
جينيا فاكس، فير   مقاطعة فير

  دليل المواطن إىل الموازنة

يبة العقارية الحالي  ◆ اح عىل سعر الضر يعتمد االقتر
دوالر من القيمة  11.دوالًرا لكل  1.1.البالغ 

 المقدرة 
يبية بحوالي  •  دوالًرا  666يؤدي إل زيادة متوسط الفاتورة الضر

بسبب مشاكل سلسلة التوريد الناجمة عن  ◆
، مما أثر  الجائحة، زادت قيمة المركبات بشكل كبتر

يبة الممتلكات الشخصية وأدى إل  عىل إيرادات ضر
دوالًرا أمريكًيا لمتوسط دافعي  .8.زيادة قدرها 

ائب   الضر

التمويل الكامل لطلب تشغيل المدارس كما هو وارد  ◆
ف  حة المقدمة من المشر ي الموازنة المقتر

 فر

نامج التعويض الكامل من  ◆ ويل لتر يشمل التم
 المقاطعة 

تتناول أولويات المجلس مثل اإلسكان الميسور  ◆
 

ً
، (Diversion First)التكلفة، وتحويل المسار أوال

ي 
وجهود منع استخدام المواد األفيونية، وموظفر

نامج الجديد للوصول إل اللغة   السالمة العامة، والتر

ي تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة برنامج  ◆
تبدأ فر

ر المقاطعات/  ك بير ر رأس المال المشتر تحسير
 المدارس 

ر دوالر  5تخصص  • ر  -ماليير يتم تقاسمها بالتساوي بير
 لتقسيط دين رأس المال  -المقاطعة والمدارس 

.  0102زيادة مبيعات السندات المخطط لها لشهر يناير  •

ا  015بلغت مبيعات سندات المدارس  مليون دوالر )ارتفاعً
مليون دوالر( وبلغت مبيعات سندات المقاطعة  81.من 

 مليون دوالر(  01.مليون دوالر )ارتفاًعا من  15.

