
 
 الحاكمة كاثي هوكول  27/6/2022 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول تدعو الشركات الصغيرة للتحقق من أهليتها لالستفادة من برنامج االئتمان الضريبي للتكاليف الضريبية 
  (COVID-19مليون دوالر والمتعلقة بجائحة ) 250الرأسمالية التي تبلغ قيمتها 

  
اليف المتكبدة لزيادة األمان ضد موظف أو أقل على ائتمانات ضريبية للتك 100قد تحصل الشركات الصغيرة التي تضم 

  ( COVID-19عواقب جائحة )
  

  هنا تتوفر أداة التحقق
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن افتتاح أداة االستقبال األولية لمساعدة الشركات الصغيرة في تحديد أهليتها لبرنامج 
سيدعم برنامج االئتمان الضريبي للتكاليف الرأس  (. COVID-19االئتمان الضريبي للتكاليف الرأس مالية المتعلقة بجائحة )

مليون دوالر الشركات الصغيرة التي قامت باستثمارات لالمتثال ألوامر   250( بقيمة COVID-19مالية المتعلقة بجائحة )
توفير  (. إذا اعتبرتك أداة الفحص مؤهالً فسيتم COVID-19ولوائح الطوارئ أو لزيادة السالمة العامة استجابة لجائحة )

  رابط لتقديم الطلبات عند فتح تطبيق البرنامج.
  

"لقد أصابت الجائحة الشركات الصغيرة في نيويورك بشكل خاص مما أجبر الكثيرين على اإلغالق   قالت الحاكمة هوكول،
يرة هي (. الشركات الصغCOVID-19واآلخرين على تحمل أعباء مالية كبيرة لحماية موظفيهم وعمالئهم من آثار جائحة )

( يجب أن نقدم يد المساعدة. سيكون هذا  COVID-19العمود الفقري القتصاد واليتنا ومن أجل التعافي حقًا من أزمة جائحة )
االئتمان الضريبي بمثابة شريان حياة مهم لألعمال التجارية في نيويورك وأنا أشجع جميع المهتمين على التقدم للحصول على  

  حاجة." هذه المساعدة التي تشتد ال
  

"لقد أثقلت كاهل الشركات نفقات كثيرة أثناء الجائحة  قالت المفوضة هوب نايت رئيسة تطوير إمباير ستيت والمدير التنفيذي،
سيخفف هذا االئتمان الضريبي العبء الذي تكبده مجتمع   والتي كانت ضرورية للحفاظ على سالمة موظفيها وعمالئها.

( ويساعده على االستمرار في الوقوف على قدميه بثبات. أنا ممتنة للدعم الذي قدمته الحاكمة  COVIDاألعمال خالل جائحة )
 هوكول وكذلك لجميع أصحاب األعمال الصغيرة في نيويورك الذين يعملون كل يوم إلعادة بناء اقتصادنا." 

  
كجزء من الميزانية   أعلنالبرنامج الذيتضررت الشركات الصغيرة بشكل خاص جراء الكساد الناتج عن الوباء. يستهدف 

التنفيذية للحاكمة هوكول لمواصلة دعم الوالية للشركات الصغيرة ويستهدف برنامج اإلعفاء الضريبي الجديد القابل لالسترداد  
( على سبيل المثال ال  COVID-19(. تشمل التكاليف المؤهلة المتعلقة بجائحة )COVID-19النفقات المتعلقة بجائحة )

  حصر ما يلي: ال
  (COVID-19مستلزمات التعقيم أو الحماية ضد انتقال فيروس )    ·
  التكاليف المرتبطة بتوسيع المساحة أو تحديدها الستيعاب التباعد االجتماعي    ·
  معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء    ·
  النفقات المتعلقة بزيادة األنشطة الخارجية وتوسعات المساحات الخارجية     ·
  استخدام اآلالت والمعدات لتسهيل البيع بدون تالمس    ·
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دوالر للحصول على حد أقصى لالئتمان   50,000بالمائة من التكاليف المؤهلة حتى  50ستغطي االعتمادات الضريبية 
تم منح االئتمانات على أساس من يأتي أوالً يخدم أوالً حتى يتم استنفاد أموال البرنامج.  دوالر وسي 25,000الضريبي قدره  

مليون دوالر أو   2.5أقل و  موظف أو 100يجب أن تدير األنشطة التجارية المؤهلة موقعًا في والية نيويورك ويكون لديها 
يناير/كانون الثاني  1دوالر كتكاليف مؤهلة بين  2,000وعلى األقل  2021أقل من إجمالي اإليصاالت في السنة الضريبية 

