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  الجديد في مقاطعة أونتاريو REALEATSالحاكمة هوكول تعلن عن االفتتاح الرسمي الكبير لمقر 
  

  قدم مربع في مدينة جنيف 80,000خدمة توصيل الوجبات الطازجة تنتقل إلى منشأة إنتاج تبلغ مساحتها 
  

  اإلستراتيجية الشاملة للمنطقة لتنشيط المجتمعات وتنمية االقتصاد -" Finger Lakes Forwardيكمل المشروع "
  
  

قدم مربع   80,000بمساحة  RealEatsأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم االفتتاح الرسمي الكبير لخدمة توصيل الوجبات 
في األصل  RealEats( في مدينة جنيف، مقاطعة أونتاريو. تقع 20و 5)الطريقين  Montmorency Way  1تقع في 

في مركز تطوير المشاريع في جنيف، وهو حاضنة أعمال محلية، وسوف ينتج ويشحن وجبات مطبوخة بالكامل وطازجة من  
شخًصا. يعتمد هذا التوسع على  160المزرعة وقابلة للتخصيص من موقع جنيف الجديد، حيث توظف حاليًا ما يقرب من 

ة في منطقة البحيرات اإلصبعية، وهو جزء مركزي من خطة التنمية االقتصادية  قطاع الزراعة وتجهيز األغذية النابض بالحيا
Finger Lakes Forward   .المصممة إقليميًا 

  
تشتهر والية نيويورك عالميًا بامتالكها بعًضا من أفضل المنتجات الغذائية في العالم، وتعد الصناعة الزراعية جزًءا مهًما من  "

"من خالل االستمرار في البناء على استثماراتنا في الشركات  قالت الحاكمة هوكول.  الوالية،"اقتصاد الوالية على مستوى 
، فإننا ندعم الشركات الناشئة التي تركز على مستقبل قطاع األعمال التجارية الزراعية. نحن  RealEatsالناجحة مثل 

  تعزيز االقتصادات اإلقليمية وعلى مستوى الوالية."ملتزمون بتعزيز هذه األفكار المبتكرة، وتعزيز نمو الوظائف، وزيادة 
  

، وجبات صحية مضبوطة الحصص ومطبوخة بأيدي طهاة إلى 2017، التي تأسست في عام  RealEatsتقدم شركة 
نيويورك، وتحديًدا جنيف، لتوسعها، بسبب   RealEatsالمنازل في معظم أنحاء الواليات المتحدة بشكل مباشر. اختارت  

مركزي في منطقة البحيرات اإلصبعية الزراعية ذات الشهرة العالمية. تعد جنيف أيًضا موطنًا لمركز التميز في  موقعها ال
وهو أول مرفق من نوعه يجمع شركاء متعددين  -( Cornell AgriTechاألغذية والزراعة في كورنيل للتقنيات الزراعية )

 لصناعات الغذائية في نيويورك. لتحفيز تطوير األعمال التجارية في قطاعي الزراعة وا
  

"نحن محظوظون للغاية ألننا وجدنا مكانًا في البحيرات اإلصبعية يوجد فيه   قال دان وايز، رئيس الشركة والمدير التنفيذي: 
كل الطعام الحقيقي. لم أكن أتخيل أن فكرة حل معضلة عشاء عائلتي ستصبح شراكة مهمة بين القطاعين العام والخاص، 

لبناء مستقبل غذائي أفضل. نحن ممتنون بصدق للمساعدة الرائعة من وكالة إمباير ستيت للتطوير، ووالية نيويورك،   ومكرسة
ومقاطعة أونتاريو، ومدينة جنيف، ومركز التميز لألغذية والزراعة في كورنيل للتقنيات الزراعية، والدعم الهائل من  

 Armory Square، وشركة Hamilton Laneيورك، وشركة مستثمرينا، وصندوق التقاعد المشترك بوالية نيو
Ventures وشركة ،Excell Partners and GNC  والتي كانت ضرورية لتوسعنا. إن هذا التعاون الفريد مكَّن ،
RealEats  وظيفة محلية جديدة، وإجراء استثمارات كبيرة في مجتمعنا، ومساعدة الناس في جميع أنحاء   160من خلق

 البالد على االستمتاع بالفوائد الغذائية لألغذية الحقيقية الصحية." 
  

