
 
 الحاكمة كاثي هوكول    14/12/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ستقوم بإنشاء مقرات لها في الواليات المتحدة في  الحاكمة هوكول تعلن أن شركة دلتا إكس العالمية ومقرها تورنتو 
 وظيفة جديدة   100روشيستر، مما يخلق أكثر من  

  
  مليون دوالر لتجديد مبنى ليك أفنيو في مجمع ايست مان التجاري 25ستستثمر شركة التشفير والتعرف   

  
  ستجدد الشركة أيًضا المبنى الفارغ الموجود بالقرب من المطار من أجل عمليات التصنيع 

  
اإلستراتيجية الشاملة للمنطقة لتنشيط   - " Finger Lakes Forwardتقوم استثمارات والية نيويورك بتكملة "

  المجتمعات وتنمية االقتصاد
  

  اهنعروض المنشأة الجديدة متاحة  
  

أعلنت اليوم الحاكمة كاثي هوكول أن شركة دلتا إكس جلوبال كورب التزمت بتأسيس مقرها البحثي والتصنيعي في الواليات  
  25  المسماة دلتا اكس ايماجن، المتحدة في مدينة روتشستر، مقاطعة مونرو. سوف تستثمر شركة التكنولوجيا المتقدمة،

للضوئيات والتجميع والتغليف باإلضافة   AIMليك أفنيو، وهي موطن اختبار  1964مليون دوالر لشراء وتجديد المبنى في 
إلى المنشأة الثانية بالقرب من مطار فريدريك دوغالس غريتر روتشستر الدولي. تخطط الشركة إلنشاء مرفق البحث  

ستكون عمليات التصنيع في منشأة ايربارك رود. نتيجة لذلك، التزمت شركة  والتطوير الخاص بها في موقع ليك أفنيو بينما 
تتوقع الشركة أن تعمل بكامل طاقتها في   فرصة عمل جديدة في المنطقة. 102دلتا اكس غلوبال كروب بتوفير ما يصل إلى 
 . 2026مدينة روتشستر بحلول الربع األول من عام 

  
من   كس غلوبال إلى والية نيويورك سيغير قواعد اللعبة بالنسبة القتصاد فنغر ليكس."انتقال دلتا ا قالت الحاكمة هوكول،

خالل إعادة تطوير هذا المرفق، ستخلق هذه الشركة ذات التفكير المستقبلي وظائف جيدة وتساعدنا في إعادة بناء هذه المنطقة  
ر ال تقدر بثمن، وأنا أتطلع إلى العمل معهم ألننا  بعد المصاعب التي سببها الوباء. إن فرص العمل التي سيوفرها هذا المق

  نخلق نيويورك أفضل وأقوى."
  
حاليًا طابقين من منشأة ليك أفنيو وستبقى في الموقع. مع التوسع في روتشستر، ستعمل دلتا   AIMتحتل منشأة صوتيات  

والطباعة الرقمية، على تطوير شبكة سلسلة   اكس غلوبال، المعروفة عالميًا كشركة رائدة في حلول أمان البيانات والضوئيات
  التوريد للتعاون والتطوير واالختبار والتصنيع ألجهزة السيليكون الضوئية والمكونات.

  
دلتا اكس غلوبال كروب هي شركة مبتكرة قائمة على األداء تصمم وتهندس وتصنع حلواًل مؤتمتة بالكامل وعالية األداء  

ومنصات الطباعة واألمن والتشفير. تخدم شركة التكنولوجيا العالية العمالء في مجاالت الرعاية   لألتمتة الصناعية والرقمية
الصحية والمعرف واالتصاالت والمدفوعات والتجارة اإللكترونية وصناعات السلع االستهالكية من بين أمور أخرى في  

  جميع أنحاء العالم.
  
"يستمر طلب السوق على التصنيع المتقدم وحلول  اوستاب -قال الرئيس التنفيذي لشركة دلتا اكس غلوبال، ديريك دلوش 

تبحث الحكومات بشكل متزايد عن حلول في التقنيات    في تجاوز كل التوقعات، كعالمات تجارية عالمية و   التحول الرقمي
وسلسلة التوريد. توفر دلتا اكس حلول تساعد عمالء القطاعين الخاص والعام   الرقمية لتحسين األمان والكفاءات التشغيلية

على إنشاء سلسلة إمداد أكثر قوة لمنتجات وتقنيات وخدمات المهام الحرجة. إن عملنا الفريد في وضع جيد لتلبية تلك 
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رائعة في توفير قدرة التحول  االحتياجات، وسيكون إطالق منصة دلتا اكس ايماجن هنا في روتشستر، نيويورك خطوة أولى 
الرقمي الموسعة لعمالئنا في الواليات المتحدة. تشتهر مدينة روتشستر برعاية المواهب من خالل جامعات األبحاث الرائدة 
في البالد مع الخريجين وأعضاء هيئة التدريس الذين يعالجون المشكالت التكنولوجية ذات التعقيد العالي. إضافة إلى ذلك، 

شركات مثل كوداك وويغمانز وزيروكس ثقافة االلتزام باالبتكار. عندما يتعلق األمر بإنشاء موقع لمقرنا الرئيسي في  طورت 
نتطلع إلى بناء نشاط تجاري ناجح، وخلق الفرص   الواليات المتحدة، لعب القرب من المواهب وسلسلة التوريد دوًرا مهًما. 

