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عن جباية زكاة بهيمة 

األنعام والحبوب والثمار 
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جباية زكاة بهيمة األنعام والحبوب والثمار

بوابتها  عبر  والثمار  والحبوب  األنعام  بهيمة  زكاة  جباية  خدمة  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  أطلقت 

اإللكترونية حيث يمكن للمستفيد إنهاء جميع اإلجراءات التي تتصل بعملية حساب مقدار الزكاة، ابتداًء 

من تسجيل الدخول، ومروًرا بإجراءات السداد، وانتهاًء بإصدار شهادة إثبات يحصل عليها المكلف بعد دفع 

خروج  طريق  عن  وذلك  والثمار،  األنعام  بهيمة  زكاة  جباية  مهمة  على  بالعمل  الهيئة  وستقوم  الزكاة. 

للخروج ميدانًيا وفق خطوط سير محددة  الموظفين  عوامل زكاة األنعام والتي تتضمن تكليف بعض 

سيتم اإلعالن عنها في موقع الهيئة اإللكتروني للمرور على أصحاب األنعام، وحساب وتحصيل مقدار 

الزكاة. 

ما هو موعد انطاًلق مشروع جباية زكاة بهيمة األنعام بحّلتـه الجديدة؟

اإللكترونية  الهيئة  بوابة  خالل  من  والثمار  والحبوب  األنعام  بهيمة  زكاة  وخدمة  المشروع  إطالق  تم 

شهرين.  لمدة  وستستمر  رجب،  شهر  من  مسيرها  ستبدأ  والثمار  األنعام  زكاة  جباية  وعوامل 

*العوامل: هي مجموعات تكلف بجباية الزكاة ميدانًيــا في كافة مناطق المملكة.

المدة المتوقعة لتواجد العاملة في المنطقة؟

يتنقل عاملو الزكاة وفق خط سير مخطط لهم ضمن المنطقة، وسيتم توضيح المدة في كل موقع. كما 

سيعلن عن خط سير العوامل على موقع الهيئة اإللكتروني في شهر جمادى اآلخر من كل عام هجري.

المستفيدون من إيراد زكاة بهيمة األنعام والحبوب والثمار؟

تحول جميع مبالغ الزكاة إلى وكالة الضمان االجتماعي لصرفها على المستفيدين.
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زكـاة بهيمـة األنعـام
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شروط زكـاة بهيمة األنعام

األول: أن تكون معدة لدّر الحليب والتكاثر )زيادة اإلنتاج(

*عند اتخاذهـــا للعمل، كالحرث بها أو الحمل عليها؛ فال تجب فيها الزكاة.

*عند اتخاذهــا للتجارة، بحيث يشتريها التاجر ليبيعها؛ ففيها زكاة عروض التجارة.

)التي ُتحبس  الحشائش(*المعلوفة  أو أكثره )ترعى  الحول  الثاني: أن تكون سائمة كل 

في الحوش وُتعلف( ال تجب فيها الزكاة.

الثالث: أن يمر عليها حول كامل -سنة كاملة- وهي مملوكة للمزكي

الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

تجب الزكاة في اإلبل إذا بلغت ُخمًســا من اإلبل.

تجب الزكاة في البقر إذا بلغت 30 بقرة. 	

تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت 40 شاة. 	
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أنصبـة زكاة بهيمـة األنعام

زكاة اإلبل

اتفقت األحاديث الواردة عن رسـول هللا -صلى هللا عليه وسـلم- أن أنصبة اإلبل من 5 إلى 120 تأتي حسب 

الجدول اآلتي:

القدر الواجب فيه

النصاب

إلى من

  الغنم تشمل

الضأن أو الماعز

شاة واحدة 9 5

شاتان 14 10

ثالث شياه 19 15

أربع شياه 24 20

بنت مخاض 35 25

45 بنت لبون 36

حقـة 60 46

جذعـة    75 61

بنتا لبون 90 76

120 حقتان 91
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وإذا زادت عن 120،  أصبح في كل 50: حقة، 

وفي كل 40: بنت لبـون، مثل الجدول التالي:

القدر الواجـب فيه

النصـاب

إلى من

)3( بنات لبون 129 121

حقة + بنتا لبون 139 130

حقتان + بنت لبون. 149 140

)3( حقـاق 159 150

)4( بنات لبون 169 160

)3( بنات لبون + حقة   179 170

بنتا لبون + حقتان  189 180

)3( حقاق + بنت لبون 199 190

)4( حقاق أو )5( بنات لبون 209 200

مصطلحـات تهّمك

بنت المخاض: أنثى اإلبل التي أتمت سنة ودخلت الثانية. 	

بنت اللبـون: أنثى اإلبل التي أتمت سنتين ودخلت الثالثة. 	

الحقـة: أنثى اإلبل التي أتمت 3 سنين ودخلت الرابعة. 	

