 الفيتنامية �

 الصينية �

 العربية �

 ةالترآي �

 اإلسبانية �

 

 .عند الطلب للعمالء اللغات جميعب واعد الق هذهمن نسخ يروسيتم توف



 اللعبةقواعد عن معلومات  . ث

 

 .آينو  بيعمرآزآل  في آينو لعبة قواعدتعرض 

 

 .آينو بيعمرآز  في آل هالعرض المعتمدين لوآالءل آينو لعبة قواعد التي تحتوي على الكتيبات يتم توفير

 

 معلومات عن المقامرة المسؤولة . ج

 

  بواسطةالمعلومات عن المقامرة المسؤولة والية فيكتوريا لتوفير في ةمعتمدومراآز رآة تابكورب مع وآالء  تعمل ش

 : تتعلق بوهذا يشمل معلومات . مجموعة من النماذج، بما في ذلك الكتيبات والملصقات

 

 آيفية المقامرة المسؤولة. 

  يهوالحفاظ علالتزام مسبق  تحديدآيفية. 

 بالنسبة لمشاآل القمار توفر خدمات الدعم. 

  لعب القماربغرض حظر االستدانة. 

 المصرفيةالقيود التي تنطبق على دفع األرباح عن طريق الشيكات . 

 

المتعلقة بالمقامرة نصائح خدمات الالقمار و مساعدة على مشاآلاصة بكيفية االتصال بخدمات ال المعلومات الخعرضآما يتم 
 . آينومراآز بيعفي ذلك شاشات العرض ضمن  بمختلف الوسائل، بما المسؤولة

 

 . المناسبةنشوراتجميع الم فيالمقامرة المسؤولة  بتعلقةالم الرسالة التالية إدخالسيتم 

 ختياراتكالنسبة البفكر 

  مساعدة المقامرينلجنةاتصل ب

١٨٠٠٨٥٨٨٥٨  

au.gov.vic.ngproblemgambli.www 

au.org.gamblinghelponline.www 

 

 التفاعل مع العمالء . ح

البيع  ومراآز المعتمدين  تابكورب الوآالء تشجعولكن. ون آينوشرآة تابكورب اتصال مباشر مع الزبائن الذين يلعبل ليس
 .بناء على طلبهم كورببا تالتي توفرها المعلوماتلهم تقديم و ئنل مع الزبافاعلتا م علىوموظفيه

إذا آانت  أو ،القمارب تتعلقمشكلة لحل مساعدة طالبًا  معلومات عن اللعبة أو  طالبًا في أي مرآزإذا تقدم شخص من موظف
المحلة موظف  إلى خص الشوجيهتيجب على الموظف ف ،أن لديه مشكلة تتعلق بالقمار  تدّلمؤشراتتظهر على هذا الشخص 

 .المختص عن المقامرة المسؤولة أو إلى المدير المناوب

 

 تتضمن هذه .عميل عالمات توتر أو سلوك غير مقبول الظهرت علىإلهداء المساعدة إذا على الموظف االقتراب من أي عميل 
 :  تقتصر على والالعالمات

 

 .عند انتهاء دوام العمل بالمرآزوقف عن المقامرة المداومة على المقامرة اليومية أو إظهار صعوبة في الت �

 . لفترة ثالث ساعات أو أآثر دون انقطاع مثًال المقامرة،المقامرة لفترات طويلة �



 تجري التيألحداث مع ا أو التفاعل القليل ،آلخرينامع  المحدود جدًا التكلم أو ،اآلخرين عند المقامرة بلتواصلتحاشي ا �
 .كبيرة ال الربح عائداتب أو االستمرار في المراهنة ،ال من الموظفين أو العمالء اآلخرينطلب اقتراض المأو  ،حوله

 .جتماعي أو عاطفي خالل المقامرةا غيرظهارسلوك عدواني أوإ �

 

 :  هؤالء األشخاص على الشكل التالي مساعدةتكون

 

 .العمالء وتشجيعهم على أخذ قسط من الراحة مع تفاعل الموظفين  �

 قاعةوأآثر خصوصية في   أآثر هدوءًامكانفي ) مثل فنجان من الشاي أو القهوة(ن بعض المرطبات للعمالء في الموظتقديم �

 .القمار

 

 .الموظف المختص عن المقامرة المسؤولةإلى  العميل يحال ،القمارب  تتعلقمشكلة  عنناجمًاالعميل  إذا آان سلوك

