الئحة قسمة األموال المشتركة

صدرت بقرار معالي وزير العدل رقم ( )١٦١٠في  ١٤٣٩/٥/١٩ه
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المادة األولى:

يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية �أينما وردت يف هذه الالئحة املعاين املبينة
�أمامها ما مل يقت�ضي ال�سياق خالف ذلك:
 -1املال امل�شرتك :هو املال اململوك الثنني ف�أكرث على ال�شيوع ،مبوجب عقد
�أو �إرث �أو غريهما.
 -2دعوى الق�سمة :الدعوى التي يرفعها �أحد ال�شركاء طالباً ح�صته من املال
امل�شرتك.
 -3الدائرة :الدائرة الق�ضائية التي تنظر دعوى الق�سمة.
 -4النظام :نظام املرافعات ال�شرعية.
 -5منازعات الق�سمة :كل منازعة تتعلق باملال حمل دعوى الق�سمة� ،سواء
�أكانت مقامة من بع�ض ال�شركاء �أم من غريهم ،كاملنازعة يف ملكية بع�ض املال
امل�شرتك� ،أو �إثبات دين على املتوفى� ،أو و�صية �أو وقف.
 -6املهاي�أة :اقت�سام املنافع بالزمان �أو املكان.
 -7ق�سمة الرتا�ضي :ما ال جتوز �إال بر�ضا ال�شركاء؛ حل�صول �ضرر فيها �أو رد
عو�ض من �أحدهم على الآخر.
 -8ق�سمة الإجبار :ما ال �ضرر فيها على ال�شركاء وال على �أحدهم وال رد عو�ض.
 -9قائمة اجلرد :البيان املعد من امل�صفي بجميع الأموال امل�شرتكة وما لها وما
عليها مع تقدير قيمة �أعيانها.
 -10املال املتحقق ملكيته لل�شركاء :هو املال املوثق مب�ستند نظامي �أو ما يفتقر يف �إثبات
ملكيته �إىل م�ستند نظامي مما هو حتت يد ال�شركاء �أو �أحدهم �أو غريهم وال ينازع فيه.
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المادة الثانية:

يراعى يف ق�سمة املال امل�شرتك املت�ضمن لن�صيب قا�صر� ،أو غائب� ،أو مفقود،
�أو وقف� ،أو و�صية ،يف جميع مراحل الق�سمة �أو الت�صفية الأحكام اخلا�صة
املن�صو�ص عليها يف الأنظمة.
المادة الثالثة:

لل�شركاء كاملي الأهلية �أن يقت�سموا املال امل�شرتك بالطريقة التي يتفقون عليها
مبا ال يخالف ال�شريعة والأنظمة ،ثم يقدم االتفاق للجهة املخت�صة لتوثيقه.
المادة الرابعة:

يجوز جتزئة دعوى الق�سمة بح�سب �أنواع املال امل�شرتك من عقار� ،أو منقول،
�أو نقد� ،أو جزء من هذه الأنواع ،و�إحالة كل نوع ب�إحالة م�ستقلة ،وتخت�ص بها
جميعاً دائرة واحدة.
المادة الخامسة:

لأي �شريك �أن يرفع دعوى �إىل املحكمة املخت�صة بطلب �إخ�لاء العقار
امل�شرتك ممن ي�ضع يده عليه بغري حق ،وعلى امل�صفي �أو احلار�س الق�ضائي � -إن
وجد بح�سب املهام امل�سندة لهما  -رفع هذه الدعوى.
المادة السادسة:

لل�شركاء �أثناء دعوى الق�سمة �أن يقت�سموا منافع املال امل�شرتك مهاي�أة حتى
تتم الق�سمة ،و�إذا تعذر االتفاق على ذلك فعلى الدائرة �أن حتكم به عند
االقت�ضاء.
المادة السابعة:

يتم التبليغ يف دعاوى ق�سمة الأموال امل�شرتكة وفقاً لأحكام النظام ،ويجوز
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�أن يكون التبليغ بو�ساطة امل�صفي.
المادة الثامنة:

�إذا ا�ستدعى الأمر ا�ستجواب �أحد اخل�صوم يف دعوى الق�سمة ،ومل تكف

وقائع الدعوى وم�ستنداتها لإظهار احلقيقة ،فللدائرة �إح�ضاره جربة ،مع مراعاة ما ي�أتي:

