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ي يعمل بها الكازينو )"القواعد"(  
وط واألحكام الت   .هذه هي الشر

جى االتصال بنا عىل التفاصيل أدناه.  وط واألحكام بعناية ، إذا كانت لديك أي أسئلة ، فير  يرجى قراءة هذه الشر

 

  شروط الدخول4. 
يتم تذكير المستفيدين بأنه ال يُسمح ألي شخص يقل  )أ(  

عاًما بدخول أي من مباني الكازينو. في    18عمره عن  
دخول لألطفال  ال ، يُسمح ب   Nottingham   ALEAحالة

عاًما( والشباب )الذين تبلغ    16)الذين تقل أعمارهم عن  
عاًما( لدخول مطعمها عبر مدخل   17أو   16أعمارهم  

 منفصل غير مخصص للمقامرة فقط. 
سياسة تحدي    Metropolitan Gamingتطبق  )ب( 

والتي تتطلب أن أي مستفيد يظهر لموظفي   21صارمة  
عاًما وفقًا لرأي هذا الموظف    21الموقع ليكون أقل من  

الوحيد ، يجب أن يقدم هوية صالحة تحمل صورة  
"(ID  بما يرضي موظفي المكان المذكورين كدليل )"

عاًما    25عمر. في اسكتلندا، سن التحدي هو  ال على 
لبات ترخيص المشروبات الكحولية  للتوافق مع متط

االسكتلندية. من جميع النواحي األخرى، يظل نهج  
Metropolitan Gaming    ثابتًا. سيؤدي عدم إبراز

المستفيدين هو   دخولبطاقة الهوية إلى رفض الدخول.  
 في التقدير المطلق لموظفي المكان.

 حقوق والتزامات المستفيدين 5. 
للمستفيدين، وفقًا لهذه القواعد، استخدام الكازينو والتمتع به )بشكل  يحق   )أ( 

 مشترك مع المستفيدين اآلخرين( والتسهيالت التي يوفرها المالك الستخدام 
    وحدها تحت أي مسؤولية مالية.    اباة المستفيدون، ولكن ليس بسبب المح 

  الفواتير واسترداد الديون 6. 
دفع الحصص و / أو المكاسب    ،المستفيدين عن    وا ع ن م ان ي  يجوز للمالك وموظفيه   )أ( 

 .ألغراض االسترداد )كليًا أو جزئيًا( أو الديون المستحقة على المستفيد 
( أي شركة فرعية أو قابضة  3؛ أو )  LCM (2) ( المالك ؛ 1)"الديون"( إلى: )  )ب(  

 .للمالك للمالك وكل شركة تابعة لشركة قابضة  
لمالك ، وفقًا لتقديره المطلق ، بتطبيق أي  ا مستفيدون المقامرون في الكازينو  ال   خول ي  )ج( 

 .وجميع الرقائق التي قد يستردونها لتقليل أي ديون 

لتجنب الشك ، ستشمل الديون أيًضا أي تكاليف يتم تكبدها في أي محاولة السترداد  )د( 
الديون.  

 المالك والدستور  ،العنوان ،االسم1. 

)"الكازينو"(    The Sportsman Casino)أ( اسم الكازينو هو  
،  The Sportsman Casino  ،Old Quebec Streetوعنوانه هو 

London ،W1H 7AF   .)"مباني الكازينو"( 

، )شركة    The Sportsman Club Limited)ب( مالك الكازينو هو 
في إنجلترا برقم تسجيل الشركة   ذات مسؤولية محدودة مسجلة ومسجلة 

 )"المالك"( ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ   02685714

تتداول    London Clubs Management Limited ("LCM")شركة  
 . Metropolitan Gamingتحت اسم  

لى التفاصيل  )ج( المالك مرخص من لجنة المقامرة ، ويمكن االطالع ع 
 الكاملة على موقع لجنة المقامرة على الويب. 

