
 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 الحقوقكلية 

Faculty of Law  

 

 "العدالة والحق " 

Justice & The Right"" 

 " " عراقة وجودة

Tradition and Quality"" 
 QF60/0408-3.0 القانون / كلية الحقوق  فيذ مهام لجنة الخطة الدراسية في قسم:تن إجراءات – الوصف التفصيلي للمادة الدراسية

 

QF60/0408– page 1/3 

 

 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 2221660 رقم المادة المالية العامة والتشريع الضريبي اسم المادة الدراسية
 المدخل الى علم القانون  للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
ظم ماليممة الدولممة ومي موا ينامما ووارداتامما مممع الترطبم  علممى التيبيقممات التشممريعية تتضممن ذممال المممادس دراسمة السممع والقواعممد التممي تمن    

 لاال السع وي التشريع المالي الردني. ويتناول المنااج التدريسي للمادس المواضيع الرئيسية التالية:
، نفقات الدول، موارد الدولة( وبخاصة مناا المدخل إلى علم المالية، المباديء واالتجاذات الحدبثة وي المالية العامة )وموا نة، الدولة

تحلبممل الضممرائم المباشممرس وتيوراتامما الماليممة واالجتماعيمممة وارصممرحية. ثممم بجممري ترطبمم  ذممماا المنامماج علممى دراسممة موضمموعية لذمممم 
 ضريبي وي المملكة.التشريعات المالية الردنية وي الدستور الردني، ووي قانون الموا نة الردنية ووي التشريع ووي التشريع ال

 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 التشريع المالي والضريبيعليها  تنمية فهم الطلبة للمبادئ العامة التي يقوم  الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 مقدرس اليلبة على استقصاء المبادئ الساسية للتشريع المالي والضريبي. 1.1
 لبة على التفريق ببن المالية العامة والخاصة.مقدرس الي 1.1
 مقدرس اليلبة على التفريق ببن المالية العامة والتشريع المالي. 1.1

 تنمية فهم الطلبة بإيرادات الدولة العامة من ضرائب ورسوم وقروض عامة الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 ادات العامة وتحدبد المصدر المناسم وباا.القدرس على تمب  مختلف مصادر اربر  1.1
 واقعية وقانونية تببن يرق اللجوء الى طل مناا من قبل الدولة. متجار  1.1

 تطوير مهارات الطلبة بالموازنة العامة من حيث اعدادها واعتمادها وتنفيذها طرق الرقابة عليها الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 وصف اريار الدستوري للموا نة العامة. القدرس على 1.1
 القدرس على وحص التفاعل ببن السلية التنفباية والبرلمان وي إقرار الموا نة. 1.1
 القدرس على تجدبد الوسائل القانونية والجاات المعنية بمتابعة الموا نة. 1.1

 تطوير مهارات الطلبة بالضرائب العامة الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 هدف الرابع لل

 القدرس على مقارنة االحطام الميبقة على ضرائم االوراد ومختلف أنواع الابئات. 1.1
 القدرس على تجدبد السليات الضريبية اات الصلة ونياق سلياتاا وصرحياتاا. 1.1
 القدرس على وضع سياسة ضريبية جدبدس وتوقع نتائجاا المحتملة على جميع االعمال. 1.1

 .6210المالية العامة والتشريعي الضريبي، د.اعاد حمود القيسي، دار الثقاوة للنشر والتو يع، عمان  -1 مد:الكتاب المعت

 المراجع العلمية:

 .6212ط، دار الثقاوة للنشر والتو يع، عمان 1د/صخر عبد هللا الجندي، التشريع المالي والضريبي،  -1
دار وائمل  –جااد سعبد الخصماونة  – لية ووقًا للتشريع الردنيالمالية العامة والتشريع الضريبي وتيبيقاتاا العم -1

 6222 1ط –عمان  –

 .6223 1ط –عمان  –دار الحامد   –د. عادل علي وليح العلي  –المالية العامة والتشريع المالي والضريبي  -1

 .1811 –دمشق  –د. عصام بشور  –المالية العامة والتشريع المالي 
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 التوزيع الزمني    

عدد  سبو اال
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 المدخل إلى علم المالية العامة, مفهوم علم المالية.
 تعريفه, خصائصه, مصادره.

 القواعد العامة لعلم المالية العامة.
  17 – 7ص 

11 
1 
1 
1 

 النفقات العامة.
 التعريف بالنفقات العامة, والتفرقة بين النفقة العامة والخاصة.
 حجم النفقات العامة وتقسيماتها واآلثار العامة للنفقات العامة.

  13 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 حجم النفقات العامة.
 تقسيم النفقات العامة.

 اآلثار العامة للنفقات العامة.
  71 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

  39 – 77ص  امـة.أنـوا  اإليرادات الع

19 
1 
1 
1 

  111 – 37ص  إيرادات الدولة من الرسـوم.

10 
1 
1 
1 

 إيرادات الدولة من الضرائب.
 المبادئ العامة للضرائب.

 اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية للضرائب
  181 – 111ص 

17 
1 
1 
1 

  177 – 109ص  وأنواعها. –تعريفها  –القروض العامة 

18 
1 
1 
1 

 م القروض العامة.أصول تنظي
  137 – 177ص  تطبيقاتها العملية من واقع التشريع األردني.

13 
1 
1 
1 

 الموازنة العامة, تعريفها.
 مبدأ سنوية الموازنة العامة.

 مبدأ شمول وشيو  الموازنة العامة.
  117 – 117ص 

11 
1 
1 
1 

 المراحل التي تمر فيها الموازنة العامة.
 تنفيذها.اعتماد الموازنة العامة و 

 الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
  193 – 117ص 

11 
1 
1 
1 

 الضرائب المباشرة, كالضريبة على الدخل.
 مصادر الدخل الخاضعة للضريبة والمعفاة منها.

  119 – 101ص 
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11 
1 
1 
1 

  181 – 191ص  التكاليف العامة التي يتوجب مراعاتها عند فرض الضريبة على الدخل.

11 
1 
1 
1 

 طرق تقدير الضريبة على الدخل.
 طرق الطعن في تقدير الضريبة على الدخل.

 .مراحل الطعن في تقدير الضريبة قضائيا  
  191 – 113ص 

11 
1 
1 
1 

 الضرائب غير المباشرة )الضريبة العامة على المبيعات(.
 أنوا  اإليرادات.

 .المكلفين باإلقرار الضريبي
  80 – 11ص 

19 
1 
1 
1 

 لغاؤه.التسجيل وا  
 التسجيل اإلجباري واإلختياري.

 .التزامات المسجل وخصم الضريبة وردها واإلعفاء منها
  111 – 31ص 

10 
1 
1 
1 

 المنازعات في الضريبة العامة على المبيعات.
 المنازعات المدنية.
 . المنازعات الجزائية

  177 – 111ص 

 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشارطة    = 
 %11=   متحان الولاال

 %11=  االمتحان الثاني
 %91= االمتحان الناائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %91=   الفصل اعمال 
 )تقارير، أبحاث، امتحانات بومية( 

 %91=  االمتحان الناائي

 
 

 11/11/1117 تاريخ االعتماد الدكتور/ محمد خليل أبو بكر اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 )بتم تحدبثاا وي طل وصل دراسي وتعبأ من قبل مدرع المادس(ات إضافية: معلوم

 323 رقم المكتب الدطتور ذشام حامد الكساسبة  مدرس المادة
 Hish_Kasasbeh@yahoo.com البريد االلكتروني 121  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 0022-3022الحد ، الثرثاء، الخميع: 

 16022 -11022ء :ارثنبن ، الربعا
 


