
 سيمينار ضريبة

 دعم العمالة الوطنية
 

 إدارة الفحص والمطالبات الضريبية

 بالتعاون مع

 إدارة الخضوع الضريبـي والتخطيط

 
 

قامت وزارة المالية بوضع الضوابط الخاصة بتطبيق الفقرة األولى من المادة  •

 بشأن فرض ضريبة دعم العمالة ٢٠٠٠ لسنة ١٩رقم من القانون ) ١٢(

إصدار مجموعة من القرارات الوزارية والتعاميم لوضع آلية بالوطنية وذلك 

 .احتساب وتحصيل ضريبة دعم العمالة الوطنية

 
 

 ن ضريبةأبش القرارات الوزارية والتعاميم الصادرة

 دعم العمالة الوطنية

 
 

 ٢٠٠١لسنة ) ٣٧(تعميم داخلي رقم      

 ٢٠٠١لسنة ) ٢٦(قرار وزاري رقم     

 ٢٠٠٢ لسنة )٢٤(قرار وزاري رقم     

 ٢٠٠٤لسنة ) ٥(قرار وزاري رقم     

 ٢٠٠٥لسنة ) ٢٣(   قرار وزاري رقم  

 ٢٠٠٦لسنة ) ٢٤(   قرار وزاري رقم  
 



 القرار الوزاري

 ٢٠٠٦لسنة ) ٢٤(رقم 
 

 المادة األولى
 

 المشار إليه بواقع ٢٠٠٠ لسنة ١٩تفرض الضريبة المقررة بالقانون رقم  

مقدمة لسوق الكويت لألوراق المالية من من صافي األرباح السنوية ال% ٢,٥

 . الشركات الكويتية المدرجة
 

 المادة الثانية
 

 المشار إليه أن ٢٠٠٠ لسنة ١٩  على الشركات الخاضعة ألحكام القانون رقم  

تقدم اإلقرار الضريبي مدققا من قبل أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة لدى وزارة 

 والتخطيط في أو قبل اليوم الخامس المالية وذلك إلدارة الخضوع الضريبي

عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة وسداد الضريبة 

 :المستحقة مع اإلقرار على أن يرفق به اآلتي 
 

 .الميزانية العمومية والقوائم المالية .١

 . المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية .٢

 .      محضر الجمعية العمومية .٣
 

ويجوز إلدارة الفحص والمطالبات الضريبية أن تمنح تمديدات لتقديم        

اإلقرارات الضريبية وسداد ضريبة دعم العمالة الوطنية عندما تبين الشركات 

 . أن مثل هذه التمديدات ضرورية٢٠٠٠لسنة ) ١٩(الخاضعة للقانون رقم 
 
 
 



 المادة الثالثة
 

 -:اآلتي ألغراض حساب الضريبة يسمح للشركات بخصم 
 
 

التوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة من شركات مدرجة سبق  

 .محاسبتها عن نفس القانون

حصة األرباح التي حصلت عليها الشركة من شركات زميلة أو تابعة غير  

 .مجمعة ومدرجة سبق محاسبتها عن نفس القانون

من قبل الغزو التعويضات التي تحصل عليها الشركة نتيجة لخسائر لحقت بها  

 .العراقي
 

 المادة الرابعة
 

إذا ختم حساب أحد السنين بخسارة فإن الشركة ال تخضع للضريبة عن      

هذه السنة وال تخصم هذه الخسارة من أرباح السنوات التالية الخاضعة 

 .للضريبة
 

 المادة الخامسة
 

يحق إلدارة الفحص والمطالبات الضريبية فحص اإلقرار الضريبي       

المشار إليه في المادة الثانية ومراجعته ولها أن تجرى تعديال عليه على ضوء 

المستندات المؤيدة له وكافة الوقائع الثبوتية، كما يحق لها الربط التقديري على 

 .الشركات التي لم تلتزم بتقديم اإلقرار الضريبي 
 



 بطريقة ويكون للشركة الحق في حالة تعديل اإلقرار الضريبي أو الربط     

التقدير أن تعترض خالل ستين يوما من تاريخ إخطارها بكتاب الربط ويحق 

لها أن تطعن خالل ثالثين يوما من تاريخ استالمها كتاب الرد على االعتراض 

أو انقضاء الفترة المحددة للنظر في االعتراض، وذلك وفقا لإلجراءات 

 والقرار اإلداري رقم ١٩٩٧ لسنة ١٦والقواعد المقررة بالقرار الوزاري رقم 

 .  وتعديالته و إال أصبحت الضريبة نهائية وواجبة السداد١٩٩٨ لسنة ٧٣
 

 المادة السادسة
 

تعامل الشركة الخاضعة للضريبة على أنها وحده ضريبية مستقلة على أن       

يراعى خصم الضرائب المدفوعة عن أرباح الشركات التابعة المجمعة 

ل للشركة األم والتي سبق محاسبتها وفقا لنفس المدرجة ضمن قائمة الدخ

 .القانون
 

 المادة السابعة
 

على إدارة الفحص والمطالبات الضريبية إبالغ اإلدارة القانونية بالوزارة       

عن الشركات التي تقدم بيانات غير صحيحة أو لم تقدم اإلقرارات الضريبية 

أخرة عن سداد الضريبة  وكذلك الشركات المتبقصد التهرب من دفع الضريبة

 الالزمة  وذلك التخاذ اإلجراءات القانونيةالمستحقة من واقع الربط الضريبي

 .بشأنها
 
 

 

 
 



 المادة الثامنة
 

) ٥( والقرار الوزاري رقم ٢٠٠٢لسنة ) ٢٤(يلغى القرار الوزاري رقم      

 . المشار إليهما٢٠٠٤لسنة 
 
 

 المادة التاسعة
 

 الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت يعمل بهذا القرار على      

لألوراق المالية التي تنتهي فترتها المالية أو تعتمد ميزانيتها اعتبارا من 

 . وما بعدها٣١/١٢/٢٠٠٦
 

 المادة العاشرة
 

 .على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 اإلقرار الضريبي

 

 :تاريخ اإلدراج                                :الشركةاسم 

  :القطاع                   :السنة المالية المنتهية في

 :       رقم القيد في البورصة

 

 xxx                           المجمعةاألرباح السنوية حسب البيانات المالية 

 :يستبعد

 )(xxx                           إيرادات تعويضات من األمم المتحدة    

 توزيعات أرباح نقدية من شركات مدرجة 

 )(xxx                                        في سوق الكويت لألوراق المالية 

 حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة أو التابعة غير المجمعة 

 )(xxxن نفس القانون  والمدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية تم محاسبتها ع

 xxx                     ٢٠٠٠ لسنة ١٩صافي األرباح الخاضعة للقانون رقم 

 xxx%                                           ٢,٥الضريبة المستحقة بواقع 

 xxx                 مدرجة مجمعة ضرائب مدفوعة من شركات تابعة : يخصم

 xxx                                               الضريبة الواجب سدادها    

 xxx                                                      المسدد الفعلي: يخصم

 xxx                                                             الباقي المستحق

 

 

 

 



 ضوابط تنفيذ المادة

 الثالثة والسادسة

 

المادة الثالثة والمادة السادسة إلى معالجة االزدواج الضريبي بين   أشارت  

 .٢٠٠٠لسنة١٩الشركات الخاضعة للقانون رقم 

المواد المشار إليها بما يتفق مع مصلحة ضوابط تنفيذ وضح نود أن ن لذا    

 : على النحو التاليالوزارة

 

سبتها على نفس سبق محا التوزيعات النقدية المستلمة من شركات مدرجة: أوالً 

 القانون

 

 التوزيعات النقدية المستلمة من شركات كويتية مدرجة -١

 

التوزيعات النقدية التي حصلت عليها من شركات الخاضعة تخصم الشركة      

سبق محاسبتها عن بشكل مباشر أو من محفظة استثمارية والتي كويتية مدرجة 

نقدية من التوزيعات الا على أن تقدم الشركة ما يثبت استالمه، نفس القانون

  .مدرجةالكويتية الشركات ال

 

 

   التوزيعات النقدية المستلمة من شركات خليجية مدرجة- ٢

 

 التوزيعات النقدية التي حصلت عليها من شركات  الخاضعةتخصم الشركة     

والتي سبق محاسبتها بشكل مباشر أو عن طريق محفظة استثمارية خليجية مدرجة 



  بطريقة النسبة والتناسب،المحققة من أنشطتها داخل دولة الكويتعن األرباح 

 -:ما يليوفقا لويجب على الشركة 

 

احد   من قبلاأن تقدم الشركة الخليجية بياناتها المالية وإقرارها الضريبي مدقق •

 .مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الوزارة
 

خليجية الشركات النقدية من التوزيعات الما يثبت استالمها أن تقدم الشركة  •

 .مدرجة ال

 

 مثال

 

في أسهم شركة خليجية وقد أدرجت الشركة % ٤تملك شركة كويتية نسبة      

ك توزيعات نقدية مستلمة من شركة . د٤٠،٠٠٠ل مبلغ ـان الدخـالكويتية في بي

كما قدمت الشركة الخليجية إلى وزارة المالية إقرار ضريبي معتمد من . خليجية

أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة، أقرت فيه عن أرباحها المحققة داخل دولة قبل 

