
 



 

 في هذا العرض التوضيحي سنتناول اآلتي:

 خلفية تاريخية عن مراحل إدارة مال المسؤولية المجتمعية. .1

 خلفية تاريخية عن أنصبة الواليات والمحليات من إيرادات قطاع التعدين. .2

 م.2022 –م2016توضيح ألنصبة الواليات والمحليات من اإليرادات  .3

 )حقائق وأرقام(. الكرته المكدسة في والية جنوب كردفان .4

 

خلفية تاريخية عن مراحل قيمة وإدارة مال المسؤولية المجتمعية: إدارة أموال المسؤولية  .1

 المجتمعية مرت بأربع مراحل هي:

  فترة ال توجد فيها أي مسؤولية مجتمعية إلزامية مفروضة على الشركات )العام

 م وما قبلها(.2016

 يونيو  –م 2017اســــــطة الشركــــــات الممولة )إدارة مــال المسؤولية المجتمـــعية بو

 %(.1م( كانت النسبة المفروضة فقط )2020

  إدارة مال المسؤولية المجتمعية بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية

 %(.4م( أصبحت النسبة )2021أكتوبر  –م 2020)يوليو 

 م وحتى 2021)نوفمبر  إدارة مال المسؤولية المجتمعية بواسطة المجتمع المحلي

 %(.4اآلن( ما زلت النسبة )

. خلفية تاريخية عن أنصبة الواليات والمحليات من إيرادات قطاع التعدين: تمرحلت أنصبة 2

 الواليات والمحليات من اإليرادات في ثالث مراحل هي:

 ( 2015فترة ال توجد فيها أنصبة واضحة للواليات والمحليات.)م وما قبلها 

  م وفيها كــان نصــيب الواليــات فقـــط 2021وحتى إكتوبر  –م 2015ن الفترة م

 )تمثل نصيب المحليات فقط في مال المسؤولية المجتمعية(:

 50.من إيرادات التعدين التقليدي بعد خصم المصروفات % 

 57.من نصيب الحكومة من أرباح أعمال شركات معالجة المخلفات % 



  م( أصبح للمحليات نصيب 2021لسنة  90القرار م وحتى اآلن )فترة 2021نوفمبر

 واضح منفصل من كل بنود إيرادات قطاع التعدين.

 

  م(: 2021لسنة  90م وحتى اآلن )فترة القرار 2021نوفمبر 
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إجمالي 2017م

عوائد جليلة 

تعدين التقليدي حجر 
ن المعدني 

أرباح أعمال 

كات معالجة المخلفات شر
إجمالي 2016م

عوائد جليلة 

تعدين التقليدي حجر 
ن المعدني 

أرباح أعمال 

كات معالجة المخلفات شر

والية نهرالنيل       90,700,425.16 11,086,419.93 101,786,845.09     168,886,750.22    34,700,107.50 203,586,857.72 1

والية البحراألحمر       12,142,621.31   5,112,320.07   17,254,941.38       27,824,713.32    15,215,561.40   43,040,274.72 2

الوالية الشمالية       19,762,680.30   8,230,975.24   27,993,655.54       35,455,180.33    13,408,667.94   48,863,848.27 3

والية شمال كردفان       11,111,313.87                  -   11,111,313.87       50,253,724.17      1,844,811.73   52,098,535.90 4

والية غرب كردفان         2,877,561.03                  -     2,877,561.03         7,265,108.51         173,302.50     7,438,411.01 5

والية القضارف       27,513,900.34   2,928,805.05   30,442,705.39       49,625,537.34      8,905,304.40   58,530,841.74 6

والية كسال            599,205.82      228,564.50        827,770.32         3,294,552.52      1,392,318.50     4,686,871.02 7

والية جنوب كردفان              27,778.42      458,364.00        486,142.42       10,569,340.27      2,457,856.66   13,027,196.93 8

والية النيل األزرق            520,404.34      103,895.50        624,299.84         2,257,948.80      1,228,558.03     3,486,506.83 9

والية جنوب دارفور                         -                  -                     -         1,571,443.99      2,885,395.42     4,456,839.41 10

والية شمال دارفور                         -                  -                     -            612,455.64           50,698.00        663,153.64 11

والية وسط دارفور                         -                  -                     -                         -         106,337.38        106,337.38 12

والية غرب دارفور                         -                  -                     -                         -                      -                     - 13

والية سنار                         -                  -                     -                         -                      -                     - 14

439,985,674.57 82,368,919.46    357,616,755.11     193,405,234.88 28,149,344.29 165,255,890.59     

