
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوشول  25/8/2021  للنشر فوًرا:

 

 

 800( لتعافي األعمال الصغيرة بقيمة  COVID-19تعلن الحاكمة هوشول عن توسيع نطاق األهلية لبرنامج جائحة )
 مليون دوالر  

  
( COVID-19مليون دوالر والتي تعاني من ضائقة مالية بسبب )  2.5تشجيع الشركات الصغيرة التي تصل إيراداتها إلى 

 دوالر   50,000على التقدم للحصول على منح تصل إلى  
   

( لوالية  COVID-19)  برنامج منح تعافي األعمال الصغيرة في جائحة أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن تغييرات في
مليون دوالر أمريكي والذي ستمكن المزيد الشركات الصغيرة للتقدم بطلب للحصول على تمويل.   800نيويورك الذي يبلغ  

مليون دوالر التقدم للحصول على منح، بزيادة عن الحد السابق    2.5بدًءا من اليوم، يمكن للشركات التي تصل إيراداتها إلى 
فة إلى ذلك، تم زيادة الحد المفروض على الشركات التي تلقت قروض برنامج حماية الراتب ألف دوالر. باإلضا 500البالغ  

 ألف دوالر.   250ألف دوالر إلى   100الفيدرالي من  
    

"إن دعم األعمال الصغيرة عبر واليتنا التي تضررت بشدة من الجائحة يمثل أولوية قصوى    :قالت الحاكمة هوشول
نا تحقيق انتعاش اقتصادي كامل إذا استمر مجتمع األعمال الصغيرة في الكفاح من أجل البقاء. مع  إلدارتي. ببساطة ال يمكن

فتح برنامج منح تعافي األعمال الصغيرة في الجائحة على مجموعة أكبر من الشركات، أحث بشدة جميع المالكين المؤهلين  
 لتقديم طلباتهم حتى يتمكنوا من الحصول على هذا التمويل".  

  
م إطالق البرنامج في يونيو، وركز في البداية على األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء والية نيويورك،  ت

والتي كانت مستبعدة للغاية من مبادرات تعافي األعمال الفيدرالية. عملت إمباير ستيت للتطوير وشركاؤها بجد لضمان  
يحتاجونها ليتصدروا صف التقدم لهذا البرنامج، بما في ذلك التوجيه في أثناء  حصول هذه األعمال على المساعدة الفنية التي  

شركة    2,380مليون دوالر ألكثر من    48عملية التقديم والدعم للتغلب على الحواجز اللغوية. حتى اآلن، تم منح أكثر من  
اإلعالن عنها اليوم تمكن شركات    صغيرة ومتناهية الصغر في جميع المناطق العشر بالوالية. تضمن التعديالت التي تم

 صغيرة إضافية من الحصول األسرع على التمويل من خالل البرنامج.  
   

، المؤسسة المالية لتنمية المجتمع التي تقودها األقليات والتي  Lendistryستستمر إمباير ستيت للتطوير ومؤسسة اإلقراض  
أولئك الذين لم ينتهوا من    -وقع عليها االختيار إلدارة البرنامج، في قبول الطلبات ومراجعتها. تشجع جميع المتقدمين الحاليين  

باتهم في أقرب وقت ممكن. تستطيع  على االنتهاء من طل  -طلباتهم، أو لم يحملوا المستندات أو لديهم وثائق غير كاملة  
سبتمبر.   8الشركات الصغيرة غير المؤهلة سابًقا البدء في التقدم اليوم، وسيبدأ النظر في هذه الطلبات يوم األربعاء، الموافق  

 .  هنا يمكن العثور على مزيد من المعلومات، بما في ذلك توجيهات البرنامج وطلب المنحة
   

: "كانت جائحة فيروس كورونا  يذي كيفن يونس في إمباير ستيت للتطويرقال الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب المفوض التنف 

تحدًيا غير مسبوق لمجتمع األعمال الصغيرة في الوالية. بعد العمل الجاد لضمان حصول الشركات الصغيرة على الدعم أواًل، 
 تصاد والية نيويورك."  فإن تمكين شركات صغيرة إضافية من الحصول على منح التعافي سيضمن أكبر انتعاش ممكن الق

   

