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 الملخص التنفٌذي

 
المنشورة على المولع الرسمً للبنن المركزي العرالً،حول االٌرادات تم حصر المعلومات 

 -:كاآلتً وكانت النتائج 2020- 2004للمدة والنفمات الفعلٌة وممدار العجز والفائض 

     دٌنار، ملٌار( 1,286,294) ماٌمارب البحث، مدار للمدة الفعلٌة االٌرادات اجمالً بلغ( 1

 اجمالً بلغ ،( دٌنار ملٌار وثمانون واربعة ومائتان ترلٌون وتسعون وستة ومائتان ألف)

 ومئتان ألف)  دٌنار، ملٌار( 1,202,222) ماٌمارب ، البحث مدار للمدة النفطً االٌراد

%( من 83، حٌث تشكل نسبة )(دٌنار ملٌار وعشرون واثنان ومائتان ترلٌون واثنان

 .اجمالً االٌرادات

                دٌنار، ملٌار( 1,144,431) ماٌمارب ، البحث مدار للفترة الفعلٌة النفقات اجمالً بلغ( 2

 ( .دٌنار ملٌار وثالثون واحدى وسبعمائة ترلٌون وأربعون وأربعة ومائة الف)

 ماٌمارب(  2020 ،2016،2018 ،2015)  للسنوات المٌزانٌة فً فعلً عجز ظهر(  3

 (.دٌنار ملٌار وعشرون وخمسة وستمائة ترلٌون وثالثون ثالثة) ، دٌنار ملٌار( 33,625)

  .2016 سنة تلٌها ،(% 9,5) بلغ 0202 سنة فً تحقق عجز نسبة اعلى ان  -  

 فمد السنوات لبمٌة المتحمك الفائض اجمالً ، المٌزانٌة فً فائض تحمك السنوات بالً أما - 

 وستون واثنان ومائتان ترلٌون وتسعون وستة مائة)دٌنار، ملٌار( 186,262) ماٌمارب بلغ

 .(دٌنار ملٌار

 .2012 سنة تلٌها ،( %20) بلغ 0222 سنة تتحقق فائض نسبة اعلى ان -

 الفائض صافً ٌكون اعاله للسنوات العجز اجمالً من الفائض اجمالً طرح عند -

 وسبعة وستمائة ترلٌون وستون واثنان مائة) ملٌاردٌنار،( 162,634) ماٌمارب المتحمك

 (.دٌنار ملٌار وثالثون

 

 بلغ حٌث السلف، مبالغ تتضمن لم المبالغ هذه ان الٌه االشارة تجدر ومما:  مالحظة

( 104,948) ماٌمارب 2019 االول كانون لغاٌة واالستثمارٌة الجارٌة السلف اجمالً

 مبالغ بضمنها( ملٌاردٌنار وسبعون وتسعة وثمنمائة ترلٌون واربعة مائة) دٌنار ملٌار

 ثمانمائة) دٌنار ملٌون( 950,494) البالغة واالستثمارٌة الجارٌة 2003 لبل ما السلف

 .( دٌنار ملٌون وثمانون وسبعة واربعمائة ملٌار وخمسون
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 مقدمة

خالل السنوات االخٌرة بظروف التصادٌة صعبة نتٌجة تفالم االختالالت الهٌكلٌة مر االلتصاد العرالً 
والرارها نتٌجة انهٌار اسعار النفط  2020واالزمة الصحٌة العالمٌة. فمد عجزت الدولة عن تمدٌم موازنة 

ة بشكل وتراجع االٌرادات النفطٌة الى دون الربع فً بعض الشهور. تزامن ذلن مع تضخم النفمات الحكومٌ
( ترلٌون دٌنار لتامٌن التموٌل الالزم للرواتب وبعض 24كبٌر، مما دفع الحكومة الى االلتراض بمرابة )

النفمات الضرورٌة. ولد نشرت وزارة المالٌة مؤخرا ملخصا للتمرٌر نصف السنوي للبنن الدولً حول 
. وفٌما ٌلً اٌجازا ألبرز ما 2021العراق، والذي ٌوجز اهم التطورات واالحداث االلتصادٌة المتحممة عام 

