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 بسم ا الرمحن الرحيم

  )  السودان(معهد علوم الزكاة 

  أمانة البحوث والتوثيق والنشر

  األخرى املعــــــــادنالذهب وحتصيل زكاة  ورشة 
  

  

  

                                        

  المحـــــــــتويات                                                                   

 الموضـــــــوعالرقم

١. 
  المحتويات

 .الجهود العلمية حول زآاة المعادن      :األولى الورقة  .٢

 .معهد علوم الزكاة/ أمانة البحوث أمني/ عبد اإلله محمد احمد عبد اهللا . د  :  ورقةمقدم ال •

ليات التحصيل آو مشكالت تحصيل زآاة المعادن  :الثانية الورقة  .٣
  .وآيفية التطبيق

 .وأمانة زكاة والية ر النيل اإلدارة العامة للجباية باألمانة العامة،:الورقةإعداد  •

لديوان  اإلدارة العامة للجباية باألمانة العامة مدير/ محمد الزين النقر . أ   : الورقة مقدم •

 .زكاة

 .الجوانب القانونية لتحصيل زآاة المعادن:  الثالثة الورقة  .٤
  .مدير اإلدارة القانونية بوزارة املعادن/ أمير إبراهيم أبشر. المستشار د  :الورقة مقدم •

والمحاسبية لتحصيل زآاة  اإلجراءات اإلدارية:الورقة الرابعة  .٥
 .المعادن

  <أمانة زكاة الشركات االحتادية :الورقة إعداد •

 .أمني أمانة زكاة الشركات االحتادية/ الفاتح عبد الرءوف محمد . أ  :مقدم الورقة •
 

  
   قاعة احتاد املصارف السودانية

  م٢٠١٣/ ديسمبر / ٣٠ - هـ ١٤٣٥/ صفر /    ٢٧االثنين  
  

 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  معهد علوم الزكاة

ورشة تحصيل زكاة الذهب والمعادن 

  األخرى
  اخلتاميالتوصيات والبيان 

ــالمواقع للعــاملين بالتعــدين األهلــي  تكثيــف الــدعوة بصــورة .١ مســتمرة ب

، وتوجيـه الخطـاب الـدعوى ألغـراض زكـاة      بتبصيرهم بأهميـة الزكـاة  و

  المعادن بالواليات

دعوة لمؤتمر جامع تدعي لـه الـدول اإلسـالمية ومراكـز البحـث العلمـي        .٢

 . لعكس تجربة السودان في الزكاة

واالستثمار بالوالية تقديم خدمات بمواقع التعدين  بالتنسيق مع تتولى إدارة المعادن  .٣

 ديوان الزكاة

توصية الجهات العدلية والقانونيـة بعقـد ورش وسـمنارات للتبصـير بقـانون       .٤

الزكاة ومدى أهميته، وذلك بالتنسيق مـع ديـوان الزكـاة، وإتحـاد المعـدنين،      

 . ووزارة العدل

 .ضبط المتهربين ودافعي الزكاةتعديل قانون الزكاة ليكون أكثر قوة ل .٥

ــراءاتهم     .٦ ــربط إج ــزي ل ــك المرك ــادن والبن ــع وزارة المع ــيق م التنس

 . بدفع الزكاة الواجبة على المكلفينوضوابطهم 

العمل على توفير المعلومات المؤكدة التـي تسـتطيع آليـات الزكـاة القوميـة       .٧

زكـاة  وتحصـيل ال حكام ضوابط الرقابـة علـى المعـدنين     بها من إية ئوالوال

 . ومنع التهرب منها

ضرورة التعاون فـي ربـط السـلطات االتحاديـة والمحليـة فـي إجـراءات         .٨

 .الترخيص والشراء والبيع والمعامالت األخرى بالزكاة 



اإلشادة بـاإلجراءات اإلداريـة والمحاسـبية التـي وردت فـي ورقـة أمانـة         .٩

الشــركات والتوصــية باســتيعاب المالحظــات التــي وردت مــع اســتكمال 

اعتمـاد اإلجـراءات الموضـحة فـي     جوانب الشرعية والعمـل بموجبهـا،   ال

  }مرفق اإلجراءات{ .ورقة لتحصيل زكاة المعادن، واإلجراءاتال

اعتماد آليـات التحصـيل المقترحـة والطـرق المتبعـة علـى المسـتوي         .١٠

االتحادي والوالئي فـي ورقـة مشـكالت تحصـيل زكـاة المعـادن وآليـات        

 }لمقترحةاآلليات امرفق {. التحصيل

 .إعادة النظر في تعريف المعادن بحيث يكون جامعاً مانعاً  .١١

 .إنشاء وحدة لإلرشاد الزكوى بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد التعديني  .١٢

