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نبياء واملر�سلني، �سيدنا حممد  احلمدهلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأ

وعلى اآله و�سحبه و�سلم اأجمعني، اأما بعد..

�سالمي اأن يقدم لزبائنه الكرام كتيبًا خمت�سرًا حول اأهم اأحكام  في�سر بنك البحرين الإ

وقد  ال�سيخ،  فاروق  حمد  بالبنك  ال�سرعية  الرقابة  ق�سم  مدير  اأعده  والذي  الزكاة، 

�سالمي على ماجاء يف الكتيب وراجعته  اطلعت هيئة الرقابة ال�سرعية ببنك البحرين الإ

حكام الواردة فيه، حيث حوى الكتيب جميع مايحتاجه الفرد  ب�سكل مف�سل، واأقرت الأ

امل�سلم من اأحكام و�سوابط لزكاة ماله.

جميع  تدعو  كما  النافع،  العلم  ن�سر  يف  جهوده  على  للبنك  �سكرها  الهيئة  وتقدم  هذا 

يف  والرزق  املال  يف  للربكة  حتقيقًا  اأموالهم  زكاة  خراج  لإ وغريهم  البنك  زبائن 

َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ نَّ  {اإِ تعاىل:  لقوله  م�سداقًا  خرة  الآ يف  العظيم  جر  والأ الدنيا، 

َوَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوَل  ِهْم  َربِّ ِعْنَد  اأَْجُرُهْم  َلُهْم  َكاَة  الزَّ َواآَتْوا  اَلَة  َقاُموا ال�سَّ َواأَ اِلَحاِت  ال�سَّ

د. عبداللطيف اآل حممودُهْم َيْحَزُنون})البقرة/277(.

رئي�س هيئة الرقابة ال�سرعية

كلمة هيئة الرقابة ال�شرعية
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الزكاة
اأواًل: التعريف

الزكاة: هي ح�سة مقدرة من املال فر�سها اهلل عز وجل للم�ستحقني الذين �سماهم يف 

كتابه الكرمي، ويطلق لفظ الزكاة على نف�س احل�سة املخرجة من املال املزكى.

وجاء يف احلديث قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ ر�سي اهلل عنه حني اأر�سله اإىل 

اليمن: )اأعلمهم اأن اهلل افرت�س عليهم يف اأموالهم �سدقة توؤخذ من اأغنيائهم وترد على 

فقرائهم( )اأخرجه اجلماعة(

ثانيا: �شروط وجوب الزكاة

اأن يكون املال مملوكًا ملكية تامة للمكلف باأداء الزكاة .  .1

اأن يكون املال ناميًا اأو قاباًل للنماء حكمًا.  .2

اأن ي�سل املال للن�ساب ال�سرعي، وهو:  .3
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موال واملعادن وعرو�س التجارة: )85 جرام ذهب عيار 24 قرياط اأو  -  الأ

96 جرام ذهب عيار 21 قرياط(. 

-  الزروع والثمار: خم�سة اأو�سق، اأي ما يعادل 653 كيلوجرام.

بل( ح�سب العدد. نعام )البقر والغنم والإ -  الأ

وزكاته  ر�س  الأ باطن  من  املعادن  من  ي�ستخرج  ما  وهو  -  الركاز: 

اخلم�س)%20(.

اأن يكون املال خاليًا من الديَّن احلال اأي تطرح منه الديون احلالَّة .  .4

اأن مير على ملكية املال عامًا كاماًل من وقت و�سوله الن�ساب ما عدا زكاة   .5

الزروع والركاز.

