دلــيـــــــل الــزكــــــــاة
للمساهمين والمستثمرين في
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر ٢٠٢٠م

بســم اللــه الرحمن الرحيم
ـوا الــزَّ كَاةَ َو َمــا تُ َق ِّد ُمـ ْ
ـاةَ َوآتُ ـ ْ
يمـ ْ
نف ِسـكُم
ـوا َأل ُ
الصـ َ
ـوا َّ
َو َأ ِق ُ
اللـ ِـه ِإ َّن ّ
وه ِعنـ َـد ّ
ـون َب ِصيــر
اللـ َـه ِب َمــا تَ ْع َم ُلـ َ
ـن َخ ْي ـ ٍر تَ ِجـ ُـد ُ
ِّمـ ْ
[( ]110ســورة البقرة)

كلمة إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب

الحمــد للــه رب العالميــن و الصــاة و الســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد و علــى آلــه و أصحابــه أجمعيــن،
أمــا بعــد...
مــع قــرب حلــول شــهر رمضــان المبــارك لعــام 1442هـــ  ،يســر إدارة مجموعــة جــي إف إتــش الماليــة تحــت إشــراف
هيئــة الرقابــة الشــرعية أن تقــدم لعنايــة المســاهمين و المســتثمرين دليــل الــزكاة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر 2020م ،حيــث تــم توضيــح قيمــة الــزكاة الواجبــة فــي الســهم لــكل مشــروع ،و قــد قامــت هيئــة الرقابــة
الشــرعية بمراجعــة بيانــات دليــل الــزكاة واعتمادهــا تبعـ ًـا لذلــك ،و تكــون مســئولية إخــراج الــزكاة علــى المســاهمين و
المســتثمرين أنفســهم.
هــذا وقــد عمــد قســم الرقابــة الشــرعية بمجموعــة جــي إف إتــش الماليــة علــى أن يكــون دليــل الــزكاة ميسـ ً
ـرا ،حيــث
تبيــن الجــداول المرفقــة كيفيــة إخــراج الــزكاة الواجبــة لــكل مشــروع علــى حــدة بشــكل واضــح ،و قــد تــم إعــداد هــذا
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

لقد قامت هيئة الرقابة الشرعية بمراجعة النتائج التشغيلية لمجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب .و االستثمارات
المدارة منه للفترة من  1يناير 2020م و حتى  31ديسمبر 2020م ،وعليه تؤكد هيئة الرقابة الشرعية – من خالل
مراجعاتها و مناقشتها مع إدارة البنك – أن التفسيرات المقدمة في هذا الدليل و طريقة احتساب الزكاة لكل نشاط
من هذه األنشطة االستثمارية المذكورة هنا واإليضاحات المدعمة لها تتماشى مع أسس و مبادئ الشريعة
اإلسالمية الغراء.
فضيلة الشيخ فريد محمد هادي
							
عضو هيئة الرقابة الشرعية التنفيذية

أسس احتساب الزكاة
أقرت هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة جي إف إتش المالية الضوابط التالية لحساب الزكاة على المشاريع و
االستثمارات المختلفة بعد دراسة أوضاع كل مشروع على حدة ،حيث تم االتفاق على أن تكون الزكاة لجميع المشاريع
عن الفترة الممتدة من  1يناير 2020م وحتى  31ديسمبر 2020م وفق الضوابط اآلتية:
ً
أوال  :احتساب الزكاة لمساهمي مجموعة جي إف إتش المالية:
يتحمل المساهمون مسئولية إخراج مبلغ الزكاة المستحق على األسهم المملوكة من قبلهم للفترة من  1يناير
2020م وحتى  31ديسمبر 2020م.
يوضح الجدول التالي الزكاة الواجبة على السهم الواحد لمساهمي البنك:
الزكاة المستحقة عن السنة المالية ٢٠٢٠م

(بالدوالر األمريكي)

إجمالي مبالغ الزكاة المستحقة على المساهمين

5,440,245

مجموع عدد األسهم الواجب فيها الزكاة

3,681,650,441

الزكاة الواجبة على السهم الواحد

0.0014777

ثانيا :الزكاة على المشاريع و االستثمارات:
تنقسم المشاريع من حيث مقدار وجوب الزكاة فيها إلى المجموعات الزكوية اآلتية:
المجموعة (أ):

مشاريع تجب الزكاة فيها على األرباح فقط دون رأس المال ،و هذه المجموعة تشمل االستثمار في:
الشركات الصناعية
الصناديق العقارية (والتي يقصد منها العائد من اإليجار)
باستثناء مشاريع التخارج ،حيث يلزم المستثمرون بزكاة رأس المال عند التخارج لسنة واحدة فقط عند
استالم مبلغ التخارج.