االستفادة من الفتوه الصادر من المجمع الفقهي فـي إضـافة مـواد لقـانون      .١٣

 .الزكاة 

 إقرار زكاة المعـادن عنـد اسـتخراجها مـع عـدم اإلخـالل فـي زكـاة        . .١٤

 عروض التجارة في حولها باعتبار أنهما وعائين مختلفين 

إعادة النظر فقهـاً وقانونـاً فـي أحكـام المـواد الصـادرة فـي عقوبـات          .١٥

 .نع الزكاة أو عدم اإلقراراالمتناع أو التحايل أو التزوير أو التهرب عن م

الفصل بين الوجوب والتحصيل المـرتبط بـالحول للمعـادن فـي التطبيـق       .١٦

 .أن الوجوب متقدم زماناً عن التحصيل  العملي، حيث

 .تمثيل لجنة الزكاة القاعدية في لجان التعدين المحلية واالتحادية  .١٧

مـن قـانون ديـوان الزكـاة وذلـك بتجـريم       ) ٤٤، ٤٢،٤٣(تعديل المواد  .١٨

. االمتناع والتهرب والمماطلة عن دفـع الزكـاة والعقوبـة والغرامـة والسـجن     

 }تفاصيل الموادمرفق {

يجـرم إعـداد إقـرار أو حسـابات غيـر صـحيحة أو اإلدالء        إيجاد نص .١٩

بمعلومات كاذبة عن المال المتعلـق بالزكـاة، ويعاقـب علـى ذلـك بالغرامـة       

 .والسجن



تعتبر الشهادة الموقعة من األمين العام أو مـن يفوضـه كافيـه فـي تقـدير       .٢٠

 قيمة الزكاة المستحقة، وتجعل مبلغ الزكاة  كما لو كانـت حكـم صـادر  مـن    

 .محكمة مدنية

ضرورة إدخال زكاة المقتنيـات الشخصـية مـن الـذهب  والمجـوهرات،       .٢١

 .في الوجوب إذا كانت في اإليجار أو زائدة عن المعتاد

ضرورة تضمين بند فـي عقـد التعـدين يلـزم طالـب التـرخيص بسـداد         .٢٢

 .الزكاة أو ضريبة التكافل االجتماعي بالنسبة من غير المسلمين

مكتـب زكـاة   ( وتسـمى   خطيط الجباية باألمانـة العامـة   إنشاء إدارة بدائرة ت .٢٣

واالسـتفادة مـن إمكانـات الـوزارة وارتباطهـا بالبنـك المركـزي         )المعادن 

 .ومصفاة الخرطوم للذهب وهيئة المواصفات والمقاييس وشرطة المعادن 

ضرورة توزيع المنشـورات والفتـاوى الصـادرة مـن األمانـة العامـة         .٢٤

للجهـات والمؤسسـات ذات الصـلة    )  فـي المعـادن   خاصـة ( الخاصة بالجباية 

 .من إدارتها العليا حتى تنزل على إدارتها الدنيا بالواليات ومتابعة ذلك 

مراجعــة تضــارب قــانون الزكــاة مــع التشــريعات المحليــة وقــانون   .٢٥

 .الضرائب كما في والية شمال دارفور 

ملـة فـي   التنسيق في التحصيل بين المركز والوالية خاصـة الشـركات العا   .٢٦

 .الواليات وملفاتها في االتحادية 

 . التنسيق مع األجهزة اإليرادية في الدولة في تحصيل زكاة المعادن .٢٧

 . طلب وزارة العدل عند توقيع عقودات االمتياز لشهادة إبراء الذمة .٢٨

ربط إجراء دمغ المسوغات خاصة عنـد تحديـد معيـار الـذهب بتحصـيل       .٢٩

 .الزكاة

المعتمـد  : خـاص بالتعـدين يتكـون مـن     إنشاء مجلس زكـاة بالمحليـات   .٣٠

 .والمعدنين التقليدين ومندوب ديوان الزكاة

 .إخطار وزارة االستثمار بربط وتعريف المستثمرين بالزكاة .٣١

  

