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التحويلي إلنشاء وظائف وانبعاثات أقل عن طريق تعزيز تصنيع أشباه   GREEN CHIPSالحاكمة هوكول توقع تشريع  
  الموصالت في نيويورك

  
أول تشريع من نوعه في البالد يقدم المساعدة المالية في مقابل الوظائف الجديدة، واالستثمار الرأسمالي، والحد من  

 انبعاثات غازات االحتباس الحراري  
  

على الشركات تقديم مزايا مجتمعية ملموسة، بما في ذلك األجور السائدة، وتدريب القوى العاملة، وبرامج لتوسيع الفرص  
 ن المحرومين للسكا

  
الفيدرالي ومشروع قانون العلوم  CHIPSتستعد نيويورك لالستفادة من الفرص االقتصادية الرئيسية التي رسخها قانون  

  الذي تم توقيعه ليصبح قانوًنا من قبل الرئيس بايدن هذا األسبوع
  
  

 /S.9467الرائد واألول من نوعه في الواليات المتحدة ) Green CHIPSوقعت الحاكمة هوكول اليوم على تشريع 
A.10507  الذي يهدف إلى خلق فرص عمل، وبدء النمو االقتصادي، والحفاظ على حماية بيئية مهمة مع جعل نيويورك )

نيويورك على   Green CHIPSق"(. سيساعد تشريع مركًزا ألشباه الموصالت )المعروف أيًضا باسم تصنيع "الرقائ 
مليارات دوالر، وخلق  3االستفادة من فرصة تاريخية لجذب مصنعي الرقائق إلى الوالية، وتوليد استثمارات ال تقل عن  

ك،  وظيفة جديدة لكل مشروع، وخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري المتعلقة بإنتاج الرقائق. من خالل القيام بذل 500
سيساعد التشريع أيًضا في جعل التقنيات اليومية التي تستخدم هذه الرقائق ميسورة التكلفة وتحسين الوضع االقتصادي للوالية 

 بشكل عام.  
  

والعلوم الفيدرالي  CHIPSيضع هذا القانون الجديد أيًضا والية نيويورك في مركز تستفيد من خالله بشكل كبير من قانون  
باه الموصالت المحلية في الواليات المتحدة، والذي تم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جوزيف آر بايدن  لزيادة تصنيع أش

في نيويورك الوالية على االمتثال لمتطلبات   Green CHIPSفي وقت سابق من هذا األسبوع. سيساعد مشروع قانون  
األخرى التي تتطلع إلى جذب ُمصن ِّعي الرقائق، وكل ذلك مع  البرنامج الفيدرالي، وتعزيز قدرتها التنافسية ضد الواليات
 ضمان االستدامة البيئية لهذا التوسع في التصنيع المتقدم.  

  
وكالعادة، نقوم بذلك بأكثر الطرق الممكنة من حيث النظافة   -"نيويورك مهيأة لقيادة األمة في تصنيع أشباه الموصالت 

"إن هذا التشريع التحويلي، باإلضافة إلى االستثمارات طويلة األمد في هذه الصناعة قالت الحاكمة هوكول. والخضرة،" 
الية، يخطو خطوة مهمة إلى األمام في خلق فرص العمل وإطالق شرارة النمو والعمل من قبل الحزبين في الحكومة الفيدر

االقتصادي في نيويورك. إذا كنت تبحث عن وظيفة ذات تقنية عالية أو تحاول نقل عملك، فال يوجد مكان أفضل من والية  
 نيويورك."  

  
ائق العالمية في صعوبات ال داعي لها لكل جانب تتسبب مشاكل سلسلة التوريد وانخفاض حصة الواليات المتحدة في إنتاج الرق

من جوانب االقتصاد وتضع أمتنا في وضع استراتيجي غير مؤات في العديد من المجاالت الحيوية، بما في ذلك األمن القومي  
 واالبتكار التكنولوجي والنمو االقتصادي واالستقالل. 

  



طويل األمد والذي يدفع مقابل األداء، والذي  Excelsior Jobsبرنامج االئتمان الضريبي  Green CHIPSيعدل قانون 
يوفر حوافز بناء على خلق فرص العمل واستثمار الشركات لجذب مرافق تصنيع أشباه الموصالت بشكل أفضل عن طريق 

في قطاع أشباه الموصالت   Green CHIPSجديدة إلى البرنامج. يجب أن تكون مشاريع   Green CHIPSإضافة فئة  
دوالًرا على األقل لكل دوالر واحد من استثمار الوالية. لضمان الشفافية   15أن تؤدي إلى استثمار خاص بقيمة  ويجب

