
 النقاط البارزة في  

 موازنة الصندوق العام  

 العائد

  سنت )من  0.1يُقترح خفض سعر الضريبة العقارية
دوالر من  011دوالر لكل  0.01دوالر إلى  0.01

 القيمة المقدرة(

  221يؤدي إلى زيادة متوسط الفاتورة الضريبية بحوالي 
 دوالر

  من المتوقع أن يبلغ نمو اإليرادات في السنة المالية
مليون  12.12مما يوفر  - %0.10بنسبة  2122

 دوالر ألولويات المقاطعة والمدارس

 المصروفات

  تشمل زيادات إجمالية للمقاطعة والمدارس قدرها
1.11%

  مليون دوالر لتشغيل  01.01توفر زيادة قدرها
مليون دوالر  011.11المدارس، وهي أقل بكثير من 

 التي طلبها مجلس إدارة المدارس

  مليون دوالر مساهمات مجتمعية  31.1تتضمن الطلب
عينية أو نقدية للتمويل الحكومي لتقديم تسوية تعويضات 

في المائة لموظفي مدارس مقاطعة فرفاكس  1قدرها 
 الحكومية

 ال يوجد تمويل لتسويات تعويضات موظفي المقاطعة 

  تتناول أولويات المجلس مثل جهود االستجابة
، Diversion First)لألوبئة، وتحويل المسار أوالً )

وجهود منع استخدام المواد األفيونية، والكاميرات 
التي يتم ارتداؤها على الجسم، ومواقع الشرطة 

 والمطافئ

  مليون دوالر في مبيعات سندات المدارس  081تدعم
 مليون دوالر في مبيعات سندات المقاطعة 021و 

  وظيفة 011تم زيادة وظائف المقاطعات 

  مليون دوالر كاحتياطي يمكن أن  21تخصص
 استغالله في االنتعاش االقتصادي

 ملخص موازنة الصندوق العام 

( 0202المبالغ المذكورة بالماليين، صافي التغيير خالل خطة الموازنة المعتمدة للسنة المالية 

 زيادة اإليرادات بسعر الضريبة العقارية الحالي 

 زيادة اإليرادات بسعر الضريبة العقارية الحالي 

 تخفيض سعر الضريبة العقارية بمقدار سنت واحد 

 صافي تأثير التحويالت 

 اإلجمالي المتاح 

  0202متطلبات السنة المالية 

 اإلجمالي  المدارس  المقاطعة 

 تعويض المقاطعة 

 خدمة دين المقاطعة 

 التعليم والتعلم مدى الحياة 

 السالمة واألمن 

 الصحة والبيئة

 تمكين ودعم المقيمين المعرضين للخطر 

 حكومة فعالة وكفؤة 

 الفرص الثقافية والترفيهية 

 اإلسكان وقابلية العيش في المنطقة 

 الفرص االقتصادية 

 النقل والمواصالت

 تخفيضات ومدخرات الهيئة 

 اإلجمالي الفرعي 

 تسويات االحتياطي 

 إجمالي االستخدامات 

يتم تخصيص الرصيد المتاح كاحتياطي لالنتعاش 

 االقتصادي 

للخطة اإلستراتيجية على مستوى المممقماطمعمة يتم إصدار مسودة منقحة 

بالتزامن مع الموازنة. يتم تصنيف التسويات المممدرجمة فمي الممموازنمة 

حسب أحد مجاالت النتائج التسعة ذات األولوية كما تم تمحمديمدهما أثمنما  

 وضع الخطة اإلستراتيجية.

