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   فرصة عمل في مقاطعة مونرو 270الكندية إلنشاء ما يقرب من  LI-CYCLEالحاكمة هوكول تعلن عن اتفاق مع شركة 
  

إيستمان لألعمال التجارية؛ تلتزم بخلق  شركة التكنولوجيا المستدامة تزيد من نمو عملياتها في الواليات المتحدة في مجمع 
  فرصة عمل جديدة 270ما يقرب من 

  
مليون دوالر من خالل برنامج اإلعفاءات الضريبية  13.5على دعم من الوالية يصل إلى  Li-Cycleستحصل شركة  

  للوظائف الممتازة التابع لوكالة إمباير ستيت للتطوير
  

اإلستراتيجية الشاملة للمنطقة لتنشيط   - " Finger Lakes Forwardة "تقوم استثمارات والية نيويورك بتكمل
  المجتمعات وتنمية االقتصاد

  
  ناهتتوفر الصور التوضيحية للمشروع 

  
  

، وهي شركة كندية الستعادة موارد  Li-Cycleأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن اتفاقية والية نيويورك مع شركة 
وظيفة في مقاطعة مونرو من خالل برنامج اإلعفاءات الضريبية   270بطاريات أيونات الليثيوم، إلنشاء ما يقرب من 

ف الممتازة القائم على األداء. ستقوم الشركة بتوسيع عملياتها في الواليات المتحدة من خالل منشأة جديدة تُعرف باسم  للوظائ
فدانًا كانت تُعرف سابقًا   41(، والتي يتم بناؤها حاليًا على قطعة أرض مساحتها Rochester Hubحاضنة روتشستر )

األمريكية التي تعمل   Li-Cycleالتابعة لشركة  Spokeة إلى أول منشأة باسم إيستمان بيزنيس بارك ساوث. هذا باإلضاف 
فرصة عمل. من المتوقع أن يوفر المشروع األخير ما يصل إلى  35حاليًا داخل مجمع األعمال، والتي أوجدت أكثر من 

ير على دعم هذا فرصة عمل أثناء البناء. وافقت وكالة إمباير ستيت للتطو  1,000فرصة عمل جديدة، وأكثر من  269
مليون دوالر من برنامج اإلعفاءات الضريبية للوظائف الممتازة مقابل التزامات بخلق فرص   13.5المشروع بما يصل إلى 

 عمل.  
  

، والذي لن يؤدي فقط إلى زيادة Li-Cycle"نحن ندعم اقتصاد التكنولوجيا النظيفة في نيويورك من خالل دعم توسع شركة 
.  قالت الحاكمة هوكولونات الليثيوم أيون ولكن أيًضا إعادة تفعيل صناعة تخزين الطاقة المزدهرة لدينا،" إمدادات بطاريات أي

فرصة عمل جديدة في منطقة البحيرات اإلصبعية مع دعم قطاع   260أكثر من  Li-Cycle"بدعم من الوالية، توفر شركة  
لتي ستستمر في تعزيز النمو االقتصادي لواليتنا وخلق مستقبل أنظف  الطاقة النظيفة في واليتنا. تلتزم إدارتي بدعم المشاريع ا

 وأكثر مرونة لجميع سكان نيويورك."  
  

ستنشئ أول منشأة مقرها الواليات المتحدة في  Li-Cycle، أعلنت وكالة إمباير ستيت للتطوير أن شركة  2020في يناير 
لقوية لبطاريات أيونات الليثيوم المتوفرة في جميع أنحاء البالد. تساعد والية نيويورك في محاولة لالستفادة من سلسلة التوريد ا

مليون دوالر من خالل برنامج اإلعفاءات   13.5بما يصل إلى  Li-Cycle( شركة ESDوكالة إمباير ستيت للتطوير )
في تلبية التزامات التوظيف الجديدة. تساهم   Li-Cycleالضريبية للوظائف الممتازة القائم على األداء بمجرد أن تبدأ شركة 

بدء تشغيل منشأة حاضنة روتشستر  Li-Cycleمقاطعة مونرو ومؤسسة روتشستر الكبرى أيًضا في المشاريع. تتوقع شركة  
 .  2023على مراحل في عام 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FLi-Cycle_Rochester_Hub_2_Warehouse_Construction_Site.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FiW7TfhDx29CQnyZM3pn8qxRYsj1b65HGR3Mz%2BFxYTc%3D&reserved=0


