
 

 

 DBEبرنامج المشاريع التجارية المحرومة  

FFY 2021-2023     إشعار الهدف 

 عقود إدارة المرور العابرة الفيدرالية فقط

،حيث أنشأت وزارة النقل في ديترويت 26الجزء   49 CFR بموجب هذا اإلشعار نظًرا ألنه وفقًا للوائح وزارة النقل األمريكية رقم    

في المشاريع الممولة كليًا أو جزئيًا من قبل األموال التابعة  إلدارة المحرومة إلدماج مشاركة  دي بي أي  برنامًجا للمؤسسات التجارية
(.اف تي أي النقل الفيدرالي )  

 

 من   ٪ 9( هو أن يكون  2023أيلول  30حتى  2021تشرين األول  1) 2023-2021أن هدف وزارة النقل في ديترويت للسنة المالية 

جزء - 49 CFR -)أف تي أي (باستخدام المنهجيات الموضحة في في العقود المدعومة من قبل المساعدة المالية الفيدرالية التي سننفقها   
منحها دوالر أمريكي هو المبلغ بالدوالر للعقود المدعومة من قبل ) أف تي أي ( و التي تتوقع وزارة نقل ديترويت  95،500،000 .26  

دوالر أمريكي مع 8.595.000ه مبلغ قدر.و هذا يعني أن وزارة نقل ديترويت قد حددت هدفًا بإنفاق 2023-2021خالل السنة المالية   

خالل هذه الفترة الثالثية. حيث نظرت وزارة نقل ديترويت في مشاريعها الرأسمالية التي استمرت لثالث سنوات والتي استخدمت   DBEs 

العام.  DBE   لتحديد هدف رفق صيانة كوليجمشروع م 

 

الحيادتحقيق هدفنا بالكامل باستخدام تدابير .حيث تعتزم األخيرة %9المقترح بنسبة   DBE لقد وضعت وزارة نقل ديترويت هدف    

.2023أيلول  30يظل ساري المفعول حتى يجب أن يجب الموافقة على الهدف من قبل "أف تي أي " و العرقي.و  

 
الهدف ، فيجب على وزارة نقل ديترويت تقديم مبرر لعدم تحقيق الهدف وتقديم خطة لضمان تحقيق الهدف ، والتي قد إذا لم يتم تحقيق 

 تتضمن أهداف العقد في بعض المشاريع التي سيطلب من المقاولين الوفاء بها.
 

  ولة فدراليا من أجل التعاقد الفرعي يجب على المقاولين / مقدمي الخدمات فحص كل عنصر من عناصر العمل في جميع المشاريع المم
فرص االستشارات الفرعية.و تطلب وزارة نقل ديترويت من جميع المقاولين واالستشاريين والمقاولين البحث عن شركات و و DBE مع   

على موقع  DBE كاتالمعتمدة للمشاريع والعمل على تحقيق الهدف المحدد دون الحاجة إلى فرض أهداف العقد.و يتم إدراج شر  DBE 
 وزارة نقل ديترويت على الموقع االلكتروني التالي:

https://mdotjboss.state.mi.us/MUCPWeb/search.htm 

مساًء ، من االثنين إلى الجمعة على العنوان المذكور     00: 4صباًحا و  8:00يتوفر وصف لكيفية تطوير الهدف للتفتيش العام بين الساعة 

إلى أليسيا ميللر ، ضابط  2020تموز 17بحلول وزارة نقل ديترويت - DBE أدناه. يرجى إرسال أسئلتك وتعليقاتك حول هدف   

DBE اإللكتروني على : عن طريق البريد   اتصال    

  DDOT-DBE@detroitmil.gov أو عن طريق البريد :

 قسم النقل في ديترويت

1301 E. Warren 
Detroit, MI 48207 

 عناية: مكتب االمتثال
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