 )د( سيقوم المالك بما يلي:

 ( توفير مباني الكازينو؛ اوال 

( توفير جميع الضروريات المعقولة التي قد تكون مطلوبة لتشغيل  ثانيا 
 كازينو وفقًا ألهدافه وهذه القواعد ؛ و ال

قات التي يتم تكبدها بموجب  ثالثًا( يتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع النف
 ما ورد أعاله. 

     ألهداف ا 2.  

 : هي الكازينو أهداف)أ( 

 االجتماعية والترفيهية ؛ ،( لتعزيز األنشطة غير السياسية اوال

 ( لتوفير وسائل الراحة الجيدة والطعام والمرافق األخرى ؛ و ثانيا

 المعمول بها في الوقت الحالي. ( للمقامرة والترفيه ، وفقًا للقوانين ثالثًا

  MET CARDبطاقة 3. 
يمكن   ،على الرغم من عدم وجود متطلبات إلزامية لعضوية الكازينو)أ( 

تتوفر التفاصيل   .The Met Cardبطاقات  للعمالء أن يصبحوا حاملي 
عند الطلب ومتاحة على الموقع اإللكتروني  the Met Cardالكاملة لبطاقة  

www.metropolitangaming.com/themetcard. 
 

 
 

 

 

 

 

 )أ( اسم الكازينو هو الملتقى ويقع علي المرسى )"الكازينو"(
 وعنوانه هو مرسى قرية برايتون،

برايتون ، ساسكس BN2 5UT )"مباين الكازينو"(.
 )ب( مالك الكازينو هو نوادي لندن برايتون

 المحدودة، )شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة و
 مسجلة في إنجلترا برقم تسجيل الشركة

05296120 )"المالك"( جزء من مجموعة مملوكة لنوادي لندن الدولية 
المحدودة تتداول الشركة باسم متروبوليتان جيمنج.

 )ج( المالك مرخص له من قبل لجنة المقامرة ،
 يمكن العثور على التفاصيل الكاملة على الموقع االلكتروني

 للجنة المقامرة.
 )د( سيقوم المالك بما يلي:

 ١( توفير مباني الكازينو ؛
 ٢( توفير جميع الضروريات المعقولة حسب االقتضاء

ا ألهدافه وهذه القواعد ؛ و  لتسير الكازينو وفقً
 ٣( أن يكون وحده المسؤول عن جميع النفقات المتكبدة

المذكورة اعاله.
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)د( يلتزم المالك بضمان أن تظل المقامرة خالية من الجرائم وأن تتم بطريقة  
 عادلة ومنفتحة وفقًا ألهداف الترخيص الخاصة بالمقامرة 

لن يُسمح ألي مستفيد ، في رأي موظفي الكازينو   .("GA2005") 2005قانون  
انتهك قواعد اللعبة في الكازينو باالستفادة من هذا االنتهاك.  ، أنه انتهك أو  

سيؤدي خرق هذه القاعدة إلى إبطال أي لعبة متأثرة وسيتم مصادرة أي رهانات  
 .أو مكاسب محفوفة بالمخاطر 

)هـ( يجوز للمالك الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الذين تم إنهاء أو  
لتنظيمية والتنفيذية وشركات الكازينو األخرى  تعليق وصولهم إلى السلطات ا 

لمنع الجرائم واكتشافها ،   Metropolitan Gaming Group خارج مجموعة 
 .طالما أن ذلك ال يتعارض مع التزامات الكازينو بموجب قانون حماية البيانات 

 )و( لن يتم استرداد أي مبالغ في حالة اإلنهاء أو التعليق. 

 ية واالستبعاد الذاتيالمسؤولية االجتماع 9. 
 2005)أ( يلتزم الكازينو بمتطلبات المسؤولية االجتماعية لقانون المقامرة  

وفقًا   ("LCCP"). وشروط ترخيص وقواعد الممارسة للجنة المقامرة
لذلك ، يلتزم الكازينو والمالك بسياسة وإجراءات المقامرة األكثر أمانًا 

   .  Metropolitan Gaming  لشركة 
 )ب( كل عميل مسؤول عن أفعاله. الكازينو منفصل كجزء من

