
سيادة حياة أكرث أمانًا وعدالً يف 
فيالدلفيا - بقيمة 7 ماليني دوالر

اإلطفاء -بقيمة 
5 ماليني دوالر

الرشطة - ١,٢ 
مليون دوالر

السجون - 
بقيمة ١.١ 

مليون دوالر 

تكنولوجيا 
املعلومات - 

مببلغ ٣١ مليون 
دوالر

امللكية العامة 
- مببلغ 7,١٣ 
مليون دوالر 

األسطول - 
مشرتيات بقيمة 

١٢ مليون 
دوالر

توفري مكتبات 
مجانية - بقيمة 
٢ مليون دوالر

متحف الفنون 
- بقيمة مليون 

دوالر 

حديقة 
الحيوانات - 
بقيمة مليون 

دوالر 

مستقل عن امليزانية الرأساملية للمنطقة التعليمية

حكومة تتميز بالتنوع والشمول والكفاءة 
والفعالية - مببلغ 57 مليون دوالر

تعليم جيد للجميع - مببلغ 
4 ماليني دوالر

امليزانية الرأساملية للعمدة كيني يف السنة املالية ٢٢ 

(FY 22)

- بلغت ٢7٠ مليون دوالر يف شكل االلتزام العام (GO) الجديد 
لالقرتاض (٣,٢5 مليار دوالر من مجموع املبلغ املأذون به)

يف السنة املالية ٢٠٢٢، ستقرتض مدينة فيالدلفيا ٢٧0 مليون دوالر إلجراء تحسينات   
عىل املرافق املجتمعية )مثل املتنزهات واملكتبات( واملباين العامة )مثل املكاتب ومحطات 

اإلطفاء( واألدوات الرئيسية لتقديم خدمات املدينة )مثل أنظمة تكنولوجيا املعلومات وشاحنات 
القاممة(.

تتسم امليزانية الرأساملية للسنة املالية ٢٢ بأنها تتضمن أكرب مبلغ تم اقرتاضه للميزانية 
الرأساملية خالل ٢0 عاًما عىل األقل! ستسمح املدينة بإنفاق ما يصل إىل ٣,٢٥ مليار دوالر، 

من هذا االقرتاض الجديد، عىل املرشوعات الرأساملية من متويالت السنوات السابقة واألموال 
الفيدرالية واملقدمة من الوالية وصناديق االكتفاء الذايت )املعروفة أيًضا باسم إدارة املياه 

واملطار(، ومصادر أخرى.
عىل مدى ست سنوات، ستقرتض املدينة 1,1 مليار دوالر من إجاميل اإلنفاق ٩,٥ مليار دوالر 

لصيانة البنية التحتية الحالية وتحديثها وتطوير مرافق جديدة.

برنامج رأس املال للسنوات املالية بني عامي ٢7-٢٢ وامليزانية الرأساملية للسنة املالية

استثامرات ضخمة يف السنة املالية 22
١٣٢ مليون دوالر لرصف الشوارع وتركيب منحدرات لألرصفة

٣١ مليون دوالر ألنظمة تكنولوجيا املعلومات
٢٠ مليون دوالر ملشاريع التنمية االقتصادية مثل املراكز التجارية بالحي، 

وتغطية الطريق الرسيع ٩٥، وشارع السوق الرشقي، ومسار نهر شيلكيل من 
.Crescent إىل Christian شارع

١4 مليون دوالر ملباين املدينة، مثل مبنى البلدية ومبنى الخدمات البلدية
١٠ ماليني دوالر ملتنزه فرانكلني ديالنو روزفلت )FDR( لدعم مركز الرتحيب 

