
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2/12/2022 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر لجذب الصناعات الرئيسية إلى  200" بمبلغ يصل إلى FAST NYالحاكمة هوكول تعلن عن برنامج منح "
   المواقع الجاهزة لالستثمار في جميع أنحاء الوالية التي تقبل اآلن خطابات النوايا

  
   بتحفيز جاهزية نيويورك للعمل ويزيد من جذب الوالية لكبار أصحاب العملسيقوم البرنامج 

  
  ديسمبر/كانون األول 15للمتقدمين المحتملين ستعقد في  عبر اإلنترنت ندوة إعالمية

  
  ديسمبر/كانون األول 15تفتح في  بة تقديم الطلباتبوا

  
  

مليون   200أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن برنامج منح الجذب المرّكز للمناطق الجاهزة لالستثمار الذي يصل إلى 
نيويورك سيقبل اآلن خطابات النوايا من المتقدمين المحتملين. يوفر  دوالر لجذب وتوسيع صناعات النمو الرئيسية في والية 

( الشهادات وتمويل المنح للمساعدة في إعداد المواقع  FAST-NYبرنامج الجذب المرّكز للمناطق الجاهزة لالستثمار )
التوزيع بين الواليات  التجارية الرئيسية في جميع أنحاء والية نيويورك للتنمية من أجل جذب التصنيع عالي التقنية؛ و

تقبل وكالة إمباير ستيت للتطوير خطابات النوايا كخطوة  .  وشركات الخدمات اللوجستية؛ وغيرهم من كبار أصحاب العمل
  15أولى في عملية التقديم وستقبل الطلبات على أساس متجدد ممن قدموا خطابات بمجرد فتح بوابة تقديم الطلبات في 

 ديسمبر/كانون األول. 
  

الجديد مكانة نيويورك كمركز تجاري من خالل زيادة إمداداتنا من المواقع الجاهزة للعمل   FAST-NY"سيعزز برنامج 
  200"من خالل هذا االستثمار الذي يصل إلى  قالت الحاكمة هوكول.وجذب الوظائف واألعمال التجارية في المستقبل،" 

الصناعات الرئيسية التي تجلب وظائف عالية النمو وعالية األجور. أنا   مليون دوالر، نساعد في تعزيز اقتصاد واليتنا وجذب
 على بدء تقديم طلباتهم من خالل إرسال خطاب نوايا."   FAST NYأشجع المهتمين ببرنامج 

  
ي  التاريخ Micron"يُعد استثمار شركة   قالت هوب نايت الرئيسة والمديرة التنفيذية ومفوضة وكالة إمباير ستيت للتطوير:

ا  المعلن في وسط نيويورك دليالا إيجابياا على أن وجود موقع جاهز للعمل يوفر للشركات للبناء عليه هو استثمار ذكي. نظرا
الخاص   Green CHIPSوالعلوم الفيدرالي وبرنامج  CHIPSألن هذه الشركات تتطلع إلى االستفادة من قانون 

في الدخول في حقبة جديدة    FAST NYزة للعمل، وستساعد برنامج بنيويورك، فستحتاج نيويورك إلى مواقع إضافية جاه
  من النمو." 

  
المصنعة   Micronتعد االستثمارات الجاهزة للبدء محركاا رئيسياا في اختيار الموقع لصناعة أشباه الموصالت. اختارت شركة 

ا موقع وايت باين الجاهز للعمل في وسط نيويورك الستثما مليار دوالر لتصنيع  100ر ما يصل إلى ألشباه الموصالت مؤخرا
  إلى وادي موهوك. Wolfspeedالرقائق، وقد كان موقع العمل الجاهز في مارسي عامالا رئيسياا في جلب شركة  

  
  (:FAST NYهناك ثالثة أنواع من برامج الجذب الُمركُّز للمساحات الجاهزة لالستثمار )

   FAST NY Shovel-Readyشهادة جاهزية لالستمثار وفق برنامج  -المسار أ  •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_ks1gZ2_PT6mOZ6x5-_WJoA&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v75yBnjKQjMHda1HbYqSRXOkcjpy4iepIU9K5nzgeO8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0


o ( يثبت هذا التعيين بدون تكلفة من قبل وكالة إمباير ستيت للتطويرESD ألغراض تسويق )
الموقع أن مقدم الطلب قد عمل بشكل استباقي مع والية نيويورك )"الوالية"( لمعالجة جميع 

سيتم اإلعالن عن   ل أن تعرب الشركة عن اهتمامها بالموقع.مسائل التصاريح الرئيسية قب
  التفاصيل في وقت الحق.

  

   FAST NYمنح ما قبل التطوير لبرنامج  -المسار ب  •

o  دوالر لكل موقع لتمويل تكلفة   500,000ستُقدم منح رأس المال المتداول التي تصل إلى
 واقع الجاهزة لالستثمار في المستقبل. التخطيط والمراجعات الالزمة لموقع ما قبل التطوير للم

ستمول المنح التكاليف الالزمة لمساعدة الحاصلين على المنح في إكمال أنشطة ما قبل   ▪
 .  FAST NYالتطوير، مثل تلك المطلوبة للحصول على شهادة تشغيل لبرنامج 

  

   FAST NYتحسينات البنية التحتية لبرنامج  -المسار ت  •

o سمالية لتحسين جاهزية مواقع العمل الحالية الناضجة من خالل تمويل سيتم تقديم المنح الرأ
تحسينات البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء والغاز وغيرها من تكاليف 

 تحسين المواقع المؤهلة لالستثمار.  

