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المحتويات



بســم اللــه الرحمن الرحيم
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كلمة إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب

الحمــد للــه رب العالميــن و الصــالة و الســالم علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد و علــى آلــه و أصحابــه أجمعيــن، 
أمــا بعــد...

ــة تحــت إشــراف  ــارك لعــام 1٤٤3هـــ ، يســر إدارة مجموعــة جــي إف إتــش المالي مــع قــرب حلــول شــهر رمضــان المب
هيئــة الرقابــة الشــرعية أن تقــدم لعنايــة المســاهمين و المســتثمرين دليــل الــزكاة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2021م، حيــث تــم توضيــح قيمــة الــزكاة الواجبــة فــي الســهم لــكل مشــروع، و قــد قامــت هيئــة الرقابــة 
الشــرعية بمراجعــة بيانــات دليــل الــزكاة واعتمادهــا تبعــًا لذلــك، و تكــون مســئولية إخــراج الــزكاة علــى المســاهمين و 

المســتثمرين أنفســهم.

هــذا و قــد عمــد قســم الرقابــة الشــرعية بمجموعــة جــي إف إتــش الماليــة علــى أن يكــون دليــل الــزكاة ميســرًا،  حيــث 
ــزكاة الواجبــة لــكل مشــروع علــى حــدة بشــكل واضــح،  و قــد تــم إعــداد هــذا  تبيــن الجــداول المرفقــة كيفيــة إخــراج ال
الدليــل تحــت إشــراف مجموعــة مــن المتخصصيــن فــي المجــال المالــي والشــرعي بمجموعــة جــي إف إتــش الماليــة 

باإلضافــة إلــى اإلشــراف المباشــر مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة لهيئــة الرقابــة الشــرعية.

ونســأل اللــه أن يعيــن الجميــع علــى أداء هــذا الركــن العظيــم، و أن يوفقنــا و إياكــم لمــا يحبــه و يرضــاه و يبــارك لنــا 
فيمــا رزقنــا و يجعلنــا لــه مــن الشــاكرين.

و الله الموفق...
و السالم عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،

د. محمد عبد السالم
رئيس الرقابة الشرعية/مقرر مجلس اإلدارة 



رأي هيئة الرقابة الشرعية

الماليــة ش.م.ب. و  إتــش  التشــغيلية لمجموعــة جــي إف  النتائــج  الشــرعية بمراجعــة  الرقابــة  لقــد قامــت هيئــة 
االســتثمارات المــدارة منــه للفتــرة مــن 1 ينايــر 2021م و حتــى 31 ديســمبر 2021م، وعليــه تؤكــد هيئــة الرقابــة الشــرعية 
– مــن خــالل مراجعاتهــا و مناقشــتها مــع إدارة البنــك – أن التفســيرات المقدمــة فــي هــذا الدليــل و طريقــة احتســاب 
الــزكاة لــكل نشــاط مــن هــذه األنشــطة االســتثمارية  المذكــورة هنــا واإليضاحــات المدعمــة لهــا تتماشــى مــع أســس 

و مبــادئ الشــريعة اإلســالمية الغــراء.

فضيلة الشيخ فريد محمد هادي
عضو هيئة الرقابة الشرعية التنفيذية       



أسس احتساب الزكاة

و  المشاريع  على  الزكاة  لحساب  التالية  الضوابط  المالية  إتش  إف  جي  لمجموعة  الشرعية  الرقابة  هيئة  أقرت 
االستثمارات المختلفة بعد دراسة أوضاع كل مشروع على حدة، حيث تم االتفاق على أن تكون الزكاة لجميع المشاريع 

عن الفترة الممتدة من 1 يناير 2021م  وحتى 31 ديسمبر 2021م وفق الضوابط اآلتية: 

أواًل : احتساب الزكاة لمساهمي مجموعة جي إف إتش المالية:
يتحمل المساهمون مسئولية إخراج مبلغ الزكاة المستحق على األسهم المملوكة من قبلهم للفترة من 1 يناير 

2021م  وحتى 31 ديسمبر 2021م.

