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I. نبذة عن مكتب فرص العمل 

 

من  2011في عام  هتنشيطو سمهإ تم تغيير قد، العقود اإليجابي وإمتثال التمييز قسم سمإسابقا ب، المعروف (OBO) عملال فرص مكتب

 على خاص بشكل تركيزال مع، المحلية الشركات من خالل تعزيز نمو تنافسيةأعمال  بيئة زراعةب باركر أنيس عمدةال رؤية أجل تحقيق

 .اتاريخي غلةتمس غير كونها من تعاني التي  المؤسسات التجارية

 

 عملية فيالناجحة  مشاركتهم التي تعزز السياساتخلق تالتعليمية والتقنية و المواردبالمؤسسات  هذه OBO تربط ،تحقيق هذه الرؤيةول

 إمتثالوشهادة الوحدة : إدارية واحدة وحدةو ثالث شعب تنفيذية من OBO تكونت، إدارته باإلضافة إلى. المستهدفة الحكومية مشترياتال

 .اإلدارة خدمات وحدةوتنمية األعمال التجارية الصغيرة، الخارجية و الشؤون وحدة خدمات، دولعقا

 

 أيضا الشعبة تدير كما. الشؤون الخارجية شعبة من والتي هي جزء، هاب الخاص حلولال مركز خاللمن  الموارد التجارية OBO وفرتكما 

 ."إلعب أو األجرإدفع  " المدينة برنامج

 

A.  بيان مهمةOBO  

الشركات   نجاحو خالل تعزيز نمو هيوستن في مدينة متنوع تجاري ومجال تجارية تنافسيةخلق بيئة ب العملالفرص  مكتب لتزمي

 مشترياتال عملية  في الفعالة اتهمشارك من خالل ضمان تاريخيا غير مستغلةال بشكل خاص على الفئات مع التركيز، المحلية الصغيرة

 .المستهدفة الحكومية

 

B. الفرق التنفيذية واإلدارية 

 
 التنفيذي الفريق يضمن كما. للقسم اإلداريو التقني والدعم ستراتيجياإل التخطيطو واإلدارة القيادة يةاإلدارو ةالتنفيذي  OBO فرق توفر

 .اإلدارية اإلجراءاتو ،التنفيذية األوامر من لمدينةل القانون وثيقة  في عليها المنصوص للسياسات متثالاإل

 

 

C. قسم الشهادات 

.      الشهادات 1  

و برنامج المؤسسة السادسة و الخامسة المادة ،15 الفصل في عليه المنصوص النحو علي المدينة في شهادةال برنامج  شهادةال فريق يدير

.26 و 23 أجزاء ،الفيدرالية اللوائح قانون من 49 القسم من بتكليف ،شهادةال برنامج -( DBE) المنتقصة مشاريع التجاريةلتحادية لاإل  

A)  أنواع الشهادات  

 صناعة في المؤهلة لشركاتا علي فقط تنطبقو ،والجنس لعرقل ةمحايد هي شهادةال( DBE)ٍ الصغيرة التجارية المشاريع

.والتشييد البناء  

.األقلياتديرها يملكها ويالتي  للشركاتشهادة ال( DBE) لألقليات التجاريةالمشاريع   

.اإلناث التي تملكها وتشغلها للشركاتشهادة ال( DBE)  للنساء التجاريةالمشاريع   

 المحاربين من قبل مدارةالو ةكوملمال المؤهلة الشركات على الشهادة تنطبق (DBEE)  المشاريع لألشخاص ذوي اإلعاقة

.والدائممن زالمذات الطابع بكونها والمشخصة طبيا  عقليةال أو ةجسديال اقةاالع ذوي األفراد أو قينعاالمأو  القدامي  

 األفرادقبل  من مدارةالو المملوكة الشركات وتنطبق على فيدرالية شهادة هي هادةالش (DBE) المنتقصة لمشاريع التجاريةا