2017م2016م

الوالية  الرقم

أنصبة الواليات 

إجمالي 2019م

عوائد جليلة 

تعدين التقليدي حجر 
ن المعدني 

أرباح أعمال 

كات معالجة المخلفات شر
إجمالي 2018م

عوائد جليلة 

تعدين التقليدي حجر 
ن المعدني 

أرباح أعمال 

كات معالجة المخلفات شر

والية نهرالنيل 226,909,649.20 137,626,177.83    364,535,827.03    590,365,915.61 282,288,037.83    872,653,953.44 1

والية البحراألحمر   47,769,802.43   49,885,037.70      97,654,840.13      71,452,988.29   82,865,127.58    154,318,115.87 2

الوالية الشمالية   58,525,469.96   38,333,336.35      96,858,806.31    113,458,498.29   81,106,024.04    194,564,522.33 3

والية شمال كردفان   71,424,941.42     7,328,076.58      78,753,018.00      90,703,309.52   12,191,922.30    102,895,231.82 4

والية غرب كردفان     7,211,197.68        774,714.88        7,985,912.56      19,397,135.22     1,173,392.31      20,570,527.53 5

والية القضارف   59,565,433.83   15,753,844.65      75,319,278.48      73,918,888.99   28,846,899.37    102,765,788.36 6

والية كسال     6,557,799.48     2,472,433.98        9,030,233.46      22,278,813.98     5,037,441.02      27,316,255.00 7

والية جنوب كردفان   26,610,871.08     4,211,821.00      30,822,692.08      45,695,920.95     2,330,814.26      48,026,735.21 8

والية النيل األزرق     4,473,595.18     3,014,543.16        7,488,138.34        7,253,145.76     3,702,323.34      10,955,469.10 9

والية جنوب دارفور   32,209,295.31     7,558,082.96      39,767,378.27      63,497,955.33   12,502,675.50      76,000,630.82 10

والية شمال دارفور     1,025,659.40        689,375.23        1,715,034.63      15,864,930.78     1,500,598.66      17,365,529.44 11

والية وسط دارفور                     -        706,376.89           706,376.89                       -        393,252.90           393,252.90 12

والية غرب دارفور                     -        229,100.00           229,100.00                       -          94,519.00             94,519.00 13

والية سنار                     -                     -                       -                       -          81,771.80             81,771.80 14

1,628,002,302.61 514,114,799.90 1,113,887,502.72 810,866,636.18    268,582,921.21 542,283,714.97 

الوالية  الرقم

أنصبة الواليات 

2019م2018م
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 م(2022 –م 2021م: )2022 –م2016. رصد وتوضيح ألنصبة الواليات من اإليرادات 3

إجمالي 2021م

عوائد جليلة 

تعدين التقليدي حجر 
ن المعدني 

أرباح أعمال 

كات معالجة المخلفات شر
إجمالي 2020م

عوائد جليلة 

تعدين التقليدي حجر 
ن المعدني 

أرباح أعمال 

كات معالجة المخلفات شر

والية نهرالنيل 2,162,338,002.74    690,114,193.77   2,852,452,196.51   7,387,622,725.73 1,513,315,744.57   8,900,938,470.30 1

والية البحراألحمر    417,317,207.84    257,722,561.62      675,039,769.46   2,162,694,794.13    569,286,856.51   2,731,981,650.64 2

الوالية الشمالية    323,770,526.90    161,443,868.96      485,214,395.86   1,486,391,224.63    315,872,025.96   1,802,263,250.59 3

والية شمال كردفان    251,744,434.65      32,709,138.21      284,453,572.86      802,819,594.98    141,976,735.27      944,796,330.25 4

والية غرب كردفان      57,169,997.07           603,294.70        57,773,291.77      114,772,409.27           165,000.00      114,937,409.27 5

والية القضارف    132,672,735.59      63,476,732.06      196,149,467.65      519,466,794.94      95,165,532.86      614,632,327.80 6

والية كسال      29,328,991.72        6,291,949.80        35,620,941.52        63,109,246.44      11,454,546.60        74,563,793.04 7

والية جنوب كردفان      51,521,432.72        1,480,350.16        53,001,782.88      219,557,724.67      14,298,324.76      233,856,049.43 8

والية النيل األزرق      11,315,158.93        2,800,216.00        14,115,374.93        67,914,559.16        9,932,646.72        77,847,205.88 9

والية جنوب دارفور                       -      25,155,430.32        25,155,430.32                          -      41,524,234.17        41,524,234.17 10