التملك  �سرط  يفقد  اخلبيث  احلرام  واملال  طيبًا،  حالًل  املال  يكون  اأن   .6

ويجب �سرفه يف امل�سالح العامة للم�سلمني.
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ثالثاً: م�شارف الزكاة

�سناف الثمانية املذكورة يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل:  ت�سرف الزكاة لالأ

َقاِب  الرِّ َويِف  ُقُلوُبُهْم  َفِة  لَّ َوامْلُوؤَ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلَ�َساِكنِي  ِلْلُفَقَراء  َدَقاُت  ال�سَّ ا  َ اإِنَّ  }

ُ َعِليٌم َحِكيٌم } )التوبة 60( ِ َواهللهّ َن اهللهّ ًة مِّ ِبيِل َفِري�سَ ِ َواْبِن ال�سَّ َواْلَغاِرِمنَي َويِف �َسِبيِل اهللهّ

1+2. الفقراء وامل�ساكني: هم الذين ل يجدون قوت يومهم اأو ل يجدون معظم قوتهم.

3. العامــلون عليهــا:هم من يقومون بجمع الزكاة و�سرفها.

4. املوؤلـفـة قـلوبهـم:غري امل�سلمني املرجو اإ�سالمهم، وامل�سلمون حديثًا املرجو ثباتهم 

�سالم. على الإ

5. يف الرقــــــاب: العبيد )وهم غري موجودين حاليًا(.

6. الغارمـــــــون: املدينون يف اأغرا�س م�سروعة الذين ل ميلكون �سداد ديونهم.

�سالم- طلبة العلم. 7. يف �ســـبيــل اهلل: املجاهدون اأو املرابطون- الدعاة اإىل الإ

8. ابـن ال�سـبـيـــل: امل�سافر املنقطع عن اأهله.
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رابعاً: كيفية ح�شاب الزكاة

وذلك  ل،  اأم  الن�ساب  بلغت  وهل  املوجودة،  الأموال  معرفة  اأوًل  يجب   .1

باملعادلة التالية:

)وهو  الن�ساب  مبلغ   =  85  × الزكاة  اإخراج  يوم  الذهب  جرام  قيمة 

خراج الزكاة، فاإن قلهّ الر�سيد عن هذا الن�ساب فال جتب  احلد الأدنى لإ

الزكاة(.

بال�سنة  الزكاة  اإخراج  )عند   2،5  × الن�ساب(  بلغ  )الذي  املوجود  املبلغ   .2

الهجرية و 2،5775 عند اإخراج الزكاة بال�سنة امليالدية(   100= املبلغ الواجب 

اإخراجه، وبطريقة اأخرى: املبلغ املوجود     40= املبلغ الواجب اإخراجه. 

خام�شاً: قواعد عامة يف الزكاة

�سل دفع الزكاة وقت ا�ستحقاقها. الأ  .1

ل ت�سقط الزكاة بالتقادم.  .2
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يجوز تعجيل اإخراج الزكاة قبل وقت وجوبها لل�سرورة.  .3

ل يجب تعميم الزكاة على اأ�سناف الزكاة الثمانية املذكورة، وميكن   .4

القت�سار على بع�سها.

اإذا مل يكن عند املزكي ما يدفعه للزكاة فت�سبح الزكاة دينًا يف ذمته   .5

يدفع منها كل ما تي�سر له ذلك.

قارب، وذلك كالتايل: يجوز �سرف الزكاة لالأ  .6

مالحظاتاحلكمال�سنف

نفاق عليهمل يجوزالوالدان1. يجب الإ

نفاق عليهمل يجوزاجلد واجلدة2. يجب الإ

بناء والبنات3. نفاق عليهمل يجوزالأ يجب الإ

نفاق عليهال يجوزالزوجة4. يجب الإ
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يجوزالزوج5.
�سناف  ب�سرط اأن يكون من الأ

الثمانية املذكورة

خوات 6. خوة والأ يجوزالإ
�سناف  ب�سرط اأن يكونوا من الأ

الثمانية املذكورة

عمام والعمات7. يجوزالأ
�سناف  ب�سرط اأن يكونوا من الأ

الثمانية املذكورة

خوال واخلالت8. يجوزالأ
�سناف  ب�سرط اأن يكونوا من الأ

الثمانية املذكورة

قارب9. يجوزبقية الأ
�سناف  ب�سرط اأن يكونوا من الأ

الثمانية املذكورة
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�شاد�شاً: جدول زكاة للمعامالت احلديثة

