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مدونة قواعد السلوك للمقامرة المسؤولة المطبقة في شركة "فرانتير هوسبيتاليتي"

ر
االلكتونية EGM
مدونة قواعد السلوك للمقامرة المسؤولة يف صالة األلعاب
ر
التام المكان بمزاولة المقامرة المسؤولة
.1
ُ
َّ
الَصاف يف صالة القمار:
تعرض هذه الرسالة يف مدخل صالة األلعاب و /أو عند طاولة
معايت ُمطبقة لخدمة العمالء والمقامرة المسؤولة .توضح
يلتم هذا المكان بتقديم أعىل
ر
مدونة قواعد السلوك للمقامرة المسؤولة كيفية القيام بذلك.
ُ
مبن
طق
ي
وعقالن ي
يقصد بمصطلح المقامرة المسؤولة إتاحة الفرصة للعمالء لممارسة خيار من ي
يعن مسؤولية مشتكة
عىل أساس من المعرفة والتبَص ،ويتناسب مع ظروفهم الخاصة .كما ي
القائمي عىل نشاط المراهنات ،والحكومة ،واألفراد
من خالل إجراءات جماعية من قبل
ر
والمجتمعات المحلية.

.2

سهولة الوصول إىل مدونة قواعد السلوك واالطالع عليها
يتم إتاحة مدونة قواعد السلوك هذه إىل العمالء حال طلبها يف صورة مكتوبة ،بما يف ذلك
ُ
ُ
إتاحتها باللغات المحلية الرئيسية .كما تعرض الفتة إعالنية تب ّري للعمالء مدونة قواعد السلوك
َّ
الَصاف داخل صالة القمار.
هذه يف مدخل قاعة األلعاب أو عند منصة
ً
ُ
ون لصالة القمار يف لغات المجتمعات
االلكت
ابط
ر
ال
عىل
أيضا
السلوك
قواعد
مدونة
ش
ن
ت
كما
ي
ون للمكان)
المحلية( .ينطبق هذا األمر يف حالة توفر موقع الكت ي
سوف يتم عرض مدونة قواعد السلوك يف اللغات التالية:
• اليونانية
• اإليطالية
• الفيتنامية
• الصينية
• العربية
• التكية
• اإلسبانية
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.3

معلومات عن المقامرة المسؤولة
يعرض هذا المكان معلومات عن المقامرة المسؤولة من خالل مجموعة من النماذج ،بما يف
ُ
ذلك الكتيبات والملصقات وماكينات األلعاب اإللكتونية ( )EGMحيث تعرض معلومات عىل
لالعبي االطالع عليها (.)PIDs
الشاشة يمكن
ر
تشمل بعض األمثلة عىل:
أ .كيفية ممارسة المقامرة المسؤولة

ب .كيفية اتخاذ قرارات مسبقة لوضع حدود معينة وااللتام بها

ج.

توافر خدمات الدعم والمساعدة
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د.

التاىل:
تتمثل سياسة رصف األرباح عىل النحو ي
الن يتم
يتعي رصف جميع األرباح من
بمقتض القانون ،ر
المستحقات المتاكمة ي
ً
ر
الحصول عليها من ماكينات األلعاب بقيمة  2000دوالرا أو أكت بالكامل بموجب شيك
ال يتم رصفه داخل المكان .ال يمكن التعامل مع تلك المكاسب كأرصدة تسمح
بالمراهنات عىل آلة القمار.

ه.

حظر تقديم قروض للمقامرة
يحظر عىل هذا المكان إقراض أي أموال للعمالء
بغرض اللعب عىل ماكينات األلعاب بمقتض
قانون تنظيم المقامرة لعام 2003

و.

ز.