.قتصادياإالمحرومين   



 المملوكة الشركات وتنطبق على يدراليةف شهادة هي هادةالش (DBEBA)ِ المنتقصة التجارية إمتيازات المطار مشاريع

، األغذية والمشروبات، مالبستجارة ال مثل ) في المطاراتالمسافرين  جمهورلالخدمات السلع و اإلمتيازاتريمن توفوالمدارة 

(.واي فايوخدمات بالمكائن  التسويق، البيعواإلعالن   

 

أوال  برنامج توظيف هيوستن  .2  

 

مهام أعمال المدينة وأعمال الشركات المحلية لبرنامج تعيين هيوستن أوال.  OBO تدير 

 

خلق فرص  ودعم هيوستنفي  للشركات قتصاديةإلالفرص ا محاولة لتعزيز في أوال هيوستن توظيف باركر أنييس العمدةطورت 

 توظيف يمنح. للجمهور وتوفير الخدمات، للمدينة البنية التحتية لصيانة وتحسين مليارات الدوالرات هيوستنمدينة  تنفق العمل.

.ةتنافسياألسعار  طالماالعمال المحليين، و للشركات المحلية إعطاء األفضلية القدرة على مدينةال أوال هيوستن  

 

 إلى، المادة الحادية عشرة، 15 الفصل أوال، هيوستن توظيف قوانين وثيقة في النحوعلى  محدد هو كما، هيوستن مدينة سياسة إنها

من خالل  المحلية أموال دافعي الضرائب فعاليةزيد من تالمسؤولية المالية و تعزز بطريقة في المدينة نفاقاإل صالحيات ستخدامإ

.المحليدعم االقتصاد كإجراء لالشركات المحلية ومدينة لل فرصة عمل يوفر مدينةال إنفاق أن ضمان  

 

متثال العقودإقسم  . D 

 تشملشعبة لل المسؤوليات األساسية. الخامسةالمادتين الثانية و، 15 الفصل - مدينةقوانين ال وثيقة قبل من دوالعق متثالإ شعبة وقد كلفت

 هيوستن مدينة مشاريع كل على متثالإال( EEO)تكافؤ فرص العمل و MWSDBEو، السائدة األجورمعدالت  تطبيقو  ،ورصد ،تنفيذ

 .القوانين الفيدرالية وثيقةو المدينة، الوالية، من قبل المقررةاللوائح بموجب القوانين و

من  هذه العقود من أقسام السائدةاألجور و تكافؤ فرص العملتفرض و، والعقود البناءجميع عطاءات ل العمل متثالإ لغة تطور هذه الشعبة

باإلضافة إلى . عمال البناء مقابالت مع، والتي تشمل الزيارات الموقعية ومن خالل خر األ المقاول ووثائق الرواتب مراجعة حسابات خالل

 .أجور أقل من القيمة المستحقة تزعم العمال شهادات من دوالعق متثالإ ضباط يبحث ذلك،

واإلجابة على  للمقاولين متثالإل مبادئ توجيهية لشرح جتماعاتواإل ما قبل البناء مؤتمراتجميع  في عروضا العقود متثالإ شعبة تقدم

 عقودلجميع  في التقييم النهائي مدينةال ةعدة إدارا الشعبة مع وتتعاون. MWSDBE لتزامإوالسائدة  ألجورا متثالبإ  المتعلقة األسئلة

 .المدينة

 

E. ة ب ع ؤ ش ش ل  الصغيرة األعمال تنمية وشعبة ون الخارجيةا

 ونسعالذين ي مقدمي الطلبات المؤهلينزيادة عدد و  MWDSBE المدينة برنامجل الوعي هو رفع الشؤون الخارجية شعبة من الهدف

 فرصمكتب لل التجاريةالعالمات  تشمل التسويق التي ستراتيجيةإوضع  عن المسؤول وه الشؤون الخارجية فريق .شهادةلللحصول على ال

 ؛عملال

مع  أيضا الشؤون الخارجية فريق يعمل البرنامج. وتحديثات القادمة فرص التعاقد، نجاح قصص ضمتإخبارية ربع سنوية نشرة  ينتجون

