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مليون دوالر في إطار اإلغاثة من اآلثار المترتبة على الجائحة على ما يقرب   500الحاكم هوكول تعلن عن توزيع أكثر من 
  شركة صغيرة في جميع أنحاء الوالية 29,000من 

  
( المقدم من هيئة تطوير COVID-19) 19-يوفر برنامج منح تعافي األعمال التجارية الصغيرة المتأثرة بجائحة كوفيد

  19-إمباير ستيت شريان الحياة للشركات الصغيرة التي تعاني من ضائقة اقتصادية بسبب جائحة كوفيد
  

% إلى أعمال تجارية مملوكة ألشخاص من  90موظفين وذهب  10% من المنح إلى أعمال تشغل أقل من 98ذهب 
  األقليات ونساء

  
  

شركة صغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء والية نيويورك  29,000أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن ما يقرب من 
- مليون دوالر على شكل تمويل منح من خالل برنامج منح تعافي األعمال الصغيرة المتأثرة بجائحة 500قد منحت أكثر من 

شركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر والمنظمات الفنية والثقافية . أنشئ البرنامج لتقديم مساعدة منح مرنة لل19
  .19- المستقلة الهادفة للربح في والية نيويورك والتي عانت من صعوبات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد

  
  19-"الشركات الصغيرة هي العمود الفقري القتصاد واليتنا ومن أجل التعافي حقًا من أزمة كوفيد قالت الحاكمة هوكول،

من الضروري أن نستمر في نقل التمويل بكفاءة وبسرعة حتى تتمكن   تحتاج أعمالنا الصغيرة إلى أن نمد لها يد المساعدة.
  الشركات من الوقوف على قدميها والعودة إلى العمل." 

  
مليون دوالر لدعم   200الحاكمة هوكول بمواصلة دعم الشركات الصغيرة. لقد تقدمت باقتراح لتوفير ما يصل إلى  تلتزم 

  . 19-الشركات الصغيرة في المراحل المبكرة لضمان نجاحها على المدى الطويل مع تعافي نيويورك من آثار جائحة كوفيد
  

"لطالما كان برنامج منح يابة والرئيسة والمديرة التنفيذية المعينة، قالت هوب نايت مفوضة هيئة تطوير إمباير ستيت بالن
 Empire Stateهيئة تطوير إمباير ستيت )المقدم من 1-تعافي األعمال التجارية الصغيرة المتأثرة بجائحة كوفيد

Developement, ESD)   شريان الحياة لشركاتنا الصغيرة للوقوف على أقدامها بثبات. لقد عملنا بجد للحصول على هذا
التمويل حيث تشتد الحاجة إليه وأنا ممتنة للدعم الذي قدمته الحاكمة هوكول وكذلك لجميع أصحاب األعمال الصغيرة في  

  نيويورك الذين يعملون كل يوم إلعادة بناء اقتصادنا." 

  
% من هذه المنح وحصلت الشركات المملوكة 98على   -التي لديها عشرة موظفين أو أقل  -ركات الصغيرة حصلت الش

% من المنح. وهي الشركات التي تضررت بشدة من اآلثار المستمرة للجائحة وغالبًا ما يكون  90للنساء أو األقليات على  
  دوالر.  17,425حوالي  لديها أقل وصول إلى الموارد. يبلغ متوسط قيمة المنح المقدمة

  
مليون دوالر   2.5في أغسطس من العام الماضي، وسعت الحاكمة هوكول البرنامج ليشمل الشركات التي تصل عائداتها إلى 

دوالر، كما زاد أيًضا الحد األقصى للشركات التي تلقت قروًضا من برنامج حماية الرواتب الفيدرالي    500,000أمريكي من 
مح آلالف الشركات الصغيرة األخرى للتقدم بطلبات للحصول على  دوالر مما س 250,000دوالر إلى  100,000من 

  تمويل.
  



تعد المساعدة الفردية والندوات عبر اإلنترنت ومركز االتصال الذي استقبل بالفعل ما يقرب   ال يزال التمويل متاًحا للبرنامج.
وير إمباير ستيت لمساعدة الشركات لغة أمثلة على الدعم المتاح من خالل هيئة تط  14مكالمة ومواد في  295,000من 

  الصغيرة في الوصول إلى هذا التمويل المهم.
  

، تفضل بزيارة 19-لمعرفة المزيد حول هذا البرنامج وغيره من برامج اإلغاثة من آثار جائحة كوفيد
initiative-recovery-pandemic-https://esd.ny.gov/business تمتلك هيئة تطوير إمباير ستيت شبكة من .

