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  :المقدمة

اِت  ((يقول المولى جل وعال في محكم تنزيله      َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّب
    .سورة البقرة) ٢٦٧(اآلية )) ...َما َآَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْلَأْرِض

ا          ى أداء رس ه عل ا يعين ه م ادة   لته خلق اهللا الكون وهيأ لإلنسان في وهى عب
  .عمار الكون بما ينفع الناس إو .اهللا الواحد األحد 

ا السموات واألرض             اءت عن حمله ة ن ة عظيم امية وأمان الة س وهى رس
  .لحكمة بالغة عظيمة ال يعلمها إال اهللا  اإلنسانوحملها 

ل هو      اإلنسانميز اهللا     رات ال تحصى فالعق بالعقل وجمل الكون بنعم وخي
ا اط ب ه المن ة اهللا وعبادت ه  .لتكليف ومعرف م اهللا وخيرات اح نع و أيضًا مفت وه

و  ذيوه ا   ال وم بتوظيفه ييق اة   ف يرة حي انمس اة   اإلنس دمت الحي ا تق وآلم
زادت حـاجته لتوظيف واستقالل ثروات  اإلنسانوتطورت وازدادت معرفة 

  .الكـون وخيراته وتلك مشيئة اهللا 

اج     يفنهضة آبرى  الحاليانتظمت عصرنا     اة وهى نت شتى مجاالت الحي
ي ة لمصلحة    طبيع اهرة والباطن ا الظ ن خيراته تفادة م اة واالس ور الحي لتط
  . اإلنسان

ة         ـيرات الباطن ادن من الخ ي وتعتبر المع ـق      الت الى مع خلـ أوجدها اهللا تع
  .الكون 

  .والمحلى  العالميوقد برزت أهميتها وأصبحت من أهم دعائم االقتصاد    

ى ال  زداد    وف دين ي اط التع ادن ونش ام بالمع دأ االهتم ودان ب يس نوات  ف الس
رى   األخيرة ك    بإنشاء وأآتسب التعدين أهمية آب ادن وذل ال وزارة للمع  لإلقب

ة    ة الماس ة الدول دين ولحاج اط التع ى نش د عل يالمتزاي ادن  ف تغالل المع اس
ا لمصلحة االقتصاد والتنم   ة وتوظيفه ن الكثاف ة م ة عالي ودة بدرج ة الموج ي

وارد         ين الم ن ب دارة م ل الص ه احت اط إال أن ة النش ن حداث رغم م ى ال وعل
ة       ا الدول ى عليه ة تبن ائج طيب االقتصادية للدولة وأصبح موردًا هامًا يبشر بنت

  .آماًال عريضة

ة          ة الدول ن منظوم زءًا م اة ج وان الزآ ر دي ة   ٠يعتب ل الدعام و يمث وه
  .للدولة  األساسيةاالجتماعية االجتماعية 
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وردًا     ًا وم دًا هام دين راف اط التع كل نش د ش افياوق ديوان   إض رًا ل آبي
د  ذلك الب اة ل ة   نأالزآ ة وافي رًا ودراس ًا آبي ال اهتمام ةين ه لإلحاط  بإيرادات

االضخمة  اة  وإدراجه اء الزآ اج .ضمن وع ر يحت و أم ىوه ل  إل تضافر آ
ة  ود الدول ة  ٠جه ذه الورق ل ه يوتمث وان  والت اءت بعن راءا( ج  تاإلج

ه  بيةاالداري ادن  والمحاس اة المع دى) لتحصيل زآ ة  إح ائل الهام يالوس  الت
ود  ل الجه ق تكام ارتحق اء   واألفك ذا الوع اة له الة الزآ ين رس ق وتمك لتحقي

  .الحديث 

  

  

  

  

  

  



 املعادن زكاة لتحصيل واحملاسبية اإلدارية اإلجراءات :ورقة 

 ٣    الذهب والمعادن األخرىورشة تحصيل 
 

  األولالمحور 

  لتحصيل الزكاة عموماًً والمحاسبية اإلدارية اإلجراءات

ي  والمحاسبية المتبعة اإلدارية اإلجراءات /١ انون      ف ًا لق اة وفق تحصيل الزآ
  .لمراشد الجباية  باإلضافةم ٢٠٠٤م والئحة الزآاة للعام ٢٠٠١الزآاة للعام 

  :والتنفيذية لتحصيل الزآاة من  اإلدارية اإلجراءاتتبدأ 

  :فيوالمعلومات وتتمثل  اإلحصاء مرحلة: أوالً 

  :الميدانيالمسح / أ

ة     طةاألنش ويبدأ بالزيارة الميدانية لحصر      الموجودة بغرض معاين
  :الموقع والنشاط عبر الخطوات التالية