Metropolitan Gaming Group  ملتزمة بالترويج للمقامرة األكثر
أمانًا لجميع العمالء وتقديم خيارات للمساعدة ألولئك الذين قد يتعرضون  

لخطر ضرر المقامرة. كجزء من هذا النظام، يشارك الكازينو 
في مخطط استبعاد ذاتي  Metropolitan Gaming              و

قد يتم تنفيذ هذا المخطط إذا سعى المستفيد إلى  "SENSE".  طوعي
 Metropolitan Gaming االستبعاد الذاتي من أي ملكية لمجموعة

Group   وممتلكات أي مشغل كازينو آخر في المملكة المتحدة. ستستمر
 .أشهر على األقل 6لمدة  SENSE أي فترة من االستبعاد الذاتي بموجب 

في الكازينو عبر موقع  SENSEتتوفر الشروط واألحكام المتعلقة بـ (  ج ) 
  وعند الطلب.  www.metropolitangaming.comالويب 

يحق للمالك فرض فائدة على أي مبلغ دين من تاريخ تكبده حتى تاريخ )هـ(  
 .٪ سنوًيا 8دفعه بمعدل 

المستفيدين دفع جميع الفواتير قبل مغادرة الكازينو ما لم يجب على  )و(  
 .يكن لديهم موافقة من أحد أعضاء إدارة الكازينو على عدم القيام بذلك

يعتبر أي عدم سداد بمثابة خرق لهذه القواعد ويمكن أن يؤدي إلى  (  ز ) 
 .تعليق مؤقت أو دائم 

سك وليس نيابة عندما تقامر معنا ، فإنك تؤكد أنك تتصرف لصالح نف(  ح ) 
 .عن أي شخص آخر وأنك تستخدم أموالك الخاصة 

 الشروط التي يتم فيها تقديم المقامرة 7. 
سيتم توفير نسخة من الشروط التعاقدية التي يتم بموجبها تقديم المقامرة )بما )أ( 

في ذلك هذه القواعد وأي قواعد تنطبق على كل لعبة يقدمها الكازينو( 
الطلب. من خالل المقامرة في الكازينوهات ، يوافق العمالء  للمستفيدين عند  

 على جميع هذه القواعد.
قد يتم تغيير قواعد الكازينو أو إلغاؤها أو استكمالها في أي وقت من قبل  )ب( 

غاء قد تم إخطاره من قبل العمالء ويكون ساري  ل أو إال   تغيير ال المالك، ويعتبر 
هذا التغيير في مكتب االستقبال و / أو  المفعول فوًرا عن طريق نشر تفاصيل  
  تضمين التفاصيل على موقع الكازينو. 

 استبعاد العمالء من قبل الكازينو    8. 
، وفقًا لتقديرها المطلق  Metropolitan Gaming  شركة   أو   / و   للمالك   يجوز (  أ ) 

في أي وقت دون إشعار وألي سبب، استبعاد أي مستفيد من الكازينو. سيسري  
 Metropolitanهذا االستبعاد أيًضا في جميع الكازينوهات األخرى داخل  

Gaming Group   .ًما لم يتم التأكيد على خالف ذلك كتابة 
  رفض   في   بالحق   المالك   يحتفظ   ، (  أ )   8  للفقرة   وفقًا   المستفيد   استبعاد   تم   إذا (  ب ) 

متنع  ي و   Metropolitan Gaming Group  مباني   من   أي   إلى   المستفيد   وصول 
  أو   لمستفيد المذكور ل دفع الرهانات و/ أو المكاسب في الكازينو أو أي منها  عن  
 . Metropolitan Gaming Groupمباني  من  أي    في 
  لتقدير   وفقًا   تكون   إعادة   أي   فإن   ، (  أ )   8  للقاعدة   وفقًا   المستفيد   استبعاد   تم   إذا (  ج ) 

  أحد   قدمها   إذا   إال   المفعول   سارية   االستعادة   هذه   تكون   لن .  وحدها   الكازينو   إدارة 
  Metropolitan Gaming.  إدارة   أعضاء 
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بالحق في حيازته أي مكاسب من أي رابح أو  )ج( يحتفظ الكازينو  
يشتبهون في أن المستفيد قد انتهك القاعدة  حصص في أي مقامرة إذا