ة وخدمات الدعم ألصحاب المشاريع والشركات الصغيرة المنظمات الشريكة التي تقدم اإلرشادات والتدريب والمساعدة الفني
على مستوى الوالية والتي ستقدم المساعدة في طلبات المنح والقروض الفيدرالية لإلغاثة من آثار الجائحة والخاصة بوالية 

assist-available-https://esd.ny.gov/organizations-لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة . نيويورك
businesses.  

  
"بالكاد نجت العديد من الشركات الصغيرة في واليتنا من تحديات  قالت عضوة مجلس الشيوخ عن الوالية آنا م. كابالن،

الجائحة، وال يزال الطريق إلى األمام غير مؤكد بينما نبحر في رحلة تعافي ليست سهلة كما كان يأمل كل منا. كانت برامج  
الصغيرة المتأثرة بالجائحة حيوية إلبقاء األبواب مفتوحة أمام اآلالف من الشركات   مثل برنامج منح تعافي األعمال التجارية

الصغيرة في جميع أنحاء الوالية ولكن يجب عمل المزيد إليصال األموال إلى أيادي أولئك الذين ما زالوا يصارعون من أجل  
الصغيرة ويجب علينا سن مقترح الحاكمة هوكول البقاء. حان الوقت لتوسيع هذا البرنامج للوصول إلى المزيد من الشركات 

  لدعم الشركات الصغيرة التي تم تشكيلها حديثًا والتي تحاول االنطالق." 
  

"بصفتي مالًكا سابقًا لمشروع صغير، أعرف مدى صعوبة تحويل فكرة إلى عمل تجاري ناجح   قال آل ستيرب عضو الجمعية،
خالل األوقات العادية ناهيك عن جائحة عالمية وصعوبات اقتصادية غير مسبوقة. كان برنامج منح تعافي األعمال التجارية  

ئحة حيث قدم المساعدة للشركات الصغيرة وشركات جزًءا مهًما من استجابة نيويورك للجا 19-الصغيرة من آثار جائحة كوفيد
( وكذلك  Minority/Women-owned Business Enterprise, MWBEتملكها نساء أو أشخاص من األقليات )

أولئك الذين لم يتأهلوا للحصول على المساعدة الفيدرالية أو يحتاجون إلى دعم إضافي. بصفتي رئيًسا للجنة األعمال الصغيرة 
لجمعية، التقيت مباشرةً بأصحاب األعمال في جميع أنحاء الوالية للمساعدة في صياغة برنامج منح يعالج بشكل مباشر  التابعة ل

احتياجاتهم األكثر إلحاًحا. لقد وصل برنامج المنح إلى مرحلة بارزة وأنا أتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات المؤهلة تستخدم  
لك أولئك الذين يعيشون في المناطق المحرومة اقتصاديًا. أشكر الحاكمة كاثي هوكول برنامج المنح الحيوية هذا بما في ذ

لدعمها المستمر لمجتمع األعمال في واليتنا على طريق التعافي ودفعها المتجدد لتعزيز روح المبادرة في واليتنا. ومع ذلك، 
صالح للمساعدة في توفير إغاثة إضافية للشركات فإن عملنا لم ينته بعد. سأستمر في العمل مع قادة الوالية وأصحاب الم

 ".   23-2022المتعثرة في ميزانية الوالية للعام 
  

  حول شركة إمباير ستيت للتطوير
(. تتمثل مهمة www.esd.ny.gov( هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويورك ) ESDإن تنمية إمباير ستيت )

وفرص اقتصادية جديدة، وزيادة  التعليم من أجل التنمية المستدامة في تعزيز اقتصاد قوي ومتنامي، وتشجيع خلق فرص عمل
اإليرادات للدولة وبلدياتها، وتحقيق اقتصادات محلية مستقرة ومتنوعة. من خالل استخدام القروض والمنح واإلعفاءات 

الضريبية وأشكال أخرى من المساعدة المالية، يسعى التعليم من أجل التنمية المستدامة إلى تعزيز االستثمار التجاري الخاص  
هي أيًضا الوكالة   ESDلتحفيز خلق فرص العمل ودعم المجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء والية نيويورك. كما أن  والنمو

"، العالمة  I LOVE NYاإلدارية الرئيسية التي تشرف على مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية لوالية نيويورك وتسويق " 
من المعلومات حول المجالس اإلقليمية و إمباير ستيت للتطوير، تفضل بزيارة   التجارية السياحية الشهيرة في الوالية. لمزيد

govwww.regionalcouncils.ny.  وwww.esd.ny.gov.  
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