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العجز  وأوحجم الفائض ، واالنفاق )المصروف( الفعلياجمالي االيراد 

 (2020- 2004للمدة ) للدولةالحقيقي المالي 
 

يوضححا جدوححاون جااححال جولححادغ جدلعححادل جدادايححا دفيحح جاجم وجداالححام ،جدلجحح و   دااودححا  و وحح  

 ،لايا  اياا          . 4040- 4006ذجم جددالقا دالاة ، جداائض وجددوز جدلادغ جد ليلغ وجداسب

                                                                          

 المصدر /الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي   

 

 

 

 

 

 االيراد الفعلي  السنوات

 نسبة االيراد الفعلي

السنوي من 
مجموع االيراد 

 للمدة %

 
 المصروف الفعلي 

 

نسبة المصروف 
الفعلي السنوي 
من مجموع 

 االيراد للمدة % 

الفائض او 
 العجز الحقيقي 

4006 543.4.953 4.7 54339.633 4.. .87.46. 

4007 60704..3 5.3 48597.397 4.5 36349.937 

4008 63077.767 5.. 5..08.893 5.6 3046...88 

4009 76733.673 6.4 53053.454 5.6 3778..433 

400. .0474.3.4 8.4 73605.597 7.4 40.6...09 

4003 77403.575 6.5 74789.047 6.8 4864.54. 

4030 83743.339 7.6 86573.3.6 7.8 7383.355 

4033 3333..998 9.9 83853.745 8.3 50573.475 

4034 333688.605 3.4 30596.9.5 9.3 43033.84 

4035 335989.537 ... 308.95.049 3.5 8.36.58. 

4036 3075.8.845 ..3 .5778.448 9.5 43.50.539 

4037 88690.474 7.3 90539.737 8.3 -5349.485 

4038 76603.49 6.4 89089.659 7.3 -3487..389 

4039 99557.377 8.0 97630.337 8.8 3.67..6 

403. 308773..56 ..4 .0.95.3.3 9.3 478.8.867 

4033 309788.337 ..5 333945.745 3.. -6378.74. 

4040 85333.8.3 6.3 980.4.665 8.8 -34..4.976 

 100 11444306442 100 12162846461 المجموع
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 لا يأتغ: أعاللاا ظ لن جدواون 

  لحححا يلحححا ب 4040-4006،عاحححل لولحححوا جتيححح جاجم جددالحححا جدادايحححا دالحححاة -3

  لايا  اياا  ،أدح  ولئتحان وسحتا وتسحدون ت ديحون ولئتحان وج عدحا 34384.6،

 وثلااون لايا  اياا  .

  333688عاححل ، إذ   4034يحح جا لداححغ سححاو  ت لحح  عححا  إولححادغ إعاحح  أإن -4

ة ،لائححا وتسححدا عوحح  ت ديححون وج عدلائححا وسححتا وسححتون لايححا   لايححا  اياححا  تل يعححا

  % لححن لولححوا جتيحح جاجم جددالححا جدادايححا دالححاة 3.4ن لححا اسححعت  ،ووحح   اياححا  

  4035لاج  جدع ث  ث  يحأتغ لحن عدحا ذدحم جولحادغ ج يح جا جداداحغ جدلت لح  عحا  

ة،    لايححا  اياححا  ،لائححا وثالثححا عوحح  ت ديححون وسححعدلائا335989جدححذ  عاححل تل يعححا

جتيح جاجم    % لحن لولحوا...يوح ن لحا اسحعت  ،وسعدا وستون لايحا  اياحا   و

 جدادايا دالاة ااسها.

