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(“this Venue”) " ("هذا المكان...................................................................................................

 شرح المعاني.1
تعريف بالمصطلحات
 المعنىTerm

Meaning

 مدير "اإلرجرااا المستقلة لللCompliance Office
"الشكاوى" و"القواعد

the administrator of the ICRP
and the Code

.1.1
المصطلح
مكتب االمتثال

 قواعد السلوك هذهthe Code

this Code of Conduct
the form to be completed by the
Venue annually in accordance
with clause Error! Reference
source not found.
the ICRP form as approved from
time to time by the Compliance
Office for use by persons
wishing to lodge a complaint
with the ICRP

 النموذج الذي يلزم تكملته من ِق َبلCode Review form
16.7.3 "المكان" سنويا ً وفقا ً للبند

 نموذج اإلرجرااا المستقلة لللComplaint Form
الشكاوى كما يصادق عليه مكتب
اإلمتثال من وق آلخر ليستخدمه
األشخاص الراغبين بإيداع شكوى لدى
""اإلرجرااا المستقلة للل الشكاوى
 ماكينة قمار إلكترونيةGaming machine

electronic gaming machine

 إرجرااا مستقلة للل الشكاوىICRP

independent complaints
resolution process
the person appointed in
accordance with clause 11 and
who is responsible for
conducting the independent
review of unresolved complaints
about compliance of the Code

)11(  الشخص المعين وفقا للبندIndependent Person
والمسؤول عن إرجراا مرارجعة مستقلة
للشكاوى التي لم تلل والمتعلقة باإلمتثال
للنظام
 عرض معلوما الالعبPID

player information display
people who attend at the Venue
and in the case of clubs are the
members and visitors
the management of the Venue
the training manual that
accompanies the Code

forms provided by the Compliance
Office on which patrons provide
feedback on the Code

نموذج مرارجعة القواعد

نموذج الشكوى

ماكينة قمار
آي سي آر ﭙـي
المفوض المستقل

ﭙـي آي دي
الزبون

، الناس الذين يلضرون إلى مكان اللعبPatron
وفي لالة األندية فهم األعضاا والزوار
 إدارة المكانManagement

اإلدارة

 دليل التدريب المصا ِلب لقواعد السلوكMercury RSG

دليل مؤسسة مركوري
لتدريب المستخدَمين
والمصا ِلب لقواعد
خدمة اللعب المسؤولة

Employee Training
Manual

person appointed in accordance
with clause Error! Reference
source not found. and who is
responsible for providing
information about the Code and
responsible gambling during
each shift

القواعد

 والذي يكون8  الشخص المعين وفقا للبندNominated Person
مسؤوالً عن توفير المعلوما لول
قواعد السلوك والمقامرة المسؤولة أثناا
كل نوبة

 النماذج التي يقدمها مكتب االمتثال ليقدمPatron feedback
 عليها الزبائن ماللظاتهم لول القواعدforms
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الشخص المعين

نماذج تقديم الزبائن
لماللظاتهم
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 Responsibleالسرجل الذي يلتفظ به في المكان الذي
 gambling registerتدوَّ ن فيه المعلوما المطلوبة بمورجب
هذه القواعد ،ويمكن أيضا أن يكون سرجل
الخمور و/أو .CTF / AML

سرجل المقامرة
بمسؤولية

آر.إس.رجي

The register maintained at the
Venue in which the information
required under the Code is
recorded, and may also be the
liquor and/or AML/CTF registers.
responsible service of gaming

 RSGخدمة اللِعب المسؤولة
 Venueاألماكن التي تم اعتماد قواعد السلوك
بشأنها ،ولسب سياق النص ،الكيان
المسؤول عن إدارة المكان والذي يمكن
أن يكون مدير المكان أو من يسيِّر
أعماله

المكـان

مدير خدمة اللِعب
المسؤولة في المكان

 Venue RSGالشخص المعين لضمان اإلمتثال لقواعد
 Managerالسلوك وبرنامج اإلقصاا الذاتي في هذا
المكان

the premises in respect of which
the Code has been adopted
and, where the context implies,
the entity responsible for the
management of the Venue
which may be the venue
operator or the manager of the
Venue
person appointed to ensure
compliance with the Code and
the Self Exclusion Program at
this Venue

 .1.1في القواعد ،عندما يكون هناك شرط:
 .1.1.1توفير المعلوما للزبائن،
 .1.1.2رجعل المعلوما متالة للزبائن،
 .1.1.3عرض المعلوما ،
 .1.1.4تقديم نسخ من الوثائق
 .1.2ويتم ذلك من خالل والدة أو أكثر من الطرق التالية:
 .1.2.1عرض الملصقا المناسبة ،والكتيبا و/أو إشعارا المالامة بشكل واضح ومرئي:
 .1.2.1.1في األماكن التي يتم فيها توفير منترجا ومرافق القمار؛
 .1.2.1.2في مراكز الصراف  /الصندوق؛
 .1.2.1.3في مكتب الترليب أو مكتب اإلستقبال (إن ورجد)؛
 .1.2.1.4في صالة (إن ورجد ) ،و/أو
 .1.2.1.5على لولة االعالنا العامة
 .1.2.2ورجود كتيبا متالة للزبائن ليأخذوها من تلقاا أنفسهم أو بناا على طلبهم؛
 .1.2.3عرض المعلوما على شاشا عرض إلكترونية في المكان؛
 .1.2.4توفير المعلوما على موقع اإلنترن الخاص بالمكان (إذا ورجد).