  

  



  )٩(توصية رقم  -  اإلجراءات اإلدارية واحملاسبية لتحصيل الزكاة عموماً): ١(مرفق رقم 

م والئحة الزكـاة للعـام   ٢٠٠١حتصيل الزكاة وفقاً لقانون الزكاة للعام  اإلجراءات اإلدارية واحملاسبية املتبعة يف /١
  .م باإلضافة ملراشد اجلباية ٢٠٠٤

  :تبدأ اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية لتحصيل الزكاة من 
  :مرحلة اإلحصاء واملعلومات وتتمثل يف: أوالً 

  :وجودة بغرض معاينة املوقع والنشاط عرب اخلطوات التاليةويبدأ بالزيارة امليدانية حلصر األنشطة امل :املسح امليداين/ أ
  .وصف كامل للنشاط  /١
  .كشف حساب اجلرد السنوي وحسابات البنوك  /٢
  .تقدير مبدئي لوعاء املكلف  /٣
  .تسجيل الزيارة على األقل مرتني يف العام  /٤
  .وهذه مرحلة تشارك فيها املعادن مع بقية الواعية يف إجراءاهتا /٥

  :وتشمل مصادر املعلومات على سبيل املثال ال احلصر     :مجع املعلومات /ب

  ).صادر وارد(اجلمارك  /١

  .شركات البترول  /٢

  .شركات املعادن  /٣

  .وزارة املعادن  /٤

  .العطاءات والوزارات واملؤسسات  /٥

  .املعلومات احملفوظة بامللف  /٦
  :يف حالة انضمام شريك/ ج

 .موثقاً إحضار عقد الشراكة  .١
 .تصفية النشاط السابق حىت تاريخ الشراكة  .٢
 .سداد كل االلتزامات الزكوية السابقة  .٣
 .حتديد مسئولية سداد الزكاة مستقبالً  .٤

  :خطوات التنازل عن النشاط/ د
I.   إخطار الديوان بالتنازل.  
II.  تقدمي إقرار زكوي مستقل يوضح فيه تقييم النشاط حىت تاريخ التنازل . 
  :امللف خطوات قفل/ هـ

I.  تقدمي إقرار مشفوع باليمني من احملكمة املختصة. 
II.  تقدمي مستند  رمسي من مسجل الشركات وأمساء األعمال. 
III.  يف حالة وجود أمساء أعمال مملوكة للشركة يقدم مستند يبني إلغاء هذه األمساء من السجالت. 



 

  :امللفات اجلديدة/ و
  :يتم فتح امللفات اجلديدة على النحو التايل 

I.   يف حالة الرخصة التجارية يتم التنسيق مع احملليات.  
II.  يف حالة  أمساء األعمال والشركات يتم التنسيق مع املسجل التجاري عن طريق اآليت:  

  .الزيارات امليدانية ملسح وحصر املكلفني   -
  من خالل الطلبات املقدمة للحصول على شهادة إبراء الذمة لألنشطة اجلديدة  -

  :لة يقوم املوظف بااليت يف هذه احلا
  :خطوات فتح ملف جديد 

يف حالة امللف املفتوح عرب طلب شهادة إبراء ذمه ضرورة معرفة عنوان املكلف وموقع نشاطه مستظهر وواىف  .١
. 
 .إذا كان املوقع غري حمدد والنشاط غري مستقر ورأس مال املكلف غري حمدد تسجل كل املعلومات األولية     .٢
شطة التجارية يتم فتح امللف بواسطة أصل وصورة من الرخصة التجارية وصورة مـن عقـد   يف حالة األن    .٣

 .اإلجيار أو شهادة حبث أصلية 
 .يف حالة الشركات وأمساء اإلعمال أصل وصورة من عقد التأسيس      .٤

 .أصل وصورة من شهادة التأسيس موثقة من املسجل التجاري   - أ
 .شهادة حبث أو إجيار أو استضافة   - ب
 ) .ش٢٨(امليزانية االفتتاحية وأورنيك   - ج

 .وىف حالة ملكية الشركة ألي اسم عمل ُيقدم أصل املستندات  .٥
  :يف حالة االستثمارات

 .أصل وصورة من دراسة اجلدوى  .١
 .تصديق اسم العمل  .٢
  .أي مستندات أخرى  .٣

  :مرحلة التقدير: ثانياً
ادها بواسطة املكلف من واقـع حسـاباته   تقدير الزكاة وهو حتديد الوعاء وحساب الزكاة الواجب سد   