 -1ال ت�أمر الدائرة ب�إح�ضار اخل�صم جرباً �إال بعد تخلف من تبلغ ل�شخ�صه �أو
لغري �شخ�صه �أو ظهر للدائرة تهربه �أو تخفيه.
 -2يكون الأمر ب�إح�ضار اخل�صم جرباً بالكتابة  -مبا�شرة � -إىل مركز ال�شرطة
التي يقيم اخل�صم يف نطاق اخت�صا�صها ،ولو كان خارج والية املحكمة.
 -3يف حال ُقب�ض على اخل�صم قبل املوعد املحدد للجل�سة فيح�ضر مبا�شرة
�إىل الدائرة.
 -4للدائرة �أن تكتب للجهة املخت�صة لو�ضع املمتنع عن احل�ضور على قائمة
القب�ض.
 -5على مركز ال�شرطة يف حال عدم التمكن من القب�ض على اخل�صم �إفادة
الدائرة بذلك قبل خم�سة �أيام من املوعد املحدد للجل�سة وال مينع ذلك من
�إح�ضاره ،ولو بعد املوعد املحدد للجل�سة.
ُ�ضمن �أم َرها ب�إح�ضار اخل�صم جربا توقيفه
 -6للدائرة  -عند االقت�ضاء � -أن ت ِّ
املدة الالزمة التي يتمكن خاللها من �إح�ضاره على �أن ال تتجاوز خم�سة �أيام،
ويف حال انق�ضاء املدة دون �إح�ضاره ،تقوم اجلهة املخت�صة بالكتابة ب�شكل
عاجل �إىل الدائرة � -أو من يقوم مقامها  -للتوجيه ب�ش�أنه.
المادة التاسعة:

مع مراعاة �أحكام غياب اخل�صوم يف النظام ،ال تتوقف الدائرة عن ال�سري
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يف دعوى الق�سمة لغياب �أحد ال�شركاء �أو امتناعه عن احل�ضور ،وت�أمر بحفظ
ن�صيبه لدى اجلهة املخت�صة.
المادة العاشرة:

تقت�صر الدائرة يف نظرها دعوى الق�سمة على الأم��وال املتحقق ملكيتها
لل�شركاء ،و�إذا اقت�ضت الق�سمة �إكمال نواق�ص وثيقة التملك فيتوىل امل�صفي
ذلك � -إن وجد -و�إال فللدائرة الكتابة للجهة املخت�صة لإكمال النق�ص� ،أو
تفوي�ض �أحد ال�شركاء بهذه املهمة تفوي�ضاً حمدداً ،كما �أن لأحد ال�شركاء من
تلقاء نف�سه تويل ذلك ولو مل يكن معه وكالة عن بقية ال�شركاء �سواء �أكان
اال�شرتاك عن طريق الإرث �أم غريه ،وال تتوقف ق�سمة الأموال الأخرى على
انتهاء هذه املهمة.
المادة الحادية عشرة:

 -1تخت�ص الدائرة بنظر املنازعات بني ال�شركاء يف املال امل�شرتك ونظر
دعوى الإف�صاح عن �أعيان املال امل�شرتك ووثائقه ،وذلك ما مل يكن �سبق �إقامة
النزاع لدى دائرة خمت�صة.
 -2ترفع املنازعات املقامة من غري ال�شركاء �أو من ال�شركاء �ضد غريهم وفقاً
للأحكام العامة لالخت�صا�ص النوعي واملكاين.
المادة الثانية عشرة:

ال ت�ؤثر منازعات الق�سمة على �سري الدائرة يف نظر دعوى الق�سمة ،وتف�صل
الدائرة يف املال امل�شرتك غري املتنازع عليه مما تهي�أ للق�سمة ،ف�إن تعذر ذلك �أو
ظهر لها �أن هذه املنازعات قد ت�ؤدي �إىل ا�ستغراق املال امل�شرتك ،فت�أمر بوقف
دعوى الق�سمة �إىل حني الف�صل يف منازعات الق�سمة.
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المادة الثالثة عشرة:

للدائرة -عند االقت�ضاء� -أن تكتب �إىل اجلهات املخت�صة �أو امل�شرفة على
ت�سجيل الأموال للإف�صاح عن الأموال امل�شرتكة.
المادة الرابعة عشرة:

�إذا تعذر تقدمي �أ�صل وثيقة متلك املال امل�شرتك �إىل الدائرة ،فتكتب للجهة
التي �صدرت منها ال�ستخراج ن�سخة بد ًال عنها ،وتعد هذه الن�سخة هي الأ�صل.

