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 الممخص: 
الضتتتتتريدىا ودراستتتتتة ت تتتتتور أركتتتتتان وايكتتتتتل الن تتتتتام تستتتتتتلدر الدراستتتتتة الةاليتتتتتة دراستتتتتة 

اإلصالةات الضريدية التى أجرتلا دولة الكويت عمى ن املا الضريدى دما يتوافق مت  
ريدية( المتغيتترات اإلقتصتتادية العالميتتةا ودراستتة الليكتتل الضتتريدى ةأنتتوا  ا وعيتتة الضتت

متتتن أجتتتل تةديتتتد أ  ا وعيتتتة الضتتتريدية المة تتتز  لمنمتتتو وأثتتترل عمتتتى النمتتتو اإلقتصتتتاد  
 . وكانتتتت أاتتتم النتتتتاوص التتتتى توصتتتمت إليلتتتا الدراستتتة اتتتى إستتتتيعا  الد التتتة اإلقتصتتتاد

وزياد  اإلنتاج المةمى والتوس  فى ةجتم الصتادرات دلتدر تة يتق فتاور تجتار  ومتن 
  ثم رف  معدل النمو اإلقتصاد .

توصتتى الدراستتة دارتدتتا  ا وعيتتتة اإلدباريتتة متت  دعضتتلا التتدعر وباصتتتة  التوصييية: 
التجتتتار  والمتتتال متتت  السياستتتة الضتتتريدية وأيضتتتا الضتتتراو  عمتتتى ارتدتتتا  الضتتتراو  عمتتتى 

 الدبل وصافى ا رداح والضراو  عمى البدمات.
 .ا وعية الضريديةا  اإلقتصاد النموا الليكل الضريدىالكممات اإلفتتاحية: 

  :مقدمة
عاودات ةيث تدمغ مصدرا رويسيا في االيرادات العامة ددولة الكويت تشكل الضراو  

% من االيرادات العامة لمضراو  واي المكون الرويسي 93الن   اكثر من  ضراو  
لدنود الميزانية بالل الب   المبتم ة واي تمثل المصدر الرويسي كمصدر لاليرادات 

 واالن اق العام عمي دنود الميزانية.
 مشكمة الدراسة:

 ريق مايتم يثار الجدل ال اوم ةول أامية الدور الذ  تمعده السياسة الضريدية عن 
ع اءات ضريديةا وابتالر السياسة الضريدية وتوجيلاتلا من آن  ت ريرل من ةوافز وا 
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آلبر دلدر جذ  وتشجي  اإلستثمارات المةمية وا جندية وبمق فرص العمل لدعم 
ك اء  النمو اإلقتصاد ا ةيث تعد الةوافز واإلع اءات الضريدية إيرادات ضريدية 

يرادات العامة لمدولة الالزمة لنإن اق عمى مت مدات مضةى دلا وتؤثر عمى ةجم اإل
 التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

 أهداف الدراسة:
 أركان وايكل الن ام الضريدى.دراسة  -1
دراسة ت ور اإلصالةات الضريدية التى أجرتلا دولة الكويت عمى ن املا  -2

 الضريدى دما يتوافق م  المتغيرات اإلقتصادية العالمية.
لليكل الضريدى ةأنوا  ا وعية الضريدية( وأثرل عمى النمو اإلقتصاد  دراسة ا -3

 من أجل تةديد أ  ا وعية الضريدية المة ز  لمنمو اإلقتصاد .
 

