
 
 للنقل العام NJ Transitشركة 
 2020مالیة فدرالیة للسنة المالیة طلب معونات 

 
-MAP) الحادي والعشرینبالقرن  مسایرة التقدمحكام قانون إصالح النقل البري األمریكي، وبموجب أ ، بموجب قانونNJ Transitشركة خطر تُ 

، واالستفادة من المبالغ الفائضة من السنة 2020لحصول على مساعدة مالیة فیدرالیة خالل السنة المالیة الفیدرالیة طلب لب التقدمنیتھا في ب ، (21
من مدونة قوانین  49القانون رقم ملیون دوالر أمریكي بموجب  343.86من البرامج التالیة: المرحلة  2017و 2018و 2019المالیة الفیدرالیة 

 المادةملیون دوالر أمریكي بموجب  277.48على المساعدات التشغیلیة والرأسمالیة، ومبلغ  بالحصول ةالخاص 5307 المادةالوالیات المتحدة 
ملیون  11.57"الحافالت ومرافقھا"، ومبلغ  5339 المادةملیون دوالر أمریكي بموجب  34.92، ومبلغ "الحالة الجیدة لوسائل النقلضمان " 5337

 5311 المادةلكبار السن وذوي اإلعاقة" و ز"النقل المعز 5310 المادة من مدونة قوانین الوالیات المتحدة 49القانون رقم دوالر أمریكي بموجب 
دوالر أمریكي  ملیون 363.94 إضافة إلى، إدارة الطرق السریعة الفیدرالیةملیون دوالر أمریكي من  167.50، ومبلغ "برنامج النقل الریفي"

 دوالر أمریكي.  ملیار1.24 بإجمالي . كمخصصات اختیاریةملیون دوالر أمریكي  41.52لنقل العام"، ومبلغ اإلغاثة الطارئة ل" 5324 المادةبموجب 
 

ً والمستفیدین المحلیین مع األموال المقدمة من قبل والیة نیو جیرسي  -االقتضاءحسب -وسیجرى مطابقة األموال التشغیلیة الفیدرالیة  لإلرشادات  طبقا
كائتمان إلى الرأسمالیة  المشروعاتتقدیم حصة غیر فیدرالیة من  NJ Transitشركة وتعتزم . والمبادئ التوجیھیة التي وضعتھا الوالیةالفیدرالیة 
 .2020. وفیما یلي تفصیل البرنامج الفیدرالي للسنة المالیة الفیدرالیة یراداتحصیلة اإل

 
 2020البرنامج الفیدرالي للسنة المالیة الفیدرالیة 

 

 الحضریة  المنطقةبرنامج ل  5307المادة  الصیغة المقترحة
 ) "ملیون دوالر أمریكي"یظھر بـ(

 الحصة الفیدرالیة المشروع
 71.310 الرأسمالي االستئجار مدفوعات عقد

 Cumberland 1.020برنامج حافالت مقاطعة 
 50.761 قاطرات ذات مصدر طاقة مزدوج

 20.000 الوسائط للنقل متعدد  Elizabeth محطة بناء إعادة
 HBLRT Weehawken 7.050 نفق إصالح

 Lyndhurst 5.075 محطة بناء إعادة
 MMC 1.088 مبنى في محیط الفیضانات على السیطرة
 PL 42 19.692قاطرات 

 108.134 الحافالت –صیانة وقائیة 
 53.292 السكك الحدیدیة -صیانة وقائیة

 2.000 الفرعیة ROC محطة
SJ  / النقل بالحافالت السریعةAvandale Park and Ride 4.435 

 
 دوالر أمریكي 343.857 إجمالي: 

 
" ضمان الحالة الجیدة لوسائل النقل" 5337 مقترح المادة  

 )"ملیون دوالر أمریكي"(یظھر بـ
 الحصة الفیدرالیة المشروع

 21.406 قاطرات ذات مصدر طاقة مزدوج
 6.856 مبنى في محیط الفیضانات على السیطرة
 Newark Penn 4.536لمحطة  الكھربائي النظام تحسین

