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 بسمه تعالی

 1396سال  ماهه نخست 6شهرداری تهران در درآمد و هزینهگزارش عملکرد 

 

 وب هزينهـبودجه مص می باشدکه ارد ريالـمیلی179.000معادل  1396در سال   بودجه مصوب شهرداری تهران -1

و  (%44)معادلريال میلیارد  78.425مبلغ (، بودجه تملک دارايی سرمايه ای 39%)ريالمیلیارد  70.195آن معادل  ای

 می باشد. (%17)ادل ـمعال ـمیلیارد ري  30.380های مالی مبلغ لک دارايی تم

 

 ارقام به میلیارد ريال              تهران                              شهرداری 1396 سال بودجه مصارف و منابع تعادل جدول – 1جدول شماره      

 
   

 

%70,19539هزينه ها%70,33839درآمدها

%78,42544تملک دارايی های سرمايه ای%84,70847واگذاری دارايی های سرمايه ای

%30,38017تملک دارايی های مالی%23,95413واگذاری دارايی های مالی

%179,000100جمع مصارف بودجه عمومی%179,000100جمع منابع بودجه عمومی

مصارفمنابع

هزینه ای 

39%

تملک دارایی سرمایه ای 

44%

تملک دارایی مالی  

17%

1396بودجه مصوب سال 
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و   %64معادل میلیارد ريال 115،115در بخش نقدی  ذيلبراساس جدول   تهراندرآمد مصوب شهرداری  -2

 .میلیارد ريال می باشد 179،000، که در مجموع  % 36معادل  میلیارد ريال 63،885غیرنقدی مبلغ 

 
 

 ارقام به میلیارد ريال                                                                                   1396درآمد مصوب شهرداری تهران در سال – 2جدول شماره      

 

 

درصد سهمجمع مصوبمبلغ غیر نقدیمبلغ نقدیعنواننوع منابع

%24,716024,71614درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده

%12,301012,3017 ساير درآمدهای پايدار

%37,017037,01721جمع منابع پايدار

%31,20243,17174,37342عوارض شهرسازی

%12,000012,0007تسهیالت دريافتی از بانک ها

%7,9002,0009,9006وصول مطالبات از محل اسناد دريافتی

%11,61814,93926,55715فروش ملک و پروژه های مشارکتی

%10,0013,54713,5488ساير عوارض

%5,3772285,6053ساير موارد

%78,09863,885139,46379جمع منابع ناپايدار

115,11563,885179,000100%

پایدار

ناپایدار

جمع کل منابع

پایدار

21%

ناپایدار

79%

1396تفکیک درآمد مصوب سال 
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  اعم از عوارض ارزش  پايدار% مربوط به درآمدهای  12میلیارد ريال ، حدود  701،73مبلغ  از درآمد مصوب فوق

مربوط به  %79میلیارد ريال ، حدود  139،436و مبلغ   خودرو  و ...(، کسب و پیشه،  ) نوسازی عوارض مستمر افزوده و

مربوط به  % 50میلیارد ريال ، حدود  921،78مبلغ  است :به اين شرح تفکیک آن میباشد که  ناپايداردرآمدهای 

ملک و مربوط به فروش  % 15میلیارد ريال ،حدود  26،557، مبلغ  ساختمانینوسازی و عوارض ناشی از درآمدهای 

 % 6حدود  ،میلیارد ريال 9،900مبلغ  ، ها  مربوط به وام % 7میلیارد ريال ،حدود  12،000مبلغ  پروژه های مشارکتی،

 مربوط به ساير موارد می باشد. % 3میلیارد ريال ،حدود  5،605آن مربوط به مطالبات از محل اسناد و مبلغ 

 
 

در شش ماهه اول سال جاری  درآمدی شهرداری تهرانعملکرد : 1396ش ماهه اول شعملکرد درآمدها در  -3

تحقق يافته  تا کنون درصد  78به میزان میلیارد ريال  45،593با وصول مبلغ  ی در بخش نقد 3جدول شماره براساس 

محقق شده است  تا کنون از درآمد غیرنقدی درصد 62 به میزان  میلیارد ريال 20،083 تحققدر بخش غیرنقد با ، و 

             .تحقق يافته است تا کنون درصد از درآمدها  72میلیارد ريال به میزان  67،676در مجموع با تحقق  و

           

