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 ٔضعيت اديبد
ٔزث حالحت إخٕة عًس، عخًبٌ ٔعهي قطعت أزض عٍ أبيٓى فتقبسًْٕب ببنتسبٔي بيُٓى كًب ْٕ يٕضح في 

           انشكم انًقببم :

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء األول:

يُصنّ ٔيُصل أخٕيّ ببنًبء حيج يدفع اإلخٕة  َفس تكهفت انتٕصيم  يسيد عًس حفس بصس في أزضّ ٔتصٔيد

، يسيد عخًبٌ تسكيب في ازضّ زشبش يحٕزي بحيج يتًكٍ يٍ سقي أكبس جصء يًكٍ يٍ  ْرِ األزض 

، ٔيسيد عهي تقسيى ازضّ بيٍ ٔنديّ انٕحيديٍ ببنتسبٔي حيج يأخر كم ٔاحد َفس انبعد في ٔاجٓت 

 األزض.

 يٕقع حفس انبئس ٔعخًبٌ في تحديد يٕقع ٔضع يحٕز اندٔزاٌ انسشبش  سبعد عًس في تحديد

 انًحٕزي ٔعهي في تقسيى ازضّ بيٍ ٔنديّ .

 :الجزء الثاني

يسيد عًس شزاعت 
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، حًٍ انعهبت  (1 يٍ يسبحت أزضّ طًبطى ببرٔز يًتبشة انُٕعيت )اَظس انٕحيقت 

انٕاحدة ْٕ يُٓب ْٕ:
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  إذا عهًت أٌ يسبحت ازض عًس ْي :
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 ٔيب ْٕ يحصٕل انطًبطى ببنكيهٕ غساو  يب ْٕ عدد انعهب انتي يحتبجٓب نهصزاعت 

 

 

 

 ٔضعيت اديبد
 

ٔزث حالحت إخٕة عًس، عخًبٌ ٔعهي قطعت أزض عٍ أبيٓى فتقبسًْٕب ببنتسبٔي بيُٓى كًب ْٕ يٕضح في 

 انشكم انًقببم :

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء األول:

 يسيد عًس حفس بصس في أزضّ ٔتصٔيد يُصنّ ٔيُصل أخٕيّ ببنًبء حيج يدفع اإلخٕة  َفس تكهفت انتٕصيم ،

يسيد عخًبٌ تسكيب في ازضّ زشبش يحٕزي بحيج يتًكٍ يٍ سقي أكبس جصء يًكٍ يٍ  ْرِ األزض ، 

 ٔيسيد عهي تقسيى ازضّ بيٍ ٔنديّ انٕحيديٍ ببنتسبٔي حيج يأخر كم ٔاحد َفس انبعد في ٔاجٓت األزض.

  تحديد يٕقع ٔضع يحٕز اندٔزاٌ انسشبش سبعد عًس في تحديد يٕقع حفس انبئس ٔعخًبٌ في

 نًحٕزي ٔعهي في تقسيى ازضّ بيٍ ٔنديّ .ا

 :الجزء الثاني

يسيد عًس شزاعت 
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( ، حًٍ انعهبت 1يٍ يسبحت أزضّ طًبطى ببرٔز يًتبشة انُٕعيت )اَظس انٕحيقت 

:انٕاحدة ْٕ يُٓب ْٕ
 

DA3103.2  

   ْيإذا عهًت أٌ يسبحت ازض عًس: 
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 ٔيب ْٕ يحصٕل انطًبطى ببنكيهٕ غساو  يب ْٕ عدد انعهب انتي يحتبجٓب نهصزاعت 
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