 1:ورد فً التمرٌر

نتٌجة تحسن الوضع الصحً وارتفاع معدالت التطعٌم  2021شهد االلتصاد العالمً تعافٌا ملموسا عام  .1
. ولد بدأ النمو االلتصادي فً العراق بالتعافً تدرٌجًٌا فً 18-حول العالم وتراجع االصابات بكوفٌد

ه نتٌجة جائحة كورونا خالل العام الماضً، وٌعود ذلن جزئٌا الى زٌادة أعماب االنكماش الذي اصاب
النشاط االلتصادي غٌر النفطً. اما تعافً المطاع النفطً فمد كان له االثر االبرز فً تغٌٌر مسار 
االلتصاد العرالً، ومن المتولع أن ٌؤدي التحسن فً ظروف سوق النفط العالمٌة إلى تعزٌز النمو 

  .لى المدى المتوسط وتحمٌك فوائض مالٌة تسهم فً تملٌص الدٌون المتراكمةااللتصادي ع
المعتمدة على النفط فً العالم، اذ شكلت عائدات النفط، خالل العمد  ٌعد العراق احد اكثر البلدان  .2

%( من اٌرادات الموازنة العامة، و لرابة 95%( من صادراته، و لرابة )88الماضً، أكثر من )
ناتج المحلً اإلجمالً، وهو اعتماد مفرط على النفط ٌعرض االلتصاد العرالً لتملبات %( من ال42)

االلتصاد الكلً. ولد كان لتراجع االٌرادات النفطٌة، نتٌجة جائحة كورونا، تأثٌر كبٌر على الناتج المحلً 
لى انخفاض %(. كما ادى تراجع االٌرادات النفطٌة إ15.4، والذي تملص بنسبة ) 2020اإلجمالً عام 

 .2020كبٌر فً النفمات العامة، وباألخص االستثمارٌة منها، مما زاد من انكماش االلتصاد العرالً عام 
%(، ممارنة بما كانت علٌه 10ارتفاعا ملحوظا فاق نسبة ) 2021شهدت معدالت البطالة مطلع العام  .3

رغم تزاٌد األسر التً تتلمى المنافع لبل جائحة كورونا. كما ارتفعت المخاوف المتعلمة باألمن الغذائً 
االجتماعٌة من الحكومة وفً ممدمتها رواتب شبكة الحماٌة االجتماعٌة والحصص الغذائٌة من نظام 
البطالة التموٌنٌة، فضال عن الجهود التً بذلت من اجل توفٌر اللماحات الالزمة لمنع تفشً فاٌروس 

 .كورونا
راق تدرٌجٌا مع تعافً أسواق النفط الدولٌة، اال ان هذا االنتعاش رغم تحسن األوضاع االلتصادٌة فً الع .4

محفوف بالمخاطر الرئٌسٌة التً تشكلها المعولات الهٌكلٌة، وٌشمل ذلن لٌود إدارة االستثمار العام التً 
أثرت على تمدٌم الخدمات العامة، والتسدٌد البطًء للدٌون المتأخرة وخاصة تلن المتعلمة باألجور العامة 
وتحمل المصارف للمملوكة للدولة والبنن المركزي العرالً أعباء الدٌون السٌادٌة. اضافة الى هشاشة 
الوضع السٌاسً، وضعف نظام الرعاٌة الصحٌة، والفساد المالً واالداري والسٌاسً المستشري فً 

 .مختلف مؤسسات الدولة
  ً( للنصف االول من عام 0.8بنسبة )تشٌر احصاءات البنن الدولً الى نمو الناتج المحلً اإلجمال%

. وٌعود 2021%( فً النصف األول من عام 21، ونمو االلتصاد غٌر النفطً بنسبة تزٌد عن )2021
ذلن لموة أداء لطاعات الخدمات بعد تخفٌف المٌود الصحٌة للولاٌة من فٌروس كورونا، خصوصا بعد 

                                                           
1
 https://business.uokerbala.edu.iq/wpطعمة /  آل حسٌن حٌدر. وارلام / د / حمائك 2021 عام العرالً االلتصاد  
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العراق النفطٌة نتٌجة رفع اوبن الحصص  انتشار حمالت التطعٌم وانخفاض االصابات. كما زادت حصة
 .االنتاجٌة للدول االعضاء تدرٌجٌا مما انعكس على زٌادة الناتج المحلً االجمالً