 يمة ومنطقة فنغر ليكس." مع االستفادة من موارد هذه المدينة العظ
  
قدم مربع من غرف األبحاث والمساحات الجاهزة،  260,000ستعزز الشركة البنية التحتية الحالية للمرافق التي تبلغ  

وتسمح للشركات الناشئة والشركات الصغيرة بإعادة دعم تصنيع أشباه الموصالت أو التفكير في نموذج أعمال قائم على  
تصميم الضوئيات األمريكي الحالي للشركة على مسابك العقود، الموجودة بشكل أساسي في شرق آسيا،   المسبك. يعتمد قطاع

لتصنيع منتجاتها والمبيعات للعمالء خارج الواليات المتحدة، وال سيما في الصين. سيكون لمشروع دلتا اكس ايماجن فاب  
قدم مربع من   80,000ئة مع قدرته على الوصول إلى أكثر من تأثير إيجابي على األعمال التجارية النموذجية للمسبك المبتد 

  مساحة غرف األبحاث المتاحة في موقع ليك أفنيو.
  

مليون دوالر من خالل برنامج االئتمان الضريبي الوظائف الممتازة في مقابل   3.5سيوفر تطوير امباير ستيت ما يصل إلى 
نة روتشستر ومؤسسة روتشستر الكبرى الشركة أيًضا في هذا المشروع  التزامات خلق الوظائف. تساعد مقاطعة مونرو ومدي

 ذي التفكير المستقبلي.  
  
"إن قرار شركة دلتا  قال الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة تطوير امباير ستيت، والمدير التنفيذي والمفوض هوب نايت،  

نطقة فنغر ليكس خبر رائع. من خالل جهود الحاكمة اكس غلوبال كروب بتأسيس مقرها الرئيسي في الواليات المتحدة في م 
المركزة لدعم تنشيط االقتصادات اإلقليمية، تستفيد شركات التكنولوجيا المتقدمة من المواهب والموارد المحلية لخلق فرص  

   العمل وفرص السوق في المستقبل."
  

تعتمد خطوة شركة التكنولوجيا الفائقة على النجاح المستمر لمجمع ايست مان لألعمال، وهو الموقع الذي بدأت فيه كوداك  
في تصنيع أفالم التصوير والورق أموري منذ قرن مضى. تتواصل جهود إعادة استخدام المبنى، مما يساعد على تنشيط  

شخص. باإلضافة إلى دلتا اكس غلوبال   6,000شركة، ويعمل بها أكثر من   114المنطقة. اليوم، يدعم المبنى ما يقرب من 
هاريس و كولومبيا كير و اورثو كلينكل دايغنوستكس  3كروب، فإن لي ديستري للطعام والشراب وكوداك ودو بونت و ل

ال. تعد إعادة والف بيتس والي سايكل و اكويس ديفيلوبمنت هي من بين العديد من الشركات العاملة في حرم األعم
   تخصيص مجمع ايست مان لألعمال أولوية قصوى لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي فنغر ليكس.

  
"أنا فخور بالترحيب بشركة دلتا اكس غلوبال كروب في منطقتنا. من خالل توفير رواتب  قال السناتور جيريمي أ. كوني،  

االستثمار في تعزيز تنشيط وسط المدينة ويواصل إرثًا من االبتكار في  جيدة ووظائف مستدامة ونمو اقتصادي، يساعد هذا 
الموقع حيث بدأ جورج إيستمان جيله في تحديد العمل. أنا ممتن لشركة تطوير امباير ستيت و غريتر روتشستر انتربرايز و  

ه المقر الرئيسي للصناعة في  ودينة روتشستر و مقاطعة مونرو على دعمهم لهذه الشراكة وأتطلع إلى التأثير الذي سيحدث
  ."Finger Lakes Forwardالقرن الحادي والعشرين في تجهيز 

  

يستمر تاريخ روتشستر  "إعالن اليوم يعكس النمو االقتصادي الذي يحدث في منطقتنا.  قالت عضوة الجمعية سارة كالرك، 
فرصة عمل جديدة عالية   100الغني في التصنيع والبحث فقط من خالل التزام دلتا اكس بمنطقتنا، مع توفير أكثر من 

الجودة. شكًرا لك ، دلتا اكس، على اختيارك روتشستر و فنغر ليكس فوروارد و تطوير امباير ستيت الستثماراتك المستمرة 
  ية واالقتصاد."في القوى العاملة المحل

  
هذه الخطوة التي أجرتها شركة دلتا اكس غلوبال كروب تثبت أيًضا سبب تسمية   " قال المدير التنفيذي للمقاطعة آدم بيلو، 

مقاطعة مونرو مؤخًرا بأنها المنطقة األولى في المقاطعة لالنطالق اقتصاد االبتكار لألمة. مقاطعة مونرو ليست فقط رائدة  
القتصادية، ولكنها موطن مثالي لشركات التكنولوجيا، والوظائف الماهرة عالية األجر التي تنتجها. نحن فخورون  في التنمية ا

  بدعم هذه الشركات، ونشكر والية نيويورك على استمرارها في تعزيز نمو الوظائف في منطقتنا." 