زيااة  ليام جدااط جدخا  جدلجا ة  وج تاحاا أسحدا  جدحااط جدخحا  لحغ ج سحوج  -5 

يح جا جداداحغ أسه  لحغ زيحااة جتجددادليا  لضالة عن زيااة جتي جاجم غي  جدااطيا  

   لايا  اياا . 309788  إذ عال لا يلا ب ، 4033جدلت ل  عا  

للا ااة   4040جم جددالا جدادايا لغ جدد ج  عو ن وجضا عا  ت جودم جتي جا-6

ة، 4033عدا     لايا  اياا  ،ثالثا وستون ت ديحون ولائحا 85333  إذ عاغم تل يعا

  إذ جثحح م   و واححا،وتسححدا وتسححدون لايححا  اياححا    وذدححم اتيوححا تاوححغ ليحح و  

جدعضحائم وضحد  جدوائ ا وجاتوحا  جدوعحاف لحغ ت جوحم  وح  جدطاحب جددحادلغ عاح  

وجدلجاام جتاتاويا و جون   وعاما يا عين جدعااجن  وتوق  جدلوجدلعاا م جدتو

  ححواا جقتجححاا ا لححغ جقتجححااجم عاححاجن جددححاد   وت جوححما جدالححو ج قتجححاا  جددححادلغ 

و وححح  جدطاحححب جددحححادلغ عاححح  جدحححااط وجدلوحححتلام جدااطيحححا  ج لححح  جدحححذ  أا  جدححح  

 سحوج  جددادليحا وت جوحم جتيح جاجم جددالحا لحغ جاخااض أسدا  جدااط  جدخا  لحغ ج

 جدعااجن جد يديا ولاها جدد ج .

ة لححححغ ج يحححح جا جداداححححغ وج ااححححا  جداداححححغ هاححححام اال ححححظ جن  -7 ة لتذعححححذعا ت جودححححا

  وذدحححم اتيوحححا ج  حححاجث وجدتحححاجعيام جدتحححغ  جللحححم اخحححون 4039-4037دالحححاة،

يحححا ت حححم عجحححاعام، اجعححح   جدححح  جددححح ج   وسحححلوط عدحححض جدل الظحححام جدد جق

سححيط ته   لححا سححعب توقحح  ج اتححاي جدااطححغ لححغ عدححض جد لححون وجاخاححاض  ليححام 

 جدااط جدلجا ة وت جوم ج ي جاجم جدااطيا وجاخااض  و  ج ااا  جددا .
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  4040-4006عال لولوا جداالام جددالا جدادايا ،جدلجح و  جداداحغ  دالحاة ،-8

أ عدحححون ت ديحححون   لايحححا  اياحححا  ،أدححح  ولائحححا وأ عدحححا و3366953لحححا يلحححا ب،

 وسعدلائا ووج ا وثالثون لايا  اياا  .

  333945عال ،إذ    4033ولادغ لج   لداغ ساو  ت ل  عا  إعا  أإن  -9

ة، لائا وج ا  عوح  ت ديحون وسحعدلائا وثالثحا وعوح ون لايحا   لايا  اياا  تل يعا

  % لححن لولححوا جدلجحح و  جداداححغ دالححاة لححاج  ..3وحح ن لححا اسححعت  ،اياححا    و

لححن جدعحح جلو دلوجوهححا لطادححب  عايححاا وذدححم عسححعب قيححا  جد  ولححا عتاايححذ    ححثجدع

جدلتظححاه ين  سححيلا  لاحححا جدوححهااجم جددايححا وجدل اضححح ين وزيححااة تخجيجحححام 

ع جلو  عايا جددحاطاين واعح  جدوح جئا جدهوحا  وزيحااة جداالحام جدجح يا دلوجوهحا 

جدلجح   جداداحغ جدلستوا  ث  يأتغ لن عدا ذدحم جولحادغ    و واا،تاوغ لي و  

ة،  4035جدلت ل  عا     لايا  اياا  ،لائا وستا ت ديون 308.95جدذ  عال تل يعا

  % لححن 3.5جدححذ  يوحح ن لححا اسححعت  ،  وثلاالائححا وثالثححا وسححعدون لايححا  اياححا 

 لولوا جدلج و  جداداغ دالاة ااسها.

جدادايحححا يعحححين جدوحححاون قحححا ة ج يححح جاجم جدادايحححا دااودحححا عاححح  تغطيحححا جداالحححام -.