درآمد حاصل از مالیات بر ارزش

افزوده

14%

ارسایر درآمدهای پاید

7%

عوارض شهرسازی

42%

نک هاتسهیالت دریافتی از با

7%

ناد  وصول مطالبات از محل اس

دریافتی

6%

فروش ملک و پروژه های 

مشارکتی

15%

سایر عوارض

8%

سایر موارد

3%

1396تفکیک درآمد مصوب سال 
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                                                           ارقام به میلیارد ريال                                                      1396ماهه اول سال  6عملکرد درآمد شهرداری تهران در– 3جدول شماره   

 
 

 

درصد سهمجمع عملکردمبلغ غیر نقدیمبلغ نقدی
درصد تحقق 

تا کنون

%88%11,116011,11617درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده

%59%3,72503,7256 ساير درآمدهای پايدار

%79%14,841014,84123جمع منابع پايدار

%95%19,63016,33035,96055عوارض شهرسازی

%51%3,14603,1465تسهیالت دريافتی از بانک ها

%35%1,2914981,7893وصول مطالبات از محل اسناد دريافتی

%20%4802,1702,6504فروش ملک و پروژه های مشارکتی

%94%5,4371,0856,52210ساير عوارض

%27%76807681ساير موارد

%72%30,75220,08350,83577جمع منابع ناپايدار

45,59320,08365,676100%72%

پایدار

ناپایدار

جمع کل منابع

عملکرد 6 ماهه نخست سال 1396

عنوان نوع منابع

پایدار ناپایدار

79%

72%

1396ماهه نخست سال 6درصد تحقق درآمد در 
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  ه بانکها و نهادهاو واگذاری ملک بپروانه صدور ريال مربوط به میلیارد  9،738از درآمد وصولی در بخش نقد مبلغ 

 ،و مالی هزينه شده ای و دربخش تملک دارايیهای سرمايه بوده و بانک نهاد  به آنازاء ديون و بدهی شهرداری  در 

 34.769ناشی از اجرائیه قضايی بوده و مانده تخصیص  مبلغ مربوط به برداشت از حسابها ريال میلیارد  1.480 مبلغ 

 است.در ساير بخشها که عمدتاً در بخش هزينه ای هزينه گرديده  میلیارد ريال

تملک داريیهای سرمايه ای و مالی در بخش   میلیارد ريال  20.948محقق شده در بخش غیرنقد به مبلغ درآمد  همچنین        

 زينه شده است.ه

 

 

میلیارد ريال در بخش  29.739از درآمدهای محقق شده مبلغ : 1396در شش ماهه اول  هزینه هاعملکرد  -4

دارايیهای سرمايه ای در بخش میلیارد ريال  22.814( ، مبلغ  و نگهداشت هزينه ای ) عمدتاً مربوط به حقوق و مزايا

  هزينه گرديده است.در بخش تملک دارايیهای مالی  میلیارد ريال نیز 26.709و مبلغ 

درآمد حاصل از 

مالیات بر ارزش 

افزوده

ساير درآمدهای 

پايدار

عوارض مازاد 

تراکم و تغییر

کاربری ها

تی تسهیالت درياف

از بانک ها

ز وصول مطالبات ا

محل اسناد 

دريافتی

فروش ملک و 

پروژه های 

مشارکتی

ساير عوارض 

شهرسازی

ساير موارد

88%

59%

95%

51%

35%

20%

94%

27%

1396ماهه نخست سال 6درصد تحقق درآمد در 
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 مبالغ به میلیارد ريال                                                                     1396 های شهرداری تهران در شش ماهه اول سال  هزينه -4 جدول

 

 

 

جمع کل پرداختیپرداختی غیر نقدپرداختی نقداعتبار مصوبعنوانردیف

درصد عملکرد 

نسبت به مصوب 

ساالنه

درصد عملکرد

 6 ماهه

%99%20,94310,555010,55550حقوق و مزايای پرسنل شهرداری تهران1

%70%10,7293,83703,83736نگهداشت شهر )نگهداری فضای سبز، رفت و روب، برفروبی ، ...(2

%95%12,6506,10206,10248کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس و مترو3

