
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثانية المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 المالية العامة والتشريع المالي اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Public finance and financial legislation اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

تعليم الطالب وظائف الدولة وصور إنفاقها ومواردها المتعددة تهدف هذه المادة إلى 

وسبل تحقيق الموازنة بين النفقات واإليرادات ، ومعرفته التشريعات المالية ومنها 

التشريعات الضريبية بشكل مفصل فيما يخص ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة 

 العرصات وما يتعلق بها من قوانين وتعديالتها

 وصف المادة
النفقات العامة ، اإليرادات العامة التعريف بالمالية العامة وعالقتها بالعلوم األخرى ، 

 ، الموازنة العامة ، التشريع الضريبي في العراق

 2 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 2 عدد الوحدات

 هنون حيدر جاسم محمد حسين التدريسي باللغة العربيةاسم 

 Haider Jasim Muhammad Hussein Hanoon اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 haider.hanoon@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07801021418 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 التعريف بالمالية العامة وعالقتها بالعلوم األخرى 1

 تعريف النفقات العامة وأركان ها التعريف 2

 قواعد اإلنفاق العام 3

 لحجم األنفاق العامالعوامل المحددة  4

 أنواع اإلنفاق العام وتزايده /التزايد الظاهري والحقيقي 5

 اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام 6

 اإليرادات العامة وأنواعها 7

 الرسوم 8

 الضرائب 9

 تعريف الثمن العام 10

 طرق تحديد الثمن العام 11

 أسس فرض الضريبة 12

 أنواع الضريبة 13

 العالقة بين النظام الضريبي والنظام االجتماعي والسياسي 14

 اآلثار االقتصادية للضرائب 15

 أنواع الضرائب النافذة –النظام الضريبي في العراق  16

 1982لسنة  113القانون رقم في ضريبة الدخل  17

 ضريبة العقار 18

 ضريبة العرصات 19

 والتعريفية المعمول بها حاليا   الضريبة الكمركية 20

 القروض العامة 21

 التنظيم القانوني للقروض العامة 22

 نهاية عقد القرض العام 23

 الموازنة العامة /تعريفها وتطورها 24

 الموازنة العامة في العراق 25

 القوانين التي تحكم تقسيم الموازنة العامة في العراق 26

 والتبويب المستخدم فيهاتقسيمات الموازنة  27

 مراحل إعداد الموازنة وإجراءات المصادقة عليها 28

 أسلوب التنفيذ 29

 الرقابة المستخدمة على الموازنة 30

 :المصادر

 المالية العامة والتشريع الضريبي / د. طاهر الجنابي

 

 :المراجع الرئيسة

 حامد عبد المجيد دراز مبادئ المالية العامة، / د. يونس أحمد البطريق ،( 1)

 ( إدارة الموازنات العامة / د. مؤيد عبد الرحمن الدوري 2)

 مالي / د. محمد جمال ذبنيانالمالية العامة والتشريع ال( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 المالية العامة / د. صالح الغمر ( 1)

 / عزمي يوسف خطاب الضرائب ومحاسبتها( 2)

 واإلسالمي / د. منصور حاتم الفتالوينظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصفي ( 3)


