
 

 
 

 

  ة التي يحملهارخصالل الكازينو وفي مشغّ للتحقيق الملكية فّوضية مال

 نبذة عنّا

شركة الءمة ممدى  فيمن أجل التحقيق  صة التي يحملهارخالل الكازينو وفي مشغّ للتحقيق الملكية مفّوضية ال افيكتوريوالية حكومة  أنشأت

Crown Melbourne Limited  )يناراي فينكلستمعالي السيد تعيين  تمّ وكازينو. التشغيل  ةرخص يازةلح)شركة كراون ملبورن المحدودة ،

 .للمفّوضية ض ورئيسكمفوّ  (Ray Finkelstein AO QC)ز محامي الملكة وحامل وسام الشرف األسترالي المميّ 

 .2021أغسطس آب/ 1فيكتوريا بحلول والية وأي توصيات إلى حاكم تحقيقاتها ديم تقرير عن نتائج تقمفّوضية ن على اليتعيّ 

 الُمداخالت العامة

 المسائلحول العامة الُمداخالت  تقديمل عنيةأعضاء الجمهور والمنظمات المأمام  أبوابهاالملكية  المفّوضية فتحت ،2021مارس آذار/ 29في 

 تضمينها في هذه الوثيقة. ، والتي تمّ المرجعيةالشروط قة بتعلّ المُ 

 ا  طلبقّدمون الذين يألشخاص ل 2021أبريل نيسان/ 26إغالقها في موعد  فوات بعدحتى العامة داخالت مُ قبول البالملكية مفّوضية ال ستمرت

 .المهلة تمديدل

عمال ألالجداول الزمنية القصيرة  سببعلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ب معك، فنحن نشجّ ةعامداخلة مُ في تقديم  ونترغب مإذا كنت

 المعلومات كجزء من عملياتها الرسمية.من النظر في الملكية المفّوضية ن مكّ تتهذا مهم حتى والملكية. المفّوضية 

 عامة:داخلة م   ونمكيف تقدّ 

 البريد اإللكتروني الملكية عبرمفّوضية بال وااتصل contact@rccol.vic.gov.au  مساعدة ، أو للحصول على المهلةلطلب تمديد

 .الخطية مثل خدمات الترجمةداخلتكم لكتابة مُ  ةإضافي

 لكية.الممفّوضية لل الذي ترسلونه اإللكتروني كمفي بريد هاتفالرقم  هاتفيا ، اذكروا بكم االتصال في أن يتمّ  ونترغب مإذا كنت 

  رجى تضمين ما يلي:، يُ مداخلتكمفي الجزء العلوي من 

o االسم 

o بكمالتصال لالُمفّضلة حول الوسيلة تفاصيل ال 

o مما يلي:فئة ر يااختيُرجى . داخلتكما تصنيف ممنّ  ونكيف تريد 

 

 عامة  

وقع معلى وهذا يشمل  م.، ولكن ليس تفاصيل االتصال بكداخلتكم للعامةمُ ومحتويات  ماسمكقد يتّم اإلفصاح عن 

 في التقرير النهائي. هاجادرإأو  اإليه ةشاراإلو اإللكترونيمفّوضية ال

 

 مجهولة المصدر 

 نشر الُمداخلة واالقتباس منها. من المقبولم، ولكن تكحذف جميع المعلومات التي تحّدد هويّ تُ 

 

 سرية 

 .اهمن قتباساالأو  انشرهتقوم المفّوضية بوال االطالع عليها ضية المفوّ  وض وموظفلمفوّ ستطيع فقط اي

 

 بالتنسيقات التالية: داخالت مُ الملكية المفّوضية تقبل الPDF.  أوdocx.  أوdoc. بريد إلكتروني. برأو نص مكتوب ع 

http://www.rrcol.vic.gov.au


  

  
 

 تفاصيل االتصال

 contact@rccol.vic.gov.au :الملكيةمفّوضية إلى ال إلكترونيا   بريدا   واالستفسارات الجمهور، أرسل

