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مليون دوالر لتنمية العمليات في مقاطعة   139الحاكمة هوكول تعلن عن استثمار لشركة كورنينغ إنكوربوريتد بقيمة 
  مونرو

  
وظيفة جديدة في قرية فيربورت وبلدة غيتس، لتلبية الطلب المتزايد في سوق أشباه   270توسيع العمليات لخلق أكثر من  

  الموصالت
  

اإلستراتيجية الشاملة للمنطقة لتنشيط   -" Finger Lakes Forwardماليين دوالر "  5يكمل استثمار نيويورك البالغ 
  المجتمعات وتنمية االقتصاد

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن دعمها الستثمار شركة كورنينغ إنكوربوريتد لتنمية عملياتها في غرب نيويورك. 
ستقوم الشركة بتوسيع عملياتها في موقعين في مقاطعة مونرو، بهدف تلبية الطلب سريع النمو في سوق أشباه الموصالت 

وظيفة جديدة في   270يوية هذه. ستخلق جهود كورنينغ التوسعية أكثر من ودعم االستقرار المتزايد في سلسلة التوريد الح
. وسيشمل ذلك توسعة مرافقها اإلدارية والتصنيعية، فضالا  2024موقع قرية فيربورت، والذي من المقرر أن يكتمل في عام 

منشأة جديدة إلنتاج البصريات    عن إنشاء مركز تطوير وهندسة للتميز في الجوار. باإلضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتجهيز
 . 2023في بلدة غيتس، المقرر االنتهاء منها في عام  Jetview Driveالليزرية في 

  
ا كشركة رائدة عالمياا في مجال   170"لقد كانت كورنينغ جزء مهم من نسيج التصنيع في والية نيويورك لما يقرب من  عاما

"أنا فخورة بدعم استثمارات الشركة في مقاطعة مونرو حيث  هوكول. قالت الحاكمة الزجاج والسيراميك المتخصص،" 
نظهر التزام نيويورك المستمر بتعزيز نمو األعمال التجارية المبتكرة التي ستدفع مجتمعاتنا إلى األمام وتزيد من ترسيخ  

 نيويورك كمركز وطني لتصنيع أشباه الموصالت."  
  

ا لشهرتها   اختارت شركة كورنينغ تنمية بصمة أعمالها في مجال البصريات المتقدمة في منطقة البحيرات اإلصبعية نظرا
للضوئيات   AIM( في العالم. فهي موطن ليس فقط لمرفق اختبار OPIالعالمية كعاصمة للبصريات والضوئيات والتصوير )

ا لمعهد البصريات ب شركة   100جامعة روتشستر، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا، وأكثر من والتجميع والتعبئة، ولكن أيضا
محلية للبصريات والضوئيات والتصوير. تتمتع المنطقة بقوة عاملة ماهرة وقاعدة تكنولوجية وشبكة دعم وما يلزم من  

 الموارد إلطالق أعمال تجارية في مجال البصريات والضوئيات والتصوير وتنميتها على النحو األمثل.  
  

يأتي استثمار كورنينج في وقت حرج بسبب النقص العالمي في أشباه الموصالت أو "الرقائق"، والذي تفاقم بسبب جائحة  
COVID-19  منذ بداية إدارتها، شددت الحاكمة هوكول على أهمية ضمان دور والية نيويورك في تطوير نظام بيئي قوي .

 في التصنيع المتقدم.  
  

"تعتبر أشباه الموصالت أساسية لجميع التقنيات التي  الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كورنينع: قال وينديل ب. ويكس، 
في تطوير صناعة أشباه  من الهواتف الذكية إلى السيارات إلى األجهزة المنزلية. ساعدت كورنينع  -نتفاعل معها اليوم تقريباا 

ا، وسيستمر توسعنا في إبقائن 50الموصالت ألكثر من  ا في وضع جيد لدعم كل خطوة تقريباا من عملية تصنيع الرقائق  عاما
حيث نستجيب لطلب العمالء المتزايد. نحن ممتنون للحاكمة هوكول للدعم المستمر ونقدر إعطائها األولوية لالستثمار في  

 تصنيع أشباه الموصالت وتعزيزها."  



