مقاطعة ساكرامنتو

دليل موجز لميزانية السنة المالية 22-2021
ال ٌمعت َمدة في سبتمبر 2021

إن الهدف من هذا الدليل الموجز للميزانية هو تقديم نظرة عامة على الميزانية المعتمدة للسنة المالية  1( 2022-2021يوليو 2021 ،حتى  30يونيو،
 )2022لمقاطعة ساكرامنتو ،والتي توضح مصادر األموال وخطط المقاطعة إلنفاقها .يوضح هذا الدليل الموجز أيضًا مفاهيم وعمليات الميزانية الرئيسية،
والمشكالت المالية المهمة التي تواجه المقاطعة ،إلى جانب معلومات حول كيفية المشاركة في عملية الموازنة للمقاطعة.

ما هي مصادر األموال
يأتي اإلنفاق المقرر البالغ  7.0مليار دوالر خالل السنة المالية  2022-2021من المصادر العامة التالية:
•

تمويل غير تقديري بقيمة  5.1مليار دوالر يتضمن رسوم ونفقات الخدمات والتمويل الفيدرالي والخاص بالوالية الذي يجب استخدامه في برامج
وخدمات محددة وال يمكن إعادة تخصيصه الستخدامات أخرى
ما هي مصادر األموال :ميزانية كلية بقيمة  7.0مليار دوالر
(مليون دوالر)
تحليل التمويل التقديري  978دوالر

الضرائب العقارية
522
%8

ضرائب المبيعات
%102,1$

شبه تقديري
844$
%12

غير تقديري
5,128$
%74

تقديري،
978$
%14

تقديري آخر
%116,2$
رصيد الصندوق
238
%3

•

تمويل شبه تقديري بقيمة  844مليون دوالر يقتصر بوجه عام على نفقات الخدمات االجتماعية والسالمة العامة ،ولكن تمتلك المقاطعة بعض
السلطة التقديرية بشأن استخدام األموال

•

تمويل تقديري بقيمة  978مليون دوالر من الضرائب العقارية والضرائب على المبيعات وغيرها من العوائد التقديرية ،والرصيد المالي االفتتاحي في
الصندوق العام للمقاطعة .تمتلك المقاطعة سلطة تقديرية واسعة بشأن كيفية استخدام هذه األموال.
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أوجه إنفاق األموال
•

ميزانيات تشغيلية بقيمة  5.1مليار دوالر مخصصة لبرامج وخدمات المقاطعة التي تمثل معظم ميزانية المقاطعة الكلية البالغة  7.0مليار دوالر.
تضم األقسام التالية المزيد من التفاصيل حول مجاالت البرامج الكبرى.

أوجه إنفاق األموال :ميزانية كلية بقيمة  0.7مليار دوالر

(مليون دوالر)

الخدمات الصحية واإلنسانية
1925$

السالمة العامة والعدالة
1417$

الميزانيات التشغيلية
5138$

الميزانيات غير التشغيلية
وغيرها
1,588$

استخدام األراضي،
والتطوير والنقل
812$
الخدمات الحكومية وخدمات الدعم
العامة
641$
المرافق العامة
457$

المنتزهات والترفيه
والثقافة والتعليم
35$

•

الميزانيات الرأسمالية
224$

التنمية االقتصادية
92$

الخدمات المدنية
59$

الميزانيات غير التشغيلية وغيرها ،وتشمل التحويالت بين الصناديق المالية ،والميزانيات الرأسمالية وتغطي المشروعات اإلنشائية فيما تمثل
مشتريات األجهزة والمعدات باقي ميزانية المقاطعة.
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الخدمات الصحية واإلنسانية
اإلدارات

المبادرات الكبرى للسنة المالية 2022-2021

•

الطبيب الشرعي

• االستجابة البديلة في حاالت الطوارئ لمشكالت الصحة العقلية

•

خدمات دعم األطفال

• مبادرة مخيمات المشردين

•

خدمات األطفال واألسر والبالغين

• رفع قدرات قطاع الصحة العامة

•

إدارة البيئة

•

الخدمات الصحية

• الوحدات اإلضافية لرعاية التبني واالستجابة في حاالت الطوارئ في إطار
خدمات حماية األطفال

