بسم هللا الرحمن الرحيم
قال هللا تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن
صلواتك سكن لهم} التوبة 103
وقال تعالى {الذين إن مكنهم في األرض أقاموا الصلوة واءتوا الزكوة وأمروا
بالمعروف ونهوا عن المنكر وهلل عاقبة األمور} الحج 41
دليل الزكاة للمساهمين والمستثمرين في منتجات فينشر كابيتال بنك حتى
تاريخه

كلمة اإلدارة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً كثيراً أما بعد،،،
فإن من تمام حمد هللا عز وجل وشكره على توفيقه لنا ،وامتنانه علينا ،أن نقوم
بتذكير أنفسنا ومساهمينا ،بما افترضه هللا علينا من فريضة الزكاة ،التي أمر
هللا بها في محكم كالمه العظيم ،وأكد على إخراجها سيدنا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فيما تواتر عنه من سنته الشريفة.
فكان لزاما ً علينا ،إعداد دليل زكاة للمنتجات ،واالستثمارات ،حتى يتسنى من
خالله لمستثمرينا ،أداء هذه الفريضة في مشاركاتهم المباركة.
وهذا الدليل يشمل بفضل هللا تعالى احتساب الزكاة للمساهمين والمستثمرين في
فينشر كابيتال بنك والشركات والمنتجات التابعة والمدارة من قبل البنك ،بحسب
البيانات المالية المتوفرة حتى هذا اليوم.
راجين من هللا العلي القدير أن يتقبل منكم صالح األعمال ،وأن يثيبكم عليها
بالخير ،وأن يوفقكم للمزيد ،إنه جواد كريم.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

عبداللطيف محمد جناحي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي فرض الزكاة على عباده ،فقال عز شأنه آمرا نبيه محمداً صلى هللا عليه
وسلم {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم}
سورة التوبة اآلية  ،103ولتأكيد فرضيتها وأهميتها قرنها سبحانه وتعالى بالصالة في
أكثر من موضع في القرآن الكريم ،فقال {وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأركعوا مع
الراكعين} سورة البقرة اآلية  ،43وقال{:وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وما تقدموا ألنفسكم
من خير تجدوه عند هللا إن هللا بما تعملون بصير} سورة البقرة اآلية .110
والصالة والسالم على سيدنا محمد ال ّنبي األمي الذي أخرج هللا العباد به من ظلمات
الجهل ،إلى نور العرفان واإليمان ،وعلى آله وصحبه الذين امتثلوا أوامره فبنى هللا بهم
أعظم حضارة لبني اإلنسان ،حيث استوفت جميع الحاجات البشرية ،وحفظت حقوقهم،
فكانت بحق شمس الحضارات ما تعاقب القمران.
وبعد ،،،
فإنَّ من جملة التشريعات اإللهية األساسية التي أمر هللا عز وجل بها عباده ،و َبلَّ َغها و َبيَّنها
سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ،الزكاة بأصنافها وأنواعها ،وعمل أصحابه وآله على
تنفيذها وجبايتها.
فالزكاة عبادة وفريضة منه سبحانه وتعالى ،وأحد أركان اإلسالمَ ،و ُ
طه َْرةٌ للمال والنفس،
وفيها نماء وزيادة للمال لقوله صلى هللا عليه وسلم( :ما نقص ما ٌل من صدقة) ،وأداؤها
شك ٌر هلل على نعمائه وآالئه ،وهي حق معلوم لمستحقيها ،ورحمة بالمعوزين والفقراء من
المسلمين.

ولعله من المناسب أن ُن َذ ِّك َر أنفسنا وإخواننا المستثمرين الكرام ،ببعض ما ورد في أداء
الزكاة من أحاديث نبوية ،حتى يستشعروها حال أدائهم للزكاة المفروضة عليهم ،في
استثماراتهم ،وفقا ً لمعيار الزكاة بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وغيرها مثل (دليل إرشاد
محاسبة زكاة الشركات) المعتمد من الندوة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة  .وذلك في
تحديد البنود التي تحتسب في الوعاء الزكوي للشركة والبنود التي تحسم منه ،راجين من
هللا العلي القدير ،أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ،وأن يوفقهم للمزيد ،وأن يبارك لهم
في أموالهم ،وما َمنَّ هللا به عليهم من النعم األخرى {وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها إن
هللا لغفور رحيم} سورة النحل اآلية .18
عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :بني
اإلسالم على خمس :شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن محمداً عبده ورسوله ،وإقام الصالة،
وإيتاء الزكاة ،وحج البيت ،وصوم رمضان" .متفق عليه.
وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي هللا عنهما قاال :خطبنا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فقال" :والذي نفسي بيده ثالث مرات ،ثم أكب ،فأكب كل رجل منا يبكي ،ال
يدري على ماذا حلف ،ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر
النعم ،قال :ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ،ويصوم رمضان ،ويخرج الزكاة،
ويجتنب الكبائر السبع إال فتحت له أبواب الجنة ،وقيل له ادخل بسالم" .رواه النسائي
و اللفظ له ،وابن ماجه ،وابن خزيمة ،وابن حبان في صحيحيهما ،والحاكم ،وقال :صحيح
اإلسناد.
وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه ،قال" :أتى رجل من تميم رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فقال :يا رسول هللا ،إني ذو مال كثير ،وذو أهل ومال وحاضرة ،فأخبرني كيف
أصنع؟ وكيف أنفق؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :تخرج الزكاة من مالك فإنها
طهرة تطهرك ،وتصل أقرباءك ،وتعرف حق المسكين ،والجار ،والسائل" .رواه أحمد
ورجاله رجال الصحيح.