  .وصف آامل للنشاط  /١

  .وحسابات البنوك  السنويآشف حساب الجرد  /٢

  .لوعاء المكلف  مبدئيتقدير  /٣

  .العام  فيمرتين  األقلتسجيل الزيارة على  /٤

  . اجراءاتهإ في الواعيةوهذه مرحلة تشارك فيها المعادن مع بقية /٥

  :جمع المعلومات/ ب

  :الحصروتشمل مصادر المعلومات على سبيل المثال ال     

  .)صادر وارد(الجمارك  /١

  .شرآات البترول  /٢

  .شرآات المعادن  /٣

  .وزارة المعادن  /٤

  .العطاءات والوزارات والمؤسسات  /٥

  .المعلومات المحفوظة بالملف  /٦
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  :حالة انضمام شريك في/ ج

 .شراآة موثقًا عقد ال إحضار .١
 .تصفية النشاط السابق حتى تاريخ الشراآة  .٢
 .سداد آل االلتزامات الزآوية السابقة  .٣
 .تحديد مسئولية سداد الزآاة مستقبًال  .٤

  :النشاطخطوات التنازل عن / د

  .الديوان بالتنازل  إخطار /أ

   .مستقل يوضح فيه تقييم النشاط حتى تاريخ التنازل يزآو إقرارتقديم  /ب

  

  :خطوات قفل الملف/ هـ

 .مشفوع باليمين من المحكمة المختصة  إقرارتقديم 

 . األعمال وأسماءمن مسجل الشرآات  رسميتقديم مستند  

ال  أسماءحالة وجود  في ين       أعم تند يب دم مس ة للشرآة يق اء مملوآ  إلغ
 .من السجالت  األسماءهذه 

  :الملفات الجديدة/ و

  : التالي يتم فتح الملفات الجديدة على النحو

  .حالة الرخصة التجارية يتم التنسيق مع المحليات  في -١

ي -٢ ة   ف ماءحال ال أس جل     األعم ع المس يق م تم التنس رآات ي والش
  :تياآلعن طريق  التجاري

  .الزيارات الميدانية لمسح وحصر المكلفين * 

هادة  *  ى ش ة للحصول عل ات المقدم ن خالل الطلب راءم ة إب طة الذم  لألنش
  الجديدة 

  : باالتيهذه الحالة يقوم الموظف  في
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  :خطوات فتح ملف جديد

ي   هادة     ف ب ش ر طل وح عب ف المفت ة المل راءحال ة   إب ه ضرورة معرف ذم
 ٠عنوان المكلف وموقع نشاطه مستظهر ووافى 

ر       إذا    ال المكلف غي ر مستقر ورأس م آان الموقع غير محدد والنشاط غي
 . األوليةمحدد تسجل آل المعلومات 

ي    ة  ف تح الملف بواسطة  األنشطةحال تم ف ة ي ن  أصلالتجاري وصورة م
 . أصليةأو شهادة بحث  اإليجارالرخصة التجارية وصورة من عقد 

 .وصورة من عقد التأسيس أصل اإلعمال وأسماءحالة الشرآات  في     

 . التجاريأصل وصورة من شهادة التأسيس موثقة من المسجل  

 .و استضافة أ إيجارشهادة بحث أو 

 ) .ش٢٨(وأورنيك  ةاالفتتاحيالميزانية 

 .اسم عمل ُيقدم أصل المستندات  يوفى حالة ملكية الشرآة أل

  :حالة االستثمارات في

o  أصل وصورة من دراسة الجدوى. 
o  تصديق اسم العمل. 
o مستندات أخرى  أي.  

  :مرحلة التقدير: ثانياً

اء وحساب الزآ    د الوع و تحدي اة وه دير الزآ دادها تق اة الواجب س
نوية     اباته الس ع حس ن واق ف م طة المكل رارهبواس رد   وإق ع الج ن واق أو م

  . الميدانيأو المسح  السنوي

  :تم التقدير وفق الخطوات التاليةوي   

يقوم الموظف بتحليل وتبويب وتصنيف المعلومات      :تحليل المعلومات / ١
  ٠صر وعاء الزآاة المتحصل عليها واالستفادة من الجزئية الخاصة لعنا

ادة    / ٢ ًا للم اة وفق اء الزآ اب وع نة    ) ١٣(حس اة لس ة الزآ ن الئح م
  :اآلتيتنص على  التيم ٢٠٠٤
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 .أن يكون المال للتجارة * 

 .بلوغ المال النصاب * 

 .مرور حول فى حالة عروض التجارة * 

  : يلييحسب وعاء الزآاة آما 

 . الجاريآخر الحول وتقييمها بالسعر  فيحصر البضاعة  /أ 

 .)مكان آخر أي دآان ، البنك أو(النقدية  إضافة /ب

 .السداد نتيجة معامالت تجارية  المرجوةالديون  إضافة /ج

 .الحال أجلها ) الديون(خصم االلتزامات  /د

 .محصلة ذلك هو وعاء الزآاة /هـ                  

ديث       ن ح ايير م ذه المع تخالص ه م اس ران  : ت ن مه ون ب ت  اإذ( ميم حل
ا       د ، وم ة النق ه قيم عليك الزآاة فأنظر ما آان عندك من نقد أو عرض فقوم

