
 

التشغيلية  الميزانية 
المالية 2027-2023 السنوات 
الرأسمالي  البرنامج 
األعوام المالية 2028-2023

 السنوات
المالية

والخطة 
5االستراتيجية

تدعم الميزانية السادسة للعمدة كيني المساواة الصحية للجميع والتعليم الجيد للجميع وتحقيق المزيد من األمان والعدل في فيالدلفيا والنمو الشامل وتحقيق األحياء المزدهرة 
والحكومة المتنوعة والشاملة والفعالة والمتميزة. تركز خطة السنوات المالية 2023-2027 على تقديم الخدمات األساسية والحفاظ على الصحة المالية للمدينة على المدى 

الطويل وتقليل التفاوتات العرقية وتعزيز النتائج العادلة لجميع سكان فيالدلفيا. 

العام المالي 2023  إحصائيات 
 5.51 مليار دوالر إيرادات الصندوق العام

 5.61 مليار دوالر نفقات الصندوق العام

 152.8 مليون دوالر  رصيد الصندوق العام = 2.98٪ من اإليرادات

 181 مليون دوالر  االقتراض الضريبي الجديد للمشاريع الرأسمالية

استثمارات جديدة للتعافي المنصف:

تلتزم إدارة كيني بضمان التعافي المنصف من الجائحة. يتضح هذا االلتزام من خالل االستثمارات التالية:

 مجتمعات نظيفة وآمنة بما في ذلك كنس الشوارع وتنظيف الممرات التجارية ورصف الطرق وتحسين 
واجهات المحالت والمنح األمنية وتمويل عمليات الهدم وزيادة التمويل الجديد لبرامج مكافحة العنف.

 التعليم بما في ذلك توسيع التعليم األساسي والمدارس المجتمعية وبرامج الوقت خارج الكلية وزيادة التمويل 
لمنطقة فيالدلفيا التعليمية والكلية المجتمعية في فيالدلفيا. 

 تخفيف الضرائب بما في ذلك التخفيضات المتسارعة لمعدل ضريبة األجور. 
 )READI( تنمية االقتصاد والقوى العاملة بما في ذلك 2 مليون دوالر لمبادرة التوظيف والتنمية السريعة 
ونموذج القوة العاملة للتدخل في حاالت العنف وX مليون دوالر لبرنامج الوظائف االنتقالية و3 ماليين دوالر 

لتنمية القوى العاملة. 

 

 استثمارات جديدة 
 وموسعة للعام 
المالية 2023

184 مليون دوالر
للحد من العنف ومنعه

389 مليون دوالر
استثمار في التعليم األساسي والمدارس المجتمعية 
والمنطقة التعليمية والكلية المجتمعية في فيالدلفيا 

ومنحة أوكتافيوس كاتو الدراسية.  
هذا التمويل هو باإلضافة إلى الضرائب المحلية 

التي تذهب مباشرة إلى كلية المنطقة.

20 مليون دوالر 
في الدعم التشغيلي لضمان أن المدينة يمكنها تطبيق 
واستالم وتنفيذ المشاريع الممولة بواسطة القانون 
الفيدرالي لالستثمار في البنية التحتية والوظائف 

)IIJA( و 

60 مليون دوالر
لمنح المطابقة الرأسمالية المحلية

لم تكن هذه االستثمارات ممكنة بدون 1.4 مليار دوالر في أموال اإلغاثة لخطة اإلنقاذ األمريكية )ARP( التي 
تتلقاها المدينة للتعويض عن اإليرادات المفقودة أثناء الجائحة.  كان هذا التمويل الفيدرالي، الذي ساعد في القضاء 

على فجوة متوقعة تبلغ 1.5 مليار دوالر، يعني أن المدينة لم تكن مضطرة إلى إجراء تخفيضات أكثر حدة أو 
زيادة معدالت الضرائب.  من خالل هذه األموال، يمكن للمدينة االستمرار في تقديم الخدمات األساسية واالستجابة 

لمتطلبات الجائحة لتجنب تسريح العمال وبناء رصيد احتياطي صغير للمساعدة في االضطرابات المستقبلية وإجراء 
استثمارات استراتيجية، كما هو موضح أعاله للمساعدة في انتشال فيالدلفيا من الفقر.



5.511 مليار دوالر

إيرادات العام المالي 2023: من أين يأتي المال

أبرز مجاالت اإليرادات

  335 مليون دوالر في خطة اإلنقاذ األمريكية 
لإلغاثة. يمأل فجوة الميزانية المتوقعة ويدعم 

استعادة الخدمة واالستثمارات الجديدة.

