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 المالية العامة و التشريع المالي اسم المادة
 النظرية العامة في المالية العامة ، التشريع المالي و الضريبي مقرر الفصل
  أهداف المادة

               Uأهمية مادة المالية العامة و التشريع المالي 
تتجلى أهمية دراسة المالية العامة في أثرها المباشر وغير المباشر على 

حياة كل فرد من أفراد المجتمع بشكل خاص وفي المجتمع ككل ككيان واحد 
بشكل عام ، فعناصر المالية المتمثلة بالنفقات العامة و االيردات العامة و 
الموازنة العامة تتداخل في الجوانب االجتماعية و االقتصادية و السياسية 

للدولة ، ويبين الوظائف الملقاة على عاتق الدولة ودورها في إشباع 
الحاجات العامة المتسعة يوما بعد يوم ، فعلى مالية الدولة يستند هيكلها و 

مقدرتها و إمكانياتها، فكلما كانت مالية الدولة مرتكزة على أسس سليمة كلما 
 كانت هذه الدولة أقوى و أكفأ .

فالطالب بدراسته لهذه المادة تتكون لديه الصورة الواضحة عن وظائف 
الدولة وصور انفاقها و مواردها المتعددة وسبل تحقيق الموازنة بين النفقات 

و اإليرادات ، و من جهة أخرى يتطرق المنهج الى التشريعات المالية 
ومنها التشريعات الضريبية بشكل مفصل فيما يخص ضريبة الدخل و 

ضريبة العقار وضريبة العرصات وما يتعلق بها من قوانين والتعديالت 
 التي تطرأ على هذه القوانين .

 
 

التفاصيل األساسية 
 للمادة

النفقات العامة ، االيردات العامة، الموازنة العامة ، التشريع الضريبي في 
 العراق 

 المالية العامة و التشريع الضريبي الكتب المنهجية

 التعديالت التشريعية للقوانين و التعليمات  المصادر الخارجية

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 الجامعة :جامعة بغداد

 الكلية :كلية القانون

 المرحلة :الثانية

اسم المحاضر الثالثي :د.بان صالح 
 عبدالقادر

 اللقب العلمي :مدرس

 المؤهل العلمي :دكتوراه قانون 

  :كلية القانونمكان العمل

 



20%  10%  70% 

  معلومات أضافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

الحاجات العامة و  25/9 1
الحاجات الخاصة 

ومعايير التمييز 
بينها ،عالقة المالية 

العامة بالعلوم 
السياسية و بعلم 

 االقتصاد و بالقانون

 ربما يتأخر عرض  
المحاضرة حسب 

الظروف و 
 المستجدات 

النفقة العامة معناها  30/9 2
، عناصرها صور 

 النفقات العامة

  

 التقسيم االقتصادي  7/10 3
للنفقات العامة 

مقومات النفقات 
العامة حدود وحجم 

 النفقات العامة

  

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 الجامعة :جامعة بغداد

 الكلية :كلية القانون

 المرحلة :الثانية.

 اسم المحاضر الثالثي :د.بان صالح عبد القادر الصالحي

 اللقب العلمي :مدرس

 المؤهل العلمي :دكتوراه قانون

  :كلية القانونمكان العمل



ظاهرة زيادة النفقات  14/10 4
العامة األسباب 

الحقيقة واألسباب 
 الظاهرية

  

اآلثار االقتصادية  21/10 5
 للنفقات العامة

  

   اإليرادات العامة 28/10 6
الثمن العام و  4/11 7

 الرسوم
  

   القروض العامة 11/11 8
انواع القروض  18/11 9

 العامة
  

الطبيعة االقتصادية  25/11 10
 للقروض و القانونية

 العامة

  

التنظيم الفني  30/11 11
 للقروض العامة

  

   آثار القروض العامة 2/12 12
الموازنة العامة ،  9/12 13

 اهميتها ،دورها
  

قواعد الموازنة  16/12 14
 العامة

  

تنفيذ الموازنة العامة  23/12 15
،الرقابة على تنفيذ 

 الموازنة

  

16     
   عطلة نصف السنة  

النظرية العامة  23/2 17
 للضريبة

  

التنظيم الفني  26/2 18
 للضرائب

  

االثار االقتصادية  4/3 19
 للضرائب

  

الضرائب المباشرة  11/3 20
في العراق ضريبة 

 الدخل

  

اوعية ضريبة  18/3 21
 الدخل

  

تتمة االوعية  25/3 22
 الضريبية

  

نطاق سريان  1/4 23
ضريبة الدخل 

 ،سنوية الضريبة

  



االعفاءات ،  8/4 24
 السماحات

  