رك    فيآان من دين  م ت مالءة فأحسبه ثم اطرح منه ما آان عليك من الدين ث
  . عبيد ألبى األموالآتاب ) ما بقى

  :الختاميةت اتحديد الوعاء من الحساب

رآات      دم الش دودةتق ماء المح ال وأس ابات  األعم ةحس تم  ختامي وي
ا      ن خالله اة م اء الزآ د وع افةباإلتحدي ات  يأل ض وفرةمعلوم اط  مت للنش

  .المعنى ، وهنالك معيارين لتحديد وعاء الزآاة

  ): األموالطريقة استخدامات : ( األولالمعيار 

  المتداولةالخصوم  – المتداولة األصول =الوعاء 

  .  جنيه ٢.٥٧٩× الوعاء  =الزآاة 
  :آيفية الحساب

  ×××=  ةولاالمتد صولاأل
  ×××= خصم المخزن   

  ××××=                      الجملة
  ةولاالخصوم المتد  ناقصًا  
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  :استبعاد
  ××××××)            = مساهمون(دائنون 

  ××××××=            األجلقروض طويلة 

  ××××××= مخصصات واحتياطيات        

  ××××××= صافى الخصوم المتداولة         

  ××××××=                     اء الزآاة        وع

  %٢.٥٧٩× الوعاء =                      الزآاة المقدرة  

  

  :مالحظات 

زام   /١   م االلت وم  (ال يخص ب الخص ن جان ة) م ن   المتداول الم يك م
  .م٢٠٠٤حسب نص الئحة الزآاة لسنة  المتداولة األصولمن  ألصلمموًال 

  %   ى الربح صاف= تقييم المخزون  /٢

  تكلفة المبيعات                    

  .هـ الصادرة من لجنة الفتوى ١٤٢٠) ٣٠(حسب الفتوى رقم 

   :)األموالطريقة مصادر : (الثانيالمعيار 

+ االحتياطيات + مرحلة  رباحأ+ العام  إرباح+ رأس المال المدفوع 
صافى  :( تقييم المخزون ناقصاً   رباحأ+ جارى المساهمين + المخصصات 

ة   تاالستثمارا+ المال  رأسالثابتة ما لم تكن ممولة من غير  األصول طويل
ة   + خسائر العام +  التأسيسمصروفات + األجل ائر المرحل ائر  + الخس خس

  .)تقييم المخزون

  :الثانيكيفية الحساب وفق المعيار 

  :حقوق المساهمين

  ××××  =            العام            أرباح
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  ××××  =ه                    مرحل أرباح

ات  مخصص
=  

××××  

  ×××× =    احتياطيات                    

  ××××  = تقييم المخزون                  

  ××××         =          دائنون مساهمون    

ال  رأس الم
=  

××××  

  ××××  =   المال    احتياطيات رأس

  ××××    =                           الجملة

  

  الثابتة األصولصافى ) -(

  )ما لم تكن مموله من غير رأس المال(

××××  

  ××××   خسائر العام

  ××××  خسائر مرحلة

    ××××  مصروفات التأسيس

  ××××  خسارة تقييم المخزون

  ××××                  الجملة

  ××××                  وعاء الزكاة

  %٢.٥٧٩× الوعاء =  المقدرةالزكاة 

    
ابات    % ٢.٥٧٩ إلى النسبةتعدلت    عند تقدير الزآاة من خالل الحس
ة  السنةيوم بين  ١١للشرآات وذلك الن هنالك فرق  الختامية  والسنة  الهجري
  .الميالدية
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  اإلدارية اإلجراءات

ادة      اة لس   ) و/٦(نصت الم انون الزآ ن ق ن   ٢٠٠١نة م ز م ى الحج م عل
اة    الذيبأنواعها بالقدر  األموال اء بالزآ ي يضمن الوف ا      الت دفع من وقته م ت ل

  .دون عذر مقبول وبيعها بالمزاد العلنى ، وفقًا لما تحدده اللوائح 

ة والتهرب عن سداد       فيالحجز  إجراءينفذ    اع والمماطل حالة االمتن
ذا   تثنائي  اإلجراء الزآاة وه ه    اس ي يرجع ل ة الجهات      ف ه بموافق حدود طبعت

  .العليا 

  .الزآاة عمومًا فيوالتنفيـذية المتبعة  اإلدارية اإلجراءاتما ذآر سابقًا يمثل 

ي ور  ف انيالمح نتطرق  الث راءاتس ة  لإلج يالمتبع ادن  ف اة المع زآ
  .المعادن الموجودة بالواليات وآيفية تحصيل الزآاة منها  وأنواع

ع      ي يالعملالواق اة ا  آي ف يل زآ ة تحص رآات   في ة الش ادن بأمان لمع
  .والواليات

