امليزانية التشغيلية
السنوات املالية بني عامي  2021و2025
برنامج رأس املال
السنوات املالية بني عامي  2021و2026
إحصائيات السنة املالية 2021
إيرادات مالية عامة قيمتها 5.18
مليار دوالر أمرييك
إيرادات مالية عامة قيمتها 5.20
مليار دوالر أمرييك
موازنة مالية عامة قيمتها 316
مليون دوالر أمرييك
املوازنة املالية =  6%من اإلنفاق
 171مليون دوالر أمرييك يف
االقرتاض الجديد املدعوم من الرضائب
للمرشوعات الرأساملية

5

سنوات
مالية
وخطة
إسرتاتيجية

بينام يبدأ العمدة كيني فرتة واليته الثانية ويقدم ميزانيته الخامسة ،تظل اإلدارة ملتزمة مبساعدة جميع
سكان فيالدلفيا يف الوصول إىل إمكاناتهم من خالل مواجهة تحديات عدم املساواة االقتصادية والعرقية
املوجودة يف املدينة منذ عقود .تعكس امليزانيات التشغيلية والرأساملية للسنوات القادمة هذه األولويات.
املوازنة املالية للسنوات املالية بني عامي  2021و2025
املوازنة (الرقم بالدوالر
مضاف إليه )000
النسبة املئوية ( )%من
االلتزامات

السنة املالية  2021السنة املالية  2022السنة املالية  2023السنة املالية  2024السنة املالية 2025
دوال ًرا أمريكيا  164دوال ًرا  303,212دوال ًرا  376,684دوال ًرا  446,413دوال ًرا 588,676
ًّ
أمريك ًّيا
أمريك ًّيا
أمريك ًّيا
أمريك ًّيا
%6.0

%5.7

%8.0

%6.9

%10.4

اإلحصائيات الرئيسية – املبالغ اإلجاملية للسنوات املالية بني عامي  2021و2025

 2مليار دوالر أمرييك

يف التعليم لخطط تطوير املدارس ( ،)SDPومرحلة
ما قبل الروضة ( ،)PREKواملدارس املجتمعية،
والجامعة املجتمعية يف فيالديفيا ()CCP

 63مليون دوالر
أمرييكملنحة OCTAVIOUS

 32.5مليون دوالر أمرييك
لـ PHLRENTASSIST

 67مليون دوالر أمرييك

( CATTOأوكتافيوس كاتو)

قيم العمدة كيني:
تحقيق اإلنصاف لجميع األحياء
توفري الفرص لجميع السكان لتحقيق االزدهار
التحيل بالشجاعة ملواجهة املصالح الخاصة املمولة ً
متويل جيدً ا وتحويلها لصالح
دعم مستقبل فيالدلفيا
التحيل بالرحمة ملنارصة املستضعفني
مامرسة التعاون مع تحالفات واسعة لتحقيق النتائج املرجوة

لتنظيف الشوارع

التزامات العمدة كيني
تقديم املزيد وجعل مدينة فيالدلفيا أكرث أمانًا
توفري تعليم جيد للجميع
جعل الشوارع أكرث نظافة وأكرث أمانًا
جعل األحياء أكرث شمولية وأكرث مرونة
تنويع الحكومة وجعلها متمتعة بالكفاءة والفاعلية

إيرادات السنة املالية  :2021مصادر التمويل
 5.18مليارات دوالرات أمريكية
أبرز مجاالت اإليرادات
زيادة مبقدار  168مليون دوالر أمرييك
( )3.4%يف اإلنفاق عىل مدار السنة املالية
2020
ال توجد زيادات رضيبية
زيادة مبقدار  200مليون دوالر أمرييك
يف األجور والتخفيضات الرضيبة يف برنامج
 BIRTعىل مدار خمس سنوات
نقل  BIRTإىل املصادر املستندة إىل
السوق يف السنة الرضيبية 2023

التمويل العام للسنة املالية  :2021إيرادات الرضائب املحلية املقرتحة
(باملاليني)
األجور واألرباح

1,771

%34.2

حساب املدينة لدى PICA

551

%10.6

الرضيبة العقارية (حصة املدينة)