   التنزيالت 15/4 25
نقل مصدر الدخل و  22/4 26

الخسائرالواجبة 
 الخصم

  

سعر الضريبة ،  429/ 27
 تقدير الضريبة

  

طرق الطعن في  3/5 28
قرار تقدير 

 ضريبةالدخل

  

   ضريبة العقار 6/5 29
احتساب الضريبة  13/5 30

،االعفاءات ، أسس 
 التكليف

  

   ضريبة العرصات 20/5 31
:                                                         توقيع العميد :  توقيع األستاذ 
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 Public finance  and financial legislation 

 
Title 

 Course 
coordinator 

The importance of study of public finance in the impact of 
direct and indirect on the lives of every member of the 
community in particular and in society as a whole as a 

Course Objective  

University :Bagdad  university 

College : college of law                                  
                     

Department :general department                
                                

Stage : ph-in law                                            
             

Lecturer  name: d.Ban Salh Abdalkader  

Academic Status : COLLEGE  OF LAW            
                             

                                                

                                                 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Highr Education & 

Scientific  Research 

mailto:dr_ban_alsalhe@yahoo.com�


single entity in general, The elements of the financial of 
overhead and Margin of public and general budget interfere 
in the social, economic and political state, and shows the 
functions entrusted to the state and its role in satisfying 
public needs widening day after day, for the state finances 
is based on its structure and its ability and potential, the 
more the state finances were based on a sound basis 
whenever this country stronger and more efficient. 
Student studying for this article is composed has a clear 
image on the functions of the State and images are spent 
and their multiple ways of achieving a balance between 
expenditure and revenue, and on the other hand deals with 
the approach to financial legislation, including tax legislation 
in detail with respect to income tax and tax real estate and 
tax vacant land and related of laws and amendments that 
occur to these laws. 

 
Expenditure ,revenue ,budget tax  legislation in Iraq Course Description 

Finance law and  financial legislations  Textbook 

New legislation Refereneces 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
70%  10%  20%  

Course 
Assessment 

 General Notes 
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Course Weekly Outline 

 

Notes Lab. Experiment 
Assignments  

Topics Covered Date Week 

  
0T

Public expenditure
0T

, public 
revenue, 

0T

the general
0T

 
budget, tax legislation in 
Iraq 

 

25/9 1 

  
0T

General
0T

 
0T

needs
0T

 
0T

and
0T

 
0T

special 
needs and

0T

 
0T

criteria for the 
distinction

0T

 
0T

between them,
0T

 
0T

the 
relationship

0T

 
0T

of public 
finances

0T

 
0T

of 
political

0T

 
0T

science
0T

 
0T

and
0T

 
0T

the 
knowledge

0T

 economy and 
the law 

 

1/10 2 

  Maintenance of public 
meaning, elements of 
overhead images 

 

7/10 3 

  Economic division of 
public expenditure 
elements of public 
expenditure limits and the 
size of public expenditure 

 

14/10 4 

  Economic effects of public 
expenditure 

 

21/10 5 

  Public revenues 
 

28/10 6 

  The public price and fees 
 

4/11 7 

  Public loans 
 

11/11 8 

  Types of public loans 
 

18/11 9 

  
0T

Economic
0T2T

 
0T2T

and
0T2T

 
0T2T

legal
0T2T

 
0T2T

nature
0T2T

 
0T2T

of
0T

 
the loans of public 

 

25/11 10 

  Technical organization of 
public loans 

 

30/11 11 

  The effects of public loans 
 

2/12 12 

  The general budget, its 
importance, its role 

 
9/12 

13 



 
  Rules of the general 

budget 
 

16/12 14 

  Implementation of the 
general budget, the 
control of budget 
execution 

 

23/12 15 

    16 
  Half-year Break   

  The general theory of tax 
 

23/2 17 

  Technical regulation for 
taxes 

 

26/2 18 

  Economic effects of taxes 
 

4/3 19 

  Direct taxes, income tax in 
Iraq 

 

11/3 20 

 Questions 
about how to 
calculate tax 

 

Containers income tax 
 

18/3 21 

  Continued source tax 
 

25/3 22 

  Scope of the income tax, 
annual tax 

 

1/4 23 

  Exemptions, allowances 
 

8/4 24 

  Downloads 
 

15/4 25 

 Questions 
about how to 
calculate tax 

 

A source of income and 
losses 

 

22/4 26 

 Questions 
about how to 
calculate tax 

 

Tax rate, tax assessment 
 

29/4 27 

  Ways to challenge the 
decision to estimate the 
income tax 

 

3/5 28 

  Property tax 
 

6/5 29 

  Tax, exemptions, he 
founded the 
commissioning 

13/5 30 
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