الشرآة المسجلة ومفتوح لها ملفات بالشرآات يتم تحصيل الزآاة من  
  .نهاية العام فيعروض تجارة  أساسواقع الحسابات المراجعة وعلى 
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  الثانيالمحور 

  تقدير وتحصيل زكاة المعادن إجراءات

  :كيفية تحديد زكاة المعادن : أوال

ه    آما هو معلوم       وى مجمع الفق النمرة م   سالمي اإلفقد أوجبت فت ب
ذلك وجوب  فيم الزآاة على المعادن وفصلت ٢٠١٣فتاوى / ١٠٥/م أ/ف إ

ادن بعضها      أخوذة وضم المع ى النصاب وعدم اشتراط الحول والنسبة الم  إل
ادن      ة بالمع وائب المتعلق رآات والش ع الش ل م د النصاب والتعام بعض عن

  -: هي أنواعثالث  إلىهذه الدراسة تقسيم قطاعات التعدين  فيننا ويمك

  :يهلالتعدين األ)أ(

دين    يهلالتعدين األ      ه التع ذي نقصد ب ه    ال وم ب راد يق ين   األف الطبيع
رادا سواء آانوا  ة      أو أف ة قانوني دون هيئ ة   ) شرآة (شرآاء ب آصاحب العرب

د و      يمكن تحدي ه ف ر وخالف ال الحف دير وعاء ا  وصاحب الجهاز وعم اة  تق لزآ
 :وفقــًا للحاالت التالية 

جرامًا من الذهب أو ) ٨٥(آان المستخرج يساوى أو يزيد عن  إذا/ ١
ادل    أوجرامًا من الفضة ) ٥٩٥( ا يع غيرها من المعادن وآان المستخرج بم
ذهب   )  ٨٥( ع         ففي جرامًا من ال ور بواق ى الف اة عل ة يجب الزآ ذه الحال ( ه

ذآورة    ربع العشر وفق%) ٢.٥ وى الم رات   أعاله الفت مع  ) ٥-٤-٣-٢(الفق
ا     إذاتحصل الزآاة بعد تصفيتها من الشوائب    إنمراعاة  ان المستخرج له آ

دن هو    أو ولي المع ا للتصفية  المت ول     إذا أم ر مت دن غي ان المستخرج للمع آ
ك وفق           ة المستخرج حسب سعر السوق وذل اة من قيم للتصفية فتكون الزآ

  .وى من الفت)  ٨(الفقـرة

ذهب أو ) ٨٥(آان المستخرج دون  إذا/ ٢ ًا  ) ٥٩٥(جرامًا من ال جرام
تخرج دون     ان المس ادن وآ ن المع ا م ة أو غيره ن الفض   )٨٥(م

ام       بعض خالل الع ى جرامًا من الذهب فان المستخرج يضم الى بعضه ال  إل
ع   أن ى بواق ابًا فيزآ غ نص رات  % ) ٢.٥(يبل ق الفق ك وف ر وذل ع العش             رب
)٩-٦ (.  
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  ):الشركات(التعدين المنظم )ب( 

د     يونقص وك        ف مل البن ة وتش ر الحكومي رآات غي د الش ذا البن ه
ة     ائعة وملكي ة الش راآات والملكي ة والش تثمارية عام رةاالس ذه  األس وه

ا  ة حاله رآات بطبيع يالش ا   ه ون له ا يك ًا م ة وغالب رآات تجاري طةش  أنش
ادن  اة المع ذ زآ ذلك تؤخ ددة ول و إذامتع ا ت يفرت شروطها آم ع ) أ( ف بواق

م ويكون  ٢٠٠١من قانون الزآاة للعام ) ١٨/١/٢(وفق المادة % ) ٢.٥٧٩(
ادن بعضها     إذاذلك عند استخراجها  ى بلغت نصابًا او ضم المع  إذابعض   إل

ى الشرآة     ام لم تبلغ نصابًا وفق الفتوى آما تسرى عل ادة   أحك من  ) ١٩(الم
ام    اة للع ة    تح إذام ٢٠٠١قانون الزآ ي ققت الشروط الواجب اة عروض    ف زآ

ى  ارة عل اة عروض   أنالتج اء زآ ن وع ة م ادن المدفوع اة المع تخصم زآ
  .التجارة واعتباره آمصـروف واجب الخصم 

  :العامة أوالشركات الحكومية )ج( 

ة         اط الدول د ازداد نش ه ق ظ ان بحتنالح تثمر  وأص يتس ه ف  أوج
اعي  االقتصادي النشاط  ذي  واالجتم ان  وال ى      آ ه عل تثمار في محصورًا االس

اة        انون الزآ ذلك اوجب ق القطاع الخاص ونافست الدولة القطاع الخاص ول
ادة       ٢٠٠١للعام  تثمار وفق الم د لالس ام المع ال الع ) أ/٣٧( م الزآاة على الم