ً
الذان .يجوز للعمالء التحدث مع "الموظف
يوفر هذا المكان برنامجا لالستبعاد
ي
المسؤول عن المراهنات" " /المدير المناوب" أو الحصول عىل نسخة من كتيب برنامج
الذان المتاح يف صالة القمار.
االستبعاد
ي

يمكن االطالع عىل المزيد من المعلومات عن المقامرة المسؤولة ،بما يف ذلك كيفية
الدخول عىل موقع حكومة الكومنولث عىل اإلنتنت www.moneysmart.gov.au
حكوم مماثل عن "إدارة األموال.
أو أي موقع
ي
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.4

معلومات عن أنواع المراهنات
يمكن االطالع عىل قواعد كل لعبة من ألعاب الماكينات اإللكتونية ( ،)EGMبما يف ذلك
التعرف عىل فرص الفوز ،من خالل الدخول عىل إىل شاشة "عرض المعلومات الخاصة
بالالعب" ( )PIDعىل األلة نفسها .ويمكن االستفسار عن كيفية الوصول إىل شاشة ( )PIDمن
الموظفي و  /أو من خالل قراءة كتيب "عرض المعلومات الخاصة بالالعب" (،)PID
أحد
ر
المتوفر داخل صالة القمار.

.5

ر
ر
ر
(االلتام المسبق)
وااللتام بها
استاتيجية وضع حدود مسبقة
يشجع هذا المكان العمالء الذين يمارسون المقامرة باستخدام ماكينات األلعاب االلكتونية
معي من المال وفقا لظروفهم الخاصة .وهناك الفتات
( )EGMsعىل تحديد وقت ومقدار ر
توص العمالء بوضع حدود وااللتام بها.
إعالنية يف صالة القمار وعىل شاشات EGMs
ي
توفر جميع ماكينات األلعاب االلكتونية ( )EGMsيف هذا المكان لالعب إمكانية متابعة الوقت
الن تم إنفاقها خالل جلسة اللعب .كما تتوفر معلومات حول كيفية تفعيل
وحجم األموال ي
وف كتيب  Yourplayالمتاح يف المكان.
خاصية تتبع جلسات اللعب من
موظق المكان ي
ي
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.6

التفاعل مع العمالء
يلتم العاملون يف هذا المكان يف جميع األوقات بتقديم مستويات عالية من خدمة العمالء ،بما
يف ذلك االهتمام بالعمالء ومتابعتهم الدائمة ،وااللتام بمسؤولية المكان نحو المقامرة
المسؤولة.
يتوفر يف هذا المكان يف جميع األوقات "موظف مسؤول عن المقامرة المسؤولة" " /مدير
المراهنات المناوب" ،يتم تعيينه عند بدء النشاط يف المكان.
في للحصول عىل معلومات عن أي مشكلة خاصة
يتم توجيه أي شخص يلجأ إىل أحد الموظ ر
بخدمات المقامرة ،أو يبدي أي عالمة تدل عىل أن لديه مشكلة ما بخصوص مراهناته إىل
"الموظف مسؤول عن المقامرة المسؤولة" " /مدير المراهنات المناوب" لتقديم المساعدة
له.
ْ
موظق المكان إىل أي عميل ُيظ ِهر أي عالمة من عالمات الضيق أو
سوف يتوجه موظف من
ي
غت مقبول ،ويعرض عليه تقديم المساعدة .وقد تتضمن تلك
التتم أو يرتكب أي سلوك ر
ر
العالمات ،عىل سبيل المثال وليس الحَص ،عىل شخص
يعان من مشكلة ما يف المقامرة؛
• يبدي أي مظاهر ُيفهم منها أنه
ي
ً
ْ
يأن بتَصف ينم عىل الضيق أو
• ُيظ ِهر أي سلوك
عدوان أو ر
غت مقبول اجتماعيا ،أو ي
ي
التأفف أثناء ممارسته للمراهنات؛
العاملي يف المكان أو من عمالء آخرين ،أو يستمر يف المقامرة
• يطلب اقتاض أموال من
ر
كبتة؛
باستخدام عائدات من مكاسب ر
ً
• يمارس المقامرة يوميا عىل مدى فتة زمنية طويلة – أي ،يستمر يف المقامرة لمدة
ثالث ساعات أو ر
أكت دون توقف؛
ً
• يتجنب أي اتصال بآخرين أثناء المقامرة ،ويتحدث باقتضاب شديد جدا مع أي
ً ً
شخص آخر ،وال يبدى أي ردود أفعال لما يجري حوله من أحداث إال نادرا جدا.
ً
للعاملي تقديم المساعدة المناسبة استنادا إىل الظروف الخاصة بكل
وف هذه الظروف ،يجوز
ر
ي
موقف ،عىل سبيل المثال:
• التحدث مع العميل وتشجيعه عىل أخذ قسط من الراحة؛
• تقديم بعض المرطبات إىل العميل (عىل سبيل المثال ،فنجان من الشاي أو القهوة) يف
ً
مكان ر
ً
هدوء وخصوصية يف صالة القمار؛
أكت
• إبداء االستعداد للتنسيق مع العميل بخصوص اتخاذ ترتيبات مغادرته لصالة القمار.
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يتم تسجيل المحادثات مع العمالء بواسطة "الموظف المسؤول عن المقامرة المسؤولة" يف
الن تم اتخاذها .يخضع هذا السجل إىل
"سجل المقامرة المسؤولة" ،مع
ر
تضمي اإلجراءات ي
قانون الخصوصية .وتشمل التفاصيل المطلوب إدراجها يف السجل عىل:
•
•
•
•
•