واملالعب والتصميم

 أعامل تجديد 
ملحطات اإلطفاء

 إلصالح أقسام 
الرشطة الحالية

نظام إغالق جديد 
كامل

 البنية األساسية 
للشبكة وتطبيقات 

األعامل التجارية

تجديد املباين 
العامة

 ملركبات إطفاء 
الحرائق والشوارع، 

وإصالح املوقع 
وتجديده

 أعامل تجديد 
للفروع ومواقع 

إعادة البناء

تحسينات داخلية 
وخارجية

أعامل تجديد للمباين 
اململوكة للمدينة



امليزانية الرأساملية ١٠١

االقتصاد الشامل وازدهار األحياء - مببلغ 
١٩٩ مليون دوالر

نظام صحي يضمن املساواة بني 
الجميع - مببلغ ٣ ماليني دوالر

الصحة - بقيمة 
١,5 مليون 

دوالر

خدمات 
املرشدين - 

بقيمة ١,5 مليون 
دوالر 

الشوارع - مببلغ 
١45 مليون 

دوالر

حدائق 
ومتنزهات - 
مببلغ ٢5,5 
مليون دوالر 

هيئة النقل 
بجنوب رشق 

 -)SEPTA(بنسلفانيا
٣,5 مليون دوالر

تحسني التصميم 
متعدد التخصصات 
– مببلغ ٦5٠ ألف 

دوالر

التنمية 
املستدامة - 
بقيمة ٢5٠ 
ألف دوالر

التجارة - بقيمة 
٢٠ مليون دوالر

املالية - 4 
ماليني دوالر 

 أعامل تجديد 
للمراكز الصحية

أعامل تجديد 
للمالجئ اململوكة 

للمدينة

 رصف الطرق 
وتركيب منحدرات 
لألرصفة وتجديد 
الجسور واملرافق

تحسينات للمرافق 
الحالية وتجديد حامم 
السباحة واملتنزهات 
ومناطق اللعب يف 

FDR متنزه

 إدخال تحسينات 
عىل املحطات والبنية 

التحتية

 تحسينات لنظام 
مشاركة الدراجات 

Behtel ومقربة
Burial Ground

 LED إضاءة 
وكفاءة يف استعامل 

الطاقة

 تحسينات للواجهة 
البحرية، ومراكز 
تجارية بالحي، 
وشارع السوق 

الرشقي

لوضع امليزانية 
التشاركية وإدخال 

تحسينات عىل 
التسهيالت الحالية

ما املقصود بامليزانية الرأساملية؟

امليزانية الرأساملية هي خطة اإلنفاق الخاصة باستثامرات البنية التحتية للمدينة. ويتم 
تخصيص األموال حسب اإلدارة )مثل إدارة التجارة(، ثم حسب املرشوع )مثل املراكز 

التجارية املجاورة(.
 ما أنواع استثامرات البنية التحتية الواردة يف امليزانية الرأساملية )املعروفة أيًضا باسم 

رأس املال املؤهل(؟
بوجه عام، تعد استثامرات البنية التحتية التي ستستمر ملدة ٥ سنوات عىل األقل وتكلفتها 1٥000 

دوالر أو أكرث فقط هي املؤهلة. وميكن إنفاق األموال يف رشاء األرايض واملباين واملعدات من أجل البناء 
وأعامل التجديد الكبرية.

ما مصدر هذه األموال؟

تقرتض املدينة األموال وتسددها من امليزانية التشغيلية السنوية مبرور الوقت. 
األموال املقرتضة هي إما التزامات عامة تُسدد من امليزانية التشغيلية للصندوق 

العام أو من اإليرادات التي جمعتها صناديق املدينة لألعامل التجارية )عىل سبيل 
املثال، يستفيد صندوق املياه من مدفوعات العمالء املشرتكني يف مرفق املياه 
لتحمل تكاليف استثامرات البنية التحتية للمياه والرصف الصحي باملدينة(. 

تتلقى املدينة أيًضا أموااًل من حكومة الوالية والحكومة الفيدرالية، باإلضافة إىل 
مصادر خاصة مثل املؤسسات ولكن يجب أن تكون االسهامات املالية مامثلة. 

عىل سبيل املثال، بالنسبة لبعض مرشوعات الجسور والطرق، ستحصل فيالدلفيا 
عىل 4 دوالرات من والية بنسلفانيا مقابل كل دوالر واحد تدفعه املدينة. 
بالنسبة للمرشوعات ذات التمويل املامثل، غالبًا ما تخضع املدينة لقيود 

بخصوص إنفاق هذه األموال.


