


عميلنا الكريم ...
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

يطيب لنا أن نهنئكم بشهر رمضان الكريم ، أعاده اهلل علينا وعليكم باخلري واليمن والربكة.

كما يسرنا أن ننتهز هذه املناسبة بأن نضع بني أيديكم دليل احتساب الزكاة ملساهمي شركة مينا العقارية 
باحتساب  الشركة  الشرعية يف  اهليئة  قامت  ، حيث  الفائتة  املالية  السنة  عن  والزميلة  التابعة  والشركات 

مقدار الزكاة ووضعها يف دليل خمتصر ليسهل إخراج الزكاة وحسابها بيسر.

شاكرين لكم ثقتكم ومقدرين كريم دعمكم ، ويف حال احلاجة إىل معلومات إضافية يرجى اإلتصال بالسيد: 

فواز  عدنان  الريس  
مدير ادارة توظيف االستثمار.
تليفون :1/ 22245670  965+



أواًل: الزكاة املستحقة على الشركات التالية بالدينار الكوييت

اسم الشركة
الزكاةالتاريخ

عدد xالواجبة
مقدار الزكاة =األسهم

)د.ك( إىلمن

0.001912 2012/04/012013/03/31مينا العقارية
للسهم

x=

اخلليجية املغاربية 
القابضة

2012/01/012012/12/31 0.00193
للسهم

x=

0.00025 2011/10/012012/09/30رواج القابضة
للسهم

x=

0.00126 2012/01/012013/12/31رأمسال القابضة
للسهم

x=

ثانيًا : الزكاة املستحقة على الشركات التالية بعمالت أخرى

) أ ( الريال السعودي

اسم الشركة
التاريخ

الزكاة الواجبة
إىلمن

الشركة  اخلليجية 
للتعمري  العقاري

 يتم إخراج الزكاة عن املساهمني من خالل 2012/01/012012/12/31
الشركة بشكل مباشر

) ب ( الريال العماني 

اسم الشركة
التاريخ

الزكاة الواجبة
إىلمن

يتم مراجعة  الشركة2012/01/012012/12/31شركة ُعمان للتعمري العقاري
 +968 24548311



) جـ ( الدينار البحريين 	

اسم الشركة
التاريخ

عدد xالزكاة الواجبة
مقدار الزكاة =األسهم

)د.ب( إىلمن

شركة املشاريع 
العقارية كبيتال

2012/01/012012/12/310.000265
للسهم

x=

املصرف اخلليجي
التجاري 

2012/01/012012/12/310.002485
للسهم

x=

) د ( الدوالر األمريكي

اسم الشركة
التاريخ

عدد xالزكاة الواجبة
=األسهم

مقدار 
الزكاة 
)د.أ( إىلمن

مصرف كيو 
انفست

2012/01/012012/12/310.02
للسهم

x=

مثال حلساب الزكاة: 

حتى  العقارية  مينا  شركة  يف  سهم   100,000 بعدد  ساهم  مستثمر 
تاريخ 2013/03/31، فيكون مقدار الزكاة الواجب عليه هو: 

مبلغ الزكاة الواجبة = 
عدد األسهم x الزكاة الواجبة يف السهم

وبذلك تكون زكاته الواجبة يف شركة مينا العقارية:
100,000     0.001912 = 191.2 د.ك  

)مائة وواحد وتسعون دينارًا كويتيًا  ومائتان فلس الغري(

x



ثالثًا: 
الزكاة املستحقة على املنتجات العقارية

وقد أقرت هيئة الرقابـة الشرعيـة للشـركة أنصبة الزكاة 
على املنتجات العقارية املختلفة بعد دراسة أوضاع كل 

منتج على حدة.

حيث مت اإلتفاق على أن تكون الزكاة جلميع املنتجات 
وحتى  2012/04/01م   من   املمتدة  الفرتة  عن 

2013/03/31م ، وفق ما يلي:

مشروع ُعمان

مشروع منطقة احلد للصناعات اخلفيفة - البحرين

مشروع جنمـة الشمال - البحرين

مشروع دانات اهلند

مقدار الزكاة=قيمة البيعمننصاب الزكاة الواجبة

تدفع الزكاة عن سنة واحدة 
عند البيع
)%2.5(

=من
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