 العنوان البريدي:

Royal Commission into the Casino Operator and Licence 

PO Box 24290 

MELBOURNE VIC 3001 

 استفسارات وسائل اإلعالم

  media@rccol.vic.gov.au:الملكيةمفّوضية إلى ال إلكترونيا   بريدا   وااإلعالم، أرسلوسائل ستفسارات ال

 الشروط المرجعية

شروطها ق بما يتعلّ وتقديم أي توصيات فيالتحقيق ورفع تقرير  ة التي يحملهال الكازينو والرخصفي مشغّ للتحقيق الملكية مفّوضية ن على اليتعيّ 

 :والتي تشملالمرجعية 

الرقابة على الكازينو بموجب قانون  ة تشغيلالشخص المناسب لالستمرار في حيازة رخص يه Crown Melbourne شركة تما إذا كانأ. 

 .1991لعام  هاتالكازينو

، وقانون تنظيم 1993)اتفاقية اإلدارة( لعام  الكازينو، وهاتالكازينوعلى ابة قرالقانون ل متثلت Crown Melbourne شركة ب. ما إذا كانت

 قوانين أخرى سارية. من هذه القوانين( وأيّ  وضعها بموجب أيّ  إلى جنب مع أي لوائح أو أدوات أخرى تمّ  )جنبا   2003ام المقامرة لع

 .Crown Melbourne شركة التي أبرمتها عقودلتمتثل ل Crown Melbourne شركة ج. ما إذا كانت

 .يصّب في المصلحة العامة فيكتوريافي الكازينو  غيلة لتشرخصالفي حيازة  Crown Melbourneاستمرار شركة . ما إذا كان د

على رخصة  Crown Melbourne يازة شركةالشخص المناسب، أو أن ح تليس Crown Melbourneشركة أن  ونتعتبر مإذا كنت هـ.

 Crownشركة  خذهالذي يجب أن تتّ ، فما اإلجراء المطلوب )إن وجد( ال تصّب في المصلحة العامةا في فيكتوريلكازينو تشغيل ا

Melbourne  ُشركة  ارستمرا يصبّ  لكيمناسب، أو صبح الشخص اللكي تCrown Melbourne في الكازينو  ة تشغيلرخص ةفي حياز

 .في المصلحة العامة فيكتوريا

 .Crown Melbourne شركةهي شريك مناسب ل (Crown Resorts) نتجعات كراونو. ما إذا كانت مُ 

فما اإلجراء المطلوب )إن  ،Crown Melbourneمناسب لشركة غير  شريكا   هي Crown Resortsأن منتجعات  ونتعتبر مز. إذا كنت

 .Crown Melbourneشركة ل مناسبا   شريكا   Crown Resortsوجد( لكي تصبح منتجعات 

 .Crown Melbourne شركةمناسبين لغير شركاء  Crown Melbourne شركةأي شركاء آخرين حاليين ل كانح. ما إذا 

، فما Crown Melbourne شركةمناسبين لغير شركاء هم  Crown Melbourne شركةأن أي شركاء آخرين حاليين ل ونتعتبر م. إذا كنتط

 .Crown Melbourne شركةهؤالء األشخاص شركاء مناسبين لكي يصبح اإلجراء المطلوب )إن وجد( ل

ولجنة  هاتوالكازينعلى ابة قرالفيكتوريا، بما في ذلك قانون المعنية في والية لتشريعات إجراء تغييرات على اأن  قدونعتت م. ما إذا كنتي

، ضروري للوالية Crown Melbourne شركة ، باإلضافة إلى عقود2011فيكتوريا لقانون تنظيم المقامرة والمشروبات الكحولية لعام 

 .موتنفيذ توصياتك منتائجك طّرق إلىلتل

 .بشكل ُمرض   واردة في الفقرات من "أ" إلى "ي" أعالهال مسائلال أخرى ضرورية لحلّ مسائل  أي ما إذا كانت هناك -ك 
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