 وبمرابة  2021 ارتفع معدل التضخم بشكل طفٌف فً العراق خالل المدة من كانون الثانً الى تموز
ً وعدم كفاٌة المعروض السلعً على التوالً، وذلن بسبب زٌادة الطلب المحل %(6.3%( و )5.2)

على تلبٌة كامل الطلب المتزاٌد. كما تأثر التضخم بانخفاض اسعار الواردات فً بعض البلدان المصدرة 
 .التً تواجه تدهور فً لٌمة عمالتها المحلٌة

  مكاسب مهمة فً االٌرادات المالٌة نتٌجة ارتفاع معدل سعر برمٌل  2021تُظهر البٌانات المالٌة لعام
( دوالر. كما ٌعود تعافً االٌرادات العامة الى خفٌض لٌمة العملة 64النفط العرالً المصدر الى لرابة )

العرالٌة وارتفاع لٌمة الدوالرات المباعة الى البنن المركزي. اضافة الى ذلن، بدأت إصالحات الهٌئة 
تؤتً ثمارها، حٌث ارتفعت  2021العامة للكمارن والهٌئة العامة للضرائب الواردة فً لانون موازنة 

%(. وٌتولع ان ٌتملص عجز الموازنة بشكل كبٌر 53االٌرادات السٌادٌة عما كانت علٌه سابما بنسبة )
 .2021حتى نهاٌة عام 

 ( من الناتج المحلً 4.4على الصعٌد الخارجً، تحول عجز الحساب الجاري إلى فائض بنسبة )%
ا اسهم فً ارتفاع إجمالً االحتٌاطٌات الرسمٌة للبنن مم 2021االجمالً فً الربع االول من عام 

( ملٌار دوالر أمرٌكً فً الربع 59.5( ملٌار دوالر أمرٌكً لتصل إلى )5المركزي العرالً بنحو )
  2020( ملٌار دوالر أمرٌكً فً نهاٌة عام 54ممارنة بـ ) 2021األول من عام 

ً وتعافً أسواق النفط العالمٌة، اال ان تداعٌات مع ذلن، وعلى الرغم من تحسن آفاق االلتصاد العرال
متحور فٌروس كورونا وتحدٌات تغٌر المناخ تشكل بواعث جدٌدة للمخاطر. ومن المتولع أن ٌتعافى 

ً على خلفٌة ارتفاع أسعار النفط وزٌادة حصص إنتاج تحالف  التً من الممرر   ”اوبن+“االلتصاد تدرٌجٌا
ً عام  ٌكون الناتج المحلً اإلجمالً النفطً المحرن الرئٌسً للنمو على المدى . وس2022إلغاؤها تدرٌجٌا

المتوسط. ورغم تولعات تحسن الناتج المحلً االجمالً غٌر النفطً، لكنه سٌبمى بمتوسط نمو ألل من 
( بسبب االجٌال المتحورة من جائحة كورونا اضافة الى التحدٌات 2023 -2021%( خالل االعوام )3)

نمص المٌاه والطالة الكهربائٌة والتً تؤثر على الزراعة  االلتصاد العرالً وفً ممدمتها التً ٌواجهها
 .والصناعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://business.uokerbala.edu.iq/wp/%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a/
https://business.uokerbala.edu.iq/wp/%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a/
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 اوالا - االٌراد الفعلً للدولة ونسبة االٌرادات النفطٌة للمدة )0202-0222 ( 
 

النفطً من اجمالً  ونسبة االٌرادالفعلً واجمالً االٌراد النفطًٌوضح الجدول ادناه االٌراد 
.(2020-2004للمدة ) االٌرادات  

 
 

 السنوات
 االيرادات النفطية

 (مليار دينار)

نسبة االيراد 

النفطي من اجمالي 

 االيرادات

)%( 

االجمالي االيراد 

   الفعلي

 (مليار دينار) 

نسبة االيراد 

 الفعلي 

(%) 

4002 84.42643 44 84434622 8 

4002 84230602 42 20204634 8 

400. 2.403602 4. 24022622 2 

4002 28..4624 42 22244622 2 

4003 24.8.622 44 304246.3 . 