4

الهيئة التنظيمية لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة في والية فكتوريا

 .2رسالة حول المقامرة بمسؤولية
 .2.1يلتزم هذا المكان بمبدأ المقامرة بمسؤولية وقد اعتمد الرسالة التالية التي تدعو للتللي بروح المسؤولية
أثناا المقامرة:

هذا المكان هو جزء ال يتجزأ من مجتمعنا.
وتلتزم اإلدارة برفاهية موظفيها ورواد المكان والمجتمع األوسع الذي تخدمه .ونحن نسعى جاهدين
لتقديم جميع خدماتنا بطريقة مسؤولة ومستدامة .كجزء من هذا االلتزام ،فقد اعتمدنا قواعد السلوك هذه
الخاصة بالمقامرة بمسؤولية ،وسنوفر الموارد الالزمة (المالية والبشرية) لمساندة تطبيق هذه القواعد
بشكل سليم في هذا المكان ،ودعم مكتب اإلمتثال.
إن قواعد السلوك معدَّة لمساعدة اإلدارة والموظفين لتقديم القمار بطريقة ممتعة ومسلية اجتماعيا
ومسؤولة بنفس الوقت.
وقد تم تعيين مدير  RSGالمكان لضمان االمتثال للقانون وبرنامج اإلقصاء الذاتي في هذا المكان،
والشخص المرشح هو متاح في جميع األوقات لمساعدة الزبائن مع المسائل المقامرة المسؤولة.
ويتم تشجيع الزبائن لطلب الموظفين للتعرف على الشخص المرشح.
 .2.2سيتم عرض رسالة المقامرة بمسؤولية في كتيب ،في أي نالية يورجد فيها القمار في هذا المكان.
 .2.3سيتم عرض رسالة المقامرة بمسؤولية على موقع اإلنترن لهذا المكان (إن ورجد).

 .3إتاحة قواعد السلوك وسجل المقامرة بمسؤوليـة
 .3.1سيكون هناك نسخة من القواعد متالة باللغة اإلنرجليزية واللغا األخرى السائدة في المرجتمع على مواقع
اإلنترن التالية:
( .3.1.1دون هنا عنوان موقعك على اإلنترن ) www.
www.mgv.org.au .3.1.2

 .3.2سيكون هناك نسخة مطبوعة من القواعد متالة أمام الزبائن عند الطلب وستكون أيضا ً متوافرة في منطقة
الصندوق و/أو مكتب اإلستقبال (إذا ورجد).
 .3.3ستكون هناك معلوما متالة أمام الزبائن عن طريقة لصولهم على نسخة من "القواعد" عندما يطلبونها.
 .3.4نحتفظ بسجل المقامرة بمسؤولية في "هذا المكان" وسيكون متاحا أمام المفتشين من الهيئة التنظيمية
 VCGRعند الطلب.
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 .4معلومات عن المقامرة بمسؤولية
 .4.1ستراعى رجميع المستلزما التشريعية المتعلقة بعرض معلوما عن المقامرة بمسؤولية ،وستكون
المعلوما التالية لول المقامرة بمسؤولية متالة أمام الزبائن أو رواد المكان:
 .4.1.1كيف تقامر بطريقة مسؤولة؛
 .4.1.2طريقة الدخول إلى موقع اإلنترن ( )Money Smartالتابع للكومة الكومنولث
( www.moneysmart. gov.auأو موقع لكومي مشابه عن تنظيم الميزانية لسب مشورة
مكتب اإلمتثال)؛
 .4.1.3كيف يستطيع المقامرون وعائالتهم أو أصدقائهم الحصول على خدمات المساعدة الخاصة
بالقمار وبرامج اإلقصاء الذاتي؛
 .4.1.4موقع اإلنترنت التابع لحكومة الوالية ،لمساعدة الذين يواجهون مشكلة
القمار www.responsiblegambling.vic.gov.au
 .4.1.5معلوما تقدمها خدمة "مساعدة المقامرين" Gamblers Helpوخدما المساندة المللية
األخرى التي تتعلق بموضوع القمار؛
 .4.1.6كيف تتخذ قرارا ما قبل اإللتزام وكيف تلتزم بهذه القرارا ؛
 .4.1.7قيود على دفع المكاسب نقداً وتقديم رصيد للقمار.

 .5معلومـات عن منتجات القمار
 .5.1معلوما عن أي أنظمة معنية برجميع منترجا المقامرة التي يقدمها هذا المكان ،تكون متالة أمام
الزبائن ولماكينا اللعب ،بشكل شاشا ﭙـي آي دي (تعرض معلوما الالعب) على الماكينة.
 .5.2معلوما عن كيفية الدخول إلى شاشا ﭙـي آي دي معروضة و/أو سيعمل المستخدَمون على شرلها
للزبائن.

 .6معلومات عن برنامج الوالء
 .6.1هذا البند ينطبق فقط إذا كان هذا المكان يتبع برنامج تقدير والا الزبون والذي:
 .6.1.1يتابع مصروف الزبون على ماكينة ومنترجا القمار و
 .6.1.2يكافئ ذاك المصروف.
 .6.2عندما يشترك الزبون في برنامج تقدير والا الزبائن أو بفترة قصيرة بعد اشتراكه ،يتم تزويده
بالمعلوما الخطية التي تلدد ما يلي:
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.6.2.1

قواعد وأنظمة البرنامج و

.6.2.2

متى يرجري رجمع المكافآ ولسابها ومتى يتم تبادلها وكيف تنتهي مدة سريانها.
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 .6.3يمتثل هذا المكان برجميع األنظمة التي تلكم سير برنامج الوالا.
 .6.4مرة في السنة على األقل يتم تزويد الزبائن المشاركين في برنامج الوالا بكشف خطي يبين المكافآ
التي رجمعها الزبون كرجزا من برنامج الوالا.
 .6.5ال يس َمح لألشخاص الذين أقصوا أنفسهم عن المكان بالمشاركة أو البقاا في أي برنامج والا يتابع
مصروف المقامرة ويكافئه.
 .6.5.1إذا لم يعمل برنامج الوالا على ماللقة مصروف المقامرة ومكافأته ،عندئ ٍذ يستطيع
األشخاص الذين أقصوا أنفسهم عن المكان اإلشتراك أو البقاا في البرنامج ،ولكن
 .6.5.2إذا تضمن برنامج الوالا أي مكافآ يمكن استالمها فقط في قاعة اللعب فاألشخاص الذين
أقصوا أنفسهم عن القمار قد ال يشتركوا أو يبقوا في البرنامج.
 .6.6يتعين أن تشمل كل أشكال التواصل الخطية مع الزبائن بخصوص برنامج الوالا ،العبارة التالية:

ننصحكم بشدة أن تضعوا حدود ًا منطقيـة للوقت والمال الذي تصرفونه على القمار ،وأن تلزموا
حدودكم .ونرجو منكم أن تطلبوا المساعدة من الموظفين في المكان إذا كنتم تواجهون مشكلة في
المقامرة بما في ذلك أي صعوبة تجدونها في وضع حدود ألنفسكم والمحافظة على هذه الحدود.

 .7خطة ما قبل اإللتزام
 .7.1يتم تشجيع الزبائن لوضع حدود على مقدار المال والوقت الذي ينفقونه على المقامرة .وينبغي أن تكون
هذه الحدود مناسبة لظروف الفرد.
 .7.2من أجل مساعدة الزبائن لوضع حدود وااللتزام بها ،سيتم عرض المعلومات المناسبة التي تنصح
الزبائن بضع حدود ألنفسهم وعدم تجاوز تلك الحدود.
 .7.3سوف تكون المعلومات متاحة للزبائن لتقديم المشورة لهم حول كيفية الحصول على المساعدة في وضع
وحفظ الحدود ،وأيضا حول كيفية التعرف على المنبِّهات التي تؤدي إلى اإلسراف في اإلنفاق على
القمار.
 .7.4سوف تتاح المعلومات للزبائن وعائالتهم أو أصدقائهم حول كيفية الوصول إلى خدمات الدعم بشأن
القمار وعن موقع اإلنترنت التابع لحكومة الوالية والخاص بدعم األشخاص الذين يواجهون مشكلة
المقامرة www.responsiblegambling.vic.gov.au
 .7.5جميع آالت القمار في هذا المكان تم ِّكن الزبون من تعقـب الوقت وكمية المال التي أنفقتها خالل جلسة
اللعب عن طريق شاشات عرض معلومات الالعب PID

 .7.6سيتم عرض معلوما عن كيفية الوصول إلى شاشا  PIDو/أو يشرلها موظف بناا على طلب
الزبون.
 .7.7يتقيد هذا المكان بجميع األنظمة المتعلقة بما قبل االلتزام فيما يخص اللعب على ماكينات القمار.
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 .8التعاطي مع رواد المكان  /الزبائن
 .8.1هذا المكان له مدير  RSGأي المسؤول عن ضمان االمتثال لقواعد السلوك وبرنامج اإلقصاء الذاتي في
هذا المكان.
 .8.2الشخص المعيَّن هو موجود لتوفير المعلومات عن هذه القواعد ،وعن اإلقصاء أو اإلستبعاد الذاتي عن
القمار وعن المقامرة بمسؤولية ،للرواد خالل جميع األوقات التي تكون فيها ألعاب القمار متوافرة في
هذا المكان.
 .8.3عادة ما يكون الشخص المعيَّن هو المدير المناوب لهذه الدورية أو نوبة العمل ،وقد يكون شخصا مختلفا
عن مدير خدمة المقامرة المسؤولة  RSGفي المكان.
 .8.4خالل كل نوبة عمل سيحاط الموظفين علما بالشخص المعيَّن لتلك النوبـة.
 .8.5سوف يقوم أي موظف بتنبيه الشخص المعيَّن إذا الحظ بأن هناك زبون يقوم بواحد أو أكثر من األمور
التالية :
أ) يقترب الموظف ويطلب الحصول على معلومات حول خدمات مشكلة القمار؛
ب) يقول للموظف بأنه/بأنها لديه/لديها مشكلة في المقامرة؛
ج) يظهر عالمات توتر أو سلوك غير مقبول؛
د) يتصرف بعدائية أو يبدي علنا تصرفا انفعاليا غير الئق من الناحية االجتماعية أو النفسية بما في
ذلك مهاجمة آالت القمار أو البكاء بعد فقدان المال؛
ه) المقامرة كل يوم على مدى فترة طويلة من الزمن ومواجهة صعوبة في ترك المكان عندما يحين
الوقت إلغالق باب المكان؛
و) المقامرة لفترات طويلة جدا من الزمن دون انقطاع؛
ز) طلب اقتراض المال من موظفين؛
ح) تجنب االتصال أثناء المقامرة وعدم التواصل مع أحد وعدم وعيه لمحيطه وما يدور من حوله.
 .8.6سوف يقوم الشخص المعين بتقييم الوضع واتخاذ ترتيبات فورية حسب ما يراه مالئما .وتشمل هذه
الترتيبات الفورية إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:
أ) اإلشارة إلى الزبون لكي يغادر منطقة اللعب؛
ب) اإلشارة إلى أن يتناول الزبون بعض المرطبات في منطقة مختلفة؛
ج) عرض استدعاء سيارة أجرة ألخذ الزبون إلى المنزل؛
د) عرض االتصال بأحد أصدقاء الزبون؛
ه) عرض استخدام الهاتف الموجود في المكان على الزبون؛
و) عرض تقديم بعض المرطبات (مثل القهوة) للزبون؛
ز) اإلقتراب من الزبون ومحاولة التحدث معه ليشعر بالتواصل االجتماعي؛
ح) تزويد الزبون بجميع المعلومات ذات الصلة بالحصول على خدمات المساعدة ،بما في ذلك االستبعاد
الذاتي وتقديم المشورة المالية؛
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ط) تقديم بعض المساعدة األخرى المناسبة للزبون؛
ي) ال شيء ،إذا ارتأى الشخص المعين بأنه ليس هناك ما يبرر أي تفاعل أو تعاطي مع الزبون.
 .8.7سيبذل الشخص المعين كل محاولة ليكون حذرا عندما يقترب من الزبون كي ال يلفت االنتباه كثيرا للوضع
وللزبون.
 .8.8إذا كان الشخص المعين يرى بأن هناك ما يبرر التعامل مع زبون ما ،فسيقوم بتدوين الواقعة في سجل
المقامرة المسؤولة وبشمل االجراءات المتخذة من قبله أي من قِبَل الشخص المعين.
 .8.8إدراج إسم المقا ِمر في سجل المقامرة المسؤولة قد يخضع لقانون الخصوصية والشخص المعين يضمن
االمتثال للمبادئ الوطنية بشأن الخصوصية.
 .8.18سيكون هذا المكان ملتزما بقوانين وأنظمة خدمة تقديم الكحول بطريقة مسؤولة.

