
 
 الحاكمة كاثي هوكول  18/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول والعمدة آدامز يعلنان عن اتفاق بشأن اإلطار المالي لدعم إعادة اإلعمار وإمكانية توسيع محطة بنسلفانيا  
  وإعادة تنشيط المنطقة المحيطة

  
  المحلية، وااللتزام بإنشاء كيان للحكم الرشيديضمن االتفاق عدم فقدان إيرادات ضريبية على الممتلكات 

  
  يوفر إطار العمل المهم فرصة لمرة واحدة في الجيل لبناء محطة بنسلفانيا التي تستحقها بنيويورك

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول والعمدة إريك آدامز اليوم عن اتفاقية بشأن إطار عمل مالي بين والية نيويورك ومدينة نيويورك  
من شأنه أن يساعد في تمويل إعادة إعمار محطة بنسلفانيا وإمكانية توسيعها وتنشيط المنطقة المحيطة. يضمن إطار العمل أن  

متسق من إيرادات ضريبة الممتلكات مع وجوب أن يأتي التمويل للمحطة، والمساحة  تحافظ المدينة على مستوى حالي و
المفتوحة النابضة بالحياة، وتحسينات المجال العام، جزئيًا من التطوير الممول من القطاع الخاص. تؤكد هذه االتفاقية أيًضا 

  على سكان نيويورك أو أجور ركاب الترانزيت.  على التزام الوالية المستمر بإعادة بناء محطة بنسلفانيا دون فرض ضرائب
   

كجزء من االتفاقية، التزمت المدينة والوالية بإنشاء كيان مشترك للحكم الرشيد بين المدينة والوالية لإلشراف على تحسينات 
  المجال العام وضمان التخطيط والتنفيذ الشامل والمنسق. 

   
وغير فعالة ومن المستحيل التنقل فيها، ويستحق المسافرون في نيويورك أفضل من  "محطة بنسلفانيا الحالية قبيحة المنظر 

"تقربنا هذه االتفاقية خطوة واحدة من محطة جميلة وحديثة تستحق الزيارة في نيويورك، مع   قالت الحاكمة هوكول.ذلك،" 
سة للنقل المحلي. بفضل شراكتنا مع مساحة مفتوحة نابضة بالحياة ومناظر شوارع نابضة بالحياة ووصالت أفضل وأكثر سال

العمدة آدمز وغيره من القادة المحليين والمجتمعيين، نحن نقف إلى جانب التزامنا بتنشيط محطة بنسلفانيا والمنطقة المحيطة 
  مع الحصول على أفضل اتفاق ممكن لسكان نيويورك." 

   
الد، حيث تستضيف ماليين الركاب كل عام، ومع ذلك فهي ال  "تعد محطة بنسلفانيا واحدة من مراكز النقل الرئيسية في الب

"لضمان استمرارنا في تلبية احتياجات المسافرين  قال نائب المواصالت أنطونيو ديلجادو. تواكب القرن الحادي والعشرين،" 
المنفعة على جميع سكان  اليوم وغًدا، تنضم المدينة والوالية معًا لالتفاق على إطار مالي يوفر الجدوى االقتصادية ويعود ب

  نيويورك." 
  

"تؤكد هذه الشراكة على التزام القيادة على مستوى المدينة والوالية بالعمل معًا   قال عمدة مدينة نيويورك إيريك آدمز:
و"إنجاز األمور" لسكان نيويورك. نظام النقل المتطور هو في صميم قدرتنا على التمتع بحياة مزدهرة ومدينة مزدهرة، 

تاح االنتعاش العادل. الرؤية الجديدة لمحطة بنسلفانيا بالنسبة لجيلنا هي ما كان عليه مبنى إمباير ستيت لألجيال السابقة:  ومف
حيث يساعد  -رمز لصمودنا ومشروع سيحدد معالم مدينتنا لعقود قادمة. اتفاق اليوم هو بمثابة مكسب لجميع سكان نيويورك 

سكان ميسور التكلفة، ووظائف عالية الجودة، مع حماية اإليرادات المستقبلية والحماية من  على توفير وصول محّسن للنقل، وإ
 المخاطر المالية."   

