
 
 الحاكمة كاثي هوكول   27/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

مليون دوالر في المنح المقدمة إلى   500إلرشاد األعمال الصغيرة يتجاوز   MTAأعلنت الحاكمة هوكول أن برنامج 
  الشركات المملوكة ألقليات والنساء

  
يسجل رقًما قياسيًا   -رائد وطني في العمل مع الشركات المملوكة لألقليات والمملوكة للنساء والمحرومين  MTAيعتبر 

  MTAجديًدا بالدوالر المدفوع للشركات المعتمدة لعقود 
  

المشهور على المستوى الوطني لتوجيه الشركات المحلية المملوكة   MTAأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن برنامج  
مليون  500( قد ساعد الشركات المشاركة على الفوز بما مجموعه MWBEلألقليات والمملوكة للنساء والمحرومين )

 .  2010منذ تأسيس برنامج الوالية في عام  MTAدوالر في عقود 
  

. في ستاتن آيالند هو المنحة Alliance Tri-State Construction Incمليون دوالر لشركة  2كان العقد بقيمة  
الذي سيتم منحه إلى شركة مشاركة منذ بداية البرنامج. قاد   485الحاسمة التي تجاوزت إجمالي نصف المليار. إنه العقد رقم 

 MTAللتشييد والتطوير ومكتب   MTAه الذين يعملون عن كثب مع وفريق  MTAمايكل غارنر، كبير مسؤولي التنوع في  
للرقابة على البناء، الهيئة إلى وتيرة غير مسبوقة من النشاط في السنوات األخيرة مع منح عقود بمئات الماليين من 

  الدوالرات.
  

للمساعدة في ضمان أن قادة    MWBEs"تعتبر نيويورك رائدة وطنية عندما يتعلق األمر بالعمل مع  قالت الحاكمة هوكول:
األعمال الموهوبين من جميع أنحاء واليتنا يمكنهم تقديم وجهات نظرهم الفريدة والقيمة في مشاريعنا. تنوعنا هو قوتنا، ومن  
م  خالل االستفادة من المهارات الخاصة للنساء واألشخاص الملونين في ما نقوم به، نجعل اقتصادنا أكثر شموالً وقوة. أنا ملتز

أكثر من أي وقت مضى بتسوية ساحة المشاركة بحيث تزيد الشركات المملوكة للنساء واألقليات من الوصول إلى عقود 
بصفتها المزود األول  ألخذها دوًرا رائًدا في كسر الحواجز التي يواجهها رواد األعمال هؤالء. MTAالوالية، وأثني على 

تقدم خدمات ركاب متنوعة بشكل ملحوظ، وما هي أفضل طريقة لتحقيق   MTA لخدمات النقل العام في منطقة العاصمة، فإن
  احتياجات هؤالء الركاب بشكل كامل من التأكد من أن المقاولين يعكسون أيًضا هذا التنوع".

  
"إن تنمية مجموعة الشركات التي نعمل معها ليس فقط   قال القائم بأعمال رئيس هيئة النقل والمدير التنفيذي جانو ليبر:

الشيء الصحيح الذي يجب القيام به من منظور العدالة االجتماعية، ولكنه ببساطة منطقي من الناحية التجارية ألنه يعني  
يعد برنامج توجيه األعمال الصغيرة نموذًجا لوكاالت الوالية والحكومات المحلية في   .زيادة المنافسة في عملية الشراء لدينا

جميع أنحاء البالد، وأنا متأكد من أنه سينمو بشكل أكثر نجاًحا في السنوات القادمة بينما نعمل مع شركات جديدة لتحديث  
  النقل الجماعي في المنطقة".

  
"اليوم هو يوم مثير. لقد عملنا بال كلل لزيادة حصة العقود التي  : MTAول في قال مايكل غارنر، رئيس التنوع والشم

نمنحها ونحن فخورون للغاية بأننا منحنا اآلن أكثر من نصف مليار دوالر لمئات الشركات من الدرجة األولى في جميع  
إنصافًا لمنح العقود يعد مكسبًا ليس   أنحاء المنطقة. سنستمر في تنمية مجموعتنا من الشركات المؤهلة، ألن اتباع نهج أكثر

ولكن لالقتصاد اإلقليمي بأكمله. باإلضافة إلى ذلك، بينما نستثمر في البنية التحتية   MTAفقط لهيئة النقل والمواصالت 
للمنطقة، فإننا نستثمر أيًضا في مجموعة متنوعة من الشركات المؤهلة كاستراتيجية لخلق فرص عمل داخل تلك المجتمعات  

لتي غالبًا ما تكون مستبعدة. الوصول إلى العقود الحكومية يعني خلق فرص العمل وامتالك المنازل وفرص تعليمية أفضل  ا
  وخيارات رعاية صحية".