4004 2.2.460. 42 22404682 2 

40.0 ..3.46.2 4. .424.6.4 2 

40.. 4304064. 43 44443623 3 

40.4 ...2426. 43 ..42..62 4 

40.8 ..0.2262 42 ..82.262 4 

40.2 4202462. 44 .0283.6. 3 

40.2 2.8.46.4 22 ..220642 2 

40.. 224.2628 3. 22204642 2 

40.2 .202.648 32 2288264. . 

40.3 42..4634 40 .0.22463 3 

40.4 444..684 44 .022.2 3 

4040 2222362. 3. .8.446.4 2 

 00. 201920182 48 201,10111 المجموع
                                    المصدر / المولع الرسمً للبنن المركزي العرالً                           

 -:ماٌلً ٌالحظ من الجدول أعاله

 دٌنار، ملٌار( 1286,294) ماٌمارب البحث، مدار مدةلل الفعلٌة االٌرادات اجمالً بلغ( 1

 ( .دٌنار ملٌارمائتان واربعة وثمانون و ترلٌونألف ومائتان وستة وتسعون )
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نتٌجة  2018ثم  2013تلٌها سنة   2012ان اعلى نسبة لالٌرادات تحممت سنة  (2

 لالرتفاع الحاصل باالٌرادات النفطٌة .

( ملٌار دٌنار،    1,202,222للمدة مدار البحث ، ماٌمارب ) ( بلغ اجمالً االٌراد النفط3ً

 ) ألف ومئتان واثنان ترلٌون ومائتان واثنان وعشرون ملٌار دٌنار(.

  الخام، النفط أسعار شهدته الذي الكبٌر للتراجع ،وكنتٌجة 2015 عام ( ٌالحظ ان ف4ً

االنفاق  على سلبٌة بصورة ذلن وانعكس كبٌرة، بصورة العامة االٌرادات تراجعت

 وتحدٌد كبٌرة بصورة االنفاق االستثماري بتخفٌض العرالٌة الحكومة لامت إذ الحكومً،

 مناألكبر  النسبة فً العمل اٌماف تم فٌما فٌها، العمل ستمرارال معٌنة استثمارٌة مشارٌع

 الذي التخفٌض من نسبًٌا ألل لكن التخفٌض من نصٌب لها كان الجارٌة والنفمات المشارٌع،

 .تثمارٌةاالس النفمات شهدته

 ،بنسبة كبٌرة على االٌرادات النفطٌة الكلٌة االٌرادات اعتمادمن الجدول أعاله ٌالحظ ( 5

 %.80دون  حٌث اصبحت ( 2020،  2014، 2016، 2015) للت هذه النسب لالعوام

 النفطً.واالشكال التالٌة توضح مدى اعتماد اجمالً االٌرادات على االٌراد 
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 نسبة االٌرادات النفطٌة من اجمالً االٌرادات
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ا – نسبة العجز او الفائض المتحقق لمٌزانٌة الدولة للمدة )0202-0222(  ثانٌا
 

او العجز المتحمك لمٌزانٌة الدولة استنادا الى مبالغ االٌرادات والمصروفات  الفائضفٌما ٌلً عرض 
(.2020-2004المتحممة للمدة )  

 

 السنوات
 االيراد الفعلي 

 مليار دينار 
نسبة االيراد 

 الفعلي %

المصروف 

 الفعلي 

 مليار دينار

نسبة 

المصروف 

 الفعلي % 

الفائض او 

 العجز الحقيقي  

 مليار دينار

نسبة الفائض او 

العجز الحقيقي 

% 

4002 84434622 8 84..2624 8 3.26423 . 
4002 20204634 8 4.8226.3 4 .2.42624 4 
400. 24022622 2 8330.6.3 8 .0423632 2 
4002 22244622 2 8408.648 8 .22.3644 .0 
4003 304246.3 . 24208683 2 4032363. .2 
4004 22404682 2 242.2608 2 4.246843 4 
40.0 .424.6.4 2 .282.643 . 2..46.88 8 
40.. 44443623 3 .4.84624 . 80824642 40 
40.4 ..42..62 4 40822623 3 4404.6.4 .4 
40.8 ..82.262 4 .0.328 4 .34268.3 2 
40.2 .0283.6. 3 3822.648 2 4.38062 .2 
40.2 ..220642 2 20842624 . -844264. -8 
40.. 22204642 2 .20.2622 . -.4.2364 - 3 
40.2 2288264. . 222406.4 2 .322632 . 
40.3 .0.22463 3 303286.4 2 42.3.6.2 .2 
40.4 .022.2 3 ...24862 .0 -2.2.628 -8    
4040 .8.446.4 2 2.034622 2 -.433463 -4   

