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المادة األولى:

يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية اأينما وردت يف هذه الالئحة املعاين املبينة 
اأمامها ما مل يقت�صي ال�صياق خالف ذلك:

1- املال امل�صرتك: هو املال اململوك لثنني فاأكرث على ال�صيوع، مبوجب عقد 
اأو اإرث اأو غريهما.

املال  من  ح�صته  طالباً  ال�صركاء  اأحد  يرفعها  التي  الدعوى  الق�صمة:  دعوى   -2
امل�صرتك.

3- الدائرة: الدائرة الق�صائية التي تنظر دعوى الق�صمة.
4- النظام: نظام املرافعات ال�صرعية.

5- منازعات الق�صمة: كل منازعة تتعلق باملال حمل دعوى الق�صمة، �صواء 
اأكانت مقامة من بع�ض ال�صركاء اأم من غريهم، كاملنازعة يف ملكية بع�ض املال 

امل�صرتك، اأو اإثبات دين على املتوفى، اأو و�صية اأو وقف.
6- املهاياأة: اقت�صام املنافع بالزمان اأو املكان.

7- ق�صمة الرتا�صي: ما ل جتوز اإل بر�صا ال�صركاء؛ حل�صول �صرر فيها اأو رد 
عو�ض من اأحدهم على الآخر.

8- ق�صمة الإجبار: ما ل �صرر فيها على ال�صركاء ول على اأحدهم ول رد عو�ض.
9- قائمة اجلرد: البيان املعد من امل�صفي بجميع الأموال امل�صرتكة وما لها وما 

عليها مع تقدير قيمة اأعيانها.
10- املال املتحقق ملكيته لل�صركاء: هو املال املوثق مب�صتند نظامي اأو ما يفتقر يف اإثبات 

ملكيته اإىل م�صتند نظامي مما هو حتت يد ال�صركاء اأو اأحدهم اأو غريهم ول ينازع فيه.
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المادة الثانية:

يراعى يف ق�صمة املال امل�صرتك املت�صمن لن�صيب قا�صر، اأو غائب، اأو مفقود، 
اخلا�صة  الأحكام  الت�صفية  اأو  الق�صمة  مراحل  جميع  يف  و�صية،  اأو  وقف،  اأو 

املن�صو�ض عليها يف الأنظمة.
المادة الثالثة:

لل�صركاء كاملي الأهلية اأن يقت�صموا املال امل�صرتك بالطريقة التي يتفقون عليها 
مبا ل يخالف ال�صريعة والأنظمة، ثم يقدم التفاق للجهة املخت�صة لتوثيقه.

المادة الرابعة:

يجوز جتزئة دعوى الق�صمة بح�صب اأنواع املال امل�صرتك من عقار، اأو منقول، 
اأو نقد، اأو جزء من هذه الأنواع، واإحالة كل نوع باإحالة م�صتقلة، وتخت�ض بها 

جميعاً دائرة واحدة.
المادة الخامسة:

العقار  اإخللالء  بطلب  املخت�صة  املحكمة  اإىل  دعوى  يرفع  اأن  �صريك  لأي 
امل�صرتك ممن ي�صع يده عليه بغري حق، وعلى امل�صفي اأو احلار�ض الق�صائي - اإن 

وجد بح�صب املهام امل�صندة لهما - رفع هذه الدعوى.
المادة السادسة:

لل�صركاء اأثناء دعوى الق�صمة اأن يقت�صموا منافع املال امل�صرتك مهاياأة حتى 
عند  به  حتكم  اأن  الدائرة  فعلى  ذلك  على  التفاق  تعذر  واإذا  الق�صمة،  تتم 

القت�صاء.
المادة السابعة:

يتم التبليغ يف دعاوى ق�صمة الأموال امل�صرتكة وفقاً لأحكام النظام، ويجوز 
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اأن يكون التبليغ بو�صاطة امل�صفي.
المادة الثامنة:

اإذا ا�صتدعى الأمر ا�صتجواب اأحد اخل�صوم يف دعوى الق�صمة، ومل تكف 
وقائع الدعوى وم�صتنداتها لإظهار احلقيقة، فللدائرة اإح�صاره جربة، مع مراعاة ما ياأتي:
1- ل تاأمر الدائرة باإح�صار اخل�صم جرباً اإل بعد تخلف من تبلغ ل�صخ�صه اأو 

لغري �صخ�صه اأو ظهر للدائرة تهربه اأو تخفيه.
2- يكون الأمر باإح�صار اخل�صم جرباً بالكتابة - مبا�صرة - اإىل مركز ال�صرطة 

التي يقيم اخل�صم يف نطاق اخت�صا�صها، ولو كان خارج ولية املحكمة.
3- يف حال ُقب�ض على اخل�صم قبل املوعد املحدد للجل�صة فيح�صر مبا�صرة 

اإىل الدائرة.
4- للدائرة اأن تكتب للجهة املخت�صة لو�صع املمتنع عن احل�صور على قائمة 

القب�ض.
5- على مركز ال�صرطة يف حال عدم التمكن من القب�ض على اخل�صم اإفادة 
من  ذلك  مينع  ول  للجل�صة  املحدد  املوعد  من  اأيام  خم�صة  قبل  بذلك  الدائرة 

اإح�صاره، ولو بعد املوعد املحدد للجل�صة.
ن اأمَرها باإح�صار اخل�صم جربا توقيفه  6- للدائرة - عند القت�صاء - اأن تُ�صِمّ
املدة الالزمة التي يتمكن خاللها من اإح�صاره على اأن ل تتجاوز خم�صة اأيام، 
ب�صكل  بالكتابة  املخت�صة  اجلهة  تقوم  اإح�صاره،  دون  املدة  انق�صاء  حال  ويف 

عاجل اإىل الدائرة - اأو من يقوم مقامها - للتوجيه ب�صاأنه.
المادة التاسعة:

مع مراعاة اأحكام غياب اخل�صوم يف النظام، ل تتوقف الدائرة عن ال�صري 
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يف دعوى الق�صمة لغياب اأحد ال�صركاء اأو امتناعه عن احل�صور، وتاأمر بحفظ 
ن�صيبه لدى اجلهة املخت�صة.

المادة العاشرة:

ملكيتها  املتحقق  الأمللوال  على  الق�صمة  دعوى  نظرها  يف  الدائرة  تقت�صر 
التملك فيتوىل امل�صفي  اإكمال نواق�ض وثيقة  الق�صمة  اقت�صت  لل�صركاء، واإذا 
اأو  النق�ض،  لإكمال  املخت�صة  للجهة  الكتابة  فللدائرة  واإل  اإن وجد-   - ذلك 
تفوي�ض اأحد ال�صركاء بهذه املهمة تفوي�صاً حمدداً، كما اأن لأحد ال�صركاء من 
اأكان  �صواء  ال�صركاء  بقية  عن  وكالة  معه  يكن  مل  ولو  ذلك  تويل  نف�صه  تلقاء 
ال�صرتاك عن طريق الإرث اأم غريه، ول تتوقف ق�صمة الأموال الأخرى على 

انتهاء هذه املهمة.
المادة الحادية عشرة:

ونظر  امل�صرتك  املال  يف  ال�صركاء  بني  املنازعات  بنظر  الدائرة  تخت�ض   -1
دعوى الإف�صاح عن اأعيان املال امل�صرتك ووثائقه، وذلك ما مل يكن �صبق اإقامة 

النزاع لدى دائرة خمت�صة.
2- ترفع املنازعات املقامة من غري ال�صركاء اأو من ال�صركاء �صد غريهم وفقاً 

لالأحكام العامة لالخت�صا�ض النوعي واملكاين.
المادة الثانية عشرة:

ل توؤثر منازعات الق�صمة على �صري الدائرة يف نظر دعوى الق�صمة، وتف�صل 
الدائرة يف املال امل�صرتك غري املتنازع عليه مما تهياأ للق�صمة، فاإن تعذر ذلك اأو 
ظهر لها اأن هذه املنازعات قد توؤدي اإىل ا�صتغراق املال امل�صرتك، فتاأمر بوقف 

دعوى الق�صمة اإىل حني الف�صل يف منازعات الق�صمة.
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المادة الثالثة عشرة:

امل�صرفة على  اأو  اإىل اجلهات املخت�صة  اأن تكتب  للدائرة -عند القت�صاء- 
ت�صجيل الأموال لالإف�صاح عن الأموال امل�صرتكة.