 لتطوير عضويةال منظماتالتجارة و وغرف ،المسؤولين المنتخبينو، الصفقات جمعيات و الجماعات المحلية، بما في ذلك الشركاء الحاليين

 OBOأهداف و رسالتها وأهدافها التي تحقق المبادرات والشراكات

  



 

االعمال تطوير.1  

A) مدير تطوير األعمال 

 المنهجية برامجال، األعمال إدارة تعليم موارد: خدمات مثلب المعتمدة لتزويد الشركات المجتمع شركاء مع OBO تتعاون

 شركاتلل ةوالمالي ةالتشغيلي ستعداداتاإل تحسينب مكلف مدير تطوير األعمال. األعمالتطوير ل  متخصصة خدماتو، اإلستشارية

 .الهدف غيرب الموجهةو بهدف موجهةال ودعقال تأمين فرص في لمساعدتهم على النجاح لدينا المرخصة

B) حلول مركز OBO  

أو  نطالقالراغبين في اإل الطموحينو سسةالمؤ صحاب المشاريعألالموارد المعلومات و كمركز تبادل  OBO حلول مركزيعمل 

؛  الهامة اتالواليو ؛اتالمقاطعو ؛المدن معلومات مجانية عن خدماتال وتشمل. هيوستن عاصمةفي منطقة  األعمال التجارية تشغيل

 التمويل؛ ؛المساعدة ؛التصاريح معلومات عن ؛هيوستن المؤسسات التجارية في منطقة عمل التي تؤثر على فيدراليةواألنظمة ال

 رفع صندوق من كهدية ضوقرال تغليفوتعبئة مساعدة و تمويل القروض. SCORE من مهداه دارة األعمالإل المشورة توفيرو

 .الموضوعات المتعلقة بمزاولة األعمال في عدد من العمل وبرامج ورش وإنشاء؛ اإلستثمار

F.  اإلدارة خدماتوحدة 

 في المشاركة الفعالة من خالل ضمان تاريخيا كامال مستغلةوالغير الصغيرة  الشركات المحلية نمو ونجاح دارة علىاإل خدماتحدة و تشجع

جهود  وطلبات، تخفيض هدف الطلباتو MWBE أهداف تنازلو المشاركة لخطط MWBE تقييم من خالل في المدينة عملية الشراء

تحديد  مع مدينةال إلدارات المساعدة الخدماتقسم  يقدمعقود الشراء. المهنية ووالخدمات  البناء، طلباتل العطاءات مع المقدمةالعقيدة الطيبة 

 .إتحاديا الممولةو المدينة المنظمة منو الموجهة نحو هدف معين عقودال علىالمناسب منها  على ةوافقالمو األهداف

G.  لعبإ أو األجرإدفع  "برنامج" 

 .(POP) "لعبال األجرأو" برنامج OBO تدير كما

 

 .المدينة بعقود للعاملين عاملةال قو ال جودة التي تدعم العمل بيئة محاولة لتعزيز في ،2007عام  يوليو 1في  POP برنامج تنفيذتم 

التي  المقاولين المتنافسين بين عملية المناقصة العدالة في ويعزز فرص متكافئة خلقل. 1-7 بموجب األمر التنفيذي POP برنامج ويخضع

 أن هناكحقيقة  يضع في حسبانهو أيضا البرنامج يدرك ذلك.قدمون ال يلقو  العاملة لديها، وأولئك الذين ل الفوائد الصحية لتقديم تختار

 .هاريسمقاطعة و منطقة هيوستن من مؤمن عليهمغير ال للمواطنين بالرعاية الصحية مرتبطةتكاليف 

 

 عاية الصحيةرال تكاليف توفير لتعويض ستخدامهاإليتم  معين بمبلغ لمساهمةا اإم بعض المقاولينمن  تتطلب التي هيوستن مدينة سياسة إنها