-Liشركة بعضها البعض. تمتلك  Li-Cycle" الخاصة بشركة Hub" ومنشأة "Spokeسوف تكمل عمليات منشأة "
Cycle  حاليًا العديد من منشآتSpoke   في الواليات المتحدة التي تعالج البطاريات منتهية الصالحية وخردة تصنيع

 Spokeالبطاريات من خالل عملية خاصة تنتج الحد األدنى من مياه الصرف الصحي واالنبعاثات. المنتج األساسي لمنشآت 
لتي تحتوي على عدد من المعادن ذات القيمة العالية، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت هو الكتلة السوداء، ا Li-Cycleفي شركة 

" بطريقة مستدامة Hubبتحويل الكتلة السوداء إلى مواد من فئة البطاريات في منشأة " Li-Cycleوالنيكل. ستقوم شركة 
  بيئيًا، باستخدام التقنيات الخاصة بها.

  
طن سنويًا من بطاريات أيونات الليثيوم. في نهاية المطاف، ستتلقى   5,000ما يصل إلى  " قادرة على تمزيقSpokeعملية "
" الكتلة السوداء من مواقعها في جميع أنحاء الواليات المتحدة وتعالج مادة البطارية التي تعادل ما يقرب من  Hubمنشأة "

للبطاريات محليًا تأثير اقتصادي وبيئي وأمن قومي  سيارة كهربائية سنويًا. سيكون لتوريد مواد ذات جودة عالية  225,000
  مهم في الواليات المتحدة.

  
"نحن متحمسون لتوسيع وتطوير مرافق  أجاي كوتشار:  Li-Cycleقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 

Spoke وHub ( في منطقة روتشستر ونشكر وكالةESDعلى دعمهم القوي. إن ميزة المحرك األولى )  لشركةLi-
Cycle   تضعها في وضع ممتاز لمواصلة توسيع وتوفير مواد البطاريات الهامة لشركات صناعة السيارات والمصنعين حتى

يتمكنوا من تلبية متطلبات مصادر المواد المحلية. تُعدُّ تقنياتنا الحاصلة على براءة اختراع والمستدامة بيئيًا طريقة مجربة  
  يات أيونات الليثيوم وستساعد في تسريع انتقال الطاقة النظيفة."ورائدة إلعادة تدوير بطار

  
في أونتاريو، كندا، وقد طورت عملية فريدة من نوعها وتحققت من صحتها،   2016في عام  Li-Cycleتأسست شركة  

في المائة من جميع المواد الموجودة في بطاريات أيونات الليثيوم مع الحفاظ على الحد  95تسمح لها باستعادة ما يصل إلى 
يق صفر نفايات. تتم معالجة جميع المواد التي  األدنى من تصريف مياه الصرف الصحي وتحقيق هدف الشركة الرامي إلى تحق

يتم استردادها من بطاريات أيونات الليثيوم إما إلى درجة يمكن إعادة استخدامها في إنتاج البطاريات أو الستخدامها في  
 تطبيقات أخرى. 

  
ستمان لألعمال على قصة النجاح التي تمثل والدة جديدة لمجمع إي Li-Cycle" روتشستر لشركة Hubيبني مشروع " 

شركة تعمل اآلن داخل المجمع. تهدف جهود التكنولوجيا المستدامة   114شخص في  6,000التجارية، حيث يعمل أكثر من  
( إلى تنمية النظام اإليكولوجي للطاقة المستدامة، بما في ذلك أفضل  EBPاألخرى في مجمع إيستمان لألعمال التجارية ) 

. الشركات األخرى المزدهرة أيًضا في مجمع  Plug Powerتجميع خاليا كوداك، ومركز لالختبار والتسويق، ومركز 
(EBP تشمل )DuPont التي تدير أكبر منشأة تخمير البروبيوتيك في العالم، وL3 Harrisو ،LiDestri Food & 

Drink.  
  

"يمثل استثمارنا في منشأة إعادة   للتطوير:قالت هوب نايت رئيسة والمديرة التنفيذية والمفوضة في وكالة إمباير ستيت 
في مجمع إيستمان لألعمال التجارية التزام والية نيويورك المستمر  Li-Cycleتدوير بطاريات أيونات الليثيوم التابعة لشركة 

بلي وظائف  للشركات التي تبتكر وتخلق فرًصا اقتصادية في مجال الطاقة المستدامة. سيضيف هذا المشروع ذو التفكير المستق
 عالية الجودة في منطقة البحيرات اإلصبعية، مما يعزز جهودنا لترسيخ مكانة نيويورك كرائدة عالمية في تخزين الطاقة."  