 .9التعاطي مع المستخدَمين
 .8.1سالمة العاملين وكفاءة منتجات المقامرة المتوافرة في هذا المكان أمران نعنى بهما ببالغ األهمية.
 .8.2بموجب القانون ،يمنع الموظفون من لعب القمار خالل أوقات عملهم أو خالل أوقات الفرصة
 .8.3لقد تبنى هذا المكان سياسة بشأن الموظفين تمنعهم من شراء منتجات القمار (بما في ذلك تشغيل آالت
القمار) وهناك نسخة من هذه السياسة مدرجة في دليل الموظفين إضافة إلى أنها مرفقة مع نسخ قواعد
السلوك التي يتم توزيعها.
 .8.4ال يسمح للموظفين شراء أي منتج للقمار أثناء الخدمة (بما في ذلك اللعب على ماكينات القمار أو كينو أو
الرهان أو شراء تذاكر اليانصيب).

ويسمح للموظفين خارج الخدمة شراء أي منتج من منتجات القمار بشرط أنهم ال يرتدون الزي المهني
وال يظهرون رخصة موظف ألعاب القمار أو شارة تع ِّرف بالمكان.
القيود المفروضة على الموظفين والتي تمنعهم من شراء منتجات القمار تغطي جميع الموظفين ،وليس
فقط أولئك الموظفين الذين يقدمون منتجات القمار.
 .8.5ستعقد جلسات للتطوير المهني للموظفين بخصوص المقامرة بمسؤولية ،على أساس سنوي باالشتراك
مع خدمة مساعدة المقامرين المحلية أو منظمة أخرى مناسبة.
 .8.6سيتم إدراج معلومات عن المقامرة المسؤولة وخدمات الدعم بخصوص مشكلة المقامرة في كتيب أو
ملف توجيه الموظفين ،لجميع الموظفين عندما يبدأون في العمل في هذا المكان.
 .8.7سيتم تزويد جميع الموظفين الذين يعملون في هذا المكان في وقت االنتساب إلى القواعد بمعلومات عن
المقامرة بمسؤولية وخدمات الدعم بخصوص مشكلة المقامرة.
 .8.8سيعمل الموظف على إعالم مدير  RSGفي المكان إذا كان الموظف:
 .8.8.1يالحظ بأن هناك موظف آخر يظهر تصرفات مبينة في البند  8.5و/أو
 .8.8.2قيل له من جانب موظف آخر أن الموظف اآلخر لديه مشكلة القمار
 .8.8إذا كان موظف ما يعاني من مشاكل القمار ،وكان المجال مفتوح وفق أشغال هذا المكان ألن يعطى هذا
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الموظف عمال ال تدخل فيه منتجات القمار ،فقد يتفق صاحب العمل مع الموظف على تغيير واجبات
الموظف.
 .8.18في تحديد ما هو العمل المناسب في أي حالة تتعلق بالموظف ،ستبذل كل محاولة لتحاط التدابير بالكتمان
دون لفت االنتباه إلى الوضع أو إلى الموظف المعني.
 .8.11سيتم تسجيل اإلجراءات المتخذة وفقا لهذا البند ( )9في ملف توظيف الموظف ،وليس في سجل المقامرة
المسؤولة .وستتاح نسخ من أي شوائب في ملف الموظف وفقا لهذا البند أمام مفتشي الهيئة التنظيمية
 VCGRبناء على طلبهم.