%104%14,1157,49807,49853جبران هزينه سازمان ها و شرکت ها4

4,635اجرای برنامه ها5

2,205کمک ها6

4,918ساير هزينه های جاری7

70,19529,739029,73942%83%

%144%7,7001,2024,4455,64773تملک امالک1

%20%19,6162,04902,04910تعمیر و تجهیز2

%74%23,4038,86608,86638ايجاد و توسعه خطوط مترو3

%66%17,4783,2212,6785,89934ايجاد و توسعه4

%26%1,96412413726113کمک به مدارس و مساجد5

%12%1,466920926مطالعه و پژوهش6

71,62715,5547,26022,81432%63%

%179%10,7009,73409,73491بازپرداخت )فاينانس، وامها و اوراق مشارکت سنوات گذشته(1

%48%6,0001,46901,46924تملک امالک تصرفی و برداشتهای قضايی2

9,550بازپرداخت ديون )ديون پیمانکاران ، بیمه و مالیات و ....(3

4,130ساير هزينه های جاری4

30,38013,49913,21026,70988%173%

172,20258,79220,47079,26246%90%

تملک دارایی سرمایه ای

2,296113%222%

تملک دارایی مالی

جمع کل

13,21015,506

0 1,74715%29%

هزینه ای

1,747

هزینه ای

37%

تملک دارایی سرمایه ای

29%

تملک دارایی مالی

34%

سر فصل های مصارف
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حقوق و مزایای پرسنل  

شهرداری تهران

13%

نگهداشت شهر  

5%

کمک به مابه التفاوت

متروقیمت بلیط اتوبوس و

8%

جبران هزینه سازمان ها و

شرکت ها

10%

و اجرای برنامه ها و تعمیر

تجهیز  

تملک امالک2%

7%
تعمیر و تجهیز

3%

روایجاد و توسعه خطوط مت

11%

ایجاد و توسعه

7%

کمک به مدارس و مساجد

0/008%

مطالعه و پژوهش

0/006%

امها فاینانس، و)بازپرداخت 

و اوراق مشارکت سنوات 

(گذشته

12%

و تملک امالک تصرفی

برداشتهای قضایی

2%

ر  بازپرداخت دیون و سای

هزینه های جاری

20%

سهم مبالغ پرداختی

هزينه ای تملک دارايی سرمايه ای تملک دارايی مالی

83%

63%

173%

نسبت به زمان1396عملکرد هزینه ای سال 
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 جمع بندی : 

میلیارد ريال بوده است که نسبت به میزان  79،262ماهه اول سال جاری معادل  6های شهرداری تهران در ـ کل هزينه

 باشد. میلیارد ريال بیشتر می 13،586درآمدهای وصولی 

 2،980واحدهای شهرداری میلیارد ريال و درآمدهای استردادی  9،738های دريافتی به میزان ـ اختالف فوق مربوط به وام

 باشد که در سیستم درآمدی ثبت نشده است. میلیارد ريال می

ها( به صورت های دريافتی و واريز و برداشتمیلیارد ريال )با احتساب وام 58،792های شهرداری تهران معادل ـ از کل هزينه

 (ها درصد کل هزينه 74معادل )نقدی بوده است. 

 ها(درصد کل هزينه 26معادل ) .های شهرداری به صورت غیرنقدی ثبت شده استريال از پرداختی میلیارد 20،470ـ مبلغ 

ـ از کل درآمدهای در اختیار خزانه شهرداری تهران پس از کسر مواردی که فقط برای کارهای خاص از آن استفاده شده 

 68فقط میلیارد ريال بوده است به عبارت ديگر  31،280ها( معادل های قضايی، وامها، برداشتاست )مانند واريز و برداشت

 های شهرداری را داشته است. کردن برای تمام فعالیتگیری و هزينهدهای نقدی شهرداری قابلیت تصمیمدرصد از درآم

مزايا، ناپذير )حقوق، های اجتنابمیلیارد ريال بابت هزينه 29،739ماهه اول  6های نقدی شهرداری در ـ از کل پرداختی

های در درصد کل واريزی 95ای و سازمانها و شرکتها( هزينه شده است که معادل رفت وروب، فضای سبز، کمک هزينه

 اختیار خزانه بوده است.

 های عمرانی با اولويت مترو و پرداخت ديون استفاده شده است. ـ تسهیالت دريافتی شهرداری تهران بابت پروژه

 های عمرانی و پرداخت ديون استفاده شده است. يال بودجه غیرنقدی بابت پروژهمیلیارد ر 20،470ـ مبلغ 

افتد که هر ساله بايستی مدنظر قرار ها در شش ماهه دوم اتفاق میـ باعنايت به روندهای سنوات گذشته برخی از پرداخت

. که بايد آمادگی الزم ها و . . يخبندان بینی نشده مانند سیل، برف روبی،ی و پیشهای ناشی از مسائل جوگیرد مانند هزينه

 بینی کرد. وجود داشته باشد و نقدينگی برای آن پیش

 ريزی کرد. سال موضوعی است که بايد برای آن برنامه های مربوط به ايام پايانهای استقبال از بهار و هزينهـ هزينه