المادة الرابعة عشرة:

اإذا تعذر تقدمي اأ�صل وثيقة متلك املال امل�صرتك اإىل الدائرة، فتكتب للجهة 
التي �صدرت منها ل�صتخراج ن�صخة بدًل عنها، وتعد هذه الن�صخة هي الأ�صل.

المادة الخامسة عشرة:

للدائرة تكليف ق�صم الإ�صناد الق�صائي فيها -اإن وجد- مبا ياأتي خالل مدة 
حمددة ل تزيد على �صهرين:

1- التاأكد من اإرفاق �صور من الوثائق الالزمة، مثل: �صك ح�صر الورثة، 
والولية، والوكالت، ومطابقتها باأ�صلها واخلتم عليها بذلك.

اإىل  امل�صرتكة، والكتابة -عند القت�صاء-  الأموال  ال�صركاء عن  �صوؤال   -2
الأمللوال  عن  لالإف�صاح  الأمللوال  ت�صجيل  على  امل�صرفة  اأو  املخت�صة  اجلهات 

امل�صرتكة.
3- طلب �صور وثائق متلك الأموال امل�صرتكة، ك�صكوك العقارات، ورخ�ض 

�صري املركبات، والتاأكد من مطابقتها لأ�صولها واخلتم عليها بذلك.
4- طلب الإفادة عن �صريان مفعول وثائق التملك.

الأموال، ومواقع  اأو�صاف  فيها  يدّون  امل�صرتكة،  بالأموال  قائمة  اإعداد   -5
العقارات، واأرقام وثائق التملك وتواريخها وم�صدرها.

ويعيد الق�صم الأوراق اإىل الدائرة عند النتهاء من الأعمال املكلف بها اأو 
انتهاء املدة املحددة يف كتاب الدائرة، اأيهما اأ�صبق.
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المادة السادسة عشرة:

للدائرة اأن تندب خبرياً اأو اأكرث؛ لإعداد بيان بالأموال حمل الق�صمة، وبيان 
يقبل  مما  �صريك  كل  ن�صيب  وتعيني  يقبلها،  ل  وما  منها  الإجبار  ق�صمة  يقبل  ما 

ق�صمة الإجبار، ونحو ذلك مما تراه الدائرة لزماً.
المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة الأحكام املنظمة للتجزئة والفرز، اإن كان �صمن املال امل�صرتك ما 
ميكن ق�صمته ق�صمة اإجبار، اأ�صدرت الدائرة حكماً م�صتقاًل بق�صمته وت�صليم كل 
فاإن  التملك،  وثائق  اإ�صدار  التوثيق  وتتوىل جهات  منه،  املعني  ن�صيبه  �صريك 
اأو  الفرز  اأو  التجزئة  اإ�صدار �صكوك  العدل  فتتوىل كتابة  املق�صوم عقاراً  كان 

الدمج، ولو كانت �صكوك امللكية �صادرة من املحكمة.
المادة الثامنة عشرة:

حتكم الدائرة ببيع ما ل ميكن ق�صمته ق�صمة اإجبار وت�صليم كل �صريك ن�صيبه 
ويقدم  ذلك،  ال�صركاء على خالف  يتفق  ما مل  لتقييمه،  ثمنه دون حاجة  من 
لتنفيذه  التنفيذ املخت�صة؛  اإىل دائرة  النهائية  ال�صفة  اكت�صابه  بعد  بالبيع  احلكم 