ان   ه ف امعلي ي  األحك رآات     الت اة الش ى زآ رى عل يتس ادن    ف اة المع زآ
رى    ارة تس روض التج اوع ى الش  أيض اة   عل ل زآ ة وتعام رآات الحكومي
ة  ة آنفق ادن المدفوع اة  أوالمع ول زآ د حل م عن ب الخص روف واج مص

  .عروض التجارة 

  :تحصيل زكاة المعادن إجراءات: ثانياً

 أنحاء آل   فيالديوان منتشر  في يدارالوجود اإل أنآما هو معلوم    
ودان  يالس د     فف ودان توج ات الس ن والي ة م ل والي ةآ ديوان ال أمان اة ل زآ
ذ السياسة         وأمين أمناءومجلس  ك لتنفي ات وذل اة بالمحلي ة ومكاتب زآ للوالي

ام   ديوان والقي ة لل الالعام ق    باألعم اة وف ة وصرف الزآ ن جباي ة م التنفيذي
ا    اللوائح والقوانين ولكل دائرة من هذه الدوائر مسئولياتها واختصاصاتها بم

  .العامة  األهدافيحقق 
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  :يتاآل فيتحصيل الزآاة  ءاتإجراولذلك يمكن تفصيل 

  : األهليالتعدين / أ

ه   الذيهو  هلياألالتعدين  أسلفناآما    راد يقوم ب ئولية    األف ويكون مس
ود     ن وج ا م ا له ة لم ة المعني و الوالي اع ه ذا القط اة له  داريإتحصيل الزآ

ا   فيمنتشر  داتها   أوالواليات سواء آان عبر محلياته ة وح الصغرى   اإلداري
د        ولكي تابعة اللصيغة  ولوجود الم ليمة الب اة بالصورة الس تم تحصيل الزآ ي

  :التالية  اإلجراءاتمن عمل 

 .فتح ملفات لكل المعدنين بالمحلية  /١

 .آل عملية  فيمتابعة المعدن المستخرج  /٢

 .تقوم بعملية التصفية  التي المصافيحصر  /٣

 .تصةالتأآد من سعر البيع الشائع بالتنسيق مع الجهات المخ /٤

 هي توافرت الشروط الواجبة للزآاة تكون مسئولية التحصيل فيه  فإذا
ائر   ة مسئولية الوالية المعنية آس ي  األخرى  األوعي راد تخص   الت سواء   األف

  . أنعام أوعروض تجارة  أوآانت زروع 

  ):الشركات(التعدين المنظم / ب

ت امجال التعدين سواء آانت شرآ فيونقصد به الشرآات العاملة     
ذي شرآات عامة وهذا القطاع تحكمه قوانين الشرآات  أوبنوك  وأخاصة   ال

ة  ابات مراجع ديم حس زم الشرآة بتق ىيل اة  إل يم زآ ة ولتنظ ات المختلف الجه
  :التالية  اإلجراءاتالمعادن لهذا القطاع البد من 

تندات    يوالذ يالشرآة لها ملف زآو أنالتأآد من  يتم فتحه وفق المس
ية هادة عق( األساس يس وش يسد التأس ن    التأس ا م رآة وغيره وان الش وعن
 .)المطلوبة اإلجراءات

ادن ورصدها  اإلفصاح ات المستخرجة من المع ام عن الكمي وًال أالت
 . المعنيةوذلك بالتعاون مع ديوان الزآاة الوالية  بأول
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ذآورة        إذا  وإذابلغ المعدن المستخرج نصابًا يزآى وفق الشروط الم
آزآاة معادن على   بأولوًال أالمستخرج بعده ويزآى  إلىًا يضم لم يبلغ نصاب

ادن لتخصم        باإليصاالت تحتفظ الشرآة  أن اة المع دة لسداد زآ ة المؤي المالي
ديم الشرآة          د حوالن حول الشرآة وتق ارة عن من وعاء زآاة عروض التج

ة واضح بالنسب فقهيتنسيق ورأى  إلىيحتاج  الرأيلميزانياتها السنوية وهذا 
 . المعنيةنهاية السنة  فيتعد حسابات  التيللشرآات 

دين   إذا ات تع رآة مربع ت للش يآان مها   ف ن ض ة يمك ات مختلف والي
اة  ذ الزآ ًا واخ يجميع ة ف ة   أمان ة المقدم ابات المراجع ًا للحس رآات وفق الش

اة          ا لزآ ات وتحويله ع المعلوم ة بجم ات المعني ع الوالي يق م ون التنس ويك
 .الشرآات 

  :األجنبيةركات الش) ج(
ان  هي     انوع لمة  أن أم رآات مس ون ش ا  أوتك همبه لمة  أس  أومس

