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االستثمار في البنية التحتية والمناطق العامة
برزت المناطق والبنية التحتية اآلمنة والنظيفة والقابلة لالستخدام والهياكل األساسية كأولوية مشتركة في أكثر من 20 جلسة مشاركة مجتمعية مع أكثر من 
500 من السكان، بمن فيهم موظفو المدينة كجزء من عملية ميزانية هذا العام.  كانت تلك العملية أحد األجزاء األساسية في صياغة ميزانية التشغيل - التي 
تمول الخدمة اليومية، ومن المقرر تنسيقها مع الميزانية الرأسمالية - التي تمول االستثمارات طويلة األجل في األشياء المادية مثل المباني والطرق والبنية 

التحتية.  واستناداً إلى ما سمعناه في تلك الجلسات، فإن الميزانية التشغيلية والرأسمالية للعام المالي يستثمران في البنية األساسية واألماكن العامة لجعلها أكثر 
أمناً ونظافة واستعداداً لالستخدام في األحياء األكثر احتياجاً إليها.

اإلنفاق التشغيل والرأسمالي

المكتبات
 االستثمار التشغيلي: 

تتضمن الخطة المالي 23-27 مبلغًا إضافيًا قدره 9.7 مليون دوالر سنويًا )بإجمالي 48 مليون دوالر للخطة( لضمان تزويد جميع 
الفروع بالموظفين المالئمين لتقديم خدمة مستقرة لمدة خمسة أيام لمدينة فيالدلفيا، وبذلك يصل إجمالي االستثمار التشغيلي للمكتبة 

المجانية إلى 285 مليون دوالر على مدار السنوات الخمس للخطة. 

 االستثمار الرأسمالي: 
تم تخصيص 2.5 مليون دوالر في ميزانية العام المالي 2023 للمكتبة المجانية إلجراء تحسينات على المكتبات المركزية والفرعية 

في جميع أنحاء المدينة.

الترفيهية:  والمراكز  الحدائق 
 االستثمار التشغيلي: 

تستثمر الخطة المالية الخمسية 2323 - 2.8 مبلغ 11 ماليين دوالر في تمويل جديد الحدائق والمراكز الترفيهية )PPR(. سيساعد 
اإلنفاق على الحدائق والمراكز الترفيهية في جعل مساحاته وبرمجته آمنة ونظيفة وجاهزة لالستخدام في األحياء التي هي في أمس 

الحاجة إليها. سيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي استثمار الخطة الخمسية في الحدائق والمراكز الترفيهية إلى xxx مليون دوالر.

 االستثمار الرأسمالي: 
ستستمر المدينة في الوفاء بوعد مبادرة إعادة البناء ــ التي أصبحت ممكنة بسبب ضريبة المشروبات في فيالدلفيا. يتضمن البرنامج 
الرأسمالي 21 مليون دوالر لتحسين الحدائق ومراكز الترفيه والمالعب والمكتبات للجيل القادم في فيالدلفيا من خالل مبادرة إعادة 

البناء. 

كما ستستثمر المدينة كذلك 20 مليون دوالر لصالح فرانكلين ديالنو روزفلت بارك - حيث تُعتبر الخطة هي األولى من نوعها في 
فيالدلفيا، وتتضمن توقعات تغير المناخ والمرونة المناخية لتصبح محور الترفيه والفن والبيئة والتصميم. تضمن ذلك االستثمار بناء 

باتيسون بالزا ومجمع باتيسون الرياضي.

أصبحت مكتبات المدينة وحدائقها ومراكزها الترفيهية مالذات بطرق جديدة خالل جائحة وباء فيرسو كورونا )كوفيد-19(، حيث ارتبط السكان والزوار - 
وكثير منهم من األطفال - بالمكتبات والمراكز والسكة الحديدية والحدائق والمالعب للتجمع مع اآلخرين بطرق آمنة.

الترفيهية والمراكز  والحدائق  المكتبات 



الشوارع
 االستثمار التشغيلي: 

وستتلقى إدارة الشوارع تمويال جديدا قدره 1.5 مليون دوالر في العامة المالي 2023 باإلضافة إلى األطقم المتخصصة 	 
من المدينة لبناء منحدرات ذوي االحتياجات الخاصة، بوصفه نهجا فعاال من حيث التكلفة للوفاء بالتزامات المدينة من 

أجل إتاحة إمكانية الوصول لجميع سكانها.

وسيتوسع برنامج كنس الشوارع ليشمل 8 أحياء جديدة حتي يصل اإلجمالي إلى 14 حي.	 

تستثمر المدينة مليوني دوالر لتكوين أطقم إضافية لمكافحة التخلص من النفايات غير المشروع	 

وستقترن هذه االستثمارات باستثمار قدره 7 ماليين دوالر للحفاظ على مبادرة "العناية باألعمال التجارية" لتنظيف 	 
الممر التجاري في العام المالي 23.

 االستثمار الرأسمالي: 
27 مليون دوالر إلعادة تمهيد الشوارع وإعادة البناء ومنحدرات ذوي االحتياجات الخاصة في العالم المالي 2023 	 

173 مليون دوالر على مدى عمر البرنامج الرأسمالي.

تخصص الميزانية الرأسمالية للعام المالي 2013 2.1 مليون دوالر لتحسين التحكم في حركة المرور وذلك لدعم 	 
مبادرة انعدام الرؤية لجعل شوارع المدينة أكثر أمانًا لجميع المستخدمين.

تتضمن ميزانية العام المالي 2023 استثمارات كبيرة في شوارع نظيفة وآمنة ويمكن الوصول إليها.
إليها: الشوارع اآلمنة والنظيفة والتي يُمكن الوصول 

)IIJA( التحتية والوظائف  البنية  الفيدرالي لالستثمار في  للقانون  التشغيلي  الدعم 
وسيوفر القانون الفيدرالي لالستثمار في البنية التحتية والوظائف )IIJA( األموال للمدينة لالستثمار في النقل والبنية التحتية والطاقة النظيفة. 

 االستثمار التشغيلي: 
توفر ميزانية العام المالي 23 دعًما تشغيليًا بقيمة 20 مليون دوالر عبر 12 إدارة للحفاظ على البنية التحتية وتحديثها لدعم القانون 

الفيدرالي لالستثمار في البنية التحتية والوظائف )IIJA(. ستساعد هذه األموال على ضمان أن تمتلك المدينة القدرة على التقدم 
بطلب للحصول على تمويل من القانون وتنفيذه بشكل فعال.

 االستثمار الرأسمالي: 
تتضمن الميزانية الرأسمالية لعام المالي 2013 60 مليون دوالر لألموال المطابقة المحلية الالزمة لسحب األموال الفيدرالية من 

القانون الفيدرالي لالستثمار في البنية التحتية والوظائف.

www.phila.gov/finance لمعرفة المزيد حول الميزانيات التشغيلية والرأسمالية لمدينة فيالدلفيا يرجى زيارة

http://www.phila.gov/finance