715

%13.8

BIRT

575

%11.1

رضيبة نقل امللكية العقارية

342

%6.6

رضيبة املبيعات

247

%4.8

رضيبة املرشوبات
رضائب أخرى

75
136

%1.4
%2.6

اإليرادات املحلية غري الرضيبية

398

%7.7

الوكاالت املحلية

64

%1.2

مصادر متويل املدينة األخرى

60

%1.2

املساعدات الحكومية

223

%4.3

املساعدات االتحادية

23

%0.4

5,180

%100.0

اإلجاميل

التزامات السنة املالية  :2021املجاالت التي تنفق فيها األموال
أبرز مجاالت اإلنفاق
زيادة مبقدار  118مليون دوالر
أمرييك ( )2.3%يف اإلنفاق من السنة
املالية 2020
 267.6مليون دوالر أمرييك للمنطقة
التعليمية
املكتبات مفتوحة عىل مدار ستة
أيام يف األسبوع طوال العام ألول مرة
عىل اإلطالق
مساهامت املعاشات التقاعدية
املخطط لها تسري عىل املسار الصحيح
للحصول عىل متويل بنسبة  80%بحلول
عام  2029ومتويل بنسبة  100%بحلول
عام 2033

 5.2مليارات دوالرات أمريكية
التمويل العام للسنة املالية  :2021إيرادات الرضائب املحلية املقرتحة
(باملاليني)
الفئة  - 100األجور

1,864.1

%36

الفئة  - 100االستحقاقات

1,430.7

%27

الفئة  - 200العقود/عقود اإليجار

1,035.6

%20

الفئة  - 300/400اإلمدادات واملعدات

132.7

%3

الفئة  - 500التعويضات/املساهامت

394.2

%8

الفئة  - 700خدمات الديون

181.6

%3

الفئة  - 800املدفوعات إىل املصادر التمويل األخرى

100.4

%2

الفئة  - 900عمليات السلف/أمور متنوعة املدفوعات

96.7

%2

اإلجاميل

5,180

%100

التزامات العمدة كيني
جعل األحياء أكرث شمولية وأكرث مرونة
مئات املاليني من الدوالرات إلعادة بناء الحدائق املتهالكة،
ومراكز الرتفيه ،واملالعب ،واملكتبات ،ومعظمها يف األحياء ذات
االحتياجات العالية من خالل مبادرة ( Rebuildإعادة البناء).
 1مليون دوالر أمرييك لتمكني إدارة Parks and Recreation
للرشوع يف بذل جهد طموح عىل نطاق النظام لتوفري برامج ذات
جودة أعىل وإعادة تنظيم هيكل موظفيها ،لتقديم خدمات أفضل
للمجتمعات املحتاجة.
إنشاء وحدة استجابة جديدة ملكافحة املواد األفيونية (Opioid
 )Response Unitسترشف عىل اإلسرتاتيجيات املستهدفة إلنقاذ
املزيد من األرواح عن طريق تجنب تعاطي جرعة زائدة من املواد
األفيونية مع مساعدة األحياء عىل التعايف من تأثريات األزمة.

تنويعالحكومةوجعلهامتمتعةبالكفاءة
والفاعلية
 100,000دوالر أمرييك مضافة من أجل مكتب التنويع
واإلنصاف والشمول لدراسة التباينات العنرصية املؤسسية
والهيكلية ومعالجتها.
تقديم خدمة عمالء أفضل للرشكات والسكان من خالل التخطيط
إلعادة تصميم مجمع مباين الخدمات البلدية و 455,000دوالر أمرييك
للموظفني الجدد يف السنة املالية .2021
 2.4مليون دوالر أمرييك مضافة من أجل لتنفيذ نظام الرواتب
الجديد يف املدينة.