 ١،٠٠٠،٠٠٠ك من أصل كامل أرباحها وقدرها . د٣٠٠،٠٠٠الكويت بمبلغ 

 .ك.د

 

الشركة  وعليه يتم خصم حصة الشركة من توزيعات األرباح النقدية من      

  -:الخليجية المدرجة كما يلي
 
 

 

 

 



 
 يجية المحققة رباح الشركة الخلأ  

         داخل دولة الكويت

 

   إجمالي ارباح الشركة الخليجية      

 

 ك. د٣٠٠،٠٠٠             

 ك. د١٢،٠٠٠= ك  . د٤٠،٠٠٠×        =                                  

 ك.د١،٠٠٠،٠٠٠            

 

 ق االستثمارية  ال يقبل خصم التوزيعات النقدية المستلمة من الصنادي-  ٣

 

   ال يقبل خصم المبالغ الناتجة عن بيع أسهم المنحة- ٤

 

 حصة األرباح التي حصلت عليها الشركة الخاضعة: ثانيا 

 من شركات زميلة أو تابعة غير مجمعة ومدرجة

 سبق محاسبتها على نفس القانون

 

   الشركات الكويتية- ١

 

ركات الزميلة أو التابعة الغير في أرباح الشالشركة الخاضعة حصتها خصم      ت

 مجمعة ومدرجة سبق محاسبتها عن نفس القانون على أن تكون الشركة الزميلة

على أن تقدم الشركة الخاضعة ، مملوكة بشكل مباشر من الشركة الخاضعة

 توزيعات النصيب الشركة الكويتية في× 

 المستلمة من الشركة الخليجية



المستندات الدالة على كيفية احتساب نصيبها من أرباح الشركة الكويتية الزميلة أو 

 .عة والمدرجةالتابعة الغير مجم

 

 مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرآة أ
صافي الربح مبلغ 

ك. د١،٠٠٠،٠٠٠  

 شرآة ب
 %٣٠تمتلك الشرآة أ بنسبة 

 ك. د١،٣٠٠،٠٠٠صافي الربح شامل الزميلة 
 تخصم الشرآة ب حصتها في أرباح الشرآة أ

 ك. د٣٠٠،٠٠٠% = ٣٠× ك . د١،٠٠٠،٠٠٠
 ك. د١،٠٠٠،٠٠٠= صافي الربح الخاضع 

 ك. د٢٥٠٠٠= ١،٠٠٠،٠٠٠× % ٢٫٥= الضريبة 

 )أم(شرآة ج 
 %٧٠تمتلك الشرآة ب بنسبة 

 تخصم من الشرآة ب التابعة بشكل مباشر 
حصتها من الضريبة المسددة من واقع 

 اإلقرار 
= يخصم ضريبة مسددة من شرآة تابعة

 ك. د٢٥٠٠٠× % ٧٠
 المطالبة بخصم األرباح وال يحق للشرآة ج

 التي حصلت
 عليها من الشرآة أ عن طريق الشرآة ب



 

 

 

   الشركات الخليجية- ٢

 

يسمح للشركة بخصم حصتها من أرباح الشركة الخليجية الزميلة أو التابعة      

الغير مجمعة والمدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية المحققة داخل دولة 

 -:الكويت كما يلي

 

 من قبل احد البياناتها المالية وإقرارها الضريبي مدققأن تقدم الشركة الخليجية  -أ

 .مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الوزارة
 
الغير  أن تثبت الشركة حصتها في أرباح الشركة الخليجية الزميلة أو التابعة - ب

 .مجمعة المعلن عنها في بيان الدخل وفقا لنسبة الملكية

 

ات الخليجية الزميلة أو التابعة  في أرباح الشرك حصتهاالشركةتخصم ال   -ج

 . والتي لم يسبق محاسبتها عن نفس القانونالغير مجمعة والمدرجة

 

     وتستخدم طريقـة النسبـة والتناسب الحتسـاب حصة الشركة في أرباح 

 :الشركة الخليجية الزميلة أو التابعة غير المجمعة والمدرجة كما في المثال التالي

 

 

 

 



 

 

 مثال

 

في أسهم شركة خليجية وقد أدرجت الشركة % ٤٠نسبة  ك شركة كويتيةتمل     

ك يخص حصتها من أرباح الشركة . د٤،٠٠٠،٠٠٠الكويتية في بيان الدخل مبلغ 

كما قدمت الشركة الخليجية إلى وزارة المالية أقرار ضريبي معتمد من ، الزميلة

محققة داخل دولة حها الاربأقبل احد مكاتب المحاسبة المعتمدة، أقرت فيه عن 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ك من اصل كامل أرباحها وقدرها . د٣،٠٠٠،٠٠٠الكويت بمبلغ 

