
 

 تقسیم میراث
 

 المشاركون
 البالغون لـ 12 سنة وما فوق، مقسمون الى مجموعات من 4 إلى 5 أشخاص.

 
 نظرة عامة

لكل لیس الخ. موسیقیة... آالت زورق، سیارة، منزل، المثال، سبیل على الممتلكات، من مجموعة من یتكون میراث تقسیم الورثة                     یرید
متعادلة؟ حصص على تحصل الجمیع بأن وریث كل یشعر بحیث لتقسیمها طریقة هناك هل القیمة. نفس الممتلكات لكل ولیس األفضلیة، نفس                       الورثة

 نفرض أن أي وریث یتحصل على شيء زائد عن حصته یمكنه أن یعید مبلًغا من المال إلى الورثة اآلخرین.
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 نشاط

 نبدأ بوصف الطریقة التالیة. یحّضر كل وریث عروضا داخل أظرفة مغلقة، للقیمة النقدیة التي یحددها لكل ممتلك.●

  على سبیل المثال، إلیك العروض المحّضرة من طرف ألیس، بوب و سیسیلیا (بآالف الدوالرات، نرمز بـ "ك").
 
 

 
 كل مجموعة (نعتبر على سبیل المثال كل فرد من المجموعة وریثا) مطلوب منها إعداد قائمة ممتلكاتها (بضائعها)، إعداد عروض مغلقة

  و من ثم إعداد الجدول المتعلق بها.
 
 
 

الشيء● نفس ك. 130 بـ حصتها تقّدر أن لها ینبغي وبالتالي ك، 390 بـ الممتلكات أسعار مجموع تقدر ألیس أن لنا یوضح الجدول هذا                          
ك، 285 بـ المجموع تقدر سیسیلیا وأخیرا، ك. 110 بـ حصته یقدر أن له ینبغي إذن ك، 330 بـ المجموع یقدر الذي لبوب                         بالنسبة

  وبهذا ینبغي لها أن تقدر حصتها بـ 95 ك. حدد األسعار المتعلقة بالعروض للمجموعة.
 

  یتم منح كل سلعة لمن یدفع أعلى سعر. وبالتالي ألیس تتحصل على المنزل، بوب یأخذ السیارة والقیثارة، بینما یذهب الزورق والدراجة●
  إلى سیسیلیا. و لكن، بعض الورثة تحصلوا على نصیب أكثر مما یجب أن یحصلوا علیه والبعض األخر تحصل على نصیب أقل.

 

 
  یطلب انشاء الجدول المتعلق بعروض المجموعة.
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  ألیس بوب سیسیلیا

 البیت 360 290 255

 السیارة 21 26 17

 القیثارة 5 10 6

 الزورق 1.5 2 3

  الدراجة 2.5 2 4

 المجموع 390 330 285

  الیس بوب سیسیلیا

 قیمة الممتلكات المتحصل علیها 360 36 7

 القیمة المتوقعة 130 110 95

 الفرق 230 74- 88-



 

 ستدفع ألیس القیمة المستلمة الزائدة ، 230 ك، وتصبها في حساب الورثة. سیتم استخدام هذه األموال لسداد النقص في حصتي كل من●
  بوب و سیسیلیا. أما الباقي فیقّسم بالتساوي على الورثة الثالث.

  هذا هو التوزیع النهائي للمیراث.
 

 
  یطلب انشاء الجدول المتعلق بعروض المجموعة.

 
السلع● عروض تضخیم علیهم یجب هل الورثة؟ یطبقها إستراتیجیة أفضل هي ما منصفة؟ هي هل هاته. التوزیع طریقة                    ناقش

  التي یریدون أخذها وتخفیض عروض السلع األخرى؟ ما هي مخاطر تقدیم عروض عالیة جًدا أو منخفضة جًدا لبعض السلع؟

 
 هل یمكنك اقتراح طرق توزیع أخرى؟ ما هي ایجابیاتها وسلبیاتها؟●
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 ألیس بوب سیسیلیا

 المنزل السیارة الزورق

  القیثارة الدراجة

 22.66 ك 96.66 ك 110.66 ك

 انشىء وشارك !
 شارك، بالصور ومقاطع الفیدیو، النشاط أو االستراتیجیات المقترحة من قبل مجموعتك باستخدام الهاشتاغ

  #idm314 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