والية شمال دارفور        9,264,558.74        3,264,256.96        12,528,815.70        2,402,429.29          2,402,429.29 11

والية وسط دارفور                       -           306,279.95             306,279.95        1,957,120.30          1,957,120.30 12

والية غرب دارفور                       -             13,315.00               13,315.00                       -                          - 13

والية سنار                       -                       -                          -             13,000.00               13,000.00 14

15,541,713,270.96 2,717,364,197.01 12,824,349,073.95 4,691,824,634.41   1,245,381,587.51 3,446,443,046.90 

2020م

الوالية  الرقم

أنصبة الواليات 

  2021م
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إجمالي 2022م

عوائد جليلة 

تعدين التقليدي حجر 
ن المعدني 

أرباح أعمال 

كات معالجة المخلفات شر
إجمالي 2021م

عوائد جليلة 

تعدين التقليدي حجر 
ن المعدني 

أرباح أعمال 

كات معالجة المخلفات شر

والية نهرالنيل   7,387,622,725.73 1,513,315,744.57   8,900,938,470.30   1,003,718,668.27   76,296,221.66   1,080,014,889.93 1

والية البحراألحمر   2,162,694,794.13    569,286,856.51   2,731,981,650.64      369,338,843.31     7,887,524.80      377,226,368.11 2

الوالية الشمالية   1,486,391,224.63    315,872,025.96   1,802,263,250.59      267,556,444.91   13,454,889.26      281,011,334.17 3

والية شمال كردفان      802,819,594.98    141,976,735.27      944,796,330.25      129,159,757.22     8,167,713.95      137,327,471.17 4

والية غرب كردفان      114,772,409.27           165,000.00      114,937,409.27        40,756,535.85                     -        40,756,535.85 5

والية القضارف      519,466,794.94      95,165,532.86      614,632,327.80        78,239,172.26     4,574,752.39        82,813,924.65 6

والية كسال        63,109,246.44      11,454,546.60        74,563,793.04                          -        100,000.00             100,000.00 7

والية جنوب كردفان      219,557,724.67      14,298,324.76      233,856,049.43          2,913,450.75                     -          2,913,450.75 8

والية النيل األزرق        67,914,559.16        9,932,646.72        77,847,205.88          7,489,973.83        146,486.00          7,636,459.83 9

والية جنوب دارفور                          -      41,524,234.17        41,524,234.17                          -                          - 10

والية شمال دارفور        2,402,429.29          2,402,429.29                          -                          - 11

والية وسط دارفور        1,957,120.30          1,957,120.30                          -          -53,477.00               -53,477.00 12

والية غرب دارفور                       -                          -                          -                          - 13

والية سنار             13,000.00               13,000.00                          -                          - 14

2,009,746,957.46   110,574,111.06 1,899,172,846.40   15,541,713,270.96 2,717,364,197.01 12,824,349,073.95 

الوالية  الرقم

أنصبة الواليات 

مارس 2022م  2021م
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 م(:2021( لسنة 90جنوب كردفان قبل وبعد القرار )

 أواًل: محلية الريف الشمالي:

% ة إجمالي الفتر

عوائد جليلة 

تعدين التقليدي حجر 
ن المعدني 

أرباح أعمال 

كات معالجة المخلفات شر

57% والية نهرالنيل 11,630,542,136.92  2,745,426,903.09 14,375,969,040.01 1

16% والية البحراألحمر   3,108,540,970.63     987,974,989.68   4,096,515,960.31 2

12% الوالية الشمالية   2,304,920,025.32     631,849,787.75   2,936,769,813.06 3

6% والية شمال كردفان   1,407,217,075.82     204,218,398.04   1,611,435,473.86 4

1% والية غرب كردفان      249,449,944.63         2,889,704.39      252,339,649.02 5

5% والية القضارف      941,002,463.30     219,651,870.78   1,160,654,334.07 6

1% والية كسال      125,168,609.96       26,977,254.40      152,145,864.36 7

2% والية جنوب كردفان      356,896,518.87       25,237,530.84      382,134,049.70 8

0% والية النيل األزرق      101,224,786.00       20,928,668.75      122,153,454.75 9

1% والية جنوب دارفور        97,278,694.63       89,625,818.36      186,904,512.99 10

0% والية شمال دارفور        26,767,604.56         7,907,358.14        34,674,962.70 11

0% والية وسط دارفور                          -         3,415,890.42          3,415,890.42 12