  . ، وهذه املرحلة مير ا كل وعاءالسنوية وإقراره أو من واقع اجلرد السنوي أو املسح امليداين
     



  إجراءات تقدير وحتصيل زكاة املعادن
  :كيفية حتديد زكاة املعادن : أوالً

م الزكاة على ٢٠١٣فتاوى / ١٠٥/م أ/ف إ كما هو معلوم فقد أوجبت فتوى جممع الفقه اإلسالمي بالنمرة م 
املعادن وفصلت يف ذلك وجوب النصاب وعدم اشتراط احلول والنسبة املأخوذة وضم املعادن بعضها إىل بعض عنـد  
النصاب والتعامل مع الشركات والشوائب املتعلقة باملعادن وميكننا يف هذه الدراسة تقسيم قطاعات التعدين إىل ثالث 

  :أنواع هي 
  :التعدين األهلي)أ(
التعدين األهلي نقصد به التعدين الذي يقوم به األفراد الطبيعني سواء كانوا أفرادا أو شركاء بـدون هيئـة         .١

كصاحب العربة وصاحب اجلهاز وعمال احلفر وخالفه فيمكن حتديد وتقدير وعـاء الزكـاة   ) شركة(قانونية 
 :وفقــاً للحاالت التالية 

جراماً من الفضة أو غريها مـن  ) ٥٩٥(جراماً من الذهب أو ) ٨٥(يساوى أو يزيد عن إذا كان املستخرج / ١
( جراماً من الذهب ففي هذه احلالة جيب الزكاة على الفـور بواقـع   )  ٨٥(املعادن وكان املستخرج مبا يعادل 

ة بعـد  مع مراعاة إن حتصـل الزكـا  ) ٥-٤-٣-٢(ربع العشر وفق الفتوى املذكورة أعاله الفقرات %) ٢.٥
تصفيتها من الشوائب إذا كان املستخرج هلا أو املعدن هو املتويل للتصفية أما إذا كان املستخرج للمعـدن غـري   

  .من الفتوى )  ٨(متول للتصفية فتكون الزكاة من قيمة املستخرج حسب سعر السوق وذلك وفق الفقـرة
مــن الفضــة أو غريهــا  جرامــاً) ٥٩٥(جرامــاً مــن الــذهب أو) ٨٥(إذا كــان املســتخرج دون / ٢

ــتخرج دون    ــان املســــــ ــادن وكــــــ ــن املعــــــ   )٨٥(مــــــ
جراماً مـن الـذهب فـان املسـتخرج يضـم اىل بعضـه الـبعض خـالل العـام إىل أن يبلـغ نصـاباً             

  ) .٩-٦(ربع العشر وذلك وفق الفقرات % ) ٢.٥(فيزكى بواقع
  ):الشركات(التعدين املنظم )ب(

ة وتشمل البنوك االستثمارية عامـة والشـراكات وامللكيـة    ونقصد يف هذا البند الشركات غري احلكومي   
الشائعة وملكية األسرة وهذه الشركات بطبيعة حاهلا هي شركات جتارية وغالباً ما يكون هلا أنشـطة متعـددة   

مـن  ) ١٨/١/٢(وفق املـادة  % ) ٢.٥٧٩(بواقع ) أ(ولذلك تؤخذ زكاة املعادن إذا توفرت شروطها كما يف 
م ويكون ذلك عند استخراجها إذا بلغت نصاباً او ضم املعادن بعضها إىل بعض إذا مل ٢٠٠١م قانون الزكاة للعا

م إذا حتققت ٢٠٠١من قانون الزكاة للعام ) ١٩(تبلغ نصاباً وفق الفتوى كما تسرى على الشركة أحكام املادة 
عاء زكاة عروض التجـارة  الشروط الواجبة يف زكاة عروض التجارة على أن ختصم زكاة املعادن املدفوعة من و

  .واعتباره كمصـروف واجب اخلصم 
  :الشركات احلكومية أو العامة)ج( 

نالحظ انه قد ازداد نشاط الدولة وأصبحت تستثمر يف أوجه النشاط االقتصادي واالجتمـاعي والـذي كـان    
م ٢٠٠١ن الزكاة للعام حمصوراً االستثمار فيه على القطاع اخلاص ونافست الدولة القطاع اخلاص ولذلك اوجب قانو

