
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 31 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن سجل قياسي لإليرادات الضريبية في والية نيويورك من المراهنات الرياضية
  

مليون دوالر من اإليرادات  267أشهر فقط من المراهنات الرياضية على الهواتف المحمولة، جمعت نيويورك  5بعد 
  أكثر من أي والية أخرى -الضريبية 

  
إعادة استثمار اإليرادات الضريبية في التعليم، والمنح إلعداد البرامج الرياضية للشباب، والحد من مشاكل المقامرة،  

   وخدمات العالج والتعافي
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن المراهنات الرياضية على الهواتف المحمولة التي أطلقتها نيويورك مؤخًرا ولدت مبلغًا 
قياسيًا من اإليرادات الضريبية في أقل من ستة أشهر، متجاوزة بذلك الواليات التي عرضت المراهنات الرياضية لسنوات. 

ر/كانون الثاني  مليون دوالر من المراهنات الرياضية منذ يناي  267، ولَّدت الوالية أكثر من بيانات والية نيويورك ـوفقًا ل
يناير/كانون الثاني، وحصلت  8مليون دوالر منذ  263. بلغت قيمة المراهنات الرياضية على األجهزة المحمولة 2022

مليون دوالر من إجمالي اإليرادات منذ   4.3المراهنات الرياضية في الكازينوهات التجارية األربعة في نيويورك على 
جمعت نيويورك إيرادات من المراهنات الرياضية في خمسة أشهر أكثر من إجمالي   التقارير،. وفقًا لـ 2019يوليو/تموز 

مليون دوالر من   253اإليرادات التي جمعتها أي والية أخرى خالل عدة سنوات. يشمل ذلك والية بنسلفانيا، التي جمعت 
مليون دوالر منذ  229، ونيوجيرسي التي حققت 2018إيرادات المراهنات الرياضية منذ نوفمبر/نشرين الثاني 

 . 2018يونيو/حزيران  
  

"في أقل من نصف عام، أصبحت نيويورك رائدة بين الواليات في تنفيذ سياسات األلعاب الناجحة، حيث تم تخصيص مئات  
  . "أنا ملتزمة بدعم قالت الحاكمة هوكولالماليين من الدوالرات لبرامج مهمة من شأنها تحسين حياة جميع سكان نيويورك،" 

 سياسات األلعاب الموثوقة والفعالة التي ستدفع الصناعة إلى األمام وتستمر في تحريك النمو االقتصادي لواليتنا." 
  

: "تثبت هذه األرقام أيًضا أن صناعة األلعاب في نيويورك قوية بفضل تنفيذ  قال المدير التنفيذي للجنة األلعاب روبرت ويليامز
مئات الماليين    - ت مشغلي المراهنات الرياضية الجديرين بالمسؤولية. النتائج تتحدث عن نفسها لوائح األلعاب الفعالة وإجراءا

 من الدوالرات في اإليرادات في أقل من ستة أشهر من التشغيل." 
  

مع ظهور المراهنات الرياضية على األجهزة المحمولة، عكفت لجنة األلعاب في والية نيويورك وشركاؤها على الخوض في  
  ، ودخلت أماكن األلعاب في أحداث استباقية وإعالمية وتوعوية لتشجيع المقامرة المسؤولة.شراكة ألعاب جديرة بالثقة

  
( OASAS: "إن مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان ) قال تشاينزو كننغهام، مفوض مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان

لمقامرة. ستسمح اإليرادات المضافة من  على استعداد لتقديم الخدمات والدعم لسكان نيويورك الذين يعانون من مشاكل ا
( بتعزيز خدمات الوقاية OASASالمراهنات الرياضية على األجهزة المحمولة لمكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان )

 والعالج والتعافي وتقليل الضرر على األفراد أو أفراد أسرهم الذين يتعرضون ألضرار من المقامرة."  
  