ي  ◆
 وظيفة 11.تم زيادة وظائف المقاطعة بصافر

ا يقارب  ◆
ً

ك رصيد مليون دوالر لينظر فيه  81تتر
 المجلس 

ي موازنة الصندوق العام 
 
 النقاط البارزة ف

ي التغيير خالل خطة الموازنة المعتمدة للسنة المالية 2222( 
 
، صاف  )المبالغ المذكورة بالماليير 

  زيادة اإليرادات المتاحة

يبة العقارية الحالي    زيادة اإليرادات بسعر الضر

ر  ي المحسن لكبار السن والمعوقير يبر   التخفيض الضر

  اإليرادات الموجهة إل اإلسكان ميسور التكلفة

ي )
  ( للصندوق الجديدLDSإيرادات خدمات تطوير األراضر

ي تأثتر التحويالت
 صافر

  إجماىلي المتاح

2222متطلبات السنة المالية    

  اإلجماىلي   المدارس  المقاطعة 

  تعويض المقاطعة

  خدمة الدين

ر المقاطعات/المدارس  ك بير ر رأس المال المشتر   لجنة برنامج تحسير

  التعليم والتعلم مدى الحياة

  الصحة

  النقل والمواصالت

  حكومة فعالة وكفؤ

ر للخطر ر المعرضير ر ودعم المقيمير   تمكير

  السالمة واألمن

فيهية   الفرص الثقافية والتر

  الفرص االقتصادية

 السكن والحيوية 

  البيئة

يد ل الصندوق الجد ي إ
ر األراضر ات تطوي   نفقات خدم

  تخفيضات ومدخرات الهيئة

  المجموع الفرعي 

  تسويات االحتياطي 

  إجماىلي االستخدامات

  الرصيد المتاح لمكافآت مجلس اإلدارة

 ملخص موازنة 



اير  22  0102تقدم الهيئة التنفيذية للمقاطعة موازنة السنة المالية  2222فير

 المعلن عنها 

ك/لجنة موازنة مجلس إدارة  2222مارس  1 ر المشتر فير اجتماع مجلس المشر

 المدارس

ائب للسنة المالية  2222مارس  8 ر أسعار الضر فير  0102يعلن مجلس المشر

 اجتماع لجنة الموازنة 2222مارس  11

ر  2222مارس  22 فير مراجعة الرب  ع الثالث من السنة يعلن مجلس المشر

 2222المالية 

 اجتماع لجنة الموازنة 2222مارس  22

ر جلسات استماع عامة حول موازنة  2222أبريل  12-14 فير يعقد مجلس المشر

ر رأس المال للسنوات 0102السنة المالية  ، وبرنامج تحسير

ومراجعة الرب  ع الثالث من السنة ، 0102-0102المالية 

 2222المالية 

 اجتماع لجنة الموازنة )ما قبل اإلقرار( 2222أبريل  22

ر موازنة السنة المالية  2222أبريل  22 فير ، ويعتمد 0102يقر مجلس المشر

ر رأس المال للسنوات المالية  ، 0102-0102برنامج تحسير

 2222ومراجعة الرب  ع الثالث من السنة المالية 

ر الموازنة المعتمدة للسنة المالية  2222مايو  12 فير يعتمد مجلس المشر

0102 

يعقد مجلس المدارس جلسات استماع عامة حول موازنة  2222مايو  1

 0102السنة المالية 

يعتمد مجلس المدارس الموازنة المعتمدة للسنة المالية  2222مايو  22

0102 

  0102تبدأ سنة الموازنة للسنة المالية  2222يوليو  1

ي إحدى جلسات االستماع العامة عن طريق االتصال 
قم بالتسجيل للمشاركة فر

ي مكتب المجلس عىل 
(، الهاتف النصي 212( 201-.2.5 عىل بأحد موظفر

ر سمعيا  ي ..2للمعاقير
 ، أو الوصول إل النموذج للتسجيل للتحدث فر

ر  يمكن للجمهور إرسال شهادة مكتوبة أو بالفيديو أو التواصل مع مكتب الموظفير
 : ي

ونر يد اإللكتر  عتر التر

حة للسنة المالية  ائب والرسوم المقير   2222الض 

 الوحدة  النوع 
السعر الفعلي 
للسنة المالية 

2222  

السنة المالية 
السعر  2222

ح   المقير

ائب للصندوق العام   أسعار الض 

 دوالر/القيمة المقدرة 11. العقارات 

ات الشخصية   دوالر/القيمة المقدرة 11. الممتلك

ائب للصندوق غير العام   أسعار الض 

 أسعار النفايات 

 المنازل  جمع النفايات )لكل وحدة( 

 الطن  التخلص من النفايات )للطن( 

ر  ق الشج  دوالر/القيمة المقدرة 11. جمع أورا

 رسوم الضف الصحي 

 رب  ع سنويا  رسوم أساس الضف الصحي 

ي  رسوم توفير الضف الصحي 
 سكن 

 جالون  0111لكل  رسوم خدمات الضف الصحي 

 المراكز المجتمعية 

ر   دوالر/القيمة المقدرة 11. مركز مجتمع ماكلير

 دوالر/القيمة المقدرة 11. مركز مجتمع رستون 

يبية خاصة أخرى   مناطق ض 

ر  خدمات ستورم ووت  دوالر/القيمة المقدرة 11. منطقة 

ق   دوالر/القيمة المقدرة 11.  08ممر الطري

 دوالر/القيمة المقدرة 11. المرحلة األول من سكك حديد داللس 

 دوالر/القيمة المقدرة 11. المرحلة الثانية من سكك حديد دالس 

ملة اآلفات  رة المتكا نامج اإلدا  دوالر/القيمة المقدرة 11. التر

يبة العقارات التجارية للنقل   دوالر/القيمة المقدرة 11. ضر

يسونز  خدمات تا  دوالر/القيمة المقدرة 11. منطقة 

خدمات ريستون   دوالر/القيمة المقدرة 11. منطقة 

  2222جدول موازنة السنة المالية 

ح تعديل األسعار الواردة بخط  ي السنة المالية  مائل وغامقُيقتر
 كيفية المشاركة  1 0102فر
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