•

المساعدات اإلنسانية

شبه تقديري %29
غير تقديري %65

مليون دوالر

 1.9مليار دوالر
السنة المالية
22-2021
تقديري %6

السنة المالية
2022-2021
ال ُمعتمدة

السنة المالية
2021-2020
ال ُمعتمدة

الميزانية التشغيلية

ما هي الميزانية؟
الميزانية هي خطة اإلنفاق السنوية التي تمنح التفويض بإنفاق األموال ألغراض معينة وتضع حدودًا لمقدار األموال التي يمكن إنفاقها في فئات معينة .وتعتبر
تعبيرا عن السياسات واألولويات التنظيمية ،حيث إنها تحدد كيفية تخصيص الموارد المحدودة لتحقيق هدف المنظمة.
الميزانية أيضًا
ً
تغطي ميزانية مقاطعة ساكرامنتو السنة المالية التي تبدأ في  1يوليو حتى  30يونيو وتحكمها قواعد محددة في قانون ميزانية المقاطعة الخاص بالوالية وميثاق
المقاطعة .وباإلضافة إلى ذلك ،تُقيِّد القوانين الفيدرالية كيفية إنفاق المقاطعة لمقدار كبير من األموال التي تتلقاها ،إلى جانب الموارد التقديرية المطلوبة للوفاء
بالمتطلبات المحلية .تمثل الميزانية أيضًا السياسات واألولويات التي حددها مجلس المشرفين.
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السالمة العامة والعدالة
المبادرات الكبرى للسنة المالية 2022-2021
• تحسين الهيكل الوظيفي اإلصالحي للوفاء بالتزامات مرسوم الموافقة الصادر في مايو
• الكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم لنواب رئيس الشرطة
• مرسلون إضافيون لخط  911لتحسين أوقات االستجابة
• برامج المحاكمة المسبقة لمراقبة السلوك والمحامي العام لدعم بدائل السجن

اإلدارات
• رعاية الحيوانات واللوائح
• المدافعون عن المتهمين بجرائم جنائية في
حاالت تعارض المصالح
• المدعي العام للمنطقة
• خدمات الطوارئ
• مكتب المفتش العام
• مراقبة السلوك
• المحامي العام
• رئيس الشرطة

غير تقديري %19

شبه تقديري %25

مليون دوالر

 1.1مليار دوالر
السنة المالية
22-2021

السنة المالية
2022-2021
ال ُمعتمدة

تقديري %56

السنة المالية
2021-2020
ال ُمعتمدة

الميزانية التشغيلية

استخدام األراضي والتطوير والنقل
المبادرات الكبرى للسنة المالية 2022-2021
• االستثمارات الكبيرة في صيانة طرق المقاطعة
• تطوير أربعة مجتمعات رئيسية مخطط لها
• إدخال التحسينات على مطار ساكرامنتو الدولي

اإلدارات
• المطارات
• اإلعمار والخدمات القانونية
• التخطيط والمراجعة البيئية
• النقل
تقديري %1

مليون دوالر

غير تقديري %99

 812مليون دوالر
السنة المالية
22-2021
السنة المالية
2022-2021
ال ُمعتمدة

السنة المالية
2021-2020
ال ُمعتمدة

الميزانية التشغيلية
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عملية الميزانية وإطارها الزمني

تبدأ عملية الميزانية السنوية للمقاطعة في سبتمبر لسنة الميزانية التي تبدأ في  1يوليو القادم .تشمل
الركائز:
• سبتمبر-ديسمبر :تطوير ميزانيات ورسوم الخدمات الداخلية
• يناير-فبراير :مباشرة اإلدارات للطلبات المتعلقة بالميزانية
• مارس :وضع تقديرات العوائد التقديرية للسنة المالية المرتقبة والمراجعة النصف سنوية للسنة
المالية الحالية
•

أبريل :يقرر المسؤول التنفيذي للمقاطعة التوصيات الخاصة بالميزانية

• مايو :استكمال وإصدار وثيقة الميزانية الموصى بها
•

يونيو :جلسات االستماع وإقرار الميزانية الموصى بها

• يوليو :تقديم اإلدارات المراجعات المطلوبة بنا ًء على التغييرات التي تطرأ على
ميزانية الوالية ،أو التمويل المتاح ،أو إعادة التمويل الالزم ،وتجري مراجعة تقديرات
اإليرادات بنا ًء على آخر المعلومات
• أغسطس :استكمال وإصدار وثيقة الميزانية الموصى بها الخاضعة للمراجعة
• سبتمبر :جلسات االستماع الخاصة بالميزانية الموصى بها والخاضعة للمراجعة واعتماد
الميزانية بشكل رسمي

الخدمات الحكومية وخدمات الدعم العامة
اإلدارات
• مجلس المشرفين
• كاتب المجلس
• مستشار المقاطعة
• المسؤول التنفيذي للمقاطعة
• الشؤون المالية
• الخدمات العامة
• خدمات الموظفين
• التكنولوجيا

