نصائح مفيدة
ملستخدمي ماكينات السلوتس

ماكينات القامر
سلوتس

 .1ال تطارد الخسائر

من املمكن أن متيض ساعة كاملة يف اللعب مباكينات السلوتس من دون
أن تربح فلساً واحدا ً .كام ومن املمكن أن تربح من الجولة األوىل .ولكن
االستمرار يف اللعب بعد خسارتك املبلغ املرصود هو السبيل املؤكد إلنفاق
املزيد من املال مبا يتجاوز ما خططت له.

للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة:

gamingns.ca

 .2حدّ د الوقت واملبلغ الذي تريد إنفاقه قبل املبارشة باللعب
إن اختيار املدة واملبلغ الذي تريد إنفاقه قبل املبارشة باللعب هي الطريقة
املسل .ضع حدودا ً
الفضىل لالستمتاع بهذه اللعبة واملحافظة عىل طابعها ّ
والتزم بها .يجب أن تكون الحدود املوضوعة متوافقة مع حجم قدرتك عىل
االنفاق.
 .3تذكّر أن فرص الفوز عشوائية
مهام سعيت وفعلت ،تبقى فرص الفوز أو الخسارة عشوائية .فتغيري مبالغ
الرهان أو محاولة توقيت دوران العجلة ،ليس له أي تأثري عىل النتائج ألنها
تنشأ بشكل عشوايئ وال ميكن أن تتأثر بأي يشء قد تفعله.
 .4خذ فرتات اسرتاحة
إن االبتعاد عن املاكينات ألخذ قسط من الراحة أو امليش قليالً هي خري
طريقة الستجامع أفكارك والتخفيف من حدة القلق أو التوتر الذي قد ينشأ
عن اللعبة.

تستخدم ماكينات السلوتس للتسلية واللهو .ولكن تذكّر أنها مربمجة بطريقة
تر ّجح تحقيق الخسارة أكرث من الربح عند اللعب عىل املدى الطويل.
توفر شبكة دعم املقامرة املسؤولة املساعدة عرب شبكة االنرتنت والهاتف لسكان
نوفا سكوشا وعائالتهم الذين قد يعانون من مخاوف ناجمة عن املقامرة .إن
هذه الخدمة مجانية ،رسية ومتوفرة عىل مدار الساعة 7 ،أيام يف األسبوع.

 1-888-347-8888أو  711للوصول إىل الهاتف النيص TTY
gamblingsupportnetwork.ca

ما الذي يجب معرفته حول استخدام ماكينات
السلوتس
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة :

YOURBESTBET.ca

 .5ال تقرتض املال أبداً للعب القامر
ال تستخدم سوى املبلغ الذي تكون قادرا ً عىل إنفاقه.
ِ .6
اكتف باملبلغ الذي تكون عىل استعداد إلنفاقه
إن تحديد ميزانية املبلغ الذي ستنفقه عىل القامر إمنا يساعدك عىل ضبط
إنفاقك .وعندما تنفق املبلغ الذي خصصته للمقامرة ،غادر املكان عىل
الفور.

الخرافة:

يكون الربح “وشيكاً” إذا م ّر وقت طويل دون تحقيق أي ربح عىل ماكينة
السلوتس.

الحقيقة:

ال يكون الربح “وشيكاً” أبدا ً مع ماكينات السلوتس .ويف الحاالت التي ال يتم
فيها تحقيق أي مكاسب مالية لفرتة طويلة من الزمن ،من املمكن أن تستمر
املاكينة عىل هذا املنوال وأال تحقق أي أرباح ،كام ومن املمكن أن تحرز
الجائزة الكربى بشكل فجايئ .فالنتائج كلها عشوائية وال ميكن التنبؤ بها.

الخرافة :

إن “الربح الوشيك” هو دليل عىل أن ماكينة السلوتس عىل وشك دفع الجائزة
الكربى.

الحقيقة:

تكون نتائج كل دورة من دورات املاكينة عشوائية ومستقلة عن نتيجة الدورة
التي سبقتها .و “الفوز الوشيك” محتمل عىل غرار أي نتيجة أخرى ،إال أنه ال
ميكن التنبؤ به.