   
بموجب االتفاق، ستساعد األموال من التطوير الممول من القطاع الخاص في سداد تكاليف إعادة بناء محطة بنسلفانيا، 

المنطقة المحيطة التي سيشرف عليها كيان الحكم الرشيد في المدينة والوالية.   وإمكانية توسيع محطة بنسلفانيا، والتحسينات في



يتضمن ذلك تحسينات في الشوارع واألرصفة، وإنشاء مساحات عامة جديدة في المنطقة المحيطة بالمحطة، وإنشاء وصالت 
  نقل أكثر سالسة بين بنسلفانيا ومحطات مترو األنفاق القريبة. 

   
ل المدفوعات بدالً من الضرائب )اختصاًرا ستبيع الوالية ح (  PILOTsقوق التطوير للمطورين من القطاع الخاص وستحّصِّ

على المباني المكتبية والسكنية التي تم تشييدها حديثًا والعصرية والصديقة للبيئة. ستساعد المدفوعات بدالً من الضرائب  
(PILOTالمحصلة التي تزيد عن الضرائب الحالية على الم )  متلكات، باإلضافة إلى اإليرادات من بيع حقوق التطوير

( PILOTsاإلضافية، في تمويل المشروع. اتفقت الوالية والمدينة على أنه يمكن استخدام المدفوعات بدالً من الضرائب )
  لسداد ما يصل إلى:

  
  المجال العام. في المائة تحسينات للشوارع واألرصفة واألماكن العامة وعناصر أخرى من   100 •

في المائة من التحسينات على البنية التحتية للنقل، بما في ذلك الصاالت تحت األرض ومداخل مترو  50 •
  األنفاق في الحي.

  في المائة من تكلفة إعادة اإلعمار وإمكانية توسيع محطة بنسلفانيا 12.5 •

  
لحكومة الفيدرالية ونيوجيرسي ووالية نيويورك وأمتراك سيتم تمويل التكاليف المتبقية من خالل مجموعة من المصادر من ا

  ومصادر التمويل األخرى من القطاع العام. 
   

لضمان حفاظ المدينة على استمرار تدفق إيراداتها الضريبية، ستستمر المدينة في تحصيل مبالغ مساوية للضرائب الحالية على  
عود جميع المباني إلى قوائم ضرائب المدينة بعد الوفاء بالمساهمات  في المائة زيادة كل عام. ست 3كل موقع تطوير بمعدل 

عاًما )على أبعد تقدير(. بسبب الزيادة المتوقعة في قيمة العقارات، من   80المتفق عليها في تكاليف المشروع، أو بعد فترة 
قوائم الضريبية للمدينة. وافقت المدينة  المتوقع أن تجمع المدينة المزيد من اإليرادات الضريبية بمجرد إعادة المباني إلى ال

  والوالية أيًضا على تخفيضات ضريبية على ممتلكات الشركات. 
   

الحاكمة هوكول النقاب عن رؤيتها لمحطة بنسلفانيا جديدة على مستوى عالمي من الدرجة  كشفتفي نوفمبر/تشرين الثاني، 
 األولى للركاب وتنشيط الحي المحيط الذي يعكس احتياجات المجتمع ويركز على النقل العام وتحسينات المجال العام. تعطي

وكالهما تدعمهما  -الخطة األولوية إلعادة إعمار المحطة الحالية بينما تستمر مبادرات توسعة المحطة ومشروع البوابة 
اجتماع مع  100في الجداول الزمنية المحددة فيدراليًا. وجاءت الخطة بعد عدة أشهر من التعاون وأكثر من  -الحاكمة بقوة 

الحكومية والمسؤولون المنتخبين لتحسين الخطط السابقة وإيجاد طريق جديد للمضي   أصحاب المصلحة المجتمعيين والوكاالت
  قدًما. 

   
أن مشروع إعادة إعمار محطة بنسلفانيا قد دخل مرحلة التصميم وأطلقت طلب  أعلنت الحاكمة هوكولفي يونيو/حزيران، 

استدراج عروض لتصميم محطة بنسلفانيا الجديدة. من المقرر تقديم الطلبات في وقت الحق من هذا الشهر، ومن المتوقع 
  اإلعالن عن إرساء العطاءات في الخريف. 

   
###  
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