
قانون

الحفاظ على المجتمع
اقتناء وإنشاء وحفظ وتطوير المساحات المفتوحة،

والموارد التاريخية والمساكن ميسورة التكلفة في أنحاء مدينة بوسطن



CPAتمويل 
مالك العقارات●

على الضريبة العقارية% 1دفع رسوم إضافية بنسبة ●

مالك العقارات وكبار السن ذوو الدخل المنخفض●

دوالًرا في السنة41تم إعفاؤهم؛ يدفع مالك المنزل المتوسط ●

مليون دوالر سنويًا20يتم تحصيل أكثر من ●

ر مشروعات اإلسكان ميسويمكن استخدام األموال فقط لتمويل ●

التكلفة والحفاظ على الموارد التاريخية ومشروعات المساحات

المفتوحة واألماكن الترفيهية

حصة الوالية المقابلة●

موااًل رسوم نقل الممتلكات العقارية من جميع أنحاء الوالية تقدم أ●

هذه الحصة المقابلة تزيد مجموع . االئتمانيCPAلصندوق 

مليون دوالر كل سنة28تمويالتنا إلى أكثر من 



CPAأهم مالمح برنامج 
2022جولة تمويل السنة المالية -إحصائيات قانون الحفاظ على المجتمع 



CPAإحصائيات 
من المباني والمواقع والسفن التاريخية 90لقد حافظنا على أكثر من ●

والتحف

للمحافظة على المظلة CPAشجرة بتمويالت 250ُزرعت أكثر من ●
الشجرية لمدينة بوسطن

ملعبًا ومساحة ترفيهية60تجديد وإنشاء أكثر من ●

لقد أنشأنا مزارع حضرية وحدائق مجتمعية  ●

ذلك وحدة تقريبًا من المساكن ميسورة التكلفة، بما في1300حفظ وإنشاء ●
وحدات ملكية منزلية

دعم مشروعات اإلسكان للمحاربين القدامى وكبار السن والفنانين ●
واألشخاص المشردين   

لتمويل برنامجين يدعمان تمّلك المنازل ومنع انتقال 20دفع أكثر من ●
السكان  



2022-2018خمس جوالت تمويل 

.  كتمويلمليون دوالر119ومنح جوائز بأكثر من مشروًعا244حتى اآلن، قام برنامج الحفاظ على المجتمع بتمويل 

مشروعات 109مشروًعا للمساحات المفتوحة واألماكن الترفيهية، و98مشروًعا لإلسكان ميسور التكلفة، و37لقد دعمنا 

.2022-2018للحفاظ على الموارد التاريخية من عام 



ONE+Bostonعلى مستوى المدينة ،
مركز منازل بوسطن

(2021-2019)دوالر CPA :12,800,000جائزة 

رة يدعم زيادة عدد المساكن ميسولمشتري المنازل للمرة األولى ONE+Bostonبرنامج ●

.التكلفة

العقاري، المقدم من خالل ONEالبرنامج بين سعر الفائدة المخفض على رهن يجمع ●

الدفعة المقدمة /، مع مساعدات تكاليف اإلغالق(MHP)شراكة ماساتشوستس لإلسكان 

المحسنة من مركز منازل بوسطن،

حتى الغرض من البرنامج هو زيادة قوة المشترين من سكان بوسطن ذوي الدخل المنخفض●

.يتمكنوا من شراء منزل في بوسطن

، (AMI)من وسيط دخل المنطقة % 100يجب أن يكون دخل المشترين أقل من أو يساوي ●

.حتى يكونوا مؤهلين



ONE+Boston،على مستوى المدينة

فيدوالًرا2,942,068بمبلغ + ONEقرًضا من قروض 169لقد أغلق مركز المنازل بمدينة بوسطن 

.في دعم الفائدةدوالًرا2,233,375مساعدات تكاليف اإلغالق والدفعات المقدمة و

BHC-ONEPLUS@BOSTON.GOV /617-635-4663البرنامج متاح حاليًا عبر 

mailto:BHC-ONEPLUS@BOSTON.GOV


3368Washington, Jamaica Plain,
The Community BuildersوPine Street Innمنظمة 

(2020)دوالر CPA :1,500,000جائزة 

وحدة إسكان ميسور التكلفة202●

 Pine Streetوحدة إسكان داعم دائم مع خدمات 140توفر ●
Innوحدة إسكان لذوي الدخل المنخفض والمتوسط62، و  .

