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معلومات متعلقة باللعب

اللعب عىل ماكينات القامر طبقا للامدة  33يس من قانون لعب القامر
(واجب التوعية طبقا للامدة  7من االتفاق الحكومي لتعديل قانون لعب القامر لعام )2012

GESELLSCHAFT FÜR
SPIELERSCHUTZ
UND PRÄVENTION

يحظر عىل الشباب الذين مل تتجاوز أعامرهم  18سنة التواجد يف صاالت
القامر وكذلك اللعب عىل ماكينات القامر طبقا للامدة  6من قانون
حامية الشباب ( !)JuSchGباإلضافة إىل ذلك ،نطبق يف بعض األماكن
قانون الدخول بد ًءا من  21سنة.
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ملحة عن ماكينة القامر (ماكينة مجموعة  LÖWENكنموذج*):
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شاشة املعلومات :هنا يتم عرض خطط الربح!
إدخال قطعة النقود املعدنية
سحب و دفع قطعة النقود الورقية
شاشة تعرض مجموعة من األلعاب
معلومات عن صندوق النقود وأرصدة اللعب ومقدار الرهان يف الجزء السفيل من حافة الشاشة.
رسم توضيحي مع إشارة تحذيرية “اللعب املفرط قد يتسبب يف مشاكل!“ ورقم الخط
الساخن (املركز االتحادي للتوعية الصحية)
مفاتيح التحكم :مفتاح البدء  ،Superstartاختيار اللعبة ،سلم املخاطر/رهان ،بطاقة
املخاطرة/رهان أقىص ،مبلغ الرهان ،بدء/توقف
صندوق الدفع
تشغيل
مفتاح املعلومات :هنا ميكن استدعاء قواعد اللعب

* قد تختلف مصطلحات وأسامء أجزاء ماكينة القامر من عالمة تجارية إىل أخرى.

يرتكز اللعب عىل ماكينات القامر أو نتائجه ،أي الربح أو الخسارة ،عىل مبدأ الصدفة .وليس لالعب أي تأثري عليها .وصف ماكينة
القامر يعترب مثاال فقط .إذا كانت لديك استفسارات بخصوص الوظائف ،فريجى االتصال مبوظفي خدمة العمالء يف صالة القامر.

بد ًءا من  11نوفمرب/ترشين الثاين  2018يرسي قانون جديد عىل ماكينات القامر .وقد وضع
رشع هذا القانون الجديد ملواصلة تعزيز حامية الالعب يف املستقبل.
امل ُ ّ
يف صيغة القانون السادس املتعلق بتغيري مرسوم اللعب والذي أصبح ساري املفعول بتاريخ .11/11/2014
 .1يُق ّدر مبلغ الرهان ب  20سنتا كحد أقىص خالل خمس ثوان ويبلغ الربح  2يورو كحد أقىص( .رقم  2من املادة  13من قانون اللعب )5
 .2ال ينبغي أن تتجاوز الخسارة (املراهنات ناقص األرباح)  60يورو يف ظرف ساعة واحدة( .رقم  4من املادة  13من قانون اللعب )5
 .3مبلغ األرباح ناقص مبلغ املراهنات يف ظرف ساعة واحدة محدود يف  400يورو( .رقم  5من املادة  13من قانون اللعب )5
 .4ال يُسمح عىل املدى الطويل بأن يبقى يف الصندوق مبلغ يزيد يف املتوسط عن  20يورو يف كل ساعة (رقم  1من الفقرة  2من املادة  .)12يف
املامرسة العملية يرتاوح هذا املبلغ من  11إىل  14يورو (يتعلق ذلك باملنتج حسب .)TR4.1
 .5ال يحدد قانون اللعب  5أية نسبة للدفع .النسبة الناتجة عند مامرسة اللعب متعلقة برياضيات كل لعبة عىل حدة .وليس لالعب أي تأثري
عىل نتيجة اللعبة نظرا الرتباط النتائج بالصدفة .وهذا يعني أن فرص الربح رهينة بالصدفة .وهكذا ،ميلك كل العب نفس فرص الربح
والخسارة (فقرة  2.2من املادة  12من قانون اللعب .)5
Dokument: POP-SH-DE-Verbraucherinfos_SpielrInfos_AR-200609

خرافات القامر األربع الكربى يف صاالت اللعب

„طقيس البسيط الذي أمارسه قبل اللعب

„لقد خرست كث ًريا ملرات متتالية،

„أنا أتقن هذه اللعبة أكرث من

„أذهب دوما إىل ماكينتي ،فهناك

يساعدين عىل أن أربح يف أغلب األحيان!“

لذلك ينبغي أن أربح اآلن!“

غريها ،لذلك أربح غالباً!“

لدي حظ أكرب!“

غري صحيح!