  : اآلتيغير مسلمة ويتم التعامل وفق تكون 
  :مسلمة  أسهمبها  أوالشركات المسلمة / ١

ل  إذا     لمين بالكام ة لمس ا بعض  أوآانت الشرآة مملوآ همبه  األس
ي  األسهم بحسب نسبة  أعالهتخص مسلمين تعامل معاملة الشرآات  التي  الت

ادة    نة     ) ب/١٦(يملكها مسلمون آما نصت الم اة لس انون الزآ م ٢٠٠١من ق
لم يعمل    سوداني تؤخذ الزآاة من آل شخص غير ( ي مس يم   أوالسودان   ف يق

السودان تجب فيه الزآاة مالم يكن ملزمًا بقانون بلده بدفع  فيفيه ويملك ماًال 
اءه آان  أوالزآاة ودفعها فعًال  ع االزدواج       إعف ة لمن م بموجب اتفاقي د ت ي ق  ف

اة  ى الشخص         ) دفع الزآ ة شخص تعن ان آلم وم ف ا هو معل  أو الطبيعي وآم
  .الشخصية االعتبارية 

  :يفية تقدير الزكاة على المعادن حاالت عملية لك
  :آانت المعادن مستخرجة بكلفة ومشقة إذا)أ(

لمين  إذا    دن من المس ان المستخرج للمع راد(آ و ) األف ذيوه ولى  ال يت
 :مقدار الزآاة بالخطوات التالية عملية التصفية يتم تحديد 

  .وعاء الزآاة يمثل القيمة السوقية للمعدن بعد التصفية / ١
  .جرامًا من الذهب  ٨٥يقارن الناتج بالنصاب / ٢
  .% ٢.٥بلغ نصابًا يزآى بواقع  إذا /٣
دن    إذا/٤ م المع ابًا يض غ نص م يبل ىل ـرج ال إل ًا  المستخ راضحق  ألغ

   .النصاب
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  :ادن مستخرجه من غير آلفة ومشقة آانت المع إذا/ ب

درة     يوهى تعرف بحاالت الن ذ الخمس  فف ة يؤخ ذا الحال % ٢٠ه
  ٠زآاة الرآاز وال يعتد بالنصاب 

  :التالية  باألمثلةويمكن توضح ذلك 

دى /١ ل  إح رآات تعم يالش ت   ف ذهب قام ارة ال دين وتج ال التع مج
ذهب خالل الع ان المستخرج لل دين وآ ة محاوالت للتع رام ٣٠٠(ام بثالث ج

رام  ٥٠٠ رام٢٠٠ج ى ) ج واليعل ا   الت اة عليه اب الزآ تم احتس ف ي  إذافكي
  .جنيه  ٢٠٠التصفية وان سعر الجرام  بأعمال هيآانت تقوم 

  :الحل

تخرج  /أ ب  ٣٠٠ األولالمس رام ذه و بال ج اة  وه اب والزآ ًا للنص غ
  :آاآلتيتكون 

  سعر الجرام× المستخرج بعد التصفية = لزآاة  وعاء ا  

        ٦٠.٠٠٠=   ٢٠٠×  ٣٠٠  

  جنيه ١٥٠٠%      = ٢.٥× ٦٠.٠٠٠= الزآاة الواجبة   

  جرام ٥٠٠=    الثانيالمستخرج / ب

  جنيه ١٠٠.٠٠٠=    ٢٠٠×٥٠٠= وعاء الزآاة          

  جنيه ٢.٥٠٠%    ٢.٥× ١٠٠.٠٠٠=       الواجبةالزآاة   

  ٤٠.٠٠٠=   ٢٠٠×٢٠٠= لمستخرج الثالث ا/ ج

  ١٠٠٠%    ٢.٥× ٤٠.٠٠٠=         الواجبةالزآاة 

رأي وهذا  اج   ال ى يحت وى      إل الرجوع للفت رة ب داوالت آثي الشرآات  (م
ادن   أن الشرآات    ) تزآى عروض تجارة فقط أم عروض تجارة ومع ًا ب علم

ة بن       ابات المراجع الل الحس ن خ ارة م روض التج اة ع دد زآ بة اآلن تس س
)٠%)٢.٥٧٩  
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  : مثال

راد احد  ى          األف د حصل عل ة التصفية وق وم بعملي دين وال يق وم بالتع  ٣٠٠يق
ه فكيف يخرج     ١٥٠جرام من الذهب وآان سعر الجرام بدون التصفية   جني

  .زآاته 

  :الحل

  القيمة السوقية× المستخرج = وعاء الزآاة              

                  =٤٥.٠٠٠=    ١٥٠× ٣٠٠  

  جنيه ١.١٢٥%  = ٢.٥× ٤٥.٠٠٠   الواجبةالزآاة 

ي قام بعملية التعدين مرة واحدة  األفراداحد / ٣ د استخرج     ف السنة وق
  .جرام ذهب فكيف يزآى  ٧٥

  :الحل

دين       ه تع م يكن لدي  آخر ال زآاة عليه الن المستخرج لم يبلغ نصابًا ول
  .بعضه  إلىخالل السنة ليضم 
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  المحور الثالث