 المفاهيم النظرية المتعمقة بموضوع الدراسة:
  :دور الضرائب في الميزانية العامة لمدولة

انية الدولة ةيث تتنو  مصادر تشكل الضراو  المصدر الرويسي لاليرادات العامة دميز 
 ايرادات الضراو  في االقتصاد الكويتي الي:

 % من ةصيمة الضراو  سنويا93.7ضراو  الن   والغاز والبام وتمثل اكثر من  -أ
 :كاًل منضراو  عمي غير النشا  الن  ي وتشمل  -ب

 الضراو  عمي صافي الدبل واالرداح -
 الضراو  والرسوم عمي الممتمكات -
 وم عمي السم  والبدماتالضراو  والرس -
 الضراو  والرسوم عمي التجار  والمعامالت -
 ضراو  البدمات -
 الضراو  الرأسمالية -
 

 :مساهمة االيرادات الضريبية في المصروفات لمميزانيةتطور 
 ( مساامة االيرادات الضريدية ةس  اوعيتلا المبتم ة في 1ويوضح الجدول رقم ة
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 يتضح ان اجمالي االيرادات الضريدية من االيرادات والمصروفات وااللتزامات ةيث
مميون د.ك  6925دعد ان كانت  2010/2011مميون د.ك في  8617الن   دمغت 

دينما ساامت  .2010/2011% من ميزانية 88.7ودنسدة  2009/2010في 
مميون  109مميون د.ك دعد ان كانت  71الضراو  عمي صافي الدبل واالرداح دنةو 

% والضراو  والرسوم عمي الممتمكات دنةو 0.7ودنسدة  2009/2010د.ك في 
ودنسدة  2010/2011مميون د.ك في  16مميون د.ك دعد ان كانت نةو  11.4
مت الضراو  عمي الرسوم عمي السم  والبدمات دنةو ااوس % من االيرادات.0.11

تمثل نةو  2009/2010مميون د.ك في  2.252مميون د.ك دعد ان كانت  2.328
وساامت الضراو  والرسوم عمي التجار  . % من االيرادات الضريدية0.02

 223ارت عت الي نةو  2009/2010مميون د.ك في  2.30والمعامالت الدولية نةو 
 .2010/2011مميون د.ك في 

 

 :2202/2200 العامة بدولة الكويت هيكل االيرادات الضريبية في ايرادات الموازنةتطور 
ةيث  2009/2010( الةسا  البتامي لميزانية العام المالي 2دول رقم ةجيوضح الو 

مميون  16585يوضح ان اجمالي االيرادات الضريدية عمي الن   والغاز دمغت نةو 
% من اجمالي االيرادات الضريدية دالميزانية والضراو  عمي الدبل 93.8د.ك ودنسدة 

% من االيرادات الضريدية 0.53دنسدة مميون د.ك و  94وصافي االرداح دمغت نةو 
% والضراو  0.05مميون د.ك ودنسدة   9والضراو  والرسوم عمي الممتمكات نةو 

% والضراو  عمي 1.1مميون د.ك ودنسدة  119والرسوم عمي السم  والبدمات 
 238% وااليرادات والرسوم المتنوعة 3.2مميون د.ك ودنسدة  566.3البدمات نةو 

مميون د.ك  1.97% وااليرادات الضريدية الرأسمالية نةو 1.3دة مميون د.ك ودنس
ايرادات ضراو  تدمغ و . % من االسرادات الضريدية2.3نةو % تمثل 0.01ودنسدة 

من اجمالي االيرادات في  6.5مميون د.ك دنسدة  636البدمات نةو 
من  1.61مميون د.ك دنسدة  157وضراو  والرسوم المتنوعة ةوالي  .2010/2011

 2009/2010مميون د.ك في عامي  1وضراو  الرأسمالية نةو  االيرادات الضريدية.
 مميون  1103دينما االيرادات غير الن  ية نةو  ايضا مميون د.ك. 2010/2011ا 
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 )مميون د.ك(2200 /2202معام المالي ل دولة الكويت الحساب الختامي لميزانية :(2جدول رقم )

 2010/2011وزار  الماليةا شوون المةاسدة العامةا الميزانية العامة لمدولا لمسنة المالية  :المصدر
 

 .2010/2011% من ايرادات الضراو  في الميزانية في 11.3 د.ك تمثل نةو
 

 :2205-2203 دولة الكويت الهيكل الضريبي لموازنةتطور 
( ايكل الضراو  الم در  والمةصمة في ميزانية اعوام 3ويوضح الجدول رقم ة