  مقاطعة فيرفاكس، فيرجينيا 

 دليل المواطن إلى الموازنة 



تقدم الهيئة التنفيذية للمقاطعة موازنة السنة المالية  0202فبراير  02
المعلن عنها  2122

اجتماع مجلس المشرفين المشترك ولجنة موازنة  0202مارس  0
 مجلس إدارة المدارس

يعلن مجلس المشرفين أسعار الضرائب للسنة المالية  0202مارس  9
2122 

 اجتماع لجنة الموازنة 0202مارس  21

مراجعة الربع الثالث من يعلن مجلس المشرفين  0202مارس  02
 0202السنة المالية 

 اجتماع لجنة الموازنة 0202أبريل  1

يعقد مجلس المشرفين جلسات استماع عامة حول  0202أبريل  22-25
مراجعة الربع الثالث ، و2122موازنة السنة المالية 

، وبرنامج تحسين رأس المال 0202من السنة المالية 
  2123-2122للسنوات المالية 

  اجتماع لجنة الموازنة  0202أبريل  02

، 2122يقر مجلس المشرفين موازنة السنة المالية  0202أبريل  02
ويعتمد برنامج تحسين رأس المال للسنوات المالية 

ويراجع الربع الثالث من السنة ،  2122-2123
 0202المالية 

يعتمد مجلس المشرفين الموازنة المعتمدة للسنة  0202مايو  4
 2122المالية 

يعقد مجلس المدارس جلسات استماع عامة حول  0202مايو  22-20
 2122موازنة السنة المالية 

يعتمد مجلس المدارس الموازنة المعتمدة للسنة المالية  0202مايو  02
2122 

 2122تبدأ سنة الموازنة للسنة المالية  0202يوليو  2

قم بالتسجيل للمشاركة في إحدى جلسات االستماع العامة عن طريق االتصال بأحد 
، أو الهاتف النصي للمعاقين 1010-121 (711)موظفي مكتب المجلس على الرقم 

، أو الوصول إلى النموذج للتسجيل للتحدث في إحدى جلسات االستماع 700سمعيًا: 
 من خالل الموقع اإللكتروني

يمكن للجمهور إرسال شهادة مكتوبة أو بالفيديو أو التواصل مع مكتب الموظفين 

 عبر البريد اإللكتروني: 

 منشور مقاطعة فيرفاكس، فيرجينيا

لطلب المعلومات بتنسيق بديل، اتصل بقسم اإلدارة والموازنة على 
 .700، الهاتف النصي للمعاقين سمعيًا: 711-121-2110

لمعرفة المزيد حول الخطة اإلستراتيجية 
الجديدة للمقاطعة، بما في ذلك كيفية تقديم 

 التعليقات واآلرا ، يرجى زيارة:

  0200الضرائب والرسوم المقترحة للسنة المالية 

 الوحدة النوع
السعر الفعلي 
للسنة المالية 

0202 

السعر 
المقترح للسنة 

0200المالية   

  أسعار الضرائب للصندوق العام

 دوالر/القيمة المقدرة 011 العقارات 

 دوالر/القيمة المقدرة  011 الممتلكات الشخصية 

أسعار الضرائب للصندوق غير العام 

 أسعار النفايات 

 المنزل  جمع النفايات )لكل وحدة( 

  الطن التخلص من النفايات )لكل طن( 

  دوالر/القيمة المقدرة 011 جمع أوراق الشجر

رسوم الصرف الصحي 

 ربع سنوية رسوم أساس الصرف الصحي

 سكني رسوم توفير الصرف الصحي

 جالون 00111لكل  رسوم خدمات الصرف الصحي

المراكز المجتمعية 

 دوالر/القيمة المقدرة  011 مركز مجتمع ماكلين

 دوالر/القيمة المقدرة  011 مركز مجتمع رستون

 مناطق ضريبية خاصة أخرى

 دوالر/القيمة المقدرة  011  منطقة خدمات ستورم ووتر

 دوالر/القيمة المقدرة  011  28ممر الطريق 

 دوالر/القيمة المقدرة  011  من سكك حديد داالس 0المرحلة 

 دوالر/القيمة المقدرة  011  سكك حديد داالس 2المرحلة 

 دوالر/القيمة المقدرة  011  برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفات

 دوالر/القيمة المقدرة  011  ضريبة العقارات التجارية للنقل

 دوالر/القيمة المقدرة  011  منطقة خدمات تايسونز

 دوالر/القيمة المقدرة  011  منطقة خدمات ريستون

  0200جدول موازنة السنة المالية  

 .2122في السنة المالية  المكتوبة بخط مائل وعريضيُقترح تعديل األسعار 

 كيفية المشاركة 

 دليل المواطن إلى الموازنة 
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