دوالر،  500,000المستمر في جنيف من خالل منحة قدرها  RealEatsدعمت وكالة إمباير ستيت للتطوير سابقًا نمو 
،  FLXFWD Venture Fund، التي تدير صندوق Excell Partnersمليون دوالر من شركة   2.45واستثمار بقيمة  

ماليين دوالر من خالل برنامج االئتمان الضريبي   3بدعم من مبادرة تنشيط المناطق الشمالية. كما يتم توفير ما يصل إلى 



Excelsior Jobs زامات الوظيفية الموعودة. تتميز الشركة أيًضا بكونها الفائز األول في  القائم على األداء مقابل االلت
بقيمة مليون دوالر لألغذية والزراعة التي تدعمها الوالية والمخصصة لتنمية مجموعة ابتكارات دائمة   Grow-NYمسابقة  

  بي بوالية نيويورك.في صناعة األغذية الزراعية في البحيرات اإلصبعية وفي مناطق وسط نيويورك والشطر الجنو
  

المراقب المالي لوالية نيويورك   باإلضافة إلى ذلك، من خالل برنامج االستثمار في األسهم الخاصة داخل الوالية، استثمر
 Armoryفي خمسة استثمارات منفصلة من خالل شركائها شركة  RealEatsمليون دوالر في  7.8توماس بي دينابولي 

Square Ventures  وشركةHamilton Lane مليار دوالر في أكثر من   1.6. واستثمر صندوق التقاعد الحكومي
.  2001% منذ عام 10شركة من خالل برنامج األسهم الخاصة هذا، مما أدى إلى تحقيق معدل عائد داخلي بنسبة  500

لقطاع الخاص في  يشترك صندوق التقاعد المشترك لوالية نيويورك مع شركات االستثمار في االستثمار في شركات ا
  نيويورك.

  
"يعد التوسع المستمر لهذه الشركة  قالت هوب نايت، المفوضة والرئيسة والمديرة التنفيذي لوكالة إمباير ستيت للتطوير:

المبتكرة في مقاطعة أونتاريو خبًرا رائعًا، ال سيما بالنظر إلى التعزيز الذي يحظى به المزارعون المحليون نتيجة التزام  
RealEats   المستمر باستخدام األطعمة ذات المصادر اإلقليمية في وجباتهم الُمعدَّة من قبل الطهاة. إن الصناعة الزراعية في

واقتصادنا على مستوى الوالية، وليس هناك مكان أفضل للشركة لتقوية   RealEatsنيويورك هي ‘الخلطة السرية’ لنجاح 
 لبحيرات اإلصبعية الجميلة الوفيرة." ‘جذورها’ و‘تنمية’ أعمالها أفضل من منطقة ا

  
إنها تلبي طلب  هي قصة نجاح محلية في نيويورك.  RealEats" دينابولي:  قال المراقب المالي لوالية نيويورك توماس بي

المستهلكين المتزايد على خيارات عشاء صحية وسهلة التحضير تصل إلى باب منزلك، والعديد منها مصنوع من طعام طازج  
ألن الشركة تحقق   RealEatsماليين دوالر في   8من البحيرات اإلصبعية. استثمر صندوق التقاعد الحكومي ما يقرب من 

ادة الطلب على خدمات الوجبات عبر اإلنترنت. نحن فخورون بمساعدة هذا العمل التجاري  نتائج وتظهر إمكانات كبيرة مع زي
في نيويورك على التوسع في منشأة جديدة. نحن نضع دوالرات التقاعد للعمل في كل ركن من أركان واليتنا، مع تحقيق عوائد  

  اعد آمن."استثمارية قوية حتى يتمكن العاملون في القطاع العام من الحصول على تق
  

هو عرض ال يصدق للتنوع واإلبداع الذي نراه في جميع أنحاء   RealEats" قال مفوض الزراعة بالوالية ريتشارد أ. بول: 
ستستخدم أطعمة نيويورك في وجباتهم مع استمرارها في    RealEatsالصناعة الزراعية في نيويورك. أنا متحمس ألن 

لى دعم مزارعينا ومنتجيننا وتسليط الضوء على أفضل ما تقدمه واليتنا. أهنئ  التوسع وإعادة االبتكار، مما يساعد ع
RealEats   على هذا االفتتاح الكبير في جنيف، جوهر البحث واالبتكار في مجال الغذاء، وأتطلع إلى شراكة رائعة للمضي

  قدًما."
  