 .ك.د

 

وعليه يتم خصم حصة الشركة من أرباح الشركة الخليجية الزميلة أو       

  -:التابعة الغير مجمعة المدرجة كما يلي

 

 

 أرباح الشركة الخليجية المحققة داخل دولة الكويت

  

  أرباح الشركة الخليجية ليجماإ      

 

 ك. د٣،٠٠٠،٠٠٠

 

 ك. د١٠،٠٠٠،٠٠٠

 

 

 ك. د   ١،٢٠٠،٠٠٠=ك . د٤،٠٠٠،٠٠٠× 
 

  الشرآة الخليجيةxآة الكويتية في أرباحنصيب الشر    ×
 



 

 

 أرباح الشركات التابعة المجمعة: ثالثاً 

 المدرجة والتي سبق محاسبتها

 وفقا لنفس القانون

 

  يجب أن تكون الشركة التابعة المجمعة المدرجة مملوكة بشكل مباشر من - ١

 الشركة الخاضعة

 

ات والمستندات التي توضح األرباح المجمعة من   تقدم الشركة البيان- ٢

 الشركة التابعة المدرجة

 

   األرباح المجمعة من شركات تابعة كويتية مدرجة- ٣

 

يسمح للشركة بخصم الضرائب المدفوعة من الشركات التابعة الكويتية        

المدرجة من واقع اإلقرار الضريبي والتي ال تشمل الضرائب المدفوعة من 

 .ت تابعة للشركة الكويتية التابعةشركا
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرآة أ
سددت ضريبة مبلغ 

ك. د١٠٠،٠٠٠  
 

)أم(شرآة ب   
%٨٠تمتلك الشرآة أ بنسبة   

ك. د١٥٠،٠٠٠الضريبة المستحقة مبلغ   
 تخصم من الشرآة أ  المسدد من واقع اإلقرار

ك. د٨٠،٠٠٠% = ٨٠× ك . د١٠٠،٠٠٠  
ك. د٧٠،٠٠٠= الواجب سدادها الضريبة   

 

)قابضة(شرآة ج   
%٧٠تمتلك الشرآة ب بنسبة   

ك. د٢٠٠،٠٠٠الضريبة المستحقة مبلغ   
تخصم من الشرآة ب بشكل مباشر 

 والمسددة من واقع اإلقرار
 ٤٩،٠٠٠% = ٧٠× ك . د٧٠،٠٠٠

كد



 

 

  ال يجوز إعفاء األرباح المجمعة من الشركات الخليجية التابعة والمجمعة - ٤

 المدرجة والتي لم يتم محاسبتها عن نفس القانون

 

   األرباح المجمعة من الشركات الخليجية المدرجة- ٥

 

ركة بخصم الضرائب المدفوعة عن األرباح المحققة داخل دولة يسمح للش     

الكويت من الشركات الخليجية التابعة المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية 

والمجمعة على أن ال تشمل الضرائب المدفوعة من شركات تابعة للشركة الخليجية 

 من اقرارها الضريبي مدققالتابعة وبعد أن تقدم الشركة الخليجية بياناتها المالية وإ

 . قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الوزارة 

 

 مثال

 

في أسهم شركة خليجية، وقد جمعت الشركة % ٨٠تملك شركة كويتية نسبة      

الكويتية في بيان الدخل البيانات المالية للشركة الخليجية عن سنة مالية كاملة 

كما قدمت الشركة الخليجية إلى وزارة المالية تطابق السنة المالية للشركة التابعة، 

إقرار ضريبي معتمد من قبل أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة وسددت ضريبة دعم 

ك، وأقرت فيه عن أرباحها المحققة داخل دولة الكويت . د٧٥،٠٠٠عمالة قدرها 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ك من أصل كامل أرباحها وقدرها . د٣،٠٠٠،٠٠٠بمبلغ وقدره 

 .ك.د

 



وعليه يتم خصم الضريبة المدفوعة من الشركة الخليجية التابعة المجمعة      

  -:والمدرجة كما يلي

 

 

 :ما يسمح بخصمه للشركة األم من ضرائب الشركة الخليجية التابعة 

 

 الضرائب المدفوعة من الشركة= 

  الخليجية من واقع اإلقرار

 

 ك. د٦٠،٠٠٠% = ٨٠× ك . د٧٥،٠٠٠= 

 

 

الشرآة األم في الشرآة الخليجية التابعة بشكل مباشرنسبة ملكية × 


