
 
 الحاكمة كاثي هوكول   15/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن إصدار خطة مالية ُمحّدثة ُتظهر قوة الوضع المالي مع وجود مخاطر مستقبلية
  

  مليار دوالر أمريكي في كل عام من األعوام األربعة للخطة  2,1من المتوقع لإليرادات أن تفوق القيمة الُمقّدرة بـ 
  

  (COVID-19مليار دوالر أمريكي إلى احتياطي هذا العام نظًرا إلى انتشار متحورات مرض ) 1,1الحاكمة توّجه 
  

  (COVID-19تاح االقتصادي بسبب متحورات مرض )الخطر ال يزال قائًما بينما تتهدد إعادة االفت
  

، والتي  الخطة المالية لوالية نيويوركأعلنت كاثي هوكول حاكمة والية نيويورك اليوم عن إصدار تحديث للربع األول من 
مليار   2,1ُتظهر قوة الوضع المالي للوالية؛ حيث فاق النمو االقتصادي التوقعات مع تبيُّن ارتفاع ُمقّدر في اإليرادات بـ 

ألعوام األربع للخطة. ونتيجة لذلك، تصبح الخطة متوازنة لهذا العام والعام التالي، وتقل دوالر أمريكي في كل عام من ا 
  بحوالي ملياري دوالر أمريكي. 2025فجوة الميزانية خالل العام المالي 

  
مليار دوالر أمريكي، إلى االحتياطي؛  1,1بناًء على توجيه الحاكمة، سُتنقل اإليرادات اإلضافية التي تحّققت هذا العام، وهي 

  مليون دوالر أمريكي لتقليل االقتراض من أجل المشاريع الرأسمالية. 650باإلضافة إلى ذلك، تم تخصيص  
  

مالي للوالية، وهو نقيض مذهل لوضعنا العام الماضي، فيجب علينا توخي "بالرغم من قوة الوضع القالت الحاكمة هوكول:
(، والذي بات يهدد تعافي وضعنا COVID-19الحذر نظًرا إلى استمرار انتشار المتحور دلتا لمرض )

جديدة مع وأضافت: "ولهذا السبب، أدعم احتياطي الوالية للحماية من االنتكاس االقتصادي وتكبد التكاليف ال االقتصادي." 
تزويد الوالية بالقدرة على تلبية احتياجات البنية التحتية المستقبلية؛ كل ذلك مهم لحماية سكان والية نيويورك واقتصادنا من 

  خراب الجائحة والمضي بوالية نيويورك لألمام." 
  

مكّونة من أربعة أعوام، سيصل   بحسب تقديرات الخطة المالية للوالية، والتي تتوقع اإليرادات واإلنفاق خالل فترة زمنية
بالمائة عن الخطة المالية   0.3، ما ُيشكل زيادة بنسبة 2022مليار دوالر أمريكي في العام المالي   209,5اإلنفاق المالي إلى  

يكي دوالر أمر 300الُمشّرعة للموازنة التي قد ُأصدرت في شهر مايو مع التمويل الفيدرالي لإلعفاء من اإليجار الُمقّدر بـ 
الذي فاق التوقعات وتسويات العمالة التي تم التوّصل إليها مع اتحاد الموظفين العماليين. من المتوقع أن تبلغ إيرادات جميع 

مليار دوالر أمريكي  2,1بالمائة تعكس عوائد بقيمة  0.7مليار دوالر أمريكي، ما يشكل زيادة بنسبة  215,3التمويالت 
  فاقت التوقعات.

  
مليار دوالر أمريكي  1,4تبلغ  2024الميزانية، تبّين من الخطة المالية أن هناك فجوات في العام المالي  عند تشريع

مليون   247. ُتظهر الخطة المالية الُمحّدثة للربع األول الصادرة اليوم فجوة قدرها 2025وملياري دوالر في العام المالي  
، بانخفاض ُيقّدر بحوالي ملياري  2025دوالر أمريكي في العام المالي مليار  1,2و  2024دوالر أمريكي في العام المالي 

  . 2023والعام المالي  2022دوالر أمريكي على مر العامين. الميزانية متوازنة للعام المالي  
  

مليار دوالر أمريكي تتم إضافتهم إلى االحتياطي، بما في  1,1في العام الحالي، ستتكّفل اإليرادات المعترف بها حديًثا بتمويل 
بالمائة التي تم   10ذلك احتياطي تمويل تسويات العمالة المحتملة وعمليات الوكالة بعد تخفيضات الميزانية المتكررة بنسبة 

مليون دوالر أمريكي لتقليل االقتراض من أجل المشاريع الرأسمالية؛   650، وسُيخصص 2021تنفيذها في العام المالي  
  باإلضافة إلى ذلك، ستدعم األموال المتبقية تكاليف العام الماضي لتسوية العمالة األخيرة مع اتحاد الموظفين العماليين

https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf
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