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  من الصغيرة الشركات لدعم بايدن إدارة  من  نيويورك لوالية دوالر مليون 500 من أكثر منح عن تعلن هوكول الحاكمة
   األمريكية اإلنقاذ خطة خالل

  
سيدعم التمويل المقدم من مبادرة ائتمان األعمال الصغيرة في الواليات من وزارة الخزانة األمريكية الشركات التي تتعافى 

   (COVID-19من اآلثار االقتصادية لجائحة )
  

  والنساء لألقليات المملوكة الصغيرة الشركات تمويل يشمل
  
  

مليون دوالر من األموال الفيدرالية  501.5أعلنت حاكمة والية نيويورك كاثي هوكول اليوم عن حصول والية نيويورك على 
من خالل مبادرة ائتمان األعمال الصغيرة في الواليات، والتي تمت إعادة تفويضها وتوسيعها كجزء من قانون خطة اإلنقاذ  

وزارة الخزانة األمريكية، األموال لدعم برامج الشركات الصغيرة مع التركيز على  (، التي تديرها SSBCIاألمريكية. توفر )
( ومساعدة الشركات الصغيرة المحرومة  COVID-19تلك الشركات التي ال تزال تكافح من التأثير االقتصادي لجائحة ) 

  تقليديًا على النجاح في اقتصاد ما بعد الجائحة.
  

الصغيرة هي العمود الفقري القتصادنا وال يزال عدد كبير جًدا من أصحاب األعمال  "الشركات  قالت الحاكمة هوكول،
حيث سيكون بمثابة شريان حياة   -الصغيرة يشعرون بالعبء االقتصادي للجائحة." "سيغير هذا التمويل التاريخي قواعد اللعبة 

ات األكثر ضعفًا في جميع أنحاء والية  حاسم للشركات الصغيرة، ويغذي النمو المبتكر ويساعد على النهوض بالمجتمع
نيويورك. أشكر الرئيس بايدن والوزيرة يلين والسناتور شومر والسناتور غيليبراند والديمقراطيين في وفد نيويورك في  

   الكونغرس لقيادتهم لخطة اإلنقاذ األمريكية وأتطلع إلى مواصلة العمل معًا بينما ندفع اقتصاد إمباير ستيت إلى األمام." 
  

"هذا استثمار تاريخي في ريادة األعمال ونمو األعمال الصغيرة واالبتكار من خالل  قالت وزيرة الخزانة جانيت إل يلين، 
خطة اإلنقاذ األمريكية التي ستساعد في تقليل الحواجز التي تحول دون الوصول إلى رأس المال إلى المجتمعات المحرومة 

تصادي العادل في نيويورك وفي جميع  ( على تعزيز النمو االقSSBCIتقليديًا. أنا متحمس لرؤية كيف ستعمل صناديق )
  أنحاء البالد."

  
  500"هذا االستثمار الفيدرالي التاريخي بقيمة  قال تشارلز إي شومر زعيم األغلبية في مجلس شيوخ الواليات المتحدة،

ا المحلية. ستساعد مليون دوالر هو ما تحتاجه الشركات الصغيرة في نيويورك للتعافي من آثار الجائجة وإعادة بناء اقتصاداتن
هذه المساعدة الفيدرالية في دعم الشركات المحرومة واالستثمار في ريادة األعمال والشركات الصغيرة في الصناعات  
الرئيسية مثل التصنيع والطاقة النظيفة لمواجهة تحديات سلسلة التوريد في البالد وإيجاد وظائف ذات رواتب جيدة في  

لحاجة إليها. وكقائد لألغلبية، ناضلت لتأمين االستثمار الفيدرالي لمبادرة ائتمان األعمال المجتمعات التي هي في أمس ا
الصغيرة للوالية كجزء من خطة اإلنقاذ األمريكية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي واجهتها الشركات الصغيرة في البالد 

ي لنيويورك لبناء الشركات الصغيرة وقاعدة التصنيع في الوالية خالل الجائحة وأنا فخور اآلن بتقديم هذا التمويل الفيدرال
  لتسريع تعافينا ودفع اقتصادنا نحو المستقبل."

