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معلومات عن الزكاة

دفع الزكاةإلكترونيًا من خالل نظام "سداد" وتقوم الهيئة بإيداع أموال الزكاة 
مباشرة في حساب برنامج الضمان االجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية 

االجتماعية لتصرف على مستحقيها من المستفيدين من البرنامج

زكاتي
ــة  ــة زكوي ــق بيئ ــزكاة والدخــل لخل ــة العامــة لل ــة وتطبيــق أطلقتهــا الهيئ ــي، بواب زكات
متوازنــة ومتكاملــة، كمــا أنهــا تتيــح لألفــراد فرصــة أداء الــزكاة بشــكل ســلس وميســر 

من خالل خدمة سداد لتصل لمستحقيها بشكل مباشر في الضمان االجتماعي.

خدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب 
نصاب الزكاة الواجب وتحديده

تذكير بمواعيد الزكاة
عند التسجيل بالبوابة
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كيفية دفع الزكاة بدخولك لـ بوابة زكاتي:

دفــع الــزكاة بأســلوب إلكترونــي متطــور وبطريقــة ســهلة وفــي دقائــق معــدودة بــكل 
ثقــة واطمئنــان، مــن خــالل نظــام "ســداد"، الــذي يقــدم للمســتخدم رســالة نصيــة 

تؤكد له نجاح عملية الدفع بعد اكتمال خطوات السداد.
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يمكنك حساب الزكاة
ُمباشرة من خالل حاسبة الزكاة

ويمكنك االستفادة من الرسائل التذكيرية
لتذكيرك بموعد الزكاة في السنة القادمة

zakaty.gov.sa
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الزكاة بركة في المال،
وترابط وتكافل بين المسلمين

خطوات سداد الزكاة عبر بوابة زكاتي:

الدخول على البوابة
zakaty.gov.sa

إضافة مبلغ الزكاةادفع زكاتكالخدمات اإللكترونية

دفع المبلغ
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زكاتك وصلت لمستحقيها

65

3 2 1
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