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السنة الدراسية 2014- 2015


مدرس المادة: م.خديجة قادر سمايل
ساعات تدريس المادة: ساعتان




	كؤرس بووك)   المالية العامة والتشريع المالي      (
ناوى كؤرس
المالية العامة والتشريع االمالي
مامؤستاى بةرثرس
خديجة قادر سمايل
بةش / فاكةلتي
ياسا
ياساى سوران
ثةيوةندى 
ت /0754732473
ئيميَل/  khadija.smail@soran.edu.iq   
لينكى كؤرس لة زانكؤ

ناوى ريَكخةر
يوسف أمين محمد
ثةيوةندى
ت/07508575650
ئيميَل /yosif.mohammad@soran.edu.iq
طرنطي وثيَويستى  كؤرسة كة :
        يتم في هذا المساق تعرف طلبة قانون المرحلة الثانية في فاكلتي قانون على الشؤن المالية للدولة كنفقاتها العامة والتي تتمثل بتحديد الجهات التي يجب على الدولة الانفاق عليها ومن ثم بيان اثارها الاقتصادية والاجتماعية على افراد المجتمع ككل،والتعرف على الايرادات العامة لدولة ومصادر تحصيلها مع تحديد الجهات التي تقع على عاتقها دفع هذه الايرادات باشكالها المتنوعة كضرائب،ورسوم وثمن عام...الخ والتي تكون محددة وفقاً لتشريعات والمواد القانونية المحددة من قبل الجهات المختصة في هذا المجال.وفي المنهج الحالي لدراسة هذه المادة يتم التطرق بشكل مفصل حول مسالة التشريعات المالية في العراق ومنه الضريبة المباشرة ومنها.ومن ثم اخيراً يتم تعرف طلبة على الاجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها بنظر الاعتبار عند اعداد موازنتها العامة واساليب الرقابه عليها اثناء تنفيذها.
 
طرينطترين ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَويستة لة كؤرسةكة فيَرببن :
     بعد الانتهاء من هذه المادة ونجاح الطالب منه يجب ان يكون قد اكتسب مخرجات تعليم تالية:-
1- يتمكن الطالب من التميز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة ،ومن ثم التعرف على علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى .
2-يفهم الطالب على ماهية النفقات العامة من حيث تعريفها وعناصرها وتصنيفاتها المختلفة وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ومن ثم الاسباب الحقيقية والظاهرية للازدياد حجم الانفاق العام في الدولة.
3-يتعرف الطالب على الايرادات العامة ومصادر تحصيلها و مواقيتيها والجهات المكلفة بدفعها 
كالرسوم ، والقروض العامة ، القروض العامة والضرائب .

 4- ان يتعرف الطالب على النظام الضريبي العراقي من حيث أنواع الضرائب وأصنافها والمشاكل المرتبطة بها (والازدواج الضريبي والتهرب).

5- ان يفهم الطالب ماهية الموازنة العامة للدولة من حيث تعريفها وإجراءات اعدادها وتنفيذها ورقابتها والقواعد والضوابط التي تحكم تلك المراحل، وفهمه لمفهوم عجز الموازنة العامة ومعالجتها.
6- يمكن الطالب من مناقشة كل موضوعات المتعلقة بشؤن المالية لدولة بشكل عام .
سةرضاوةطرنكةكانى ئةو كؤرسة
سةرضاوةبنةرةتيةكان
الكتاب المنهجي لدراسة هذه المادة والذي يعود الى د. طاهر الجنابي والذي بعنوان علم المالية العامة والتشريع المالي والطبوعة في المكتبة القانونية ، بغداد ، 1990.
الاتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة ، علي هادي عطية الهلالي،كلية القانون – جامعة ذي قار
2012 .
د. خالد شحادة الخطيب ود. احمد زهير شامية ، اسس المالية العامة ، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر للنشر والتوزيع ،عمان – الاردن ،2007.
د.حامد عبد المجيد وراز٬ مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية،1988.
سةرضاوةى سوود بةخش
ادموند سيدون ، اقتصاديات المالية العامة ، ترجمة معن عبد القادر آل زكر ود. عادل فليح العلى ، طبع بمطابع جامعة الموصل ، 1985.
ئةيوب ئةنوةر سماقةيى ، دراريى طشتى، ضاثي دووةم  ، لة كؤمةلطاى ضاثةمةنى شةهاب ، هةوليَر ، 2007.
طوؤظار و ريظيوو (ئينتةرنيت)
طؤظارى ئابووري، طؤظاريَكي ئابوور و ئةكاديمي وةرزيية سةنديطاي ئابووري ناسان دةرى دةكات.
مجلة العلوم الاقتصادية والادارية،مجلة فصلية يتم اصدارها من قبل جامعة الانبار.
العلوم الاقتصادية،مجلة فصلية يتم اصدارها من قبل مركز دراسات البصرة – جامعة البصرة.
1- www.droit-dz.com 
2-http://www.arab-ency.com/index.php?  