الحد األدني من  تقديم بعض المقاولينمن  تتطلب أو(، PAYدفع األجر ) مقاطعة هاريس / في منطقة هيوستن مؤمن عليهمغير ال لألشخاص

 .لمجموعة معينة من  الموظفين (PLAYإلعب ) الرعاية الصحية فوائد

  



 

I I.  (HAS-OBO) الفرص التجارية مكتب – هيوستن مطار منظا 

وزارة و( DBEs) من مؤسسات األعمال لمحرومينل ستفادةاإل لتعزيز( HAS-OBO) لفرص التجاريةل مطار هيوستن نظام مكتبيتواجد 

المحرومة  مؤسسات األعمال  إدراج فضال عن، المساعدات الماليةالمدعومة ب عقودوال( FAA) فيدراليةالإدارة الطيران و( DOT) النقل

من  MWSBEs  ستفادةإضمان ، باإلضافة إلى ذلك. اتمطارالفي كل  تنازالتال على( ACDBEs) عن امتيازات المطار ولةؤالمس

 .هيوستن مدينة لتمويل العقود من HASبرنامج 

  

 العديد من فرص العمل هناك الشراء. وفرص مطار هيوستن نظام عقودتحسين فرص الحصول على وزيادة ل ةموجود HAS -OBOو

 هذه الفرص ويتم منحتأجير السيارات. و، واإلعالنات المطارمتيازات إ، والخدمات المهنية، والمرافق بناء وصيانة بما في ذلك HAS داخل

 .التنافسية عملية المناقصة أو(، RFPطلب العرض )(، RFQ) المؤهالت طلب من خالل للشركات

 

I I I.  إبالغات OBOو MWSBE وإستخدامDBE 

مكتب  تكليف تم(، MWSBEباركر لضمان نجاح األقلية، التي تملكها النساء، ومؤسسات األعمال الصغيرة ) آنيسعمدة اللتزام وتعزيزا إل

 بقدر اتاريخيمستغلة  الغير الشركات هذهخلق بيئة تجارية تنافسية ومتنوعة في مدينة هيوستن خالل تعزيز نمو ونجاح لالفرص التجارية 

شاركة هذه الجماعات ، من خالل رصد مد  مجزئيايتم قياس هذا التقدم، من خالل المشاركة الفعالة في عملية المشتريات الحكومية.  كافي

 .المدينةعلى عقود 

 

في تحقيق األهداف  المدينة إداراتزته التقدم الذي أحر هذا التقريريوضح مدينة، ال قوانين وثيقة، المادة الخامسة من 15وفقا ألحكام الفصل 

 الممنوحة  في المدينة. باإلضافة إلى ذلك، لغرض اإلبالغ عن جميع الشركات المعتمدة العقود MWSBEستخدام برنامج التي أنشئت إل

 وزارة النقل في تشارك تيال المؤهلة (DBE) المحرومة مؤسسات األعمالل أيضا المبلغ الممنوح ، ويشمل هذا التقريرمدينة الالتي تديرها 

 ممولة.عقود بالواليات المتحدة 

A.  واألهداف العقودأنواع 

تكون  إما المشاريع ويمكن لهذه. المشترياتو حترافية، والخدمات اإلإلنشاءاتا: بعقود او بدون عقود ، لمشاريع ا ثالثة أنواع من هناك

الموجهة نحو  أنواع العقود وفيما يلي.  MWSBE استخدام ال تتطلببدون هدف موجه  أو، MWSBE استخدامتطلب بهدف موجه ي

 مجلس المدينة. حددهاالتي و على مستو  المدينةالسنوية  واألهداف هدف معين

 نشاءاتاإل  .1

 ٪.34  على مستو  المدينةمشاريع البناء  هدف فقط.مشاريع البناء ل نشاءاتاإل عقود ترتبط

 خدمات احترافية .2

 الخدمات هدفو وما إلى ذلك(، محاسب، محامي، مهندس مهندس معماري، )مثل مهنية رخصة تتطلب تحتراييةاإل الخدمات عقود