.7

تاري خ ووقت الحدث أو المشكلة؛
المعن؛
(الموظفي)
اسم (أسماء) الموظف
ر
ي
المعن (إن أمكن).
اسم العميل
ي
فكرة عامة عن الحدث أو المشكلة؛
توفت معلومات
الن تم اتخاذها من قبل الموظف (عىل سبيل المثال ،ر
اإلجراءات ي
الذان).
لمساعدة العميل  /معلومات عن االستبعاد
ي

معلومات عن برنامج الوالء للعميل
ملحوظة:
ُ 1-7يطبق هذا البند يف مدونة قواعد السلوك للمضاربة المسؤولة الخاصة بنا فقط يف حالة
توفر برنامج والء للعميل ،يف إطار القسم  3-1من "قانون تنظيم المراهنات" ،يف هذا المكان.
باآلن:
ويتمت برنامج الوالء هذا
ر
ي
• متابعة إنفاق الالعب؛ و
ً
• المكاسب المحققة استنادا إىل حجم هذا اإلنفاق.
الذان من االستمرار يف أو االنضمام إىل برنامج
 2-7ال نسمح لألشخاص الذين قرروا االستبعاد
ي
الوالء.
عند االنضمام إىل برنامج الوالء المطبق يف المكان ،أو يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك ،سيتم
تقديم المعلومات يف صورة تحريرية ،وتتضمن:
•
•
•
•

قواعد برنامج الوالء؛ و
كيفية الحصول عىل المكافآت؛ و
كيفية استداد المكافآت؛ و
كيفية تقادم المكافآت ،وسقوط الحق فيها.

التنامج
كي يف برنامج الوالء عن أي فوائد تراكمت لصالحهم كجزء من ر
يتم إبالغ العمالء المشار ر
ً
من خالل بيان مكتوب عىل أساس دوري (سنويا عىل األقل) ،وعىل النحو الذي يحدده المكان.
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.8

سياسة مزاولة المراهنات للعاملي يف المكان
**يتعي عىل المكان اختيار خيار واحد
إما
للعاملي يف المكان بالمقامرة فيه عىل اإلطالق ،بما يف ذلك مزاولة ألعاب
**عدم السماح
ر
الماكينات اإللكتونية ،الكينو ( ،)Kenoأو المراهنات األخرى أو شاء تذاكر اليانصيب.
أو
للعاملي يف المكان بالمقامرة أثناء نوبات عملهم.
عدم السماح
ر
غت أوقات العمل ،بشط عدم ارتدائهم الزي
وهنا ،يجوز
للعاملي يف المكان المقامرة يف ر
ر
ُ َّ
الممتة لهم كأفراد مرخص لهم بالعمل يف صالة القمار،
الرسم للمكان ،مع عدم ارتداء الشارة
ر
ي
ُ
مع مغادرتهم المكان وتغيبهم عنه منذ آخر وردية عمل مثبتة يف السجل.
زائد ،باإلضافة إىل أي من البدائل المذكورة أعاله
ُ
العاملي عىل المراهنات االحتافية المسؤولة بالتعاون مع
تعقد دورات تدريبية سنوية لتأهيل
ر
خدمة "مساعدة المقامر" القريبة من المكان .تتوفر معلومات عن المراهنات المسؤولة وعن
الن يتسلمها العاملون
خدمات الدعم المعنية بمشاكل المراهنات ضمن مجموعة التعليمات ي
عند بدء العمل.
سوف يوفر المكان المساعدة ألي موظف يفصح عن أن لديه أي مشكلة خاصة بالمراهنات
من خالل التأكد عىل حصوله عىل معلومات كافية عن المشاكل المرتبطة ،وخدمات الدعم
المتاحة .سوف ُيراع حق الموظف يف احتام الخصوصية ،ولن يتم تسجيل أية مسائل من
هذا القبيل يف السجل.