وكذلك في التقارير  ، مبادرة والية نيويورك للحوافز االقتصادية  في Green CHIPSوالمساءلة، سيتم إدراج جميع مشاريع 
  .Excelsior Jobsربع السنوية لإلعفاءات الضريبية لبرنامج 

  
إذا كنتم ترغبون في تحويل شمال نيويورك، فنحن بحاجة إلى وظائف  قال عضو مجلس شيوخ الوالية جيريمي كوني: "

على تحويل االقتصادات عبر   Green CHIPSلجذب الجيل القادم من مواهب القوى العاملة واالحتفاظ بها. ستعمل مشاريع  
الممر الرئيسي من خالل توفير وظائف عالية الجودة وذات رواتب عالية للمجتمعات التي تبحث عن استثمار في القوى 
العاملة. من خالل االستفادة من عمليات التمويل الفيدرالية، ستعمل تشريعات الوالية على وضع نيويورك في مكانة رائدة 

ل المتنامي لتصنيع أشباه الموصالت. أنا ممتن للحاكمة هوكول وممثلينا الفيدراليين لقيادتهم، وأتطلع إلى عالميًا في المجا
 فرص العمل الجديدة القادمة إلى والية نيويورك." 

  
عم  : "أولويتي القصوى هي خلق مستقبل اقتصادي أفضل لواليتنا، يبدأ بد قال عضو الجمعية التشريعية ألبرت أ. ستيرب االبن

التشريعات التي توسع فرص العمل وتدعم الصناعات األكثر تضرًرا من الوباء والنقص المستمر في سلسلة التوريد. عملُت  
يوفر حوافز مالية تعود  Green CHIPSفي األسابيع القليلة الماضية من الجلسة بال كلل للتأكد من أن مشروع قانون 

المحلية وكذلك الشركات المصنعة ألشباه الموصالت. مع وجود مواقع جاهزة مثل  بالفائدة على العائالت واألعمال التجارية 
وايت باين هنا في وسط نيويورك، سيكون هذا التشريع استثماًرا في تنمية مجتمعنا ويساعد في جعل منطقتنا وواليتنا رائدة في  

  تصنيع أشباه الموصالت."
  

 : Green CHIPSتضمن مشاريع  
  10مليارات دوالر في االستثمار المؤهل على مدى  3ظيفة جديدة وما ال يقل عن و 500ما ال يقل عن  •

وظيفة   500سنوات مع ما ال يقل عن  10سنوات. يمكن للمشاريع المميزة أن تدخل فترة ثانية مدتها 
 مليارات دوالر إضافية في االستثمار المؤهل فوق المرحلة األولى وما بعدها.   3جديدة إضافية و 

مدة للطاقة النظيفة، تخفف من انبعاثات غازات االحتباس الحراري الخاصة بالمشروع واآلثار خطة معت •
 البيئية األخرى.  

استثمار كبير في القوى العاملة وتنمية المجتمع، بما في ذلك مزايا التدريب والتعليم وبرامج لتوسيع فرص   •
 العمل لألفراد المحرومين اقتصاديًا.  

 لتشييد المشروع.   معدالت األجور السائدة •

يجب استيفاء معالم إنشاء الوظائف واالستثمار قبل المطالبة بأي ائتمانات ضريبية، بما يتماشى مع نموذج   •
 . Excelsior Jobsالدفع مقابل األداء لإلعفاءات الضريبية لبرنامج 

  
منذ بداية إدارتها، شددت الحاكمة هوكول على أهمية ضمان دور والية نيويورك في تطوير نظام بيئي قوي في التصنيع 

مليون دوالر متاحة لبرنامج   200المتقدم وكجزء من ميزانية الوالية لهذا العام ستلتزم والية نيويورك بتقديم ما يصل إلى 
لتحفيز جاهزية نيويورك لالستثمار   FAST NYثمار في نيويورك. تم تصميم الجذب المركز إلى المواقع الجاهزة لالست

   لجذب التصنيع عالي التقنية وخاصة تصنيع أشباه الموصالت إلى الوالية.
  

مليون دوالر من خالل ميزانية الوالية لدعم االستثمار الواسع النطاق  350إضافة إلى ذلك، خصصت الحاكمة أكثر من 
سق في تنمية القوى العاملة عبر وكاالت الوالية وسلطاتها. سيستفيد مكتب والية نيويورك لتطوير القوى  والتاريخي والمن 

( مع أصحاب العمل للمساعدة في تحديد ESDالعاملة االستراتيجية في وكالة إمباير ستيت للتطوير من عالقات وكالة )
صصة ودعم البرامج لتدريب سكان نيويورك على المهارات احتياجات أصحاب العمل وتطوير استراتيجيات تدريب إقليمية مخ

  الالزمة للنجاح في المجاالت المطلوبة مثل أشباه الموصالت والتصنيع المتقدم.
  