المجموعة (ب):

ً
معا ،و هذه المجموعة تشمل االستثمار في:
مشاريع تجب الزكاة فيها على رأس المال و األرباح
الشركات التجارية
شركات التمويل
الشركات العقارية (المعدة موجوداتها للمتاجرة والبيع والتداول)
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جدول حساب الزكاة
المجموعة (أ):
الزكاة للسهم الواحد
بالدوالر

x

عدد األسهم

=

مقدار الزكاة

صندوق شيكاغو العقاري

0.2320

x

……….

=

……….

صندوق الواليات المتحدة األمريكية الصناعي 1

0.2191

x

……….

=

……….

صندوق الواليات المتحدة األمريكية الصناعي 2

0.2191

x

……….

=

……….

صندوق مركز بيانات الواليات المتحدة األمريكية

0.2159

x

……….

=

……….

صندوق مكاتب الواليات المتحدة األمريكية

0.2320

x

……….

=

……….

صندوق مجمع جدة

0.2062

x

……….

=

……….

صندوق وست سايد العقاري

0.2450

x

……….

=

……….

صندوق الرعاية الصحية في الواليات األمريكية

0.2191

x

……….

=

……….

صندوق مكاتب التقنية في الواليات األمريكية

0.2242

x

……….

=

……….

صندوق فنادق الضيافة في الواليات األمريكية

0.0387

x

……….

=

……….

اسم المشروع  /االستثمار

المجموعة (ب):
الزكاة للسهم الواحد (بالدوالر/
سهم)

x

عدد
األسهم

=

مقدار
الزكاة

بوابة المغرب لالستثمار

1.0763

x

……….

=

……….

مدينة الطاقة نافي مومباي لالستثمار

1.2191

x

……….

=

……….

شركة مومباي لتقنية المعلومات واالتصاالت
االستثمارية

1.2191

x

……….

=

……….

شركة مرفأ تونس االستثمارية

0.6059

x

……….

=

……….

شركة انترتاينر

0.7842

x

……….

=

……….

شركة مارشال

0.349

x

……….

=

……….

شركة فالكون لالسمنت

0.0002

x

……….

=

……….

شركة بلكسكو

0.0022

x

……….

=

……….

صندوق برايتوس التعليمي

0.1606

x

……….

=

……….

اسم المشروع  /االستثمار

*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
شركة الخليج القابضة Gulf Holding Company /
www.gfholding.com
+965 2224 39 93
+973 17 102 102
شركة بيان القابضة Bayan Holding Company /
+965 22257949
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طريقة احتساب الزكاة وأسعار صرف العمالت
أسس احتساب الزكاة

مثال:
مستثمر لديه  10,000سهم في مجموعة جي اف اتش و  1000سهم في صندوق مجمع جدة
فيكون مقدار الزكاة الواجب عليه هو:
الزكاة الواجبة في السهم الواحد  xعدد األسهم = مبلغ الزكاة الواجبة

و بذلك تكون زكاته:
 )1مجموعة جي اف اتش( 0.0014777 :مقدار الزكاة الواجبة) ( 10,000 xعدد األسهم) = $ 14.777
 )2صندوق مجمع جدة( 0.2062 :مقدار الزكاة الواجبة) ( 1000 xعدد األسهم) = $ 206.2
و بهذا يكون إجمالي الزكاة المستحقة :
$ 220.977 = 206.2 +14.777

أسعار صرف العمالت
إلخراج قيمة الزكاة بالعملة المحلية يرجى استخدام أسعار الصرف مقابل الدوالر المبينة في الجدول اآلتي:
أسعار صرف العمالت مقابل الدوالر بتاريخ  31ديسمبر ٢٠٢٠م:
العملة

