
 

 

الميزانية التشغيلية للسنوات المالية بين 
عامي 2026-2022
البرنامج الرأسمالي للسنوات المالية بين 
عامي 2022 و2027

من السنوات 
للخطط المالية 
واإلستراتيجية

تدعم ميزانية العمدة كيني الخامسة نظام صحي يضمن المساواة بين الجميع، والتعليم الجيد للجميع، وسيادة حياة أكثر أمانًا 
وعدالً في فيالدلفيا، وإجراء نمو شامل وازدهار األحياء، وتكوين حكومة تتميز بالتنوع والشمول والكفاءة والفعالية. تركز خطة 

السنوات المالية بين 22-26 على تقديم الخدمات األساسية، والحفاظ على الوضع المالي السليم للمدينة على المدى الطويل، 
وتقليل الفوارق العرقية، وتحقيق نتائج منصفة لجميع سكان فيالدلفيا. تتضمن خطة اإلنقاذ األمريكية )ARP( تقديم 1.4 مليار 

دوالر لتمويل اإلغاثة الفيدرالية لفيالدلفيا لدعم استجابة المدينة واستعادة الخدمات األساسية. ساعدت خطة اإلنقاذ األمريكية 
)ARP( المدينة على تجنب اتخاذ إجراءات وخيمة متعلقة بالتوازن بين الميزانية وتنفيذ استثمارات مهمة. ومع ذلك، فقد تركت 

جائحة COVID-19 المدينة في مواجهة تحديات هيكلية كبيرة ستكون لها آثار دائمة على ميزانية المدينة.

 
إحصائيات السنة المالية 22

5.128 مليار دوالر إيرادات الصندوق العام

 5.180 مليار دوالر نفقات الصندوق العام

109.2 مليون دوالر ميزانية الصندوق العام = %2.7 من اإليرادات

  270 مليون دوالر في االقتراض الُمعفى من الضرائب الجديد للمشاريع الرأسمالية؛ األكبر في 20 عاًما على 
األقل

 أكبر معدل خفض لضريبة األجور منذ عام 2009

االنتعاش االقتصادي:
تشمل ميزانية السنة المالية 22 مبلغ 575 مليون دوالر أمريكي في تمويل خطة اإلنقاذ األمريكية كإيرادات، مما سيكون له 

تأثير إيجابي في إعادة إحياء اقتصاد فيالدلفيا. وسينفق 32 مليون دوالر من أموال خطة اإلنقاذ األمريكية في السنة المالية 21 
مع األموال المتبقية التي سيتم إنفاقها بحلول ديسمبر من عام 2024. باإلضافة إلى هذه األموال، ستحصل فيالدلفيا على أموال 

مخصصة للقاحات واإلسكان وخدمات المشردين واالحتياجات األخرى، باإلضافة إلى اإلغاثة المباشرة لألفراد والشركات 
.)SEPTA( والهيئات الحكومية األخرى مثل المناطق التعليمية وهيئة النقل بجنوب شرق والية بنسلفانيا

استثمارات جديدة وموسعة 
في السنة المالية 22 

132 مليون دوالر 
رصف الشوارع وتركيب 

منحدرات لألرصفة 
أكبر استثمار منفرد خالل عام في 
مجال الرصف في تاريخ المدينة!

13.2 مليون دوالر 
للمشاركين في االستجابة لطوارئ 
911 والوحدات المتنقلة لتحسين 

االستجابة لألزمات الصحية 

18.7 مليون دوالر 
تمويل جديد لبرامج مكافحة العنف

1.4 مليون دوالر 
تمويل جديد للفنون، ويتضمن 

مضاعفة الصندوق الثقافي

250 ألف دوالر
للحصول على خارطة طريق من 
أجل المساواة العرقية في النتائج 

الصحية

استثمارات جديدة من أجل انتعاش عادل:
 جعل المجتمعات نظيفة وآمنة يتضمن كنس الشوارع وتنظيف الممرات التجارية ورصف الطرق وتحسين واجهات المحالت 

والمنح األمنية وإعادة التمويل لعمليات الهدم والتمويل الجديد لبرامج مكافحة العنف.

 التعليم يشمل توسيع نطاق PHLpreK، ومدارس المجتمع، والبرامج المقدمة غير أوقات المدرسة، والتمويل المستمر 
لمنطقة فيالدلفيا التعليمية والكلية المجتمعية في فيالدلفيا.