  واالتصال الهيكليةات والمشاكل المعوق

ًا    مرتبطةهنالك مشاآل ومعوقات  اة عموم ي بتحصيل الزآ ه  ف  أالوعي
ادن بصورة    المختلفة ة   واضحة وهذه المشاآل تنسحب على زآاة المع لحداث
  .وقلة المعلومات التجارة

  :التاليةالنقاط  فيالمشاآل  إجمالويمكن 

  :المعلومة

وفر     المؤسسة  في داءأ أي العمل ولتجويد أساس هي     د من ت ة الب  المعلوم
ا   د تحليله ابع ات   .  وتبويبه ن الجه ديوان م يوال ى   الت د عل ة تعتم المعلوم

ادًا يا اعتم ب     أساس ن جان ان م واء آ ةس رف  أو الجباي ق . الص  أيولتحقي
ي نجاحات  دين           ف ألة التع ق بمس وفر معلومات تتعل د من ت دين الب مجال التع

  .يهلاأل والتعدين ةرآات المعدنوالش

  .يعتبر من المهددات لتطوير زآاة المعادن  المعلومةفغياب  •
  :توجــد بها المعادن  التيوالمساحات  الجغرافية ةالرقعاتساع  •

د  ودان بل يالس راف مترام اث األط ه  واألبح يالجيلوجي رة ف  الفت
ادن   إن أثبتتة خيراأل وفرة هنالك آميه من المع ات السودان    مت  إال بكل والي
وم  هذه ا أن دأت    أنلمعادن تحتاج لوسائل الستخراجها وآما هو معل ة ب الدول
ي تثمارات  ف ةجذب االس تثمار  الخارجي يلالس ك  ف دين لكن هنال مجال التع

  .آميه من المعوقات قد تحول من ذلك

 . يراضواليات والنزاع حول ملكية األبين ال القبليمشاآل التداخل  •
 .لمجالهذا ا فيعدم توفر الضمانات للمستثمرين  •
ات ذات     • ين المؤسس ا ب يق م عف التنس لةض ادن ( الص  –وزارة المع

 ).المختلفةالديوان   إدارات –الواليات 
ذه المؤسسات   إن ين ه ا ب يق م ل وتنس ك تكام ن هنال م يك يل وفير  ف ت
ذليل الصعاب ال يمكن     المعلومة ديوان نجاحات     أنوت ي يحقق ال تحصيل   ف

 .زآاة المعادن
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ايير    إلى أدى ةالئيوجود شرآات اتحاديه وو • ق ازدواج المع ي خل تم   ف خ
 .الملفات

وفر      فيتم فتحها  التيالشرآات  فيويالحظ ذلك  دين حسب ت مجال التع
ات  رآات بالوالي ةش رآات .المختلف ف بالش ا مل وح له ةومفت  االتحادي

  .ضعف التنسيق إلىويرجع ذلك 

  األزرقنيل والنيل مع والية نهر ال والمتداخلةالشركات  بأمانةجدول يبين الشركات 

  الواليةاسم   االحتاديةالشركات  الشركةاسم 

  والية ر النيل  االحتاديةالشركات العامليةشركة مناجم 

  والية ر النيل  االحتاديةالشركات شركة لنا للتعدين

  والية ر النيل  االحتاديةالشركات  يويل بيوضه

  والية ر النيل  للتعدين حباري

  والية ر النيل  لكربىالبيوضه ا

  والية ر النيل  االحتاديةالشركات للتعدين أراكشركة 

  والية ر النيل  لإلنشاءاتضحى 

  والية ر النيل  البيجراويه للتعدين فارميا

  والية ر النيل  االحتاديةالشركات الكربىالصخريشركة 

  والية ر النيل  االحتاديةالشركات زهرة الشريك

  والية ر النيل  كة جام للتعدينشر

  والية ر النيل  شركة الغيوب للتعدين

  والية ر النيل  االحتاديةالشركات تيك للتعدين يايشركة 
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  والية ر النيل  مصطفى عوض للتعدين

  والية ر النيل  خالد جنم الدين للتعدين

  ية ر النيلوال  االحتاديةالشركات املتطورةاملشاريع إكسريشركة 

    االحتاديةالشركات دلقو للتعدين

    االحتاديةالشركات احملدودةأجاجية للذهب

    االحتاديةالشركات ريباب للتعدينأ

    االحتاديةالشركات احملدودةريفه للتعدين أبو

    االحتاديةالشركات للتعدين النهري أوالد

    االحتاديةالشركات صادق مواالن

    االحتاديةالشركات تعدينفوما هو نق لل

    االحتاديةالشركات املتعددةاال للتعدين

    االحتاديةالشركات احملدودةالنفيدى للتنقيب

    االحتاديةالشركات سعود الربير للتعدين احملدودة

    االحتاديةالشركات احملدودةديزل للتعدين
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  المحور الرابع

