ليهاي فايل
تعال هنا .امنو هنا .ابدأ هنا.

www.lehighvalley.org

معرتف بها عىل الصعيد الوطني من أجل تحقيق النمو

:2014 - 2008
تحتل ليهاي فايل ترتي ًبا ضمن أفضل  10مناطق أدا ًءا من ناحية التنمية االقتصادية
يف الشامل الرشقي من الواليات املتحدة لسبع سنوات متتالية.
.2014-2008 ،SITE SELECTION MAGAZINE

يستمتع السكان بالخروج مسا ًءا يف وسط مدينة
الينتاون .مرجع الصورة مايكل رابابورت

يوجد سب ًبا لكون
ليهاي فايل مختلفة.

تغرب الشمس فوق نهر ليهاي يف
جنوب بيت لحم .مرجع الصورة مايكل رابابورت

يجتمع املتسوقون يف سوق املزارعني بإيستون .مرجع الصورة
مدينة إيستون

تتمتع بالوصول املنقطع النظري لألسواق واألماكن ورأس املال والعمل يف املنطقة .ينمو االقتصاد رسي ًعا وتتنوع الثقافات وجودة الحياة بها غري اعتيادية.
تقدم ليهاي فايل قوة عاملة ماهرة وبنية تحتية ونظام نقل قوي وبيئة احرتافية لألعامل .بينام تعمل هذه القيم عىل جذب التجارة العاملية إىل ليهاي فايل،
فإن املجتمع الرتحيبي هو الذي يساعد يف بقائها هنا .وليس من قبيل املصادفة أن تستمر الرشكات يف املجيء إىل هنا وتنمو هنا وتبدأ هنا وتزدهر هنا.
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تقع ليهاي فايل عىل بُعد  60دقيقة من شامل فيالدلفيا و 90دقيقة من غرب مدينة نيويورك ،العاصمة املالية للعامل .تحتل هذه املنطقة املرتبة  69بني
أكرب املناطق الحرضية يف الواليات املتحدة ويبلغ ناتجها املحيل  35.4بيلون دوالر.
ت ُعد ليهاي فايل هي األرسع من ًوا وتحتل الرتتيب الثالث يف أكرث املناطق املكتظة بالسكان يف والية بنسلفانيا حيث يبلغ عدد سكانها أكرث من660,000
نسمة.

الوصول إىل األسواق

االتصال مبجموعة متنوعة من األسواق الرئيسية.
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تقع بشكل مركزي عىل بُعد يوم قيادة بالسيارة إىل ثلث املستهلكني بالواليات
املتحدة ونصف املستهلكني الكنديني
موقع مثايل للوصول إىل األسواق املحلية والدولية الكربى
سهولة الوصول إليها من خالل شبكة الطرق الرسيعة بني الواليات  I-78وI-80
وI-476
توفر خدمة السكك الحديدية من الدرجة األوىل من ِقبل رشكتي نورفولك 		
سوثرن ويس إس اكس باإلضافة إىل نقطة نقل الحاويات يف محطة بيت لحم
املتعددة الوسائل
تقع عىل مقربة من املحطة البحرية ميناء اليزابيث نيوارك وميناء فيالدلفيا
نقل رحالت الركاب والبضائع املتوفرة عرب مطار ليهاي فايل الدويل (		 )ABE
العديد من املطارات الخاصة
منطقة التجارة الخارجية 272#

الوصول إىل األماكن

ممتلكات تجارية وصناعية واستثامرية كثرية.
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إجاميل مساحة مبنى سوق املكاتب التجارية القابلة للتأجري:
 25مليون قدم مربع
مكاتب شاغرة%10.1 :
متوسط إيجار املكتب 20.68 :دوالر/قدم مربع
إجاميل مساحة مبنى سوق املكاتب الصناعية القابلة للتأجري::
 108مليون قدم مربع
منشأت صناعية شاغرة%7.5 :
متوسط إيجار املنشأة الصناعية 4.92 :دوالر/قدم مربع

الوصول إىل رأس املال

يشمل اإلقراض التجاري للمشتثمرين ما ييل :برانش بنك & تراست وويلز فارغو
والفاييت أمباسادور بنك وبنك أمريكا ويب إن يس وسانتاندر
>> عدد  208فروع للبنوك وأكرث من  13مليار دوالر ودائع
يف عام 2015
>> شبكة رأس املال االستثامري والسندات املحلية النشطة

العمل
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مجموع السكان 660,000
األيدي العاملة  344ألف
معدل البطالة %5.3
أكرث من  7آالف خريج كل عام 		
من طلبة  13مؤسسة تعليم عايل
توافر كبري لخريجي كليات الهندسة

التأثري الحكومي
عىل األعامل

البيئة املشجعة لألعامل
>> رضيبة املبيعات%6 :
>> رضيبة الدخل الشخيص%3.07 :
>> رضيبة عىل صايف إيرادات الرشكة%9.99 :
>> حوافز متعددة عيل الرضائب املحلية التي تفرضها الوالية