بابةتةكان : 
ئةو بابةتانةى كة لةو وانةيةدابة شيَوةى سالآنة  دةخويَدريَت بريتين لة:-
1- الحاجات العامة
2-علاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى
2- طبيعة النفقات العامة
3-صور النفقات العامة
4- مقومات النفقات العامة
5- الآثار الاقتصادية للنفقات العامة
6- فائض الاقتصاد العام
7- إيرادات الدولة 
8-أملاك الدولة (الدومين)
9- الرسوم
10-الثمن العام
11- القروض العامة واثارها الاقتصادية
12-عبء القرض العام
13- الضرائب والتشريع الضريبي
14-الازدواج الضريبي
15-التهرب الضريبي
16- الضرائب في العراق
117- الموازنة العامة ، طبيعتها ، اهميتها
18-تقسيمات الموازنة العامة
19- دورة الموازنة العامة

ناوى مامؤستا
خديجة قادر سمايل
ثةيوةندى
 07503911383
ئيميَل/  khadija.smail@soran.edu.iq   
ئامانج لةو بابةتة : 
      الهدف من هذه المادة تطوير قدرة الطلبة على التفكير الموضوعي والقانوني للأمور المتعلقة بمالية دولة،ومن ثم تنمية قدرتهم على البحث والتحليل والابداع المتجدد وأساليب معالجة مواضيعه المتنوعة،كما يحثهم على انتهاج أسلوب البحث العلمي لتطوير ذاتهم بالمعلومات المتعلقة بهذا المجال في الفترات أللاحقة.
ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة :
         المحتوى العلمي للمادة تتمثل بالمفاهيم المتعلقة بالنفقات العامة كتعريفها وصورها واثارها ..... الخ من الامور الاخرى ، اضافة الى اعطائهم معلومات عن المصادر التي يمكن من خلالها تمويل هذه النفقات والتي تدعى ب (الايرادات العامة) ، فان كلا من النفقات والايرادات العامة يتم تحديدها وفقا للمواد القانونية الذي يحدده المشرع القانوني والجهات الاخرى المختصة بالأمور المالية للدولة،كما يتناول ميزانية الدولة (الموازنة العامة) من حيث مراحل اعدادها وقواعدها وتنفيذها والرقابة عليها اثناء مراحل لتنفيذيها والى اي مدى استطاعت الدولة ان تحقق الاهداف المرجوه من خلال تنفيذه لهذه الموازنة. 
ئامرازو و شيَوازي كوتنةوةى بابةتةكة (وسائل واساليب تدريس المادة )
-مناقشات عامة في داخل القاعة،وتقسيم الطلبة مجموعات صغيرة في داخل القاعة،بالاضافة الى الاختبارات اليومية + كتابة تقارير حول الموضوعات المتعلقة بالمادة من قبل الطلبة.
-استخدم العرض الالكتروني من خلال استخدام برنامج power point presentation. لتدريس المادة من اجل الافادة والتوصيل المعلومات لطالبة.
-اجراء الامتحانات اليومية.
سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
1- د. نوزاد عبدالرحمن الهيتي ود. مجد عبداللطيف الخشالي ، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة ،الطبعة الاولى ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان – الاردن ، 2006.
2-د.عادل فيلح العلي،المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، الطبعة الاولى، دار الحامد،عماد – الاردن،2007.
3-د.عادل فيلح العلي و د.طلال محمود كداوي،اقتصاديات المالية العامة: الكتاب الاول المقدمة في المالية العامة والنفقات العامة + الكتاب الثاني الايرادات العامة والموازنة العامة، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل، موصل - العراق الاردن،1989.
4- د.محمود حسين الوادي  ود. زكريا احمد عزام ، مبادئ المالية العامة ، الطبعة الاولى ، دار المسيرة للنشروالتوزيع والطباعة ، عمان – الاردن ، 2007.
5- د.محمد طاقة و د.هدى العزاوي،اقتصاديات المالية العامة،الطبعة الاولي،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان-الاردن،2006.
6-د.أعاد حمود القيسي٬المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافية للنشر والتوزيع٬ عمان-الاردن ، 2008.
7-مازن صباح احمد،النظام الضريبي في العراق الواقع ودواعي الاصلاح.
8-علي طالب شهاب،النظام الضريبي في العراق الواقع والتحديات،2011.
9-تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام الضريبي العراقي،2012.