  ال يزيد معدل الضريبة

  أدنى معدل ضريبة على األجور منذ عقود

5.612 مليار دوالر

أبرز مجاالت اإلنفاق

  12.3 مليون دوالر إنفاق جديد على خدمات 
المشردين

  24.8 مليون دوالر للصندوق االئتماني لإلسكان

  زيادة 9.8 مليون دوالر لتحقيق خدمة مستقرة 
لمدة خمسة أيام في جميع مواقع مكتبات المدينة

  5.6 مليون دوالر زيادة للحدائق والترفيه

التزامات العام المالي 2023: المجاالت التي تفق فيها األموال

األجور وصافي األرباح

الصندوق العام للعام المالي 2023: إيرادات الضرائب المحلية المقترحة

حساب المدينة لدى هيئة بنسلفانيا للتعاون الحكومي الدولي

الضريبة العقارية )حصة المدينة( 

)BIRT( أدوات ذكاء األعمال وإعداد التقارير

ضريبة نقل الملكية العقارية

ضريبة المبيعات

ضريبة المشروبات
ضرائب أخرى

اإليرادات المحلية غير الضريبية

الوكاالت المحلية

مصادر تمويل المدينة األخرى

كشوف الرواتب

الصندوق العام للعام المالي 2023: إيرادات الضرائب المحلية المقترحة

 مزايا الموظفين األخرى 

التقاعد

الخدمات التعاقدية

خدمات الديون
المساهمات والتعويضات

المواد واللوازم والمعدات
المدفوعات لصناديق أخرى

توفير التزامات العمل
احتياطي الركود/ الوباء

المساعدات الحكومية

اإلجمالي

)بالماليين(

المساعدات االتحادية

اإلجمالي

)بالماليين(

)% من اإليرادات(

)% من اإلنفاق(
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2,040

761

843

1,167

194

386

124

63

11

20

5,612

%36.4
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%3.5
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التزامات العمدة كيني
 فيالدلفيا أكثر أمنا وأكثر

عدالة

 زيادة قدرها 12 مليون دوالر في تمويل برنامج منحة التوسع المجتمعية، 
بإجمالي 22 مليون دوالر في العام المالي 2023 لتوسيع مبادرات منع العنف

 )CCIP( 2 مليون دوالر لتوسيع برامج التدخل في األزمات المجتمعية 
وبرامج التدخل الجماعي لمناهضة العنف )GVI( بإجمالي 10.3 مليون دوالر 

في العام المالي 2023

 1.5 مليون دوالر إنفاق جديد لبرنامج صيانة وتثبيت األراضي الشاغرة

 515000 دوالر للترقيات بمكتب علوم الطب الشرعي

تُقدم االستثمارات فرص أفضل وخدمات اجتماعية وجودة لخدمات حياة األفراد 
والمجتمعات المعرضة بشدة لخطر كبير وتوفير عواقب سريعة ويُمكن التنبؤ بها 

فيما يتعلق بإنفاذ القانون ألولئك المتورطين في العنف ممن ال يرغبون في مد يدى 
العون للمساعدة والعمل بشكل دائم على مشاركة مجتمعية حقيقية لزيادة المرونة 

على المدى الطويل.

جودة التعليم 
للجميع

 زيادة قدرها 14 مليون دوالر عن العام الماضي وزيادة 104 مليون دوالر 
منذ بداية اإلدارة بإجمالي 269.9 مليون دوالر لتمويل منطقة فيالدلفيا التعليمية 

في العام المالي 2023

  2 مليون دوالر من اإلنفاق الجديد بإجمالي 50 مليون دوالر لتمويل الكلية 
المجتمعية في فيالدلفيا في العام المالي 2023.  هذا باإلضافة إلى زيادة قدرها  

20 مليون دوالر منذ بداية اإلدارة.

  300 مكان جديد في التعليم األساسي لما مجموعه 4300 مكان في العام 
المالي 2023 و3 مدارس مجتمعية جديدة ليصبح المجموع 20.

تولي االستثمارات األولوية للتعليم الجيد لألطفال والشباب والبالغين لدعم االنتعاش 
السريع والعادل وكسر حلقة الفقر بين األجيال.

المساواة الصحية 
للجميع

 12.3 مليون دوالر إنفاق جديد على خدمات المشردين

 3 ماليين دوالر لدعم زيادة خدمات الدعم في كنسينغتون

  462.000 دوالر لتوسيع برنامج معالجة الرصاص المنزلي

تُساعد االستثمارات على مدينة مزدهرة تضمن صحة جميع المجتمعات وتزيل 
الفوارق وتحمي السكان من التهديدات التي تسبب المرض واإلصابة.

