
ماكينات اليانصيب 
اآللية 

للحفاظ عىل الطابع املسّل لهذه األلعاب، إلعب بدافع التسلية فقط 
والتزم مبيزانيتك!

دليلك للعب ماكينات اليانصيب اآللية



توفر ماكينات اليانصيب اآللية 

نشاطاً مسلياً عند استخدامها ملجرد 

اللهو. يقدم لك هذا الكتيب نصائح 

عملية ومعلومات مفيدة ملساعدتك 

عىل التحكم بلعبك واتخاذ قرارات 

مستنرية.

وضعت دور القامر قواعدها لضامن ربحها أكرث من 

الالعب.



YOURBESTBET.ca

 نصائح مفيدة ملستخدمي ماكينات
اليانصيب اآللية

1. حّدد الوقت واملبلغ الذي تريد إنفاقه قبل املبارشة باللعب
إن اختيار املدة واملبلغ الذي تريد إنفاقه قبل املبارشة باللعب هي الطريقة 

الفضىل لالستمتاع بهذه اللعبة واملحافظة عىل طابعها املسّل. ضع حدوداً 

والتزم بها. وملساعدتك عىل القيام بذلك، يرجى مراجعة املوقع التايل: 

yourbestbet.ca

2. ال تطارد الخسارة
من املحتمل أن يبدو لك اسرتداد املبلغ الذي خرسته أمراً منطقياً. إال أن 

الخسارة التي ستتكبدها ستكون عىل األرجح أكرب. 

3. تذكّر أن فرص الفوز عشوائية
مهام سعيت وفعلت، لن تتمكن من التأثري عىل نتيجة دوران العجلة. 

فتغيري مبالغ الرهان، أو محاولة توقيت “دوران العجلة”، ليس له أي تأثري 

عىل فرص ربحك أو خسارتك ألن النتائج تنشأ عشوائياً وال ميكن أن تتأثر 

بأي يشء قد تفعله.

4. خذ فرتات اسرتاحة
إن االبتعاد عن املاكينات ألخذ فرتة اسرتاحة أو امليش قليالً هي خري طريقة 

الستجامع أفكارك والتخفيف من حدة القلق أو التوتر الذي قد ينشأ عن 

اللعبة، كام قد يساعدك عىل عدم تجاوز املبلغ الذي خصصته للعب.

5. ال تقرتض املال أبداً للعب القامر
ال تنفق املال املخصص ألمور أخرى مثل اإليجار أو البقالة، والتزم باملبلغ 

املرصود للمقامرة. ويف حال أنفقت كامل هذا املبلغ، توقف عن املقامرة. 

http://yourbestbet.ca
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حقائق عن ماكينات

 اليانصيب اآللية

 حقائق عن ماكينات اليانصيب اآللية

 تكرث الخرافات حول طريقة عمل ماكينات اليانصيب اآللية، وكيفية 

“التغلب” عىل النظام لتحقيق الربح بشكل متكرر. غري أن هذه 

املاكينات تشبه يف الحقيقة ألعاب القامر األخرى حيث تكون النتائج 

عشوائية وال ميكن التحكم بها أبداً.                          

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 

اليانصيب اآللية تولد بشكل عشوايئ أرقام جديدة يف كل ميل ثانية 

)جزء من األلف من الثانية(. والرقم الذي تولده يف اللحظة الصحيحة من 

اللعبة هو الرقم الذي سيحدد الخسارة أو الربح. وتكون األرقام مختلفة 

يف كل ميل ثانية.

الخرافة:

توجد ماكينات “ساخنة” وأخرى “باردة”. واملقصود باملاكينات 

“الساخنة” تلك التي تكون عىل وشك دفع مبلغ وفري من املال. 

الحقيقة:

إن ما يشاع عن وجود ماكينات “باردة” وأخرى “ساخنة” هو أمر غري 

صحيح. فامكينات اليانصيب اآللية تولد األرقام عشوائياً، ما يعني أن 

عملية الفوز والربح ال ميكن التنبؤ بها بتاتاً. وأن األداء السابق للامكينات 

ال عالقة له عىل االطالق باللعبة التالية.

http://yourbestbet.ca
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الخرافة:

من املمكن معرفة منط عمل ماكينات اليانصيب اآللية ووضع اسرتاتيجية 

للربح.

الحقيقة:

من املستحيل التأثري عىل نتيجة دورة ماكينة القامر أو التنبؤ بها، كام 

وأن عمليات الخسارة والربح ال تسري وفق منط معني. فاألرقام التي تحدد 

النتائج يتم توليدها بشكل عشوايئ. ويف حال ُخيّل إليك بأنك ترى منطاً 

محدداً، كن واثقاً من أنه غري موجود. فالنتائج التي تبدو وكأنها تتبع منطاً 

معيناً هي وليدة الصدفة.

الخرافة:

يكون الربح “وشيكاً” إذا مّر وقت طويل دون تحقيق أي ربح عىل ماكينة 

اليانصيب اآللية. 

الحقيقة:

ال يكون الربح “وشيكاً” أبداً مع ماكينات اليانصيب اآللية. 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.

http://yourbestbet.ca


 للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة : 

YOURBESTBET.ca

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة: 

gamingns.ca

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.

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

gamblingsupportnetwork.ca


