
عملیة إعداد المیزانیة 
وكیفیة المشاركة فیھا



ما ھي المیزانیة؟
المیزانیة ھي وثیقة مالیة، لكنھا تمثل أیًضا بیانًا باألولویات.

تشیر المیزانیة إلى كل من الخدمات المقدمة یومیًا واالستثمارات األطول أجًال في 
األصول الرأسمالیة.

2



ما الذي تأمل في الحصول علیھ من 
جلسة الیوم التعریفیة؟
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المعلومات األساسیة عن المیزانیة
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ما ھو "العام المالي"؟

ھو فترة االثني عشر شھًرا المالیة التي تستخدمھا المدینة بدًءا من 1 یولیو وانتھاًء في 30 یونیو من العام التقویمي التالي. وُیرقَّم العام المالي للمدینة 
وفًقا للعام الذي ینتھي فیھ.

31 دیسمبر1 ینایر1 یولیو1 ینایر 30 یونیو

العام التقویميالعام التقویمي

العام المالي
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المیزانیتان األساسیتان في بوسطن

المیزانیة التشغیلیة الخطة الرأسمالیة

النفقات ما تتوقع المدینة إنفاقھ على الخدمات والمعدات 
الیومیة لھذا العام

خطة متعددة السنوات توضح كیفیة إجراء االستثمارات 
طویلة األجل (مثل المدارس والمتنزھات ومشروعات 

اإلسكان الجدیدة)

اإلیرادات
اإلیرادات التي تحصل علیھا المدینة لتمویل 

المیزانیة التشغیلیة (من مصادر مثل الضرائب 
العقاریة، أو مساعدات الوالیة والرسوم والتصاریح)

تُستخدم إیرادات المیزانیة التشغیلیة للدفع مقابل سندات 
البلدیة التي تمول معظم المشروعات الرأسمالیة
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مجاالت السیاسات والبرامج في میزانیات بوسطن

ل… المیزانیة التشغیلیة والخطة الرأسمالیة للمدینة ُتموِّ

الفنون والثقافة

االقتصاد

التعلیم

الطاقة والبیئة والمتنزھات

دعم المساواة للجمیع

الصحة

اإلسكان

السالمة العامة

وسائل النقل
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ما أجزاء البنیة التحتیة أو خدمات 
المدینة التي تتبادر إلى ذھنك؟

 ما نوع المیزانیة التي تعتقد أنھا 
تندرج ضمنھا؟
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أقسام میزانیة بوسطن التشغیلیة
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میزانیة بوسطن الرأسمالیة

 استعرض مشروعات الخطة الرأسمالیة الحالیة عبر اإلنترنت على:
boston.gov/departments/budget/fy23-capital-budget

 تبدأ معظم المشروعات بمرحلة التصمیم ثم تنتقل إلى ●
مرحلة اإلنشاء

تستغرق المشروعات الكبیرة والمعقدة وقًتا أطول ●
الستكمالھا وغالًبا ما تتطلب مرحلة لدراستھا

 تحدید مشكلة أو مسألة مھمة●

ھل مكان المشكلة من األصول المملوكة للمدینة؟ ●
(متنزھات المدینة مقابل المتنزھات التابعة إلدارة حفظ 

((DCR) الموارد والترفیھ

یعتمد تمویل المشروعات الموصى بھا على دعم ●
مجلس المدینة
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ما الذي فاجأك بشأن النسب 
المختلفة للمیزانیة؟

 ما الذي فاجأك بشأن مصادر 
إیرادات المدینة؟
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التغییرات األخیرة في المیثاق
نتیجة إقرار مسألة االقتراع رقم 1 في نوفمبر 2021، یمكن لمجلس المدینة اآلن ●

رفض أو تقلیل أو تمریر أو تعدیل البنود المتسلسلة (أي الحسابات؛ مثل الموظفین 
والخدمات المتعاقد علیھا والمعدات، إلخ) في میزانیة المدینة.

تعدیل المیزانیة یعني أن المجلس یمكنھ خفض میزانیات إدارات معینة وزیادة غیرھا، ●
طالما بقیت ضمن إجمالي میزانیة المدینة التي قدمھا العمدة.

 أثناء جلسات االستماع إلعداد المیزانیة، یمكنك اآلن أن تطلب من أعضاء ○
المجلس زیادة میزانیات اإلدارات أو خفضھا ألغراض محددة.