0% والية غرب دارفور                          -            336,934.00             336,934.00 13

0% والية سنار                          -              94,771.80               94,771.80 14

100% 25,315,544,711.06 4,966,535,880.43  20,349,008,830.63 

الوالية  الرقم

أنصبة الواليات 

اإلجمالي 2016م-2022م
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 م(:2021( لسنة 90جنوب كردفان قبل وبعد القرار )

 ثانيًا: محلية أبوجبيهة:

 

 

 

 

اإلجمالي  الزكاة %70 العوائد الجليلة 7.5
أرباح األعمال 

12.5%
المجتمع المحلي %80

مارس 2022م                      -                      -                      -                      -                      -

شهر فبراير 2022                      -                      -                      -                      -                      -

شهر يناير 2022       2,677,703.42       1,516,667.95          753,104.09       1,501,916.98       6,449,392.44

بعد القرار 90 من 8 نوفمبر حتي 31 ديسمبر 2021م                      -                      -                      -                      -                      -

قبل القرار 90 منذ يوليو حتي 8 نوفمبر 2021م     40,058,394.34                      -                      -                      -     40,058,394.34

اإلجمالي يوليو 2020م-مارس 2022م     42,736,097.76       1,516,667.95          753,104.09       1,501,916.98     46,507,786.78

ي 
ر
ق محلية الريف الشر

الفترة 

اإلجمالي  الزكاة %70 العوائد الجليلة 7.5
أرباح األعمال 

12.5%
المجتمع المحلي %80

اليوجد مارس 2022م                      -                      -                      -                      -

اليوجد شهر فبراير 2022                      -                      -                      -                      -

اليوجد شهر يناير 2022                      -                      -                      -                      -

اليوجد بعد القرار 90 من 8 نوفمبر حتي 31 ديسمبر 2021م                      -                      -                      -                      -

قبل القرار 90 منذ يوليو حتي 8 نوفمبر 2021م   115,335,436.55                      -                      -                      - 115,335,436.55

اإلجمالي يوليو 2020م-مارس 2022م   115,335,436.55                      -                      -                      - 115,335,436.55

ملخص نصيب محلية أبو جبيهة 

الفترة 



 

 . الكرته المكدسة في والية جنوب كردفان )حقائق وأرقام(:4

بسبب توقف شركات معالجة المخلفات بالوالية وتزامن ذلك مع استمرار وأزدهار نشاط التعدين 

التعدين التقليدي المعالج بالطرق التقليدية  التقليدي تراكمت وتكدست كميات كبيرة من خام

المعروفة )تسمى بالكرته(. في هذا الجزء سنتناول الكميات المكدسة من الكرته وكمات الذهب 

 فيها وقيمة تلك الكميات وأنصبة الشركاء في تلك القيمة.

 

 ملخص كميات الكرتة وكميات اإلنتاج المتوقعة منها في والية جنوب كردفان:

  جرام لكل طن   5مليون طن بمتوسط تركيز  2.3كرتة موزعة على أسواق الوالية تبلغ كميات

. 

 (  بإفتراض أن طريقة المعالجة واإلستخالص المستخدمة هيCIL)   فإن الكمية أعاله ستنتج

 طن. 10بإذن الله 

 (بما أن متوسط معالجة مصنع الـCIL)   طن في اليوم الواحد نجد أن المصنع 750الواحد هي 

 طن بالعام. 225,000الواحد يمكنه معالجة 

  طن بالعام نستنتج أن كمية الكرته أعاله  225,000بما أن المصنع الواحد يمكنه معالجة

 يمكن معالجتها خالل عام واحد فقط إن وجدنا عشرة شركات للعمل بالوالية.

 لوالية؟السؤال المهم إذًا: هل توجد عشرة شركات لديها عقود لمعالجة المخلفات با 

 ( شركة منها 16اإلجابة: أن عدد شركات معالجة المخلفات المصدق لها بالوالية حاليًا يبلغ )

 ( شركات موقعة حديثًا.6م و )2020( شركات بعقود موقعة قبل العام 10)

 

 

 

 

 

 

ة
ص

ال
خ

ال
 

يمكن معالجة كل كمية الكرتة المكدسة باألسواق خالل عام واحد فقط 

بالشركات المصدق لها بالعمل في الوالية وبالطاقة اإلنتاجية المتوفرة 

ويقدر اإلنتاج المتوقع من هذه الكمية بـعشرة أطنان بإستخدام طريقة 

( طن إن تم 7.5في المعالجة وتقل كمية األنتاج هذه إلى ) (CILالـ )

