
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   10/6/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

نامج كوفيد  800أعلن المحافظ كومو عن فتح طلبات الحصول عىل  إلنعاش األعمال   19-مليون دوالر أمريكي لبر
ة   التجارية الصغبر

  

ي من ضائقة مالية بسبب كوفيد
ي تعان 

ة الت  كات الصغبر اآلن للحصول عىل منح تصل   بطلب التقدم   19-يمكن اآلن للشر
  دوالر 50,000إىل 

  

ي    ع الخاص  ح الحاكم التشر ائب يقب    عىل المنح باإلعفاء من الض 
  

نامج كوفيدأعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم أن باب التقديم مفتوح اآلن  ة 19-لبر ي تبلغ   إلنعاش األعمال التجارية الصغبر
الت 

ي نيويورك بمنح تصل إىل  مليون دوالر.  800قيمتها 
ة ف  كات الصغبر نامج الشر دوالر مقابل النفقات  50,000يعوض البر

كات الصغ . 2021أبريل   1و   2020مارس   1المتعلقة بكوفيد المتكبدة بير   ة ومتناهية الصغر  ستوفر المنح التمويل للشر بر
ة الهادفة للرب  ح، مع إعطاء األولوية ألصحاب األعمال المحرومير  اجتماعًيا   والمنظمات الفنية والثقافية المستقلة الصغبر

ي ذلك األقليات  
كات المملوكة للمحاربير  القداىم من ذوي   -واقتصادًيا، بما ف  والمؤسسات التجارية المملوكة للنساء والشر
ي من ضائقة  االحتياجات ال

ي تعان 
ي المجتمعات الت 

كات الواقعة ف  كات المملوكة للمحاربير  القداىم والشر خاصة والشر
  اقتصادية. 

  

ة أحد أهم مكونات اقتصاد نيويورك وقد تأثرت بشكل غبر متناسب بالدمار  قال الحاكم كومو:  كات الصغبر "تعد الشر
ي نيو  . 19-االقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد

يورك مرة أخرى بشكل أفضل مما كانت عليه من قبل، سيساعد هذا  بينما نبت 
ة  كات الصغبر نامج هذه الشر ي لديها مالكون محرومون اجتماعًيا أو اقتصادًيا   - البر

عىل استعادة موطئ قدم   -ال سيما تلك الت 
ا وازدهاًرا". 

ً
اق ي قدًما نحو مستقبل أكبر إشر

  اقتصادي حت  يتمكنوا من المض 

  

ي ذلك  330,000من المحتمل أن يكون أكبر من  
نامج، بما ف  ة ومتناهية الصغر مؤهلة لهذا البر كة صغبر بالمائة من    57شر

ي والية نيويورك )
ي الوالية. MWBEاألعمال التجارية المملوكة من ِقبل النساء و/أو األقليات ف 

سيتم تشغيل  ( المعتمدة ف 
نامج بواسطة  تطلق الوالية  س ، وهي مؤسسة مالية لتنمية المجتمع بقيادة األقلية. Lendistryموقع التطبيق الخاص بالبر

ي من الجائحة األخرى. 
ة، باإلضافة إىل مجموعة من برامج التعاف  كات الصغبر نامج للشر وي    ج لهذا البر

ا حملة إعالنية للب 
ً
  أيض

  

دوالر كحد أقض وسيتم احتسابها عىل أساس إجماىلي اإليصاالت   50,000دوالر كحد أدن  و  5,000ستكون المنح بقيمة  
داد المتعلقة بكوفيد . 2019يويورك لعام السنوية ألعمال والية ن    1بير    19- يجب أن يتم تكبد المرصوفات القابلة لالسب 

  ويمكن أن تشمل:   2021أبريل  1و  2020مارس 

  