موال  1.  زكاة الأ

املالحظاتحكمهال�سنف

.1

ملـــا�ـــس  ــة والأ ــفــ�ــس الـــذهـــب وال

ـــار الــكــرميــة وغــريهــا  ـــج ح والأ

لغر�س التجارة اأو ال�ستثمار

يزكى عن قيمته ال�سوقية 2،5%.يزكى

.2
الذهب والف�سة ل�ستعمال املراأة 

ال�سخ�سي

ل 

يزكى

حدود  يف  كان  اإن  زكاته  جتب  ل 

الكمية  كــانــت  اإن  اأمـــا  ــعــرف،  ال

كبرية خارجة عن املاألوف فتجب 

املــاألــوف  عــن  زاد  فيما  ــزكــاة  ال

بن�سبة %2،5.
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.3

حـــجـــار الــكــرميــة  ملـــا�ـــس والأ الأ

والـــــبـــــالتـــــني لـــال�ـــســـتـــعـــمـــال 

ال�سخ�سي

ل 

يزكى

خارجة  كبرية  الكمية  كانت  اإن 

فيما  الزكاة  فتجب  املاألوف  عن 

 ،%2،5 بن�سبة  املــاألــوف  عن  زاد 

على راأي بع�س الفقهاء.

موال(4. وراق النقدية )الأ تزكىالأ
ويزكى  مـــوال  الأ بقية  اإىل  ي�سم 

املجموع بن�سبة %2،5.

يزكىر�سيد احل�ساب اجلاري5.
ويزكى  مـــوال  الأ بقية  اإىل  ي�سم 

املجموع بن�سبة %2،5.

.6
والودائع  التوفري  ر�سيد ح�ساب 

باأنواعها
تزكى

ويزكى  مـــوال  الأ بقية  اإىل  ي�سم 

املجموع بن�سبة %2،5.

.7
بها  الجتــــار  بق�سد  �ــســهــم  الأ

بالبيع وال�سراء
تزكى

تزكى عن قيمتها ال�سوقية ب�سعر 

يوم اإخراج الزكاة.
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.8
بها  الحتفاظ  بق�سد  �سهم  الأ

وال�ستفادة من اأرباحها
تزكى

1. اإذا اأعلنت ال�سركة عن الن�سبة 

فتخَرج الزكاة عن ال�سهم X عدد 

�سهم. الأ

2. اإذا مل تعلن فيجتهد يف معرفة 

�سهم،  الأ عــدد   X �سهم  كل  زكــاة 

تزكى  اأنــهــا  يــقــول  راأي  وهــنــاك 

بن�سبة  فقط  امل�ستلمة  اأرباحها 

2،5% اإن بقيت اإىل يوم احلول اأو 

ت�سم اإىل النقد ويزكى اجلميع. 

.9

حـــقـــوق املـــوظـــف يف �ــســنــدوق 

التقاعد والتاأمينات الجتماعية 

التي مل ت�ستلم

ل 

تزكى

بها،  الت�سرف  ي�ستطيع  ل  نــه  لأ

عليها  ومــ�ــســى  ا�ــســتــلــمــهــا  فــــاإن 

احلول زكاها مع بقية اأمواله عن 

�سنة واحدة.
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راتب املوظف ال�سهري10.
ل 

يزكى

لكامل  منه  بقي  ما  ي�سم  ولكنه 

املال املوجود عند متام احلول

يزكىبرامج التوفري للموظفني11.

املوظف:  يدفعه  الــذي  املــال   .1

لكامل  ب�سمه  اأربــاحــه  مع  يزكى 

املبلغ بن�سبة %2،5.

رباح اأو املبالغ التي يدفعها  2. الأ

ا�ستالمها  بعد  تزكى  البنك:ل 

فــاإذا  بالقب�س،  تلزم  هبة  نها  لأ

بقيت حوًل كاماًل فتزكى، وميكن 

عجز  اإن  الــزكــاة  مبلغ  تق�سيط 

املزكي عن تزكيته.
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.12
�سهريًا  احل�سابات  مبالغ  تغري 

يداع ..الخ بال�سحب والإ
تزكى

اإىل  املتحققة  املبالغ  ت�سم جميع 

�سلي وقت اإخراج الزكاة  املال الأ

الــزكــاة عــن كاملها  تــخــرج  ــم  ث

احلول  مير  مل  ولو   %2،5 بن�سبة 

موال. على بع�س الأ

بـــاأن الــزكــاة  وهــنــاك راأي يــقــول 

التي  مــــوال  الأ على  اإل  جتــب  ل 

اأثناء  زاد  وما  احلــول،  عليها  مر 

احلول فهو عفو.