كيف تعمل ماكينات السلوتس
ماكينات السلوتس هي نوع من املاكينات االلكرتونية املستخدمة يف لعب
القامر .يتم التحكم بها عرب برامج كومبيوتر تولّد األرقام عشوائياً يف كل مييل
ثانية .وتحدد األرقام املولدة عشوائياً إمكانية الربح أو الخسارة .ما يعني أنه
يف أي وقت كان  -سواء كنت تلعب منذ  5ثوان أو ساعة واحدة  -سيكون
من الصعب التنبؤ بالنتائج التي تكون مستقلة عن بعضها البعض.

فرص الربح
ترتاوح فرص الربح يف ألعاب ماكينات السلوتس يف نوفا سكوشا ما بني 93%
و 95%تبعاً لنوع اللعبة .ومتثل نسبة الربح املبلغ الذي يسرتده الالعب خالل
فرتة لعبه ،ولكنه ال يعكس املبلغ الذي ميكن أن يكسبه الالعب أو يخرسه
أثناء كل دورة .وتكون هذه النتائج عشوائية وال ميكن التنبؤ بها .ومن املهم
أال ننىس أن الالعب مع ّرض للخسارة أكرث منه للربح عند اللعب مباكينات
السلوتس عىل املدى الطويل.

حقائق عن ماكينات السلوتس
تكرث الخرافات حول طريقة عمل ماكينات السلوتس ،وكيفية “التغلب” عىل
النظام بهدف الربح بشكل متكرر .غري أن هذه املاكينات تشبه يف الحقيقة
أنواع القامر األخرى حيث ال ميكن أبدا ً التحكم بالنتائج ألنها تكون دوماً
عشوائية.
الخرافة:
إذا تركت املاكينة بعد اللعب لفرتة من الزمن ،ميكن لالعب التايل أن يرسق
منك الجائزة الكربى.

الحقيقة:

إن مفهوم “رسقة الجائزة الكربى” ال أساس له من الصحة .فامكينات السلوتس
تولّد بشكل عشوايئ أرقام جديدة يف كل مييل ثانية (جزء من األلف من
الثانية) .والرقم الذي تولّده يف اللحظة الصحيحة من اللعبة هو الرقم الذي
سيحدد الخسارة أو الربح .وتكون األرقام مختلفة يف كل مييل ثانية.

توفر ماكينات السلوتس نشاطاً مسلياً
حني متارسها بداعي الرتفيه وتبقى
متحكامً بلعبك .يعني هذا فهم طريقة
عمل ماكينات السلوتس ،وااللتزام
بالوقت أو املال املخصص للعب حتى ال
تتجاوز قدرتك عىل االنفاق.

الخرافة:

توجد ماكينات “ساخنة” وأخرى “باردة”.

الحقيقة:

إن ما يشاع عن وجود ماكينات “ساخنة “ وأخرى “باردة” هو أمر غري صحيح.
فاألرقام العشوائية التي تولّدها ماكينات السلوتس هي التي تحدد النتيجة،
ما يعني أن عملية الفوز والربح هي بدورها عشوائية وال ميكن التنبؤ بها .من
املحتمل أن تولّد إحدى املاكينات سلسلة متعاقبة من جوالت الربح بصورة
عشوائية فتبدو لك وكأن الفوز حليفها .ولكن الحقيقة هي أن هذه املكاسب
املتكررة هي مجرد صدفة .واألداء السابق للامكينات ال عالقة له عىل االطالق
باللعبة التالية.

الخرافة:

من املمكن معرفة منط عمل ماكينات السلوتس ووضع اسرتاتيجية للربح.

الحقيقة:

من املستحيل التأثري عىل نتيجة دورة ماكينات السلوتس أو التنبؤ بها .كام وأن
عمليات الخسارة والربح ال تسري وفق منط معني ،فاألرقام التي تحدد النتائج
يتم توليدها بشكل عشوايئ .ويف حال اعتقدت بأنك ترى منطاً محددا ً ،كن
واثقاً من أنه غري موجود .فالنتائج التي تبدو وكأنها تتبع منطاً معيناً هي وليدة
الصدفة.

توفر ماكينات السلوتس نشاطاً مسلياً حني متارسها
بداعي الرتفيه وتبقى متحكامً بلعبك.

