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 )      المالية العامة والتشريع المالي   (كؤرس بووك 
 المالية العامة والتشريع االمالي ناوى كؤرس

 خدجية قادر مسايل مامؤستاى بةرثرس

 ياساى سوراى ياسا فاكةليتبةط / 
    khadija.smail@soran.edu.iq  /ئيميَل 0754732473ت / ثةيوةندى 

  ليهكى كؤرس لة زانكؤ

 يىسف أييٍ دمحم ناوى ريَكخةر

 yosif.mohammad@soran.edu.iqئيميَل / 08707787570/ت ثةيوةندى

 : طرنطي وثيَويستى  كؤرسة كة

يتم في ىذا المساق تعرف طمبة قانون المرحمة الثانية في فاكمتي قانون عمى الشؤن المالية لمدولة         
كنفقاتيا العامة والتي تتمثل بتحديد الجيات التي يجب عمى الدولة االنفاق عمييا ومن ثم بيان اثارىا 

ادات العامة لدولة ومصادر االقتصادية واالجتماعية عمى افراد المجتمع ككل،والتعرف عمى االير 
تحصيميا مع تحديد الجيات التي تقع عمى عاتقيا دفع ىذه االيرادات باشكاليا المتنوعة كضرائب،ورسوم 

بل الجيات المختصة وثمن عام...الخ والتي تكون محددة وفقًا لتشريعات والمواد القانونية المحددة من ق
المادة يتم التطرق بشكل مفصل حول مسالة التشريعات في ىذا المجال.وفي المنيج الحالي لدراسة ىذه 
ومن ثم اخيرًا يتم تعرف طمبة عمى االجراءات التي يجب المالية في العراق ومنو الضريبة المباشرة ومنيا.

 عمى الدولة اتخاذىا بنظر االعتبار عند اعداد موازنتيا العامة واساليب الرقابو عمييا اثناء تنفيذىا.
  

 ئةو ثةيامانةى كة قوتابياى ثيَويستة لة كؤرسةكة فيَربنب :طريهطرتيو 
 -:تاليةيجب ان يكون قد اكتسب مخرجات تعميم  وبعد االنتياء من ىذه المادة ونجاح الطالب من     

 هاى  القاة  وانحاجاات انااةاة موياٍ ااى انتعاى   هاًانحاجات انعاية  يٍ انتًيز بيٍ انطانب يتًكٍ -1

 .بانعهىو األخىي  انًانية انعاية

ياهياة انُفااات انعاياة ياٍ تياي هعىيفهاا و ُاةاىها وهااُيفاهها انًاتهفاة وأاا هاا  هاً انطاناب  يفهى-2

الزديااد تماى االَفاال انعااو  ا  ناالسااا  انحاياياة وانهاهىياة  ويٍ ااىاالقتاادية واالجتًا ية وانًانيةم 

 اندونة.

  يىاقيتيها وانمهات انًكهفة بد عها هحايهها ويااد  انعاية ويىادات الاانطانب  هً  يتعى -3

 . اناىوض انعاية وانضىائب ماناىوض انعاية و انىسىو مك

 

انضااىائب وأةااُا ها  أَااىا يااٍ تيااي  انعىاقاا اٌ يتعااى  انطانااب  هااً انُهاااو انضااىيا   -4 

 وانًشاكم انًىهاطة بها )واالزدواج انضىيا  وانتهى (.

 

وهُفياهها يفهاا وججاىاتات ا ادادها انطاناب ياهياة انًىازَاة انعاياة نهدوناة ياٍ تياي هعى يفهىاٌ  -5

ًفهااىو  مااز انًىازَااة انعايااة  هًاال نو موانضااىابا انتاا  هحكااى ههاال انًىاتاام و قابتهااا واناىا ااد
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 ويعانمتها.

 . يًكٍ انطانب يٍ يُاقشة كم يىضى ات انًتعهاة بشؤٌ انًانية ندونة بشكم  او -6

 رنكةكانى ئةو كؤرسةسةرضاوةط
 سةرضاوةبهةرةتيةكاى

عماام المالياة العامااة  والاذي بعناوان الكتااب المنيجاي لدراسااة ىاذه المااادة والاذي يعاود الااى د. طااىر الجنااابي
 .0991المكتبة القانونية ، بغداد ،  والطبوعة فيوالتشريع المالي 

 جامعة ذي قار –كمية القانون ،عمي ىادي عطية الياللي ،الضرائب المباشرة  االتجاىات الجديدة في
2102 . 