هانات الر)ب(. يحق إلدارة الكازينو االحتفاظ بهذه المكاسب و  14
حتى االنتهاء من أي تحقيق يهدف إلى إثبات ما إذا كان المستفيد المعني  

استنتجت إدارة الكازينو بعد التحقيق أن )ب(. إذا  14قد انتهك القاعدة 
)ب( ، فسيتم إبطال اللعبة المتأثرة وستتم  14المستفيد قد انتهك القاعدة 

مصادرة المكاسب الناتجة عنها والمخاطر المعرضة للخطر. في جميع 
الحاالت األخرى ، سيتم تحرير المكاسب والرهانات إلى المستفيد ما لم 

ه آخر من الكازينو االحتفاظ بها و / أو  يخول أو يتطلب أي سبب وجي 
 .تمريرها إلى أي طرف ثالث

)د( يلتزم الكازينو في بعض الحاالت بإخطار الشرطة و / أو وكالة  
الجريمة الوطنية و / أو لجنة المقامرة وأي سلطة أخرى ذات صلة بأي  

)ج(  14)ب( وأي إجراء تم اتخاذه بموجب القاعدة  14انتهاكات للقاعدة 
 .عندما ترى أنه من المناسب القيام بذلك، 

)هـ( تظل رقائق األلعاب الصادرة عن الكازينو ملًكا للكازينو ويجب 
   إعادتها أو استردادها )حسب االقتضاء( عند الطلب.

 متطلبات العناية الواجبة 15.
)أ( سيُطلب من المستفيدين تقديم وثائق الهوية المناسبة ، لضمان االمتثال   

 .للتشريعات واللوائح المعمول بها 
)ب( يحتفظ المالك بالحق ، كجزء من إجراءات العناية الواجبة ، في إجراء  
فحوصات وإثارة االستفسارات مع المستفيدين لالمتثال للتشريعات واللوائح  

 .المعمول بها 
)ج( يحتفظ الكازينو والمالك بالحق في عدم المضي في أي معاملة و / أو تجميد  

( قد حصلوا فيه على المعلومات  1أموال في حوزتهم حتى يحين الوقت الذي ) أي  
و قد أكمل أي  ( أن يكون الكازين 2)ب( ؛ و / أو )   15المطلوبة بموجب القاعدة  

تكون مطلوبة بموجب التشريعات واللوائح المعمول بها. ستتم  عمليات أخرى قد  
 سبب التعليق ساريًا.   إزالة التعليق في أقرب وقت ممكن عمليًا إذا لم يعد 

 الملكية   10.
إزالة أي ممتلكات تخص الكازينو أو المالك من  لي مال يجوز ألي ع )أ(  

 Metropolitan Gamingالمبنى. ال يقبل المالك وال أي عضو في 
Group  وال أي من موظفيها أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر

  Group Casinoيلحق بالممتلكات في المبنى سواء تم تكليفه برعاية  
     . أو أي من موظفيها أم ال

 أموال الوكالء غير محمية 11.

ال تحمي   ينصح المستفيدون أن هذه هي سياسة المالك و)أ(  
 أموال العمالء المحتفظ بها  Metropolitan Gaming           شركة 

 يداع في حالة إفالس الكازينو. كا

  ساعات العمل 12.

يجب أن يفتح الكازينو ويكون مستعدًا الستقبال العمالء يومًيا خالل )أ(  
تلك الساعات التي يحددها المالك وفقًا لتقديره المطلق والمفرد من وقت  

  آلخر.