وفقاً لنظام التنفيذ ولئحته التنفيذية.
المادة التاسعة عشرة:

على الدائرة عند طلب اأحد ال�صركاء اأن ت�صدر حكماً وفقاً لأحكام الق�صاء 
امل�صتعجل بت�صليمه بع�ض ن�صيبه من النقد اإذا ظهر لها حاجته للنفقة، على اأن 

يحت�صب من ن�صيبه عند الق�صمة.
المادة العشرون:

اأن تتخذ - عند القت�صاء - جميع ما يجب ب�صفة م�صتعجلة  على الدائرة 
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العامة  الهيئة  اإىل  تعهد  اأن  ولها  وحرا�صتها،  امل�صرتكة  الأموال  على  للمحافظة 
للولية على اأموال القا�صرين ومن يف حكمهم بحفظ الأموال امل�صرتكة املتنازع 

عليها حتى يف�صل فيها.
المادة الحادية والعشرون:

الأمللوال  على  اأكرث  اأو  م�صف  باإقامة  حتكم  اأن  القت�صاء  عند  للدائرة 
امل�صرتكة، ويكون اختياره باتفاق ذوي ال�صاأن جميعاً، فاإذا مل يتفقوا تولت 
الدائرة اختيار م�صف مرخ�ض، فاإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه، 
ويحدد احلكم ما على امل�صفي من التزام، وما له من حقوق و�صلطة، مبا يف 
ذلك تقدير اأجرته وطريقة دفعها واملدة الالزمة للت�صفية، على اأن ل يجمع 
اإ�صراف  حتت  الت�صفية  وتكون  ال�صم�صرة،  واأجللرة  الت�صفية  اأجرة  بني  له 

الدائرة.
المادة الثانية والعشرون:

ما  حدود  يف  التعيني  هذا  الدائرة  تقر  اأن  وجب  و�صياً،  املورث  عني  اإذا 
اإن انطبقت عليه  للرتكة  تقيمه م�صفياً  اأن  به �صرعاأ، ولها  ميلك املورث الإي�صاء 

ال�صروط، اأو ت�صم اإليه م�صفياً.
المادة الثالثة والعشرون:

اإذا تعدد امل�صفون فعلى الدائرة اأن تبني يف حكمها طريقة عملهم مبا يف ذلك 
تعيني الرئي�ض واآلية اتخاذ القرار، ما مل ي�صرح لهم بالعمل على انفراد بح�صب 

نوع املال اأو مكانه ونحو ذلك وفقا ملا حتدده الدائرة.
المادة الرابعة والعشرون:

اأو  مليء  غارم  كفيل  باإح�صار  امل�صفي  اإلللزام  القت�صاء-  -عند  للدائرة 
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النا�صئة  تاأمينا لتعوي�ض الأ�صرار  يتنا�صب مع حجم الرتكة،  �صمان م�صريف مبا 
عن تفريطه اأو تعديه.

المادة الخامسة والعشرون:

اإذا تويف امل�صفي اأو ا�صتقال وقبلت ا�صتقالته فت�صتمر الت�صفية، وتقيم الدائرة 
م�صفياً يحل حمله، ويجري ال�صتالم والت�صليم بني امل�صفيني بو�صاطة حما�صب 

قانوين مرخ�ض له وباإ�صراف الدائرة.
المادة السادسة والعشرون:

اإذا ترك امل�صفي الت�صفية من تلقاء نف�صه دون موافقة الدائرة فتقيم م�صفياً 
من  للت�صفية  تركه  على  يرتتب  ما  للت�صفية  التارك  امل�صفي  وي�صمن  عنه،  بدًل 

اأ�صرار على الأموال حمل الت�صفية.
المادة السابعة والعشرون:

ت�صوغ  اأ�صباب  وجدت  متى  غريه  واإقامة  امل�صفي  بعزل  حتكم  اأن  للدائرة 
ذلك، وفقاً لأحكام الق�صاء امل�صتعجل.