.13
اأو  اأو احلج  املال املدخر للزواج 

�سراء �سيارة اأو بيت اأو غريه
يزكى

ومل  احلــول  عليه  دار  اإذا  يزكى 

ي�ستخدم للغر�س املق�سود له.

.14
واأثاثه  اخلا�س  ال�سكني  العقار 

وال�سيارات اخلا�سة لال�ستعمال

ل 

يزكى
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.15

بق�سد  اأي  للبيع-  املعد  العقار 

التجارة- )اأر�س اأو مبنى حتت 

للبيع(  جاهز  مبنى  اأو  ن�ساء  الإ

وي�سرتي  يبيع  تاجر  يد  يف  وهو 

العقارات

يزكى

تخرج الزكاة عن قيمته ال�سوقية 

�سنويًا اإذا حال عليه احلول

يجار16. العقار املعد لالإ
ل 

يزكى

ـــجـــار  ي ــي مـــن الإ ــق ـــا ب يـــزكـــى م

النقد  اإىل  ي�سم  حيث  )الــريــع( 

ويزكى اجلميع.

.17

العقار املحتفظ به يف يد من ل 

العقارات  و�سراء  بيع  يف  يعمل 

اإنا يبيع عند احلاجة اأو ارتفاع 

�سعار )املرتب�س( الأ

ل 

يزكى

حال  اإن  البيع  عند  يزكى  لكنه 

واحـــدة  �سنة  عــن  احلـــول  عليه 

اأكرث  ملكه  على  م�سى  واإن  فقط 

من �سنة.

.18
مثل  للبيع  املــعــدة  الــبــ�ــســاعــة 

الب�سائع يف املحالت التجارية
تزكى

احلــول  نهاية  الــزكــاة يف  تــخــرج 

بالقيمة ال�سوقية
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يزكىثمار البحر لغر�س التجارة19.
احلــول  نهاية  الــزكــاة يف  تــخــرج 

بالقيمة ال�سوقية

.20
واأدوات  ومعداته  امل�سنع  مبنى 

نتاج املعدة للت�سنيع الإ

ل 

يزكى

تزكى عند قب�سها ل�سنة واحدةتزكىالديون التي لك على الغري21.

تزكىاأموال املرياث بعد ا�ستالمها22.
ــد مـــــرور �ــســنــة على  ــع تـــزكـــى ب

ا�ستالمها

اأموال الوقف اخلريي23.
ل 

تزكى

هلي24. يزكى ريعها بن�سبة 2،5%تزكىاأموال الوقف الأ
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2. زكـــاة الـــزروع والثـمـــــار

املالحظاتحكمهال�سنفالرقم

.1
وجود عدة اأجنا�س )حبوب- 

متر-�سعري..الخ(
يزكى

والثمار  الــــزروع  ن�ساب 

كالتايل:

الــ�ــســقــيــا  كـــانـــت  اإذا    -

لت: %5. بالآ

الــ�ــســقــيــا  كـــانـــت  اإذا    -

مطار: %10. بالأ

الــ�ــســقــيــا  كـــانـــت  اإذا    -

باخللطة بينهما: %7،5.