عليه فان األحكام اليت تسرى على زكاة الشركات يف زكاة ) أ/٣٧( الزكاة على املال العام املعد لالستثمار وفق املادة 
املعادن وعروض التجارة تسرى أيضا على الشركات احلكومية وتعامل زكاة املعادن املدفوعة كنفقـة أو مصـروف   

  .ض التجارة واجب اخلصم عند حلول زكاة عرو



  :إجراءات حتصيل زكاة املعادن: ثانياً
كما هو معلوم أن الوجود اإلداري يف الديوان منتشر يف كل أحناء السودان ففي كل واليـة مـن واليـات        .١

السودان توجد أمانة لديوان الزكاة وجملس أمناء وأمني للوالية ومكاتب زكاة باحملليات وذلك لتنفيـذ السياسـة   
ن والقيام باألعمال التنفيذية من جباية وصرف الزكاة وفق اللوائح والقوانني ولكل دائرة من هـذه  العامة للديوا

  .الدوائر مسئولياهتا واختصاصاهتا مبا حيقق األهداف العامة 
 :ولذلك ميكن تفصيل إجراءات حتصيل الزكاة يف اآليت .٢

  :التعدين األهلي / أ
به األفراد ويكون مسئولية حتصيل الزكاة هلذا القطاع هـو الواليـة   كما أسلفنا التعدين األهلي هو الذي يقوم   

املعنية ملا هلا من وجود إداري منتشر يف الواليات سواء كان عرب حملياهتا أو وحداهتا اإلدارية الصغرى ولوجـود  
  :املتابعة اللصيغة ولكي يتم حتصيل الزكاة بالصورة السليمة البد من عمل اإلجراءات التالية 

 .ملفات لكل املعدنني باحمللية  فتح  .١
 .متابعة املعدن املستخرج يف كل عملية  .٢
 .حصر املصايف اليت تقوم بعملية التصفية   .٣
 .التأكد من سعر البيع الشائع بالتنسيق مع اجلهات املختصة .٤
ألوعيـة  فإذا توافرت الشروط الواجبة للزكاة تكون مسئولية التحصيل فيه هي مسئولية الوالية املعنية كسـائر ا  .٥

  .األخرى اليت ختص األفراد سواء كانت زروع أو عروض جتارة أو أنعام 
  ):الشركات(التعدين املنظم / ب

ونقصد به الشركات العاملة يف جمال التعدين سواء كانت شركات خاصة أو بنوك أو شركات عامة وهـذا      
عة إىل اجلهات املختلفة ولتنظيم زكـاة  القطاع حتكمه قوانني الشركات الذي يلزم الشركة بتقدمي حسابات مراج

  :املعادن هلذا القطاع البد من اإلجراءات التالية 
عقـد التأسـيس وشـهادة    (التأكد من أن الشركة هلا ملف زكوي والذي يتم فتحه وفق املستندات األساسية  .١

 ).التأسيس  وعنوان الشركة وغريها من اإلجراءات املطلوبة
ستخرجة من املعادن ورصدها أوالً بأول وذلك بالتعاون مع ديوان الزكاة الواليـة  اإلفصاح التام عن الكميات امل .٢

 .املعنية
إذا بلغ املعدن املستخرج نصاباً يزكى وفق الشروط املذكورة وإذا مل يبلغ نصاباً يضم إىل املستخرج بعده ويزكى  .٣

دة لسداد زكاة املعادن لتخصم من وعاء أوالً بأول كزكاة معادن على  أن حتتفظ الشركة باإليصاالت املالية املؤي
زكاة عروض التجارة عند حوالن حول الشركة وتقدمي الشركة مليزانياهتا السنوية وهذا الرأي حيتاج إىل تنسـيق  

 .ورأى فقهي واضح بالنسبة للشركات اليت تعد حسابات يف اية السنة املعنية 
كن ضمها مجيعاً واخذ الزكاة يف أمانة الشـركات وفقـاً   إذا كانت للشركة مربعات تعدين يف واليات خمتلفة مي .٤

 .للحسابات املراجعة املقدمة ويكون التنسيق مع الواليات املعنية جبمع املعلومات وحتويلها لزكاة الشركات 