املوارد

فرص كبرية لتطوير األعامل الجديدة.
>> توافر كبري من املنتجات الزراعية لتصنيع املنتجات الغذائية
>> تتجاوز سعة املياه ما يزيد عىل  136مليون جالون يوم ًيا (مليون جالون
يف اليوم) ويبلغ متوسط االستخدام اليومي حوايل  50مليون جالون يف
اليوم
>> املياه الزائدة وسعة مياه الرصف الصحي والتوافر الكبري لخطوط البينية
التحتية لخدمة املواقع الصناعية
>> أسعار الغاز الطبيعي :رشكة يو جي آي
>>
>>

> التجاري  9.81دوالر/ألف قدم مكعب  /الصناعي  9.20دوالر/ألف قدم مكعب

يتوفر خيار اختيار مورد توليد كهرباء من املوقع اإللكرتوين
papowerswitch.com
املركز الهائل للخدمات اللوجستية والنقل التابع للواليات املتحدة

رشكة ليهاي فايل للتنمية االقتصادية ()LVEDC

		

منظمة التنمية االقتصادية املعتمدة
>> عضو مجلس التنمية االقتصادية الدولية ()IEDC
>> الجمع بني القطاعني العام والخاص
>> تركز الخدمات املشرتكة اإلقليمية ومركز املوارد عىل مساعدة األعامل
التجارية عىل اإلزدهار
>> تعاون إقليمي قوي بني املدن واملقاطعات واملنظامت املحلية

جودة املكان

منطقة حرضية كبرية وجودة الحياة مامثلة للحياة مبدينة صغرية.
>> تعليم إبتدايئ وثانوي
> حائز عىل جائزة النظام املدريس العام والخاص مبا يف ذلك املدرسة الثانوية
بلو ريبون لعام 2014
> إلحاق طلبة كافة مدارس أيفي ليج الثامنية بالكليات
عىل مدار الخمس سنوات املاضية
>> التعليم العايل
>  6جامعات ليهاي فايل بعدد سنوات دراسة  4أعوام مبا يف ذلك كلية الفايت
وجامعة ليهاي وكذلك كليات املجتمع املصنفة قوميا ومدارس التعليم املهني
التقني
>> الحي السكني
> مزيج متنوع من املباين السكنية واملناظر الطبيعية يف املناطق الحرضية
والريف والضواحي من الريف إىل املدن إىل الحرض
>> الرعاية الصحية
> تتوفر شبكتي رعاية صحية كبريتني وهام شبكة ليهاي فايل للرعاية الصحية
وشبكة القديس لوقا للرعاية الصحية التي يتم باستمرار تصنيفها من ضمن
أفضل شبكات الرعاية الصحية يف الدولة لرعاية املريض والحفاظ عىل
سالمته.
>> األنشطة الرتفيهية
> يشمل الرتفيه يف الهواء الطلق التزلج وركوب الزوارق والتجديف والغولف
وركوب الدراجات وامليش والتخييم والصيد وصيد األسامك
>> األنشطة الثقافية
> تشمل وسائل املتعة الثقافية االستامع إىل سيمفونية وزيارة املتاحف وعزف
املوسيقى وغريها من الوجهات الفنية
>> أنشطة التسلية
> ت ُعد موط ًنا الثنني من الفرق الرياضية املحرتفة  AAAالتابع لفيالدلفيا فيليز
و AHLالتابع لفيالدلفيا فاليرز ومنتجع كازينو ساندز ببيت لحم فضالً عن
توافر  10,000مقعد بأرينا سنرت  PPLبالينتاون.
>> معامل الجذب القريبة
> يوجد بالقرب من مواقع فيالدلفيا التاريخية أماكن التسوق وأحياء املسارح
يف مدينة نيويورك فضالً عن الوجهات السياحية لجبال بوكونو وشواطئ
املحيط األطليس

توصيف العمل

يقود يب براون عملية تطوير العالج بالحقن
ومنتجات وخدمات السيطرة عىل األمل التي
تلبي أعىل معايري الجودة والسالمة واالستدامة
والكفاءة.
الرشكة لديها مقرات عاملية يف ميلسونجني
وأملانيا واستثامرات يف  60دولة .يف الواليات
املتحدة ،يقع املقر الرئييس لرشكة يب براون يف
بيت لحم بنسلفانيا مع وجود مرافق التصنيع
األولية يف الينتاون ،بنسلفانيا.
تشمل قامئة مجاالت العمل العاملية األخرى
التي تستعني بليهاي فايل األيت:

مهمتنا
تكمن مهمة رشكة ليهاي فايل للتنمية االقتصادية يف تسويق
األصول االقتصادية لليهاي فايل وتقديم الخدمة لتكون مبثابة
خدمات إقليمية مشرتكة ومركز موارد ملساعدة الرشكات عىل
املجيء والنمو والبدء هنا.

ليهاي فايل
تعال هنا .امنو هنا .ابدأ هنا.
Avenue C, Suite 200 Bethlehem, PA 18017 2158
الهاتف • 610-226-6775 :الفاكس610-226-7623 :

www.lehighvalley.org

حقوق النرش © لرشكة ليهاي فايل للتنمية االقتصادية لعام  2016جميع الحقوق محفوظة ( 06.16العربية)

تعمل  LVEDCبشكل وثيق مع الرشكات العاملية التي تتطلع
لتأسيس أو توسيع العمليات التجارية يف الواليات املتحدة .نحن
شغوفون بتقديم ليهاي فايل لكم وتوفري فرصة مثرية لجلب
عملك إىل املنطقة حيث ميكن أن تحقق االزدهار.