 ٪.24  على مستو  المدينة االحترافية

 مشترياتال .3

 ٪.11 على مستو  المدينة عقود المشتريات وهدف. غير المهنية أو غير الشخصية السلع والخدمات لتوريد مشترياتال عقود توفر

 

التي  على مستو  المدينة أهداف وليس لديهم هدف نحو موجهة الغير أنواع العقود هذه هي. شراءال بموجب عقود فئات فرعية وفيما يلي

على مستو   الهدف إنجاز نسبة تقوي  -Pبطاقاتأوامر الشراء و على الباعة المعتمدين ستفادة مناإل: مالحظة مجلس المدينة. حددها

 .المدينة



 البائعين. قبل من المشتريات التي تمت لمختلفوامر مباشرة أ هي أوامر الشراء

 

 .هيوستن مدينة شراء بطاقات باستخدام من الباعة الشراء المباشر هي  -Pبطاقة مشتريات

 اةالمعف العقود  .4

 :المستثناة أنواع العقودالجدول التالي يبين و معينة. أهداف وليس لديهم موجهة نحو تحقيق األهداف ليست المعفاة العقود

 .حاجة ملحة لتلبية حالة الطوارئ بسبب العقود الممنوحة - الطوارئ عقود

 

 أو منتجاتل مةقدم  الموردة الشركة خالل من إال تقديمها يمكنال  تلبية حاجة التي منحت ل العقود - المصدر الوتحيد عقود

 فريدة من نوعها.أو و خدمات متخصصة

 

على النحو  الفرص التجارية المدير من مكتب صفر في المئة أجل هدفمن  التي تمت الموافقة عليهاالعقود  :التنازالت

ألداء  المتاحة في السوق S / MWDBEs ليس لها هذه العقود. 83-15 القسم ،15 الفصل المادة الخامسة المحدد في

 .الباطن من S / MWDBEستخدام إتشمل العقد ل يمكن تقسيمها ال أو العمل

IV.  مبادراتOBO 

A.  هيوستن! وظائفتغريدة 

TweetMyJobs !عن طريق مدعومة متنقلة هي عبارة عن منصة هيوستن TweetMyJobs من خالل دمج التوظيف ثورة وهي 

 مع الباحثين عن عملالمؤهلين تطابق و فرص العمل المحلية التي توزع هيوستن! TweetMyJobs .ةواالجتماعي وسائل االعالم المتنقلة

 أرباب العمل.

B.  األعمال خطط مسابقة! هيوستنإقالع 

أهدافها  لتحقيق هيوستن سكان لتشجيع الريادية هذه المبادرة وتهدف. في هيوستن األعمال خطةل يولاأل مدينةال مسابقة هي هيوستن! قالعإ

 .هيوستنقتصاد إ استدامةو المحلي النمو مع المساهمة في الملكية التجارية المتمثلة في

  

  

 تعمل شركة هانبا واألعمال التجارية مرحلة البدء يتم تعريف. مرحلة البدء في الشركة تكونيجب أن !، هيوستن إقالع لمسابقة مؤهالا  لتكون

حدود  في اعمالهم ومقر إقامتهم تكون ان الشركاتيتعين على أصحاب  دوالر. 10،000عن  قل ت إيرادات مع واحدةمدة تقل عن سنة ل

 دوالر. 30،000 يبلغ مجموعها جوائز نقديةم قدي، والراعي الرئيسي هو  (Capital One) وان كابيتال بنك . هيوستن مدينة

C.  هيوستن بناء 

. بناء هيوستن هو 2014نوفمبر،  18في   نهيوست بناءوسط المدينة، أطلق برنامج -شراكة مع جامعة هيوستنبالمكتب فرصة عمل، 

خدمات البناء مع ممارسة األعمال التجارية في نجاح الشركات الصغيرة في صناعة هدف إلى زيادة قدرة ويسبعة أشهر  مدتهبرنامج شامل 

، وهي منظمة غير ربحية، تركز على مساعدة أصحاب األعمال Interiseمدينة هيوستن. يستخدم برنامج المناهج الدراسية التي تقدمها 

 المستمر والنجاح.تأخذ شركاتهم إلى المستو  التالي من أجل النمو لت أالصغيرة التي أنش

 

، معرفةتفاعلية توفر األدوات وال هي بنية. لحياةفي ا العملية والخبراتالمدرسي  التعليم أساليب أفضلجمع بين للتم تصميم بناء هيوستن 

 :يلي ماالمشاركين في بناء هيوستن  يتعلموالثقة ألصحاب األعمال التخاذ الخطوة التالية. 

