
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 2/ 14 للنشر فوًرا: 

 
 

   يوًما من رهان األلعاب الرياضية المحمولة 30الحاكمة هوكول تعلن عن ما يقرب من ملياري دوالر على مدار أول 
   

مليون دوالر على شكل عائدات ضرائب مع توجيه كل المبلغ تقريبًا إلى   70يولد النجاح المحطم الرقم القياسي أكثر من 
 التعليم؛ كما يستفيد قطاع الرياضة الشبابية ومشاكل القمار  

  
ة في والية نيويورك، أعلنت الحاكمة هوكل اليوم عن اإلطالق الناجح أللعاب المراهنات الرياضية على األجهزة المحمول 

يوًما من التشغيل. هذا النجاح الذي حطم الرقم   30مليار دوالر من الرهانات خالل أول  2حيث تم تحصيل ما يقرب من 
مليون دوالر على شكل إيرادات ضريبية   70القياسي، أكثر من أي والية أخرى ذكرت على اإلطالق، سيحقق أكثر من 

  .ل سيتم تخصيصها للبرامج التي تدعم التعليم والرياضة الشبابية والمزيد لوالية نيويورك، مما يوفر أموا
  

"على مدار الشهر الماضي، رأينا كيف يمكن للمراهنة على األلعاب الرياضية على األجهزة المحمولة   قالت الحاكمة هوكول،
مع استمرار   ات الشبابية وغير ذلك الكثير.أن تكون محرًكا اقتصاديًا لنيويورك، حيث توفر تموياًل كبيًرا لمدارسنا والرياض 

  هذه الصناعة الجديدة في النمو، ستحرص نيويورك على أن يكون لدينا الموارد واإلرشادات الالزمة إلنجاحها للجميع."
  

؛ ومنذ ذلك الحين، تم  2022يناير   8بدأت المراهنة على األلعاب الرياضية على األجهزة المحمولة في والية نيويورك في  
مليون دوالر،  138بلغ إجمالي إيرادات األلعاب أكثر من في نيويورك.  مليار دوالر من الرهانات 1.98تحصيل أكثر من 

مليون دوالر على شكل إيرادات ضريبية. وفقًا   70.6٪ للوالية، جلبت تلك الرهانات أكثر من 51وبمعدل ضرائب بنسبة 
زة المحمولة  لقانون الوالية، يلزم توجيه عائدات الضرائب التي تولدها صناعة المراهنة على األلعاب الرياضية على األجه

نحو التعليم االبتدائي والثانوي، ومنح برامج الرياضات الشبابية، واإلعفاء من ضريبة األمالك، ومنع مشاكل القمار، وخدمات  
  العالج والتعافي. 

  
ة  في العام الماضي، وجهت الحاكمة هوكول لجنة األلعاب في والية نيويورك للتحضير إلطالق المراهنة على األلعاب الرياضي
على األجهزة المحمولة، والتي سبق أن سمح بها المجلس التشريعي، من خالل إشراك الشركات المرخصة إلكمال المتطلبات 

التنظيمية الالزمة لبدء العمليات في نيويورك والية. سيؤدي هذا النهج إلى إبقاء المراهنين في نيويورك في نيويورك، بدالً من  
  الواليات المجاورة للمراهنة.جعل سكان الوالية يسافرون إلى 

  
"مع بدء الحاكمة هوكول المراهنة على األلعاب الرياضية على األجهزة  قال المدير التنفيذي للجنة األلعاب روبرت ويليامز،

،  يناير، ليس هناك شك في أن هناك اهتماًما قويًا بمراهنات األلعاب الرياضية عبر اإلنترنت في إمباير ستيت  8المحمولة في 
  والتي سجلت بالفعل رقماً قياسياً على المستوى الوطني لإليرادات الضريبية الشهرية."

  
"يلتزم مكتب خدمات اإلدمان وأشكال  (، OASASقال تشاينزو كننغهام، مفوض مكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم )

( بضمان وصول األفراد واألسر الذين يحتاجون إلى المساعدة لحل مشكلة المقامرة إلى جميع أشكال الدعم OASASالدعم )
والموارد المتاحة في واليتنا. ستوفر اإليرادات المتأتية من إطالق المقامرة الرياضية على األجهزة المحمولة دعًما ماليًا تمس  

  ات العالج والتعافي."الحاجة إليه للوقاية من مشاكل المقامرة وخدم
  

"عندما جلبنا المراهنات الرياضية على األجهزة المحمولة إلى نيويورك،   قال عضو مجلس الشيوخ جوزيف أدابو جونيور،
كنا واثقين من أنها ستحقق النجاح، ولكن تمكنا من تحطيم الرقم القياسي الوطني إلجمالي المقبوضات من المراهنات الرياضية  



في أول شهر لنا، مع وجود ستة سجالت رياضية أساسية فقط، يعتبر أمراً مجزيًا وواعًدا. يثبت تحطيم هذا في شهر واحد 
الرقم القياسي أن نيويورك كانت جاهزة للمراهنات الرياضية على األجهزة المحمولة وأننا نوفر لواليتنا مصدًرا جديًدا مهًما 

ن يعطينا أيًضا مؤشًرا إلى أين نتجه من هنا، بالبناء على أساس متين خاصة مع  لإليرادات والتمويل للتعليم واإلدمان. ويمكن أ
اقتراب كأس السوبر وبطولة جنون مارس. المستقبل مشرق للغاية للمراهنات الرياضية على األجهزة المحمولة في  

  نيويورك!"
  
