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ام بالمقامرة المسؤولة .1 ز  االلت 
 

ي غرفة  
زي الصندوق فز ي محطة أمي   

 يتم عرض هذه الرسالة عندي مدخل غرفة األلعاب و  /أو فز
 :األلعاب

 
ي رعاية العمالء والمقامرة المسؤولةي .توضح مدونة قواعد ي أعىل معايت  م هذا المكان بتوفت  ز  يلت 

 .السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة كيفية قيامنا بذلك
 

ر  يقع عىل عاتقي مشغل المكان واجب اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع وتقليل الضز
ي ذلك من خالل مراقبةي رفاهية  

ي المكان المعتمد ، بما فز  
 الناجم عن تشغيل آالت األلعاب فز

ي آالت األلعاب ، وتثبيط اللعب المكثف والمطول آللة األلعاب والتدخل عندما يكون  العب  
ر القماري  .الشخص عرض سلوك يتفقي مع ضز

 
ي يعتمد عىل المعرفة

ً
ي المقامرة المسؤولة أن يمارس المستهلكون خياًرا منطقًيا ومعقول  

 تعبز
ي من قبل صناعة القمار كة مع عمل جماع  ي مسؤولية مشت   

 وظروفهم الخاصة .إنها تعبز
 .والحكومة واألفراد والمجتمعات

 
ا بلغات المجتمع عىل موقعنا )حيث يوجد موقع ويبي .(قد تشمل

ً
 سيكون الرمز متاًحا أيض

 .اللغات
يي•  عرب  
يي•  صيبز

 اليونانيةيي•
يي•  إيطال 

كيةي•  اللغة الت 
 األسبانيةيي•
 الفيتناميةيي•

 
 التفاعل مع العمالء - التواصل مع المقامريني .2

 
 :سيضمن هذا المكان أن االتصاالت مع العمالء ال 2.1

ي منطقة آلة األلعاب ؛  
 )أي (حث شخًصا عىل الدخول أو البقاء فز

 )بي (الحث عىل اللعب بآلةي األلعاب )باستثناء االتصال الذي يشكل جزًءا
 من نظام الوالء (؛ أوي

 ، )ج (تعزيز أو تشجيع المغالطات أو المفاهيم الخاطئة حول آالت األلعاب
ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحض  

 :بما فز
 أنا .إخبار أي شخص أنه يمكنه كسب المال من خالل لعب آلة ألعاب ؛

ى  ثانيا .إخبار شخص ما بوجود آلة ألعاب أو الفوز بالجائزة الكت 
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 أو لم يدفع ، أو أنه من المقرر أن يدفع ، مكاسب ؛ي
 ثالثا .مناقشة الحظ أو الخرافات ؛

ي أن آلة األلعاب عىل وشك ذلكي  
 رابعا .إخبار العميل بأن "الخطأ الوشيك "يعبز

 دفع المكاسبي
v. اح أو تشجيع االعتقاد بأن الدوران عىل آلة األلعاب ليس كذلكي  اقت 

 مستقل عن دوران آخر عىلي آلة األلعاب تلك ؛
اتيجيات تؤدي إل أ اح أو تشجيع االعتقاد بأن هناك است   السادس .اقت 

 ، يمكن ألي شخص اسيتخدامها للفوز عند تشغيل آلة ألعاب )عىل سبيل المثال
ي  
 زيادة أو تقليل مبلغ الرهان لكل سطر أو عدد األسطر الب 

 رهان مصنوعي (؛ أوي
 .السابع .إخبار أي شخص أنه يستحقي الفوزي

 سيتخذ هذا المكان خطوات معقولة لضمان إجراء اتصاالت مع العمالءي 2.2
 .تثبيط اللعب المكثف والمطول آللة األلعاب

 :لن يحث هذا المكان العميل عىل ، EFTPOS باستثناء الفتات 2.3
 )أي (سحب أموال أو سحب المزيد من األموال من مرفقي نقدي ؛ أوي

زي هذا  )بي (مغادرة هذا المكان للحصول عىل المال ، أو الحصول عىل المزيد من المال ، لتمكي 
 العميل

ي اللعب بآلة ألعاب  
 .للعب أو االستمرار فز

 قد يوجه هذا المكان أي شخص إل مرفقي نقدي عندما يطلب منه ذلكي 2.4
 .زبون

 
 التفاعل مع العمالء - عالمات المحنةي .3

 سيتخذ هذا المكان جميع الخطوات المعقولة لضمان مساحة آلة األلعاب وي 3.1
ي جميع األوقاتي  

 يتم مراقبة مداخل منطقة جهاز األلعاب فز
 .متاح لأللعابي

ي جهاز األلعاب 3.2  
 سيتخذ هذا المكان جميع الخطوات المعقولة لضمان أن العمالء فز
ر القمار  .المنطقة بشكل منتظم لمراقبة السلوك المتوافقي مع ضز

