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مسودة الخطة التشغيلية 
والميزانية لثالث سنوات 
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For non-English speakers, phone interpretation services 
are available by TIS National on 131 450.

مجلس مدينة باراماتا

126  Church St, Parramatta  :العنوان 
 PO Box 32, Parramatta 

NSW, 2124

الهاتف: 058 617 1300

 البريد اإللكتروني: 
council@cityofparramatta.nsw.gov.au  

 الموقع اإللكتروني: 
cityofparramatta.nsw.gov.au

للتواصل مع رئيس البلدية انقر على الرابط التالي 
cityofparramatta.nsw.gov.au

كيف تدلي برأيك
يمكنك تقديم تعليقات حول مسودة برنامج اإلنجاز والخطة التشغيلية والميزانية لفترة 2021/2020 

بالطرق التالية:

عبر االنترنت

يجب استالم جميع اآلراء والتعليقات في موعٍد أقصاه الساعة 9 صباحاً يوم الجمعة 26 يونيو/حزيران 2020.

سيتم استخدام آرائك ومالحظاتك في وضع الخطة التشغيلية والميزانية النهائية لعام 2021/2020.

للمزيد من المعلومات، أو إذا كنت بحاجة إلى تقديم معلومات بنسق آخر، مثل التقديم الشفهي، يرجى االتصال بالرقم 058 617 1300 من الساعة 
8:30 صباحاً حتى 5.00 مساًء، من االثنين إلى الجمعة.

 يمكنك تقديم رأي أو تعليق عبر الموقع اإللكتروني للمجلس:
cityofparramatta.nsw.gov.au/dpop-2020

 اتصل بفريق المشروع عبر 
 corporatestrategy@cityofparramatta.nsw.gov.au 

 واكتب في سطر الموضوع “تعليق حول مسودة برنامج اإلنجاز” 
 .)’Feedback on the draft Delivery Program‘(

البريد 
اإللكتروني



رسم مالمح مستقبل باراماتا
برنامج اإلنجاز 2018 - 2021 والخطة التشغيلية 2021/2020

مجاالت األولوية لفترة 2021/2020
على مدى الـ 12 شهر القادمة، يتمثل الهدف األساسي للمجلس في توجيه استعادة وضع المدينة بعد جائحة 

كورونا، ومواصلة التخطيط وإدارة تأثير النمو السكاني على المجتمع والبيئة واالقتصاد.

الميزانية

مقابل كل 100 دوالر ينفقها المجلس، سيتم إنجاز ما يلي:

آثار جائحة كورونا

جميعنا نعلم أن مدينة باراماتا تشهد 
تغيُّراً. 

إّن برنامج اإلنجاز التابع للمجلس عبارة عن مستند 
تخطيط لفترة ثالث سنوات ويساعدنا على انجاز 
أنشطتنا األساسية وكذلك معالجة بعض القضايا 

األوسع واألكثر تعقيداً والتي تؤثر على المدينة فيما 
يتعلق بوسائل النقل العام والصحة والتعليم واإلسكان 

والتخطيط اإلقليمي والتوظيف.

يترجم برنامج اإلنجاز أهداف الخطة االستراتيجية 
المجتمعية 2018 - 2038 إلى إجراءات واضحة 

وقابلة للقياس يلتزم المجلس بتنفيذها. 

عندما أعددنا برنامج االنجاز في عام 2018، سألنا 
افراد المجتمع: “أين ينبغي أن تتركز أنشطة المجلس 

على مدى السنوات الثالث المقبلة؟” وبالتالي، فإن 
آراَءكم واقتراحاتكم تسهم في تحديد توجهات برنامج 

االنجاز.

يحدد برنامج االنجاز جميع األنشطة الرئيسية التي 
التزم المجلس باالضطالع بها خالل فترة انتخابه، كما 
يركز على األنشطة التي يتمتع فيها المجلس بمستوى 

من السيطرة على النتائج. ويعتمد نوع الدور الذي يلعبه 
المجلس على الخطط الموضوعة، حيث يتراوح ذلك 
من كونك مقدم خدمة إلى أن تصبح شريكاً أو مسانداً.

إّن الخطة التشغيلية السنوية هي أحد مكونات خطة 
االنجاز وتتضمن ميزانية سنوية تفصيلية ورسوم 

المجلس البلدي والمكوس والجبايات للسنة القادمة. ومن 
خالل بناء شراكات فعالة، واالضطالع بدور قيادي 

قوي وتنفيذ خططنا الخاصة، يلعب المجلس دوراً 
محورياً في تشكيل األماكن ودعم الجميع لتحقيق حياة 
ُمرضية. ثمة هدف مشترك تتوحد فيه جميع خططنا 

وهو – ترقية مدينة باراماتا وتلبية احتياجات مجتمعنا 
المتنامي.

يعكف المجلس على االستعداد للسنة الثالثة من برنامج 
م هذه النشرة لمحة عامة عن المجاالت  االنجاز. تقدِّ
ذات األولوية بالنسبة للمجلس لعام 2021/2020، 

واستجابتنا لجائحة كورونا وملخصاً لوضع ميزانيتنا 
للسنة المقبلة. 

للمزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى المسودة 
الكاملة لبرنامج االنجاز والخطة التشغيلية 

2021/2020 على الموقع اإللكتروني للمجلس: 

cityofparramatta.nsw.gov.au/ 
dpop-2020

في األشهر األخيرة، واجهنا جميعاً تغييرات وتحديات 
غير مسبوقة نتيجة لجائحة كورونا. 