 استراتيجيات تطوير األعمال• 

 التخطيط االستراتيجي• 



 تقدير والمناقصاتال• 

 التمويل واإلدارة المالية• 

 الربط والتأمين• 

 التسويق والمبيعات• 

 الموارد البشرية• 

 الحصول على رأس المال• 

 العقود الحكومية• 

 إدارة المشاريع• 

V.  متكرر بشكل المستخدمةالمختصرات 

OBO - فرصة عمل مكتب     GFE - الطيبة العقيدة جهود 

 

OBOSC - حلول مركز OBO        ACDBE - عن امتيازات المطار المسئولةالمحرومة  مؤسسات األعمال   

 

HHF - أوال هيوستن تعيين برنامج    DBE -  المحرومة التجاريةالمشاريع 

 

POP - عبإل أو األجرإدفع  برنامج    CFR - قانون اللوائح الفيدرالية 

 

MWSBE - المشاريع التجارية الصغيرةو، والمرأة األقليات  HUB - تاريخيا اإلستعمال ةقليل الشركة 

PDBE - التجارية المشاريعو اإلعاقة األشخاص ذوي  • TAC - لتكساس القانون اإلداري 

HAS OBO - الفرص التجارية نظام هيوستن مطار مكتب 

 

 هدفال وتطبيقات الشهادات أنواع

 

 MBE- أهداف يمكن تطبيق MBE محليا ممول عقد أي نوع علي. 

  

WBE - أهداف WBE محليا ممول أي عقد يمكن تطبيقها على. 

 

SBE - أهداف يتم تطبيق SBE ببعض المتصلةالبناء مشاريع فقط ل عادة. 

  

DBE - أهداف تنطبق DBE االتحادية المساعدات المالية التي تتلقى النقل لعقودوزارة الخارجية األمريكية فقط ل. 

 

PDBE - استخدام PDBE مجلس المدينة. التي حددها على مستو  المدينة األهدافزيادة يمكن استخدامها ل 

 

ACDBE - شركات ACDBE االتحادية. األموال التي تتلقى في المطارات تقديم تنازالت في للمشاركة مؤهلةو ةمعتمد 

  



 

VI. مواقع المكاتب 

A.   التجارية فرص العمل مكتب 

 األشغال العامة البناء النير بوب  العنوان الفعلي

 7 الطابق ووكر، 611

 TX 77002، هيوستن

 

 832.393.0600 الهاتف

 832.393.0646 الفاكس

 

 مساءا الخامسة تىوح صباحا الثامنة ساعات

 الجمعة الياألثنين  من

 

 I   مقاطعة مجلس

B.  مركز حلولOBO 

 األشغال العامة البناء النير بوب  العنوان الفعلي

 مستو  اللوبي ووكر، 611

 TX 77002، هيوستن

 

 832.393.0954     الهاتف

 832.393.0952     الفاكس

 

 مساءا الخامسة تىوح صباحا الثامنة    العمل ساعات

 الجمعة الياألثنين  من

 

 I  مقاطعة مجلس 

 

C. التجاريةالعمل  فرص مكتب – هيوستن مطار نظام 

 .لي طريق  العنوان الفعلي 18600

 TX 77388 ،هامبل

 

 281.233.7823     الهاتف

    281.230.8020     الفاكس

 

 مساءا الخامسة تىوح صباحا الثامنة    العمل ساعات

 الجمعة الياألثنين  من

 

 

 B   مقاطعة مجلس 