  
(  SSBCI"أنا فخورة جًدا بكوني ساعدت في تأمين هذا التمويل الفيدرالي التاريخي إلى ) قالت السناتور كيرستن غيليبراند،

في خطة اإلنقاذ األمريكية. سيوفر هذا التمويل موارد مهمة ويزيد من الوصول إلى رأس المال ألصحاب األعمال الصغيرة 



القتال من أجل مستقبل مشرق وازدهار اقتصادي في  في واليتنا. القتال من أجل األعمال التجارية الصغيرة في نيويورك يعني 
   واليتنا."

  
"الشركات الصغيرة هي شريان الحياة لمدينة نيويورك ولكن لألسف تحملت العبء األكبر من   قالت النائبة كارولين مالوني،

(. يسعدني أن الكونغرس يمكن أن يقدم خطة اإلنقاذ األمريكية التي ساعدت الكثير من األفراد COVID-19أزمة جائحة )
( ARPاليوم، هو خطوة حاسمة في إيصال تمويل )والشركات الصغيرة الذين كانوا يكافحون في كافة أنحاء المدينة والوالية. 

إلى جيوب أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه حيث وافق البيت األبيض رسميًا على خطة تمويل األعمال الصغيرة لوالية 
(. SSBCIمليون دوالر في إطار مبادرة ائتمان الشركات الصغيرة التابعة لخطة اإلنقاذ األمريكية ) 501نيويورك بقيمة  

  أثني على الحاكمة هوكول للعمل بسرعة مع الرئيس حتى تتمكن أعمالنا الصغيرة التي تحتاج إلى إبقاء أبوابها مفتوحة."
  

يقر االستخدام المخطط للحاكمة هوكول  "الشركات الصغيرة هي العمود الفقري القتصادنا.  ميكس، غريغوري النائب قال
( بالدور األساسي الذي تلعبه الشركات الصغيرة في التنمية االقتصادية لمجتمعاتها  SSBCIألموال خطة اإلنقاذ األمريكية ) 

  في اقتصاد ما بعد الجائحة. سيوفر هذا الموارد والدعم الالزمين خاصة للشركات المملوكة لألقليات والنساء للتغلب على
  التحديات الهيكلية والمؤسسية لنموها المستمر." 

  
"كانت نيويورك من بين األكثر تضرًرا   قالت هوب نايت رئيسة مؤسسة تطوير إمباير ستيت والمديرة التنفيذية والمفوضة،

( وال تزال العديد من الشركات الصغيرة في واليتنا تحاول التعافي. سيقطع تمويل  COVID-19من اآلثار المدمرة لجائحة )
(SSBCI  شوًطا طويالً لمساعدة هذه الشركات ال سيما تلك التي تواجه عيوبًا تاريخية مثل األعمال المملوكة للنساء )

زيج من البرامج ( .من خالل مMinority and Women Owned Business Enterprises, MWBEواألقليات )
المصممة مع وضع احتياجات الشركات في االعتبار سيضمن التعليم من أجل التنمية المستدامة هذا الدعم المهم لمن يستحقه  

  أكثر من غيره." 
  

من خالل مؤسسة تطوير إمباسر ستيت ستنشئ والية نيويورك مجموعة من البرامج التي ستربط الدعم الفيدرالي مع  
حرجة للشركات الصغيرة في الوالية. تتضمن هذه البرامج مزيًجا من المبادرات الجديدة والتوسع في البرامج  االحتياجات ال

الحالية مع التركيز على الوصول إلى رأس المال وضمانات القروض وبرامج المشاركة في القروض ودعم الضمانات ورأس 
  ساعدة الفنية. وتتضمن البرامج المقترحة ما يلي:المال االستثماري لمديري الصناديق والشركات الناشئة والم

  
  برنامج الوصول إلى رأس المال:

  
توفر هذه البرامج   - مليون دوالر )توسيع البرنامج الحالي(  29.4 برنامج الوصول إلى رأس المال بقيمة •

تأمين المحفظة للمقرضين الذين يقدمون قروًضا للشركات الصغيرة لتحفيز التوسع في اإلقراض لهذه  
   الكيانات.

