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  اجلوانب القانونية لتحصيل زكاة املعادن

بنوعيه  التعديينممارسة النشاط  ٢٠٠٧قانون تنمية الثروة املعدنية والتعدين لسنة ((
  .))حيكمه قانوين إطاروالتعدين الصغري  ولكل ) االمتيازمنح  اتفاقيات -التعدين الكبري(
  

  :زكاة المعادن في القانون السوداني: األولالمحور 

يقصد بها آل المواد (نص عليها القانون  عرف المعادن وفق ما فقد 
المعدنية الطبيعية المنشأ والمتكونة من العناصر والمرآبات الكيميائية الغير 
عضوية ولها ترآيب آيميائي وخواص وحاالت فيزيائية محددة وتشمل 

  ) .المعادن النفيسة

خاماتها والصخور المعادن الطبيعية و بأنها( :وعرف المواد التعدينية
والمعادن الصناعية والعناصر الكيميائية والصخور والطبقات والرواسب 

حكمها  في وما الكريمةالكريمة وشبة  واألحجارالمعدنية والمعادن النفيسة 
مواد أخرى تقرر الحكومة أنها مواد تعدينية وآذلك أي و والجبسوالملح 

تكون قابلة  والتيباطنها  في أو األرضتوجد فوق سطح  التيالمياه المعدنية 
لالستخدام واإلعداد لألغراض التجارية ويستثنى من هذه المواد مواد 

آما يعرفه قانون الثروة النفطية )والبترول  الحجريالمحاجر والفحم 
  .قانون آخر يعد له أو يحل محله أيم أو ١٩٩٨

اد أو مو/ معدن  أو، يقصد بها آل صخر ( :الصخور والمعادن الصناعية
ويمكن تحويلها  األرضصلبة طبيعية المنشأ توجد فوق أو تحت سطح 

 )أو تجارى صناعيبالطرق المعالجة التعدينية أو الصناعية المختلفة لمنتج 
  .ويستثنى من هذه المواد خامات  المعادن والفلزات والمواد العضوية 

كًا وقد حدد ذلك القانون ملكية الخامات المعدنية ونص على أن تكون مل
الحكومة القومية آل المواد التعدينية الموجودة فوق  فيللدولة ممثلة 

ويكون لها الحق  القاريأو على جرفها  اإلقليميةتحت مياهها  أو  أراضيها
البحث واالستكشاف عن آل المواد التعدينية والتصرف فيها  فيالمطلق 
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اد على تلك المو واستغاللونظم ذلك القانون طرق منح حقوق االنتفاع 
  :اآلتيالنحو 

استخراج المواد التعدينية  فييكفل للمتعاقد الحق  والذيعقد التعدين  ) أ
المنطقة المرخص بها وذلك بكل الوسائل  فيالعقد  يسجلها التي

أو  اإلنتاجالعلمية والفنية والتكنولوجية المتاحة له وتسويق ذلك 
وائح هذا القانون والل أحكاموسيلة أخرى وفق  أيالتصرف فيه ب
 .الصادرة بموجبه

استخراج المواد  فيعقد التعدين الصغير ويكفل للمتعاقد الحق  ) ب
المنطقة المرخص بها بالوسائل  فييسجلها العقد  التيالمعدنية 
العلمية والفنية والتكنولوجية البسيطة المتاحة له وتسويق  التقليدية أو

ذا ه أحكاموسيلة أخرى وفق  بأيأو التصرف فيه  اإلنتاجذلك 
 .القانون واللوائح الصادرة بموجبه

عقد استخراج المعادن والصخور الصناعية ويكفل للمتعاقد استخراج  ) ج
يحددها العقد وتسويقها وفق  التيالمنطقة  فيوتصنيع المواد المعدنية 

 .هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أحكام
 تيازام الثانيبموجبها يمنح الطرف  والتي االمتياز اتفاقيات ) د

على أساس المشارآة أو قسمة  واستغاللهااالستكشاف عن المعادن 
 .صورة أخرى وفق الشروط تراها الدولة مناسبة أيأو  اإلنتاج