"تمتلك نيويورك جميع المكونات لتكون مركًزا بارًزا لتصنيع أشباه الموصالت والبحث  قال السناتور إي تشاك شومر: 
  Green CHIPSوالتطوير في أمريكا، وستكون مجموعة حوافز الرقائق الدقيقة الفيدرالية الجديدة الخاصة بي مع برنامج 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fdatabase-economic-incentives&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce75bb1d0d9c943ffcf5908da7bad02b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958280253836982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CI4NotoMRb4PhstrkFFijink%2FmhVhjc5UMLaNEhKL98%3D&reserved=0


ك للحصول على استثمارات كبيرة وخلق اآلالف من  الجديد للوالية بمثابة الخطوة األولى والثانية التي تحتاجها والية نيويور
هذه هي قناة إيري للقرن الحادي والعشرين! أحيي   - الوظائف ذات األجر الجيد في صناعة ستهيمن على هذا القرن. ببساطة 

جعل   الحاكمة هوكول على عملها الجاد  والحاسم لضمان بناء مستقبل أمريكا بأيدي نيويورك وشراكتها في الكفاح من أجل
 إمباير ستيت العاصمة العالمية لتصنيع الرقائق الدقيقة."  

  
التاريخي في نيويورك. ستنضم   Green CHIPS"يسعدني االحتفال اليوم بالتوقيع على تشريع قال النائب بول تونكو: 
  CHIPSلى قانون  مليارات دوالر لتصنيع أشباه الموصالت الصديقة للبيئة هنا في واليتنا إ 10الحوافز التي تصل إلى 

والعلوم الفيدرالي لتوفير دفعة كبيرة لصناعة الرقائق الناشئة في منطقة العاصمة. تساعد مثل هذه االستثمارات في خفض  
التكاليف للعائالت األمريكية، وتقوية سالسل التوريد المحلية لدينا، وخلق وظائف ذات رواتب جيدة، وتساعد في بناء القوى  

( لدينا. أنا فخور بقيادة هذه الجهود في  STEMفي مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )العاملة المتنامية 
مجلس النواب التي تُقدَّم لمجتمعاتنا وتضمن أن تكون واليتنا رائدة عالميًا في تصنيع الرقائق، وأتطلع إلى مواصلة العمل جنبًا 

 البتكار في هذه الصناعة سريعة النمو." إلى جنب مع الحاكمة هوكول لدفع االستثمار وا
  

  Green CHIPS"ستساعد مشاريع  قالت هوب نايت، المفوضة والرئيسة والمديرة التنفيذية لوكالة إمباير ستيت للتطوير: 
في جذب وظائف القرن الحادي والعشرين واالستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في مناطق الوالية التي عانت من فقدان  

صنيع التقليدي. سيضمن هذا التشريع التاريخي والرائد أال تجتذب والية نيويورك صناعة مهمة القتصادنا فحسب، بل  الت
  ستجلب أيًضا الشركات التي تريد أن تصبح جزًءا من نسيج مجتمعاتنا وتسعى جاهدة إلحداث فرق."

  
"تلعب أشباه طوير الطاقة في والية نيويورك: قالت دورين إم هاريس، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة أبحاث وت

ل نيويورك إلى الطاقة الخضراء من خالل عملها كمكونات أساسية للتقنيات النظيفة وتحسين   الموصالت دوًرا رئيسيًا في تحوُّ
الصناعة  كفاءة الموارد الحالية. بفضل قيادة الحاكمة هوكول، سيضمن هذا التشريع األول في التشريعات الوطنية شق طريق

التحويلية في موطنها هنا في نيويورك وفي الوقت ذاته سيكون مثااًل على كيف يمكن لمشاريع إنتاج الرقائق الخضراء أن 
 تساعد في خفض االنبعاثات، وتعزيز االستدامة، وتعزيز خلق فرص العمل والنمو االقتصادي عبر الوالية."  

  
"تستمر الرؤية االقتصادية للحاكمة هوكول في جلب استثمارات  ية نيويورك: قالت روبرتا ريردون مفوضة إدارة العمل بوال

كبيرة وفرصة غير مسبوقة لوالية نيويورك. سيحفز هذا التمويل النمو في قطاع التصنيع المتقدم لدينا، ويدعم جهود االستدامة  
لكسب أجور تحافظ على إعالة األسرة في  في الوالية، ويمك ن سكان نيويورك من الحصول على التدريب الذي يحتاجون إليه 

 الوظائف التي ستحبها."  
  