سعر الصرف

دينار بحريني

0.37498

دينار كويتي

0.30398

ريال سعودي

3.75028

درهم اماراتي

3.67240

يورو

0.81407

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة جي إف إتش المالية
تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أصحاب الفضيلة:
فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع  -الرئيس
ً
(سابقا) و عضو هيئة كبار العلماء
مستشار بالديوان الملكي برتبة وزير ،قاضي في محكمة التمييز بمكة المكرمة
(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
التنفيذي للهيئة ،عضو مجلس إدارة مؤشر داو جونز اإلسالمي ،عضو هيئة الرقابة الشرعية في عدد من البنوك
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.
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Zakat guide
For the shareholders and investors
of GFH Financial Group

For the fiscal year ending on December 31, 2020

بســم اللــه الرحمن الرحيم
ـوا الــزَّ كَاةَ َو َمــا تُ َق ِّد ُمـ ْ
ـاةَ َوآتُ ـ ْ
يمـ ْ
نف ِسـكُم
ـوا َأل ُ
الصـ َ
ـوا َّ
َو َأ ِق ُ
اللـ ِـه ِإ َّن ّ
وه ِعنـ َـد ّ
ـون َب ِصيــر
اللـ َـه ِب َمــا تَ ْع َم ُلـ َ
ـن َخ ْي ـ ٍر تَ ِجـ ُـد ُ
ِّمـ ْ
[( ]110ســورة البقرة)

Management word of GFH Financial Group BSC
Praise be to God, and prayers and peace be upon the most honorable messengers, our prophet
Muhammad, and upon all his family and companions…
With the close of the blessed month of Ramadan 1442 AH, the management of GFH Financial
Group under the supervision of the Sharia Supervisory Board is pleased to present to the
attention of shareholders and investors the Zakat guide for the fiscal year ending on December
31, 2020, where the value of Zakat due in the share for each project has been clarified, and The
Sharia Supervisory Board has reviewed the data of the Zakat guide and approved it accordingly.
Responsibility for paying Zakat is on the shareholders and the investors themselves.
The Sharia Supervision Department of GFH Financial Group has intended the ease of reading the
Zakat guide to users, as the attached tables clearly show how to pay the Zakat due for each project
separately, and this guide has been prepared under the supervision of a group of specialists in the
financial and Sharia field in the group in addition to direct supervision by the Executive Committee
of the Sharia Supervisory Board.
We ask God to help everyone to perform this great pillar, and to guide us and you to what He loves
and pleases Him, and to bless us with what he has provided us and makes us thankful for him.

Dr. Mohammed Abdulsalam
Head of Sharia/ Corporate Secretary of Board
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Opinion of the Sharia Supervisory Board
The Sharia Supervisory Board has reviewed the operating results of GFH Financial Group BSC and
the investments managed from it for the period from January 1, 2020 until December 31, 2020,
and accordingly the Sharia Supervisory Board confirms - through its reviews and discussions
with the bank’s management - that the explanations provided in this guide and the method for
calculating zakat for each of these investment activities mentioned here and the supported
explanations, is in line with the principles and principles of the glorious Islamic Sharia.

Sheikh Fareed Hadi
Sharia Supervisory Executive member

Basis for Calculating Zakat
The Sharia Supervisory Board of GFH Financial Group approved the following controls for
calculating zakat on various projects and investments after studying the conditions of each project
separately, as it was agreed that zakat for all projects for the period from January 1, 2020 to
December 31, 2020, according to the following controls:
First: Calculation of Zakat for GFH Shareholders:
Shareholders are responsible for paying the Zakat amount due on the shares owned by them
for the period from January 1, 2020 until December 31, 2020.
The following table shows the Zakat due per share for shareholders of the bank:
Zakat payable for the fiscal year 2020
Total amounts of Zakat due from shareholders
The total number of shares in which Zakat is due
Zakat due on one share

USD
5,440,245
3,681,650,441
0.0014777

Second: Zakat on projects and investments:
Projects are divided according to the amount of zakat due on them into the following zakat groups:
Group A

Projects for which zakat is due on profits only, not the capital, and this group includes
investment in:
Industrial companies
Real estate funds (which are intended to yield from the rent)
With the exception of the exit projects, where investors are required to pay zakat on the capital on exit for
one year only upon receiving the amount of the exit.

