
1400گزیده تحلیل بودجه مصوب سال 

شهرداری اهواز





ال هزار ریال مربوط به منابع درآمدی سازمانهای وابسته به بودجه پیشنهادی س1،593،677،059بر اساس فرمت جدید وزارت كشور، مبلغ : تذكر
.  شهرداری  اضافه شده است1400

شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

مبالغ به هزار ریالدفتر برنامه ریزی و بودجه

1400و 1399بودجه مصوب سالهای و 1398درعملکرد بودجه سال خالصه گزارش منابع و مصارف 

درصد سهم 1398عملکرد شرح
درصد سهم 1399مصوب سال ردیف از كل

درصد سهم 1400مصوب سال ردیف از كل
1399به 1400رشد ردیف از كل

%40%35،747،000،000100%25،497،592،000100%10،326،911،982100منابع

%35%12،617،000،00035%9،333،212،00037%5،299،689،57121اعتبارات هزینه ای( 1

%39%22،315،000،00062%16،064،380،00063%4،598،269،59518اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای( 2

%715%815،000،0002%100،000،0000%00اعتبارات تملک دارایی های مالی( 3

%40%35،747،000،000100%25،497،592،000100%9،897،959،16639مجموع مصارف



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

36%

64%

1400سهم اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مصارف بودجه مصوب سال 

اعتبارات هزینه ای

ه اعتبارات تملک دارایی های سرمای

ای



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

1400و 99و بودجه مصوب سالهای 1398مقایسه اهم منابع درآمدی در عملکرد بودجه سال 
مبالغ به هزار ریال

حوزهردیف

1400مصوب سال 1399مصوب سال 1398مصوب سال 

درصد سهم هر آیتم از99مصوب سال درصد تحقق98عملکرد سال 98اصالحیه مصوب سال 
1400مصوب سال کل

درصد سهم 
هر آیتم از 

کل

درصد رشد  
به 1400

99مصوب 

%4,245,800,0003,345,016,652795،679،397،000229،426،280،0002666شهرسازی1

%2,000,000,0003,066,566,5451533،000،000،000124،000،000،0001133ارزش افزوده 2

%300,000,00010,8780300،000،0001300،000،00010(ریفرآوردهای نفتي, سیگار و شماره گذا)عوارض متمرکز3

%600,000,0001,223,698,7072041،200،000،00052،000،000،000667آالیندگي4

ر بهای خدمات شهری و پسماند, عوارض نوسازی و عوارض ب5
%1,467,000,000807,857,081551،764،400،00072،141،000،000621مشاغل

%60-2,350,000,00065,747,00035،000،000،000202،000،000،0006قطار شهری-اوراق مشارکت6

%2,980,024,000001،659،947،58877،000،000،00020322تسهیالت7

تفاهم نامه با شرکت نفت8

202,600,000311,596,138154

20،000،000020،000،00000%

%160،000،0001160،000،00000تفاهم نامه با فوالد خوزستان و فوالد اکسین9

%22،600،000022،600،00000تفاهم نامه با بنیاد برکت10

%350,000,00065,747,00019330،000،0001360،000،00019کمک دولت به قطار شهری11

%300,000,000103,155,54334700،000،0003700،000،00020کمکهای دولت تملک و دارایي12

%1,544,000,000790,013,778513،720،492،000155،073،322،9411436(واگذاری دارایي سرمایه ای)فروش اموال شهرداری 13

%01،268،077،41251،593،677،059426درآمد مربوط به سازمانهای وابسته14

%257,040,000547,502,660213672،678،0003950،120،000341سایر منابع15

%16,596,464,00010,326,911,9826225,497,592,00010035,747,000,00010040جمع



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

26%

11%

1%

6%

6%7%

20%

0%
2%

14%

4% 3%

1400سهم منابع درآمدی در بودجه مصوب سال 

شهرسازی

ارزش افزوده 

وصولی متمركز وزارت كشور

آالیندگی

بهای خدمات شهری و پسماند، عوارض نوسازی و عوارض

بر مشاغل
اوراق مشاركت( كمک دولت)قطار شهری

تسهیالت

تفاهم  نامه ها

كمکهای دولت تملک و دارایی

فروش اموال شهرداری

درآمد مربوط به سازمانهای وابسته

سایر منابع درآمدی



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

بر اساس مناطق، مركز و سازمانها1400تا مصوب سال 99گزارش منابع بودجه سال های 
مبالغ به هزار ریال

منطقهردیف

99مصوب 
8و 98ماه آخر 4عملکرد 

99ماه اول 

1400مصوب 

درصد سهم هر 99مصوب 
1400درصد رشد 1400مصوب آیتم از کل

99به 
درصد سهم هر 

آیتم از کل

7%1،311،000،00051،178،025،7772،481،550،00089منطقه یک1

11%2،527،970،000102،659،691،8903،807،727،00051منطقه دو2

4%1،111،965،00041،066،319،3001،596،846،00044منطقه سه 3

3%836،970،0003533،834،7401،201،570،00044منطقه چهار4

1%301،720،0001208،489،968418،320،00039منطقه پنج5

1%308،070،0001248،248،766454،470،00048منطقه شش6

2%526،400،0002455،594،055789،770،00050منطقه هفت7

4%811،110،0003726،458،1731،287،413،00059منطقه هشت8

34%7,735,205,000307,076,662,66912,037,666,00056جمع مناطق

19%2،614،787،00010872،211،3856،943،070،000166مركز9

الت كمک های دولت،موسسات، تسهی10
42%13،879،522،588543،938،780،00015،172،586،9419و اوراق مشاركت

4%1،268،077،4125895،837،5201،593،677،05926سازمانهای وابسته11

100%25,497,592,00010012,783,491,57435,747,000,00040جمع كل



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

منابع داخلی

منطقه یک

7% منطقه دو

11%
منطقه سه 

5%

منطقه چهار

3%
منطقه پنج

1%

منطقه شش

منطقه هفت1%

2%

منطقه هشت

4%

مركز

19%

كمک های دولت،موسسات، تسهیالت و

اوراق مشاركت

42%

سازمانهای وابسته

5%

1400سهم مناطق و مركز در منابع درآمدی بودجه مصوب 



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

منابع داخلی

مركز ق تسهیالت و اورا

مشاركت

فروش اموال 

غیر منقول

كمکهای دولت سازمانهای 

وابسته

منطقه یک منطقه دو منطقه سه منطقه چهار منطقه پنج منطقه شش منطقه هفت منطقه هشت

6،943،070،000

9،000،000،000

5،071،586،941

1،101،000،000

1،593،677،059

2،481،550،000

3،807،727،000

1،596،846،000
1،201،570،000

418،320،000 454،470،000
789،770،000

1،287،413،000

(مرکزو سازمانها, به تفکیک مناطق )1400سهم منابع درآمدی در بودجه مصوب سال 



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

1400و مصوب سال 1399سال مقایسه منابع داخلی و غیر داخلی شهرداری اهواز در بودجه مصوب  

مبالغ به هزار ریال

شرح منابعردیف

99بودجه مصوب سال 1398بودجه 

ماه 8و 98ماهه آخر 4عملکرد 
99اول 

1400بودجه مصوب سال 

درصد رشد مصوب 99مصوب درصد تحقق98عملکرد سال 98اصالحیه مصوب سال 
98به مصوب 99

درصد سهم هر 
درصد رشد مصوب 1400مصوب آیتم

99به مصوب 1400
درصد سهم هر 

آیتم

67%6411,659,366,05423,887,752,94146%10,760,870,0009,816,758,0199116,333,998,00077منابع داخلی1

1%160,000,000360,000,0009%6-350,000,00065,747,00019330,000,000كمک دولت به قطار شهری2

2%3168,288,000700,000,0000%300,000,000103,155,54334700,000,000133...تملک دارایی، توسعه و 3

1%10202,600,0000%202,600,000311,596,138154202,600,0000تفاهم نامه با شركت نفت و فوالد و بركت4

6%60-2002,000,000,000%2,000,000,000005,000,000,000150(قطار شهری)اوراق مشاركت 5

20%707,002,970,000321%44-2,982,994,00029,655,28211,662,917,000تسهیالت و مشاركتها6

96%9511,887,654,05434,153,322,94141%16,596,464,00010,326,911,9826224,229,515,00046جمع منابع شهرداری

4%5895,837,5201,593,677,05926%0001,268,077,000100درآمد سازمانها

100%10012,783,491,57435,747,000,00040%16,596,464,00010,326,911,9826225,497,592,00054مجموع كل منابع



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

منابع داخلی
منابع داخلی

67%

اوراق مشاركت-(كمک دولت)قطار شهری

7%

...تملک دارایی، توسعه و 

2%

تفاهم نامه ها

0%

تسهیالت

20%

درآمد سازمانها

4%

1400منابع داخلی و غیر داخلی در بودجه مصوب



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

منطقه یک منطقه دو منطقه سه منطقه چهار منطقه پنج منطقه شش منطقه هفت منطقه هشت

2،067،080،000

3،314،200،000

1،205،500،000

990،500،000

263،500،000 337،500،000
467،500،000

780،500،000

1400مقایسه منابع حاصل از ساخت و ساز مناطق در بودجه مصوب سال 



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

1400و 1399سالهای بودجه مصوب و  1398ناپایدار شهرداری در علکرد بودجه سل و مقایسه منابع پایدار 

مبالغ به هزار ریال

درصد از کل1400مصوب سال درصد از کل1399مصوب سال درصد تحقق1398عملکرد سال 1398مصوب سال شرح

3,294,920,0003,748,982,0971145,940,753,074237,790,569,92622درآمد های پایدار

13,250,654,0006,577,929,8855019,556,838,9257727,956,430,07478درآمد های ناپایدار

16,545,574,00010,326,911,9826225,497,592,00010035,747,000,000100جمع کل





شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

مبالغ به هزار ریالدفتر برنامه ریزی و بودجه

به تفکیک مناطق و مركز 1400مصوب سال منابع و مصارف در بودجه 

منطقه
1400بودجه مصوب سال 

مازاد درآمد بر هزینهدرصد از كلجمع هزینه هادرصد از كلعمرانیدرصد از كلجاریدرآمد

471,086,125%2,010,463,8756%990,400,0005%2,481,550,0001,020,063,8758منطقه یک

1,870,066,250%1,937,660,7506%970,387,0005%3,807,727,000967,273,7508منطقه دو

100,791,750-%1,697,637,7505%830,350,0004%1,596,846,000867,287,7507منطقه سه

262,618,125-%1,464,188,1255%720,250,0004%1,201,570,000743,938,1256منطقه چهار

701,584,019-%1,119,904,0193%513,885,0003%418,320,000606,019,0195منطقه پنج

809,049,375-%1,263,519,3754%565,390,0003%454,470,000698,129,3756منطقه شش

445,324,750-%1,235,094,7504%598,725,0003%789,770,000636,369,7505منطقه هفت

240,055,250-%1,527,468,2505%833,950,0004%1,287,413,000693,518,2505منطقه هشت

218,270,894-%12,255,936,89438%6,023,337,00031%12,037,666,0006,232,599,89449مجموع مناطق

2,186,593,835%19,929,063,10662%13,544,663,00069%22,115,656,9416,384,400,10651مركز

3,562,000,000%32,185,000,000100%19,568,000,000100%35,747,000,00012,617,000,000100جمع كل



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

1400اهواز و سازمانهای وابسته در بودجه پیشنهادی سال شهرداری اجتناب ناپذیر هزینه ای اهم اعتبارات 

مبالغ به هزار ریال

درصد از كل1400مصوب درصد از كل1399اصالحیه مصوب سال درصد از کل1398اصالحیه مصوب  سال شرحدیشماره طبقه بن

1,679,000,000282,556,923,300313،210،569،39432هزینه واگذاری خدمات شهری1

2,126,206,723362,821,872,789353،631،878،74636رکز حقوق و مزایای کارکنان شهرداری مرکز, مناطق و معاونتها و تأمین نیروی انساني م2

265,000,0004318,000,0004460،000،0005تأمین نیروی انساني حراست3

599,675,55710852,386,48710944،004،8779(به جز آتشنشاني و اتوبوسراني)حقوق و مزایای سازمانهای وابسته4

411,000,0007498,000,0006600،000،0006کمک به سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني5

360,000,0006400,000,0005450،000،0004کمک به سازمان اتوبوسراني6

222,000,0004270,200,0003292،500،0003نتهاپاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان شهرداری مرکز, مناطق و معاو7

43,270,901156,898,544156،898،5441پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان سازمانهای وابسته8

123,619,0002169,265,0002156،000،0002سوخت, آب, برق و گاز شهرداری9

5,654,99306,785,992065،863،9211سوخت, آب, برق و گاز سازمانهای وابسته10

36,000,000147,950,000170،000،0001هزینه های جمع آوری متکدیان11

84,600,0001124,980,0002160،000،0002کرایه ماشین آالت 12

5،956،027،1741008،123،262،11210010،097،715،482100جمع كل



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه

هزینه واگذاری خدمات شهری

32%

حقوق و مزایای كاركنان شهرداری مركز، مناطق و

معاونتها و تأمین نیروی انسانی مركز 

36%

تأمین نیروی انسانی حراست

4%

حقوق و مزایای سازمانهای 

به جز آتشنشانی و )وابسته

(اتوبوسرانی

9%

كمک به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

6%

كمک به سازمان اتوبوسرانی

4%

اركنان پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید ك

شهرداری مركز، مناطق و معاونتها

3%

پاداش پایان خدمت 

رید بازنشستگان و بازخ

كاركنان سازمانهای 

وابسته

1%

سوخت، آب، برق و گاز 

شهرداری

1%

سوخت، آب، برق و گاز سازمانهای وابسته

1%

هزینه های جمع آوری متکدیان

1%

كرایه ماشین آالت 

2%

1400اهواز و سازمانهای وابسته در بودجه پیشنهادی سال شهرداری اجتناب ناپذیر هزینه ای اهم اعتبارات 



شهرداری اهواز

انیمعاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انس

دفتر برنامه ریزی و بودجه
1400و بودجه مصوب سال 1399در بودجه مصوب سال مناطق و معاونتها به تفکیک های سرمایه ای تملک دارایی مقایسه اعتبارات 

مبالغ به هزار ریال

حوزه مربوطهردیف
1400درصد رشد مصوب سال 1400مصوب سال 99مصوب 

توضیحات1399به مصوب 
درصد از کلوظیفه عمرانيدرصد از کلوظیفه عمراني

%27%1,136,400,0005%1894,618,0006منطقه 1

%26%1,118,887,0005%2889,980,0006منطقه 2

%34%1,044,850,0005%3777,370,0005منطقه 3

%49%778,250,0003%4521,175,0003منطقه 4

%27%651,385,0003%5512,970,0003منطقه 5

%40%687,390,0003%6490,340,0003منطقه 6

%30%738,125,0003%7567,400,0004منطقه 7

%57%1,082,000,0005%8689,400,0004منطقه 8

%35%7,237,287,00032%5,343,253,00033جمع مناطق

%239%9,011,550,00040%2,655,527,00017معاونت فنی و عمرانی9

معاونت برنامه ریزی و توسعه 10
%22%409,000,0002%334,000,0002سرمایه انسانی

%34%158,000,0001%118,300,0001معاونت شهرسازی و معماری11

%46%1,340,450,0006%915,400,0006معاونت خدمات شهری12

%33%1,346,713,0006%1,011,400,0006معاونت حمل و نقل و ترافیک13

%132%131,000,0001%56,500,0000معاونت فرهنگی14

%143%12,396,713,00056%5,091,127,00032جمع معاونت ها

%0.00%10,000,0000.04%10,000,0000.06روابط عمومی و امور بین الملل

%20%311,000,0001%260,000,0002دیون 

%56-%2,360,000,00011%5,370,000,00033قطار شهری

%39%22,315,000,000100%16,064,380,000100جمع کل




