فوضية الملكية للتحقيق في مشغّل الكازينو والرخصة التي يحملها
الم ّ
نبذة عنّا
مفوضية الملكية للتحقيق في مشغّل الكازينو والرخصة التي يحملها من أجل التحقيق في مدى مالءمة شركة
أنشأت حكومة والية فيكتوريا ال ّ
( Crown Melbourne Limitedشركة كراون ملبورن المحدودة) لحيازة رخصة تشغيل الكازينو .وت ّم تعيين معالي السيد راي فينكلستاين،
للمفوضية.
كمفوض ورئيس
محامي الملكة وحامل وسام الشرف األسترالي المميّز ()Ray Finkelstein AO QC
ّ
ّ
مفوضية تقديم تقرير عن نتائج تحقيقاتها وأي توصيات إلى حاكم والية فيكتوريا بحلول  1آب/أغسطس .2021
يتعيّن على ال ّ

ال ُمداخالت العامة
المفوضية الملكية أبوابها أمام أعضاء الجمهور والمنظمات المعنية لتقديم ال ُمداخالت العامة حول المسائل
في  29آذار/مارس  ،2021فتحت
ّ
ال ُمتعلّقة بالشروط المرجعية ،والتي ت ّم تضمينها في هذه الوثيقة.
مفوضية الملكية بقبول ال ُمداخالت العامة حتى بعد فوات موعد إغالقها في  26نيسان/أبريل  2021لألشخاص الذين يقدّمون طلبا
تستمر ال ّ
لتمديد المهلة.
إذا كنتم ترغبون في تقديم ُمداخلة عامة ،فنحن نش ّجعكم على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن ،بسبب الجداول الزمنية القصيرة ألعمال
المفوضية الملكية من النظر في المعلومات كجزء من عملياتها الرسمية.
المفوضية الملكية .وهذا مهم حتى تتم ّكن
ّ
ّ
كيف تق ّدمون مداخلة عامة:


مفوضية الملكية عبر البريد اإللكتروني  contact@rccol.vic.gov.auلطلب تمديد المهلة ،أو للحصول على مساعدة
اتصلوا بال ّ
إضافية لكتابة ُمداخلتكم مثل خدمات الترجمة الخطية.



مفوضية الملكية.
إذا كنتم ترغبون في أن يت ّم االتصال بكم هاتفيا ،اذكروا رقم الهاتف في بريدكم اإللكتروني الذي ترسلونه لل ّ



في الجزء العلوي من مداخلتكم ،يُرجى تضمين ما يلي:
o
o
o



االسم
التفاصيل حول الوسيلة ال ُمفضّلة لالتصال بكم
كيف تريدون منّا تصنيف مداخلتكم .يُرجى اختيار فئة مما يلي:


عامة
قد يت ّم اإلفصاح عن اسمكم ومحتويات ُمداخلتكم للعامة ،ولكن ليس تفاصيل االتصال بكم .وهذا يشمل على موقع
مفوضية اإللكتروني واإلشارة إليها أو إدراجها في التقرير النهائي.
ال ّ



مجهولة المصدر
ت ُحذف جميع المعلومات التي تحدّد هويّتكم ،ولكن من المقبول نشر ال ُمداخلة واالقتباس منها.



سرية
المفوضية بنشرها أو االقتباس منها.
تقوم
وال
عليها
االطالع
ضية
المفو
و
وموظف
ض
لمفو
ا
فقط
ستطيع
ي
ّ
ّ
ّ

مفوضية الملكية ال ُمداخالت بالتنسيقات التالية .PDF :أو  .docxأو  .docأو نص مكتوب عبر بريد إلكتروني.
تقبل ال ّ

تفاصيل االتصال
مفوضية الملكيةcontact@rccol.vic.gov.au :
الستفسارات الجمهور ،أرسلوا بريدا إلكترونيا إلى ال ّ
العنوان البريدي:
Royal Commission into the Casino Operator and Licence
PO Box 24290
MELBOURNE VIC 3001

استفسارات وسائل اإلعالم
مفوضية الملكيةmedia@rccol.vic.gov.au :
الستفسارات وسائل اإلعالم ،أرسلوا بريدا إلكترونيا إلى ال ّ

الشروط المرجعية
مفوضية الملكية للتحقيق في مشغّل الكازينو والرخصة التي يحملها التحقيق ورفع تقرير وتقديم أي توصيات فيما يتعلّق بشروطها
يتعيّن على ال ّ
المرجعية والتي تشمل:
أ .ما إذا كانت شركة  Crown Melbourneهي الشخص المناسب لالستمرار في حيازة رخصة تشغيل الكازينو بموجب قانون الرقابة على
الكازينوهات لعام .1991
ب .ما إذا كانت شركة  Crown Melbourneتمتثل لقانون الرقابة على الكازينوهات ،والكازينو (اتفاقية اإلدارة) لعام  ،1993وقانون تنظيم
ي قوانين أخرى سارية.
ي من هذه القوانين) وأ ّ
المقامرة لعام ( 2003جنبا إلى جنب مع أي لوائح أو أدوات أخرى ت ّم وضعها بموجب أ ّ
ج .ما إذا كانت شركة  Crown Melbourneتمتثل للعقود التي أبرمتها شركة .Crown Melbourne
د .ما إذا كان استمرار شركة  Crown Melbourneفي حيازة الرخصة لتشغيل الكازينو في فيكتوريا يصبّ في المصلحة العامة.
هـ .إذا كنتم تعتبرون أن شركة  Crown Melbourneليست الشخص المناسب ،أو أن حيازة شركة  Crown Melbourneعلى رخصة
تشغيل الكازينو في فيكتوريا ال تصبّ في المصلحة العامة ،فما اإلجراء المطلوب (إن وجد) الذي يجب أن تت ّخذه شركة Crown
 Melbourneلكي ت ُصبح الشخص المناسب ،أو لكي يصبّ استمرار شركة  Crown Melbourneفي حيازة رخصة تشغيل الكازينو في
فيكتوريا في المصلحة العامة.
و .ما إذا كانت ُمنتجعات كراون ( )Crown Resortsهي شريك مناسب لشركة .Crown Melbourne
ز .إذا كنتم تعتبرون أن منتجعات  Crown Resortsهي شريكا غير مناسب لشركة  ،Crown Melbourneفما اإلجراء المطلوب (إن
وجد) لكي تصبح منتجعات  Crown Resortsشريكا مناسبا لشركة .Crown Melbourne
ح .ما إذا كان أي شركاء آخرين حاليين لشركة  Crown Melbourneشركاء غير مناسبين لشركة .Crown Melbourne
ط .إذا كنتم تعتبرون أن أي شركاء آخرين حاليين لشركة  Crown Melbourneهم شركاء غير مناسبين لشركة  ،Crown Melbourneفما
اإلجراء المطلوب (إن وجد) لكي يصبح هؤالء األشخاص شركاء مناسبين لشركة .Crown Melbourne
ي .ما إذا كنتم تعتقدون أن إجراء تغييرات على التشريعات المعنية في والية فيكتوريا ،بما في ذلك قانون الرقابة على الكازينوهات ولجنة
فيكتوريا لقانون تنظيم المقامرة والمشروبات الكحولية لعام  ،2011باإلضافة إلى عقود شركة  ،Crown Melbourneضروري للوالية
طرق إلى نتائجكم وتنفيذ توصياتكم.
للت ّ
ك  -ما إذا كانت هناك أي مسائل أخرى ضرورية لح ّل المسائل الواردة في الفقرات من "أ" إلى "ي" أعاله بشكل ُمرض.