.9

خدمات الدعم المعنية بمشاكل المراهنات
الن تنشأ
يلتم ًهذا المكان بالحفاظ عىل روابط قوية مع خدمات الدعم المعنية بالمشاكل ي
العاملي يف هذا المكان بشكل منتظم مع خدمة
داخليا نتيجة نشاط المراهنات .يجتمع كبار
ر
مسؤوىل الدعم يف صالة القمار" .وتوضح األمثلة
"مساعدة المقامر" القريبة من المكان ،و"
ي
مسؤوىل الدعم يف صالة
الن ننتهجها للتواصل مع خدمة "مساعدة المقامر" و"
ي
التالية الكيفية ي
القمار":
ً
للعاملي (عىل األقل مرة واحدة سنويا) ،تحت إشاف
• عقد دورة تدريبية منتظمة
ر
الن تقع يف دائرة المكان؛
خدمة "مساعدة المقامر" ي
ّ
ُ
• عقد اجتماعات عىل فتات دورية عىل مستوى اإلدارة ربي "مشغل /مدير صالة
مسؤوىل الدعم يف صالة القمار".
العاملي يف خدمة "مساعدة المقامر" " /
القمار" و
ر
ي
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يتم االحتفاظ بتفاصيل ما دار يف هذه االجتماعات يف "سجل المراهنات المسؤولة" .يجب أن
تتضمن تفاصيل االجتماع البنود التالية:
• وقت وتاري خ االجتماع؛
• بيانات الحارصين يف االجتماع؛
الن تمت مناقشتها؛
• الموضوعات ي
ّ
ُ
• النتائج  /بنود العمل المستخلصة من االجتماع؛
• توقيت عقد االجتماع القادم.
.10

شكاوى العمالء
يجب عىل العميل الذي يرغب يف تقدم شكوى متعلقة بتطبيق مدونة السلوك هذه تقديم
ً
شكوى خطية مباشة إىل إدارة المكان .سيتم فحص جميع الشكاوى من قبل مدير المكان
ُ
للتأكد من أنها تتعلق بتطبيق هذه المدونة .يجب أن ت َّوجه الشكاوى المتعلقة بخدمة العمالء
ً
المناوبي.
أو عمليات تشغيل ماكينات األلعاب االلكتونية مباشة إىل مدير المكان /
الموظفي
ر
ر
ُ
سوف يتوىل العاملون يف المكان مساعدة العمالء يف إجراءات تقديم الشكوى إذا ما طلب منهم
ذلك.
وف أقرب وقت ممكن .ويتم حل
يتم التحقيق يف أسباب الشكاوى مع مراعاة الحساسية ي
التاىل:
الشكاوى باألسلوب ي
بتلق واستالم جميع الشكاوى عىل الفور؛
• يتم اإلقرار ي
• إذا ما تقرر عدم التحقيق يف الشكوى لعدم اتصالها بتطبيق مدونة السلوك ،سيتم
إخطار العميل بهذه األسباب؛
السع يف الحصول عىل معلومات من
• أثناء التحقيق يف الشكوى ،يجوز "لمدير المكان"
ي
المعن بموضوع الشكوى؛
الموظف
ي
• يسع "مدير المكان" يف التحقق عما إذا كان العميل قد تم التعامل معه بشكل معقول،
ً
ووفقا لمدونة السلوك هذه؛
َّ
• إذا كانت الشكوى ُمد َّعمة بأسانيد ثبوتية ،يقوم "مدير المكان" بإبالغ العميل باإلجراء
الواجب اتخاذه لمعالجة المشكلة؛
• ُيخطر العميل يف جميع األحوال بما تم حيال الشكوى المقدمة؛
ُ
• تحفظ تفاصيل الشكاوى يف "سجل المراهنات المسؤولة"؛
• تواف لجنة تنظيم أنشطة المراهنات والخمور يف والية فيكتوريا ( )VCGLRبمعلومات
عن الشكاوى من طلبت ذلك.
ً
المحكمي والوسطاء يف
إذا تعذر حل شكوى محليا داخل المكان ،يتم إحالتها إىل مؤسسة
ر
طرف الشكوى االتصال ب ( .)IAMAللشوع يف
استاليا ( )IAMAللبت فيها .يجوز ألي من
ي
ون
تقديم شكوى ،يمكن ألي طرف من
ر
الطرفي الدخول عىل موقع  IAMAااللكت ي
( ،)www.iama.org.auوتحميل نموذج "حل التاع" ،ومن ثم تقديم هذا النموذج بعد
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استيفاء بياناته مع الرسوم المقررة إىل  .IAMAيتوىل الوسيط  /المحكم بعد ذلك االتصال بكال
الطرفي لتسهيل التوصل إىل حل.
ر
مالحظة :يجوز أن تتطلب الشكاوى المرسلة إىل هذه الهيئة المستقلة تكلفة مرتفعة .ومن
المفضل أن يحاول جميع األطراف حل المسألة داخل حدود المكان قبل التوجه إىل الوساطة
المهنية.
يتعي حفظ الوثائق الخاصة بجميع الشكاوى المتعلقة بالمدونة يف "سجل المراهنات
ر
المسؤولة" لالطالع عليها من قبل لجنة تنظيم أنشطة المراهنات والخمور يف والية فيكتوريا
( )VCGLRحسب الحاجة.
.11