مليون   800: "ناضلت لتقديم  قالت السيناتور آنا م كابالن، رئيسة لجنة التجارة والتنمية االقتصادية واألعمال الصغيرة
دوالر من منح التعافي من الجائحة للشركات الصغيرة في نيويورك، ولكن حتى اآلن، كان البرنامج مقيًدا جًدا حيث يتعذر  

ل جميع األنشطة التجارية التي كنا نعتزم مساعدتها بتلك األموال. يسعدني أن الحاكمة هوشول وإمباير ستيت عليه أن يشم
للتطوير قد وسعتا نطاق األهلية بموجب هذا البرنامج المهم، حتى نتمكن من إيصال هذه األموال إلى الشركات الصغيرة التي 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=51884d74-0e1375b3-518ab441-000babd9f75c-e2328015c700072f&q=1&e=4888f892-ba89-45bc-8403-b67b8610533b&u=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=06c13f5a-595a079d-06c3c66f-000babd9f75c-a335b2658d332456&q=1&e=4888f892-ba89-45bc-8403-b67b8610533b&u=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F


 

 

  nysmallbusinessrecovery.comة على زيارة موقع  هي في أمس الحاجة إليها. أحث كل صاحب شركة صغير
 اليوم للتعرف على البرنامج ومعرفة ما إذا كانوا مؤهلين اآلن."  

  
: "مع إتخاذ الشركات الخطوات الالزمة  قال عضو المجلس، هاري برونسون، رئيس لجنة التنمية االقتصادية بالمجلس

أمر حيوي لنجاحها. بصفتي صاحب شركة صغيرة، فأنا أعرف عن كثب   الستئناف عملياتها بالكامل، أعلم أن دعم الوالية
الصعوبات التي يواجهها المالك وموظفوهم. لم يوجد وقت أكثر مالئمة لتوسيع هذا البرنامج من هذا، حيث ستنتهي إعانات  

مال تجارية صحية مع وظائف ذات  البطالة قريًبا لمن تأثروا بالجائحة. أعلم أن المستقبل األقوى لعائالتنا يعتمد على إنشاء أع
 رواتب جيدة وسيساعد هذا البرنامج في تحقيق ذلك."  

  
: "توسيع األهلية لبرنامج منحة تعافي األعمال  قال عضو المجلس، آل ستيرب، رئيس لجنة األعمال الصغيرة بالمجلس

الصغيرة خطوة منطقية نحو توجيه المساعدة المالية الحاسمة لمزيد من األعمال والستمرار التعافي االقتصادي، وأنا سعيد  
مما    -اآلن  مليون دوالر فقط حتى   48مليون دوالر، تم توزيع   800ألن هذا حدث أخيًرا. من هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته  

يعني أن التمويل متاح للشركات الصغيرة التي كافحت للبقاء واقفة على قدميها خالل الجائحة. أنا أشجع أي شركة تحتاج إلى  
 تقديم طلب وسأعمل بجد مع الحاكمة هوشول لخروج هذا التمويل في أسرع وقت ممكن."  

   
دوالر أمريكي على أساس  50,000أمريكي وبحد أقصى    دوالر 5,000يتم احتساب المنح للحصول على منحة بحد أدنى  

. يجب أن تكون النفقات القابلة للتعويض والمتعلقة  2019إجمالي اإليصاالت السنوية الخاصة بشركات والية نيويورك لعام  
 ويمكن أن تشمل تكاليف الرواتب، واإليجار التجاري أو 2021أبريل   1إلى  2020مارس   1( حدثت من  COVID-19بـ)

مدفوعات الرهن العقاري للعقارات الموجودة في والية نيويورك، ودفع الضرائب على العقارات أو المدارس المحلية،  
وتكاليف التأمين والمرافق، وتكاليف معدات الحماية الشخصية الالزمة لحماية صحة وسالمة العمال والمستهلكين، وتكاليف  

ن اآلالت والمعدات؛ واإلمدادات والمواد الالزمة لالمتثال لبروتوكوالت الصحة  التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أو غيرها م
 (.  COVID-19والسالمة الخاصة بـ)

   
الذي من    -  NYSBusinessRecovery.ny.gov -تعمل إمباير ستيت للتطوير على إنشاء وصيانة الموقع اإللكتروني  

شأنه تسليط الضوء على الموارد المتنوعة المتاحة لدعم الشركات الصغيرة التي تسعى إلى التعافي من الجائحة. يتم تحديث  
 الموقع باستمرار كلما توفرت مزيد من التفاصيل ومعلومات التمويل.  
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