 مشروبات الكحوليةبيع وتوريد ال  13.
يجب أن يتم بيع أو توريد المشروبات الكحولية المسكرة في الكازينو على النحو  )أ(  

الذي تحدده األحكام القانونية واللوائح المحلية وشروط ترخيص الكحول للسلطة  
 .المحلية للكازينو 

مستفيد  يحتفظ الكازينو والمالك بالحق في التوقف عن تقديم الكحول إلى أي  )ب( 
 .دون إبداء األسباب 

 األلعاب   14.
)أ( ال يجوز لعب أي لعبة مخاطرة أو فرصة في الكازينو إال وفقًا   

 .لجميع القوانين واللوائح المعمول بها
)ب( ال يوجد جهاز )سواء كان كهربائًيا أو ميكانيكًيا أو غير ذلك( أو 

يجب اعتبارها مهارة أو خدعة أو خداع )والتي من أجل تجنب الشك ، 
تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر ، حساب البطاقات( ، والغرض  
منها هو االحتيال ، أو للحصول على ميزة غير عادلة أو للتأثير على  

أي مقامرة في الكازينو يمكن استخدامها من قبل أي عميل ، سواء  
 .داخل أو خارج المبنى 
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 الموظفين  توبيخ 21.
 Metropolitan ال يجوز توبيخ أي موظف في الكازينو أو  )أ(  

Gaming Group     من قبل أي مستفيد ؛ ال يجوز ألي مستفيد مضايقة
 Metropolitanأو استخدام سلوك مهين تجاه موظفي الكازينو أو 

Gaming Group  قد يؤدي أي خرق لهذه القاعدة من قبل المستفيد إلى .
 التعليق الفوري للوصول إلى الكازينو والوصول إلى أي من مباني

Metropolitan Gaming Group.  ألي خرق لهذه القاعدة من  يجوز
 Metropolitan قبل المستفيد في الكازينو أو أي مبنى آخر ل 

Gaming Group  يؤدي إلى الحظر الفوري من الكازينو و / أو أي ان
. سيؤدي خرق  Metropolitan Gaming Groupمبنى آخر لمجموعة  

 Metropolitanهذه القاعدة إلى منح الكازينو أو أي عضو في  
Gaming Group   الحق في حجب دفع الرهانات و / أو المكاسب عن

   أي فرد.

 االستقاللية  22.
إذا تم الحكم في أي وقت على أن أي بند من هذه القواعد غير قانوني )أ(  

أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ ، فسيتم اعتبار هذه القاعدة محذوفة  
قابلية تنفيذ أي قواعد ولكن لن يؤثر ذلك أو يضعف شرعية أو صالحية أو 

  أخرى.

 حقوقنا  23.
ال يشكل أي إخفاق أو تأخير من قبل المالك في ممارسة أي حق أو تعويض )أ(  

منصوص عليه بموجب هذه القواعد أو بموجب القانون تنازالً عن ذلك أو أي  
حق أو تعويض آخر ، وال يمنع أو يقيد ممارسة أخرى لذلك أو أي حق أو  

   .تعويض آخر

 القانون الذي يحكم   24.
تخضع هذه القواعد وأي نزاع أو مطالبة )بما في ذلك النزاعات أو  )أ( 

المطالبات غير التعاقدية( الناشئة عنها أو فيما يتعلق بها أو موضوعها أو 
بموجب قانون إنجلترا وويلز ، ويتم تفسيره وفًقا لذلك. في حالة     تشكيلها 

ALEA Glasgow   الواقعة في اسكتلندا ، قد يتم تطبيق القانون
   االسكتلندي. 

 اتصل بنا   25.
ذا كان لديك أي أسئلة حول هذه القواعد أو أي قواعد أخرى للكازينو ، يرجى  إ )أ(  

،  Club Director  ،The Sportsman Casinoاالتصال بنا عن طريق الكتابة إلى  
London Old Quebec Street  ،London W1H 7AF . 

     . 2022يونيو    1تسري هذه القواعد اعتباًرا من  

 حماية البيانات  16.
سيلتزم الكازينو بجميع القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق )أ(  

 .بمعالجة أي معلومات شخصية تتعلق بعمالئنا
إشعار   Metropolitan Gaming وفقًا لتلك القوانين ، تنشر)ب(  

كيفية   DPN الذي يلتزم به الكازينو. يصف )"DPN"( معالجة البيانات
 Metropolitan Group وأي معلومات شخصية يجمعها الكازينو 

   التي تقدمها إلى الكازينو ، ستتم معالجتها بواسطة منك ، أو تلك
Metropolitan Gaming  وأغراضنا القانونية للقيام بذلك. 