 .في الخصوصية العميل احترام حق ضمان  بمبدأملتزمًا مع العمالء التفاعليكون  األحوال في جميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االلتزام المسبق . خ

 
تحديد و  معينوقت ضبطعلى  آينو الذين يلعبون تشجيع جميع العمالءعلى  المعتمدين جميع الوآالء وتدعم تشجعإن تابكورب 

 تذاآر آينو توصي بأن يحدد العمالءدوق هناك الفتات بالقرب من صن . آل واحد منهملظروف وفقًا المال منأقصى  مبلغ
 .  بهايلتزموأن  أقصى وًا حدألنفسهم

 
معلومات  تحتوي على آينوالداخل وبقرب من صندوق تذاآر  في نشوراتنقاط بيع آينو أيضًا الفتات ومعند تعرض 
 : الظروفوتشمل هذه .إلى اإلفراط في اإلنفاق التي يمكن أن تؤدي الظروف عن
 
 . مرآز البيعانتهاء دوام التوقف عند أو صعوبة يوميةال المقامرة �
 .دون انقطاع أو أآثر لمدة ثالث ساعات أيلفترات طويلة  القمار �
جري  التي تألحداث لمحدود رد فعلظهار إ  أوالتواصل بشكل محدود جدًا  أوالقمار  ممارسة الناس عندالتفاعل مع تجنب� 

 .العبال حول
 .الربح الكبيرة عائدات من  المقامرة في أو االستمرار العمالء اآلخرين الموظفين أو  منلمالا اقتراض محاولة �
 .لعب القمار عند العاطفي السلوك أو المعادي للمجتمع وأالعدواني التصرف  � 
 .اسةالتع بالتوتر أو عند الشعور القمار خسائر تعويض محاولة �
 .الكحول هالكاإلفراط في است بسببعلى النفس  فقدان السيطرة �
 

من خالل وذلك  هم المسبقالتزام قرار  علىيطلعونهم العمالء الذينون دعم مراآز البيع سوف يظفيموو معتمدينال وآالءإن ال
 .قرارهذا ال لحفاظ علىعلى ا تشجيعهم

 
 السياسة المتبعة بالنسبة لمزاولة الموظفين للقمار . د

 
ممارسة لعبة بالقمار  بالعألتابكورب  شعبة في ال يسمح للموظفينب موظفي تابكورة المتعلقة برماالمقفي إطار سياسة 

 .في أي وقت آينو
 

آان  إال إذا الخدمة في عند تواجدهمممارسة لعبة آينو بللموظفين في شعبة تابكورب الغير مخصصة  أللعاب القمار  ال يسمح
 .العادية العملأداء واجبات  من أجل ذلك مطلوبًا

 
أداء  من أجل آان ذلك مطلوبًا  إال إذاعند تواجدهم في الخدمةبممارسة لعبة آينو  آينو بيع مراآزي ف ال يسمح للموظفين
أن موظف  أيإذا أشار .  آجزء من تأهيلهم الوظيفيمسؤولة المقامرة ال مبدألتدريب علىليخضع هؤالء . العادية واجبات العمل

 في المناوبالموظف المختص عن المقامرة المسؤولة أو إلى المدير  فسوف يطلب منه أن يتوجه إلى قمار تتعلق بالمشكلةلديه 
 حق تحترم بطريقة حدثيجب أن ي قماربال  تتعلقلديه مشكلة يشير إلى أن الموظف الذي  معتواصل إن أي .مرآز العمل

 .الموظف في الخصوصية
 

 القمارالمتعلقة بآل امشلخدمات الدعم ل . ذ
 

المتعلقة آل المشل المحلية توفر المعلومات عن خدمات الدعم ضمانالمعتمدين على   البيعمراآزو مع وآالئها تابكوربتعمل 
  المتعلقةآلالمشل وخدمات الدعم المحلية آينو نقاط بيع بين روابط قوية تسهيلب تلتزم تابكورب .آينو بيعمرآز  في آل القمارب
 .(Gambler’s Help Services) المقامرين المحلية مساعدة ةمع خدم ماعات منتظمةبما في ذلك تشجيع عقد اجت القمار،ب

 
 :هذه أمثلة على ما قد تتناوله هذه االجتماعات

 
 .المقامرين المحلية مساعدة خدمة تديرها للموظفين سنوية دورات تدريبية عقد �
 .المقامرين مساعدة وخدمة آينو  بيعمرآزمدير  بين مرتين سنويَا أو بشكل دوري عقد اجتماعات� 
 