ي أنشطة مكثفة أو مطولةي 3.3  
 لن يشجع هذا المكان أو يحفز أي شخص عىل االنخراط فز

 .تلعب آلة األلعابي
احة من منطقة آلةي األلعاب 3.4 ي هذا المكان من شخص ما أخذ است   

 سيطلب الموظفون فز
 حيث حدث تفاعل وقد حدد تفاعل القبعة أن الشخص غاضب أثناء اللعب أو طلب

 .المساعدة نتيجة لعبهي
ي هذا المكان مع شخص تمت مالحظتهي 3.5  

 سيتفاعل الموظفون فز
ة طويلة دون انقطاع واطلب من ذلك الشخصي  لعب آالت األلعاب لفت 

احة من منطقة آلةي األلعاب  .خذ است 
ي هذا المكان مع الشخص الذي 3.6  

 :سيتفاعل الموظفون فز
احة من اللعبي احة ورفض أخذ است  لب منه أخذ است 

ُ
 )أي (ط
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 منطقة اآللةي
ي نفس الوقت ؛ أوي  

 )بي (لعب عدة آالت ألعابي فز
 .)ج (يحتفظ بآلة ألعاب من أجل تشغيل آلة ألعاب أخرى

 موظفوي صالة األلعاب .4
ي القائمةي 4.1  

ي يوم العمل المدرج فز  
زي ال يلعبون آلة ألعاب فز  سيضمن هذا المكان أن الموظفي 

ي هذا المكان  
 .فز

ايدةي 4.2 ز ي يكونوا عىل دراية بمخاطرهم المت  زي حب   سيوفر هذا المكان معلومات للموظفي 
ر من القماري  .ضز

 
 التفاعل مع خدمات دعم مشكلة القمار .5

زي الذين لديهم اإلدارة اليومية لتشغيل هذاي  سيضمن هذا المكان أن الموظفي 
زي لهذا المكان ي المكان المعتمد والمسؤولون المسؤولون عن المقامرة بدعم المكان المعي   

 يلتق 
 .عامل مرة واحدة عىل األقلي كل ستة أشهر

 
 بيئة القماري .6

 لن يشجع هذا المكان أي شخص عىل لعب آالت ألعاب متعددةي 6.1
 .الوقت ذاتهي

ي أي شخص عن حجز لعبةي 6.2  
 سيتخذ هذا المكان جميع الخطوات المعقولة لثبز

ي منطقة آلة األلعاب  
 .آلة من أجل تشغيل آلة ألعاب أخرى فز

اب خارج آلة األلعاب 6.3  خالل ساعات عمل مرافقي الطعام والشر
وبات وتقديمها ي الطابقي ، سيضمن هذا المكان أنه يمكن ألي شخصي طلب األطعمة والمشر  

 فز
 .دون الحاجة إل الدخول إل منطقة آلة األلعابي

وًبا عىل آلة ألعابي 6.4  قد يوفر هذا المكان لشخص جالًسا أو يلعب طعاًما أو مشر
يطة أن يتم تقديمها كجزء من التفاعل مع هذا الشخص  .شر

 
 مسئول لعب القمار .7

زي عن المكان )األماكني( 7.1 زي ضباط المقامرة المسؤولي   سوف يقوم مشغل المكان هذا بتعيي 
 .المعتمدة

ي جميع األوقاتي 7.2  
ي منطقة ماكينات األلعاب فز  

 سيكون موظف المقامرة المسؤول متاًحا فز
 .آالت األلعاب متاحة لأللعاب

ي منطقة جهاز األلعاب إشعاًرا يفيد بأن أي 7.3  
 سيعرض هذا المكان بشكل بارز فز

ي جميع األوقات  
 .ضابط المقامرة المسؤول متاح للمساعدة فز

ي هذا المكان جميع الخطوات المعقولة من أجل 7.4  
 :سيتخذ مسؤول المقامرة المسؤول فز

 )أي (مراقبة منطقة آلة األلعاب والتأكد من االمتثال للقانون واللوائح
 وهذا الرمز ؛

ي  
زي يسجلون حوادث المقامرة المسؤولة والتدخالت فز  )بي (التأكد من أن الموظفي 

 سجل المقامرة المسؤول ؛
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ر المقامرةي ا يتفقي مع ضز
ً
 )ج (مالحظة العمالء الذين يظهرون سلوك

ورة ؛  وتقديم المساعدة حسب الضز
ار المقامرة وكيفية االستجابة إلشاراتي زي بشأن أضز  )د (تقديم المشورة للموظفي 

ر القمار :وي  ضز
ي  
 )ه  (الرد عىل استفسارات العمالء وشكاوي  هم بشأن عرض المقامرة فز