  



"اإلعالن عن المزيد من الوظائف عالية التقنية القادمة إلى إيستمان بيزنس   قال رئيس بلدية روتشستر، جيمس سميث، 
بارك يستمر في نهضة روتشستر كمدينة للشركات بدالً من مدينة الشركة. يسعدني أن حكومة المدينة كانت قادرة على 

رة مثل دلتا اكس إلى الشراكة مع الحاكمة هوكول وشركائنا اآلخرين في الحكومة والقطاع الخاص لجلب شركة متطو 
  مجتمعنا."

  
"أريد أن أرحب بشركة دلتا اكس غلوبال كروب في مدينة روتشستر. سيؤدي  قال رئيس بلدية روتشستر، مالك إيفانز،  

مليونًا في منشأة ليك أفنيو إلى زيادة حيوية مدينة روتشستر. أحيي دلتا اكس  25فرصة عمل واستثمار  100خلق أكثر من 
في قرار دلتا اكس غلوبال  ESDبالمواهب المواهب الموجودة في في روتشستر، كما أنني ممتن للدور الذي لعبته العترافها 

  كروب بتأسيس مقر رئيسي في مدينتنا العظيمة."
  
قال الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة روتشستر الكبرى، بوب دافي، الرئيس المشارك للجنة التنمية االقتصادية  

"نرحب بشركة دلتا اكس غلوبال كروب في مدينة روتشستر الكبرى، منطقة نيويورك، حيث توفر  قليمية في فنغر ليكس، اإل
المواهب والموارد وتاريخ االبتكار أرًضا خصبة لنمو وتقدم هذه الشركة ذات التفكير المستقبلي. شكًرا للحاكمة كاثي هوكول،  

عمدة مدينة روتشستر المنتخب مالك إيفانز لمساعدتهم في وضع دلتا اكس غلوبال  والمدير التنفيذي للمقاطعة آدم بيلو، و
  كروب لتحقيق النجاح في منطقتنا."

  

"المواهب وشركاء األعمال  قال مات هورلبوت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة غريتر روتشستر انتربرايز،  
اإلستراتيجيين والقدرة على االتصال واالستفادة من األصول بسرعة جعلت من منطقة روتشستر الكبرى بنيويورك الموقع 

الذكي لتوسع دلتا اكس. تعاون العديد من شركاء التنمية االقتصادية لضمان حصول دلتا اكس غلوبال على حزمة شاملة من  
  نمو أعمالها." المزايا لتسريع خطط

  
  .هنا  تتوفر معلومات إضافية حول دلتا اكس غلوبال كروب  
  

  Finger Lakes Forwardتسريع مشروع  

" المخطط الشامل للمنطقة لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتنمية  Finger Lakes Forwardيكمل إعالن اليوم عن "
تركز الخطة المصممة إقليمياً على االستثمار في الصناعات الرئيسية بما في ذلك الضوئيات والزراعة وإنتاج  مجتمعية. 

باستثمار حكومي قيمته   Finger Lakes Forwardالغذاء والتصنيع المتقدم. اآلن، تعمل المنطقة على تسريع مشروع 
مليون دوالر سيحفز   500. إن استثمار الوالية البالغ مليون دوالر من خالل مبادرة تنشيط شمال والية نيويورك 500

 8.200وخطة المنطقة، كما قُدمت، وتوفر ما يصل إلى   - مليار دوالر  2.5الشركات الخاصة على استثمار ما يزيد عن 
 .  هنا وظيفة جديدة. تتوفر المزيد من المعلومات

  
  حول شركة إمباير ستيت للتطوير

امة في هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويورك. تتمثل مهمة التعليم من أجل التنمية المستد   إمباير ستيت للتطوير
تعزيز اقتصاد قوي ومتنامي، وتشجيع خلق فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة، وزيادة اإليرادات للدولة وبلدياتها، وتحقيق  

اقتصادات محلية مستقرة ومتنوعة. من خالل استخدام القروض والمنح واإلعفاءات الضريبية وأشكال أخرى من المساعدة  
المستدامة إلى تعزيز االستثمار التجاري الخاص والنمو لتحفيز خلق فرص العمل ودعم  المالية، يسعى التعليم من أجل التنمية

هي أيًضا الوكالة اإلدارية الرئيسية التي تشرف على مجالس  ESDالمجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء والية نيويورك. 
لعالمة التجارية السياحية الشهيرة في  "، اI LOVE NEW YORKالتنمية االقتصادية اإلقليمية لوالية نيويورك وتسويق "

  . هنا و هنا الوالية. تتوفر المزيد من المعلومات حول المجالس اإلقليمية و تطوير امباير ستيت 
  

###  
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