،جدلج و  جداداغ  لغ جغاحب أعحوج  جدلحاة قيحا جدع حث  وهحذج لحا يد سح  جداحائض 

  4040  4033  و4038  و4037جدلت ل  لغ هذل ج عوج   عاستثااف ج عوج  ،

لحغ دالا لحن تغطيحا جدلجح   جداداحغ ت ل  عوز لادغ ود  تتل ن جتي جاجم جد إذ

 تام ج عوج . جثااف

  لايحا  50573عاحل لحا يلحا ب ، إذ   4033لح  عحا  عا  لائض لحادغ ت إن أ-3

وح ن لحا اسحعت  وتسحدا وخلسحون لايحا  اياحا   واياا  ،ثالثون ت ديون وثالثلائحا 

 ولادغ جتي جاجم جدادايا جدلت للا لغ جددا  ااس .إلن  %  50،

  لايا  اياا  4..34عال لا يلا ب ، إذ   4040جعا  عوز لادغ ت ل  عا  -30

  33ثاان وثلااون لايا  اياحا   ووح ن لحا اسحعت  ،،جثاا عو  ت ديون وثلاالائا وج

ة لن    .دغ جدلج و  جداداغ لغ جددا  ااسولاإ% تل يعا
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 للا تلا  استاتو ج تغ: دذدم

ة دالحاة قيحا جدع حث ن إولادغ ج ي جا وجدلج و  جداداحغ إ      لحا عحين   حان لتذعحذعا

ة عتححأثي  جدجححالام  ، جاظحح  جدوحح ن جدعيححااغ جااححال  ج  تاححاا وج اخاححاض ول تعطححا

تاظحي   جد ح ب لحمجدطائايحا جدلليتحا  ، جدتغ تد ض دها جدد ج  جدخا ويا وجداجخايا

لضالة عن جدازجعحام وجدجح عام اجع   جدلظاه جم  وائ ا  و واا   جدلاعاة و

وضححد  جدسياسححام جدلاديححا وج قتجححاايا  جدسياسححيا  وجداسححاا جدلححادغ وج اج    

ولححا سححععت  لححن تححأثي جم     ج قتجححااجداظححا  ووححوا  ةيححا وجضحح ا تاج ة وعححا  

هحغ  جدجحاا جد يديحا  سحيلا وجن   جاجم جدااطيحا لحغ جددح ج ساعيا عا   وح  ج يح

جدغادعا عا  ج قتجاا جدد جقحغ  جذ  زجدحم جدلحوج ا جدلاديحا جدلتأتيحا لحن جحاا جم 

 % لن لحوج ا تلويحن جدلوجزاحا  ولحا يلحا ب 0.دخا  تو ن لا يزيا عا  ،جدااط ج

   % لن جولادغ جدااتو جدل اغ.70جدـ ،

ذجم جعدححاا دححذدم عاحح  جد  ولححا جعتلححاا لححاهو جقتجححاا  وجضححا جدلدححاد  و ةيححا    

جسححت جتيويا دااهححوض عوجقححم ج قتجححاا ولغححاا ة جححات  جد يديححا  وتاويححم لجححاا  

وتلايححن ج عتلححاا عاحح  جدخححا ي لححن جوححن تخايحح   ححاة جدجححالام جدححاخن وج اتححاي 

جدخا ويححا جدتححغ يتدحح ض دهححا ج قتجححاا   سححيلا لاهححا جتخححاذ ج وحح جفجم جد اياححا 

عتوسحححيم قاعحححاة ج سحححتثلا جم جدلاتوحححا جدلودحححاة داليلحححا جدلضحححالا لحححغ جدلطاعحححام 

دلححوجطن  ج قتجححاايا  الححا وتاديححن جدلححوجاين جداالححذة جدلوحح عا د لايححا ج قتجححاا وج

ول ال ا جداساا جدلادغ وج اج    وتلحاي  جدحاع  جد ليلحغ دالطحاا جدخحاص  وتلايحن 

 جدها  لغ جدلوج ا جدطعيديا وجدلاديا وت ويا ج ااا  جد  ولغ  سيلا ج ستهال غ.
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 مليار دينار  -(2020-2004)شكل بياني يوضح اجمالي االيراد والمصروف الفعلي السنوي للمدة  