تتطلب مسألة االقتراع رقم 1 أیًضا إنشاء مكتب لوضع المیزانیة التشاركیة، یفتح ●
أبوابھ لجمیع سكان بوسطن بحلول 1 یولیو 2023 (بدایة العام المالي 2024).
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التأثیر في المیزانیة
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التحقق:

 ھل تھتم بالمشاركة في إعداد المیزانیة أم 
الخدمات التي تقدمھا؟

في أي وقت من العام، تستقبل المدینة جمیع 
المالحظات حول الخدمات التي قد تكون أقل 

ارتباًطا بدورة المیزانیة.
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مساھمات الجمھور بشأن المیزانیة

یقدم الجمھور مساھماتھم بشأن 
المیزانیة طوال العام، حیث تتواصل 

المدینة مع الناخبین.

 لكن ھذا األمر یزداد للغایة في الشتاء 
بینما یضع العمدة المیزانیة، وفي الربیع 

عندما یراجعھا المجلس.

 جلسات االستماع العامة حول 
المیزانیات العامة، وكذلك 

المیزانیات الخاصة باإلدارات

الربیع

یتواصل الناخبون مع 
المدینة لطرح أفكار حول 

المیزانیة

الشتاء

المشاركة العامة: االجتماعات العامة، 
األحزاب الكتلیة، افتتاح المشروعات 
الصغیرة، اجتماعات لجان المدارس، 

إلخ.

الصیف - الخریف
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الجدول الزمني إلعداد المیزانیة

1 یولیو
أول یوم في 
العام المالي

أوائل یونیو
یبّت مجلس المدینة في 
المیزانیة الموصى بھا

1 یولیو
أول یوم في العام 

المالي الجدید

منتصف إبریل
یقدم العمدة المیزانیة 

الموصى بھا

منتصف یونیو
العمدة یعتمد المیزانیة 
أو یعیدھا إلى مجلس 

المدینة

الشتاء
تبدأ عملیة إعداد 

المیزانیة

مایو - یونیو
مجلس المدینة یراجع 

المیزانیة ویعقد جلسات 
االستماع
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كیفیة التواصل مع المدینة في أي وقت
تواصل مع النّواب الخاصین بك

مجلس المدینة           
یقوم أعضاء المجلس الـ13 بإنشاء وتمریر وتعدیل القوانین المحلیة وكذلك اعتماد میزانیة المدینة كل عام. فمجلس المدینة ھو الھیئة ●

التشریعیة ویتم انتخاب األعضاء كل عامین. 
●Boston.gov/City-Council  اعرف من ھو عضو مجلس المدینة الخاص بك عبر

مسؤول االتصال بالمجتمعات أو األحیاء
تمتلك األحیاء والعدید من المجتمعات العرقیة واإلثنیة مسؤولي اتصال لتوصیلك بالمدینة والعكس. وھم موجودون للمساعدة في جعل ●

صوتك مسموًعا!
 تواصل مع مسؤول االتصال الخاص بك في مكتب خدمات األحیاء عن طریق االتصال بالرقم 617-635-3485 أو زیارة ●

Boston.gov/ONS

تواصل مع 311
إن 1-1-3 ھو رقم ھاتف بسیط یوصلك بموظفي مدینة بوسطن المستعدین للمساعدة في خدمات المدینة الغیر طارئة وطلبات المعلومات.

●Boston 311 حمل تطبیق
اتصل بـ311 ضمن حدود بوسطن●
●Boston.gov/311 قم بزیارة
●BOS311@ :قم باإلشارة لنا على تطبیق تویتر

http://boston.gov/City-Council
http://boston.gov/ONS
http://boston.gov/311


مشاركات المدینة في نوفمبر/دیسمبر
تقوم اإلدارات بصیاغة وتقدیم میزانیاتھا في أوائل ینایر، باستثناء ●

مدارس بوسطن العامة.

تواصل مع إدارات المدینة في نوفمبر ودیسمبر إلبالغھا بالمطالب ●
التي تود تقدیمھا. أوائل الخریف ھو أفضل وقت بالنسبة لمدارس 

بوسطن العامة.

تواصل مع اإلدارات من خالل ONS/311، أو ابحث عن ●
معلومات االتصال باإلدارة على الموقع اإللكتروني.

 احضر الفعالیات التي تعقدھا اإلدارات بشأن مجاالت السیاسات ●
التي تھمك، وتحدث مع مسؤولي المدینة قبل الفعالیة أو خاللھا أو 

بعدھا حسبما یكون مالئًما.
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قصة نجاح المشاركات 
في المیزانیة:

 شارك رواد األعمال في مجال صناعة القنب بآرائھم حول 
مدى التفاوتات التي یخلقھا رأس المال األولي في الصناعة.

لقد استمعت المدینة لھذه الشكاوى، ویواصل مكتب توفیر 
الفرص االقتصادیة والشمول سعیھ إلیجاد طرق لزیادة مبالغ 

المنح المقدمة إلى رواد األعمال ھؤالء.
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یمثل منتصف إبریل مرحلة تحول في إعداد المیزانیة 
من اإلدارة (العمدة، مكتب المیزانیة) إلى مجلس المدینة. 