"تفخر هيئة الطاقة في نيويورك منذ فترة طويلة قال الرئيس المؤقت لهيئة الطاقة في نيويورك جوستين إي دريسكول: 
نخفضة التكلفة في الوالية لنمو بكونها العمود الفقري للتنمية االقتصادية لوالية نيويورك، واالستفادة من الطاقة الكهرومائية م

الجديد الذي أصدرته الحاكمة قدرة سلطة الطاقة على  Green CHIPSالوظائف واالستثمارات الرأسمالية. يعزز تشريع 
 جذب األعمال التجارية المبتكرة إلى نيويورك حتى نتمكن معًا من بناء اقتصاد طاقة نظيفة مزدهر ومرن."  

  
( على  SUNY"جامعة والية نيويورك )(: SUNYالرئيسة االنتقالية لجامعة والية نيويورك )قالت ديبورا أف ستانلي، 

استعداد لمواصلة تعليم وتدريب قادة صناعة أشباه الموصالت والباحثين والمصنعين في المستقبل. بالدعم القوي على مستوى  
والعلوم الذي تم توقيعه   CHIPSفي نيويورك وقانون  Green CHIPSالوالية وعلى المستوى الفيدرالي من خالل تشريع 

شهد المتنامي لتصنيع الرقائق في والية نيويورك. لقد ضم مجمع ألباني نانوتيك شراكات  مؤخًرا، يسعدنا أن نكون جزًءا من الم
من القطاعين العام والخاص، ومن خالل االستثمار الكبير لوالية نيويورك، أصبح لديه أحدث المرافق لجذب المتعاونين 

هوكول على تفانيها المستمر ليس فقط لجامعة والية  الرئيسيين عبر التعليم العالي واألعمال في والية نيويورك. نشكر الحاكمة 
 ( والتعليم العالي، ولكن من أجل مستقبل مستدام لجميع سكان نيويورك."  SUNYنيويورك )

  
هو استثمار تاريخي في مستقبلنا ويوضح لبقية    Green CHIPS"تشريع  ، ديفيد أندرسون:NY CREATESقال رئيس 

ة نهضة أشباه الموصالت في أمريكا. مع وجود مجمع ألباني نانوتيك هنا ونموه، والنظام البالد أن نيويورك مستعدة لقياد 
اإليكولوجي الصناعي المزدهر، وحوافز األعمال التجارية االستراتيجية، تحتل نيويورك موقعًا متميًزا لجذب االستثمار  



جمعية ستيرب لرؤيتهم والتزامهم بتوليد فرص  الخاص والوظائف الجديدة. نشيد بالحاكمة هوكول والسيناتور كوني وعضو ال 
  اقتصادية جديدة لسكان نيويورك."

  
"أثبت الوباء مدى أهمية صناعة  قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس األعمال بوالية نيويورك هيذر بريكسيتي موليجان: 

ماًدا على البلدان األخرى في اإلنتاج. هذه دفعة  أشباه الموصالت القتصادنا ومدى أهمية أن تكون الواليات المتحدة أقل اعت
مرحب بها لبناء هذه الصناعة القوية في والية نيويورك وأنا أحيي الحاكمة هوكول والسلطة التشريعية لسن هذا البرنامج  

  الرائد لألمة."
  

تاريخي لنيويورك والواليات المتحدة. : "هذا يوم قال ريان سيلفا، المدير التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية لوالية نيويورك
على تسريع    Green CHIPSهو أكثر برامج االستثمار جرأة في الواليات المتحدة، وسيعمل  Green CHIPSقانون 

نمو صناعة أشباه الموصالت وسلسلة التوريد في نيويورك، وجذب المليارات من االستثمارات الجديدة وخلق فرص عمل  
مقابل أجور جيدة وفرص اقتصادية ألجيال من سكان نيويورك. نحيي الحاكمة هوكول والسناتور كوني وعضو الجمعية  

  جماعي."ستيرب الستثماراتهم الجريئة في مستقبلنا ال
  

"هناك فصل جديد في صناعة  : GlobalFoundriesقال الدكتور توماس كولفيلد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة  
الرقائق األمريكية، وصناعة أشباه الموصالت في الواليات المتحدة في وضع أفضل من أي وقت مضى للمنافسة عالميًا.  

للحاكمة هوكول، طفرة في تصنيع وابتكار   Green CHIPSم بتشريع  والعلوم التاريخي، المدعو CHIPSسيخلق قانون 
بالشكر إلى الحاكمة هوكول  GlobalFoundriesأشباه الموصالت في جميع أنحاء والية نيويورك والبالد. تتقدم شركة  

 ائق األمريكية."  على قيادتها وجاهزيتها التخاذ اإلجراءات وإيفائها بالوعد في هذه اللحظة المذهلة لشركات صناعة الرق
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