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بالزكاة
تطيب الحياة

أخي المسلم ..أختي المسلمة..
ال�ص اَل َة َو�آتُوا ال َّز َكا َة َو�أَ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س َ
ول َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ { �سورة
قال اهلل تعالىَ } :و�أَ ِقي ُموا َّ
النور ( ،)56وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ( ُبني الإ�سالم على خم�س،
�شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أن حممد ًا ر�سول اهلل ،و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،وحج
البيت ،و�صوم رم�ضان) متفق عليه.
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فر�ض اهلل ع َّز وج َّل الزكاة ،ورتّب عليها الكثري من احلكم ،التي تظهر �آثارها على م�ستوى
الفرد واملجتمع ،فهي تطهر نف�س املزكي وتنزع الغل والأحقاد من النفو�س ،وتبعث على
�إر�ساء قواعد الأمان والطم�أنينة يف املجتمع ،وتعالج الكثري من امل�شكالت االجتماعية.
كما ُ
تبارك الزكاة املال وتنميه يف الدنيا ،وتـزيـد �أجـر �صـاحـبـه يف الآخـرة ،قـال تعالـى:

} َّم َث ُل ا َّل ِذينَ ُين ِف ُقونَ �أَ ْم َوا َل ُه ْم فيِ َ�س ِب ِيل اللهّ ِ َك َم َث ِل َح َّب ٍة �أَن َبت َْت َ�س ْب َع َ�س َنا ِب َل فيِ ُك ِّل ُ�سن ُب َل ٍة ِّم َئ ُة
َح َّب ٍة َواللهّ ُ ُي َ�ض ِاع ُف لمِ َن َي َ�شا ُء َواللهّ ُ َو ِا�س ٌع َع ِلي ٌم{ �سورة البقرة (.)261
احل�سية واملعنوية ،ولن�شر �آثارها الإيجابية يف حياة الفرد
ولتحقيق �أهداف وغايات الزكاة ّ
واملجتمع ،ي�سعى �صندوق الزكاة وال�صدقات �إلى النهو�ض بفري�ضة الزكاة من خالل
خطة عملية تبد�أ بتحديد امل�ستحقني والأ�سر املتعففة عن طريق الدرا�سات االجتماعية
امليدانية التي يقوم بها باحثون متخ�ص�صون تابعون ل�صندوق الزكاة وال�صدقات.
ومن هنا ف�إن ال�صندوق يدعو �أ�صحاب الأيادي البي�ضاء �إلى تقدمي الدعم ومد يد العون
له ليقوم بدوره يف حتقيق التكافل االجتماعي ،وتعزيز م�سرية العمل اخلريي الوطني
الهادف �إلى حتقيق احلياة الكرمية للمواطن.
إخوانكم بصندوق الزكاة والصدقات
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زكاة الذهب والفضة
1-1جتب الزكاة يف نقود الذهب والف�ضة ،ويف �سبائك الذهب والف�ضة.
2-2ن�صاب الذهب ( 85جرام ًا) من الذهب اخلال�ص ،ون�صاب الف�ضة ( 595جراما)ً
من الف�ضة اخلال�صة.
و ُيح�سب ن�صاب الزكاة بالعملة املحلية لكل بلد ب�ضرب ن�صاب الذهب ( 85جرام ًا)
من الذهب عيار ( )24يف �سعر اجلرام منه ،وهو يختلف من وقت �إلى �آخر.
3-3مقدار الزكاة ربع الع�شر ( ،)%2.5وميكن �إخراجها بالعمالت املتداولة يف بلد
املزكي �أو يف البلد الذي توجد فيها �أمواله.
4-4زكاة احللي:
�أ) حلي الزينة غري امل�ستخدم للتز ّين جتب فيه الزكاة قو ًال واحد ًا.
ب) حلي الزينة امل�ستخدم للتز ّين ،للعلماء يف وجوب زكاته قوالن:

•�أحدهما يرى وجوب الزكاة فيه.
•والثاين يرى عدم الوجوب فيه.
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ولكال القولين حجته ودليله ،مع مالحظة الضوابط التالية عند األخذ
برأي من يقول بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء
�1-1أن يكون اال�ستعمال مباح ًا ،فتجب الزكاة فيما ي�ستعمل ا�ستعما ًال حمرم ًا كالتز ّين
بحلي على �صورة متثال �أو حلي ي�ستعمله الرجل.
�2-2أن ي�ستعمل احللي بق�صد التز ّين ،ف�إن مل ي�ستعمل وق�صد به االدخار �أو الإجتار
فتجب الزكاة فيه.
�3-3أن يبقى احللي �صاحل ًا للتزين به ،ولذا جتب الزكاة يف احللي املته�شم الذي ال
ي�ستعمل �إال بعد �صياغة و�سبك ،وي�ست�أنف له حو ًال من وقت ته�شمه.
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�4-4أن تكون الكمية امل�ستعملة من احللي يف حدود الق�صد واالعتدال عرف ًا� ،أما �إذا
بلغت حد الإ�سراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد االعتدال.

زكاة ما هو معروض للتجارة
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ُيزكى عن قيمتها ال�سوقية �إذا حال عليها احلول ،وبلغت الن�صاب (وهو ما يعادل قيمة
 85جرام ًا من الذهب اخلال�ص) ،وكان للمالك القدرة على الت�صرف فيها ت�صرف ًا تام ًا،
ف ُت َق ّوم و ُيخرج منها ربع الع�شر (.)%2.5

النقود والحسابات البنكية
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ُيزكى عليها �إذا حال عليها احلول وبلغت الن�صاب ،وي�شمل ذلك النقود التي يف حوزة
املزكي ،ور�صيد احل�ساب اجلاري ،وح�ساب التوفري ،والودائع اال�ستثمارية ب�أنواعها،
ويخرج على جمموعها ن�سبة .%2.5

األسهم بقصد االحتفاظ بها واالستفادة من أرباحها
�1-1إن دفعت ال�شركة الزكاة فلي�س على امل�ساهم زكاة.
�2-2إن ب ّينت ال�شركة مقدار الزكاة لكل �سهم في�ضرب هذا املقدار يف عدد الأ�سهم التي
ميتلكها ويخرج زكاة �أ�سهمه.
�3-3إن مل تبينّ ال�شركة مقدار الزكاة لكل �سهم فتح�سب زكاة ال�شركة بح�سم (اخل�صوم
املتداولة) من (الأ�صول املتداولة) وق�سمة الناجت على �أ�سهم ال�شركة لبيان مقدار
زكاة كل �سهم ،وي�ضرب يف عدد الأ�سهم اململوكة.
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العقار المحتفظ به في يد من ال يعمل في بيع وشراء العقارات إنما
يبيع عند الحاجة أو ارتفاع األسعار (المتربص)

ال ُيزكى �إال عند البيع ،ف�إذا بيع ُزكي عن املبلغ الذي يبيع به �إن حال على �شراء العقار
احلول عن �سنة واحدة فقط ،ولو م�ضى على ملكه �أكرث من �سنة.

العقار السكني الخاص وأثاثه
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ال زكاة عليه.

العقار المعد لإليجار (لالستثمار)
ال جتب الزكاة يف �أ�صل العقار باتفاق العلماء ،وللعلماء يف زكاة �إيراده قوالن:
الق ــول الأولَ :ي ُ�ضم املزكي �صايف الإيراد �إلى �سائر �أمواله النقدية ويخرج الزكاة على
جمموعها.
القول الثاينُ :يف ّرق بني الإيراد القليل والكثري ،ف�إن كان الإيراد ال�شهري قلي ًال (ال يبلغ
ن�صاب الزكاة) ،في�ضم املزكي الإيراد �إلى �سائر �أمواله النقدية ،و�إن
كان كثري ًا (يبلغ ن�صاب الزكاة كل �شهر) ،فتجب الزكاة على جمموع
الإيراد ال�سنوي وال ي�ضمه �إلى �سائر �أمواله النقدية.
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حقوق الموظف في صندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية:
ال زكاة على (الأق�ساط املدفوعة) ل�صندوق التقاعد والت�أمينات االجتماعية لأنها على
ملك امل�ؤ�س�ستني ،وال زكاة على (مكاف�أة نهاية اخلدمة) ،وال على (تعوي�ض الدفعة
الواحدة) ،وال على (راتب التقاعد) لعدم ارتباطهم مبقدار الأق�ساط املدفوعة ،ف�إن
ا�ستلمها املوظف وحال عليها احلول في�ضمها �إلى باقي �أمواله ويخرج على جمموعها
ن�سبة .%2.5
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حقوق الموظف والعامل في صناديق التوفير االختيارية:
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• ُيزكى على املبالغ التي ح�سمت منه وعلى �أرباحها كل عام ،لأنها تبقى على ملكه،
وتُ�ضم �إلى بقية �أمواله النقدية ،ويجوز �أن يجعل لها حو ًال م�ستق ًال.
•ال يزكى على املبالغ التي يدفعها �صاحب العمل وال على �أرباحها ،لأنها هبة م�شروطة
ال تمُ تلك �إال بالقب�ض ،ف�إذا قب�ضها وحال عليها احلول �ضمها �إلى بقية �أمواله النقدية.
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الحبوب والثمار:

ُيزكى كل ما تنتجه الأر�ض من احلبوب والثمار �إذا بلغت ن�صاب ًا ،وهو ما يعادل ()652
كيلو جرام ًا ،وال جتب يف �أقل من ذلك.
ويختلف مقدار ما يجب �إخراجه باختالف ال�سقي ،ف�إذا كان ال�سقي بدون ا�ستعمال �آلة
(من غري كلفة) ففيه ( ،)%10و�إذا كان ال�سقي ب�آلة �أو مباء م�شرتى ففيه ( ،)%5ومن
كان زرعه ُي�سقى مرة ب�آلة و�أخرى بدونها فالواجب عليه (.)%7.5
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مالحظة:
ال ي�شرتط احلول يف زكاة احلبوب والثمار بل تخرج وقت ح�صادها.

زكاة بهيمة األنعام (اإلبل ،البقر ،الغنم):
ُيزكى عليها �إذا كانت �سائمة وهي (التي ترعى من احل�شائ�ش والنباتات التي ال ينفق
�صاحبها على زراعتها وغر�سها طيلة العام �أو �أكرثه) ،فال زكاة على الأنعام التي ينفق
�صاحبها على علفها طيلة العام �أو �أكرثه ،كما ي�شرتط يف (ال�سائمة) �أن يحول عليها
احلول �أو �أكرثه ،و�أن ال تكون عاملة (وهي التي ي�ستخدمها �صاحبها يف حرث الأر�ض �أو
نقل املتاع) ،و�أن تبلغ الن�صاب وهو )5( :من الإبل )30( ،من البقر )40( ،من الغنم،
ولي�س فيما دون ذلك زكاة.

العسل:

ُيزكى بعد ت�صفيته �إذا بلغ ن�صاب ًا وهو ما يعادل ( )410كيلو جرام ًا .ومقدار الزكاة
الواجبة فيه ( .)%10وال ي�شرتط فيه حوالن احلول ،كاخلارج من الأر�ض.
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صندوق الزكاة والصدقات ..الرسالة واألهداف
رسالتنا:
التوعية ب�أهمية الزكاة كفري�ضة �شرعية ،وتنمية م�صادرها وتطوير �آليات جمع و�صرف
الزكاة وال�صدقات للم�ستحقني.
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رؤيتنا:
�إ�سها ٌم فعال يف تعزيز تكافل املجتمع.

قيمنا:
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•امل�صداقية.
•العدالة.
•الأمانة.
•التكافل.

أهدافنا:

1-1زيادة درجة الوعي بفري�ضة الزكاة وبيان وجوب �إخراجها.
2-2تنمية م�صادر الزكاة وال�صدقات.
3-3تطوير �آليات جمع و�صرف الزكاة وال�صدقات.
�4-4سد حاجة الفقراء واملعوزين من الأ�سر امل�ستحقة.
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هاتف0097317812899 :
0097317812858
فاك�س0097317812809 :
�ص.ب 14124 :املنامة  -مملكة البحرين
رقم احل�ساب البنكي100000001648 :
بنك البحرين الإ�سالمي
www.moia.gov.bh