تقديم املزيد وجعل مدينة فيالدلفيا
أكرث أمانًا
 5.7مليون دوالر أمرييك لتوسيع عمليات تحديد املواقع
باالستعانة باملوظفني واستخدام التكنولوجيا لتعزيز أقسام الرشطة
من أجل استهداف املناطق التي ترتفع فيها معدالت العنف
 8ماليني دوالر أمرييك مضافة من أجل الوظائف االنتقالية
 4.8مليون دوالر أمرييك مضافة إىل إدارة الحرائق لتشكيل
رشكة  HazMatمتخصصة وإمدادات خدمات الطواريء الطبية

توفري تعليم جيد للجميع
 2مليار دوالر أمرييك للتمويل التشغييل والرأس مايل يف مجال
التعليم بشكل عام ،حيث يتضمن:
 1.4مليار دوالر أمرييك للمنطقة التعليمية يف مدينة فيالدلفيا
 265مليون دوالر أمرييك للجامعات املحلية يف مدينة فيالدلفيا
 63مليون دوالر أمرييك ملنحة ( Octavious Cattoأوكتافيوس
كاتو)

جعل الشوارع أكرث نظافة وأكرث أمانًا
 10ماليني دوالر أمرييك لتوسيع تنظيف الشوارع ليشمل املزيد
من األحياء واملنسقني التجاريني يف جميع أنحاء املدينة يف السنة
املالية  ،2021و 67مليون دوالر أمرييك عىل مدار خمس سنوات.
وكجزء من توسيع الربنامج ،سيتم توسيع نطاق التنظيف اآليل
ليشمل أحياء جديدة.

برنامج رأس املال للسنوات املالية بني عامي  2021و2026
برنامج رأس املال هو خطة مدينة فيالدلفيا مدتها ست سنوات لالستثامر يف بنيتها التحتية املادية والتكنولوجية ،واألحياء واملنشآت املجتمعية،
واملباين العامة .يدعم برنامج رأس املال األهداف العامة للمدينة ويتم تحديثه سنويًّا .وبشكل عام ،ميكن استخدام أموال رأس املال للعنارص التي
تزيد فرتة االنتفاع منها عن خمس سنوات وذات قيمة ال تقل عن  15,000دوالر أمرييك.
تدعم امليزانية الرأساملية للسنة املالية  2021املوىص بها وبرنامج رأس املال للسنوات املالية بني عامي  2021و 2026املنشآت الجديدة وتحديث
األصول الرأساملية الحالية .عىل مدار ست سنوات ،تم اقرتاض  1.15مليار دوالر أمرييك تحت بند االلتزامات العامة كجزء من إجاميل استثامر
رأس املال املقرتح البالغ  11.4مليار دوالر أمرييك .تشمل أبرز مجاالت االقرتاض املدعوم من الرضائب للسنوات املالية بني عامي  2021و2026
للمرشوعات الرأساملية ما ييل:

الحدائق ومراكز الرتفيه 75.1 :مليون دوالر
أمرييك

رصف الشوارع 335.6 :مليون دوالر
أمرييك

منشآت السالمة العامة 151.9 :مليون
دوالر أمرييك

مباين املدينة 60.2 :مليون دوالر أمرييك

كفاءة الطاقة 2.7 :مليون دوالر أمرييك

التجارة 100 :مليون دوالر أمرييك

املركبات الجديدة 90.5 :مليون
دوالر أمرييك

املرشوعات الرئيسية

أنظمة تكنولوجيا املعلومات 153.6 :مليون
دوالر أمرييك

 :OPALتحسني نظام املشرتيات واملحاسبة اللوجستية ( )OPALهو نظام املؤسسات الجديد يف املدينة والذي يساعد املوردين عىل القيام باألعامل التجارية
مع املدينة
حديقة  :FDRخصصت املدينة مبلغ  50مليون دوالر أمرييك للمساعدة يف دعم تحول ( Franklin Delano Roosevelt Parkحديقة فرانكلني ديالنو روزفلت)
الرصف :يدعو برنامج ميزانية رأس املال للسنوات املالية بني عامي  2021و 2026إىل تخصيص مبلغ  240.1مليون دوالر أمرييك من األموال املدعومة من
الرضائب يف املدينة إلعادة إعامر شوارع املدينة وإعادة رصفها وبناء أرصفة منحدرة سهلة االستخدام .هذا هو أكرب استثامر يف برنامج رأس املال.
رشاء املركبات :هل تعلم أن ضاغط النفايات يُكلف  190,000دوالر أمرييك؟

