
 
 الحاكمة كاثي هوكول   13/ 1/ 2023 للنشر فوًرا: 

 
 

  التشغيل من عام أول في نيويورك لوالية دوالر ماليين 909 بقيمة للجوال رياضي  رهان إطالق  عن تعلن هوكول الحاكمة
  

تمول اإليرادات الضريبية التعليم والمنح إلعداد البرامج الرياضية للشباب، والحد من مشاكل المقامرة، وخدمات العالج 
  والتعافي

  
  مليار دوالر على الرياضة في والية نيويورك في السنة األولى من التشغيل 16تم رهان أكثر من 

    
  

في الذكرى السنوية األولى للمراهنات الرياضية عبر الهاتف المحمول في والية نيويورك، أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم 
ضرائب على هذه الرهانات، وهو رقم يتربع في الصدارة. كما تم جمع  مليون دوالر من ال 709.2أن الوالية جمعت أكثر من 

ماليين دوالر يُستخدم   909مليون دوالر إضافية من رسوم الترخيص مما أدى إلى تحقيق إيرادات إجمالية تزيد عن   200
   معظمها في التعليم.

   

"في عام واحد فقط، أصبحت نيويورك رائدة وطنية في توفير الترفيه المسؤول للماليين مع تحقيق إيرادات حطمت األرقام  
. "أتطلع إلى عام آخر من تقديم تجارب  قالت الحاكمة هوكولالقياسية للتعليم والرياضة الشبابية ومنع مشاكل المقامرة،" 

من الدرجة األولى التي تولد إيرادات إلثراء حياة سكان نيويورك في جميع أنحاء   المراهنات الرياضية عبر الهاتف المحمول
 الوالية." 

  
"بفضل قيادة الحاكمة هوكول وسن سياسات ألعاب ذكية ومسؤولة،  قال برايان أودوير رئيس لجنة األلعاب بوالية نيويورك: 

مع دخولنا السنة الثانية من المراهنات الرياضية المتنقلة في   تواصل نيويورك تحطيم األرقام القياسية لإليرادات والمراهنات.
  والية نيويورك، ستواصل لجنة األلعاب ضمان إجراء هذه المراهنات بطريقة آمنة ومسؤولة."

   
( الشراكة المستمرة OASAS"يقدر مكتب ) (: OASASقال شينزو كننغهام مفوض مكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم )

مع لجنة األلعاب لتثقيف الجمهور حول المقامرة المسؤولة وتوفير الموارد ألولئك الذين يحتاجون إليها. ستساعد اإليرادات 
اإلضافية المتولدة في ضمان وجود نظام قوي للبرامج والخدمات لتلبية احتياجات األفراد واألسر والمجتمعات في جميع أنحاء  

  الوالية."
    

"لقد كان عاًما قياسيًا رائعًا وسجل رقًما قياسيًا في العام األول للمراهنات  قال عضو مجلس الشيوخ جوزيف ب. أدابو االبن:
مشغلين محترفين فقط! أنا ممتن لالنضمام إلى اآلخرين في الوالية،   9الرياضية على األجهزة المحمولة في نيويورك، مع 

ورك وأقدر الفوائد الكبيرة القتصادنا، باإلضافة إلى تمويل برنامج التعليم والرياضة الشبابية  وطرح منتج يستحقه سكان نيوي
واإلدمان. أتطلع برؤية متفائلة إلى أنه من خالل الجهود المهنية إلدارة هوكول ولجنة األلعاب وزمالئي التشريعيين، يمكن  

ل منتج للمراهنات الرياضية المتنقلة، في هذه الساحة شديدة لسكان نيويورك أن يتوقعوا أن تستمر واليتهم في تقديم أفض
  التنافسية، لسنوات عديدة قادمة."

  
مليون دوالر من الضرائب  709"حققت المراهنات الرياضية على الهواتف المحمولة  قال عضو الجمعية غاري جي برتلو:

في عام واحد فقط للبرامج األساسية مثل التعليم، ورياضة الشباب، والخدمات المتعلقة بالمقامرة. هذه مجرد البداية، وأنا أتطلع 
  إليرادات لسنوات قادمة."إلى أن تحقق المراهنات الرياضية على الهواتف المحمولة المزيد من ا



  
، وهي شركة برمجيات تستخدمها الكتب الرياضية لضمان متطلبات تحديد الموقع الجغرافي، تم  GeoComplyوفقا لشركة  

مليار   1.2، وإجراء أكثر من 2022مليون حساب فريد لالعبين منذ إطالقها في يناير/كانون الثاني عام  3.8إنشاء أكثر من  
   معاملة.

    
  8مرت الذكرى السنوية األولى للمراهنات الرياضية عبر الهاتف المحمول في والية نيويورك يوم األحد الماضي، 

يناير/كانون الثاني، بلغ إجمالي المراهنات الرياضية عبر الهاتف المحمول  7. حتى 2023يناير/كانون الثاني 
   دوالر. 709,247,358عليم قدره دوالر وحققت صافي إيرادات إجمالي للت 16,595,732,482

  
( وسنويًا بعد ذلك، يتم توزيع اإليرادات من  2023مارس/آذار  31وحتى  2022أبريل/نيسان  1) 2023للسنة المالية 

ماليين دوالر لتمويل البرامج الرياضية للشباب المحرومين،   5المراهنات الرياضية على الهواتف المحمولة على النحو التالي: 
    اليين دوالر لتمويل تعليم وعالج مشاكل المقامرة، مع الغالبية المتبقية لتمويل المعونات التعليمية.م 6و
   

تنشر لجنة األلعاب في والية نيويورك كل يوم جمعة تقارير أسبوعية عن مراهنات األلعاب الرياضية على األجهزة المحمولة  
    . هنامن جميع مشغليها عبر اإلنترنت 

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

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

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

    ./https://nyproblemgamblinghelp.org على:
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