 Newark Penn 5.310ترمیم المرجل القدیم في محطة 
 PL 42 22.097قاطرات 

 4.556 الحافالت –صیانة وقائیة 
 196.018 السكك الحدیدیة -صیانة وقائیة

 Bay Head 16.700 و Brielleارة بین تجدید اإلش
  

 دوالر أمریكي 277.479 إجمالي:
 

 "الحافالت ومرافقھا" 5339 المادةمقترح 
 )"ملیون دوالر أمریكي"(یظھر بـ

 
 الحصة الفیدرالیة   المشروع

 34.923  الحافالت المزدوجة
 

 دوالر أمریكي 34.923              اإلجمالي        
 

  5311و 5310 مقترح المادتین
 )"ملیون دوالر أمریكي"یظھر بـ(

 
 الحصة الفیدرالیة   المشروع

 7.380 النقل المعزز لكبار السن وذوي اإلعاقة
 4.186 برنامج مساعدات النقل الریفي

 

 دوالر أمریكي 11.566          اإلجمالي:
 
 

اإلعاقة ذوي األمریكیین قانون  
 (FHWA) الطرق السریعة الفیدرالیة ھیئة مقترح

 )"ملیون دوالر أمریكي"یظھر بـ(
 

 الحصة الفیدرالیة المشروع
 Hudson Bergen 8.000 40ملحق السكة الحدیدیة الخفیفة للمسلك رقم 

 Hoboken 2.380 العبارة النھریة في
 150.620 قطار متعددة الطوابقعربات  3شراء 

 Newark    0.500الوسائط في  النقل متعدد
 Passaic 2.500مدینة محطة حافالت 

 Perth Amboy 3.500تطویرات في النقل متعدد الوسائط الخاص بقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة في 
 

 دوالر أمریكي 167.500 اإلجمالي: 
 

 



 
غاثة الطارئة للنقل العام"لإل" 5324 المادةمقترح   

 )"دوالر أمریكي ملیون"(یظھر بـ
 

 الحصة الفیدرالیة المشروع
 Super Storm Sandy" 363.936" إلعصار "NJ Transit Grid"شبكة الكھربائیة ال

 

 دوالر أمریكي 363.936 اإلجمالي:
 

 المقترحة المخصصات االختیاریة
 )"ملیون دوالر أمریكي"(یظھر بـ

 
 الحصة الفیدرالیة المشروع

 0.606 والتنقلشراكة الوصول 
 17.275 الحافالت المزدوجة

 7.000 رافعات الحافالت
 1.500 الحافالت الكھربائیة

 Greenville 2.600الحافالت  مرآب سقف تأھیل إعادة
 6.000 عبارات الركاب

 الحدیدیة للسكك التحتیة البنیة (تحسین القطار في اإلیجابي لتحكم
 )PTC CRISIالسالمة) ( وتحسینات

6.542 

 دوالر أمریكي 41.523 إجمالي:
 

 
 النواحي البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة/الملكیة إقتناءأ. 

 وفيالتنظیمیة ذات الصلة. ، فسیجرى ذلك وفقاً ألحكام القانون واالشتراطات توزیعإخالء وإعادة  إجراء عملیة أو نزع أي ملكیةإذا ما استدعت الحاجة 
وقد . الالزمعلى النحو  المشروع تنفیذعن  المتمخضةوكافة نواحي إعادة التوزیع سیجرى دراسة النواحي االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة تلك الحالة 

 بحسب ماوذلك ھذا الشأن،  بخصوص جمھور الحاضرین والتماس التعقیبات منبعدھا تقدیم النتائج المرحلیة في جلسة استماع علنیة مستقبلیة  یجري
، وذلك قبل الشروع في تنفیذ أي تقییم بیئي أو بیان بالمردود البیئي وفقاً للوائح الفیدرالیة NJ Transitشركة  قد تُعد كما. حالقوانین أو اللوائ تقتضیھ

 ى بھا نشر ھذا اإلخطار.بذات الطریقة التي جر نشرهعن طریق للعامة ھذا البیان  إتاحةوسیجرى اإلعالن عن . األحكاممشروع وبحسب ما تقتضیھ 
لألماكن  الوطني السجلالمباني أو الممتلكات التي تنطبق علیھا شروط ب المتعلقةواللوائح الفیدرالیة  بكافة التشریعات NJ Transitشركة  كما ستمتثل

 التاریخیة أو المسجلة بھا بالفعل. 
 