الجذعـة: أنثى اإلبل التي أتمت 4 سنين ودخلت الخامسة. 	
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زكاة البقر

اتفقت األحاديث الواردة عن رسـول هللا -صلى هللا عليه وسـلم- أن أنصبة البقر ومقاديرهــا تأتي حسب 

الجدول اآلتي:

*ثم تستقر الفريضـة؛ فتصبح في كل 30 بقرة: تبيع، وفي كل 40 بقرة: مسّنـة.

زكاة الغنم

اتفقت األحاديث الواردة عن رسـول هللا -صلى هللا عليه وسـلم- أن أنصبة الغنم ومقاديرهــا تأتي حسب 

الجدول اآلتي:

القدر الواجـب فيه

النصـاب

إلى من

39   تبيع أو تبيعة )ما تم له سنة( 30

59   مسنة )ما تم لها سنتان( 40

تبيعان أو تبيعتان 69 60

مســنة وتبيـع 79 70

مسـنتان 89 80

ثالث أتبعة 99 90

مسنة وتبيعان 109 100

مسنتان وتبيـع 119 110

القدر الواجـب فيه

النصـاب

إلى من

شاة واحـدة 120 40

شاتان  200 121

)3( شياه 399 201
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أربع شياه،  أربعمائة:  شاة واحدة، وفي كل  399 شاة، فيجب في كل مائة:  *ثم تستقر الفريضـة بعـد 

شياه  خمس  خمسمائة:  كل  وفي 

*كسور المئات بعد تجاوزها أربعمائة: ليـس فيها شئ ، والجدول التالي يوضح ذلك:

الواجب فيهـا العـدد الواجـب فيهـا العــــدد

11 1150 4 450

19 1900 5 560

30 3000 9 999

مـا ُيراعى في األنعام التي سُتخرج في الزكاة

الساًلمة من العيوب، بحيث ال يكون فيها عيب ينقص من منفعتها وقيمتها. 	

األنوثـة، ويجب مراعاتها في الواجب من اإلبل والغنم. 	

السـن، فال يجوز إخراج الكبيرة في السن )الهرمة(. 	

الوسط، فال يأخذ الجابي، الجيد أو الرديء من األنعام، وللمزّكي أن ُيخرج الجيد.  	
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لمعرفــة خطوات الخدمـــة

اّطلع على الفيديو التعريفي 

لزكــاة بهيمـــة األنعــام
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زكاة الحبوب والثمـار
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نصــاب زكــاة الحبوب والثمـار  

نصاب الزكاة في الحبوب والثمار هو 

أن تبلغ الحبوب بعد تصفيتها، والثمار بعد جفافها: 5 أوسق، والوسق )60 صاًعا(، والصاع: 3 لتر تقريًبا، فإذا 

بلغت الحبوب أو الثمار هذا النصاب وجبـت فيها الزكـاة.

شروط وجوب الزكــاة في الحبوب والثمـار 

أن تكون مكيلة مدخرة، بمعنى أن يكون معيارها هو الكيل )الحجم(.. 1

ومعنى أن تكون مدخرة: بقاؤها لوقت طويل دون تدخل )كاستخدام المواد الحافظة(

*ال تجب الزكاة في الخضروات، وال في الفواكه؛ ألنها ال ُتكال، وال تدخر.

أن تبلغ النصاب، وذلك بأن تبلغ الحبوب بعد تصفيتها، والثمار بعد جفافها: خمسة أوسق.. 2

امتاًلك المزكي للحبوب والثمار وقت وجوب الزكاة فيها، وهو وقت اشتداد الحب وبداية صالح . 3

الثمر، لقوله تعالى: )وآتوا حقه يوم حصاده(.
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لمعرفــة خطوات الخدمـــة

اّطلع على الفيديو التعريفي 

لزكــاة الحبــوب والثمـــار
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كيفية جباية الزكاة 

عبــر بوابة الهيئة اإللكترونية
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أواًًل: التسجيل والدخول على الخدمة )للمواطنـين والمقيمين والزّوار( 

من خالل بوابة الهيئة اإللكترونية الرابط، اضغط على "زكاة بهيمة األنعام والحبوب . 1

والثمار" ثم اختر "تسجيل دخول" 

اختر "تسجيل جديد" إذا لم تكن مسجاًل، أو "تسجيل الدخول" إذا كنت مسّجل مسبًقا. 2

https://eservices.zatca.gov.sa/sites/sc/ar/gebaya/Pages/default.aspx
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 عند اختيار "تسجيل حساب جديد" ستظهر لك الشاشة التالية . 3

*الخيارات في حال اختار المزكي "هوية خليجية"
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*الخيارات في حال اختار المزكي "جواز سفر"
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*الخيارات في حال اختار المزكي "رقم حدود"
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*الخيارات في حال اختار المزكي "أخرى"
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بعد تعبئة الصفحات السابقة، ستظهر لك الصفحة أدناه اًلستكمال بقية البيانات . 4

*ثم تكِمل حتى تصل لخطوات الدفع
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أواًًل: آليـــة الدخول عبر نفـاذ )للمواطنـين والمقيمين( 