  
في مجمع إيستمان لألعمال التجارية في   Li-Cycle"إن توسع شركة  قال عضو مجلس شيوخ الوالية جيريمي كوني:

فرصة عمل دائمة برواتب جيدة  200المستمر في منطقتنا. من خالل توفير أكثر من  روتشستر استثمار مهم للنمو االقتصادي
وصديقة للبيئة وآالف فرص العمل خالل مرحلة البناء، يضمن هذا المشروع أن تظل روتشستر الكبرى رائدة في التقدم  

  لهذا العمل المؤثر."التكنولوجي. أنا ممتن للحاكمة هوكول ووكالة إمباير ستيت للتطوير لدعمهما المستمر 
  

: "إن إعالن اليوم هو مثال آخر على وضع مجتمعنا في وضع فريد ليكون رائًدا صناعيًا في  قال عضو الجمعية جوشوا جنسن
في مجمع إيستمان لألعمال التجارية ومقاطعة مونرو لن يوفر   Li-Cycleتنمية اقتصاد الجيل القادم. إن استثمار شركة 

المجتمع والوالية فحسب، بل سيضمن أن االستعداد الفريد ألعمالنا التجارية وبنيتنا التحتية التكنولوجية  فرصة اقتصادية لهذا
  لمواصلة النمو حيث تقرر األعمال التجارية األخرى ما إذا كانت ستستثمر في روتشستر أم ال في موطنها الجديد."

  



المئات من فرص العمل ذات األجور الرائعة   Li-Cycleشركة  "تخلق قال آدم بيللو، المدير التنفيذي لمقاطعة مونرو: 
لجيراننا مع توفير خدمة تشتد الحاجة إليها حيث يستخدم عالمنا المزيد من بطاريات أيونات الليثيوم في حياتنا اليومية. تفخر  

نحن ممتنون الستثمار  و -للمساعدة في توسيع عملياتها في مقاطعة مونرو   Li-Cycleمقاطعة مونرو بشراكتها مع شركة 
  على النمو بشكل أكبر وتعزيز اقتصادنا."  Li-Cycleالحاكمة كاثي هوكول لمساعدة شركة 

  
على توسعها وأشكرهم على القيام بهذا االستثمار،   Li-Cycle: "أود أن أهنئ شركة قال عمدة مدينة روتشستر مالك إيفانز

لمكان المثالي لنمو الوظائف عالية التقنية في القرن الحادي والعشرين. كما  والذي يقدم دلياًل إضافيًا على أن روتشستر هي ا
 Finger Lakesأنني ممتن للحاكمة كاثي هوكول ووكالة إمباير ستيت للتطوير لدعم اقتصاد روتشستر من خالل مبادة 

Forward".معًا، نتقدم إلنشاء مدينة مليئة باألمل بمستقبل مثير .  
  

لجلب هذا  2019منذ عام  Li-Cycle: "تعمل بلدة غريس مع شركة المشرف على مدينة غريسقال بيل رايليتش، 
 Economicاالستثمار الضخم إلى مجمع إيستمان لألعمال التجارية في غريس. إن غطاء التنمية االقتصادية واالبتكار )

Development and Innovation Overlayد الطريق للموافقا ت المحلية ذات األولوية، بينما  ( الجديد في غريس مهَّ
عمل فريقي للتنمية االقتصادية عن كثب مع الوكاالت في جميع مستويات الحكومة لتأمين التصاريح البيئية والتفاوض على  

هي فقط التي عملت بجد أكبر إلعادة هذا المشروع إلى الوطن. مع بدء البناء اآلن في منشأة   Li-Cycleالحوافز. شركة  
HUB  ة في شركLi-Cycle يشارك فريقي يوميًا في اإلشراف على المشروع حتى اكتماله. لم تشهد مقاطعة مونرو تطوًرا ،

صناعيًا واستثماًرا بهذا الحجم منذ أكثر من عقد، وأنا أعمل بجد للتأكد من أننا ننتهز هذه الفرصة. مشروع بهذا الحجم يخلق  
في اليونان أيًضا  Li-Cycleي قطاع الطاقة النظيفة. يعتبر استثمار شركة الجاذبية والنمو االقتصادي الثانوي، وليس فقط ف 

في   Li-Cycleطلقة في ذراع البناء وصناعات الخدمات التي تعتبر مهمة جًدا لالقتصاد المحلي. أنا فخور بالترحيب بشركة 
 مجمع إيستمان لألعمال التجارية في غريس ومتحمس لرؤية المشروع يمضي قدًما."  