ُ
األشخاص الق َّص
ُ
يحظر عىل األشخاص الق ََّص ممارسة القمار ،ويدخل ضمن هذ الحظر بيع المنتجات
والخدمات المرتبطة بالقمار للقارصين .وهناك عالمات إرشادية والفتات إعالنية يف مدخل
ُ
الموظفي مسؤولية
جميع صاالت القمار تحظر عىل الق ََّص دخول الصالة .يتقاسم جميع
ًر
طلب إثبات السن يف حالة عدم التأكد من أن سن العميل ال يقل عن  18عاما .يف حالة الفشل
يف إبراز ما يثبت السن من جانب العميل ،يجب أن ُيطلب منه مغادرة صالة القمار.

.12

الجو العام المحيط بالمراهنات
يتم تشجيع العمالء عىل أخذ فتات راحة منتظمة من مزاولة المراهنات عىل ماكينات األلعاب
االلكتونية .ويجوز أن يأخذ هذا التشجيع صورة من صور البالغات ُ
المذاعة مثل:
• اإلعالن عن بدء تقديم مشوب الصباح؛
• اإلعالن عن سحب قرعة لألعضاء؛
• اإلعالن عن بدء أنشطة مثل أنغام الصباح.
تغط جميع المناطق الرئيسية يف صالة القمار بغية أن
يتم تعليق ساعات يف أماكن ظاهرة
ي
يكون العمالء عىل بينة من مرور الوقت.
وف سياق تنفيذ مهامهم المعتادة ،يتوىل العاملون التفاعل مع العمالء من الحت الفرصة لهذا
ي
ً
.
الن يستغرقها العمالء
الطويلة
الزمنية
ات
الفت
كش
عىل
ا
تأثت
األمر
هذا
ل
يكون
وسوف
التفاعل
ر
ي
الن تمتد إىل ساعات طويلة من اللعب عىل ماكينات األلعاب
يف مزاولة المراهنات ،أو تلك ي
االلكتونية .EGM

.13

التعامالت المالية
ُ
ال تقبل الشيكات المَصفية من العمالء يف صالة القمار هذه.
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يتم عرض الفتة إعالنية ف مكان تواجد َّ
تشت إىل هذا األمر.
الَصاف يف صالة القمار ر
ي
الن تقل عن  2000دوالر من ماكينات األلعاب االلكتونية يف صالة
يمكن رصف
األرباح ي
ً
القمار هذه نقدا أو بشيك .وبموجب القانون ،يجب دفع جميع المكاسب أو األرصدة
المتاكمة البالغة  2 000دوالر أو ر
أكت بالكامل عن طريق شيكات ال يمكن رصفها نقدا .ال
ُ
يمكن اعتبار تلك المكاسب أرصدة تستخدم يف مزاولة المراهنات عىل آالت القمار.
يتم االحتفاظ "بسجل رصف المكاسب" يف صالة األلعاب.
.14