 إعفاء ضريبي يشمل التخفيضات المتسارعة لمعدل ضريبة األجور، واستعادة تخفيضات معدالت متحصالت الضرائب 
.)EITC( ونشر التوعية بإعفاءات ضريبة الدخل المكتسب ،)BIRT( وإيرادات المشروعات التجارية

 تنمية االقتصاد والقوى العاملة تشمل 2.9 ماليين دوالر الستعادة مكتب تنمية القوى العاملة، و2 مليون دوالر لبرنامج 
الوظائف االنتقالية، وزيادة تمويل برنامج التحفيز االقتصادي، ومفتشو المباني الجديدة ودعم العمالء في eClipse لتحسين 

نوعية الحياة في المدينة.



5.180 مليار دوالر

إيرادات السنة المالية 22: مصادر التمويل

أبرز مجاالت اإليرادات
    575 مليون دوالر في خطة اإلنقاذ األمريكية 

لإلغاثة. لسد العجز في الميزانية المتوقعة ويدعم 
استعادة الخدمة واالستثمارات الجديدة.

  ال توجد ضرائب أو زيادات في الرسوم

  أدنى معدل ضريبة مفروضة على األجور منذ 
عام 1971

  استعادة تخفيضات معدالت متحصالت 
الضرائب وإيرادات المشروعات التجارية 

)BIRT( وضريبة وقوف السيارات إلى المستوى 
المخطط له في السنة المالية 22 قبل انتشار الوباء

أبرز مجاالت اإلنفاق1
 18,7 دوالر لزيادة جهود مناهضة العنف في 

المدينة، باإلضافة إلى الدعم الفيدرالي 

 12,9 دوالر لإلسكان وخدمات المشردين

  391,5 دوالر لالستثمار في التعليم لـ 
PHLpreK والمدارس المجتمعية والمنطقة 

التعليمية والجامعة المجتمعية في فيالدلفيا 
)CCP( ومنحة أوكتافيوس كاتو

 2,9 ماليين دوالر لتنمية القوى العاملة

التزامات السنة المالية 22: المجاالت التي تنفق فيها األموال

1 يتم استكمال مبادرات اإلنفاق في ميزانية السنة المالية 22 بدعم إضافي من خالل تمويل اإلغاثة الفيدرالية.

التمويل العام للسنة المالية 22: إيرادات الضرائب المحلية المقترحة

)النسبة المئوية من اإليرادات()بالماليين(

%1.51028.9األجور واألرباح

PICA 4919.4حساب المدينة لدى%

%69313.3الضريبة العقارية )حصة المدينة(

BIRT5169.9%

%2955.7ضريبة نقل الملكية العقارية

%2164.1ضريبة المبيعات

%731.4ضريبة المشروبات

%721.4ضرائب أخرى

%3777.2اإليرادات المحلية غير الضريبية

%661.3الوكاالت المحلية

%64112.3مصادر تمويل المدينة األخرى

%2274.4المساعدات المقدمة من الوالية

%410.8المساعدات الفيدرالية

%5.218100.0اإلجمالي

5.218 مليار دوالر

التمويل العام للسنة المالية 22: نفقات الضرائب المحلية المقترحة

)النسبة المئوية لإلنفاق()بالماليين(

%1,88236.3كشف المرتبات

%66012.7مستحقات الموظفين األخرى

%77515.0المعاش

%1,04320.1خدمات تعاقدية

%1933.7خدمة الدين

%3647.0المساهمات والتعويضات

%1152.2المواد واللوازم والمعدات

%490.9مدفوعات لتمويالت أخرى

%00.0الدفع لميزانية صندوق تحقيق االستقرار

%250.5مخصص اللتزامات العمل

%751.4الركود االقتصادي/ االحتياطي الفيدرالي

%5,180100.0اإلجمالي



تعهدات العمدة كيني

سيادة حياة أكثر أمانًا وعدالً في 
فيالدلفيا

  2 مليون دوالر في برنامج الوظائف االنتقالية للتخلص من صعوبات 
الحصول على العمل.