في جنيف والمنطقة   RealEatsمقر شركة نحن فخورون بأن يكون " قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية بام هيلمينغ:
، نشكركم  RealEatsهي قصة نجاح مبنية على االبتكار والتعاون. إلى دان وايز وفريق  RealEatsالرابعة والخمسين. 

على استثماراتكم المستمرة في منطقة البحيرات اإلصبعية، ال سيما التزامكم تجاه مزارعينا المحليين واألطعمة الرائعة التي 
ينتجونها. شكًرا لمدينة جنيف، وكورنيل للتقنيات الزراعية، ومركز التميز لألغذية والزراعة، ومقاطعة أونتاريو، ووكالة 

ونجاحها. البحيرات اإلصبعية هي حقًا حاضنة لألغذية  RealEatsوجميع الذين دعموا نمو   إمباير ستيت للتطوير،
  والمشروبات واألعمال الزراعية. لنستمر في النمو!"

  
هو مثال رئيسي على صناعة األعمال  RealEats"المقر الجديد لشركة قال عضو الجمعية التشريعية جيف غاالهان: 

الطبيعة   RealEatsمن خالل توفير خيارات وجبات مستدامة وصحية، توضح  في نيويورك. الزراعية النابضة بالحياة
ليست ُمنشئة وظائف في حد ذاتها فحسب، بل إنها تدعم الوظائف الزراعية   RealEatsالمتنوعة لالقتصاد الزراعي. إن 

إضافة رائعة إلى   RealEatsكانت  لقد  عبر البحيرات اإلصبعية من خالل الحصول على الطعام من المزارعين المحليين.
  جنيف وأنا على يقين بأن هذا المقر الجديد سيمكنها من مواصلة النمو والنجاح في مقاطعة أونتاريو."

  
كانت بحاجة إلى مساحة أكبر وكانت تفكر في المبنى   RealEats"عندما سمعنا أن قال مسؤول مدينة جنيف مارك فينوتي: 

أردنا أن يبقى هذا العمل المتنامي في جنيف، لذلك وافقت المدينة دون  الفارغ الكبير في المدينة، قدمنا الدعم الكامل من طرفنا. 



نهنئكم ونرحب بكم في مدينة  تردد على أن تكون مقدمة الطلب إلى برنامج منح تنمية المجتمعات للمساعدة في تكاليف الترميم.
  جنيف." 

  
هي  Real Eats"إن : LOCATE Finger Lakesقال عضو مجلس شيوخ الوالية المتقاعد مايكل نوزوليو، رئيس 

قام مؤسسها ومديرها التنفيذي دان وايز ببناء شركة إبداعية ومبتكرة من خالل    قصة نجاح حقيقية في البحيرات اإلصبعية.
إقامة شراكات مهمة مع مدينة جنيف ومقاطعة أونتاريو ووكالة إمباير ستيت للتطوير في والية نيويورك ومركز التميز في  

من خالل مبادرة دان وعمله    بحيرات اإلصبعية. كورنيل للتقنيات الزراعية والنظام البيئي الحيوي والمتنوع إلنتاج الطعام في ال
وظيفة،  160في جذب آالف العمالء، وأنتجوا ماليين الوجبات، واستحدثوا أكثر من  Real Eatsالجاد، نجح هو وفريقه في 

الطعام   وقدموا نهًجا ديناميكيًا جديًدا عالي التقنية لجلب الطعام الصحي من مزارع عائالت البحيرات اإلصبعية إلى طاوالت
  في جميع أنحاء الواليات المتحدة."

  
قال الرئيسان المشاركان لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي للبحيرات اإلصبعية، بوب دافي، الرئيس والمدير التنفيذي  

ية "يدرك مجلس التنم( في جينيسيو: SUNYلغرفة تجارة روتشستر الكبرى، ودينيس باتلز، رئيس جامعة والية نيويورك )
( أن الزراعة وصناعة األغذية تتغير بسرعة، حيث يطالب المستهلكون FLREDCاالقتصادية اإلقليمي للبحيرات اإلصبعية )

هي نوع من الشراكة المبتكرة التي يلتزم المجلس بدعمها، وهي   RealEatsبأغذية صحية وعالية الجودة ومزروعة محليًا.  
  شراكة ستخلق فرص عمل وفرص نمو في هذه الصناعة الحيوية لسنوات قادمة."