یقدم العمدة المیزانیة ثم یقوم مجلس المدینة بالمراجعة 
وصیاغة التغییرات.

 في الصورة على الیمین: اجتماع اإلفطار الخاص 
بالمیزانیة السنویة، حیث یلتقي رؤساء مجلس 

المستشارین وأعضاء مجلس المدینة والعمدة ومكتب 
المیزانیة في اجتماع لمناقشة المیزانیة الموصى بھا
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مشاركات المدینة في إبریل/مایو

خالل ھذه الفترة، یراجع مجلس المدینة المیزانیة ●
الموصى بھا من قِبل العمدة ویتصل بموظفي المدینة 

إلدالء بالشھادة وتقدیم معلومات إضافیة.

تواصل مع المدینة في إبریل ومایو إلبالغ مجلس ●
المدینة بما تود رؤیتھ في المیزانیة.

قدم أو سجل لتدلي بشھادتك في جلسات االستماع العامة ●
حول المیزانیة.

تعقد لجنة السبل والوسائل جلسات استماع حول المیزانیة. تقود الرئیسة 
(في الصورة) ھذا االجتماع. الصورة باألعلى من جلسة استماع في 

4.25.22
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كیفیة المشاركة في جلسات االستماع الخاصة بالمیزانیة
boston.gov/budget-testify

 الخیارات:
●ccc.wm@boston.gov إرسال برید إلكتروني إلى اللجنة مباشرة عبر

إرسال تسجیل فیدیو قبل یومي عمل على األقل من جلسة االستماع●
أرسلھ عبر الرابط في صفحة الویب الواردة أعاله●

المشاركة شخصًیا في جلسة االستماع●
  ابحث عن غرفة Iannella Chamber، الطابق الخامس، قاعة●

 Boston City Hall. سجل في الصحیفة بجانب مدخل الغرفة قبل
15 دقیقة من بدء االجتماع.

المشاركة االفتراضیة في جلسة االستماع●
سجل عبر الرابط اإللكتروني المتاح على الرابط المذكور أعاله.●

تقع منصة اإلدالء بالشھادات العامة خلف صف مقاعد في ركن الغرفة 
الخلفي. في الصورة أعاله "Henry Santana"، مدیر التنظیم المدني، 

وھو یدلي بشھادتھ في جلسة استماع حول المیزانیة في 5.6.22. حامل 
المنصة والمیكرفون خلفھ مباشرًة.
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قصة نجاح المشاركات 
في المیزانیة:

 تكاتف مالك المطاعم وأعربوا عن حاجتھم إلى الدعم 
أثناء الجائحة. وانضموا الجتماع المائدة المستدیرة بشأن 

المطاعم في 2021.

نتیجًة لھذا، قام مكتب توفیر الفرص االقتصادیة والشمول 
بإنشاء صندوق إعانات للمطاعم 

.(Restaurant Relief Fund)
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(PB) تحدیث بشأن وضع المیزانیة التشاركیة

تتطلب تعدیالت المیثاق الجدیدة إنشاء مكتب لوضع ●
المیزانیة التشاركیة، یفتح أبوابھ لجمیع سكان بوسطن 

بحلول 2024.

تعمل المدینة من أجل تطبیق ھیكل للمیزانیة التشاركیة، ●
بعملیة عادلة ومترابطة، لیفتح أبوابھ أمام جمیع سكان 
بوسطن بحلول العام المالي 2024 (1 یولیو 2023).

ترقب مزیًدا من التحدیثات، وال تتردد في التواصل مع ●
مكتب المیزانیة لمعرفة تحدیثات الحالة.
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أنشطة
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سیناریوھات المشاركة
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أحد الناخبین لدیھ أفكار لكیف یمكن للمدینة إعادة 
تصمیم مفترق طرق من أجل تحسین السالمة.

 فھل یبدو ھذا كمشروع رأسمالي أم أنھ استثمار 
تشغیلي؟ ما اإلدارة التي سیتواصل معھا وكیف؟

 السیناریو 1
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یرید أحد الناخبین توسیع برنامج یركز على 
المتخصصین المھاجرین من إحدى مناطق العالم حتى 

یدعم المھاجرین من منطقة أخرى.

 إنھ فبرایر؛ بعد أن قدمت اإلدارة طلب میزانیتھا.

 كیف ینبغي أن یشارك ھذا الناخب؟

 السیناریو 2
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یرید أحد الناخبین تقدیم مالحظاتھ إلى المدینة بشأن 
كیفیة تحسین إمكانیة الوصول للخدمات اللغویة.

ھل یحتاج ھذا الشخص إلى معرفة دورة إعداد 
المیزانیة وكیفیة المشاركة؟

 السیناریو 3
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شكًرا لكم.
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