وعن أبي الدرداء رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :خمس من
جاء بهن مع إيمان دخل الجنة ،من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن
وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن ،وصام رمضان ،وحج البيت إن استطاع إليه سبيالً،
وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه" .الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد.
وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال" :كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في
سفر فأصبحت يوما قريبا منه ،ونحن نسير ،فقلت :يا رسول هللا أخبرني بعمل يدخلني
الجنة ويباعدني من النار ،قال :لقد سألت عن عظيم ،وإنه ليسير على من يسره هللا
عليه ،تعبد هللا وال تشرك به شيئا ،وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وتصوم رمضان،
وتحج البيت" .الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه.
ص ِّديقة رضي هللا عنها ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وعن أم المؤمنين عائشة ال ِّ
قال" :ثالث أحلف عليهن ،ال يجعل هللا من له سهم في اإلسالم كمن ال سهم له ،وأسهم
اإلسالم ثالثة :الصالة ،والصوم ،والزكاة ،وال يتولى هللا عبدا في الدنيا فيوليه غيره
يوم القيامة" الحديث رواه أحمد بإسناد جيد.
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال لمن حوله
من أمته" :اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة ،قلت :ما هي يا رسول هللا؟ قال :الصالة،
والزكاة ،واألمانة ،والفرج ،والبطن ،واللسان" رواه الطبراني في األوسط بإسناد ال بأس
به وله شواهد كثيرة.
وعن جابر رضي هللا عنه ،قال :قال رجل :يا رسول هللا ،أرأيت إن أدى الرجل زكاة
ماله؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره".
رواه الطبراني في األوسط ،واللفظ له ،وابن خزيمة في صحيحه ،والحاكم مختصرا
ولفظه" :إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره" وقال :صحيح على شرط مسلم.
ومن مراسيل الحسن البصري :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :حصنوا أموالكم
بالزكاة ،وداووا مرضاكم بالصدقة ،واستقبلوا أمواج البالء بالدعاء والتضرع" .رواه
أبو داود في المراسيل.

وأخيراً نذ ّكر اإلخوة المستثمرين الكرام استحضار العبودية هلل عند أدائهم للزكاة ،وما
يترتب على بذلهم لها من األجر العظيم ،قال تعالى{ :وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه
هللا فأولئك هم المضعفون} سورة الروم اآلية .39
هذا ولقد قام أصحاب الفضيلة ،أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ،باالطالع ومراجعة النتائج
التشغيلية لفينشر كابيتال بنك واالستثمارات التي تندرج تحته ،مؤكدين حفظهم هللا ،بأن
طريقة احتساب الزكاة لكل نوع من أنواع االستثمار صحيحة وموافقة ألسس ومبادئ
الشريعة اإلسالمية الغراء.
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الدكتور عبدالستار أبو غدة الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي الدكتور عيسي زكـــي
عضو الهيئة الشرعية
رئيس هيئة الرقابة الشرعية
عضو الهيئة الشرعية

