
البرنامج الرأسمالي لألعوام المالية 2023 - 2028 
والميزانية الرأسمالية للعام المالي 2023

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. تتضمن الميزانية الرأسمالية للعام المالي 
2013 60 مليون دوالر لألموال المطابقة المحلية الالزمة لسحب األموال الفيدرالية من القانون 

الفيدرالي لالستثمار في البنية التحتية والوظائف.

ويشمل ذلك هذه االقتراض، ستسمح المدينة بإنفاق ما يصل إلى 3.84 مليار دوالر على المشاريع 
الرأسمالية باستخدام أموال من السنوات السابقة والصناديق الفيدرالية وصناديق الوالية واالكتفاء 

الذاتي )المعروف أيًضا باسم إدارة المياه والمطار( ومصادر أخرى. على مدار ست سنوات، 
ستقترض المدينة 1.04 مليار دوالر أمريكي من إلجمالي لصيانة وتحديث البنية التحتية الحالية 

وتطوير مرافق جديدة.

االستثمارات الكبيرة في العام المالي 2023
 20 مليون دوالر لصالح فرانكلين ديالنو روزفلت بارك لدعم بناء مركز الترحيب والمالعب 

وتصميم ووضع الخطة الرئيسية لويست فيرمونت بارك.
 27 مليون لتمهيد الشوارع ومنحدرات الرصيف.

 20 مليون دوالر لمشاريع التنمية االقتصادية مثل المراكز التجارية بالحي ومشروع تغطية 
I-95 وايست ماركت ستريت ومسار نهر شيلكيل من كريستيان إلى كريسنت.

 16.4 مليون دوالر لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
 13.3 مليون دوالر لشراء سيارات مثل أجهزة اإلطفاء المتخصصة ومركبات خدمة الطوارئ 

الطبية وضاغطات القمامة.

األحياء االقتصادية والمزدهرة الشاملة

الشوارع
39.9 مليون 

دوالر
الطرق  رصف 

ذوي  ومنحدرات 
الخاصة  االحتياجات 

المرور  حركة  ومراقبة 
الرؤية. وانعدام 

الصحة
4 مليون دوالر

كز  لمرا ا يدات  تجد
ومختبر  لصحية  ا

مة لعا ا لصحة  ا

السالمة والصحة 
المهنية

1.5 مليون دوالر
ماكن  أ في  يدات  لتجد ا

لمملوكة  ا ء  إليوا ا
ينة للمد

العدالة الصحية
للجميع

النقل
5.5 مليون دوالر

والدفع المركبات  نظام 
والموثوقية األمان 

الحدائق والمراكز 
الترفيهية

42 مليون دوالر
الترفيهية  المراكز  تحسينات 

ذلك  في  بما  والحدائق 
روزفلت  ديالنو  فرانكلين 

بارك

خارج النطاق
500.000 دوالر 

أمريكي
وكفاءة  ليد  إضاءة 

قة لطا ا

MDO
300.000 دوالر

الحيوانات  مراقبة 
الدراجات ومشاركة 

التجارة
20 مليون دوالر 

التجارية  الممرات 
وتحسين  والسالمة 

البحرية الواجهة 

التمويل
3.6 مليون دوالر

الثقافية  المرافق  تحسين 
للبلديات والترفيهية 

181 مليون دوالر في نظام ضمان قروض األعمالالميزانية الرأسمالية للعمدة كيني للعام المالي 2023
)إجمالي المسموح به 3.83 مليار دوالر(



الميزانية الرأسمالية 101

تنويع الحكومة وجعلها متمتعة بالكفاءة والفاعلية

الملكيات العام
1.1 مليون 

دوالر
الداخلي  التحسين 

للمرافق  والخارجي 
للمدينة المملوكة 

مكتب تكنولوجيا 
المعلومات

20.2 مليون دوالر
وتطبيقات  الشبكات  أنظمة 

األعمال

الفريق
15 مليون دوالر

المركبات  مشتريات 
الوقود  خزان  واستبدال 

المرافق وتحسين 

ما هو مصدر األموال

تقترض المدينة األموال وتسددها من ميزانية التشغيل السنوية عبر الوقت. تكون األموال المقترضة 
إما التزامات عامة أو  تسديدات من الميزانية التشغيلية للصندوق أو مقرر سدادها من اإليرادات 
التي جمعتها صناديق المشاريع من المدينة )على سبيل المثال؛ يستخدم صندوق المياه مدفوعات 

من عمالء المياه لدفع تكاليف االستثمارات في البنية األساسية للمياه والمجاري في المدينة(. 
وتتلقى المدينة كذلك األموال من الواليات والحكومات االتحادية باإلضافة إلى مصادر خاصة 

مثل المؤسسات ولكن في كثير من األحيان يجب أن توفر مطابقة في األموال. فعلى سبيل المثال، 
ستحصل فيالدلفيا على 4 دوالرات من بنسلفانيا لكل دوالر واحد تضعه المدينة فيما يتعلق ببعض 

مشاريع الجسر والطرق. بالنسبة للمشاريع ذات الدوالرات المطابقة، كيف يمكن للمدينة استخدام تلك 
الدوالرات وهي غالبا ما تكون مقيدة.

. ما هي الميزانية الرأسمالية؟

تُمثل الميزانية الرأسمالية خطة اإلنفاق الستثمارات البنية التحتية للمدينة. تُخصص األموال من 
جانب اإلدارات )على سبيل الماثل: التجارة( وبعدها عن طريق المشاريع)مثل المراكز التجارية في 

األحياء(.

ما هي أنواع االستثمارات في البنية األساسية في الميزانية الرأسمالية )المعروف باسم رأس المال 
المؤهل(؟ في الغالب، وعموما ، من المقرر أن تكون تحسينات الهياكل األساسية لكي تكون مؤهلة 

لألصول المملوكة للمدينة. يجب أن تكون التحسينات مستمرة كذلك لمدة 5 سنوات على األقل وتبلغ 
تكلفتها 15.000 دوالر أمريكي أو أكثر. ومن الممكن استخدام األموال في شراء األراضي والمباني 

والمعدات والبناء والتجديدات الكبرى.

فيالدلفيا أكثر أمنا وأكثر عدالة

الحرائق
4.5 مليون 

دوالر

الشرطة
8.8 مليون 

دوالر

السجون
7.5 مليون 

دوالر

التعليم الجيد
)للجميع(*

الفن
المتاحف

2 مليون دوالر

المكتبات المجانية
2.5 مليون 

دوالر

حديقة الحيوان
2 مليون دوالر

الداخلي  التحسين 
لخارجي وا

الحالية  المرافق  تجديد 
جديدة مرافق  وتجهيز 

الحالية المرافق  الداخلي تجديد  التحسين 
لخارجي وا

الداخلي  التحسين 
لخارجي وا

المباني  في  التجديدات 
للمدينة المملوكة 

* منفصل عن الميزانية الرأسمالية للمنطقة التعليمية