 .11التعاطي مع خدمات مساعدة الذين يواجهون مشكلة المقامرة
 .18.1سيبقى هذا المكان على اتصال منتظم مع خدمة مساعدة المقامرين المللية و/أو غيرها من خدما
المساندة للذين يوارجهون مشكلة في القمار.
 .18.2سندعو العاملين في خدمة مساعدة المقامرين المللية و/أو غيرها من خدما مساندة الذين يوارجهون
مشكلة في القمار لالرجتماع مع كبار الموظفين  RSGو/أو اإلدارة في هذا المكان ،على األقل سنويا،
وهذا قد يتضمن عقد دورة سنوية لتدريب الموظفين.
 .18.3أنشأ مكتب االمتثال إرجرااا اإللالة مع الخدما المللية الداعمة للذين يوارجهون مشكلة القمار.
سيكون هذا المكان متقيداً بإرجرااا اإللالة التابعة لمكتب اإلمتثال ،وأية تغييرا تطرأ على هذه
البروتوكوال على النلو الذي ينصح به مكتب اإلمتثال من وق آلخر.
 .18.4سيتم تسرجيل تفاصيل كل اتصال مع خدمة مساعدة المقامرين و  /أو غيرها من خدما مساندة الذين
يوارجهون مشكلة في القمار ،في سرجل المكان الخاص بالمقامرة المسؤولة.
 .18.5ستكون مطبوعا وتفاصيل اإلتصال بخدما مساعدة المقامرين والخدما األخرى المعنية
بمشكال القمار متالة أمام الزبائن ورواد المكان والعاملين في قاعة اللعب في هذا المكان.
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 .11الشكاوى حول قواعد السلوك
 .11.1هذا المكان يؤيد برنامج مركوري لإلجراءات المستقلة لحل الشكاوى والذي يديره مكتب اإلمتثال
والمفسَّر كليا في كتيب تدابير برنامج  ICRPالمتوافر من مكتب اإلمتثال عند الطلب.
 .11.2برنامج اإلجراءات المستقلة لحل الشكاوى وسيلة مجانية وفعالـة ومحايدة وتحافظ على سرية
المعلومات ،تعمل على حل الشكاوى حول اإلمتثال بقواعد السلوك.
 .11.3الشكاوى يرجب أن:
 .11.3.1تكون متعلقة بالقواعد ،وسوف يساعد مكتب االمتثال في استكشاف الخيارات المتاحة
لتسوية الشكاوى التي ال تتعلق بشكاوى بشأن االمتثال للقواعد؛
 .11.3.2تتعلق بمسائل االمتثال للقواعد التي حدثت خالل األشهر ال  12الماضية؛ و
 .11.3.3ال تتعلق الشكاوى بشكاوى تمت تسويتها سابقا.
 .11.4كيفية تقديم شكوى:
 .11.4.1يتصل الزبون بمدير المكان لمناقشة شكواه ولمحاولة التوصل إلى حل؛
 .11.4.2إذا لم يتم لل الشكوى في مناقشا مع إدارة المكان يقوم الزبون باالتصال بمكتب االمتثال
لتقديم شكوى؛
 .11.4.3يتم تقديم الشكوى إما عن طريق الهاتف أو عن طريق تعبئة نموذج الشكوى؛
 .11.4.4تتوفر نماذج الشكاوى من مكتب االمتثال ومن هذا المكان؛
 .11.4.5يساعد مكتب اإلمتثال الزبائن إلكمال نموذج الشكوى إذا اقتضت الحاجة؛
 .11.5عملية تسوية الشكاوى
 .11.5.1يقوم مكتب االمتثال بتوجيه نسخة من نموذج الشكوى الكامل إلى هذا المكان؛
 .11.5.2لدى هذا المكان  14يوما من تاريخ استالم نموذج الشكوى لالتصال بالزبون وحل
الشكوى.

 .11.6مرارجعة مستقلة للشكاوى التي لم تلل
 .11.6.1إذا لم يتم لل الشكوى خالل فترة  14يوما تلال إلى شخص مستقل من قبل مكتب
اإلمتثال؛
 .11.6.2يلقق الشخص المستقل في الشكوى بوسائل مناسبة بما في ذلك:
 .11.6.2.1النظر في رجميع الطلبا والطرولا الخطية الواردة من الطرفين؛
.11.6.2.2

عقد مؤتمر  ،و  /أو

 .11.6.2.3اإلرجتماع مع األطراف و/أو غيرهم من األفراد المعنيين.
 .11.6.3يمكن أن تكون الطلبا والطرولا المرفوعة إلى الشخص المستقل خطية أو تقدَّم
شخصيا ً في اإلرجتماع (إن ورجد)؛
 .11.6.4مطلوب من الشخص المستقل إرجراا تلقيقاته على ورجه السرعة وبصورة غير رسمية.
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 .11.6.5يقوم الشخص المستقل بتزويد مكتب االمتثال بخالصة مكتوبة لول ما إذا كان هناك عدم
امتثال للقواعد بما في ذلك األسباب والتوصيا لمعالرجة األمر (إن ورجد )؛
 .11.6.6قد تشمل التوصيا ما يلي:
 .11.6.6.1أن يقوم هذا المكان بتأدية أمور معينة أو االمتناع عن أمور معينة
 .11.6.6.2أن يدفع هذا المكان مبلغا ً للزبون ،ال يترجاوز اللد األقصى ($2588
دوالراً لاليا)
 .11.6.6.3عدم اتخاذ أي إرجراا آخر.
 .11.6.7سيقوم مكتب االمتثال بإرسال نسخة من األسباب والتوصيا التي أفاد بها الشخص
المستقل لكال الطرفين.
 .11.6.8قواعد العدالة الطبيعية تنطبق على برنامج اإلجراءات المستقلة لحل الشكاوى.
 .11.7ترتيب وحفظ المعلومات عن الشكاوى
سيقوم مكتب االلتزام بجمع بيانات واالحتفاظ بها ،فيما يتعلق بـ:
 .11.7.1ملء نماذج الشكاوى؛
 .11.7.2قرار حول الشكاوى على صعيد المكان وفقا للبند 11.5؛
 .11.7.3الشكاوى التي أحيلت إلى شخص مستقل وفقا للبند 11.5؛
 .11.7.4جميع الوثائق الصادرة كجزء من برنامج اإلجراءات المستقلة لحل الشكاوى.
 .11.8تمكين الهيئة من رصد االمتثال لبرنامج اإلجراءات المستقلة لحل الشكاوى
 .11.8.1هذا المكان يتيح للمفتشين من الهيئة التنظيمية في فكتوريا الخاصة باأللعاب VCGR
جميع الوثائق التي يحتفظ بها المكان فيما يتعلق باالمتثال لبرنامج اإلجراءات المستقلة لحل
الشكاوى.
 .11.8.2سيقوم مكتب االمتثال بإتاحة جميع البيانات التي يحتفظ بها بخصوص االمتثال لبرنامج
اإلجراءات المستقلة لحل الشكاوى ،لتطلع عليها الهيئة التنظيمية في فكتوريا VCGR