 ب. التخطیط الشامل 
" MPO" المتخصصةھیئة الوھي  جیرسي بشمال النقل تخطیط ھیئةھیئة النقل العام بالتنسیق مع ھیئات التخطیط التالیة: جرى تجھیز مشروعات یُ 

بالتخطیط الحضري مختصة " الMPO"وھي ھیئة  Delaware لوادي اإلقلیمي التخطیط لجنة، الحضریة جیرسي نیو والیة شرق شمال لمنطقة
وھي ھیئة  جیرسي جنوب في النقل تخطیط ھیئة، إضافة إلى Gloucesterو ،Burlingtonو ،Mercerو ،Camdenلمقاطعات 

 "MPOال" عد الھیئاتوتُ . Cape Mayو ،Atlantic و ،Salemو ،Cumberlandمختصة بالتخطیط الحضري لمقاطعات " الMPOال"
جرى تجھیز المشروعات بالتشاور مع یُ یما یتعلق بالمشروعات المقترحة. كما المختصة بالتخطیط الحضري ھي الجھات المعنیة بصنع القرار ف

 . في القطاع الخاصالحافالت ب النقل المواطنین المھتمین ومقدمي خدماتالمسؤولین المحلیین المنتخبین و
 

  المؤسسات الخاصة إشتراكج. 
وذلك ضمن عملیة التخطیط  ،امج االستثمارينراصة حول إمكانیة مشاركتھم في البالخمع شركات النقل  التشاور NJ Transitشركة تواصل 

إضافة  لشؤون شركات النقل الخاصة. NJ Transitشركة الشاملة التي تدیرھا الھیئات المختصة بالتخطیط الحضري والتواصل المستمر مع مكتب 
   جیرسي.  قطاع النقل العام بوالیة نیو وتنفیذ على مشاركة القطاع الخاص في تنمیة -قدر المستطاع– NJ Transitشركة إلى ذلك، تشجع 

 
 ذوي اإلعاقةالمواطنین ود. كبار السن 

فیما بین نقل السكك الحدید والحافالت وبین الوالیات فیما لنقل ل باألجرة المخفضةالخاص  NJ Transitشركة الخدمات المقدمة مع برنامج  ستتماشى
یسمح بتعمیم التسھیالت بذل كافة الجھود الممكنة لتخطیط ووضع عناصر برنامج وستُ المخصصة للمواطنین من كبار السن وذوي اإلعاقة. الوالیات 

 الخاصة للمواطنین كبار السن وذوي اإلعاقة.  المتطلباتباالعتبار  ، واضعینعلى جمھور المستخدمین
 

 ھـ. اإلسھامات العامة 
. وترسل طلبات الحصول على مدى أداءھاعلى على المشروعات المذكورة أعاله و بتعقیباتھمجمھور العامة للمشاركة  NJ Transitشركة تدعو 

 Joyceعنایة/ جلسات االستماع العلنیة إلى ، والتعقیبات الخطیة وطلبات عقد NJ Transitشركة حول برامج مشروعات مزید من المعلومات 
Zuczek، Board Secretary،Office of the Secretary to the Board، NJ TRANSIT ،One Penn Plaza 

East،Newark، 2246-New Jersey 07105 2020 یولیو 31  قبل. 
 

قبل تقدیمھ نھائیاً بتعدیل البرنامج الوارد أعاله  NJ Transitشركة وبناء على التعقیبات المستلمة استجابة لھذا اإلخطار والمعلومات المتاحة، قد تقوم 
ومن المقرر لعقد جلسة استماع علنیة من عدمھ.  حاجةما إذا كان ھناك  -وفقاً للوائح-، وستحدد إدارة النقل الفیدرالیة (FTA)إلى إدارة النقل الفیدرالیة 

ھذا  الطریقة التي جرى بھایجرى اإلخطار بخالف ذلك بنفس وعات، ما لم أن تكون قائمة المشروعات المقترحة أعاله ھي القائمة النھائیة للمشر
 اإلخطار العام. 

 
Kevin S. Corbett 

 األول التنفیذي والمسؤول الرئیس
 NJ Transitشركة 