 .األلعاب في غرفةالمقامرة المسؤولة وتوضع  سجل أومجلد  االجتماعات في تفاصيل هذه حفظت 
 :ما يلي على   االجتماعمحضر جلسة حتويي 

 
 الجلسة وقت وتاريخ �
 الحضورأسماء  �
 الموضوعات التي تمت مناقشتها �
 ن االجتماعالناتجة ع بنود العمل  /القرارت �
 االجتماع القادم تاريخ �

 
  العمالءىشكاو . ر

 
 : إلى  الكتابة مباشرةالقواعدهذه بعلى العمالء الذين لديهم شكاوى تتعلق 

 
                         مدير عمليات لعب القمار

              تابكورب
            آريسنت بوين ٥
              ٣٠٠٤ والية فكتوريا لبورنم

(Manager, Gaming Operations, Tabcorp 5 Bowen Crescent Melbourne VIC 3004) 
 

ستقوم .  هذا المرآزالكتابة مباشرة إلى إدارةبيع لهذه القواعد فعليه ال أحد مراآزآيفية تطبيق شكوى حول إذا آان لدى العميل 
 .واعد القهفحص جميع الشكاوى للتأآد من أنها تتعلق بتنفيذ هذتب بروبكتا
 

يقوم سوف والموظف المداوم إلى  البيع أو مرآزعمليات آينو مباشرة إلى مدير حول لشكاوى حول خدمة العمالء أو اتوجه 
إذا تقرر عدم  . بتفهم وعلى وجه السرعةىوسيتم التحقيق في الشكاو .في تقديم الشكوى إذا طلب منهم ذلكبالمساعدة ن والموظف

 .األسبابن عسيتم إبالغ مقدم الشكوى ف  هذه القواعدلعمبسير التحقيق في الشكوى ألنها ال تتعلق 
 

 تبلغ تابكورب شكوى سوفال التثبت من إذا تم .أثناء التحقيق في الشكوىقد تطلب بعض المعلومات من الموظف المعني 
وسيتم  .ىبنتائج الشكو  مستمراطالعيكون صاحب الشكوى على س .اإلجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة المشكلةالمشتكي ب

 . إذا طلب ذلك(VCGR)  بوالية فكتوريالجنة تنظيم ألعاب القمار توفير المعلومات إلى
 

 المحكمين والوسطاء مؤسسة إلى  الشكوىرب فسوف تحالبكومن قبل تا أو البيعمرآز على مستوى ما  حل شكوى تعذروإذا 
يجوز ألي من  .حل للوصول إلى  )Institute of Arbitrators and Mediators Australia (IAMA)( أستراليافي 

 ؤسسة الم إلى موقعالذهابأي طرف بإمكان شكوى بلبدء ل .المؤسسة بالطرفين المعنيين بالشكوى االتصال
(au.org.iama.www)  عاتنزا حل الاستمارةوتحميل )Dispute Resolver form( ستمارة بعد قديم هذه االومن ثم ت

كال الطرفين لتسهيل التوصل إلى بالحكم باالتصال / الوسيط بعدها سيقوم .ؤسسة إلى الم المطلوب الرسموتضمينهاتعبئتها 
 . آينو بيعمراآزهذه االستمارات متوافرة أيضا في  .حل
 

 المشكلةاألطراف على محاولة حل ويتم تشجيع جميع  .تكاليفبها ب بّت للؤسسة المقد تترافق الشكاوى المرسلة إلى: مالحظة 
 . قبل طلب الوساطة المهنيةحلّيمستوى المالعلى 

 
 (VCGR) لجنة تنظيم ألعاب القمارالمقامرة المسؤولة آي تتمكن  سجل مجلد أو فيجميع الشكاوى بظ الوثائق المتعلقة حفيجب 

 . عند الحاجةااالطالع عليه
 
 
 
 



 القاصرين . ز
 

 الخاصة الفتاتالآد من عرض  للتأ المعتمدينبيعالوآالء ومراآز ال تعمل مع ب شرآة تابكورإن .على القاصرينيحظر القمار 
 . في آل مراآز آينوى من العمالءأعلى مر الحظر بهذا