وهذا خطأ أيضا!

هذا غري صحيح!

هذا خطأ!

ُسل
مامرسة طقوس بسيطة قبل اللعب ت ّ

يف كل رمية لزهر الرند تكون النتيجة

بعض األلعاب تتطلب مهارة أو خربة.

فاملاكينة الخالية من األعطال مثلها

وت ُشعر بالراحة .وهي تساندنا وتساعدنا

محض الصدفة متا ًما .فزهر الرند ال يتمتع

ولكن ال ميكن لألسف خداع الحظ

كغريها من ماكينات هذا النوع.

عىل الرتكيز .ولكن ،ليس لها أي تأثري عىل

بذاكرة أو تعاطف .ينبغي أن تتجاهل

بذلك .حظوظ الربح متوفرة يف كل

املاكينات ليس لديها „ذاكرة“ مثلها

اللعب.

النتائج السابقة ،سواء كانت هذه النتائج

ماكينة وبنفس القدر لكل شخص.

مثل زهر الرند أو القطع النقدية.

جيدة أو سيئة.

فالصدفة هي التي تحدد الحظوظ!

أمور أساسية متعلقة باللعب عىل ماكينات القامر (ماكينة مجموعة  LÖWENكنموذج*):
•

ميكن تشغيل ماكينة القامر ببطاقة أو كود التشغيل (بالنسبة للامكينات وفقا ل لقانون اللعب  .)2ال يُسمح ملوظفي خدمة العمالء أن مينحوا لكل زائر إالّ وسيلة تشغيل واحدة.

•

يجب تشغيل ماكينات القامر يف أملانيا نقدًا (قطع معدنية أو أوراق مالية) بعملة اليورو .يف صندوق النقود ال ميكن سحب مبلغ يفوق  10يورو .تبقى النقود يف صندوق النقود ،وال يسمح
أبدًا ملاكينة القامر أن تسحب املبالغ املوجودة يف صندوق النقود تلقائيا .يتوىل الزائر شخصيا سحب مبالغ الرهان من صندوق النقود بتشغيل مفتاح مبلغ الرهان „ “Einsatz.مبساعدة
مفتاح „ “Einsatzيتم تحويل أرصدة اللعب حسب قيمة مبلغ الرهن إىل البنك.

•

 5سنت (تعادل يف العادة  5أرصدة لعب) .أرصدة اللعب تدعى أيضا مستويات*.

•

ت ُخصم لكل لعبة رسوم متحركة (البكرة) أرصدة لعب من البنك حسب املستوى الذي تم اختياره (يف العادة من  5إىل  200نقطة)؛

•

تُقيد األرباح الناتجة عن هذه األلعاب كرصيد لعب وفقا للبنك .يتم سحب أرصدة اللعب مبقدار املستوى* الذي تم اختياره مبفتاح „ “Superstartبشكل متواصل من البنك.

•

يتم عرض مقدار املستوى الذي تم اختياره عىل ميني أسفل حافة الصورة ويحمل نفس العالمة .بالضغط عىل زر  Collectيتم استهداف أرباح بنسب مختلفة وتحويلها إىل صندوق النقود.

•

ويف نفس الوقت يتم سحب أرصدة اللعب من البنك .اسرتاحة بعد ساعة ( 60دقيقة) وبعد  120دقيقة من اللعب بدفع أوتوماتييك لصندوق النقود.
توقيف املاكينة ،بوضعية الصفر بعد  3ساعات .يظهر ذلك عىل شاشة العرض.

•

تجد املخططات الدقيقة للربح (الرموز ،خطوط الربح ،القيم) أللعاب خاصة دامئا يف قامئة ماكينة اللعب .سيسعد موظفي
خدمة العمالء أن يقدموا لك املساعدة يف حالة وجود استفسارات.

•

يف حالة ظهور رسالة إنذارية عىل شاشة اآللة ،فرجى االتصال مبارشة مبوظفي خدمة العمالء.

* قد تختلف مصطلحات وأسامء أجزاء ماكينة القامر من عالمة تجارية إىل أخرى.

تجد معلومات إضافية حول مواضيع „اللعب الواعي“ وحامية الالعبني والشباب واللوائح القانونية املتعلقة بألعاب القامر التجارية وكذلك
املساعدة عند وجود استفسارات حول سلوكك يف اللعب بلغات مختلفة عىل املوقع اإللكرتوين .www.spiel-bewusst.de
ميكنك االتصال مبوظف خاص عىل الرقم الهاتفي التايل:

هاتف املساعدة * PRAEVENT/0800أو 77238368/0800

(باملجان من جميع الشبكات األملانية) أو ابعث لنا برسالة إىل العنوان اإللكرتوين helpline@gsp-spielerschutz.de