  1.3 مليون دوالر لتوسيع برامج التدخل في األزمات المجتمعية 
 .)GVI( وبرامج التدخل الجماعي في حالة حدوث العنف )CCIP(

  1.3 مليون دوالر لتوسيع نطاق مبادرات منع العنف، مثل استثمارات 
األحياء المستهدفة والفعاليات

توفير تعليم جيد للجميع

 255,9 مليون دوالر لتمويل منطقة فيالدلفيا التعليمية 

 48,1 مليون دوالر للجامعة المجتمعية في فيالدلفيا 

  700 مكان جديد في PHLpreK بقيمة إجمالية 4000 مكان في 
السنة المالية 22

)OST( 25,8 دوالر في زيادة الدعم للبرامج خارج وقت المدرسة  

االقتصاد الشامل وازدهار األحياء

 1,8 دوالر إلعادة الخدمة لمدة خمسة أيام في مواقع مكتبة المدينة

 4 مليون دوالر الستعادة ساعات عمل المراكز وإعادة فتح جميع 
حمامات السباحة على مستوى المدينة

  1,4 مليون دوالر في التمويل الجديد للفنون، ويشمل مضاعفة 
الصندوق الثقافي

تكوين حكومة تتميز بالتنوع والشمول 
والكفاءة والفعالية

  5 ماليين دوالر لصندوق تحويل العمليات التشغيلية إلعادة تصميم 
عمليات تشغيل وخدمات المدينة لدعم األعمال التجارية والمساكن بكفاءة.

  170 ألف دوالر لمبادرات اإلنصاف الرقمية

  54 دوالر للتدريب على المساواة العرقية 

  %5 تخفيضات في الميزانية لمهام مكتب الدعم

نظام صحي يضمن المساواة 
بين الجميع

  7,2 مليون دوالر لوحدات األزمات المتنقلة لتقديم خدمات الصحة 
النفسية الطارئة على مدار 24 ساعة في اليوم/ 7 أيام في األسبوع

  مواصلة الجهود للوقاية من مرض COVID-19 وفحصه وعالجه 
والتطعيم ضده



برنامج رأس المال للسنوات المالية بين 
عامي 2022 و2027

في السنة المالية 2022، ستخصص مدينة فيالدلفيا 270 مليون دوالر إلجراء تحسينات على المرافق المجتمعية )مثل المتنزهات والمكتبات(، والمباني العامة األخرى 
)مثل المكاتب ومحطات اإلطفاء(، واألدوات الرئيسية الالزمة لتقديم خدمات المدينة )مثل أنظمة تكنولوجيا المعلومات وشاحنات القمامة(، واستثمارات البنية التحتية الكبرى 

)لتشمل أكبر استثمار فردي في الرصف خالل عام في تاريخ المدينة(.

تتسم الميزانية الرأسمالية للسنة المالية 22 بأنها تتضمن أكبر مبلغ تم اقتراضه للميزانية الرأسمالية خالل 20 عاًما على األقل! ستسمح المدينة بإنفاق ما يصل إلى 3.25 مليار 
دوالر، من المبلغ المقدر بـ 270 مليون دوالر، على المشروعات الرأسمالية من تمويالت السنوات السابقة واألموال الفيدرالية والمقدمة من الوالية وصناديق االكتفاء الذاتي 
)المعروفة أيًضا باسم إدارة المياه والمطار(، ومصادر أخرى. على مدى ست سنوات، ستقترض المدينة 1.1 مليار دوالر من إجمالي اإلنفاق 9.5 مليار دوالر لصيانة البنية 

التحتية الحالية وتحديثها وتطوير مرافق جديدة.

20 مليون دوالر 
مشروعات التنمية االقتصادية

14 مليون دوالر 
مباني المدينة

31 مليون دوالر 
أنظمة تكنولوجيا المعلومات

10 ماليين دوالر 
FDR متنزه

132 مليون دوالر 
رصف الشوارع وتركيب منحدرات 

لألرصفة

لمحة عامة: أبرز مجاالت االستثمار في السنة المالية 22

المشروعات الرئيسية
  متنزه FDR: ستخصص المدينة، من خالل إدارة المتنزهات ومراكز الترفيه، 10 ماليين دوالر في السنة المالية 22 و50 مليون دوالر خالل ست 
سنوات للبرنامج الرأسمالي لتحسينات الخطة الرئيسية لمتنزه فرانكلين ديالنو روزفلت والتي ستدعم تحسينات البناء والموقع في هذا المشروع الرامي إلى 

التغيير. 

  .ADA الرصف: بخصوص البرنامج الرأسمالي للسنوات المالية بين 22-27، تم تخصيص 317 مليون دوالر لرصف/ إعادة بناء الشوارع ومنحدرات  
هذا هو أكبر استثمار منفرد في برنامج رأسمالي للسنوات المالية بين 22 و27، وسيوفر الزيادة في التمويل التي ستساعد العمال والمقيمين والزوار على 

الوصول إلى وجهاتهم بشكل موثوق وآمن.