 .12االمتثال للحظر المفروض على لعب القمار من قبل القاصرين
 .12.1يحظر على القاصرين لعب القمار ،وال يسمح للقاصرين بدخول قاعات القمار.
 .12.2سوف تكون هناك إشارات موجودة في كل مدخل يؤدي إلى قاعة األلعاب التي تحظر دخول القاصرين
إلى قاعة اللعب.
 .12.3يتوجب على جميع الموظفين أن يطلبوا التحقق من العمر عندما يكونوا غير متأكدين فيما لو كان
الزبون قد بلغ سن  18على األقل.
 .12.4لغرض التحقق من العمر ،تعتبر الوثائق التالية دليال مقبوال إلثبات العمر:
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أ) بطاقة إثبـا العمر
ب) رخصة سوق
) رخصة فكتورية لتعلـم السواقة
ث) رجواز السفر
ج) بطاقة ثبوتية Key card

12.5

إذا لم يكن تقديم إثبات العمر ممكنا ،سوف يطلب من الزبون مغادرة قاعة القمار و/أو ال يمكن أن تق َّدم
إليه أي خدمة متعلقة بأي منتج من منتجات القمار.

 .13محيـط المقامـرة
 .13.1لمساعدة الزبائن ليكونوا على بينة من مرور الوقت ،سيتم عرض ساعة معلقة على الجدار في قاعة
األلعاب في هذا المكان ،وسوف يتم عرض الوقت في المنطقة التي تتوافر فيها منتجات القمار.
 .13.2هذا المكان سوف يشجع الزبائن على أخذ استراحة من اللعب على ماكينات القمار ،وستطلق إعالنات
بانتظام تعلن عن الوقت في قاعة األلعاب .يمكن إطالق هذه اإلعالنات بالتزامن مع اإلعالنات األخرى،
على سبيل المثال:
أ) سوف يفتح المطعم بعد عشر  10دقائق وقت الظهر.
ب) سوف يغلق المطعم أبوابه بعد عشر  10دقائق عند الساعة .8:30
ج) الساعة اآلن العاشرة  – 10تم على التو تحضير القهوة الطازجة.
د) إن الباص المجاني يغادر بعد عشر  10دقائق عند الثامنة  8:00مساء.
ه) إنها الساعة الخامسة بعد الظهر  5ونحن على وشك سحب القرعة.
و) إنها الساعة السابعة والنصف  7.30والفرقة على وشك أن تبدأ في قاعة الطعام.
 .13.3إذا لم يكن هناك نظام إعالنات في قاعة القمار ،قد يخبر الموظفون الزبائن في قاعة القمار بشكل فردي
عن حدث أو نشاط ما وقته محدد مثل األمور المبينة أعاله.
 .13.4إذا لم يتم االعالن المشار اليه في البند  13.2من خالل نظام آلي سوف يقوم الشخص المعين بتسجيل
إجراء ذاك اإلعالن في سجل القمار.

 .14المعامالت المالية
.ال م س ت ف يدة ال ش ي كات ن قد ال م كان ل هذا ي م كن ال  ،ال قان ون ب بموجب
.14.1

13

الهيئة التنظيمية لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة في والية فكتوريا

 .14.2بمورجب القانون ،بالنسبة للمكاسب أو األرصدة المتراكمة من آال القمار التي تبلغ قيمتها ألف
( )2000دوالر أو أكثر ،يرجب أن تد َفع بالكامل بواسطة شيك غير قابل لتلويله إلى نقد.
 .14.3قد يطلب الزبائن بأن يتم دفع المكاسب و/أو األرصدة المتراكمة من ماكينا القمار ،والتي تقل عن
ألف ( )2000دوالر ،أما المكاسب و/أو األرصدة من منترجا القمار األخرى فيرجب أن يتم دفعها إما
نقدا أو بواسطة شيك .سوف يرجري اإللتزام برجميع طلبا الدفع عن طريق الشيكا .
 .14.4سيتم االلتفاظ بسرجل مدفوعا الرجوائز لتدوين الرجوائز الكبيرة على منترجا القمار ،بما في ذلك،
ولكن ليس على سبيل اللصر ،مدفوعا

الشيكا التي تزيد عن ألف ( )2000دوالر .وسيكون

سرجل مدفوعا الرجوائز متالا ً أمام مفتشي الهيئة التنظيمية  VCGRبناا على طلبهم.
 .14.5قد تخضع سرجال سرجل مدفوعا الرجوائز لقانون الخصوصية وستكون المبادئ القومية للخصوصية
مراعاة فيما يتعلق بسرجل مدفوعا الرجوائز
 .14.6في مركز أمين الصندوق و/أو االستقبال ستكون المعلومات التالية معروضة:
 .14.6.1سياسة عن صرف الشيكات و
 .14.6.2كيف يمكن أن يكون رعاة االرباح التي تدفعها االختيار.

.15

الدعايـة والترويـج
 .15.1جميع اإلعالنات والحمالت الترويجية المتصلة بالقمار التي يضطلع بها هذا المكان أو تعلن نيابة عنه:
 .15.1.1يجب أن تراعي األنظمة التي تحكم الدعاية لمنتجات لعب القمار ،بما في ذلك ولكن ال تقتصر
على فرض حظر تام على الدعاية غير المرغوب فيها لترويج ماكينات القمار خارج قاعة
القمار؛
 .15.1.2يجب أن تتقيد بالقواعد االخالقية لإلعالن لتي اعتمدتها الجمعية الوطنية االسترالية للمعلنين
( )AANAوالتي تجدون نسخة منها متاحة على موقع اإلنترنت
www.aana.com.au / codes.html؛
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 .15.1.3يرجب أال تكون هذه المعلوما