1- http://lawsadk.forumarabia.com/t6-topic
2- faculty.ksu.edu.sa/72395
3- www.qudsst.com  
4- www.mansfans.com/.../gnztsszk-zbgzbni-zbzgi


خشتةى وانةكان

ذ
ناونيشانى بابةت
هةفتةكان
ناوى مامؤستا
1- 
الحاجات العامة 
الاسبوع الاول
خديجة قادر سمايل
2-
علاقة علم المالية بالعلوم الاخرى

خديجة قادر سمايل
3-
طبيعة النفقات العامة تعريفه و عناصره
الاسبوع الثاني
خديجة قادر سمايل



خديجة قادر سمايل
4-

صور النفقات العامة
الاسبوع الثالث
خديجة قادر سمايل


الاسبوع االرابع
خديجة قادر سمايل
5-
تقسيم الاقتصادي للنفقات العامة حسب التقسيم الاداري والوظيفي الذي يستند (يعتمد) على معايير غير اقتصادية
الاسبوع الخامس
خديجة قادر سمايل


الاسبوع السادس
خديجة قادر سمايل
6-
مقومات النفقات العامة حجمها (حدودها)
الاسبوع السابع
خديجة قادر سمايل
7-
ظاهرة زيادة النفقات العامة  واسباب تزايدها واثارها الاقتصادية.
الاسبوع الثامن
خديجة قادر سمايل


الاسبوع التاسع
خديجة قادر سمايل
8-
الاختبار الاول 15 درجة
الاسبوع العاشر
خديجة قادر سمايل
9-
الإيرادات العامة فائض الاقتصادية العام
الاسبوع الحادي عشر
خديجة قادر سمايل
10-  
إيرادات أملاك الدولة (الدومين)
الاسبوع الثاني عشر
خديجة قادر سمايل
11-
الثمن العام
الاسبوع الثالث عشر
خديجة قادر سمايل
12-
ايرادات الدولة من الرسوم
الاسبوع الرابع عشر
خديجة قادر سمايل
13-
القرض العام (تعريفها ،انواعها،شروط ابرامها،اصدارها،انقضائها ، والاثار الاقتصادية لها ،عبء القرض العام)
الاسبوع الخامس عشر
خديجة قادر سمايل


الاسبوع السادس عشر
خديجة قادر سمايل
14-
الضرائب (مفهومها ، تعريفها ، خصائصها، اساس فرضها، انواعها،التهرب منها ، ازدواجيتها،)
الاسبوع السابع عشر
خديجة قادر سمايل


الاسبوع الثامن عشر
خديجة قادر سمايل
15-
الاثار الاقتصادية لضريبة
الاسبوع التاسع عشر
خديجة قادر سمايل
16-
الضرائب المباشرة في العراق وانواعها
الاسبوع العشرون
خديجة قادر سمايل


الاسبوع الحادي والعشرون
خديجة قادر سمايل


الاسبوع الثاني والعشرون
خديجة قادر سمايل
17-
الاختبار الثاني 15 درجة
الاسبوع الثالث والعشرون
خديجة قادر سمايل
18-
الميزانية العامة (تعريفها ، خصائصها، اهميتها، تقسيماتها، القواعد التي تحكم اعدادها )
الاسبوع الرابع والعشرون
خديجة قادر سمايل


الاسبوع الخامس والعشرون
خديجة قادر سمايل


الاسبوع السادس والعشرون
خديجة قادر سمايل
19-
دورة الموازنة العامة (مراحل اعددها ،الرقابة عليها)
الاسبوع السابع والعشرون
خديجة قادر سمايل


الاسبوع االثامن والعشرون
خديجة قادر سمايل


الاسبوع التاسع والعشرون
خديجة قادر سمايل
20-
ملخص المادة باللغة الانكليزية
الاسبوع الثلاثون
خديجة قادر سمايل


الاسبوع الحادي والثلاثون
خديجة قادر سمايل
21-
امتحان 
10 درجة
خديجة قادر سمايل
22-
الاختبار النهائي
60 درجة
خديجة قادر سمايل



ثرسيارةكانى نموونةيى

   س/هل من الممكن اعتبار النفقة الصادرة من شخصاً غير عام نفقة عامة؟
   س/ماهي اوجة التشابة والاختلاف بين الرسوم والثمن العام. 
   س/ املاء الفراغات الاتية :      
    -بعد المصادقة على الميزانية العامة يتم تحويلها الى السلطة التنفيذية .
س/ماهو اسباب التهرب الضريبي.
س/وضح مع التعليل اوجه الخطأ والصواب مع ذكر السبب
-النفقات الحريبة يعتبر احدى اسباب التزايد الظاهري لنفقات العامة .
س/تحدث عن صور الدومين العام.
س/مالمقصود بالميزانة العامة والقواعد التي تتحكم فيها اثناء اعدادها.
س/وضح واقع ضريبة الدخل في العراق.
ملاحظة:على الطلاب ان يفهموا مطلوب السؤال اولاً ومن ثم الايجابة عليها بدقة متناهية .