ــرد كـــل جــنــ�ــس من  ــف ــن وي

جنا�س بن�سابه. الأ
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.2
يف  التنفيذ  قــيــد  عـــمـــال  الأ

املن�ساآت الزراعية
ل تزكى

.3

مثل  النــتــاج:  م�ستلزمات 

�سمدة  دوية واملبيدات والأ الأ

ومواد التغليف والتعبئة

ل تزكى

.4
بامل�ساقاة  امل�سغولة  ر�ــس  الأ

اأو املغر�سة اأو املزارعة
تزكى

بالن�سبة  ــثــمــر  ال يــزكــى 

طراف والتنا�سب بني الأ

ر�س الزراعية امل�ستاأجرة5. تزكىالأ

ــى  ــــــزكــــــاة عــل تــــكــــون ال

امل�ستاأجر فقط
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بل والبقر والغنم( نعام )الإ 3. زكاة الأ

املالحظاتحكمهال�سنفالرقم

نعام املتخذة للتجارة1. تزكىالأ
عرو�س  زكـــاة  تــزكــى 

التجارة )%2،5(.

.2
ر�س  الأ حرث  يف  العاملة  نعام  الأ

واحلمل وال�سقي
ل تزكى

.3
بــل  )الإ غري  خــرى  الأ احليوانات 

والبقر والغنم(
ل تزكى

اأعد  ما  منها  يزكى   

لــلــتــجــارة فــقــط، ول 

اأعــد  مــا  منها  يــزكــى 

للزينة اأو ال�ستعمال
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ل يزكىاللنب وال�سوف والبي�س للدجاج4.
اأعــد  مــا  منها  يــزكــى 

للتجارة فقط

ل يزكىالدجاج املنتج5.

بل والبقر والغنم املربى 6. يزكىالإ
حــــ�ــــســــب اجلــــــــدول 

التايل:
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الغنـم

زكاته
املقـدار

اإىل من

�ساة 120 40

�ساتان 200 121

ثالث �سياه 300 201

ثم يف كل 100 �ساة

- ل يوؤخــذ يف ال�سدقـــة: َتي�س، ول َهرمة، ول معيبة، ول �ِســـرار املـــــــال. 

كولة، ول خيار املال. - ل يوؤخذ يف ال�سدقة: الهزيلة، ول املخا�س، ول الأ
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البقـر

زكاته

املقـدار

اإىل من

تبيع اأو تبيعة 39 30

ة ُم�سنَّ 59 40

تبيعتان 69 60

ثم يف كل 30 تبيع

ة ويف كل 40 ُم�سنَّ

التبيع اأو التبيعة: ما لها �سـنة.

ة: ما لها �سـنتان. املُ�سـنَّ
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بـل الإ

زكاتـه
املقـدار

اإىل من

�ساة 9 5

�ساتان 14 10

ثالث �سياه 19 15

اأربع �سياه 24 20

بنت خما�س 35 25

بنت لبون 45 36

حقـة 60 46

جذعة 75 61

بنتا لبون 90 76

حقتان 120 91

ثالث بنات لبون 129 121

لبون. بنت  اأربعني  كل  يف  ثم   ·
حقة. خم�سني  كل  ويف   ·

ن اأمهــا حامــــــل. · بنت خما�س: بـنــت �سنة، و�سميت بذلــك، لأ
لنب. ذات  اأمها  ن  لأ بذلك،  و�سميت  �سنتان،  لها  ما  لبون:  · بنت 

الركوب. ا�ستحقت  نها  لأ بذلك،  و�سميت  �سنني،  ثالث  لها  ما  · حقة: 
�سنني. اأربع  لها  ما  · جذعـــــة: 
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قال تعاىل :

�َسْبَع  ْنــَبــَتــْت  اأَ ــٍة  َحــبَّ َكَمَثِل   ِ اهللَّ �َسِبيِل  يِف  ــْم  ــُه ــَواَل ْم اأَ ُينِفُقوَن  ــِذيــَن  الَّ »َمــَثــُل 

َوا�ِسٌع   ُ َواهللَّ َي�َساُء  ــْن  مِلَ اِعُف  ُي�سَ  ُ َواهللَّ ٍة  َحبَّ ِمــاَئــُة  �ُسْنُبَلٍة  ُكــلِّ  يِف  �َسَناِبَل 

َعِليٌم})البقرة/161(.

فراد عمال بدائرة اخلدمات امل�سرفية لالأ اإعداد وحدة رعاية الزبائن، ق�سم تطوير الأ
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