عامالت المراهنات الرياضية في الشهر مليار دوالر من ت  1"مع تحصيل أكثر من  قال عضو الجمعية غاري جي برتلو، 

األول، فإن والية نيويورك في طريقها ألن تكون عاصمة المراهنات الرياضية في العالم. يسعدني أن لجنة األلعاب شرعت في  
  تسريع الحصول على قرار المشغلين قبل أسبوعين مما كان متوقعًا."

  
و  FanDuelو  DraftKingsو  Caesars -، سمحت اللجنة ألربعة مزودي ومشغلي منصات 2022يناير   6في 

Rush Street Interactive -   مشغلين آخرين  3ومنذ ذلك الحين، بدأ  .2022يناير  8لبدء العمليات اعتباًرا من
جميع المشغلين الرئيسيين في الواليات  تم تضمين  .Wynn Interactiveو  Points Betو  Bet MGMوهم   -عملياتهم  

 مشغلين. 9مزودي منصات و    8المتحدة في العطاءات المقدمة مع اختيار 
  
، وهي شركة برمجيات تستخدمها السجالت الرياضية لضمان متطلبات تحديد الموقع الجغرافي، تم  GeoComplyوحسب  

مليون معاملة. يتم إجراء تحديد الموقع الجغرافي على   187مليون حساب العب فريد ألكثر من  1.76استخدام أكثر من 
   أساس مستمر لضمان وجود المستفيدين داخل حدود والية نيويورك عند مراهنتهم.

   
% من ضريبة الوالية المفروضة على المراهنة 98(، ستمول 2022مارس  31 - 2022يناير  8) 2022في السنة المالية  

% من ضريبة الوالية البرامج الرياضية للشباب  1على األلعاب الرياضية على األجهزة المحمولة التعليم، وستمول  
يتم توجيه جميع عائدات رسوم الترخيص إلى   مشاكل القمار. % من ضريبة الوالية التثقيف وعالج ل 1المحرومين وستمول 

 200مليون دوالر، والتي تشمل  249إيرادات بقيمة  2023التعليم. تتوقع الخطة المالية للميزانية التنفيذية للسنة المالية 
في السنة المالية  مليون دوالر 357، و 2022مليون دوالر من رسوم الترخيص التي تم جمعها بالفعل في السنة المالية 

مليون دوالر  509، و 2025مليون دوالر في السنة المالية   493، و 2024مليون دوالر في السنة المالية   465، و 2023
  6، سيتم توجيه 2023اعتباًرا من السنة المالية  .2027مليون دوالر في السنة المالية  518و  2026في السنة المالية  

ماليين دوالر إلى برامج المنح الرياضية للشباب على   5التي تعالج مشكلة المقامرة، وسيتم توجيه  ماليين دوالر إلى البرامج
  مستوى الوالية، وسيتم توجيه المبلغ المتبقي إلى التعليم.

  
مليون دوالر على كرة السلة   540مليون دوالر على كرة القدم األمريكية، وأكثر من  600تضمنت الرهانات أكثر من 

سيتم تضمين األرقام المأخوذة من كأس السوبر أمس في تقارير رهاينات   مليون دوالر على لعبة الهوكي. 80لي وحوا 
  .الموجودة هنا األلعاب الرياضية على األجهزة المحمولة األسبوعية، المحدثة يوم الجمعة،

  
نفذت اللجنة اللوائح التي تتطلب من المشغلين منع لعب القاصرين، وتزويد المراهنين بإمكانية فرض قيود على اإلنفاق، وتقديم  

سكان نيويورك الذين يعانون من إدمان القمار، أو الذين  مقامرة وإشارات مشاكل القمار.معلومات عن المخاطر المرتبطة بال
( المجاني والسري للوالية  HOPElineيعرفون شخًصا ما، يمكنهم العثور على المساعدة من خالل االتصال بخط األمل )

في رسالة نصية إلى الرقم   HOPENY( أو بإرسال كلمة 1-877- 846-7369) HOPENY-8-877-1على الرقم 
(467369.)   
  

###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية عىل  

  press.office@exec.ny.gov   |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gaming.ny.gov%2Fgaming%2Findex.php%3FID%3D4&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cce1b5be434784929157a08d9efed8f53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637804625868534709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M3rEu1JPUhHQEHfa6EAbcp15oU0rlwTqctbuE36ZLVs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cce1b5be434784929157a08d9efed8f53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637804625868534709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fLFmouX9X8nHEiF4YtL%2FaOASra72P9SscisvBlvkwD0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCFE024D01427B8EC852587E90068EC6E00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cce1b5be434784929157a08d9efed8f53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637804625868534709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6Si1YAc%2BABZ4QXHSROsktfhLHlBrb0cObn82aBHDAVY%3D&reserved=0