الدعاية ر
والتوي ج
غت المعنون عن منتجات المقامرة لماكينات األلعاب
يحظر يف والية فيكتوريا اإلعالن ر
االلكتونية (.)EGM
الن يتم تبنيها من قبل صالة القمار هذه أو بالنيابة عنها بمدونة
تلتم جميع أشكال اإلعالنات ي
للمعلني
قواعد السلوك الخاصة باإلعالنات المعتمدة من الجمعية األستالية الوطنية
ر
((http://www.aana.com.au/pages/codes.html) .)AANA
يتم فحص كل إعالن وتروي ج ُمقتح ري مقابل قائمة مرجعية من إعداد الجمعية األستالية
المهن.
للمعلني ( )AANAلضمان االمتثال بقواعد سلوك
الوطنية
ر
ي
وعالوة عىل ذلك ،وقبل النش ،ستقوم اإلدارة بمراجعة جميع المواد اإلعالنية والتويجية
لضمان أن إعالناتنا وعروضنا التويجية
• ال تتضمن أي معلومات كاذبة أو مضللة أو خادعة فيما يتعلق باحتماالت الرب ح أو
الجوائز أو فرص المكسب؛
• ال تتضمن أي إساءة أو إيحاءات معيبة يف طبيعتها؛
ً
الماىل؛
الوضع
لتحسي
معقولة
اتيجية
است
ه
المقامرة
بأن
ا
تعط أي انطباع
• ال
ر
ي
ي
ي
• ال تشجع عىل تناول المشوبات الكحولية أثناء شاء تذاكر المراهنات؛
• ال تفصح ،يف أي نشة أو إصدار ،عن هوية أي شخص يفوز بجائزة دون الحصول عىل
الموافقة الَصيحة منه.
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.15

تطبيق مدونة السلوك
ُ ِّ
ً
ُ َّ
الموظفي الجدد عند بدء
الن تقدم إىل جميع
تشكل المدونة جانبا من
ر
المعلومات التعريفية ي
ً
العمل .كما يتلق الموظفون تدريبا عىل الغرض من هذه المدونة ومحتوياتها وإجراءات
تنفيذها.
يثتها الموظفون أو العمالء بشأن المدونة إىل "الموظف المختص
الن ر
يجب إحالة المسائل ي
بالمقامرة المسؤولة" " /المدير المناوب" التخاذ الالزم.
العاملي الذين يتبنون مدونة السلوك ويلتمون بتطبيق الممارسات الواردة بها
سيتم إثابة
ر
بكفاءة من قبل إدارة المكان.

.16

مراجعة مدونة السلوك
ُ
تجرى مراجعة سنوية لمدونة السلوك هذه لضمان امتثالها "لقانون تنظيم المقامرة" وأي
"توجيهات وزارية" أ خرى .و ُيجرى أيضا يف هذا الوقت تقييم أسلوب تنفيذ المدونة وفعاليتها
ً
خالل ال  12شهرا السابقة .تهدف هذه المراجعة إىل الحصول عىل آراء وتعليقات جميع
موظق صالة القمار وخدمات الدعم المعنية بمشاكل
المعنيي ،بما يف ذلك
أصحاب المصلحة
ر
ي
المقامرة.
بعي االعتبار ،ومن ثم
التغيتات
يتم النظر يف
ر
المطلوب إجراؤها عىل ممارسات صالة القمار ر
ً
تغيتات يف "سجل المقامرة المسؤولة"
تنفيذها حيثما كان ذلك ممكنا .يتم تسجيل أية ر
تغيتات مطلوب إجراؤها عىل المدونة لموافقة
المحفوظ يف صالة القمار .وسوف تخضع أي ر
لجنة تنظيم أنشطة المراهنات والخمور يف والية فيكتوريا (.)VCGLR
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