مميون د.ك في عام  720ةيث قدرت دنةو  2014/2015ا  2013/2014
 مميون د.ك. 35,1ا المةصمة في ن س العام نةو دينم 2013/2014
% من 11مميون د.ك من الضراو  عمي صافي الدبل واالرداح ودنسدة  790منلا 

 % من الم در93.4مميون د.ك ودنسدة  73,8اجمالي الضريدة تم تةصيل مدمغ 
 % من االيرادات 5.0مميون د.ك  ودنسدة  36وضريدة الدبل من شركات غير الن   

 2202/2200 2222/2202 البيان
 االيرادات النفطية

 الضرائب عمي صافي الدخل واالرباح
 الضرائب والرسوم عمي الممتمكات

 الضرائب والرسوم عمي السمع والخدمات
 الضرائب والرسوم عمي التجارة

 ايرادات الخدمات
 االيرادات والرسوم المتنوعة

 االيرادات الرأسمالية
 االيرادات غير النفطية

6925 
109 
16 

2.252 
2.30 
633 
159 

1 
1150 

8617 
71 

11.4 
2.328 
223 
636 
157 

1 
1103 

 9719 8074 اجمالي االيرادات
 17282 12923 اجمالي المصروفات

 6591- 4042- الفائض والعجز
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 – 2203/2204 لدولة الكويت هيكل الضرائب المقدرة والمحصمة :(3قم )جدول ر 
 مميون د.ك                        2204/2205

 2204/2205 2203/2204 البيان
الضرائب 
 المقدرة 

(0) 

الضرائب 
المحصمة 

(2) 

الضرائب 
 المقدرة

 الضرائب عمي صافي الدخل واالرباح
 ضريبة الدخل من شركات غير نفطية

 ضرائب عمي صافي االرباح
 الضرائب والرسوم عمي الممتمكات

 ضرائب ورسوم نقل الممكية
 الضرائب والرسوم عمي السمع والخدمات

 الضرائب والرسوم القيد والتسجيل
 ايرادات الرسوم والمعامالت وعمي التجارة

 االيرادات والرسوم الجمركية

79.0 
36.0 
43.0 
17.5 
17.5 
3.6 
3.6 

260.0 
260.0 

73.8 
 
 
15.0 
 
2.3 
 
 
259 

85.0 
 
 
17.5 
 
2.1 
 
 

225.2 
 32223  022 االجمالي

 – 2013/2014وزار  الماليةا شوون المةاسدة العامةا الميزانية العامة لمدولا لمسنة المالية  :المصدر
2014/2015. 

 

% من االيرادات 6.0مميون د.ك ودنسدة  43الضريدية وضراو  صافي االرداح 
مميون د.ك تم تةصيل  17.5الضراو  والرسوم عمي الممتمكات نةو  وقيمة الضريدية

 .%2.4مميون د.ك ودنسدة  15
% وضالاو  ورسوم 2.5مميون د.ك ودنسدة  17.5والضراو  عمي رسوم ن ل الممكية 

 % من اجمالي االيرادات الضريدية.0.5مميون د.ك ودنسدة   3.6ال يد والتسجيل 
% 36.11مميون د.ك ودنسدة  260ت التجارية نةو والضراو  عمي الرسوم والمعامال

 من اجمالي الضريدة.
 

 :2200 – 2222 لدولة الكويت تطور الموازنة العامة
 – 2009ت ور االيرادات الكمية من مصادراا بالل ال تر  ( 5ا 4ة يوضح الجدولين

 والتي تمثمت في مصدرين اما:  2017
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 :ايرادات النفط وايرادات غير النفط
 % من ةجم ايرادات الميزانية بالل تمك ال تر .93.8ويمثل ايرادات الن   نةو 

% من ةجم ايرادات الميزانية بالل تمك 93.8دينما تمثل مصادر الغير ن  ية نةو 
 ال تر .