الحكومة القومية تمنح حق االستغالل واالنتفاع  أنالواضح مما ذآر أعاله 
حيث توجب تلك العقود  امتياز اتفاقياتشكل عقود أو  فيبالمواد التعدينية 

عليه من  بسداد ما االمتيازأن يقوم المنتج أو صاحب حق  واالتفاقيات
التزامات مالية لصالح الحكومة وتشمل تلك االلتزامات الضرائب حيث يتم 

والقيمة المضافة  ةالرأسماليوالضرائب  األرباحسداد الضرائب على 
  .والضريبة على الدخل

 االمتيازصاحبة حق  وعند وصول الشرآة االمتيازمنح  اتفاقياتوبموجب 
 إنتاجوتقديم دراسات الجدوى يتم تكوين شرآة  التجاري االحتياطيلتحديد 

حسب نسبة الشراآة المتفق  االمتيازبين الحكومة والشرآة صاحبة حق 
  .االتفاقية فيعليه 

للمعادن %) ٧(تتحصل الحكومة عوائد جليلة تبلغ   االتفاقيةواستنادًا لتلك 
ادن األخرى يتم تحصيلها من اجمالى الناتج ويضاف للمع%) ٥(النفيسة و 
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بعد خصم  اإلنتاجشرآة  في األسهم أرباحإلى ذلك نصيب الحكومة من 
قبل  يتم حسابه بعد سداد تكلفة ما األرباحالمصروفات من صافى تلك 

  .االتفاقيةبموجب  اإلنتاج

قدات والتعا االتفاقياتوالعقود على إن تخضع تلك  االتفاقياتتنص تلك  و
  .للقوانين السودانية

ويشمل آل آنز من ذهب أو ( :فقد عرف الزكاة ٢٠٠١أما قانون الزكاة لسنة 
أو يبرز إلى سطحها  األرض فيفضة أو غيرها من المعادن يوجد مدفونا 

  ).أو ينحصر عنه الماء

غير جنسها بما  فيوآان  األرضيتولد عن  وعرف المعدن بأنه آل ما(
  )علميةيتفق مع المفاهيم ال

خذ أينص على   الذيمن القانون ) ١٦(المادة  فيوجاء حكم وجوب الزآاة 
  :الزآاة

يجب فيه الزآاة   مسلم يملك داخل السودان أو خارجه ما ال سوداني ) أ
 .دفع الزآاة فيعدم االزدواج  مرعاهمع 

السودان أو يقيم فيه ويملك ماال يجب  فيمسلم  يعمل  سودانيغير  ) ب
ن مالمًا بموجب قانون بلده بدفع الزآاة ودفعها فعًال فيه الزآاة مالم يك

 .دفع الزآاة فيلمنع االزدواج  اتفاقيةقد تم بموجب  إعفاؤهأو آان 
 

  :حدد ذلك القانون الشروط العامة لوجوب الزكاة وهى

ولو تغيرت حصة المال  الشرعيأن يكون الشخص مالكًا للنصاب  .١
 .خالل الحول

 .يشترط فيه حوالت الحول  التي األموال فيبحول الحول  .٢
 .يفقده النصاب أواليكون الشخص مدينًا بدين يستغرق آل ماله  .٣

إذا تعدد المالك أو اختلط المال بحيث يجوز اعتباره ملكًا واحدًا فيجب 
  .الزآاة فى المال مجتمعًا إذا بلغ النصاب

ويطبق هذا البند على الشرآات ويشمل البنوك االستثمارية والشرآات 
  .األسرةكية الشائعة وملكية والمل



 اجلوانب القانونية لتحصيل زكاة املعادن :ورقة 

 ٤    الذهب والمعادن األخرىورشة تحصيل 
 

 أوالمعادن بجميع أنواعها سواء جامدة  فيوجاء حكم زآاة المعادن بوجوبها 
الذهب  إلىسائلة عند استخراجها ويقرر نصاب زآاة المعادن منسوبًا 