أيًضا حقوقك بصفتك موضوع البيانات واإلجراءات   DPN يحدد)ج(  
تتعلق  التي يحق لك االستناد إليها إذا كان لديك أي أسئلة أو شكاوى 

  . بمعالجتنا لمعلوماتك الشخصية
 Metropolitanالحالي دائًما عند الطلب في كازينو  DPNيتوفر )د( 

Gaming  أو عبرwww.metropolitangaming. com/data-
processing-notice 

 الحيوانات   17.
يمكن للمستفيدين الذين قاموا بتسجيل حيوانات مساعدة اإلعاقة  )أ(  

حيواناتهم إلى المبنى. غير مسموح بالحيوانات التي ال تستوفي  إحضار  
  هذه المعايير.

 البريد   18.
عنوانه ألي غرض من ككازينو أن يعطي الكازينو  لي مال يجوز ألي ع)أ(  

  األغراض.

 استخدام اسم كازينو   19.
ال يجوز ألي مستفيد استخدام اسم أو عضوية الكازينو ألي شكل من  )أ(  

   اإلعالن.أشكال 

 شكاوي ال   20.
بمتطلبات الشكاوى   Metropolitan Gaming يلتزم الكازينو و)أ(  

وفقًا لذلك ، يعمل   LCCP.  و  GA2005 والنزاعات الخاصة بـ
 Metropolitan سياسة وإجراءات شكاوى ونزاعات  الكازينو تحت

Gaming  نسخة من الشكاوى وإجراءات النزاع متاحة على الموقع .
-www.metropolitangaming.com/contact اإللكتروني

us/complaints-now  عند الطلب أو عند تقديم شكوى أو إثارة نزاع. 
يعتبر جميع المستفيدين موافقين على شروط إجراءات الشكاوى  )ب( 

 . Metropolitan Gamingوالنزاعات الخاصة بشركة

 
 

 

 

 

 

 )أ( إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه القواعد أو أي قواعد 
 أخرى للكازينو ، يرجى االتصال بنا عن طريق الكتابة إلى

 مدير النادي ، الملتقى ويقع علي المرسى، مرسى قرية
.BN2 5UT برايتون، ساسكس

هذه القواعد سارية اعتباًرا من 26 أغسطس 2022.

قواعد الكازينو

)أ( يلتزم الكازينو ومتروبوليتان جيمنج بمتطلبات الشكاوى والنزاعات 
ا لسياسة  ا لذلك ، يعمل الكازينو وفقً الواردة في GA2005و .LCCP وفقً

وإجراءات الشكاوى والنزاعات الخاصة بشركة متروبوليتان جيمنج 
. تتوفر نسخة من إجراءات الشكاوى والنزاع على الموقع اإللكتروني 

www.metropolitangaming.com/contact-us/complaints عند 
الطلب أو عند تقديم شكوى أو إثارة نزاع.

)ب( يُعتبر جميع المستفيدين موافقين على شروط إجراءات الشكاوى 
والنزاعات الخاصة بشركة متروبوليتان جيمنج.
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METROPOLITAN GAMING GROUP مقرات
ALEA Glasgow 

Springfield Quay, Paisley Road, Glasgow G5 8NP

ALEA Nottingham 
108 Upper Parliament Street, Nottingham NG1 6LF

Empire Casino, London 
5-6 Leicester Square, London WC2H 7NA

Empire Poker Room, London 
7 Leicester Street, London WC2H 7BL

Manchester 235 
The Great Northern, 2 Watson Street, Manchester M3 4LP

Metropolitan Casino Mayfair  
14 Old Park Lane, Mayfair, London, W1K 1ND 

Park Lane Club London 
22 Park Lane, London W1K 1BE

The Rendezvous at the Marina, Brighton 
Brighton Marina Village, Brighton, BN2 5UT

The Sportsman Casino, London 
Old Quebec Street, London W1H 7AF

قواعد الكازينو