من خالل بوابة الهيئة اإللكترونية الرابط، اضغط على "زكاة بهيمة األنعام و الحبوب والثمار" ثم . 1

اختر "تسجيل دخول"

سجل الدخول من خالل نفاذ )أدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور او عبر تطبيق . 2

نفاذ( ثم أدخل رمز التحقق. 

https://eservices.zatca.gov.sa/sites/sc/ar/gebaya/Pages/default.aspx
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ستظهر لك األيقونات التالية: "دفع الزكاة - شهادة الزكاة - مدفوعاتي - بياناتي". 3

للبيانات . 4 سُترسل  اإلشعارات  أن  علًما  بياناتك،  تعديل   & االطالع  يمكنك  "بياناتي"  خانة  خالل  من 

الصفحة في  المدخلة 
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من خالل خانة "مدفوعاتي" يمكنك االطالع على كافة الفواتير وحالة الدفع. 5

من خالل خانة "شهادات الزكاة" يمكنك استعراض كافة الشهادات وتفاصيلها.. 6
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ثالًثا: آليــة الدخــول دون تسجيـــل

أدخل على الرابط التالي: الرابط 

اختر نوع الزكاة الُمراد دفعها 	

أدخل رقم الجوال ثم اضغط على تحقق 	

سيصلك رمز تحقق للجوال المسجـل إلكمال الخطــوات 	

https://eservices.zatca.gov.sa/sites/sc/ar/gebaya/Pages/default.aspx
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أكمل بقية الخطوات مثل الصفحات السابقة 	

بعد  إصدارها  وتاريخ  الشهادة  رقم  تتضمن  رسالة  لك  ستظهر  السنة،  عن  الفاتورة  بسداد  قيامك  *عند 

أخرى مرة  الدخول 
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دفع الزكاة
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أواًًل: آلية دفع زكاة بهيمة األنعام

الدخول على الرابط 	

اختر "دفع زكاة بهيمة األنعام" 	

امأل الخانات الفارغة بالبيانـــات المطلوبـة، ثم اضغط "التالي" 	

https://eservices.zatca.gov.sa/sites/sc/ar/gebaya/Pages/default.aspx
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حّدد طريقة الدفع المطلوبة "مدى - سداد" ثم اضغط "دفع" 	

* عند استخدام المنصة من خالل أجهزة IOS سيظهر خيار دفع من خالل أبل باي

أدخل العدد الُمراد إخراجه والكمية، وحّدد الموافقة أدنى الصفحة، ثم اضغط "التالي" 	
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ثانًيا: آليـــة دفع زكـــاة الحبوب والثمـــار

الدخول على الرابط 	

اختر "دفع زكاة الثمــار" 	

امأل الخانات الفارغة بالبيانـــات المطلوبـة، ثم اضغط "التالي" 	

https://eservices.zatca.gov.sa/sites/sc/ar/gebaya/Pages/default.aspx
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أدخل العدد الُمراد إخراجه والكمية، وحّدد الموافقة أدنى الصفحة، ثم اضغط "التالي" 	

حّدد طريقة الدفع المطلوبة "مدى - سداد" ثم اضغط "دفع" 	

* عند استخدام المنصة من خالل أجهزة IOS سيظهر خيار دفع من خالل أبل باي
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حاسبة زكاة

بهيمة األنعام والحبوب والثمار
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خطـــوات حســاب الزكـاة

عبــــر الرابط التالي: الرابط

ُيمكــنك حساب زكاة بهيمة األنعام والحبوب والثمار بكل سهولـة..

من خالل تطبيق الخطوات التالية:

اختر نوع الزكاة )زكاة األنعام - زكاة الحبوب والثمار( واألنواع، ثم أضف الكميات وحّدد طريقة الكلفة 	

سيظهر مقدار الزكاة الواجب إخراجها وقيمتها. 	

https://eservices.zatca.gov.sa/sites/sc/ar/gebaya/Pages/default.aspx
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مستند خارجي

تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي ألغراض التوعية والتثقيف فحسب، ومحتواه قابل 

الزكاة  لهيئة  ملزًما  األحوال  من  حال  بأي  يعتبر  ال  وهو  وقت،  أي  في  للتعديل 

والضريبة والجمارك وال يعتبر بأي شكل من األشكال استشارة قانونية. وال يمكن 

االعتماد عليه كمرجع قانوني بحد ذاته، وال بد دائما من الرجوع إلى نصوص القوانين 

الواردة في الالئحة المعمول بها في هذا الشأن. ويتوجب على كل شخص خاضع 

لقوانين الزكاة والضرائب والجمارك أن يتحقق من واجباته والتزاماته القانونية، وهو 

وحده مسؤول عن االنضباط وااللتزام بهذه القوانين والتعليمات. ولن تكون هيئة 

الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولة بأي شكل من األشكال عن أي ضرر أو خسارة 

يتعرض لها المكلف وتكون ناجمة عن عدم التزامه بالتعليمات والقوانين السارية.
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