  



لالحتفال باإلنجاز التاريخي، انضم إلى غارنر ثالثة من الفائزين في مؤتمر صحفي اليوم. تحدثت يوالندا فالديس من شركة  
Empower Contracting  و هيلي ديوارت من ،Zion Contracting و كليف تيلور من ،Malcolm Patrick 

Corp.عن تأثير البرنامج على أعمالهم على مر السنين .  
  

لالحتفال باإلنجاز التاريخي، انضم إلى غارنر اثنان من الفائزين في مؤتمر صحفي اليوم. تحدثت يوالندا فالديس من شركة  
Empower Contracting  و هيلي ديوارت من ،Zion Contracting   عن تأثير البرنامج على أعمالهم على مر

  السنين.
  

. في ذلك الوقت،  2011بدأنا البرنامج في عام  ": Zion Contractingقالت هيلي ديوارت، المالكة والرئيس لشركة 
واًل عاًما. كانت المشكلة أنه لم يكن لدينا المورد. لم أكن أعلم أنه  كنا شركة طالء صغيرة ولدينا الكثير من األحالم لنصبح مقا

قريبًا، سنجد برنامج إرشاد األعمال الصغيرة الذي فتح الباب أمام إحدى أكبر الوكاالت في نيويورك. تلقينا أول عقد من  
MTA  نهاية العام كنا نحقق أربعة   بعد ثالثة أشهر من انضمامنا إلى البرنامج. بعد ستة أشهر، ضاعفنا عائداتنا، وفي

  أضعاف عائدات العام الماضي. وكان كل ذلك بمساعدة برنامج إرشاد األعمال الصغيرة".
  

"بدون الفرص هنا، لن تتمكن شركتنا من  .: Empower Contracting, Incقالت يوالندا فالديس ، مالكة شركة 
. لقد تمكنا من المنافسة في سوق غير  TDXونظام دعم   MTAقري لـ النمو والتعلم بالطريقة التي نتمتع بها مع العمود الف

 ، لذلك كانت هذه فرصة عظيمة لنا".  MTAمتاح لنا كشركة صغيرة. ليس لدينا فرص للقيام بالعقود الكبيرة خاصة مع 
  

، وتلك المملوكة من قبل قدامى  MWBEوتوظف بقوة شركات   MTAتروج إدارة التنوع والحقوق المدنية التابعة لـ 
المحاربين العاجزين عن العمل، في األحداث والمنتديات في جميع أنحاء المنطقة. وهي تعمل مع مجتمع مقدمي الخدمات 

لضمان فهم الشركات المرتقبة لكيفية التعامل مع الهيئة وإدراكها لجميع المتطلبات. يوفر فريق غارنر أيًضا توجيًها ودعًما  
المعتمدة من والية   MWBEن بمجرد منح العقود لضمان اكتمال العمل بنجاح. يتركز النجاح على دمج شركات  مستمري

  .MTAنيويورك في مشتريات  
  

في السنوات األخيرة، عززت هيئة النقل العام برنامج المشتريات التقديرية، والذي يسمح للهيئة بإجراء فرص تعاقد مستهدفة  
اآلن العطاءات التعاقدية التي تصل إلى مليون دوالر  MTAتمع وزارة األعمال الحرة والبناء. تقبل  وأسرع وأكثر ذكاًء لمج

ألف دوالر، وهي خطوة حاسمة لزيادة التنوع في عملية   400من خالل هذا البرنامج، بزيادة من الحد األقصى السابق البالغ 
يئة بشكل وثيق مع الهيئة التشريعية لوالية نيويورك لتوظيف هذه عملت اله  التعاقد وجعلها أعلى مرتبة تقديرية في الوالية.

مباشرة مع الشركات المؤهلة المعتمدة من الوالية في مجموعة من   MTAاإلستراتيجية في محاولة لزيادة منح عقود 
النقل والمواصالت  الخدمات المهنية. فقط في مجال تكنولوجيا المعلومات، أصدر برنامج المشتريات التقديرية التابع لهيئة

 مليون دوالر.   136.9بقيمة إجمالية  MWBEأمر شراء لشركة  843
  

في المائة على األقل   51لكي تكون الشركة مؤهلة للحصول على الشهادة، يجب أن تكون شركة صغيرة مملوكة بنسبة 
للقيام بأعمال تجارية في والية  وتشغلها وتتحكم فيها مجموعة األقليات و / أو النساء. يجب أن تكون الشركات مخولة 

  نيويورك.
  

 إلرشاد األعمال الصغيرة، يرجى زيارة الموقع االلكتروني:  MTAلمزيد من المعلومات حول برنامج 
 programs-business-us/small-with-business-https://new.mta.info/doing 
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