زائفة أو مضللة أو خادعة لول االلتماال أو الرجوائز أو

فرص الربح؛
 .15.1.4يجب أن تحصل على موافقة من أي شخص محدد بأنه رابح للجائزة قبل نشرها؛
 .15.1.5ليست هجومية أو ذات طبيعة غير الئقة؛
 .15.1.6ال تخلق انطباعا بأن المقامرة هي استراتيجية معقولة لتحسين الوضع المالي؛
 .15.1.7ال تشجع على استهالك الكحول أثناء شراء منتجات القمار.
 .15.1.8قبل النشر ،ستقوم اإلدارة بتقييم جميع الدعايات واإلعالنات الترويجية لمنتجات القمار مقابل
القواعد األخالقية للجمعية الوطنية االسترالية للمعلنين  AANAوقائمة االختبار في البند
.15.1
 .15.2إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان اإلعالن أو الترويج يتوافق مع القواعد األخالقية للجمعية الوطنية
األسترالية للمعلِنين  AANAو/أو هذا البند ،يمكن تحويل اإلعالن أو الترويج المشار إليه إلى مكتب
االمتثال لمعرفة رأيه.
 .15.3رغم أن هذا المكان يتقيد بالقواعد األخالقية للجمعية الوطنية األسترالية للمعلِنين  ، AANAفإن أي
شكوى بخصوص إعالنات ودعايات هذا المكان يجري التعامل معها وفقا لبرنامج اإلجراءات المستقلة
لحل الشكاوى التابع لمؤسسة مركوري وليس من قِبل "مجلس الشكاوى حول معايير اإلعالن".

.16

إجراءات المراجعة
 .16.1سيتم استعراض قواعد السلوك سنويا .وسيشمل االستعراض المعلومات التي تم جمعها من مصادر
مختلفة باستخدام العمليات التالية.
 .16.2ردود فعل الموظف
.16.2.1سوف تكون "نماذج مالحظات الموظف حول القواعد" متاحة مع سجل المقامرة المسؤولة.
 .16.2.2إن مجموعة التوجيهات  /كتيب تدريب وتوجيه الموظفين الذي يعطى لجميع الموظفين عند
البدء بالعمل في المكان ،يشمل نصائح بشأن كيفية تمكن الموظفين من تقديم مالحظاتهم بالنسبة
للقواعد عن طريق إكمال "نموذج مالحظات الموظف" الذي يتوافر مع سجل المقامرة
المسؤولة.
 .16.3سيتم تزويد جميع الموظفين الذين يعملون في هذا المكان في وقت اعتماد القواعد بمعلومات حول كيفية
تمكين الموظفين من تقديم مالحظات عن القواعد من خالل إكمال نموذج مالحظات الموظف الذي
يتوافر مع سجل المقامرة المسؤولة.
 .16.4في نهاية كل وردية سوف يقوم الشخص المعين بجمع أي نماذج مكتملة لتعليقات الموظفين وتسليمها
لإلدارة.
 .16.5سوف تنظر اإلدارة في نماذج مالحظات الموظفين وتأخذها بعين اإلعتبار ،و:
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 .16.5.1إذا كان من الممكن التعامل مع هذه المسألة على مستوى المكان ،ستتخذ اإلدارة اإلجراءات
المالئمة ،مع حفظ النموذج المعبأ في سجل المقامرة المسؤولة وسوف ترفق نسخا من أي
نماذج مكتملة مع نموذج المراجعة السنوية؛
 .16.5.2إذا كان األمر ينطوي على مسألة منهجية متعلقة بقواعد السلوك ،سوف تحال المسألة إلى
مكتب االمتثال للنظر فيها واتخاذ اإلجراءات المالئمة ،والتي يمكن أن تشمل تقديم طلب إلى
الهيئة التنظيمية  VCGLRلتعديل القواعد.
 .16.5.3ستحتفظ اإلدارة بجميع نماذج مالحظات الموظفين المكتملة وتجعلها متاحة ليطلع عليها مفتشي
الهيئة التنظيمية  VCGLRبناء على طلبهم.
 .16.6مالحظات رواد المكان
 .16.6.1قبل تاريخ  31آذار/مارس من كل عام ،ستكون نماذج مالحظات الزبائن أو رواد المكان متاحة
في جميع نواحي المكان حيث يتم توفير القمار ،وتبقى متاحة لفترة ال تقل عن أسبوعين.
 .16.6.2يجوز لمكتب االمتثال ،بناء على طلب ،منح تمديد الوقت إلى ما بعد  31آذار/مارس إلتاحة
نماذج مالحظات الزبائن.
.16.6.3سوف تنظر اإلدارة في نماذج مالحظات الزبائن المكتملة و:
 .16.6.3.1إذا كان من الممكن التعامل مع المسألة على مستوى المكان ،فسوف تتخذ اإلدارة
اإلجراءات المالئمة وتحتفظ بنموذج مالحظات الزبون في سجل المقامرة
المسؤولة مع إرفاق نسخ من أي نماذج مكتملة مع نموذج المراجعة السنوية؛
 .16.6.3.2إذا كان األمر ينطوي على مسألة منهجية متعلقة بالقواعد ،فسوف تحال المسألة
إلى مكتب االمتثال للنظر فيها واتخاذ اإلجراءات المالئمة ،والتي قد تشمل تقديم
طلب إلى الهيئة التنظيمية  VCGLRلتعديل القواعد.
.16.6.4

سيتم االحتفاظ بجميع نماذج مالحظات الزبائن المكتملة في المكان وهي متاحة لمفتشي الهيئة
التنظيمية لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة في فكتوريا  VCGLRبناء على طلبهم.