  :الشركات األجنبية) ج(
  :وفق اآليت  هي نوعان أما أن تكون شركات مسلمة أو ا أسهم مسلمة أو تكون غري مسلمة ويتم التعامل  
  :الشركات املسلمة أو ا أسهم مسلمة / ١

إذا كانت الشركة مملوكة ملسلمني بالكامل أو ا بعض األسهم اليت ختص مسلمني تعامل معاملة الشـركات      
م ٢٠٠١من قانون الزكـاة لسـنة   ) ب/١٦(أعاله حبسب نسبة األسهم اليت ميلكها مسلمون كما نصت املادة 

كل شخص غري سوداين مسلم يعمل يف السودان أو يقيم فيه وميلك ماالً يف السودان جتب فيه  تؤخذ الزكاة من(
الزكاة مامل يكن ملزماً بقانون بلده بدفع الزكاة ودفعها فعالً أو كان إعفاءه قد مت مبوجب اتفاقية ملنـع االزدواج  

  .لشخصية االعتبارية وكما هو معلوم فان كلمة شخص تعىن الشخص الطبيعي أو ا) يف دفع الزكاة

  

  )١٠(توصية رقم  -  اإلجراءات اإلدارية واحملاسبية لتحصيل الزكاة عموماً): ٢(مرفق رقم 

  :آليات التحصيل املقترحة و الطرق املتبعة على الطبيعة
 :املستوى االحتادي: أوالً 

 .التنسيق  .١

 .الرقابة  .٢

 .املتابعة و الطواف امليداين  .٣

 .لول هلا حتديد اإلشكاالت و وضع احل .٤

 .املسامهة يف توفري اإلمكانيات املساعدة للعمل  .٥
  :املستوى الوالئي : ثانياً 

  :أمانة الشركات االحتادية ) أ(

حتصيل من املنبع من الشركات االحتادية وفق ما هو متعاف عليه يف طريقة حساب الزكاة  .١
 .للشركات 

 .تطبيق معايري الفصل بني الشركات االحتادية و الوالئية  .٢

 .االستفادة من معلومات و بيانات مصفاة اخلرطوم للذهب  .٣

 .االستفادة و التنسيق مع وحدة الذهب ببنك السودان  .٤
  :الواليات ) ب(

 .حركة املعلومات املتداولة حلصر الشركات الوالئية و تقدير حساب زكاهتا  .١

 .اء الذمة ضبط العمل يف زكاة الشركات بالسجل التجاري و وزارة املعادن عرب شهادة إبر .٢

 .قيام فرق عمل لتقدير و حتصيل الزكاة يف األسواق و مراكز بيع الذهب .٣

 .توحيد نافذة التحصيل مع احمللية و األمن االقتصادي عرب آلية واحدة للتحصيل  .٤

 .فرض رقابة على أسواق الذهب الرئيسية كوالية اخلرطوم ملنع التهرب من الواليات  .٥



ذات الصلة كاملن االقتصادي ـ احمللية ـ املعدنني ـ إنشاء غرفة معلومات تضم اجلهات  .٦
 .الشركات ـ جتار الذهب ،  و العمل يف شكل جملس 

 .ربط إجراءات الزكاة بدمغ الذهب  .٧
 

  )١٨(توصية رقم  -من قانون ديوان الزكاة ) ٤٤، ٤٢،٤٣(املواد ): ٣(مرفق رقم 

  المخالفات والعقوبات ):٤٢(املادة 
  :متناع عن دفع الزآاةالتحايل أو التهرب أو اال

آل من يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزآاة الواجبة عليه يعاقب بغرامة ال تزيد عن مقدار تلك الزآاة          
وتؤخذ الزآاة جبرًا منه بوساطة الديوان ويجوز بقرار من الديوان الحجز علي أمواله لدي المصارف علي أن يتم 

  .التنفيذ بوساطة المحكمة 

  رفض تقديم إقرار أو مستند أو بيان): ٤٣(ادةامل 
صادرة  أو مستند أو بيان يطلب بمقتضي أحكام هذا القانون واللوائح ال إقرارآل من يمتنع عن تقديم أي            

  .من مقدار الزآاة الواجبة عليه %) ١٠(بموجبه يعاقب بغرامة تساوي عشرة في المائة 

  الديوان توريد الغرامات إلي): ٤٤(املادة 
  .   إلي الديوان أو ديوان الزآاة بالوالية بحسب الحال ٤٤و  ٤٣ُتورد الغرامات المنصوص عليها في المادتين        

 

  