 ,,2 2520552 ,,2 2022201,2 ,,2 201920182 المجموع
                                    المصدر / المولع الرسمً للبنن المركزي العرالً                    

 -:ماٌلً ٌالحظ من الجدول أعاله

 دٌنار، ملٌار( 1286,294) ماٌمارب البحث، مدار للفترة الفعلٌة االٌرادات اجمالً بلغ( 1

 ( . دٌنار ملٌارمائتان واربعة وثمانون و ترلٌونألف ومائتان وستة وتسعون )

ثم  2013( تلٌها سنة %8,2بلغت ) 2012ان اعلى نسبة لالٌرادات تحممت سنة  -  

2018 . 

     ،      دٌنار ملٌار( 1,144,431) ماٌمارب ، البحث مدار للفترة الفعلٌة النفمات اجمالً بلغ( 2

  ( .دٌنار ملٌار وسبعمائة واحدى وثالثون ترلٌون ومائة وأربعة وأربعون الف)



 مجلس النواب العرالً          
       تمرٌر               دائرة البحوث والدراسات النٌابٌة                                                                            

             لسم بحوث الموازنة                                                                                                         
              

                                                                                                                                    

8 
 

 ماٌمارب ( 2020، 2018، 2016، 2015)  للسنوات المٌزانٌة فً فعلً عجز ظهر( 3

 وثالثون ترلٌون وستمائة وخمسة وعشرون ملٌار دٌنار(.( ملٌار دٌنار ،) ثالثة 33,625)

 . 2016( ، تلٌها سنة %8بلغ ) 2020ان اعلى نسبة عجز تحمك فً سنة   -  

 فمد السنوات لبمٌة المتحمك الفائض اجمالً ،اما المٌزانٌة فً فائض تحمك السنوات بالً أما -

ترلٌون ومائتان واثنان وستون ( ملٌار دٌنار،)مائة وستة وتسعون 186,262)ماٌمارب  بلغ

 ملٌار دٌنار(.

 .2012، تلٌها سنة  ( %18)بلغ  2011ان اعلى نسبة فائض تتحمك سنة  -

 المتحمك الفائضصافً  ٌكون اعاله للسنوات العجز اجمالً من الفائض اجمالً طرح عند -

وثالثون ( ملٌاردٌنار، )مائة واثنان وستون ترلٌون وستمائة وسبعة 162,634) ماٌمارب

 ملٌار دٌنار(.

( ٌوضح 4والشكل رلم ) ،االٌرادات والنفماتممارنة بٌن ( ٌوضح 3وفٌما ٌلً الشكل رلم ) -

 ( .2020- 2004والفائض المتحمك للمدة )االعجز 
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 الفهرست

 رقم الصفحة الموضوع ت

 1 الملخص التنفٌذي 1

 3-2 الممدمة 2

 4 (2020-2004االٌراد الفعلً للدولة ونسبة االٌرادات النفطٌة للمدة ) 3

 4 ( 2020-2004نسبة العجز او الفائض المتحمك لمٌزانٌة الدولة للمدة) 4

 10 المصادر 5

 

 الجداول

رقم  عناوٌن الجداول الرقم
 الصفحة

 4 ( 2020-2004) للمدة( نسبة االٌراد النفطً الفعلً من االجمالً 1جدول رلم ) 1

 4 ( 2020-2004) للمدة ( نسبة الفائض والعجز المتحمك2جدول رلم ) 2

 

 االشكال

رقم  عناوٌن االشكال الرقم
 الصفحة

 6 ( 2020-2004) للمدة ممارنة االٌراد الكلً مع النفطً (1شكل رلم ) 1

 6 ( 2020-2004) للمدة نسبة االٌرادات النفطٌة من اجمالً االٌرادات (2شكل رلم ) 2

 8 ( 2020-2004) للمدةممارنة االٌراد الفعلً والمصروف الفعلً  (3شكل رلم ) 3

 8 ( 2020-2004) للمدةالعجز او الفائض المتحمك  (4شكل رلم ) 4
 