خ أكبر مشروعات اإلنشاءات السكنية الداعمة الجديدة في تاري●

.المدينة



، دورشستر Lena Park CDC Playgroundملعب 
  Lena Park CDCمؤسسة 

ن ميسورة لبرامج الرعاية النهارية لألسر والفعاليات المجتمعية بجوار وحدات اإلسكاإنشاء متنزه جديد●
.هذا المشروع صممه الشباب والسكان. Lena Parkالتكلفة في 

(2019)دوالر CPA :600,000جائزة 



، جنوب بوسطنBarnard Placeمتنزه 
  Barnard Place Parkمؤسسة 

(2020)دوالر CPA:150,000مبلغ جائزة 

:  وصف المشروع●

يتضمن مقاعد تذكارية، وأحواض زراعة للخضراوات مجهزة لدخول الكراسي:إنشاء متنزه للحي

.ترفيهيًاالمتحركة، وأشجاًرا، وشجيرات، وحديقة فراشات، وكراسي صغيرة خفيفة، وملعب بوتشي



Sociedad Latina،Mission Hillمقر 

: وصف المشروع●

حات ترميم المالمح المعمارية الخارجية، وترميم البناء، وإجراء إصال

السقف

1912بُني المقر في ●

؛ منظمة غير ربحية تخدم آالف الشباب Sociedad Latinaمقر ●

الالتيني

(2019)دوالر CPA :850,000مبلغ جائزة 

عدام بالتعاون مع الشباب واألسر الالتينية إلنهاء حلقة الفقر وعدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية وانSociedad Latina، عملت منظمة 1968منذ عام 

.إنهم يقدمون حلواًل مبتكرة ألخطر المشكالت التي تواجه الشباب الالتيني في الوقت الحاضر.  الفرص التعليمية والمهنية في مجتمعهم



، روكسبريHaley Houseمقهى 

: وصف المشروع●

، الذي Haley House Bakery Cafeتجديد وترميم المبنى التاريخي لمقهى 

.، إلجراء إصالحات في البناء الخارجي1915تأسس عام 

تخدم األشخاص المهمشين من جميع Haley Houseإن البرامج المتنوعة في ●

جن، الفئات، خاصةً المشردين والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، أو غادروا الس

.أو األشخاص العاطلين عن العمل

(2021)دوالر CPA :141,900مبلغ جائزة 



CPAمتطلبات قانون الوالية بشأن 



القواعد التي يقتضيها قانون الوالية

:  في كل فئة سنويًاCPAمن أموال % 10يجب إنفاق ●

ة، الحفاظ على الموارد التاريخية، اإلسكان ميسور التكلف
المساحات المفتوحة واألماكن الترفيهية

على التكاليف اإلدارية% 5يمكن إنفاق ما يصل إلى ●

تمويل يمكن تمويل المشروعات الرئيسية فقط؛ ال يسمح ب●
أنشطة الصيانة أو العمليات أو البرامج

يمكن أن يكون المتلقون كيانات عامة وخاصة، سواءً ●
منظمات ربحية أو غير ربحية

، االقتناء، اإلنشاء، الحفظ:لما يليCPAيمكن استخدام ●
الترميم/الدعم، التجديد



CPAاالستخدامات المسموحة لتمويالت 

فة بدقة بموجب قانون الحفاظ على المجتمع ألغراض معينة، تتضمنCPAاالستخدامات المسموحة لتمويالت  :محدودة قانونًا ومعرَّ