  
  برامج الديون الميسرة: 

  
يوفر استثمارات رأسمالية طويلة  - دوالر )برنامج جديد(  106.1صندوق قروض رأس مالية بقيمة  •

األجل عبر أدوات الدين وهياكل االئتمان. االستخدامات المؤهلة لهذه القروض الرأسمالية مرنة للغاية مع  
  التركيز على توفير دعم رأس المال للشركات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً.

سيعالج هذا الصندوق   -مليون دوالر )توسيع للبرنامج الحالي(   55.5صندوق قروض متجددة بقيمة   •
الوصول غير العادل إلى رأس المال لمعالجة الفجوات التي تواجه الشركات الجديدة والمجتمعات التي  

  . تعاني من ضعف البنوك والشركات الصغيرة التي من المرجح أن تكون كذلك مملوكة ألقليات 

برنامج قروض   - مليون دوالر )توسيع للبرنامج الحالي(  47صندوق قروض نيويورك فوروارد بقيمة  •
يتم تمويله برأس مال مجّمع من المستثمرين لتقديم قروض مرنة ومنخفضة الفائدة للشركات الصغيرة  

   .شارك( المCDFIوالمنظمات غير الربحية من خالل مجتمع مقرضو المؤسسات المالية التنموية )

يوفر سندات مضمونة لتقليل  -دوالر )توسيع للبرنامج الحالي(   22برنامج ضمان السندات بقيمة مليون  •
  المخاطر المرتبطة بالسندات للشركات الصغيرة.



يوفر التمويل  -مليون دوالر )برنامج جديد(   22صندوق القروض المتجددة لتمويل المقاولين بقيمة  •
  يحتاجون إلى الدوالرات المناسبة لتأمين العقود الفيدرالية والوالئية والمحلية.الالزم للمقاولين الذين 

  
  استثمارات المشاريع العادلة:

  
  -مليون دوالر من صندوق برنامج الشركاء الناشئين واإلقليميين )برنامج جديد(   102تمويل بقيمة  •

   سيدعم هذا البرنامج نمو وتأسيس مديري صناديق من القطاع الخاص متنوعين وناشئين وإقليميين.

  - جديد(  مليون دوالر )برنامج  52صندوق برنامج الشركاء اإلقليميين والمجتمعات المحلية بقيمة  •
( مسرعات مختارة باألموال التي سيتم االستفادة منها بالدوالرات الخاصة لالستثمار في  ESDستزود )

  الشركات الناشئة في والية نيويورك.

ستعمل   -مليون دوالر )برنامج جديد(   30برنامج صندوق مطابقة البذور المسبقة والبذور بقيمة  •
(ESD  مع مجموعات المالك والمستثمرين في جميع أنحاء والية نيويورك لمواصلة دعم الشركات )

  الناشئة عالية النمو في المراحل األولى من نموها وتطورها.

مليون دوالر )توسيع للبرنامج   35ل االستثماري لالبتكار بقيمة صندوق والية نيويورك لرأس الما •
( صندوق مشاريع نيويورك وهو برنامج استثماري يضم أكثر  ESD، أدارت )2015منذ عام  - الحالي( 

( على زيادة رأس SSBCI% أسسها أو تقودها نساء و/أو أقليات. ستعمل أموال )65 - شركة   40من 
  المباشر هذا. مال برنامج صندوق االستثمار

  
على مدار التسعين يوًما القادمة، ستضع مؤسسة تطوير إمباسر ستيت معايير وإرشادات إضافية للبرنامج مع إعالن عمليات  

   تقديم الطلبات الرسمية الخاصة بالبرنامج في الخريف. 
 

  .esd.ny.gov/ssbciلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
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