  تكاليف الرواتب •

ي والية نيويورك •
  اإليجار التجاري أو مدفوعات الرهن العقاري للممتلكات الواقعة ف 

ائب عىل الممتلكات أو المد •   رسة المحليةدفع الرص 

  تكاليف التأمير   •

  تكاليف المرافق  •

  تكاليف معدات الحماية الشخصية الالزمة لحماية صحة وسالمة العمال والمستهلكير   •

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d5b65537-8a2d6dea-d5b4ac02-0cc47aa8c6e0-09c8fd79b19dbb4c&q=1&e=b7689c98-2559-416f-9977-597b69534106&u=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-proposes-legislation-waive-taxes-funding-800-million-covid-19-pandemic-small
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a27fe771-fde4dfac-a27d1e44-0cc47aa8c6e0-e81d0c87d87362f5&q=1&e=b7689c98-2559-416f-9977-597b69534106&u=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ee4df8d6-b1d6c00b-ee4f01e3-0cc47aa8c6e0-2ecf282af7066d4e&q=1&e=b7689c98-2559-416f-9977-597b69534106&u=https%3A%2F%2Flendistry.com%2F


 

 

  تكاليف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء •

  تكاليف اآلالت أو المعدات األخرى •

وتوكوالت الصحة والسالمة الخا •   19- صة بكوفيداللوازم والمواد الالزمة لالمتثال لبر

  

ي 
ح الحاكم كومو 8ف  يًعا لإلعفاء  يونيو، اقب  ة   تشر ائب عىل المنح المقدمة من برنامج منحة استعادة األعمال الصغبر من الرص 

وس كوفيد  ونًيا  ESDأنشأت  . 19- الخاصة بفبر لتسليط الضوء   -  NYSBusinessRecovery.ny.gov-موقًعا إلكب 
ي تسىع إىل اإلغاثة من الوباء. عىل ال

ة الت  كات الصغبر سيتم تحديث الموقع باستمرار كلما   موارد المختلفة المتاحة لدعم الشر
  توفرت المزيد من التفاصيل ومعلومات التمويل. 

  

األعمال   ماليير  دوالر لمراكز مساعدة ريادة 10وافق مجلس إدارة إمباير ستيت للتنمية عىل منح المساعدة الفنية بقيمة 
ة و  ي نيويورك ومراكز تطوير األعمال الصغبر

ا تجارية لمساعدة  26عىل مستوى الوالية ف 
ً
منظمة مجتمعية إضافية وغرف

ة والمنظمات الفنية والثقافية المستقلة الهادفة للرب  ح. المساعدات المالية المتعلقة ب   كات الصغبر والمنح    COVIDالشر
امج الحكومي   ة والفيدرالية الحالية. المتاحة من خالل البر

  

ة، وتوجههم من خالل مصادر التمويل المتاحة ومساعدتهم   كات الصغبر ة مع الشر ستعمل شبكة مزودي الخدمة هذه مباشر
ي عملية تقديم الطلبات. 

ي يسببها الوباء قد أثرت بشكل غبر متناسب عىل   عىل التنقل ف 
ا بأن الصعوبات االقتصادية الت 

ً
إدراك

ة والمتناهية الصغر، وأن عمليات التطبيق قد تكون صعبة األعمال التجا سيستخدم   -خاصة بسبب حاجز اللغة  - رية الصغبر
ة.  ، وخدمات االستشارة المباشر كاء هذه األموال لتوظيف أو التعاقد مع المزيد من الموظفير    الشر

  

ية.   12سيتم تقديم المواد التعليمية والتطبيقات ب   سيؤدي هذا الدعم، إىل جانب زيادة عدد   لغة باإلضافة إىل اللغة اإلنجلبر 
ي التقدم للحصول عىل  

كات والمنظمات بشكل أفضل ف  ي المساعدة الفنية، إىل وضع هؤالء المزودين لمساعدة الشر
موظف 

داد األ  ة المتأثرة بوباء كوفيدتمويل من خالل برنامج منحة اسب  ي والية نيويورك، أو قانون خطة اإلنقاذ   19-عمال الصغبر
ف 

ي االقتصادي الفيدراىلي المتاح اآلخر، الذي يحفز اقتصادات الواليات  2021األمريكي الفيدراىلي لعام 
، أو أي برنامج للتعاف 

كات والمجتمعات.    واالقتصاد المحىلي مع إعادة فتح المزيد من الشر
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