  
كبار أصحاب العمل في نيويورك، حيث يعمل فيها أكثر   شركة كورنينغ، ومقرها الرئيسي في كورنينغ، نيويورك، هي من

 من جميع أنحاء العالم.   62,000موظف من جميع أنحاء الوالية وحوالي  7,000من 
  

ماليين دوالر من   5تساعد وكالة إمباير ستيت للتطوير شركة كورنينغ في التوسع المخطط له من خالل توفير ما يصل إلى 
المستندة إلى األداء مقابل خلق فرص العمل والتزامات االستثمار. تساهم   Excelsior Jobsج اإلعفاءات الضريبة لبرنام

ا في المشاريع. تم تحديد التكلفة اإلجمالية للمشروع للتوسع في كال المرفقين   مقاطعة مونرو ومؤسسة روتشستر الكبرى أيضا
 مليون دوالر.   139بمبلغ 

  
"كورنينغ ومنطقة البحيرات اإلصبعية   فوضة وكالة امباير ستيت للتطوير، هوب نايت:قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية وم

واجهتان لالبتكار، ويعكس هذا المشروع االستثماري والتوسعي األخير التزام الشركة التاريخي بوالية نيويورك ومقاطعة  
قة، فضالا عن ريادة الوالية في  مونرو. يمكن لشركات مثل كورنينغ أن ترى بوضوح قوة صناعة البصريات في المنط

ا   ا بقوة عاملة ماهرة وموهوبة، مما يخلق فرصا ا بيئياا تقنياا، مدعوما تصنيع أشباه الموصالت. هذا المزيج القوي يغذي نظاما
ا اقتصادياا على المدى الطويل."    ونموا

  
مليون دوالر من   139تاريخي بقيمة  وظيفة جديدة ذات رواتب جيدة واستثمار 270"إن خلق قال السيناتور تشاك شومر: 

قبل كورنينغ سيعزز مقاطعة مونرو، مما يضع البحيرات اإلصبعية كرائدة عالمية مستمرة في بصريات الليزر ويعزز منطقة  
شمال الوالية كمركز لتصنيع أشباه الموصالت. قوة العمل في روتشستر ال مثيل لها ومستعدة لبناء مستقبل التصنيع  

نني أحيي شركة كورنينغ إنكوربوريتد على هذا االستثمار الكبير الذي سيساعد في دفع مقاطعة مونرو والمستقبل األمريكي. إ
االقتصادي ألمريكا في مجال التصنيع التكنولوجي. ال شك في أن روتشستر هي بالفعل رائدة عالمياا في صناعة البصريات 

لوظائف، وتأمين سالسل التوريد األمريكية بشكل أفضل، وتعزيز  وهذا التوسع الجديد سيضع األساس لخلق المزيد من ا
 القدرة التنافسية للبالد لسنوات قادمة."  

  
مليون دوالر هو خبر رائع لمقاطعة مونرو. سيؤدي توسع  139هذا االستثمار البالغ قالت السناتور كيرستن جيليبراند: "

ا للحاجة الماسة إلى كورنينغ في عملياتها إلى خلق مئات الوظائف وتعزيز إ نتاج أشباه الموصالت هنا في نيويورك نظرا
 الرقائق على نطاق عالمي."  

  
ا بالغ األهمية للحفاظ على مكانة منطقتنا كرائدة في االبتكار  قال النائب جو موريل:  "تُعد صناعة البصريات والضوئيات أمرا

ذا التوسع الذي لن يقوي اقتصادنا المتنامي عالي التقنية فحسب،  العالمي. أنا ممتن الختيار شركة كورنينغ مقاطعة مونرو له
ا مئات الوظائف محلياا. إنني أقدر قيادة الحاكمة هوكول وأتطلع إلى استمرار عملنا معاا لخلق فرص عمل   بل سيخلق أيضا

 وتنمية القوى العاملة الماهرة لدينا وتعزيز النمو االقتصادي لمنطقتنا."  
  

"يسعدني أن أرحب بشركة كورنينغ إنكوربوريتد في بلدة غيتس. بصفتها من أصحاب العمل   قال السناتور جيريمي كوني:
ا لتلبية االحتياجات المتزايدة لصناعة أشباه الموصالت مع تعزيز   المبتكرين على مستوى عالمي، فإن كورنينغ مناسبة تماما

اكمة هوكول لدعمها المزيد من الوظائف ذات األجور الجيدة في مدينة روتشستر  النمو االقتصادي في منطقتنا. أنا ممتن للح
 الكبرى كشركة رائدة عالمياا في مجال البصريات."  