يوضح الجدول التالي الزكاة الواجبة على السهم الواحد لمساهمي البنك:

)بالدوالر األمريكي(الزكاة المستحقة عن السنة المالية 2021م

3,783,675إجمالي مبالغ الزكاة المستحقة على المساهمين 

3,775,990,064مجموع عدد األسهم الواجب فيها الزكاة 

0.0010020الزكاة الواجبة على السهم الواحد  
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جدول حساب الزكاة

مقدار الزكاة = عدد األسهم x الزكاة للسهم الواحد  
بالدوالر

اسم المشروع / االستثمار
 

………. = ………. x 0.8134 بوابة المغرب لالستثمار

………. = ………. x 0.5220 شركة مرفأ تونس االستثمارية

………. = ………. x 0.8879 شركة انترتاينر

………. = ………. x 0.1981 شركة مارشال

………. = ………. x شركة فالكون لالسمنت    0.00150

………. = ………. x 0.0037 شركة بلكسكو

………. = ………. x 0.0812 صندوق برايتوس التعليمي

………. = ………. x 0.0995 بي سي سي لمواد البناء

………. = ………. x 0.1279 مول جدة

………. = ………. x 1.1895 شركة مدينة الطاقة نافي مومباي لالستثمار

………. = ………. x 1.1895 شركة مومباي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
لالستثمار

*استثمارات تملك هيئتها الشرعية المنفصلة عن هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة جي إف إتش المالية:

يمكن الرجوع الى الشركات التالية مباشرة لمعرفة نسبة الزكاة الخاصة باالستثمار فيها

Gulf Holding Company / شركة الخليج القابضة

www.gfholding.com

+965 2224 39 93

+973 17 102 102

Bayan Holding Company / شركة بيان القابضة

+965 22257949



طريقة احتساب الزكاة وأسعار صرف العمالت

أسس احتساب الزكاة

مثال:
مستثمر لديه 10,000 سهم في مجموعة جي اف اتش  و 1000 سهم في صندوق مجمع جدة

فيكون مقدار الزكاة الواجب عليه هو:
الزكاة الواجبة في السهم الواحد   x   عدد األسهم  =  مبلغ الزكاة الواجبة    

و بذلك تكون زكاته: 
1(  مجموعة جي اف اتش:  0.0010020  )مقدار الزكاة الواجبة(   x  10,000   )عدد األسهم(   =  10.02 $

2( صندوق مجمع جدة:  0.1280  )مقدار الزكاة الواجبة(  x  1000   )عدد األسهم(   =   128 $

و بهذا يكون إجمالي الزكاة المستحقة :
$138  =128 +10.02 

أسعار صرف العمالت

إلخراج قيمة الزكاة بالعملة المحلية يرجى استخدام أسعار الصرف مقابل الدوالر المبينة في الجدول اآلتي:

أسعار صرف العمالت مقابل الدوالر بتاريخ 31 ديسمبر 2021م:

سعر الصرف العملة

0.377 دينار بحريني

0.3025 دينار كويتي

3.7541 ريال سعودي

3.6729 درهم اماراتي

0.8749 يورو
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أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة جي إف إتش المالية

تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أصحاب الفضيلة:

فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع - الرئيس

العلماء  كبار  هيئة  عضو  و  )سابقًا(  المكرمة  بمكة  التمييز  محكمة  قاضي في  وزير،  برتبة  الملكي  بالديوان  مستشار 
)المملكة العربية السعودية( و رئيس هيئة الرقابة الشرعية لعدد من البنوك اإلسالمية.

فضيلة الشيخ نظام بن محمد صالح يعقوبي – العضو التنفيذي

عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين اإلسالمي، عضو هيئة الرقابة الشرعية لمصرف أبو ظبي اإلسالمي، العضو 
البنوك  من  عدد  الشرعية في  الرقابة  هيئة  اإلسالمي، عضو  جونز  داو  إدارة مؤشر  للهيئة، عضو مجلس  التنفيذي 

اإلسالمية.

فضيلة الشيخ فريد بن محمد هادي – العضو التنفيذي

رئيس قسم الصيرفة اإلسالمية – كلية إدارة األعمال – جامعة البحرين، العضو التنفيذي للهيئة، و عضو هيئة الرقابة 
الشرعية لعدد من البنوك اإلسالمية.

فضيلة الشيخ عبد العزيز القصار – عضو الهيئة

أستاذ في قسم الشريعة بجامعة الكويت، و المستشار الشرعي و عضو الهيئة الشرعية في العديد من هيئات الرقابة 
الشرعية في عدد من البنوك اإلسالمية. 



للحصول على نسخة إلكترونية من هذا الدليل
يرجى التكرم بزيارة موقغ مجموعة جي اف اتش المالية

www.gfh.com

لإلستفسار الرجاء اإلتصال على: 538538 17 973+


