
Here is the

االجتماع األّولي مع ھیئة 
إعادة التطویر الحضري

(URA)

المفھوم األّولي

المیزانیة المبدئیة وخطة 
التمویل

البیان األّولي للمساھمة 
المجتمعیة

المناقشة الُمقّرر عقدھا مع
مسؤول برنامج مؤسسات 
األعمال المملوكة لألقلیات 

التابع  (MWBE)والمرأة
لھیئة إعادة التطویر 

وتقدیم ،(URA)الحضري
إن (نموذج سردي للبرنامج 

250للمشاریع بتكلفة : ُوجد
، وكذلك )ألف دوالر فأكثر

نموذج سردي لبرنامج دمج 
ةاألقلیات في القوى العامل

(MWI) )للمشاریع: إن ُوجد
ألف دوالر 500بتكلفة 
)فأكثر

تحدید موعد إجراء مناقشة مع
المھندس المعماري في ھیئة 

إعادة التطویر الحضري
(URA)

(URA)عملیة التصّرف في األصول بھیئة إعادة التطویر الحضري

تضع ھیئة إعادة التطویر 
سعر الشراء (URA)الحضري

رالُمرسل إلى المطوِّ اتفاق العرض

:اتفاق العرض بعد إعادتھ، ویشمل

المصادر واستخدام المیزانیة
فاتورة مبدئیة للمشروع

التخطیط األّولي للموقع بما في ذلك
المناسیب والرسومات

بیان المساھمة المجتمعیة
األدلة األّولیة للتمویل

النماذج السردیة الُمحّدثة لبرنامجي 
مؤسسات األعمال المملوكة لألقلیات 

دمج األقلیات في القوى/ (MWBE)والمرأة
(MWI)العاملة

سداد مبلغ التأمین وتحّمل التكالیف
خطاب االھتمام للمستأجر

للمشاریع بتكلفة (السردي  P4نموذج
ستدامة أو استبیان اال) ملیونَي دوالر فأكثر

ألف 250للمشاریع بتكلفة تتراوح بین (
)دوالر وملیونَي دوالر

التحقق من أھلیة المشتري
تقسیم/ االجتماع بھیئة تخطیط المدن

بما في ذلك، مكتب المدینة (المناطق 
لشؤون الغابات؛ یُرجى الرجوع إلى القسم  

915.02.C لمراجعة ) من قانون المدینة
التخطیط األّولي للموقع

المدینةبمجلسخاصإجراء
)الحاجةحسب(

األصولفيالتصرفعقد

GBAمعاالجتماع
ألف 250بینتتراوحبقیمة(

)دوالروملیونَيدوالر

العملرسومات

ھیئةموافقاتعلىالحصول
المناطقتقسیم /المدنتخطیط

لبرنامجالنھائیةالخطة
المملوكةاألعمالمؤسسات
(MWBE)والمرأةلألقلیات

(%100)النھائیةالرسومات

النھائيالتمویل

اإلغالق

یشمل)والبناءالتشییدأعمالبدء
األشجار،حمایةبندإلىالرجوع

قانونمراجعةمعُوجد،إن
(D.915.02القسمالمدینة،

المتعلقةالدوریةاإلنفاقتقاریر
مؤسساتوبرنامجباإلنشاءات

لألقلیاتالمملوكةاألعمال
(MWBE)والمرأة

والبناءالتشییدأعمالاستكمال

التطویرإعادةھیئةفحص
(URA)الحضري

التكالیفعلىالتصدیق

خطةمعاالمتثالمنالتحقق
األعمالمؤسساتبرنامَجي
والمرأةلألقلیاتالمملوكة

(MWBE) /فياألقلیاتدمج
س (MWI)العاملةالقوى
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صریح بإبرام عقد للت
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اعتماد الرسومات النھائیة
،

أدلة التمویل،
صریح بتحریر سند الملكیة

الت

س
اإلجراء الرابع للمجل

-
صدار شھادة االستكمال
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إعادة مبلغ التأمین
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