المادة الثامنة والعشرون:

الت�صفية،  حتت  الذي  امل�صرتك  للمال  اأكرث  اأو  م�صرفياً  ح�صاباً  الدائرة  تفتح 
وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من املال امل�صرتك، وللم�صفي واحلار�ض الق�صائي 
الدائرة مدونة يف  اإل مبوافقة من  احل�صاب  ي�صرف من هذا  فيه، ول  الإيداع 
املحكمة  رئي�ض  من  موقع  �صيك  اأو  م�صريف  حتويل  ومبوجب  ال�صبط  حم�صر 

وقا�صي الدائرة وامل�صفي.
المادة التاسعة والعشرون:

مهمة  امل�صفي  فيتوىل  امل�صرتك،  املال  على  ق�صائي  حار�ض  يوجد  مل  اإذا 
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حرا�صته مبجرد اإقامته، ما مل تقرر الدائرة خالف ذلك.
المادة الثالثون:

التكاليف الالزمة للت�صفية ما مل تقرر الدائرة خالف  اأجرة امل�صفي  ت�صمل 
ذلك، ويكون لالأجرة والتكاليف اأولوية على الديون الأخرى.

المادة الحادية والثالثون:

ل يجوز من وقت �صدور احلكم باإقامة امل�صفي اأن يتخذ الدائنون اأي اإجراء 
على املال امل�صرتك اأو ي�صتمروا يف ذلك اإل يف مواجهة امل�صفي، كما ل يجوز 
لل�صريك اأن يت�صرف باملال امل�صرتك، ول اأن ي�صتويف ما للمال امل�صرتك من ديون 

اأو يقا�ض دينا عليه بدين املال امل�صرتك.
المادة الثانية والثالثون:

على امل�صفي تقدمي تقارير يف مواعيد دورية حتددها الدائرة، ت�صتمل على بيان و�صع 
املال امل�صرتك وما طراأ عليه من زيادة اأو نق�ض، وتت�صمن ح�صاباً بواردات املال امل�صرتك 
اأعاقت  التي  والأ�صباب  الت�صفية  اأعمال  على  والتحفظات  وامللحوظات  وم�صروفاته، 
العمل والقرتاحات وما مت اإجنازه وما مل يتم اإجنازه معززة مبا يثبت ذلك من م�صتندات، 
وتطلع الدائرة على هذه التقارير وتاأمر با�صتيفاء نواق�صها - اإن وجدت - ثم تودع بعد 

اكتمالها يف ملف الق�صية، وملن رغب من ال�صركاء احل�صول على ن�صخة منها.
المادة الثالثة والثالثون:

ميثل امل�صفي املال امل�صرتك ول يت�صرف باأي ت�صرف يخل بحقوقه، كالإقرار 
بحق عليه، اأو التنازل عن حق له، اأو ال�صلح، اأو نحو ذلك، اإل اإذا كان خموًل 

بذلك بوكالة ر�صمية من ال�صركاء اأو من اأحدهم فيما يخ�صه.
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المادة الرابعة والثالثون:

املال  لدائني  اإعللالن  بتوجيه  امل�صفي  تاأمر  اأن   - القت�صاء  عند   - للدائرة 
امل�صرتك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً مبا لهم من حقوق وما عليهم من 
ديون، وذلك خالل مدة ل تزيد على �صهر من تاريخ الإعالن. وين�صر يف املوقع 

الإلكرتوين للوزارة، اأو يف اأي و�صيلة اأخرى تراها الدائرة.
المادة الخامسة والثالثون:

يجب على امل�صفي اأن يقيد ما هو ثابت للمال امل�صرتك اأو عليه من حقوق 
اأو ديون، وما ي�صل اإىل علمه عن ذلك من اأي طريق كان، وعلى ال�صركاء اأن 
باأهل اخلربة يف  اأن ي�صتعني  يبلغوا امل�صفي عما يعلمونه من ذلك، وللم�صفي 

اجلرد ويف تقدير قيمة الأموال امل�صرتكة.
المادة السادسة والثالثون:

دون الإخالل باأحكام الخت�صا�ض الدويل، اإذا تبني للم�صفي اأن لل�صركاء اأمواًل 
تخ�ض املال امل�صرتك خارج اململكة، فاإن امل�صفي ميثلهم حينئذ، وعليه اتخاذ الإجراءات 
النظامية حلفظ واإدارة تلك الأموال وت�صفيتها، مبا يف ذلك نقل ما ميكن نقله منها اإىل 
اململكة اإذا كان فيه م�صلحة، وبيع ما ل ميكن نقله وفقاً لالأنظمة املعمول بها يف الدولة 
التي يوجد فيها املال، وذلك مع مراعاة ما تق�صي به املعاهدات والتفاقيات الدولية.

المادة السابعة والثالثون:

كان  ولو  امل�صرتك -  املال  من  �صيء  على  م�صروع  بطريق غري  ا�صتوىل  من 
�صريكاً - اأو تعمد تعطيل دعوى الق�صمة اأو الت�صفية، فيحال اإىل النيابة العامة 

لتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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المادة الثامنة والثالثون:

على امل�صفي اأن يودع لدى اإدارة املحكمة - خالل مدة ل تزيد على ثالثة 
على  وت�صتمل  عليه  وما  امل�صرتك  للمال  ما  تبني  جرد  قائمة   - اإقامته  من  اأ�صهر 
تقدير لقيمة اأعيان املال امل�صرتك، وعليه اأي�صاً اأن يخطر كل ذي �صاأن بكتاب وفق 
اإجراءات التبليغ املن�صو�ض عليها يف املادة ال�صابعة من هذه الالئحة، وللدائرة 

مد هذا املوعد اإذا وجد ما ي�صوغ ذلك.
المادة التاسعة والثالثون:

وفقاً  ترفع  اإخراجاً  اأو  اإدخاًل  اجلرد  �صاأن يف �صحة  منازعة من ذي  1- كل 
يف  تنظر  التي  املحكمة  اإدارة  لدى  تودع  ب�صحيفة  الدعوى  رفع  لإجللراءات 
وتقيد  اجلرد.  قائمة  باإيداع  لالإبالغ  التالية  يوماً  الثالثني  خالل  الق�صمة  دعوى 

اإدارة املحكمة �صحيفة املنازعة يف يوم اإيداعها، وحتال فوراً اإىل الدائرة.
2- اإذا مل ي�صبق رفع املنازعة اأمام الق�صاء فعلى الدائرة نظرها اإن كانت �صمن 
اخت�صا�صها النوعي واملكاين، واإل اأفهمت املنازع - مبح�صر يدّون يف ال�صبط - 
برفع منازعته اأمام املحكمة املخت�صة خالل ثالثني يوماً من تاريخ الإفهام، واإذا 
مل يرفعها خالل هذه املدة ومل تر الدائرة موجبة للتوقف، اأو َرَفَعها ومل يرد من 
الدائرة  فتاأمر  النزاع،  بقدر مو�صوع  التحفظي  باحلجز  املحكمة املخت�صة قرار 

امل�صفي بال�صتمرار يف اإجراءات الت�صفية يف مو�صوع املنازعة.
المادة األربعون:

بعد انق�صاء املوعد املحدد للمنازعة يف قائمة اجلرد يقوم امل�صفي بعد ا�صتئذان 
الدائرة بوفاء ديون املال امل�صرتك التي مل يقم يف �صاأنها نزاع، اأما الديون التي 
املادة  نهائياً، مع مراعاة ما ورد يف  النزاع  الف�صل يف  نوزع فيها فت�صوى بعد 
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الثامنة والع�صرين من هذه الالئحة.
ويف جميع الأحوال ل توفى الديون اإذا كان من ال�صركاء قا�صر، اأو غائب، 

اأو مفقود، اأو يف املال امل�صرتك و�صية، اأو وقف، اإل بحكم نهائي.
المادة الحادية واألربعون:

اأو يف حال  الديون  لوفاء  امل�صرتك  املال  امل�صفي يف حال عدم كفاية  على 
احتمال ذلك، اأن يوقف ت�صوية اأي دين، ولو مل يقم يف �صاأنه نزاع حتى يُف�صل 

نهائياً يف جميع املنازعات املتعلقة بديون املال امل�صرتك.
المادة الثانية واألربعون:

يقوم امل�صفي بوفاء ديون املال امل�صرتك مما ي�صتمل عليه من نقود، ثم من ثمن 
اأو من ثمن منقولته مبا يحقق �صرعة  اأوراقها املالية،  ما يباع ب�صعر ال�صوق من 

الوفاء، فاإن مل يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته.
المادة الثالثة واألربعون:

يُِعد امل�صفي منوذجاً يبني فيه مقدار الدين وما يكفي من اأعيان املال امل�صرتك 
اإياه  اإقرارها  وبعد  للدائرة،  ويقدم  الر�صمي،  بختمه  ويختمه  ويوقعه  لوفائه، 
البيع  امل�صفي  ويتوىل  لتنفيذ،  واجباً  نهائياً  ويكون  بذلك  قرار  اإ�صدار  تتوىل 

وفق ما قررته الدائرة وحتت اإ�صرافها.
المادة الرابعة واألربعون:

يتوىل  ذلك،  ونحو  والو�صايا  الديون  من  امل�صرتك  املال  ت�صفية  بعد   -1
والأنظمة،  ال�صريعة  يخالف  ل  مبا  بالرتا�صي،  ال�صركاء  بني  ق�صمته  امل�صفي 
وي�صدق التفاق من الدائرة، وتتوىل جهات التوثيق من كتابات العدل وغريها 

نقل امللكيات ح�صب الخت�صا�ض.
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ميكن  مبا  بياناً  امل�صفي  فيعد  الرتا�صي  ق�صمة  على  ال�صركاء  يتفق  مل  اإذا   -2
ق�صمته ق�صمة اإجبار والن�صيب املعني منه لكل �صريك، وبياناً مبا ل ميكن ق�صمته 
ق�صمة اإجبار، وفق اأحكام الق�صمة �صرعاً، وي�صتعني باأهل اخلربة عند القت�صاء، 
وت�صدر الدائرة حكماً م�صتقاًل بت�صليم كل �صريك ن�صيبه املعني مما ميكن ق�صمته 

ق�صمة اإجبار دون الإخالل بالأحكام املنظمة للتجزئة والفرز.
�صريك  كل  وت�صليم  اإجبار  ق�صمة  ق�صمته  ميكن  ل  ما  ببيع  الدائرة  حتكم   -3
ن�صيبه من ثمنه، ما مل يتفق ال�صركاء على خالف ذلك، ويتوىل امل�صفي البيع 

وفق ما تقرره الدائرة يف احلكم وحتت اإ�صرافها.
المادة الخامسة واألربعون:

يكون امل�صفي م�صوؤوًل عن التعوي�ض عن ال�صرر الذي ي�صيب املال امل�صرتك 
اأو ال�صركاء اأو غريهم نتيجة تعديه اأو تفريطه.

المادة السادسة واألربعون:

اإذا ق�صم املال امل�صرتك ثم ادعى اأحٌد بدين على املال امل�صرتك اأو و�صية فيه 
النوعي  لالخت�صا�ض  العامة  لالأحكام  وفقاً  الدعوى  يف  فينظر  ذلك،  نحو  اأو 

واملكاين.
المادة السابعة واألربعون:

ل ت�صري اأحكام هذه الالئحة على ال�صركات اخلا�صعة لنظام ال�صركات.
المادة الثامنة واألربعون:

ت�صدر وزارة العدل الرتخي�ض للم�صفني، وفق قواعد حتدد اأحكام الرتخي�ض 
لهم، والإ�صراف عليهم، وت�صنيفهم، وو�صع قوائم لرتتيب اختيارهم.