د. خاند شحادة اناطيب ود. اتًد زهيى شايية م اسس انًانية انعاية م انطاعة انثانثة م دا  وائم نهُشى 

 .2002اال دٌ م –نهُشى وانتىزيع م ًاٌ 

 .٬8811الدار الجامعية ٬مبادئ المالية العامة ٬حامد عبد المجيد ورازد.

 سةرضاوةى سوود بةخض

اديىَد سيدوٌ م اقتااديات انًانية انعاية م هىجًة يعٍ  اد انااد  آل زكى ود.  اادل  هايا انعهاً م  ااع 

 .1895بًطابع جايعة انًىةم م 

 .7008ئةيوب ئةنوةر مساقةيى ، دراريى طصتى، ضاثي دووةم  ، لة كؤمةلطاى ضاثةمةنى شةياب ، يةوليَر ، 
 و ريظيوو )ئيهتةرنيت(طوؤظار 

 دةرى دةكات. سةنديطاي ئابووري ناساىو ئةكادميي وةرزيية  ئابوور، طؤظاريَكي ئابووريطؤظارى 

 يمهة انعهىو االقتاادية واالدا يةميمهة  اهية يتى اةدا ها يٍ قام جايعة االَاا .

 جايعة انااىة. –انعهىو االقتااديةميمهة  اهية يتى اةدا ها يٍ قام يىكز د اسات انااىة 
1- www.droit-dz.com  

2-http://www.arab-ency.com/index.php?   

 
 بابةتةكان : 

 -بريتني لة:ئةو بابةتانةى كة لةو وانةيةدابة شَيوةى ساآلنة  دةخوَيدرَيت 
 العامة الحاجات -0

 عالقة المالية العامة بالعموم األخرى-2
 طبيعة النفقات العامة -2
 صور النفقات العامة-3
 مقومات النفقات العامة -4
 العامة االقتصادية لمنفقات اآلثار -5
 فائض االقتصاد العام -6
 الدولة  إيرادات -7
 (الدومينأمالك الدولة )-8

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15456
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 الرسوم -9
 الثمن العام-01

 واثارىا االقتصادية القروض العامة -00
 عبء القرض العام-02
 والتشريع الضريبي الضرائب -03
 االزدواج الضريبي-04
 التيرب الضريبي-05
 الضرائب في العراق -06

 ، اىميتيا الموازنة العامة ، طبيعتيا -007
 تقسيمات الموازنة العامة-08
 دورة الموازنة العامة -09
 

 خدجية قادر مسايل ناوى مامؤستا
    khadija.smail@soran.edu.iq  /ئيميَل 07503911383  ثةيوةندى

  ئامانج لةو بابةتة :
اليدف من ىذه المادة تطوير قدرة الطمبة عمى التفكير الموضوعي والقانوني لألمور المتعمقة       

بمالية دولة،ومن ثم تنمية قدرتيم عمى البحث والتحميل واالبداع المتجدد وأساليب معالجة مواضيعو 
لمتعمقة بيذا المجال المتنوعة،كما يحثيم عمى انتياج أسموب البحث العممي لتطوير ذاتيم بالمعمومات ا

 في الفترات ألالحقة.
 ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة :

المحتااوى العممااي لممااادة تتمثاال بالمفاااىيم المتعمقااة بالنفقااات العامااة كتعريفيااا وصااورىا واثارىااا .....          
ىاذه  من خاللياا تمويالمكن معمومات عن المصادر التي يالخ من االمور االخرى ، اضافة الى اعطائيم 

فقااا و  نفقااات واالياارادات العامااة يااتم تحدياادىادعى ب )االياارادات العامااة( ، فااان كااال ماان الالنفقااات والتااي تاا
مدولة،كما يتنااول المالية لمور األالمشرع القانوني والجيات االخرى المختصة ب لممواد القانونية الذي يحدده

