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ملیون دوالر لتنمیة مشاریع   150بقیمة  MID-HUDSON MOMENTUMعلن عن صندوق تول كھو ةالحاكم
 اإلسكان والبنیة التحتیة متعددة االستخدامات في جمیع أنحاء المنطقة

    
وحدة في العقد  800000لمعالجة أزمة اإلسكان في نیویورك وبناء  ةاقتراح الحاكم - یكمل اتفاق اإلسكان في نیویورك

 المقبل
    

 ھنا تعرف على المزید واحصل على تحدیثات البرنامج 
     

    
وھي مبادرة تمویل ،  Mid-Hudson Momentum Fundول الیوم عن تفاصیل صندوق كأعلنت الحاكمة كاثي ھو

 دسونوسط ھملیون دوالر خصیصا لمشاریع اإلسكان والبنیة التحتیة متعددة االستخدامات في جمیع أنحاء منطقة  150بقیمة 
المتزایدة في ضوء الزیادة السكانیة األخیرة على مستوى المنطقة ، لمساعدة المجتمعات على تلبیة احتیاجات البنیة التحتیة 

والصندوق الجدید ، الذي ستنفذه إمبایر ستیت دیفلوبمنت ، التزامات  ةالناجمة عن الوباء. تمثل مقترحات میزانیة الحاكم
مار في مشاریع البنیة التحتیة لتلبیة الطلب المتزاید واالستث ن المساكنستوفر المزید مھدسون التي  وسطرئیسیة لمنطقة 

 الرئیسیة في المنطقة. 
     

ھدسون  وسط: "باعتبارھا واحدة من أكثر المناطق الخالبة والتاریخیة في نیویورك ، كانت منطقة ولكھو ةالحاكم تقال
  Mid-Hudson"سیساعد صندوق  جوھرة تاج لوالیتنا التي دفعت اقتصادنا ورحبت بالسكان والزوار الجدد لسنوات". 

Momentum لعمال والشركات والسیاح من خالل  الجدید على ضمان استمرار المنطقة في العمل كوجھة للعائالت وا
المساعدة في معالجة نقص المساكن ، وخلق عرض عادل من المساكن ، وتنمیة البنیة التحتیة المحلیة حیث تكون المجتمعات 

    في أمس الحاجة إلیھا." 
    

"مع تنفیذ صندوق مید ھدسون للزخم  قال ھوب نایت ، الرئیس والمدیر التنفیذي والمفوض لشركة إمبایر ستیت للتنمیة ، 
لعیش والعمل  ل ھول ، سیكون لدى السكان والموظفین والسیاح المزید من الخیارات للمكان الذي یختارونكھو ةالتابع للحاكم

والزیارة. وسیحفز الصندوق تطویر مشاریع البنیة التحتیة متعددة االستخدامات التي تشتد الحاجة إلیھا، مما یحسن نوعیة 
 یاة بشكل عام في المنطقة". الح

     
مقیم   33000ھدسون الوجھة األولى لكل من السیاح والمقیمین الدائمین الجدد ، حیث انتقل أكثر من  وسطأصبحت منطقة 

مع توافر مخزون المساكن اإلقلیمیة بأقل من واحد في المائة العام    جدید إلى المنطقة خالل العامین الماضیین وحدھما.
الذي تبلغ   Mid-Hudson Momentumتدفق السكان. سیركز صندوق  الماضي ، ھناك حاجة ملحة لتطویر جدید لدعم

ملیون دوالر على اإلسكان متعدد االستخدامات ومشاریع البنیة التحتیة األساسیة التي تدعم بشكل مباشر نمو   150قیمتھ 
ت وشركات الشركات الخاصة والمؤسسات غیر الھادفة للربح والبلدیا. Mid-Hudsonالمعروض من المساكن في منطقة 

المنفعة العامة بما في ذلك المؤسسة الدولیة للتنمیة وأقل البلدان نموا مؤھلة للتقدم وسیتم تقسیم التمویل بالتساوي إلى مشاریع 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fmomentum&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7JfFV1CXV3VOD8%2FmKM17aaSml44%2BH7wXz5BiTcynvE%3D&reserved=0


مالیین دوالر. ستكون ھناك حاجة إلى   10و  2إسكان متعددة االستخدامات ومشاریع بنیة تحتیة أساسیة بجوائز تتراوح بین 
بالمائة لجمیع المشاریع. ستتوفر معلومات مفصلة على موقع التعلیم من أجل التنمیة المستدامة ویمكن  50مطابقة بنسبة 

لألطراف المھتمة التسجیل لیتم إخطارھا عندما یكون الصندوق مفتوحا وقبول الطلبات على:  
ESD.ny.gov/momentum.   

  
مؤخرا   عنھا اإلعالن تمعلى مستوى الوالیة ، والتي  ةاستراتیجیة الحاكم Hudson Momentum-Midیكمل صندوق 

منزل جدید على   800,000، لمعالجة أزمة اإلسكان التاریخیة في نیویورك من خالل بناء  2023حالة الوالیة لعام  في 
ة  ویتضمن اتفاق اإلسكان في نیویورك، وھو استراتیجیة شاملة ومتعددة الجوانب، متطلبات المشارك مدار العقد المقبل. 

المحلیة والحوافز لتحقیق نمو اإلسكان في كل مجتمع محلي بحیث یكون كل جزء من الدولة شریكا في حل ھذه األزمة الملحة.  
إعادة تقسیم المناطق محلیا للتطویر السكني عالي   MTAستتطلب الخطة أیضا من البلدیات التي لدیھا محطات سكة حدید 

   الكثافة.
   

 حول إمبایر ستیت للتطویر العقاري 
ھي وكالة التنمیة االقتصادیة الرئیسیة في نیویورك  ) Empire State Development  )ESDإمبایر ستیت تطویر

)www.esd.ny.gov .(امي ، وتشجیع خلق تتمثل مھمة التعلیم من أجل التنمیة المستدامة في تعزیز اقتصاد نشط ومتن
فرص عمل وفرص اقتصادیة جدیدة ، وزیادة اإلیرادات للدولة وبلدیاتھا ، وتحقیق اقتصادات محلیة مستقرة ومتنوعة. من 

جاھدة لتعزیز  ESDخالل استخدام القروض والمنح واإلعفاءات الضریبیة وغیرھا من أشكال المساعدة المالیة ، تسعى 
ة الخاصة والنمو لتحفیز خلق فرص العمل ودعم المجتمعات المزدھرة في جمیع أنحاء والیة االستثمار في األعمال التجاری

نیویورك. التعلیم من أجل التنمیة المستدامة ھي أیضا الوكالة اإلداریة الرئیسیة التي تشرف على مجالس التنمیة االقتصادیة  
ھیرة في الوالیة. لمزید من المعلومات حول المجالس العالمة التجاریة السیاحیة الش" ، I LOVE NYاإلقلیمیة وتسویق " 

   .www.esd.ny.govو  www.regionalcouncils.ny.govاإلقلیمیة وتنمیة إمبایر ستیت ، قم بزیارة 
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