 
إذا  .سنة ١٨هو على األقل العميل  من أن عمر ينإثبات العمر إذا آانوا غير متأآدب المطالبة جميع الموظفين مسؤولية  يتحمل

 . آينو تذاآري تباع فيهذ الكان مغادرة قاعة القمار أو المهير الممكن  التحقق من عمرالعميل يجب الطلب منآان من غ
 
 جو القمار العام . س

 

هذا . مكثفةة بصور أو لمدة طويلةالقمار وعدم االنخراط في القمار   لعبستراحات منتظمة منايشجع العمالء على اخذ 
 : تشمل ما يليالمبتكرة أنواع األحداث .  مبتكربحدثتعلق يصوتي  عالنإالتشجيع قد يتخذ شكل 

 

 أن استراحة الشاي الصباحية جاهزةعالن إ �

  الناديعضاءألعالن سحب قرعة إ �

  مثل ألحان الصباحنشاط معينبدء  �

�  

وظفون  المذآريسوف . بحيث يكون العمالء على بينة من مرور الوقتمن صالة القمار الرئيسية ألماآن  االساعات فيتعلق 
 .أنشطة صالة القمارعالنهم عن إالوقت عند ب

 

 المعامالت . ش

  تواجدكانالفتة تبين ذلك في ميتم عرض . الشيكات لغرض لعب آينو بما في ذلك في مراآز آينو شيكات المصرفيةتقبل الال 

 .أمين الصندوق في قاعة القمار

 .ا طلب العميل ذلكإذ عن طريق الشيكات المصرفية أو جزئيًااملة دفع أرباح آينو آت
 
 الدعاية والترويج . ص

 

 تتوافق مع القواعد السلوآية لإلعالنات  تابكوربنيابة عنتقام  تابكورب أو التي تقوم بها إن جميع أشكال اإلعالن عن آينو
 للمعلنين الجمعية االسترالية الوطنية  قبلالمعتمدة من

(Australian Association of National Advertisers (AANA)). 

 

 (AANA) االسترالية الوطنية للمعلنين جمعيةلصادرة عن القواعد السلوآية  قائمة لبحسب  آل مشروع إعالن وترويجّيمقي

 . لهالضمان االمتثالذلك و

 :آاآلتيهي آينو للعبة ية ئدعاالمواد ال محتويات أن تابكورب تتأآدآذلك 

 

 .بح أو الجوائز أو فرص الفوزغير زائفة أو مضللة أو خادعة بالنسبة الحتماالت الر �

 .معيبةغير مسيئة وغير  �

 .ال تعطي انطباعًا بأن المقامرة هي استراتيجية معقولة لتحسين الوضع المالي �

 .ال تشجع على استهالك الكحول عند شراء تذاآر المقامرة �

 . في سحب ماهاربحجائزة لديها موافقة الرابح المسبقة على نشر تفاصيل  �

 



 تطبيق القواعد . ض

 

 المقامرة الجدد  لجميع موظفي ألعابتدريسهايتم تعريفية لشرآة تابكورب مواد المسؤولة المقامرة السلوك في تضمن قواعد ت
 الموظفون الذين آانوا يعملون في  وقد تلقى. البيعمراآز شرآة تابكورب وآذلك الحال بالنسبة لموظفي  معهم عملمباشرةعند 
 .وطريقة تطبيقها امحتوياتهالغرض منها و حول ًا تدريبةالقواعد المذآورقرار  سابق إلوقت

 

 . عمليات األلعاب في شرآة تابكوربمدير إلى ه القواعدن أو العمالء المتعلقة بهذوالموظفالتي يواجهها توجه القضايا 

 

 ثم باعتماد يساهمون بتطبيق هم عندمابحسن عملعلى الموظفين  الوآالء المعتمدون والمسؤولون عن مراآز البيع ثنيي
 .الممارسات التي تنص عليها القواعد المذآورة أعاله

 

  السلوكقواعدمراجعة  . ط

 

يؤخذ بعين . هات وزارية أخرىيأي توجمع  مع قانون تنظيم القمار وآذلك توافقهاتتم مراجعة هذه القواعد سنويًا لضمان 
 مراآز البيع والعمالء يرآة تابكورب وموظف شي ردود فعل جميع المعنيين بمن فيهم موظف في هذه المراجعةاالعتبار

 . التغييرات المطلوبة حيثما آان ذلك ممكنًاطبيقوسيتم ت. مشكلة المقامرةلوخدمات الدعم الخاصة 

  