وقواعاادىا وتنفيااذىا والرقابااة عمييااا اثناااء مراحاال ميزانيااة الدولااة )الموازنااة العامااة( ماان حيااث مراحاال اعاادادىا 
  ه ليذه الموازنة.خالل تنفيذلتنفيذييا والى اي مدى استطاعت الدولة ان تحقق االىداف المرجوه من 

 (وسائل واساليب تدريس المادة ) يَوازي كوتهةوةى بابةتةكةشئامرازو و 
مناقشاااات عاماااة فاااي داخااال القاعة،وتقسااايم الطمباااة مجموعاااات صاااغيرة فاااي داخااال القاعة،باالضاااافة الاااى -

 المتعمقة بالمادة من قبل الطمبة.موضوعات الكتابة تقارير حول  +االختبارات اليومية 
لتدريس المادة  .power point presentationاستخدم العرض االلكتروني من خالل استخدام برنامج -

mailto:/kawtherkawther27@yahoo.com
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 اجل االفادة والتوصيل المعمومات لطالبة.من 
 اليومية.اجراء االمتحانات -

 سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
د. نوزاد عبدالرحمن الييتي ود. مجد عبدالمطيف الخشالي ، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية  -0

 .2116االردن ،  –العامة ،الطبعة االولى ، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عمان 
 –د.عادل فيمح العمي،المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، الطبعة االولى، دار الحامد،عماد -2

 .2117االردن،
د.عااادل فاايمح العمااي و د.طااالل محمااود كداوي،اقتصاااديات الماليااة العامااة: الكتاااب االول المقدمااة فااي -3

اني االياارادات العامااة والموازنااة العامااة، دار الكتااب لمطباعااة الماليااة العامااة والنفقااات العامااة + الكتاااب الثاا
 .0989العراق االردن، -والنشر جامعة الموصل، موصل 

د.محمود حسين الوادي  ود. زكريا احمد عزام ، مبادئ المالية العامة ، الطبعة االولى ، دار المسيرة  -4
 .2117االردن ،  –لمنشروالتوزيع والطباعة ، عمان 

مد طاقة و د.ىدى العزاوي،اقتصاديات المالية العامة،الطبعة االولي،دار المسيرة لمنشر والتوزياع د.مح -5
 .2116االردن،-والطباعة،عمان

 ، االردن-عمان ،دار الثقافية لمنشر والتوزيع ي،المالية العامة والتشريع الضريب،أعاد حمود القيسي.د-6
2118. 

 العراق الواقع ودواعي االصالح.مازن صباح احمد،النظام الضريبي في -7
 .2100عمي طالب شياب،النظام الضريبي في العراق الواقع والتحديات،-8
 .2102تحميل ظاىرة التيرب الضريبي ووسائل معالجتو في النظام الضريبي العراقي،-9
 
 

1- http://lawsadk.forumarabia.com/t6-topic 

2- faculty.ksu.edu.sa/72395 

3- www.qudsst.com    

4- www.mansfans.com/.../gnztsszk-zbgzbni-zbzgi 
 
 

 خصتةى وانةكاى
 

http://lawsadk.forumarabia.com/t6-topic
http://www.mansfans.com/.../gnztsszk-zbgzbni-zbzgi29-7-2010
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 ناوى مامؤستا يةفتةكاى ناونيصانى بابةت ذ
 خديجة قادر سمايل االسبوع االول الحاجات العامة   -0
 خديجة قادر سمايل عالقة عمم المالية بالعموم االخرى -2

 خديجة قادر سمايل الثانياالسبوع  و عناصره وطبيعة النفقات العامة تعريف -3

 خديجة قادر سمايل

4- 
 

 خديجة قادر سمايل االسبوع الثالث صور النفقات العامة

 خديجة قادر سمايل االسبوع االرابع

تقساااايم االقتصااااادي لمنفقااااات العامااااة حسااااب التقساااايم  -5
االداري والااوظيفي الااذي يسااتند )يعتمااد( عمااى معااايير 

 غير اقتصادية

 خديجة قادر سمايل االسبوع الخامس

 خديجة قادر سمايل االسبوع السادس

 خديجة قادر سمايل السابعاالسبوع  مقومات النفقات العامة حجميا )حدودىا( -6

واساباب تزايادىا واثارىاا   ظااىرة زياادة النفقاات العاماة -7
 االقتصادية.