 في المعالجة. ((Heap Leachإستخدام طريقة الـ)



 

 

 ( ؟ Heap Leachفي المعالجة أم الـ) (CILهل نوصي بإستخدام طريقة الـ )

 

 كميات اإلنتاج المتوقعة في والية جنوب كردفان:

 (10.طن من معالجة كميات الكرتة المكدسة باألسواق ) 

 (4.7 طن من معالجة كميات الكرته الموجودة سلفًا  في مصانع معالجة المخلفات )

 م.2020المصدق لها فبل العام 

 ( طن.14.7المتوقعة تبلغ )عليه إجمالي الكمية 

 

 المكاسب المحققة من معالجة كميات الكرتة في والية جنوب كردفان:

  طن من مخلفات التعدين التقليدي المعروف أثرها وضررها على  2.3أواًل: التخلص من

 البيئة.

  فرصة على أقل تقدير.  200ثانيًا: توفير فرص عمل ألبناء الوالية في حدود 

  ( مليار دوالر 0.9( طن ذهب تقدر قيمتها السوقية بأسعار اليوم بمبلغ )14.7)ثالثًا: إنتاج

 تقريبًا بأسعار الذهب اليوم.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التوصيات:

  أواًل: تهيئة البيئة الجاذبة إلستثمارات قطاع التعدينة بالوالية لتحقيق منفعة كل أصحاب

 المصلحة.

  .ثانيًا: الشروع فورًا في إستئناف عمل شركات معالجة المخلفات 

  ثالثًا: إزالة التقاطعات المتمثلة في إذدواجية التحصيل والتعارض بين القوانين والتشريعات

 اإلتحادية والوالئية.

 

 :نقاط لم يتم تغطيتها في هذ الورقة 

  والمحليات منها.تفاصيل كميات اإلنتاج لكل شركة وأنصبة الواليات 

 .تفاصيل التحويالت المالية وتواريخها 

 

 

 

إجمالي المتحصل للدولة

نصيب الهيئةنصيب المجتمع المحلينصيب الوالياتنصيب الشركة السودانية نصيب وزارة  الماليةمن اإلنتاج المقدر

%3.00%7.50%7.50%12.00%70.00%100.00العوائد الجليلة

%12.50%12.50%15.00%60.00%100.00نصيب الحكومة من أرباح األعمال

%20.00%20.00%20.00%40.00%100.00العوائد الجليلة  الحجر

%20.00%20.00%20.00%40.00%100.00عائدات التعدين التقليدي

%50.00%50.00%100.00أخرى

%100.00%100.00الرسوم األيجارات أمتياز ومخلفات و صغير 

%80.00%20.00%100.00نصيب المجتمع المحلي من االيرادات

%70.00%30.00%100.00الزكاة

                        -                          -                          -                          -                         -                                      -الجملة

إجمالي المتحصل للدولة

نصيب الهيئةنصيب المجتمع المحلينصيب الوالياتنصيب الشركة السودانية نصيب وزارة  الماليةمن اإلنتاج المقدر

    1,800,000,000.00     4,500,000,000.00     4,500,000,000.00     7,200,000,000.00   42,000,000,000.00               60,000,000,000.00العوائد الجليلة

                        -     9,062,500,000.00     9,062,500,000.00    10,875,000,000.00   43,500,000,000.00               72,500,000,000.00نصيب الحكومة من أرباح األعمال

                        -    16,000,000,000.00                          -     4,000,000,000.00                         -               20,000,000,000.00نصيب المجتمع المحلي من االيرادات

                        -     8,750,000,000.00     3,750,000,000.00                          -                         -               12,500,000,000.00الزكاة

165,000,000,000.00              85,500,000,000.00   22,075,000,000.00    17,312,500,000.00    38,312,500,000.00    1,800,000,000.00    

33%17%4%3%8%0.4%

                                                          165,000,000,000.00نصيب الحكومة اإلجمالي )وزارة المالية+ الوالية+المحليات+اSMRC+GRAS( يساوي 33% من إجمالي اإلنتاج =

55,625,000,000.00                                     
الجملة

11%
%

القيمة اإلجمالية لإلنتاج المتوقع من والية جنوب كردفان بالجنية =                500,000,000,000.00

توزيعات إجمالي ما تم تحصيله
البند

البند
توزيعات إجمالي ما تم تحصيله

وزارة المعادن - الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة

توزيع األيرادات المتوقعة لوالية جنوب كردفان وفق القرار 90 لسنة 2021م



 

 