ضوابط إحتساب الزكاة العامة:
ينبغي في حال احتساب الزكاة أن تراعى الشروط الشرعية التي وضعت لضبط الواجب
الزكوي في المال وهي ( الملك التام ــ النماء ــ بلوغ النصاب ــ حوالن الحول ــ الزيادة
عن الحاجات األصلية )
 .1وهو زيادة المال حقيقة أو تقديراً.
 .2الحاجات األساسية التي يحتاجها اإلنسان في معاشه ال زكاة عليه.
إرشادات عامة :
 -1تم حساب الزكاة وفقا ً لمعيار الزكاة بالمعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وغيرها مثل
(دليل إرشاد محاسبة زكاة الشركات) المعتمد من الندوة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة
 .وذلك في تحديد البنود التي تحتسب في الوعاء الزكوي للشركة والبنود التي تحسم منه.
 -2المعادلة العامة لحساب زكاة السهم هي :
وعاء الزكاة = (الموجودات المتداولة – المطلوبات المتداولة) % 2.5775 x
عدد األسهم المصدرة من الشركة
 -3ننبه إلى أن البنود الداخلة في الموجودات المتداولة وتلك الداخلة في المطلوبات
المتداولة يتم تحديدها وفقا ً للمعايير الشرعية وليست المحاسبية ولذلك تتم مراجعة بنود
الميزانية وما يتعلق بها من إيضاحات لتحديد البنود المكونة للوعاء الزكوي للشركة.

ــ وعاء الزكاة :وعاء الزكاة عبارة عن األموال التي يملكها البنك أو الشركة وتدخل في
الزكاة.
ــ طريقة التعامل مع الديون ،سواء التي للبنك أو الشركة أو التي عليه-:
أوالً :ديون للبنك أو الشركة.
تحسب الديون التي للبنك أو للشركة ضمن (الموجودات الزكوية) إذا كانت ثابتة وعلى
جهة مليئة.
ثانياً :ديون على البنك أو الشركة ،وهذه تدخل ضمن المطلوبات وهي على قسمين-:
 1ــ ديون حالة (خالل السنة) فهذه تخصم من أموال الزكاة (أي ال تدخل ضمنها).
 2ــ ديون مؤجلة ،وهي على قسمين:
أ ــ ديون مؤجلة لسنة قادمة ،فهذه تخصم من أموال الزكاة.
ب ــ ديون مؤجلة لعدة سنوات (ما بعد السنة القادمة) ،فهذه ال تخصم وتحسب من
أموال الزكاة.
هذا وهللا تعالى الموفق وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً
كثيراً

Investment Name

2014

VCB- Bahrain
Byrne Investment Limited
Challenger Limited
DIFAAF
Global Real Estate Company W.L.L.
Glorei
Goknur Gida
Gulf One
Gulf Projects Company W.L.L.
ITWorx Limited
Jafcco MENA
Lemissoler Maritime Company W.L.L.
Liquidity Program
Liquidity Program II
Manazel Real Estate
Mayfair Chambers
Mozon Investment Holdings S.A.
Qatar Engineering & Construction Company W.L.L
Sakani Holding W.L.L.
Saudi Venture Capital Investment Company
SHIPCO
The Lounge Serviced Offices Co. W.L.L.
Venture Capital Fund Bahrain Co BSC
World Development Company Limited

0.0079
N/R
Nil
N/R
3.2
0.004
Nil
0.71
1.54
N/R
0.03
Nil

Great Harbour W.L.L.
Waves Development Holding Company WLL
Royal Maternity Hospital Holding W.L.L.
German Orthopaedic Hospital W.L.L.
Dari Holding W.L.L.
MENA SME Fund
MENA Small & Medium Enterprises Fund 1 L.P.
Venture Estates Holding W.L.L.
U.S. Atlanta Multifamily Portfolio
West heaven ( US Multifamily)
Delta

7.25
Nil
Nil
Nil
Nil

Zakah per Share *
2015
2016
2017
0.00316
0.57
N/R
Nil
Nil
7.95
0.0004
0.005
0.002
Nil
Nil
1.16
0.002
N/R
0.003
0.06
Nil

Nil
NA
N/R
0.22
0.07
0.001
6.04
0.00041
0.78
0.008
Nil
Nil
0.92
1.64
Nil
NA
0.008
0.08
N/R

Nil
NA
N/R
N/R
N/R
N/R
4.89
0.00028
0.05
0.009
Nil
Nil
0.351
N/R
NA
NA
N/R
0.05
0.032

This company pays the Zakat to Zakat Authority in K.S.A

Nil
Nil
-

Nil
Nil
17
0.020
0.08
Nil
2.99
4.94
Nil
Nil
Nil

Nil
Nil
0.01
N/R
0.32
0.07
1.78
3.26
Nil
Nil
Nil

Nil
1.03
2.04
N/R
N/R
0.97
0.40
Nil
Nil
N/R
N/R

This company pays the Zakat to Zakat Authority in K.S.A

N/R

NA
1.82

Nil
Nil

Nil
Nil

This company pays the Zakat to Zakat Authority in K.S.A

*N/R Awaiting the approved financials in order to calculate Zakat per share
*Nil No Zakat for the year
*NA Not Applicable