األحياء االقتصادية 
والمزدهرة الشاملة

  9.8 مليون دوالر زيادة في األموال لتحقيق خدمة مستقرة لمدة خمسة أيام في 
جميع مواقع مكتبات المدينة

  2 مليون دوالر من اإلنفاق الجديد لمكافحة التخلص من النفايات غير 
المشروع

  750.000 دوالر لخطة الرياضة للشباب على مستوى المدينة

 Color Me Back 175.000 دوالر من اإلنفاق اإلضافي لبرنامج  
Same Day Pay والعدالة التصالحية في الفنون الجدارية 

تدعم االستثمارات اقتصاد ديناميكي ومتنوع يوفر الفرص لجميع السكان 
واألحياء.

 تنويع الحكومة 
 وجعلها متمتعة 

بالكفاءة والفاعلية
 275.000 دوالر إنفاق جديد للتدريب على المساواة العرقية 

 224.000 دوالر كتمويل جديد لدفع التنوع في التوظيف

 100.000 دوالر إلطالق مشروع مسح أصوات فيالدلفيا للحصول بشكل عادل على مدخالت السكان

تضمن االستثمارات االستقرار المالي وتُسرع بزيادة كفاءة الخدمات وتحديثها وإمكانية الوصول 
إليها عقب الوباء العالمي وزيادة تنويع قوتها العاملة وعقودها واعتماد عدسة المساواة العرقية عبر 

سياسات وخدمات المدينة. 



البرنامج الرأسمالي لألعوام المالية بين 
عامي 2023 و2028

المشروعات الرئيسية
  فرانكلين ديالنو روزفلت بارك: ستخصص المدينة من خالل إدارة الحدائق والترفيه 20 مليون دوالر في العام المالي 2023 لتحسين خطة فرانكلين ديالنو روزفلت 

بارك الرئيسية التي ستدعم تحسينات البناء والموقع لهذا المشروع التحويلي. يشير هذا االستثمار إلى التزام المدينة بجعل هذا المتنزه مساحة آمنة وقابلة لالستخدام 
للمجتمعات المحيطة المتنوعة، ويمكن لجميع من يزورها  الوصول إليها، وزيادة قدرة مقاومتها للمناخ لألجيال القادمة. 

  الرصف: كما هو الحال في السنوات الماضية، فإن أكبر استثمار في برنامج السنوات الست هو 173 مليون دوالر، سيدعم إعادة بناء الطرق وإعادة تعبئتها بما في 
ذلك تركيب منحدرات ذوي االحتياجات الخاصة.

  المكتبة المجانية: تم تخصيص 2.5 مليون دوالر في ميزانية العام المالي 2023 للمكتبة المجانية إلجراء تحسينات على المكتبات المركزية والفرعية في جميع أنحاء 
المدينة. تم تخصيص مليون دوالر من هذا التمويل لبرنامج إعادة البناء.

في العام المالي 2023، ستخصص مدينة فيالدلفيا 181 مليون دوالر إلجراء تحسينات على المرافق المجتمعية )مثل الحدائق والمكتبات( والمباني العامة األخرى )مثل 
المكاتب ومحطات اإلطفاء( واألدوات الرئيسية الالزمة لتقديم خدمات المدينة )مثل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والقمامة الشاحنات( واستثمارات البنية التحتية الرئيسية. 

باإلضافة إلى ذلك، سيتم إعادة تخصيص 60 مليون دوالر من األموال المصرح بها مسبقًا للمطابقات المحلية الالزمة لسحب األموال الفيدرالية من قانون االستثمار في البنية 
التحتية والوظائف.

من خالل االستفادة من مبلغ 181 مليون دوالر الجديد، ستسمح المدينة بإنفاق ما يصل إلى 3.84 مليار دوالر على المشاريع الرأسمالية باستخدام أموال من السنوات السابقة 
وصناديق المؤسسات الفيدرالية وصناديق الوالية واالكتفاء الذاتي )المعروف أيًضا باسم إدارة المياه والمطار( ومصادر أخرى في العام المالي 2023. على مدار ست 

سنوات، ستخصص المدينة مليار دوالر أمريكي لالقتراض الجديد كجزء من إجمالي إنفاق 10.99 مليار دوالر لصيانة وتحديث البنية التحتية الحالية وتطوير مرافق جديدة.

14 مليون دوالر 
القمامة ومحركات  )مثل ضاغطات  المركبات 

اإلطفاء(

16 مليون دوالر 
بن مهبط 

)I-95 )مشروع تغطية 

 27 مليون دوالر 
البناء  إعادة تمهيد الشوارع وإعادة 

الخاصة  ومنحدرات ذوي االحتياجات 

20 مليون دوالر 
فرانكلين ديالنو روزفلت بارك

16 مليون دوالر 
الجديد  والمشتريات  المحاسبة  نظام 

نبذة: أبرز استثمارات العام المالي 2023


