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بســم اللــه الرحمن الرحيم
ُمــوْا أَلنُفِســُكم  َكاَة َوَمــا ُتَقدِّ ــاَلَة َوآُتــوْا الــزَّ َوَأِقيُمــوْا الصَّ
ــر ــوَن َبِصي ــا َتْعَمُل ــَه ِبَم ــِه ِإنَّ الّل ــَد الّل ــُدوُه ِعن ــٍر َتِج ــْن َخْي مِّ

]11٠[ )ســورة البقرة(
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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 1444هـــ ، 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 ٢٢٢٠م، 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 
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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 ٢٠٢٢م و حتــى 31 ديســمبر ٢٠٢٢م، 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 اللجنة التنفيذية لهيئة الرقابة الشرعية 
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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 ٢٠٢٢م  وحتى 31 ديسمبر ٢٠٢٢م وفق الضوابط اآلتية: 

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

2022م  وحتى 31 ديسمبر 2022م.

يوضح الجدول التالي الزكاة الواجبة على السهم الواحد لمساهمي البنك:

)بالدوالر األمريكي(الزكاة المستحقة عن السنة المالية 2220م

18,497,153.741إجمالي مبالغ الزكاة المستحقة على المساهمين 

3,832,593,838مجموع عدد األسهم الواجب فيها الزكاة 

0.0048263الزكاة الواجبة على السهم الواحد  

طريقة احتساب الزكاة وأسعار صرف العمالت
أسس احتساب الزكاة

مثال:
مستثمر لديه 10,000 سهم في مجموعة جي اف اتش

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

مجموعة جي اف اتش المالية:  0.0048263 )مقدار الزكاة الواجبة(    x  10000  )عدد األسهم(   = 48.263$  )مبلغ 
الزكاة الواجب إخراجه(
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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 2022م:

سعر الصرف العملة

0.376 دينار بحريني

0.30599 دينار كويتي

3.75 ريال سعودي

3.6725 درهم اماراتي

0.93170 يورو

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة جي إف إتش المالية

تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أصحاب الفضيلة:

فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع - الرئيس	 
مستشار بالديوان الملكي بدرجة وزير وقاضي بمحكمة مكة المكرمة )سابقًا( وعضو هيئة كبار العلماء 

)السعودية( ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لعدد من البنوك اإلسالمية.

فضيلة الشيخ نظام بن محمد صالح يعقوبي – العضو التنفيذي	 
اإلمارات  اإلسالمي،  أبوظبي  المركزي، مصرف  البحرين  الشرعية في مصرف  الرقابة  هيئة  عضو 
العربية المتحدة، مصرف الشارقة اإلسالمي، اإلمارات العربية المتحدة، بنك السالم، مملكة البحرين، 
 CBA بنك البحرين.  مملكة  اإلسالمي،   CBA بنك البحرين،  مملكة  المالية،  إتش  إف  مجموعة جي 
.)IFIOAA( اإلسالمي، لندن وغيرها. عضو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
حاصل على عدد من الجوائز من بينها، جائزة الدرجة األولى للقدرة على الخدمات اإلسالمية داخل 
وخارج البحرين 2007، من جاللة ملك البحرين المعظم، جائزة يورومني لالبتكار في اإلشراف المصرفي 
اإلسالمي، ماليزيا 2007، جائزة ماليزيا للمساهمة في الصيرفة اإلسالمية. كما شارك وكان متحدثا 
في عدد من المؤتمرات والندوات الفقهية والتعليمية واالقتصادية والفكرية واالجتماعية والثقافية.
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فضيلة الشيخ فريد بن محمد هادي – العضو التنفيذي	 
الدكتور هادي هو أستاذ مساعد في كلية إدارة األعمال، قسم الّصيرفة اإلسالمّية بجامعة البحرين. 
وهو حاصل على درجة الدكتوراه في منهجية ابن حزم في الجهالة من جامعة إدنبرة ودكتوراه في 
الرقابة  المغرب. والدكتور هادي عضو في مجالس  الخامس في  البخاري من جامعة محمد  منهجية 

الشرعية في عدد من البنوك اإلسالمية الرائدة.

فضيلة الشيخ عبد العزيز القصار – العضو التنفيذي	 
كان الدكتور القصار أستاذًا في كلية الفقه وقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت، 
ويحمل درجة الدكتوراه في القانون والشريعة من جامعة األزهر في القاهرة. كما أنه عضو في هيئات 

الفتوى والرقابة الشرعية في عدد من المؤسسات في الكويت.



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+