ضرائب المراهنات الرياضية على الهواتف المحمولة في نيويورك في التعليم االبتدائي والثانوي  سيتم إعادة استثمار عائدات
ومنح إعداد البرامج الرياضية للشباب، إلى جانب خدمات الوقاية من مشاكل المقامرة والعالج والتعافي. باإلضافة إلى ذلك، 
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منصات ألعاب رياضية على الهواتف المحمولة، بإجمالي  مليون دوالر كرسوم ترخيص من ثمانية مزودي 25جمعت الوالية  
 مليون دوالر إضافية للوالية. وقد تم بالفعل توجيه جميع إيرادات رسوم الترخيص إلى التعليم.   200

  
:  قال عضو مجلس شيوخ الوالية جوزيف ب. أدابو االبن، رئيس لجنة المسابقات واأللعاب والمراهنات في مجلس الشيوخ
"لقد أثبت سكان نيويورك أننا كنا مستعدين للمراهنات الرياضية، بما في ذلك عنصر الهاتف المحمول الخاص بها، ولم نعد  
كالسيارة المعطلة ذات العجالت المهترئة على المسار األيمن، نشاهد واليات تتجاوز عنا، بل نحن اآلن كالسيارة الرياضية 

سر، نتجاوز عن الجميع. إن حقيقة تفوقنا على جميع الواليات األخرى في اإليرادات في أقل الالمعة والخاطفة على المسار األي
من ستة أشهر هي شهادة على جودة العمل المتفاني لتوفير منتج موثوق به لسكان نيويورك. يتم بالفعل استثمار هذا المبلغ 

باب وخدمات األلعاب في نيويورك. إنني أتطلع إلى القياسي من اإليرادات الضريبية في مدارسنا وبرامجنا الرياضية للش
 مستقبل أكثر إشراقًا للمراهنات الرياضية، والعمل على تحقيق المزيد من التمويل والوظائف لواليتنا من خالل األلعاب."  

  
الماضي 'نحن  "لقد قلت في شهر مارس/آذار رئيس لجنة المسابقات والمراهنات في الجمعية التشريعية:   قال غاري بريتلو،

أنا ممتن  المراهنات الرياضية هي محرك اقتصادي لنيويورك.  .'في طريقنا ألن نكون عاصمة المراهنات الرياضية في العالم
 لإليرادات التي تم جنيها من أجل التعليم ورياضات الشباب ومشاكل لمقامرة."  

  
، وهي شركة برمجيات تستخدمها السجالت الرياضية لضمان متطلبات تحديد الموقع الجغرافي، تم  GeoComplyوفقًا لـ

 مليون صفقة.   620إلى إجراء أكثر من مليون حساب العب فريد منذ يناير/كانون الثاني، مما أدي  2.7إنشاء أكثر من  
  

وسنويًا بعد ذلك، سيتم توزيع اإليرادات من المراهنات الرياضية على الهواتف المحمولة على النحو  2023للسنة المالية 
امرة  ماليين دوالر لتمويل التوعية من مشاكل المق 6ماليين دوالر لتمويل البرامج الرياضية للشباب المحرومين، و 5التالي: 

 ومعالجتها، واألغلبية المتبقية معونات تعليمية.  
  

على تنشر لجنة األلعاب في نيويورك كل يوم جمعة تقارير أسبوعية عن المراهنات الرياضية على األجهزة المحمولة 
 .  االنترنت

  
القانونية، وتزويد المراهنين بإمكانية فرض قيود على اإلنفاق،   تشترط لوائح اللجنة على المشغلين منع القمار دون السن

ومشاركة المعلومات حول مخاطر المقامرة وعالمات مشاكل المقامرة. يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من مشاكل تتعلق  
ي والسري للوالية على المجان HOPElineبالمقامرة أو يعرفون شخًصا ما يعاني من مشكلة تتعلق بالمقامرة االتصال برقم  

(.  467369في رسالة نصية إلى ) HOPENY( أو إرسال كلمة 1-877-846-7369) HOPENY-8- 877-1الرقم 
يمكن لسكان نيويورك أيًضا االتصال بالمركز اإلقليمي لموارد مشاكل المقامرة على:  

https://nyproblemgamblinghelp.org/  
  

###  
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