المبادرات الكبرى للسنة المالية 2022-2021
• نظام الضرائب العقارية الجديد
• تخفيف مخاطر األمن السيبراني
تعزيز قدرات اإلدارة واالستجابة

التقديري
%15

مليون دوالر

 641مليون دوالر
للسنة المالية
22-2021

غير تقديري
%85

السنة المالية
2022-2021
ال ُمعتمدة

السنة المالية
2021-2020
ال ُمعتمدة

الميزانية التشغيلية
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المرافق العامة
اإلدارات
• إدارة النفايات وإعادة تدويرها
• الموارد المائية

المبادرات الكبرى للسنة المالية 2022-2021
• تطبيق إعادة تدوير النفايات العضوية ()SB 1383
• تركيب األنابيب والعدادات في منطقة خدمات أردن

مليون دوالر

 457مليون دوالر
السنة المالية
22-2021

غير تقديري %100

السنة المالية
2022-2021
ال ُمعتمدة

السنة المالية
2021-2020
ال ُمعتمدة

الميزانية التشغيلية

التنمية االقتصادية
المبادرات الكبرى للسنة المالية 2022-2021
• تطوير منطقة األعمال الصناعية Metro Air Park

مليون دوالر

 92مليون دوالر
السنة المالية
22-2021

غير تقديري %100

السنة المالية
2022-2021
ال ُمعتمدة

السنة المالية
2021-2020
ال ُمعتمدة

الميزانية التشغيلية
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أدوار ومسؤوليات مسؤولي المقاطعة
دورا مختلفًا في عملية الميزانية:
يؤدي ك ٌل من مسؤولي الوالية ً
• تحدد إدارات المقاطعة احتياجات التمويل واإليرادات الخارجية للبرامج المستمرة ،وتقدم الطلبات لتمويل برامج جديدة ،وتحديد التخفيضات عند اللزوم.
• يتولى مكتب المسؤول التنفيذي للمقاطعة تقييم طلبات اإلدارات بنا ًء على التمويل المتاح وااللتزام بسياسات وأولويات المقاطعة فيما يقدم المسؤول
التنفيذي للمقاطعة توصياته بشأن الميزانية لمجلس المشرفين.
• يحدد مجلس المشرفين أولويات الميزانية وهو السلطة النهائية المنوط بها إقرار الميزانية واعتمادها.

الخدمات المدنية
المبادرات الكبرى للسنة المالية 2022-2021
• استفتاء عزل حكام الواليات الخاص
• إعادة ترسيم حدود المناطق اإلشرافية بالمقاطعة

اإلدارات
موثق األوزان والمقاييس
• المفوض الزراعي ِّ -
قيم
• ال ُم ِّ
• كاتب/المقاطعة
• تسجيل الناخبين واالنتخابات

غير تقديري %62

مليون دوالر

تقديري %38

 59مليون دوالر
السنة المالية
22-2021
السنة المالية
2022-2021
ال ُمعتمدة

السنة المالية
2021-2020
ال ُمعتمدة

الميزانية التشغيلية
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المنتزهات والترفيه والثقافة والتعليم
المبادرات الكبرى للسنة المالية 2022-2021
• تحسين مرافق المنتزهات
• حراس إضافيون للمنتزهات

اإلدارات
• اإلرشاد التعاوني
• مرافق المكتبات بالمقاطعة
• المنتزهات اإلقليمية

غير تقديري %63

مليون دوالر

تقديري %37

 35مليون دوالر
السنة المالية
22-2021
السنة المالية
2022-2021
ال ُمعتمدة

السنة المالية
2021-2020
ال ُمعتمدة

الميزانية التشغيلية

كيف يمكنك المشاركة
فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خاللها المشاركة والتعرف على المزيد حول
المقاطعة وميزانيتها:
• االطالع على وثائق ميزانية المقاطعة ومزيد من المعلومات حول عملية
الميزانية على الموقع.bdm.saccounty.net :
• تقديم طلب للخدمة في المجالس االستشارية للمقاطعة .يمكن العثور على
فرص على الموقع
sccob.saccounty.net/Pages/BoardsandCommis
.sions.aspx
• التواصل مع المشرف عبر الرسائل البريدية أو رسائل البريد اإللكتروني
أو الهاتف .يمكن العثور على معلومات االتصال على الموقع
.bos.saccounty.net
• يمكن التسجيل على الموقع
public.govdelivery.com/accounts/CASACRAM/
 subscriber/new?qspلتلقي معلومات حول ميزانية المقاطعة.
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