  .ويكون مقدار الزآاة فيها ربع العشر 

 من القانون على وجوب زآاة الرآاز ويكون مقدارها) ١٣(ونصت المادة 
انه ال يشترط فيها حوالن  بمنعىالخمس وتخرج عند الحصول عليها 

  .الحول

يجب مراعاتها عند تحصيل  التياإلجراءات القانونية :الثانيالمحور 

  :الزكاة

  :اآلتي فيتتمثل  إشكالياتيثير عدة  االمتيازمنح  اتفاقيةإن تطبيق 

 التعدينياط تتناول حق االمتياز لممارسة النش االمتيازمنح  اتفاقيةإن  .١
على مرحلتين مرحلة االستكشاف وتكون هذه المرحلة محددة بفترة 

االتفاقية وفى هذه المرحلة  فيزمنية متفق عليها ومنصوص عليها 
آل مصروفات االستكشاف  االمتيازتتحمل  الشرآة صاحبة حق 

هذه المرحلة وتعتبر آل  في إنتاجيكون هناك  وبطبيعة الحال ال
 اإلنتاجتلك المرحلة دينًا على شرآة  فيم صرفها ت التيالمصروفات 

إذا انتهت فترة  أما التجاري االحتياطيسوف تكون عقب تحديد  التي
جدوى  ذي احتياطي االمتيازاالستكشاف ولم تحدد الشرآة صاحبة 

تفسخ بقوة القانون لفوات المحل  االمتيازمنح  اتفاقيةاقتصادية فإن 
 في االمتيازالشرآة صاحبة حق  والسؤال هل يجوز فرض زآاة على

 ؟..!االستكشافمرحلة 
يجوز فيها فرض ضرائب أو زآاة  العام أن هذه المرحلة ال فاألصل

فترة دراسات وليس هناك دخل يمكن  هيباعتبار أن هذه الفترة 
تحصيل الزآاة عليه وبطبيعة الحال ليس هناك معدن يمكن استخراجه 

 .وأخذ الزآاة عليه
 التجاري االحتياطيلتحديد  االمتيازة صاحبة حق عند وصول الشرآ .٢
الجدوى االقتصادية يتم تكوين شرآة إنتاج بين الحكومة والشرآة  ذي

مدينة  االمتيازتصبح الشرآة صاحبة حق  وبالتالي االمتيازصاحبة حق 
إلى  باإلضافة االستكشافمرحلة  فيللشرآة المستكشفة بما تم صرفه 
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مال تلك  رأس فيفضًال عن أن الحكومة ال تساهم  ةالرأسماليالمصروفات 
باعتبار أنها أسهم  اإلنتاجشرآة  فيالشرآة بمبالغ مادية مقابل األسهم 

بعد خصم نسبة محدد من  إرباحاتتحصل عن تلك األسهم  وإنمامجانية 
 .اإلنتاجقبل  مصروفات ما إلى باإلضافةمصروفات التشغيل (الدين 

رض الزآاة على إنتاج الشرآة من المعادن يثور هل تف الذيوالسؤال 
  ؟ .!واألرباح

على أنه ) ٣٧(المادة  فينجد أنه ينص  ٢٠٠١بالرجوع لقانون الزآاة لسنة 
لم يكن معدًا  المال العام إذا) أ: (اآلتيةتجب الزآاة على األموال  ال

  .لالستثمار

تبر ماال هل األسهم المجانية تع إشكاالتوهذا النص عند التطبيق يثير عدة 
تلك  أرباح؟ وهل العائد على الخزينة العامة من ..!عامًا معدًا لالستثمار

يحدد من بعد  الذي؟وما هو المعيار ..!األسهم يعتبر ماال معدًا لالستثمار 
  ؟..!تحدد ذلك التيالجهة  هي ؟ وما) ..!المال العام معدًا لالستثمار(

عوبة عليه عند يثير ص اإلنتاجإن تطبيق ذلك النص على شرآات  .٣
 اإلنتاجرأسمال شرآات  فيتساهم  أن الدولة ال فيالتطبيق تتمثل 

