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 19-مليون دوالر أمريكي لبرنامج منحة كوفيد  800يقترح الحاكم كومو تشريعًا للتنازل عن الضرائب على التمويل من 

  إلنعاش األعمال التجارية الصغيرة
  

  دوالر  50,000حزيران )يونيو(؛ ستتوفر منح تصل إلى  10طلبات االلتحاق ببرنامج مفتوح في 
  

 19-مليون دوالر أمريكي لبرنامج منحة كوفيد 800يقترح الحاكم كومو تشريعًا للتنازل عن الضرائب على التمويل من 

يونيو للشركات الصغيرة ومتناهية   10سيتم قبول طلبات االلتحاق بالبرنامج اعتباًرا من  إلنعاش األعمال التجارية الصغيرة.

  الصغر والمؤسسات الفنية والثقافية المستقلة الصغيرة الهادفة للربح لمساعدتها على التعافي من األثر االقتصادي للوباء.
  

- كانت الشركات الصغيرة العمود الفقري القتصاد والية نيويورك لكنها دمرت بسبب جائحة كوفيد "لطالما قال الحاكم كومو:

احة تمويل برنامج منحة  نريد التأكد من إت ، وكان من الضروري أن تكثف الوالية جهودها لمساعدة هذا القطاع الحيوي.19

الحاصلين على المنح، وسيؤدي هذا التشريع إلى إلغاء مليون دوالر لمساعدة  800إنعاش األعمال التجارية الصغيرة لبالغ 

ضرائب الوالية على هذا التمويل حتى نتمكن من الحصول على كل دوالر في جيوب الشركات والمساعدة في إعادة بناء 

  اقتصاد نيويورك من أجل المستقبل".
  

مؤهلة ويمكن استخدامها لتغطية نفقات التشغيل،  دوالر للشركات الصغيرة ال 50,000سيتم توفير المنح المرنة التي تصل إلى 

بما في ذلك كشوف المرتبات أو اإليجار أو مدفوعات الرهن العقاري أو الضرائب أو المرافق أو معدات الحماية الشخصية أو  

صغر مؤهلة شركة صغيرة ومتناهية ال 330,000من المحتمل أن يكون أكثر من  نفقات األعمال األخرى المتكبدة أثناء الوباء.

بالمائة من األعمال التجارية المملوكة من قِبل النساء و/أو األقليات في والية نيويورك   57لهذا البرنامج، بما في ذلك 

(MWBE.المعتمدة في الوالية )  
  

  برنامج منحة إنعاش األعمال التجارية الصغيرة
  

لصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمات الفنية والثقافية المستقلة سيوفر برنامج منحة إنعاش األعمال الصغيرة التمويل للشركات ا

الصغيرة الهادفة للربح لمساعدتها على التعافي من األثر االقتصادي للوباء، مع إعطاء األولوية ألصحاب األعمال المحرومين 

كات المملوكة للمحاربين القدامى من  والمؤسسات التجارية المملوكة للنساء والشر -اجتماعيًا واقتصاديًا، بما في ذلك األقليات 

ذوي االحتياجات الخاصة والشركات المملوكة للمحاربين القدامى والشركات الواقعة في المجتمعات التي تعاني من ضائقة 

  اقتصادية.
  

ت دوالر كحد أقصى وسيتم احتسابها على أساس إجمالي اإليصاال 50,000دوالر كحد أدنى و  5,000ستكون المنح بقيمة 

مارس   1بين  19-يجب أن يتم تكبد المصروفات القابلة لالسترداد المتعلقة بكوفيد . 2019السنوية ألعمال والية نيويورك لعام 

  ويمكن أن تشمل: 2021أبريل  1و  2020
  

  تكاليف الرواتب •
  اإليجار التجاري أو مدفوعات الرهن العقاري للممتلكات الواقعة في والية نيويورك •
  دفع الضرائب على الممتلكات أو المدرسة المحلية •
  تكاليف التأمين •
  كاليف المرافق •



 

 

  تكاليف معدات الحماية الشخصية الالزمة لحماية صحة وسالمة العمال والمستهلكين •
  ييف الهواءتكاليف التدفئة والتهوية وتك •
  تكاليف اآلالت أو المعدات األخرى •
  19-اللوازم والمواد الالزمة لالمتثال لبروتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بكوفيد •
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 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 

 

 إلغاء االشتراك

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8346b115-dcdd8827-83444820-000babd905ee-47e3a796bbe1a4f2&q=1&e=fc276a54-a4d4-42af-a72d-955023181e5b&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES58E53CC01329F6C7852586EE0062DC0400000000000000000000000000000000