 خديجة قادر سمايل االسبوع الثامن

 خديجة قادر سمايل التاسعاالسبوع 

 خديجة قادر سمايل العاشراالسبوع  درجة 05االختبار االول  -8

 خديجة قادر سمايل الحادي عشراالسبوع  العاماالقتصادية  العامة فائض اإليرادات -9

 خديجة قادر سمايل عشر الثاني االسبوع (الدومين) إيرادات أمالك الدولة   -01

 خديجة قادر سمايل عشر ثالثاالسبوع ال الثمن العام -00

 خديجة قادر سمايل عشر الرابعاالسبوع  ايرادات الدولة من الرسوم -02

)تعريفياااااااااااااااااا ،انواعيا،شاااااااااااااااااروط  القااااااااااااااااارض العاااااااااااااااااام -03
ابراميا،اصدارىا،انقضااائيا ، واالثااار االقتصااادية ليااا 

 ،عبء القرض العام(

 خديجة قادر سمايل عشرالخامس االسبوع 

 خديجة قادر سمايل عشر السادساالسبوع 

الضاارائب )مفيوميااا ، تعريفيااا ، خصائصاايا، اساااس  -04
 فرضيا، انواعيا،التيرب منيا ، ازدواجيتيا،(

 خديجة قادر سمايل االسبوع السابع عشر

 خديجة قادر سمايل االسبوع الثامن عشر

 خديجة قادر سمايل االسبوع التاسع عشر االثار االقتصادية لضريبة -05

 خديجة قادر سمايل االسبوع العشرون وانواعيا المباشرة في العراق الضرائب -06

 سمايلخديجة قادر  االسبوع الحادي والعشرون

 خديجة قادر سمايل االسبوع الثاني والعشرون

 خديجة قادر سمايل االسبوع الثالث والعشرون درجة 05االختبار الثاني  -07
 خديجة قادر سمايل االسبوع الرابع والعشرونالميزانيااااة العامااااة )تعريفيااااا ، خصائصاااايا، اىميتيااااا،  -08
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 خديجة قادر سمايل االسبوع الخامس والعشرون تقسيماتيا، القواعد التي تحكم اعدادىا (

 خديجة قادر سمايل االسبوع السادس والعشرون

 خديجة قادر سمايل االسبوع السابع والعشرون دورة الموازنة العامة )مراحل اعددىا ،الرقابة عمييا( -09

 خديجة قادر سمايل االسبوع االثامن والعشرون

 خديجة قادر سمايل االسبوع التاسع والعشرون

 خديجة قادر سمايل االسبوع الثالثون ممخص المادة بالمغة االنكميزية -21

 خديجة قادر سمايل االسبوع الحادي والثالثون

 خديجة قادر سمايل درجة 01 امتحان  -20

 خديجة قادر سمايل درجة 61 االختبار النيائي -22

 

 
 

 ثرسيارةكانى منوونةيى
 

 ؟نفقة عامةالصادرة من شخصًا غير عام  اعتبار النفقةس/ىل من الممكن    
 . واالختالف بين الرسوم والثمن العامس/ماىي اوجة التشابة    
 س/ امالء الفراغات االتية :         
 . السمطة التنفيذية بعد المصادقة عمى الميزانية العامة يتم تحويميا الى-    

 .الضريبيس/ماىو اسباب التيرب 
 س/وضح مع التعميل اوجو الخطأ والصواب مع ذكر السبب

 .بر احدى اسباب التزايد الظاىري لنفقات العامة تالنفقات الحريبة يع-
 .صور الدومين العامس/تحدث عن 
 .بالميزانة العامة والقواعد التي تتحكم فييا اثناء اعدادىاس/مالمقصود 

 .واقع ضريبة الدخل في العراقوضح س/
 ها بدقة متناهية .ومن ثم اليجابة علي مالحظة:على الطالب ان يفهموا مطلوب السؤال اولا 

 
 


