رقى انًسبقACNA 3215:
اسى انًسبق :يحبسبت انسكبة
تبريخ االيتحبٌ6112/11/62 :
عذد األسئهت4 :
زيٍ االيتحبٌ:سبعت
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُصفي انثبَي
انفصم انذراسي األول
6112-6112

اسى انًحبضر:
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت:كهيت اإلدارة
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقواييس(ال)

السؤال األول :اكتب\ي المصطلح العلمي :

(  3درجات )

( -1

) كل أرض ال مالك لها أعطاها اإلمام لبعض الرعٌة .

( -2

) كل شًء دفن فً األرض بعد ظهور اإلسالم وال ٌعلم له صاحب
) هو الذي استدان لشًء ٌخصه كأن ٌستدٌن لفقر أوعالج .

( -3

السؤال الثاني :ضع\ي إشارة صح او خطأ -:

( 3درجات )

( -1

) رجل ٌملك  353شاة والواجب علٌه أن ٌخرج  4شٌاه .

( -2

) إذا اشترك شخصان فً مزرعة أو فً تجارة وكان مجموع مال الشخصٌن ٌبلغ

قٌمة النصاب ولكن نصٌب كل واحد منهما لم ٌبلغ قٌمة النصاب فال زكاة علٌهما .
( -3

) الخرص ٌكون فً النخٌل وٌلحق به األعناب فقط  ،وأما الحبوب فال خرص

فٌها وإنما تقدر بالوزن .
السؤال الثالث :
عرف\ي الركاز ؟ واذكر المقدار الواجب إخراجه منه ؟( درجتان )

اذكر\ي شروط العاملٌن على جمع الزكاة ؟( درجتان )

(  5درجات )

السؤال الرابع :

سعٌد ومحمود شركاء فً شركة تجارٌة رأس مالها مقسم بنسبة  1:2وتوزع األرباح والخسائر
بنفس النسبة وتوفرت لدٌك ملخص نشاط الشركة فً نهاٌة العام كالتالً:
 5333أصول ثابتة 15333 ،أ.قبض 5333 ،نقدٌة 15333 ،رأس المال 0333 ،خصوم
متداولة 0333 ،مجمل الربح3333 ،م .عمومٌة 2333 ،مسحوبات شخصٌة.
فإذا علمت أن-:
 .1هناك أعباء معٌشٌة على محمود بقٌمة  6333دٌنار.
 .2سعر جرام الذهب =  13دٌنار.
 .3سعٌد ورث ماال بقٌمة  1533دٌنار وحال علٌه الحول
 .4اتفق الشركاء على أن ٌتولى سعٌد اإلدارة مقابل  %23من األرباح.
ٌ .5ملك سعٌد مزرعة لتسمٌن المواشً وبلغت مواشٌه فً بداٌة العام  33رأس بقٌمة
 63333دٌنار ،واشترى  23رأس بقٌمة 43333دٌنار) ،وبلغت مصارٌف األعالف
وإٌجار المزرعة بقٌمة  1333دٌنار ،وباع  5رؤوس مرٌضة بقٌمة  2333دٌنار ،إٌراد
بٌع سماد بقٌمة  4333دٌنار.
المطلوب :
 .1إعداد القٌود

الخاصة بحسابات المزرعة وصور

والمصروفات ،النماء (الربح) المثبتة فً دفاتر سعٌد ).
 .2حساب الزكاة المستحقة على كل من سعٌد ومحمود.

حـ /الماشٌة ،واإلٌرادات

