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 الخطت الدراسيت للمساق

 

 51501215رمز المساق :                              المالٌة العامة والتشرٌع المالً   اسم المساق :
 5106-5105السنة الدراسية :    ساعتان اسبوعٌاً                                                 الوقت:

التعرٌف بعلم المالٌة العامة والتشرٌع المالً والنفقات العامة واالٌرادات من ضرائب ورسوم  وصف المساق : 
ل بٌانات الموازنة العامة ، عام واٌرادات الدولة من امالكها الخاصة والعامة، كما تشم ثمنوقروض و

 والضرائب المباشرة فً العراق.

 
 اهداف المساق

  االٌرادات العامة.بٌان النشاط المالً الحكومً المتمثل بصرف النفقات العامة وتحصٌل 

 .تسلٌط الضوء على البرنامج المالً الحكومً الذي ٌعرف بالموازنة العامة 

 ًالعراقً لكل ما ٌحتوٌه من اٌضاح . دراسة النظام الضرٌبً فً التشرٌع المال 

 .متابعة التطورات القانونٌة فً التشرٌعات المالٌة العراقٌة والمقارنة 

 الخطوط العامة للمسار

 مفردات المنهج حسب التقويم الدراسي االسبوع

 تعرٌف علم المالٌة العامة ونطاق. 0

 عالمة المالٌة العامة بالعلوم االخرى. 5

 وصورها .تعرٌف النفقة العامة  3

 تقٌٌم النفقات العامة ومقوماتها. 4

 زٌادة النفقات العامة وآثارها. 5

 .ومٌندالاٌرادات الدولة من  6

 اٌرادات الدولة من الرسوم. 7

 تعرٌف القرض العام وانواعه وطبٌعته. 8

 المكتتبٌن.مبلغ القرض وسنداته وضمانات  -التنظٌم الفنً للقروض العامة 9

 طرق اصدار القرض وانتهاء. -التنظٌم الفنً للقروض العامة 01

 االقتصادٌة. وأثارها القضاء القروض العامة 00

 تعرٌف الموازنة العامة وطبٌعتها. 05

 الوحدة والسنوٌة. -قواعد الموازنة العامة 03

 العمومٌة والتوازن. -قواعد الموازنة العامة 04

 التحضٌر واالقرار. -الموازنة العامةدورة  05

 التنفٌذ والرقابة. -دورة الموازنة العامة 06

 فرضها.تعرٌف الضرٌبة وأساس  07

 القواعد التً تحكم فرض الضرٌبة وتحدٌد وعائها . 08

 تحدٌد مقدار الضرٌبة وكٌفٌة تحصٌلها. 09

 المشاكل الفنٌة للضرٌبة وآثارها االقتصادٌة. 51

 (.5من المادة ) 3،5،0ضرٌبة الدخل فً العراق ،الفقراتوعاء  50

 (.5من المادة ) 6،5،4وعاء ضرٌبة الدخل فً العراق ،الفقرات 55



 نطاق سرٌان الضرٌبة ومبدأ السنوٌة. 53

 /تمارٌن عملٌة.االعفاءات والسماحات  54

 التنزٌالت/تمارٌن عملٌة . 55

 /أمثلة عملٌة وتمارٌن .الضرٌبٌة وترحٌلها خصم الخسائر  56

 سعر الضرٌبة وطرائق تقدٌر الدخل الخاضع لها / أمثلة عملٌة وتمارٌن . 57

 االعتراض على تقدٌر الضرٌبة وكٌفٌة جباٌتها . 58

 ها .وسعر عاءهامفهوم ضرٌبة العقار و 59

 االعفاء من ضرٌبة العقار وطرائق تقدٌرها / أمثلة عملٌة وتمارٌن. 31

 مفهوم ضرٌبة العرصات وعاءها وسعرها واالعفاءات منها وطرائق تقدٌرها  30

 علم المالٌة العامة والتشرٌع المالً للدكتور طاهر الجنابً. الكتب المنهجية/

 الكتب المنهجية المساعدة /

 مقدمة فً علم المالٌة العامة والمالٌة العامة فً العراق د.عبد العال الصكبان.-0

 العامة والتشرٌع المالً والضرٌبً د.عادل فلٌح العلً.المالٌة -5

 الدرجات

 االمتحان النهائي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 االمتحان االول
51 

 النشاط
1 

 االمتحان االول
51 

 النشاط
1 

06 

     

 المشاريع

 الدرجة التاريخ وصف المشروع عنوان المشروع

 
 
 

   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج اليمكن تغييرها خالل الفصل الدراسي
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