 .المكان المعتمد
ي هذا المكان الخدمة المسؤولة المحددةي 7.5  

 سوف يكمل مسؤول المقامرة المسؤول فز
 .تدريب القمار ، إن وجد

 
 سجل المقامرة المسؤولة .8

ي للمقامرة ويحتفظ به ويضمن تسجيل تفاصيلي جميع 8.1
ً
ي مسؤول

ً
 أنشأ هذا المكان سجل

ي ذلك  
ي هذا السجل ، بما فز  

 :حوادث المقامرة المسؤولة والتدخالت فز
 )أي (تاري    خ ووقت وقوع الحادث ؛

 .)بي (تفاصيل الحادث
 )ج (تفاصيل التدخل للرد عىل الحادث ؛

 )د (تفاصيل استجابة العميل للتدخل ، إذا كانت معروفة ؛
ي سجل المقامرة المسؤول ؛ و  

 )ه  (تاري    خ ووقت تسجيل الدخول فز
 .)وي (اسم الفرد إذا تم تقديمه طواعية من قبل ذلك الفرد

ي سجل المقامرة المسؤول لما ال يقل عن 8.2  
 يحتفظ هذا المكان بالمعلومات الموجودة فز

 ذلك
ي سجل المقامرة المسؤول  

ي من ستة أشهر من يوم تسجيلها فز  .أكت 
 سيقدم هذا المكان نسخة من سجل المقامرة المسؤول إل فيكتورياي 8.3

وبات الكحولية عند الطلبي  .لجنة تنظيم القمار والمشر
ي سجل المقامرة المسؤول إل مكان ما 8.4  

 قد يوفر هذا المكان معلومات فز
ط أن تفعل هذه المعلوماتي  عامل الدعم ألغراض التدريب والتطوير بشر

 .ال تتضمن اسم أو خصائصي تعريف أي شخصي
 
 
 
 
 

 مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة
 
 

 الملحقي - تعريفاتي
 

 تعريفاتي



                              11نة قواعد السلوك للمقامرة المسؤولة المطبقة في شركة "فرانتير هوسبيتاليتي"                              مدو                             
 

كة ي مسؤول الكود إل شر ي Frontier Hospitality Co-Operative Limited يشت   
 الب 

 .قامت بإعداد وإدارة هذا الرمزي
 

ي المكان  
ي التفاعل المساعدة الُمقاسة بناءًي عىل تقييم كل حالة عىل حدة من قبل موظقز  

 .يعبز
 :قد يأخذ التفاعل شكل

ي المكاني•  
وبات المتوفرة فز ي عروض األطعمة أو المشر  

 تشجيع العميل عىل النظر فز
 مما يسمح بقطع اللعب عني آلة األلعاب

ي هدوًءا وخصوصيةيي• ي مكان أكت   
 تقديم بعض المرطبات للعميل )مثل الشاي أو القهوة (فز

 جزء من مكان اللعب حيث يمكن للعميل أن يطلبي
 معلومات الدعم المناسبة بطريقة شيةي

ي ترتيبات السفر لمغادرة المكاني•  
 مساعدة العميل فز

 تزويد العمالء بمعلومات عن دعم المقامرةيي•
ي وتقديم معلومات حول كيفية ذلكيي•  

ح كيفية عمل برنامج االستبعاد الذاب   شر
نامج  .الوصول إل الت 

 
ي القسم 1.3 من القانوني  

ي "مخطط الوالء "عىل النحوي المحدد فز  
 .نظام الوالء يعبز

 
زي لمساعدة مشغل المكان زي المعيني   :يصف ضباط المقامرة المسؤولون الموظفي 

ي المكان ، وي•  
ار المقامرة فز  التقليل من أضز

 ضمان االمتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والمتطلبات الخاصة بالمقامرة المسؤولةيي•
ي المكاني•  

زي والعمالء حول عرض المقامرة فز  .الرد عىل استفسارات الموظفي 
 

ي منطقة األلعاب ، ذلك المكان  
 يصف سجل المقامرة المسؤولة السجل الموجود فز

زي الوصول لتسجيل التفاعالت المسؤولة المتعلقة بالمقامرة مع العمالء  .يمكن للموظفي 
 
 
بالمقامرين الخاص المساعدة مكان دعم برنامج من الموظفين الموظفين مكان دعم عمال يصف .
الذين العمالء على  التعرف • :مثل بالمسؤوليات الوفاء في  األماكن الموظفون هؤالء يساعد 
وتشجيع المكان موظفي  بين الوعي  مستوى رفع • لها واالستجابة القمار مشكلة عالمات يظهرون 
إلى  اإلحاالت  Gambler'sالمجتمع دعم وخدمات الذاتي  االستبعاد وبرامج المساعدة خدمات 
مسؤولة لعب بيئة خلق • المسؤولة بالمقامرة  الخاصة السلوك قواعد متطلبات تلبية • األخرى 
لأللعاب المسؤولة للخدمة إكمالهم ضمان • عليها ظوالحفا ) (RSGتغييرات أي تنصل .تمرين 
االتحادية التشريعات أو والية أي .صالح غير الرمز هذا تجعل ال  الرمز هذا على  تؤثر تشريعية 

 هذا  محتويات على  األسبقية لها التنظيمية الترتيبات أو

 .الشفرةي