  
"أحيي الفريق في كورنينغ إنكوربوريتد اللتزامهم تجاه منطقتنا. يُظهر إعالن اليوم من  قال عضو الجمعية هاري برونسون: 

أن منطقة روتشستر تتمتع بقوة عاملة قوية ومتنوعة وماهرة وأنها في وضع اقتصادي يتيح لها   قبل الشركة والحاكمة هوكول
خلق فرص عمل للمستقبل. إنني أتطلع إلى كورنينغ إنكوربوريتد وإضافة وظائف جديدة في حرمين جامعيين في مقاطعة  

 مونرو."  
  

موطناا ألحد مرافق البصريات المتقدمة ذات المستوى  : "نحن فخورون جداا بكونناقالت عضو الجمعية جينيفر لونسفورد 
العالمي في كورنينغ. يؤدي مكتب كورنينغ في فيربورت عمالا بالغ األهمية ويوفر تدريباا من الدرجة األولى إلنشاء القوة 

تجعل هذا المجتمع  العاملة التي نحتاجها لمواصلة ريادتنا في مجال البصريات. إن مجموعة المهارات الفريدة لعمال منطقتنا 



ا أكبر لمجتمعنا   مثالياا للتوسع فيه وأنا ممتن لمشاركة كورنينغ في هذا الرأي. ستوفر هذه الوظائف الجديدة في فيربورت فرصا
 لينمو!"  

  
"بصفتي ممثالا للوالية يخدم بلدة غيتس ومدينة روتشستر على السواء، فأنا ممتن لشركة   قال عضو الجمعية ديموند ميكس:

كورنينغ إنكوربوريتد لتقديم استثمارات مجدية ألفراد مجتمعنا. يؤكد توسعهم على إرثنا الدائم كمركز لكل من االبتكارات  
ي توفير وظائف ذات رواتب جيدة ومهن مجدية ألفراد  المتطورة والقيادة. بينما نعمل على تنشيط مدينتنا، يجب أن نستمر ف 

 مجتمعنا. أود أن أشكر كورنينغ إنكوربوريتد على إظهار التزامها المستمر تجاه سكاننا وعائالتنا لألجيال القادمة."  
  

ا لقوة منطقتنا.  قالت عضو الجمعية سارة كالرك:  منطقة روتشستر  "أثني على كورنينغ اللتزامها تجاه مقاطعة مونرو، تقديرا
الكبرى على استعداد لدعم هذا النوع من النمو، من خالل جامعاتنا الرائدة واستثماراتنا في تكوين قوة عاملة ماهرة. أشكر  

 الحاكمة هوكول ووكالة إمباير ستيت للتطوير على قيادتكم ودعمكم لتنمية اقتصادنا المحلي." 
  

"كورنينغ إنكوربوريتد هي شركة مميزة، ولها باع طويل من االبتكار  رو: قال آدم بيلو، المدير التنفيذي لمقاطعة مون
ا   والقيادة المتطورة. أدركت شركة كورنينغ بوضوح فوائد زيادة عملياتها في مقاطعة مونرو، وهي منطقة تم تسميتها مؤخرا

ود لها في منطقتنا أننا نقدم القوى  المشه 19المكان األفضل لبدء اقتصاد االبتكار في بالدنا. تضمن الكليات والجامعات الـ
العاملة الماهرة والموهوبة الالزمة لتلبية متطلبات أعمال البصريات والضوئيات والتصوير عالية التقنية اليوم. أشكر شركة  

 "  كورنينغ إنكوربوريتد والحاكمة كاثي هوكول ووكالة إمباير ستيت للتطوير على استثمارهم المستمر في اقتصادنا المحلي.
  