  
لشركة  Hubتفخر كوداك بأن تكون جزًءا من مشروع منشأة  الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوداك جيم كونتينينزا: " قال

Li-Cycle والذي يعكس التزامنا بتكنولوجيا تخزين الطاقة والبطاريات والعمليات المستدامة. سيستفيد مشروع ،Hub  من
ية، بما في ذلك المرافق والسكك الحديدية واألمن وخدمات إدارة المرافق.  الموارد الهائلة لمجمع إيستمان لألعمال التجار

ستستفيد منطقة روتشستر من الوظائف التي يوفرها المشروع، بشكل مباشر وغير مباشر. وستستفيد بيئتنا من خدمة استرداد  
  ."Li-Cycleالمواد ذات الملكية المسجلة التي تقدمها شركة 

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

في مجمع إيستمان لألعمال التجارية دلياًل آخر على أن ابتكار   Li-Cycle: "يعد توسع شركة اإلقليمية في البحيرات اإلصبعية
هو فوز كبير لمنطقتنا. نظًرا ألن هذه الشركة العظيمة  األعمال التجارية الدولية يزدهر في منطقة روتشستر الكبرى، و

مدعومة بالموهبة والموارد ودعم مجتمع األعمال التجارية لدينا، فإننا نتطلع إلى رؤيتهم يحققون مستويات عليا من النجاح.  
ر للقيام بهذا أجاي كوتشا Li-Cycle(، ومقاطعة مونرو، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ESDأِكر وكالة )

  االستثمار المحسوب جيًدا في منطقة روتشستر الكبرى."
  

إلنشاء مركز إلعادة  Li-Cycle: "تؤكد خطط شركة  قال مات هيرلبوت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتشستر الكبرى
تدوير البطاريات في مجمع إيستمان لألعمال التجارية على البنية التحتية القي ِمة باإلضافة إلى خبرة تخزين الطاقة والبطاريات  

( موارد التنمية االقتصادية المختلفة GREالمتوفرة في هذا الموقع في روتشستر، نيويورك. نسقت شركة روتشستر الكبرى ) 
 فرصة عمل جديدة في مجتمعنا."   220الكبير وخلق  Li-Cycleلتأمين استثمار شركة  الضرورية

  
  ./cycle.com-https://li ، تفضل بزيارة: Cycle-Liللحصول على معلومات إضافية حول شركة 

  
  Finger Lakes Forwardتسريع مشروع  

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

مليون دوالر  500باستثمار حكومي قيمته  Finger Lakes Forwardالمتقدم. اآلن، تعمل المنطقة على تسريع مشروع 
مليون دوالر سيحفز الشركات الخاصة على  500لبالغ من خالل مبادرة تنشيط شمال والية نيويورك. إن استثمار الوالية ا

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fli-cycle.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TqbHhrbhE0TS%2BSswrp2yloWG1qNSaK79ISLZ1TmxaOc%3D&reserved=0


وظيفة جديدة. يتوفر 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 نيويوركESDإمباير ستيت للتنمية )
( في تعزيز اقتصاد قوي ومتناٍم، وتشجيع خلق فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة، وزيادة اإليرادات للدولة  ESDوكالة )

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

( هي أيًضا  ESDفرص العمل ودعم المجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء والية نيويورك. إن مؤسسة تطوير إمباير ستيت )
" )أنا  I LOVE NEW YORKجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية وتسويق "الوكالة اإلدارية الرئيسية التي تشرف على م

أحب نيويورك(، العالمة التجارية السياحية الشهيرة في الوالية. لمزيد من المعلومات حول المجالس اإلقليمية و إمباير ستيت  
  .www.esd.ny.govو  www.regionalcouncils.ny.govللتطوير، تفضل بزيارة 

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffinger-lakes-forward-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vBtuGArKm9iMObOQDd%2FtOw45qnSt8qA61LUHlfGF8EE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McaH8UGpJR4aotlY19bj%2BGjOGdfixEVlFZB8BjgvCps%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L7F5A2OIoW0SBPaf%2BN1VRpd%2FISR3NHit9tNm8bpNyEI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McaH8UGpJR4aotlY19bj%2BGjOGdfixEVlFZB8BjgvCps%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S6pjlgbuPtS%2BGoBft82n5N0%2FLmEPrrapLuu0M%2FARPeA%3D&reserved=0
إرسالبالبريدالإلكترونيإلى:press.office@exec.ny.gov