 16.7مالحظات المكـان
 .16.7.1ستقوم اإلدارة بإكمال نموذج مراجعة القواعد قبل  30نيسان/أبريل من كل عام.
 .16.7.2يجوز لمكتب االمتثال ،بناء على طلب ،منح تمديد الوقت إلكمال نموذج مراجعة القواعد.
 .16.7.3سيتم اإلحتفاظ بنموذج مراجعة القواعد المكتمل في هذا المكان مع أي نماذج مالحظات الزبائن
ونماذج مالحظات الموظفين التي يتم تلقيها خالل السنة السابقة.
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 16.8مراجعات مكتب اإلمتثـال
 .16.8.1قبل  31حزيران/يونيو من كل عام سوف يقوم مكتب االمتثال بإجراء مسح لكل نماذج مراجعة القواعد
المكتملة ،ولنماذج مالحظات الزبائن ونماذج مالحظات الموظفين وتقييم عام لقواعد السلوك (بما في ذلك النظر في
الشكاوى التي وردت) لتقييم مدى فعالية القواعد وتطبيقها.
16.8

المعايير التي يستخدمها مكتب االمتثال في تقييمه لفعالية القواعد وتطبيقها سوف تشمل ما يلي:
 .16.8.1مدى وعي وإدراك الموظفين لقواعد السلوك؛
 .16.8.2إذا كان قد تم اإليفاا بمتطلبا معينة من القواعد ،و
 .16.8.3إذا كان هناك أي شكاوى تتعلق بهذا المكان.

 .16.18سيقوم مكتب اإلمتثال بإرجراا أية تغييرا مناسبة على القواعد ،وسوف يسعى الستلصال موافقة
الهيئة التنظيمية لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة في فكتوريا  VCGRعلى تلك التغييرا .
 16.11عند الموافقة على التغييرا  ،سيليط مكتب اإلمتثال هذا المكان علما ً ويزود هذا المكان بالوثائق
المناسبة.

.17

التدريـب وتقديم حوافز للموظفين
 .17.1رجميع الموظفين الذين يشاركون في تقديم منترجا القمار يكملون في كل عام دليل تدريب الموظف
للخدمة المسؤولة في القمار  ،RSGوالتابع لمؤسسة مركوري في كل عام.
 .17.2يغطي دليل تدريب الموظفين لول الخدمة المسؤولة في القمار والتابع لمؤسسة مركوري ،مسائل
واردة في قواعد السلوك ،مثل:
 .17.2.1كيفية الوصول إلى شاشا عرض معلوما الالعب PID؛
 .17.2.2وارجبا الشخص المعيـن؛
 .17.2.3كيفية التعرف على مؤشرات عوامل الضيق والزعل التي تتعلق بمشكلة القمار؛
 .17.2.4متطلبات المبادئ الوطنية للخصوصية؛
 .17.2.5تحديد القاصرين واتخاذ اإلجراءات المناسبة إذا تم الكشف عن وجود قاصرين في مباني
مرخصة.
 .17.3فيما يخص الموظفين في القمار ،سيقوم رجميع الموظفين بإكمال دورة تدريبية للخدمة المسؤولة في
القمار  RSGوإكمال دورة تذكرهم بالمعلوما عن الخدمة المسؤولة في القمار كل ثالث سنوا ؛
 .17.4سوف تعزز اإلدارة الوعي واالمتثال للقواعد:
 .17.4.1في ارجتماعا الموظفين في هذا المكان
 .17.4.2من خالل لضور الموظفين دورا تدريبية لول قواعد السلوك التي يرجريها مكتب
االمتثال؛
 .17.4.3عن طريق إرجراا دورا تدريب الموظفين في هذا المكان.
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 .17.5أي لاال لعدم امتثال ألد الموظفين للقواعد ستؤدي إلى اتخاذ إرجرااا تصليلية من قبل صالب
العمل ضد الموظف ،أما تكرار عدم االمتثال فسيؤدي إلى اتخاذ إرجرااا تأديبية.
 .17.6مرارجعا

األداا السنوية لرجميع العاملين تتضمن تقييما لمدى التزام الموظف وامتثاله لمستلزما

القواعد .وتشمل مرارجعة األداا السنوية أسئلة تتعلق بمتطلبا القواعد وكيف انها تؤثر على الموظف،
وعما إذا كان الموظف قد طبق متطلبا القواعد.

ملحــق
كيف يتم اإلنتساب إلى "القواعـد"
 .1لكي يؤيد أو ينتسب "مكان" إلى "القواعد" يرجب عليه أن:
أ) يقـرر رسميا ً أن يقدم طلبا ً للموافقة عليه كمنتسِ ب إلى "القواعد".
ب) يقدم طلبا ً إلى "مكتب اإلمتثـال" لإلنتساب إلى "القواعد".
" .2مكتب اإلمتثال" ال يوافق إال على الطلبا المقدَّمة من األماكن التي يلدد بأنها مالئمـة لإلنتساب إلى "القواعد".
 .3إذا لصل المكان على القبول كمنتسب إلى "القواعد" فيرجب على هذا المكان أن:
أ) يعتمد رسميا ً قواعد السلوك توافقا ً مع دستوره الداخلي وشروط الهيئة التنظيمية لقواعد السلوك الخاصة
بالمقامرة المسؤولة في فكتوريا . VCGLR
ب) يقوم بإعالم الهيئة التنظيمية لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة في فكتوريا  VCGLRخطيا ً
ورسميا ً بواسطة نموذج معين ،بأن المكان يؤيـِّد "القواعد".
 .4قد يقوم مكتب االمتثال ،من وق آلخر ،بتلديد أن المكان ليس مكانا مناسبا لإلنتساب إلى "القواعد" ،وبعد
إعطاا المكان فرصة كافية للتصدي للقضية أو القضايا البارزة ،يرجوز لمكتب االمتثال أن يقوم بإبعاد المكان
كي ال يكون مدررجا ً كمنتسب في "قواعد السلوك".
 .5إذا تم إبعاد مكان ما عن اإلنتساب إلى القواعد ،فإن مكتب اإلمتثال يخطِ ر خطياً:
أ) المكـان؛ و
ب) الهيئة التنظيمية لقواعد السلوك الخاصة بالمقامرة المسؤولة في فكتوريا  VCGRبأن المكان لم يعد منتسبا
إلى "القواعد".
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