
 
 الحاكمة كاثي هوكول  21/2/2023 للنشر فوًرا:

 
 

 المالية للسنة التنفيذية الميزانية من كجزء هدسون ميد منطقة في اإلقليمية االستثمارات على الضوء تسلط هوكول الحاكمة
2024  

  
  التخطيط في  للمساعدة دوالر مليون  20 لإلسكان؛ التحتية البنية لتمويل دوالر مليون 250  الميزانية تشمل

  
  المحلية الطرق إلصالحات دوالر مليون  27 و النقل  إلدارة الرأسمالية المشاريع في دوالر مليون 240 تتضمن

  
  

لزيادة   2024أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تفاصيل المقترحات الرئيسية في ميزانيتها التنفيذية للسنة المالية 
، تتضمن  2023ي نيويورك.  تماشيًا مع خطاب حالة الوالبة لعام الوظائف وتعزيز االقتصاد في منطقة ميد هدسون ف

  الميزانية استثماًرا رئيسياً لزيادة المعروض من المساكن وتوسيع الفرص االقتصادية واالبتكار في المنطقة.
  

"هذه االستثمارات الكبيرة في اإلسكان والتعليم والبنية التحتية في منطقة ميد هدسون ضرورية لرفع   قالت الحاكمة هوكول،
"يعتمد هذا التمويل على الجهود الجارية بالفعل لضمان أن المنطقة آمنة وبأسعار معقولة ومرنة  المجتمع المحلي واالقتصاد".

  أكثر ازدهاًرا لألجيال القادمة." خلق منطقة ميد هدسون   -في مواجهة تحديات المستقبل 

  

المعلن عنها في   االقتصادي االبتكار خطة تتماشى العديد من مقترحات الميزانية التي أعلنت عنها الحاكمة هوكول اليوم مع
لتطوير الوظائف واألعمال التجارية من خالل توسيع الفرص االقتصادية واالبتكار في كافة    2023خطاب حالة الوالية لعام  

أنحاء والية نيويورك من خالل االستثمارات المستهدفة ودعم األعمال التجارية والبرامج األخرى التي تستهدف الصناعات  
يزانية الحاكمة العديد من المبادرات لالستثمار في التعليم العالي وتحسين مناطق الجذب المحلية في  عالية النمو. وتتضمن م

  كافة أنحاء الوالية. تتضمن الخطة في منطقة ميد هدسون ما يلي:

  

  مليار دوالر من المساعدات المدرسية لمنطقة ميد هدسون فالي 3.6 -
  مليون دوالر زيادة في المساعدات التأسيسية 451.5 -
  مليون دوالر خطة لمنع العنف المسلّح 337 -
  مليون دوالر للمساعدة في التخطيط 20مليون دوالر لتمويل البنية التحتية لإلسكان و   250 -
  ( الرأسمالية بما في ذلك:Department of Transportation, DOTمليون دوالر لمشاريع إدارة النقل ) 240 -

  مليون دوالر إلصالح/استبدال الجسور 51 -
  في كنغستون مليون دوالر لجسر شارع ويرتس 45 -
  الجديدة 17مليون دوالر لمنحدرات الطريق  30 -

  مليون دوالر لمتنزه بير ماونتين التابع للوالية 60 -
  مليون دوالر تمويل لخدمات اإلدمان -57

 Governor's Office ofمليون دوالر لمكتب الحاكمة للتوسع في إنتاج أشباه الموصالت وإدارتها وتكاملها ) 45 -
Semiconductor Expansion, Management and Integration, GO SEMI والذي سيدعم التوسع :)

  في صناعة تصنيع أشباه الموصالت في كافة أنحاء شمال والية نيويورك.
  مليون دوالر إلصالح الطرقات المحلية 27 -
  مليار دوالر لبالير ماونتين 14.8 -

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd7caee411f484f2126a408db14416c8b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126043451668458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fi51Wun1A012eNQjoA%2FF0YLCyUtFfY9Pw9c5ufE5E3U%3D&reserved=0


  امى لبعضهم البعضمليار دوالر لخدمات المحاربين القد 1.3 -
  مليار دوالر لتمويل المحافظة على اإلسكان في األحياء واألرياف 1.5 -

  
"إن منطقة ميد هدسون هي موطن الجمال  قالت هوب نايت مفوضة وكالة تطوير إمباير ستيت والرئيسة والمديرة التنفيذية، 

الطبيعي األيقوني ومركًزا للتعليم واالبتكار من الدرجة األولى وقد اجتذبت أعداًدا متزايدة من الزوار والسكان الجدد في  
والبنية   السنوات األخيرة. تدرك الميزانية التنفيذية للحاكمة هوكول الحاجة إلى االستثمار االستراتيجي في اإلسكان اإلضافي

  التحتية والفرص االقتصادية التي ستدعم وتضمن نمو المنطقة على المدى الطويل".
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