عن  إرباحوبالرغم من ذلك  تحصل على أسهم مجانية وتتحصل على 
 فيباب المال العام المعد لالستثمار  فيتلك األسهم وهل يدخل ذلك 

 نظرنا المتواضع ال باعتبار أن دخول الدولة آمستثمر يتطلب المساهمة
 فيأما المسالة األخرى فتكمن  اإلنتاجشرآة  رأسمال فيبنصيب محدد 

شرآة اإلنتاج إنما آان ذلك باعتبار أن ملكية  فيأن الدولة عندما دخلت 
  .الحكومة القومية  فيللدولة ممثلة  ةالتعدينيالمواد 

إال أنها تناولت  الموقرةأننا مع تقديرنا لما تناولته فتوى مجمع الفقه  .٤
قانون الزآاة والئحته التنفيذية   فيوردت  التيلك النصوص تفسير ت
 اإلشكاالتلم تتناول بالشرح  وبالتاليالتطبيقية  النواحي أغفلتإال أنها 
  . للنص الوارد من قانون الزآاة الحرفيتنشأ نتيجة التطبيق  التيالعملية 

  :الواضح أن شركات اإلنتاج ال تخرج من فرضيتين 

شراآة بين الحكومة وشرآة وطنية بالنظر  اإلنتاجرآة أن تكون ش:  األولى
لمؤسسيها وهم بطبيعة الحال مسلمين وفى هذه الحالة تجب الزآاة عليهم 

  .وتطابق شروط الوجوب 
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 اإلنتاجوتكون شرآة  أجنبيةأن يمنح اتفاقية منح االمتياز لشرآة :  الثانية
الشرآة  أنمن  وفى هذه الحالة بالرغم األجنبيةبين الحكومة والشرآة 

 هيفرض الزآاة ..... انه يجب النظر للمؤسسين  إالالسودان  فيمسجلة 
ال تنطبق عل غير المسلم ولكن والختالط  وبالتاليوجوبها على المسلم 

أن  العتبارفان ذلك يثير صعوبة  وأجانبالزمة المالية للمؤسسين مسلمين 
من ) ١٦/١٧(مواد على المسلم فان ال إالال يجب  ويبينالزآاة فريضة 

التفسير وذلك باعتبار أن  فيتفسير لدفع حالة الشك  إلىقانون الزآاة تحتاج 
فانه ُيوجب الزآاة بصرف  إطالقهاخذ على  إذا) ١٧(من المادة )٣(البند 

  ) .ج١٦(النظر عن المؤسسين وفى ذلك تعارض مع المادة 

  : مقترحات التعديل: المحور الثالث 

يخضع  إن ينبغي استراتيجيعدين يعتبر استثمار الت فياالستثمار  إن
دقة ومحددة لتحصيل الزآاة باعتبار انه تحيط به العديد من  أآثرإلجراءات 
والعالقات القانونية المعقدة فضًال عن أن اتفاقيات منح االمتياز  اإلشكاالت

 مباشر على تنفيذ تأثيربطبيعتها تستغرق وقتًا طويًال  فان ثبات القوانين له 
نزاع حول تنفيذ تلك  أيحالة حدوث  فيعلى أنه  تأسيساتلك االتفاقيات 

  .االتفاقيات فان ذلك النزاع يحال للتحكيم بموجب نصوص االتفاقية 

مجال المعادن والتعدين يثير العديد من  فيآاة زال أحكامإذًا فإن تطبيق 
الصلة  معالجة تشريعية على مستوى القوانين ذات إلىتحتاج  التيالمسائل 

السيما قانون الزآاة واللوائح الصادرة بموجبه وفضًال عن ضرورة 
قانون الزآاة  فيوردت  التيمراجعة النصوص المنظمة لتحصيل الزآاة 

م نقترح أن يعاد فيها النظر بحيث تستوعب آافة المتغيرات ٢٠٠١لسنة 
تج النا فيأن التعدين له خصوصية  وباعتبار أيضاتحيط بهذا النشاط  التي