اقتناء المساكن المجتمعية وإنشاؤها والحفاظ عليها ودعمها؛●

اقتناء المساحات المفتوحة وإنشاؤها والحفاظ عليها؛●

تجديد وترميم المساحات المفتوحة التي تم إنشاؤها أو اقتناؤها بتمويالت برنامج الحفاظ على المجتمع؛●

اقتناء األرض المخصصة لالستخدام الترفيهي، وإنشاؤها والحفاظ عليها وتجديدها وترميمها؛●

.اقتناء الموارد التاريخية والحفاظ عليها وتجديدها وترميمها●

44Bجميع المشروعات المقترحة يجب أن تستوفي شروط هذه التعريفات والمتطلبات المذكورة في الفصل 



CPAلجنة 
التوصية بالمشروعات إلى العمدة ومجلس المدينة



الجهات المشاركة

:العمدة

أعضاء من مجالس ولجان محددة  5يعيّن ●

CPAالعمدة يراجع المشروعات المقررة حسب ●

:مجلس المدينة

CPAمن سكان المجتمع في لجنة 4يعيّن ●
CPAمجلس المدينة يتخذ القرار النهائي لتمويل مشروعات ●

:CPAلجنة 
تضع خطة سنوية وتعتمد ميزانية سنوية●

تراجع مقترحات المشروعات وتقدم توصيات بالتمويل●

:CPAطاقم عمل 
CPAويساعد لجنة CPAيتولى إدارة برنامج ●
يعمل عن كثب مع العمدة ومقدمي الطلبات ومجلس المدينة●



CPAأعضاء لجنة 

فيليشيا جاك

CPCرئيسة لجنة 

لجنة المعالم

ويليام إبيرسون

لجنة األماكن الترفيهية والحدائق

في بوسطن

كيت بينيت

هيئة إسكان بوسطن

كارول داونز

BPDAعضو مجلس إدارة 

مايكل باركر

لجنة الحفظ



CPAأعضاء لجنة 

مادلين تينا

CPCعضو ممثل عام في 

يين وانغ

CPCعضو ممثل عام في 

كانان تيروفينجادام

CPCعضو ممثل عام في 

مات كيفر

CPCعضو ممثل عام في 



CPAعملية 
تقديم الطلبات ومتطلبات األهلية



اإلسكان ميسور التكلفة-االستخدامات المسموحة 

ة الحصول على الممتلكات العقاري:  االقتناء●

بالشراء، المنح، االستئجار، الشراء بعد 

االستئجار،  

اإلقامة أو التسبب في البناء:اإلنشاء●

تقديم المنح، القروض، المساعدة :الدعم●

اإليجارية، تخفيض سعر الفائدة، المساعدة 

للحصول على المساكن المجتمعية

ية حماية الممتلكات الشخصية أو العقار:الحفظ●

من اإلصابة أو الضرر أو التدمير

في حالة اقتناء الوحدة أو:التجديد والترميم●
CPAإنشاؤها بتمويالت 

برنامج مشتري المنازل ألول مرةنبرنامج منع انتقال السكا

التكلفةميسورةاستئجاروحداتإنشاءلفة  إنشاء مساكن للتمّلك  ميسورة التك



الحفاظ على الموارد التاريخية-االستخدامات المسموحة 

وًدا الحصول على الممتلكات أو شراؤها، سيتطلب قي:  االقتناء●

للحفاظ عليها

تثنائيةإجراء تحسينات رئيسية أو إصالحات اس:التجديد والترميم●

أو حماية الممتلكات الشخصية أو العقارية من اإلصابة:الحفظ●

الضرر أو التدمير

ية أوتمويل الموارد التاريخية المدرجة في سجل الوالية لألماكن التاريخ

و البلدة أو أنها مهمة بالنسبة لتاريخ المدينة أقررت لجنة معالم بوسطنالتي 

بالنسبة آلثارها أو فنها المعماري أو ثقافتها

إلجراء تحسينات رئيسية خارجية فقط●

ال يُسمح برسم األيقونات الدينية●

الوثائق أو التحفالممتلكات العقارية

السفنالهياكل المباني



المساحات المفتوحة واألماكن الترفيهية-االستخدامات المسموحة 

ًدا الحصول على الممتلكات أو شراؤها سيتطلب قيو:  االقتناء●

للحفاظ عليها

اإلقامة أو التسبب في البناء:اإلنشاء●

تثنائية إجراء تحسينات رئيسية أو إصالحات اس:التجديد والترميم●

للمساحات المفتوحة إذا تم اقتناؤها )للمساحات الترفيهية، 

(فقطCPAبتمويالت 

حماية الممتلكات الشخصية أو العقارية من اإلصابة :الحفظ●

والضرر والتدمير

مالعب كرة السلة44Bكما هو مذكور في الفصل -غير مسموح بالعشب الصناعي  ●
والمالعب الرياضية  

واجهة البحيرات وزراعة األشجار   ةالحدائق المجتمعية والمزارع الحضريالحفاظ على األراضي والدروب

المالعب



االستخدامات غير المسموحة

إلجراء الصيانة أو البرامج أو العمليات    CPAال يجوز استخدام تمويالت ●

لتحل محل األموال المستخدمة للنفقات الموجودة، حتى إذا كانت تخدم أغراض الحفاظ على المجتمع؛●

القتناء مرج من عشب صناعي من أجل مالعب رياضية؛●

لسباقات الخيول أو الكالب أو استخدام األرض في ستاد أو صالة ألعاب رياضية أو مباٍن مماثلة؛●

في انتهاك لتعديل منع المساعدات في دستور ماساتشوستس●

لمدينة بوسطنCPAال يجوز استخدام التمويالت لبناء أجزاء داخلية حسب سياسة ●



Department Head Mayor Martin J. WalshDepartment Head Mayor Martin J. Walsh

:1الخطوة 
تحديد مشروعك   

.لطرح أسئلتكCPAحدد مشروعك، وُزر موقعنا اإللكتروني وتواصل مع طاقم عمل 

الحفاظ على المجتمع



الخاص بكAHتحديد مشروع 

(MOH)يجب أن تتواصل مع مكتب العمدة لإلسكان ●

، في كل جولة تمويل متضمًنا متطلبات التمويل MOH، باالشتراك مع (RFP)طلب تقديم عروض CPAيصدر ●
المحددة

.يجب أن تتمتع بخبرة في مجال التطوير أو تعمل مع جهة تطوير ذات خبرة●

يتطلب مجال اإلسكان تموياًل كبيًرا إلقامة مشروع تطوير، فهل لديك تمويل كاٍف؟●

هل تبني وحدات مستأجرة أم وحدات ملكية منزلية؟ هل تحوز األرض الالزمة لبناء المساكن؟●

يمكن استخدام التمويالت للحفاظ على التكاليف الميسورة، لكن ال يمكن استخدام التمويالت●
.لتجديد المساكن السابقة



الخاص بكHPتحديد مشروع 

هل يخضع الموقع لسيطرتك؟●

هل ممتلكاتك مدرجة في سجل الوالية؟●

هل لديك وثائق تثبت التسمية التاريخية لممتلكاتك؟●

ة لحفظ هل لديك تقييم للحالة؟  خطة شاملة رئيسية، تقييم لنسيج وهيكل المبنى؟ هل توجد خطة حفظ أكملتها شرك●
الموارد التاريخية أو أحد المختصين؟  

متى ُوضعت خطتك الشاملة الرئيسية أو تقييم الحالة أو خطة الحفظ؟●

هل مشروعك دار عبادة أو مملوك لمنظمة دينية؟●

من سيكون مسؤواًل عن رعايتك وصيانة المشروع●
بمجرد تمويله؟



الخاص بكOS/Rتحديد مشروع 

هل لديك مشروع لمتنزه أو مساحة مفتوحة أو مكان ترفيهي؟●

هل تتقدم بطلب للتصميم أو اإلنشاء أو االقتناء؟●

(.تصميًما من دون عنصر إنشائيCPAال يدعم )هل بدأت عملية التصميم؟ ●

هل أنت مالك العقار؟ هل تتمتع بالسيطرة على الموقع من مالك العقار؟●

هل مشروعك على أرض عامة؟ هل تعمل مع الوكالة التابعة للمدينة أو الوالية؟ هل وافقت الوكالة على ●
مشروعك؟

من سيكون مسؤواًل عن رعايتك وصيانة المشروع●
بمجرد تمويله؟



Department Head Mayor Martin J. WalshDepartment Head Mayor Martin J. Walsh

:2الخطوة 
استكمال نموذج أهلية

المذكورة على موقعنا اإللكتروني وحضور جلسة تعريفية، ناقش مشروعك مع طاقم عملCPAبعد مراجعة جميع معلومات 

CPAواستكمل نموذج األهلية المطلوب.

الحفاظ على المجتمع



Department Head Mayor Martin J. WalshDepartment Head Mayor Martin J. Walsh

:3الخطوة 
CPAاستكمال طلب 

إذا كان. مشروعك وسيقرر ما إذا كان يمكن تمويله بموجب متطلبات قانون الحفاظ على المجتمعCPAسيراجع طاقم عمل 

.CPAالستكمال طلب للنظر في حصولك على منحة تمويل دعوة كذلك، فستتلقى 

الحفاظ على المجتمع



Department Head Mayor Martin J. WalshDepartment Head Mayor Martin J. Walsh

:4الخطوة 
تقديم المشروع للمراجعة

.  الطلبات المقدمة وتعطي توصيات إلى العمدة ومجلس المدينة للتصويت النهائي على التمويلCPCستراجع لجنة 

الحفاظ على المجتمع



كيفية تقديم طلب

كيفية التقدم للحصول على تمويالت الحفاظ على المجتمع
32

https://www.boston.gov/community-preservation/how-apply-community-preservation-funds#parks-and-open-space


CPAاتفاقية منحة 

اتفاقية ملزمة قانونًا●

(نهائيةقيوًدا)قد تتضمن شروط اتفاقية المنحة قيوًدا على سند الملكية ●

سنة15التزام لمدة ●

أحكام لالسترداد عبر سنوات متعددة●
%100سنوات( 5)خمس ○

%75سنوات( 10)عشر ○

%50سنة( 15)خمس عشرة ○

اتفاقيات المنح غير قابلة للتفاوض●

24خالل CPAمن المتوقع أن تكتمل المشروعات الحائزة على تمويالت ●

شهًرا



CPAطلب 

االلتزام مهم

، ونريد أن CPAتُعرض أقوى مشروعاتنا على لجنة .إذا لم يحصل مشروع على التمويل، فال تيأس●

.نتعاون معًا حتى يكون مشروعك من بينها

.التمويل متاح كل عام، ونشجع بقوة على إعادة التقدم بطلب●



Mayor Martin J. Walsh

مورد قيّمCPAالموقع اإللكتروني لبرنامج 

الحفاظ على المجتمعالترجمة الفورية-موارد البرنامج 

يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني 
WWW.BOSTON.GOV/CPA

CPAفريق 
thadine.brown@boston.gov-المديرة براون،تادين●

gillian.lang@boston.gov-مستشارة الحفاظ على الموارد التاريخية ،النججيليان ●

courtney.whelan@boston.gov-مستشارة الحفاظ على الموارد التاريخيةويالن،كورتني●

brendan.killarney@boston.gov-مسؤول العقود،كيالرنيبريندان●

https://hub.boston.gov/civic-engagement/language-and-communications-access
mailto:thadine.brown@boston.go
mailto:gillian.lang@boston.gov
mailto:courtney.whelan@boston.gov
http://brendan.killarney@boston.gov