"تعبر قرية فيربورت عن سرورها الختيار شركة كورنينغ إنكوربوريتد توسيع  قالت جولي دوماراتز، عمدة قرية فيربورت: 
ا يجذب الناس   ا جديدة لمجتمعنا ويدعم رؤية القرية في أن تكون مكاناا خاصا عملياتها هنا. سيوفر هذا المشروع وظائف وفرصا

 تتألق."   فيربورت -للعيش والعمل والزيارة 
  

  قالت باتريشيا نيلسن، الرئيسة والمدير التنفيذية لشركة والية نيويورك للكهرباء والغاز وروتشستر للغاز والكهرباء:
"نحن متحمسون لتعزيز شراكتنا طويلة األمد مع شركة كورنينغ إنكوربوريتد من خالل دعم توسع الشركة في مقاطعة  

ي المنطقة. نحن ملتزمون بشدة بالمجتمعات التي نخدمها في جميع أنحاء نيويورك، مونرو ومئات الوظائف التي توفرها ف 
والقوى العاملة الموهوبة وذات المهارات العالية الموجودة هنا تجعلها موقعاا رئيسياا للشركات المبتكرة التي تعتبرها موطناا  

( وفريق  RG&Eروتشستر للغاز والكهرباء )( وشركة NYSEGلها. إن شركة مرافق الكهرباء والغاز بوالية نيويورك )
 التطوير االقتصادي لدينا على استعداد لدعم هذا النوع من االبتكار والنمو." 

  
قال بوب دافي، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة روتشستر الكبرى، والرئيس المشارك لمجلس التنمية االقتصادية 

واهب والتكنولوجيا والموارد التي ال مثيل لها لجعل منطقة روتشستر  "تتحد الماإلقليمي للبحيرات اإلصبعية: 
ا عالمياا لالبتكار في مجاالت البصريات والضوئيات والتصوير  والموقع المثالي لشركة   -الكبرى/البحيرات اإلصبعية مركزا

يذي لشركة كورنينغ، وينديل ب.  كورنينغ إنكوربوريتد لتوسيع عملياتها المتطورة. نشكر رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنف
 ويكس، وفريقه وشركائنا في التنمية الحكومية واالقتصادية للمساعدة في تحقيق هذين المشروعين المثمرين."  

  
"يرجع توسع كورنينغ في منطقة روتشستر   قال مات هيرلبوت، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة روتشستر الكبرى: 

المتزايد على الحلول البصرية للشركة في صناعة أشباه الموصالت. بصفتها المدينة الرائدة  الكبرى، نيويورك، إلى الطلب
عالمياا في مجال البصريات، كانت روتشستر، نيويورك، المكان المثالي لشركة كورنينغ للعثور على المواهب عالية 

 المهارات وبرامج التدريب البصري الالزمة لدعم خطط نمو أعمالها."  
  

  للحصول على معلومات إضافية حول كورنينغ إنكوربوريتد، تفّضل بزيارة:
rning.com/worldwide/en.htmlhttps://www.co .  

  
  Finger Lakes Forwardتسريع مشروع  

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.corning.com%2Fworldwide%2Fen.html.&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949375784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sX5ixBITfW7hulunPyRAiqgh9CGhCD0OjxsSuwvP2y4%3D&reserved=0


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. يتوفر المزيد من المعلومات

  
   حول شركة إمباير ستيت للتطوير

تتمثل مهمة  (.www.esd.ny.gov) ( هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويوركESDإمباير ستيت للتنمية )
( في تعزيز اقتصاد قوي ومتنامي، وتشجيع خلق فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة، وزيادة  ESDإمباير ستيت للتنمية )

اإليرادات للوالية وبلدياتها، وتحقيق اقتصادات محلية مستقرة ومتنوعة. من خالل استخدام القروض والمنح واإلعفاءات  
المستدامة إلى تعزيز االستثمار التجاري الخاص  الضريبية وأشكال أخرى من المساعدة المالية، يسعى التعليم من أجل التنمية 

والنمو لتحفيز خلق فرص العمل ودعم المجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء والية نيويورك. إن وكالة تطوير إمباير ستيت  
ا الوكالة اإلدارية الرئيسية التي تشرف على مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية وتسويقESDللتطوير )  I" ( هي أيضا

LOVE NY  أنا أحب نيويورك(، العالمة التجارية السياحية الشهيرة في الوالية. لمزيد من المعلومات حول المجالس( "
  .www.esd.ny.govو   www.regionalcouncils.ny.govاإلقليمية و إمباير ستيت للتطوير، تفضل بزيارة 

  
###  
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