مثل المصدر الثاني % بالل تمك ال تر  واي ت6دينما تمثل مصادر الغير ن  ية نةو 
  .لتمويل الميزانية بالل ال تر  المشار اليلا

 2009/2010مميون د.ك عام  17.7ودنسدة الجمالي االيرادات تراجعت من نةو 
 .2016/2017مميار د.ك في  13.6الي نةو 

ودنسدة  2009/2010مميون د.ك في عام  16.6ساامت ايرادات الن   دنةو 
% من 84.3ودنسدة  2016/2017في عام مميون د.ك  8.6% ونةو 93.8

 االيرادات.
 18.9الي نةو  2009/2010مميون د.ك في  11.2وارت   ةجم الن  ات من نةو 

 مميون د.ك.
ويتضح تراج  االيرادات وزياد  االن اق بالل تمك ال تر  مما يت م  معه العمل عمي 

لتة يق مزيدا من االيرادات  ت ديق الةوافز والتشجي  والمزايا لزياد  االيرادات الضريدية
 لمميزانية وتة يز االنش ة االقتصادية والمشاري  وال  اعات االقتصادية والمالية.

 
 :2200 – 2223تطور النفقات الفعمية لمميزانية خالل السنوات 

( ت ور الن  ات ال عمية لمميزانية بالل ال تر  من 6ةيث يوضح الجدول رقم ة
مميون د.ك في  18.3رت ا  ةجم االن اق من نةو ويوضح الجدول ا 2008/2017
 18.9ثم الي نةو  2015/2016مميون د.ك في  19.2الي نةو  2008/2009

 .2016/2017مميون د.ك في 
% من اجمالي الن  ات عام 92ويوضح الجدول ان اجمالي الن  ات الجارية تمثل نةو 

 2016/2017% عام 88.4تراجعت  2008/2009
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 التوصيات:
دارتدتتتا  ا وعيتتتتة اإلدباريتتتة متتتت  دعضتتتلا التتتتدعر وباصتتتة ارتدتتتتا  توصتتتى الدراستتتتة  -

الضتتتراو  عمتتتى التجتتتار  والمتتتال متتت  السياستتتة الضتتتريدية وأيضتتتا الضتتتراو  عمتتتى التتتدبل 

 وصافى ا رداح والضراو  عمى البدمات.

 المراجع:

 .دنك الكويت الو ني االماليةوزار  ا الكويت-0

 .ميزانية الوزارات وااليرادات الةكومية وزار  الماليةالكويتا ا -2

وزار  الماليةا شوون المةاسدة العامةا الميزانية العامة لمدولا لمسنة  االكويت -3
 .2014/2015 – 2013/2014المالية 

الماليةا شوون المةاسدة العامةا ادار  التوجيه والتن يما موجز وزار   االكويت -4
 .2010-2009تامي لالدار  المالية الدولية الةسا  الب

وزار  الماليةا شوون المةاسدة العامةا الميزانية العامة لمدولا لمسنة ا الكويت -5
 .2011-2010المالية 
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THE IMPACT OF THE TAX STRUCTURE ON THE ECONOMIC 

GROWTH OF THE STATE OF KUWAIT 
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Technology and Development - Zagazig University - Egypt 

ABSTRACT:  

          The current study aims to study the pillars and structure of the 

tax system, study the development of tax reforms carried out by the 

State of Kuwait on its tax system in line with global economic 

changes, and study the tax structure (types of tax bases) and its impact 

on economic growth in order to determine which tax bases stimulate 

economic growth. 

          The most important findings of the study were the absorption of 

unemployment, the increase of domestic production and the expansion 

of the volume of exports in order to achieve a trade surplus and then 

raise the rate of economic growth.  

 Conclusively, the study recommends the association of savings 

vessels with each other, especially the association of taxes on trade 

and money with tax policy, as well as taxes on income, net profits and 

taxes on services. 

Keywords: Tax structure, Economic growth, Tax bases. 

 