نحن ملتزمون بدعم مجتمعنا وموظفينا خالل هذه 
األوقات الصعبة وغير المستقرة. في أبريل/نيسان، 

أعلن المجلس عن حزمة إعانة واستعادة الوضع بقيمة 
3 مليون دوالر لدعم سوق العمل والشركات، وحماية 

دافعي رسوم المجلس، وتسريع المشاريع الجاهزة، 
وضمان استعادة وضع مدينتنا في أسرع وقت ممكن.

نتيجة للجائحة، يعكف المجلس على وضع ميزانية 
لعجز تشغيلي قدره 12.9 مليون دوالر في فترة 

2021/2020، ويرجع ذلك في المقام األول إلى 
خسارة اإليرادات الناجمة عن جائحة كورونا. كما 
يتوقع المجلس أن تعود الميزانية إلى الفائض في 
2022/2021، إستناداً إلى تاثير وُمّدة الجائحة.

على الرغم من هذه التحديات، تظل أولوياتنا كما هي: 
ضمان استمرار إزدهار مدينتنا وتوفير البنية التحتية 

والخدمات الحيوية الحتياجات مجتمعنا المتنوعة 
والمتنامية. 

نظراً ألن وضع جائحة كورونا ال يزال يتغير بسرعة، 
يراقب المجلس الوضع عن كثب ويستجيب وفقاً لذلك.

على هذا النحو، فإن األنشطة والميزانيات المخطط لها 
والمتضمنة في هذه المسودة يمكن تحديثها لتحل محل 
األنشطة والميزانيات المعروضة مسبقاً للجمهور من 

أجل عكس االستجابات لجائحة كورونا وتأثيراتها.

لالطالع على أحدث المعلومات حول استجابة المجلس 
 لجائحة كورونا، قم بزيارة:

cityofparramatta.nsw.gov.au/covid-19

األهداف اإلستراتيجية المجتمعية

الترحيبالعدالة  إمكانية
اإلزدهارالوصول اإلبتكارالبيئة

توفير المرافق الرئيسية والبنية التحتية لدعم المجتمعات المحلية	 
ضمان االستدامة المالية للمجلس	 
إدارة التخطيط والتطوير في وسط مدينة باراماتا	 
التشجير وتوفير األشجار الظليلة	 
تحسين الحركة في أرجاء منطقة الحكومة المحلية - حركة المرور ومواقف 	 

السيارات والنقل
خدمة مساندة أفراد المجتمع	 
االبتكار والتكنولوجيا	 
إدارة النفايات وإعادة التدوير	 

تطوير ميدان باراماتا	 
مركز لأللعاب المائية والترفيه في حديقة باراماتا	 
 إعادة تطوير مركز Epping لأللعاب المائية كجزء من المخطط	 

Dence Park الرئيسي لـ
Phillip Street Smart Street - المرحلة 1	 
برنامج باراماتا لتحسين وسائل الراحة الحضرية	 
برنامج City River Works لترقية تخم نهر باراماتا	 

تحتوي مسودة الميزانية على تفاصيل حول تمويل 
المجلس للمشاريع والخدمات، والوضع المالي المتوقع، 
ورسوم المجلس البلدي والمكوس والجبايات المقترحة 

للسنة.

تعّرض المجلس لضغط مالي كبير نتيجة لجائحة 
كورونا، مع انخفاض متوقع بنسبة %10 في اإليرادات 

لفترة 2021/2020. 

ويقدر التأثير اإلجمالي على اإليرادات حالياً بمبلغ 28.8 
مليون دوالر.

لضمان استمرار الجدوى المالية على المدى الطويل، 
اتخذ المجلس بعض القرارات الصعبة، بما في ذلك: 

تخفيض سنوي في الموارد التشغيلية بنسبة 14.5 	 
مليون دوالر في كافة أقسام ونطاقات أنشطة المجلس

إغالق مؤقت للمرافق وتقليل الفعاليات بسبب جائحة 	 
كورونا مع توفير في التكاليف بواقع 2.2 مليون 

 دوالر

تخفيض النفقات الرأسمالية بواقع 10 مليون دوالر	 
استخدام 4 ماليين دوالر من صندوق الدعم 	 

الثقافي للمجلس لدعم الخدمات الثقافية الرئيسية في 
2021/2020 بما في ذلك االستوديوهات الفنية 

 والمسارح والفعاليات الشاطئية 
.)Riverside Theatres(

يتوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية في الجزء 
 الثالث من مستند المسودة على 

cityofparramatta.nsw.gov.au/ 
dpop-2020

 متنزهات ومرافق
ترفيهية وثقافية 

أعمال التخطيط 
والتطوير

تشييدات وأعمال بناء ُكبرى

أنشطة إدارة النفايات

 أعمال هندسية وتحسينات
حركة المرور

خدمات المكتبة والمجتمع

الحوكمة واإلدارة 
المالية

االستدامة البيئية

صيانة الطرق وممرات 
المشاة وشبكات الصرف 

الصحي

إدارة التجارة 
واألساطيل

$24

$8

$21

$7

$10

$5

$10

$3

$9

$3

التفاصيل الكاملة والتفسيرات واردة في الجزء الثالث من مسودة خطة باراماتا التشغيلية )DPOP(: ميزانية 2021/2020 - 2022/2020 والجزء الرابع من DPOP: الرسوم والمكوس 2021/2020

خصص المجلس ميزانية قدرها 212.4 مليون دوالر من النفقات ستظل أولوياتنا هي:
الرأسمالية في السنة المالية المقبلة النجاز المشاريع االستراتيجية 

الرئيسية للمجتمع، بما في ذلك:


