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تعاریف و مفاهیم 

بودجه  شهرداری: یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه ی خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی 
سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ  و میزان مخارج و درآمد های الزم  برای تامین هزینه انجام آن ها 

پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسالمی شهر قابل اجرا است.

درآمد های شهرداری: درآمد های شهرداری به 6 طبقه تقسیم می شود
 -  درآمد های ناشی از عوارض عمومی؛

 -  درآمد ناشی از عوارض اختصاصی؛
 -  بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری؛

 -  درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری؛
 - کمک های دولت و سازمان های دولتی و

 - کمک های اعطایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که به موجب قانون به شهرداری 
تعلق می گیرد.

بودجه جاری: منظور اعتباراتی است که  در بودجه هر سال بابت تامین هزینه های جاری و همچنین حفظ و 
نگهداری سطح فعالیت های شهرداری در نظر گرفته می شود.

بودجه عمرانی: منظور اعتباراتی است که  در بودجه هر سال بابت اجرای پروژه های عمرانی و توسعه سطح 
خدمات شهرداری در  نظر گرفته می شود.

درصد تحقق: حاصل قسمت درآمد قطعی به درآمد مصوب ضربدر 100.

سرانه عمرانی: حاصل قسمت بودجه خالص عمرانی به تعداد شهروندان یا به عبارتی دیگر سهم ریالی هر شهروند 
از هزینه های عمرانی و توسعه ای شهر.

فصل هجـدهـم
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18 - 1 - درآمد مصوب شهرداری اهواز طی سال های 87 تا 89 )میلیون ریال( 

سال 88سال  87منطقه
درصد سال 89

تحقق سال 
87

درصد 
تحقق سال 

88

درصد 
تحقق سال 

89 درآمد محققدرآمد مصوب

1164.000177.515210.000124.851656559

2291.000281.285280.000212.159487075

3165.000179.375150.000135.162646490

4139.000158.405130.00087.067585567

532.00039.20555.00034.218706962

660.00093.70565.00044.52752968

776.00082.305105.00067.789899964

8120.000134.705135.00084.359695062

3.678.0003.852.5003.991.3251.666.251153742مرکز

4.725.0004.999.0005.121.3252.476.379365148جمع
مأخذ: شهرداري اهواز

18 - 1 - درصد تحقق درآمد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز طی سه سال اخیر

             مبنا: جدول 18 - 1

بــودجــه شهــری
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18 - 2 - مقایسه درآمد محقق و مصوب مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در سال 1389

              مبنا: جدول 18 - 1

18 - 2 - بودجه جاری و عمرانی شهرداری اهواز طی سال های 87 تا 89 )میلیون ریال(

قه
نط

م

سال 89سال 88سال87

بودجه 
جاری

بودجه 
عمرانی

بودجه 
جاری

بودجه 
عمرانی

بودجه جاری
بودجه 
عمرانی

وظیفه 
خدمات 
شهری

وظیفه 
خدمات 

اداری
جمع

1125.04547.700146.95056.200164.84530.501195.346 - 

299.69549.000118.04052.600105.73123.408129.139 - 

397.51549.800114.96556.300132.16523.510155.675 - 

497.82555.100118.38051.300135.13429.952165.086 - 

568.95547.40084.06554.20083.95320.773104.726 - 

678.87542.40093.39556.000115.09821.037136.135 - 

767.18547.30081.29547.800101.39622.499123.895 - 

860.10547.70072.80552.50099.02916.625115.654 - 

 - 304.8003.338.600370.1053.373.100226.84828.821255.669مرکز

1.000.0003.725.0001.200.0003.780.0001.204.200476.1251.680.3253.441.000جمع
مأخذ: شهرداري اهواز 

فصل هجـدهـم
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18 - 3 - بودجه مصوب سازمان های شهرداری در شهر اهواز)میلیون ریال(
درصد رشد13881389نام سازمانردیف

131.821257.19295.11سازمان اتوبوسرانی1

106.167149.12040.46سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی2

7.2007.2000.00سازمان پسماند3

6.66230.250354.07سازمان آرامستان ها4

58.18065.63012.81سازمان پارك هاو فضای سبز5

13.80930.581121.46سازمان پایانه ها6

13.50716.43821.70سازمان تاکسیرانی7

36.07051.91043.91سازمان فاوا8

43.80  -129.83772.973سازمان خدمات موتوری9

49.26 -262.748133.318سازمان عمران10

13.86014.4414.19سازمان قطار شهری11

70.37 - 49.60914.697سازمان میادین میوه وتره بار12

 - 21.500 - سازمان بهسازی و نوسازی13

 - 100.210 - سازمان زیباسازی14

829.470965.46016.39جـمـــــع
مأخذ: شهرداري اهواز 

بــودجــه شهــری
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18 - 3 - مقایسه درصد رشد بودجه مصوب سازمان های شهرداری اهواز در سال 1389 نسبت به 1388

              مبنا: جدول 18 - 3

18 - 4 - بودجه مصوب سازمان های وابسته به شهرداری در سال 1389

               مبنا: جدول 18 - 3

فصل هجـدهـم