وردت  التيالعامة  األحكامنقترح أن تكون له الئحة خاصة تفصل  القومي
  .القانون بشان زآاة المعادن  في
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   :محور التنسيق:  رابعًا

المستوى  أو القوميالتنسيق بين أجهزة الدولة سواء على المستوى 
يقرر  الذي ٢٠٠٥لسنة  االنتقاليواجب بموجب الدستور  أمرالوالئي 
وجوب مراعاة االختصاص عند  أهمهاورية يجب التقيد بها ومن مبادئ دست

ممارسة السلطات والمهام والقيام بالواجبات بموجب القانون ووجوب أن 
تؤدى أجهزة الحكم تلك المهام والواجبات بمؤامة وتنسيق آامل سواًء آان 

المحلى تأسيسًا على ذلك فان تطبيق  أووالوالئي  القوميذلك على المستوى 
 التعدينيقوانين بصفة عامة وقانون الزآاة بصفة خاصة على النشاط ال

المعنية به وفى  األجهزةتنسيق آامل بين آافة  إلىيحتاج بالضرورة 
عدة أوجه لذلك  إلىمقدمتها وزارة المعادن وديوان الزآاة ونشير هنا 

  :التنسيق 

  .وجود مجلس تنسيق زآاة المعادن  /أ

  .األخر أنشطة فيوزارة والديوان ُآٌل المختصين من ال استيعاب /ب

عقد ورش عمل للعاملين على تحصيل زآاة المعادن فضال عن  /ج
  .مجال التعدين بنوعيه  فيالشرآات العاملة 

  : التقليديالتعدين 

بصورة مباشرة  أثرتظاهرة اقتصادية اجتماعية  التقليديلما آان التعدين 
ة والمجتمع بصفة خاصة وفى االقتصادية للدولة بصفة عام النواحيعلى 

  :منها  أفكارت عدة رولالسالبة لذلك النشاط ب واآلثارسبيل درء المضار 

ويعمل على تخفيف  التقليديتشريع ينظم التعدين  إصدارالعمل على  .١
 .وتقليل مخاطر ذلك النشاط اقتصاديا واجتماعيا وامنيا

ين تشهد نشاط تعد التيتكون شرآة مساهمة عامة تضم الواليات  .٢
آافة المعدنين التقليدين بالواليات يكون الغرض  إلى إضافة تقليدي

 .على وجه يعظم الفائدة منه  التقليديلها تنظيم التعدين  يسسااأل
  



 اجلوانب القانونية لتحصيل زكاة املعادن :ورقة 

 ٨    الذهب والمعادن األخرىورشة تحصيل 
 

  :مةـــالخاتـ

جزء  هي إشكاالتمن  إليهت اشارإهذه الورقة و في ذآر  بموجب آل ما
فان الورقة  يالتعدينتواجه النشاط  التيوالصعوبات  اإلشكاالتيسير من 

  : باآلتيتوصى 

مراجعة قانون الزآاة واللوائح الصادرة بموجبه على وجٍه  .١
وخصوصية  التعدينيتواجه النشاط  التييستصحب معه الصعوبات 

 .هذا النشاط 
ضرورة مراجعة اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون وتوصى  .٢

ل الئحة خاصة بزآاة المعادن تفص بإصدارهذا الصدد  فيالورقة 
 .القانون الجديد  فيسترد  التيالعامة  األحكام

بحيث ال ترتكز فقط  اإلسالميضرورة مراجعة فتوى مجمع الفقه  .٣
تستصحب معها الممارسة  إنالقانون بل  فيعلى النصوص الواردة 

تتأآد من مؤامة ممارسة النشاط  أنالعملية للنشاط وضرورة 
 .للقانون بما ال يخالف حكم الشرع والقانون 

زيادة مساحات التنسيق بين الديوان والوالية والمحلية من جانب آخر فيما 
 أوبالوالية  التقليديتصدر لممارسة التعدين  التيربط التراخيص  يلي

  .من الزآاة  الرمة إبراءالمحلية بشهادة 

 