  
 .  FAST NYستتوفر المنح التنافسية للمواقع التي استوفت بشكل كبير متطلبات شهادة الجاهزية لبرنامج 

  
الجهات المؤهلة لتقديم الطلبات هي البلديات ومنظمات التنمية االقتصادية غير الربحية المعينة من قبل البلديات، مثل وكاالت  

ة نيويورك وشركات التنمية االقتصادية المكلفة بالعمل نيابة عن البلدية التي يقع  وهيئات التنمية الصناعية غير الربحية في والي
فداناا حتى يكون مؤهالا للحصول على منحة. ومع ذلك، قد تُمنح استثناءات   40فيها الموقع. يُشترط أال تقل مساحة الموقع عن  

ثل إمكانية إعادة تطوير الحقول المهجورة. تشمل للمواقع األصغر التي توضح أصول الموقع الجذابة أو المنافع العامة م
  الصناعات المؤهلة:

التصنيع عالي التقنية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الطاقة المتجددة ذات التقنية النظيفة،   •
  وعلوم الحياة، واألعمال التجارية الزراعية، والبصريات، ومعدات النقل، ومعالجة المواد، وتصنيع اآلالت

  الصناعية وغيرها من الصناعات المتقدمة

  مواقع التوزيع والخدمات اللوجستية بين الواليات •

قد تُعطى األولوية لتصنيع أشباه الموصالت وما يتصل بها من مشاريع في مجال الصناعة وسلسلة  •
  التوريد

  تشمل أنشطة الموقع المؤهلة: 

  التصنيع •

  البحث والتطوير •

  مجمع المكاتب •

 التوزيع بين الواليات والخدمات اللوجستية  •

 Letters ofسيتم صرف جميع أموال المنح على أساس السداد. للحصول على معلومات حول كيفية تقديم خطابات النوايا )
Intent, LOI قم بزيارة ،)ny-https://esd.ny.gov/fast.  

  
"بينما نتطلع إلى تعزيز اقتصاد نيويورك الذي يخرج من حقبة الجائحة،  قالت عضوة مجلس شيوخ الوالية آنا إم كابالن، 

وبينما نسعى إلى تعزيز التصنيع المحلي لتجنب حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد في المستقبل، فإن من األهمية بمكان أن  
ا للنمو اال قتصادي واالبتكار في المستقبل.  نستثمر بشكل كبير في قطاع التصنيع عالي التقنية والذي سيكون محركاا مهما

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0


سيجعل اتخاذ الخطوات اآلن لجذب هذه الصناعات المتنامية إلى نيويورك واليتنا في وضع يسمح لها بالنجاح االقتصادي على  
 المدى الطويل وخلق فرص عمل قوية في المستقبل."  

  

، يسعدني أن أرى بدء االستثمارات الجاهزة "بصفتي رئيس قسم التنمية االقتصادية قال عضو الجمعية هاري ب. برونسون:
للعمل. عندما كافحنا لتضمين التمويل الجاهز للعمل في الميزانية، كنا نعرف مدى التحول الذي سيكون عليه نمونا االقتصادي 

ف من كوالية. ستقصد األعمال التجارية اآلن عن والية نيويورك بسبب برنامج المنح هذا، ونتيجة لذلك سيتم خلق اآلال
الوظائف الجديدة. هذا هو الحافز االقتصادي الذي نحتاجه لمواصلة دفع نيويورك إلى األمام نحو التصنيع عالي التقنية،  

  وتحديث بنيتنا التحتية، وخلق قوة عاملة شاملة لواليتنا." 
  

ع النمو االقتصادي المستمر لوالية "سيتم تسري :قال ريان سيلفا، المدير التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية لوالية نيويورك
نيويورك من خالل االستثمار في تطوير السوق/تطوير المواقع الجاهزة. سيسمح هذا االستثمار للمجتمعات بأن تكون استباقية 

في جذب صناعات جديدة من خالل توفير القدرة على التنبؤ وتقصير الوقت الالزم للتسويق للشركات التي تسعى إلى  
والنمو في نيويورك. كما أنه سيخلق طلباا فورياا على وظائف البناء وتحديث بنيتنا التحتية، مما سيساعد والية  االستثمار

نيويورك على تحقيق أهدافها المعلنة للطاقة النظيفة مع االحتفاظ بوظائف الغد واجتذابها، مما يساعد على تأمين الفرص  
مة هوكول والهيئة التشريعية على الموافقة على هذا البرنامج الحيوي في  االقتصادية لجميع سكان نيويورك.  نشكر الحاك

  ميزانية هذا العام." 
  

###  
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