
يعتقد بعض الناس أن ماكينات البوكر ُمربمجة لتدفع 
األموال بعد مرور فرتة زمنية معيَّنة، أو بعد عدد محدَّد 

من دورانها أو بعد أن يودع فيها مبلًغا ُمعيَّنًا من النقود.

كل هذه الفرضيات غري صحيحة.

هناك الكثري من الرموز املختلفة يف كل ماكينة بوكر وهناك 
ماليني مختلفة من التوافقات املُحتملة التي تجمع بني هذه 

الرموز.

ويف كل مرة تضغط عىل الزر، فإن أّي من هذه التوافقات 
املُحتملة قد تظهر عىل الشاشة. 

وتختار ماكينة البوكر التوافقات بشكل عشوائي.

كيف تعمل ماكينات البوكر الإلكرتونية )البوكيز( اإحتمالت الربح

ليس بوسعك فعل أي يشء لتحسني إحتماالت الربح.

ال توجد إسرتاتيجية تؤدي إىل تحسني النتيجة يف كل مرة 
نك من التنبؤ بما سيظهر  تلعب، وليس هناك وسيلة ُتمكِّ

 

يف شاشة املاكينة.

إن ما تمضيه من وقت يف اللعب، أو متى سدَّدت هذه 
املاكينة آخر مرة، أو الوقت من اليوم، أو املبلغ الذي تم 

إيداعه يف املاكينة ال تؤثر بيشء إطالًقا.

وإذا ربحت مبلًغا من املال ثم وضعته مرة أخرى 

 

يف املاكينة، فإنك ستخرس هذا املبلغ يف نهاية األمر.

 إن خسارة املال هذه املرة لن يزيد من إحتماالت ربحك 
يف املرة املُقبلة.

وبرصف النظر عن عدد مرات اللعب فإن 
. إحتماالت الربح هي نفسها ال تتغريِّ

ويف كل مرة تضغط عىل الزر، ستكون وكأنك قد 
بدأت من جديد.
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 Gambler’s Help - مساعدة املُقامر
إن Gambler’s Help )خدمة مساعدة املُقامر( مجانية 

وتقدَّم بشكل مهني ورسي عىل مدار الساعة.
وُتعنى الخدمة بإسداء النصائح والدعم العميل 

لألشخاص املتأثرين جراء مصاعب القمار، ويشتمل 
ذلك عىل معلومات حول إدارتك لألموال والتفاوض مع 

الدائنني.
ويمكنك اإلتصال بخدمة Gambler’s Help )مساعدة 

املُقامر( يف أي وقت. ويتوافر الدعم إما هاتفيًا أو 
وجاهيًا ويمكنك أن تطلب خدمات مرتجم عربي مجاًنا.

كما تساعد خدمة Gambler’s Help )مساعدة 
املُقامر( عائالت وأصدقاء الشخص الذي يواجه 

صعوبات يف القمار. وسيتم التعاُمل مع كل املعلومات 
برسية تامة مع مراعاة الخصوصية الشخصية.

إتصل بخدمة Gambler’s Help )مساعدة املُقامر( 
عىل الرقم 858 858 1800.

اإلمتنان والتقدير:
تم تطوير مضمون النرشة من ِقبَل مركز الثقافة واألثنية والصحة.
© كل الحقوق محفوظة لدائرة العدل يف حكومة ڤيكتوريا، 2009.

بصرف النظر عن متى تلعب البوكيز أو كم 
مرة تلعبها...

ده وتضعه في  ومهما كان املبلغ الذي تُبدِّ
ماكينة البوكر.

فإن ماكينة البوكر ليست أبًدا 
على وشك التسديد.

إقرأ املزيد ملعرفة األسباب.

إن ماكينات البوكيز عبارة عن مصلحة تجارية تهدف إىل 
أخذ األموال وليس لتبديدها.

إن ماكينات البوكر هي ترفيهية، وشأن كل أشكال 
الرتفيه، يجب أن تتوقع التسديد. فهي ليست مجانية كما 

أنها ليست وسيلة لكسب األموال.
إقرتاحات للعب بطريقة أكثر سالمة:

أترك بطاقة الرصاف اآليل وبطاقات اإلئتمان خاصتك  	•
يف البيت تحسبًا لعدم الوقوع يف رشك املغريات وسحب 

األموال للعب.
حدِّد قبل الذهاب كم من املال سترصف، وُخذ هذا املبلغ  	•

دون سواه.
العب ماكينات البوكر األقل كلفة. 	•

إذا كنت تلعب ماكينة الجاكبوت )لفوز الجائزة  	•
الُكربى(، إحرص عىل اللعب بمبالغ صغرية كسنت 

واحد أو خمس سنتات يف كل مرة.
خذ ما تربح وغادر املكان. يمكنك أخذ ما تربحه  	• 

يف أي وقت.
إمتنع عن تناول املرشوبات حني لعب القمار ألن  	•

املرشوب قد يؤدي بك إىل مجازفات كبرية.
العب للهو واملتعة فقط. وتوقَّف عن اللعب متى تجاوز  	•

األمر اللهو واملتعة.

�ضي وقتك باأمان يف مواقع ماكينات البوكيز كيف تمُ

فهم ماكينات البوكر 
اإللكرتونية )البوكيز(

اللعب بأمان ومعرفة 
املخاطر املُحدقة بك