  العام  لديوان الزكاة يراداإلونسبته من  اآلنواقع التحصيل 

ات     ألمسجلهالشرآات       ا ملف وح له ة ومفت تم تحصيل     بأمان الشرآات ي
ابات     ع الحس ة الزآاة فيها من واق اره وتعامل عروض    المراجع ى   ألتج ف

  .نهاية العام

ا  بة  أم اة      بالنس يل زآ تم تحص ات ي راد للوالي ايير    األف ًا لمع وفق
رى ايير (؟أخ يالمع ابقًا الت ا س م ذآره ديم (.)ت ثًال تق رارم رد  – إق  –الج

  .)جمع المعلومات

ذه          خيرةاأل الفترةخالل       دين وه دد من شرآات التع ات لع تح ملف م ف ت
راآه   رآات ذات ش هالش وم    أجنبي و معل ا ه ودانيه ، وآم يوس ال  ف مج
ام     . المختلفةالتعدين وعبر مراحله  تم خالل ع ا عملية التحصيل ال ت  وإنم

نوات  تمت دة س اليف  ةافضباإلد لع ةللتك ي العالي ل  ف اعم  ءاتاإلنش
  .والتأجير

ظ   ذلك نالح يل  إنل يالتحص ى      ف ه عل ف معظم دن يتوق اة المع زآ
ي شرآات لها عدة سنوات  ذا المجال     ف ا ه دة الشرآات   أم م    الجدي ا ل معظمه

اليف   أما ضعيفةساهمت آانت مساهمتها  والتي اآلنتساهم حتى  ة التك  العالي
  .للجهات غير مسلمه األسهمًا بان معظم بالتعدين علم المتعلقة
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  الشركات بأمانةموقف السداد 

  العام  السداد نوع املعدن  الشركةاسم 

  م٢٠١٢ ٤٤.٦٦٨ كروم املتقدمةالتعدين  أعمال

    مل متارس نشاط  النفيدى للتنقيب احملدودة

    مل متارس نشاط  سعود الربير للتعدين

    ارس نشاطمل مت  ديزل للتعدين احملدودة

  م٢٠١٢  ٩.٩٨٧.١٧٧ ذهب  ارياب للتعدين

      احلمراء الصخرة

       دلقو للتعدين

      حجاجيه للذهب احملدودة

       ةبوىل بيوض

  ٣١٢٣  النفيدى للتعدين أوالد
٦.٦٤٧  

٢٠١٢  
  م٢٠١١

  م٢٠١٢ ١.٠٠٠  احملدودة للتنمية ةريقيأبو

   وعاء سالب  هوكان صادق ريسورس

  م٢٠١٢  مل تسدد  دينغوما هوتو للتع

شركة رضا 
  )مدرمانأ(للتعدين

  م٢٠١٢  ١.٧٢٣.٤٥٥ ذهب

  م٢٠١٢ ١١.٧٦٦.٠٧٠   اجلملة

        
اة الشرآات     علمًا بأن هذه الشرآات تسدد عروض تجاره ضمن حصيلة زآ

ام       لإلحدى اإليراداتمن جملة % ٤.٥وتمثل نسبة  اة الع عشر شهر من زآ

  م ٢٠١٢

ة  ةجمل ام  الجباي ى  م٢٠١٢للع حت
  م٣٠/١١/٢٠١٣

  

  جنيه ٢٥٩.٢٧٨.٢٢٣
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ة =  ةجمل ام  الجباي ى ٢٠١٢للع م حت
٣٠/١١/٢٠١٣=  

  جنيه ١١.٧٦٦.٠٧٠

  %٤.٥=جنيه  ١١.٧٦٦.٠٧٠  لزآاة التعدين من التحصيل المئوية النسبة
  جنيه ٢٥٩.٢٧٨.٢٢٣

نسبنا تحصيل المعادن للشرآات مع تحصيل العام لديوان الزآاة تمثل  إذا أما
  .عشر شهرًا  اإلحدىخالل % ١ النسبة

١=١٠٠×١١.٧٦٦.٠٧٠%  

١.٠٦١.٩٨١.٦٤١  

 اإلحدى مع التحصيل العام للديوان خالل   األخرىوبنسبة تحصيل الواليات 
  عشر شهر

  و٠٨  =  ١٠٠×٨٢٥.٣٢٨

١.٠٦١.٩٨١.٦٤١  

دين            اهمة التع ب مس الل نس ن خ يم اج    ف ادن تحت اة المع ةزآ  العملي
وفير   ت منذالتضافر الجهود ما بين الجهات  ة ت ونرآز  . والتنسيق   المعلوم
ى ال   ) الشرآات أمانة( المختلفةعلى التنسيق ما بين الواليات  والشرآات حت

ك  ون هنال والتك ات  أم ين الجه ا ب وى م د زآ ر فاق له وتعتب ر محص غي
  .أعاله المذآورة