  
قالت كاثرين يونغ، المديرة التنفيذية لمركز والية نيويورك للتميز في مجال األغذية والزراعة في كورنيل للتقنيات  

لقد اكتسبت مكانًا على طاوالت الناس عبر مساحة   والتزامها منحها التميز في السوق. RealEats"إن ابتكار الزراعية: 
واسعة من أمريكا، حيث قدمت عدًدا ال يحصى من الوجبات اللذيذة والمغذية لألفراد والعائالت الذين يبحثون عن مكونات  

البحيرات اإلصبعية ورائدة قادمة في نظام األغذية   أسست الشركة ذاتها كصاحبة عمل رئيسي في صحية ومذاق رائع وراحة.
تفخر كورنيل بالعمل معهم من خالل   الزراعية في نيويورك الذي يغذي الوظائف والنمو االقتصادي، ويعزز مزارع عائلتنا.

نحن على   ، ونتطلع إلى االستمرار في أن نكون مصدًرا لهم.Grow-NY، و Food Venture Centerمركز التميز، و 
  قة بأنهم سيحققون الكثير من النجاح المستمر مع ازدهارهم وتنميتهم في موقعهم الجديد."ث
  

 RealEats"إن  :Hamilton Laneقال ديفيد هيلغرسون، العضو المنتدب لالستثمارات المباشرة في األسهم في شركة 
( لشركات نيويورك  NYSCRFهي مثال رائع لدعم نمو رأس المال الذي يقدمه صندوق التقاعد المشترك لوالية نيويورك )

في منشأة تصنيع األغذية  RealEatsالمساعدة في تمكين التوسع المستمر لشركة  Hamilton Laneيسر شركة  الشمالية.
  ر استدامة ومن مصادر إقليمية ومراعية للصحة."المتقدمة هذه لدعم الحركة نحو تفضيالت غذائية أكث

  
او مراسلة   /https://www.realeats.com، تفضل بزيارة: RealEatsللحصول على معلومات إضافية حول 

 .comsupport@realeats 
  

  Finger Lakes Forwardتسريع مشروع  
" المخطط الشامل للمنطقة لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتنمية مجتمعية.  Finger Lakes Forwardيكمل إعالن اليوم عن "

تركز الخطة المصممة إقليمياً على االستثمار في الصناعات الرئيسية بما في ذلك الضوئيات والزراعة وإنتاج الغذاء والتصنيع  
مليون دوالر  500باستثمار حكومي قيمته  Finger Lakes Forwardالمتقدم. اآلن، تعمل المنطقة على تسريع مشروع 

مليون دوالر سيحفز الشركات الخاصة على  500. إن استثمار الوالية البالغ من خالل مبادرة تنشيط شمال والية نيويورك
وظيفة جديدة. تتوفر المزيد  8.200وخطة المنطقة، كما قُدمت، وتوفر ما يصل إلى  -مليار دوالر  2.5استثمار ما يزيد عن 

   هنا. من المعلومات
  

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

التعليم من أجل التنمية المستدامة في 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  

عدة المالية، يسعى التعليم من أجل التنمية المستدامة إلى تعزيز االستثمار التجاري الخاص  الضريبية وأشكال أخرى من المسا

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.realeats.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C539737b12f6b43f9441608da4fb6e4b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909944186228446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YDetgV9q0ZPRr3FFTA7amXbsyDgAOzC9j0svu8%2FiVX0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.realeats.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C539737b12f6b43f9441608da4fb6e4b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909944186228446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YDetgV9q0ZPRr3FFTA7amXbsyDgAOzC9j0svu8%2FiVX0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.realeats.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C539737b12f6b43f9441608da4fb6e4b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909944186228446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YDetgV9q0ZPRr3FFTA7amXbsyDgAOzC9j0svu8%2FiVX0%3D&reserved=0
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