Group B

Projects for which zakat is due on the capital and profits together, and this group
includes investment in:
Commercial companies
Funding companies
Real estate companies (whose assets are prepared for trading, selling and trading)
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Zakat Calculation Table
Group A
Zakah
amount

=

No. of
Shares

x

Chicago Trophy Suburban Commercial Asset

........

=

........

X

US Industrial Real Estate Portfolio

........

=

........

X

US Industrial Real Estate II Portfolio

........

=

........

X

US Data Centre Portfolio

........

=

........

X

Diversified US Office Portfolio

........

=

........

X

Jeddah Mall

........

=

........

X

Westside

........

=

........

X

Diversified US Senior Healthcare Portfolio

........

=

........

X

US Tech Office

........

=

........

X

US Hospitality

........

=

........

X

Zakah
amount

=

No. of
Shares

x

Morocco Gateway Inv. Co.

........

=

........

X

Energy City Navi Mumbai Inv. Co.

........

=

........

X

Mumbai IT & Telecom Inv Co.

........

=

........

X

Tunis Bay Inv. Co.

........

=

........

X

The Entertainer

........

=

........

X

Marshall

........

=

........

X

Falcon Cement Co.

........

=

........

X

Balexco

........

=

........

X

Britus

........

=

........

X

Project Name / Investment

Zakah per
Share $
0.2320
0.2191
0.2191
0.2159
0.2320
0.2062
0.2450
0.2191
0.2242
0.0387

Group B
Project Name / Investment

Zakah per
Share $
1.0763
1.2191
1.2191
0.6059
0.7842
0.3494
0.0002
0.0022
0.1606

* Investments owned by a Sharia board separate from the Sharia Supervisory Board of GFH
Financial Group:
You can refer to the following companies directly to find out the percentage of zakat for investing
in them:
Gulf Holding Company
Bayan Holding Company

Office: +965 2224 39 93 / +973 17 102 102
Office: +965 22257949

Method of calculating zakat and currency exchange rates
Basis for calculating zakat
Example:
An investor holds 10,000 shares in the GFH Group and 1,000 shares in the Jeddah Complex Fund
So the amount of zakat that he owes is:
Due Zakat per share x number of shares = amount of due Zakat
Thus, his zakat is:
1) GFH Financial Group: 0.0014777 (amount of Zakat due) x 10,000 (number of shares) = $ 14.777
2) Jeddah Complex Fund: 0.2062 (the amount of due Zakat) x 1,000 (number of shares) = $ 206.2
Thus, the total Zakat payable is:
14.777+ 206.2 = $ 220.977
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Currency exchange rates
Basis for calculating zakat
To give the Zakat value in local currency, please use the exchange rates against the dollar shown in
the following table:
Currency exchange rates against the dollar on December 31, 2020:
Currency
Bahraini Dinar
Kuwaiti Dinar
Saudi Riyal
Emirati Durham
Euro

Exchange rate
0.37498
0.30398
3.75028
3.67240
0.81407

Members of the Sharia Supervisory Board of GFH Financial Group
The Sharia Supervisory Board is made up of people of virtue:
•

His Eminence Sheikh Abdullah bin Suleiman Al-Manea - President

Adviser at the Royal Court with the rank of Minister, a judge in the Court in Makkah Al-Mukarramah
(formerly) and a member of the Council of Senior Scholars (Saudi Arabia) and Chairman of the
Sharia Supervisory Board for a number of Islamic banks.
•

His Eminence Sheikh Nizam bin Muhammad Saleh Yaqoubi - Executive Member

Member of the Sharia Supervisory Board of Bahrain Islamic Bank, Member of the Sharia
Supervisory Board of Abu Dhabi Islamic Bank, Member of the Board of Directors of the Dow Jones
Islamic Index, Executive Member of the Group, and Member of the Sharia Supervisory Board in a
number of Islamic banks.
•

His Eminence Sheikh Farid bin Muhammad Hadi - Executive Member

Head of the Islamic Banking Department - College of Business Administration - University of
Bahrain, Executive Member of the Group, and a member of the Sharia Supervisory Board for a
number of Islamic banks.
•

His Eminence Sheikh Abdul Aziz Al-Qassar - Member of the Commission

Professor in the Department of Sharia at Kuwait University, Sharia advisor and member of the
Sharia Board in several Sharia supervisory bodies in a number of Islamic banks.
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