 .  2022ديسمبر/كانون األول  31و  2021
  

  (COVID-19برنامج ويالة نيويورك للشركات الصغيرة للتعافي من آثار جائحة )ويستمر تشجيع الشركات على التقدم إلى 
دوالر للشركات الصغيرة لتغطية النفقات المترتبة على آثار    50,000إلى   5,000الذي يوفر منح مرنة تتراوح ما بين 

والتي   2021أبريل/نيسان   1و  2021يناير/كانون الثاني  1ومع ذلك، فإن التكاليف المتكبدة بين  (.COVID-19جائحة )
لة للحصول على ائتمان ضريبي بموجب برنامج االئتمان الضريبي للتكاليف  تم دفعها من عائدات برنامج المنح هذا ليست مؤه

  (.COVID-19الرأس مالية آلثار جائحة )
  

 Empire Stateيجب أن تتلقى األنشطة التجارية شهادة ائتمان ضريبي من مؤسسة تطوير إمباير ستيت )
Development, ESD للحصول على ائتمان ضريبي إلقرارها   2022ديسمبر/كانون األول  31( بتاريخ أو قبل

. يتم حث المتقدمين المحتملين على إكمال أداة الفحص والتقدم بمجرد إطالق البرنامج حيث ال يمكن  2022الضريبي للعام  
حتى اإلقرار الضريبي للشركة لعام   2023يناير/كانون الثاني  1المطالبة بأي ائتمانات ضريبية صادرة بتاريخ أو بعد 

esd.ny.gov/covid-19-( اإللكتروني على ESD. لمزيد من المعلومات التفصيلية، تفضل بزيارة موقع )2023
 credit-tax-cost-capital 
  

"كان على الشركات الصغيرة أن تتحمل نفقات كبيرة إلعادة فتح أبوابها بأمان أثناء   قالت عضو مجلس الشيوخ آنا كابالن،
لى دعمنا أكثر من أي وقت مضى. كنت فخوًرا برعاية برنامج الجائحة ومع استمرار هذه التكاليف في االرتفاع فإنها بحاجة إ

( والذي سيساعد في تقليل اآلثار المالية التي يتكبدها COVID-19االئتمان الضريبي للتكاليف الرأس مالية آلثار جائحة )
م أداة الفحص  أصحاب األعمال الصغيرة للبقاء آمنين ولبقاء أعمالهم مفتوحة وأشجع كل صاحب شركة صغير على استخدا 

  الجديدة لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلون للحصول على المساعدة من خالل البرنامج عند فتحه." 
  

"بصفتي رئيًسا للجنة الشركات الصغيرة التابعة للجمعية كان من أولوياتي دائًما مساعدة رواد  قال عضو الجمعية آل ستيرب،
ستعمل إضافة أداة فحص األهلية   األعمال المحليين بأي طريقة ممكنة ألنني أعرف التفاني المطلوب للحفاظ على سير العمل.

على المساعدة في تسريع الوصول إلى التمويل الحيوي المقدم من برنامج االئتمان الضريبي للتكاليف الرأس مالية آلثار 
مليون دوالر على تبسيط أهلية الشركات الصغيرة. دعونا نعيد أعمالنا إلى المسار  250( بقيمة COVID-19جائحة )

 دوالر."   25,000( تصل إلى COVIDساعدتهم باستثمارات رأسمالية مرتبطة بآثار جائحة )الصحيح من خالل م
  

   نبذة عن وكالة إمباير ستيت للتطوير
تتمثل مهمة التعليم من أجل التنمية ( هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويورك. ESDإن تنمية إمباير ستيت ) 

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 الضريبية وأشكال  

عدة المالية، يسعى التعليم من أجل التنمية المستدامة إلى تعزيز االستثمار التجاري الخاص والنمو لتحفيز خلق أخرى من المسا
هي أيًضا الوكالة اإلدارية الرئيسية  ESDفرص العمل ودعم المجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء والية نيويورك. كما أن 

"، العالمة التجارية السياحية  I LOVE NYيمية لوالية نيويورك وتسويق " التي تشرف على مجالس التنمية االقتصادية اإلقل
الشهيرة في الوالية. لمزيد من المعلومات حول المجالس اإلقليمية وكالة إمباير ستيت للتطوير، يرجى زيارة 

www.regionalcouncils.ny.gov و www.esd.ny.gov.  
  
  

###  
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