المادة الخامسة عشرة:

للدائرة تكليف ق�سم الإ�سناد الق�ضائي فيها �-إن وجد -مبا ي�أتي خالل مدة
حمددة ال تزيد على �شهرين:
 -1الت�أكد من �إرفاق �صور من الوثائق الالزمة ،مثل� :صك ح�صر الورثة،
والوالية ،والوكاالت ،ومطابقتها ب�أ�صلها واخلتم عليها بذلك.
� -2س�ؤال ال�شركاء عن الأموال امل�شرتكة ،والكتابة -عند االقت�ضاء� -إىل
اجلهات املخت�صة �أو امل�شرفة على ت�سجيل الأم��وال للإف�صاح عن الأم��وال
امل�شرتكة.
 -3طلب �صور وثائق متلك الأموال امل�شرتكة ،ك�صكوك العقارات ،ورخ�ص
�سري املركبات ،والت�أكد من مطابقتها لأ�صولها واخلتم عليها بذلك.
 -4طلب الإفادة عن �سريان مفعول وثائق التملك.
يدون فيها �أو�صاف الأموال ،ومواقع
� -5إعداد قائمة بالأموال امل�شرتكةّ ،
العقارات ،و�أرقام وثائق التملك وتواريخها وم�صدرها.
ويعيد الق�سم الأوراق �إىل الدائرة عند االنتهاء من الأعمال املكلف بها �أو
انتهاء املدة املحددة يف كتاب الدائرة� ،أيهما �أ�سبق.
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المادة السادسة عشرة:

للدائرة �أن تندب خبرياً �أو �أكرث؛ لإعداد بيان بالأموال حمل الق�سمة ،وبيان
ما يقبل ق�سمة الإجبار منها وما ال يقبلها ،وتعيني ن�صيب كل �شريك مما يقبل
ق�سمة الإجبار ،ونحو ذلك مما تراه الدائرة الزماً.
المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة الأحكام املنظمة للتجزئة والفرز� ،إن كان �ضمن املال امل�شرتك ما
ميكن ق�سمته ق�سمة �إجبار� ،أ�صدرت الدائرة حكماً م�ستق ًال بق�سمته وت�سليم كل
�شريك ن�صيبه املعني منه ،وتتوىل جهات التوثيق �إ�صدار وثائق التملك ،ف�إن
كان املق�سوم عقاراً فتتوىل كتابة العدل �إ�صدار �صكوك التجزئة �أو الفرز �أو
الدمج ،ولو كانت �صكوك امللكية �صادرة من املحكمة.
المادة الثامنة عشرة:

حتكم الدائرة ببيع ما ال ميكن ق�سمته ق�سمة �إجبار وت�سليم كل �شريك ن�صيبه
من ثمنه دون حاجة لتقييمه ،ما مل يتفق ال�شركاء على خالف ذلك ،ويقدم
احلكم بالبيع بعد اكت�سابه ال�صفة النهائية �إىل دائرة التنفيذ املخت�صة؛ لتنفيذه
وفقاً لنظام التنفيذ والئحته التنفيذية.
المادة التاسعة عشرة:

على الدائرة عند طلب �أحد ال�شركاء �أن ت�صدر حكماً وفقاً لأحكام الق�ضاء
امل�ستعجل بت�سليمه بع�ض ن�صيبه من النقد �إذا ظهر لها حاجته للنفقة ،على �أن
يحت�سب من ن�صيبه عند الق�سمة.
المادة العشرون:

على الدائرة �أن تتخذ  -عند االقت�ضاء  -جميع ما يجب ب�صفة م�ستعجلة
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للمحافظة على الأموال امل�شرتكة وحرا�ستها ،ولها �أن تعهد �إىل الهيئة العامة
للوالية على �أموال القا�صرين ومن يف حكمهم بحفظ الأموال امل�شرتكة املتنازع
عليها حتى يف�صل فيها.

المادة الحادية والعشرون:

للدائرة عند االقت�ضاء �أن حتكم ب�إقامة م�صف �أو �أكرث على الأم��وال
امل�شرتكة ،ويكون اختياره باتفاق ذوي ال�ش�أن جميعاً ،ف�إذا مل يتفقوا تولت
الدائرة اختيار م�صف مرخ�ص ،ف�إن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه،
ويحدد احلكم ما على امل�صفي من التزام ،وما له من حقوق و�سلطة ،مبا يف
ذلك تقدير �أجرته وطريقة دفعها واملدة الالزمة للت�صفية ،على �أن ال يجمع
له بني �أجرة الت�صفية و�أج��رة ال�سم�سرة ،وتكون الت�صفية حتت �إ�شراف
الدائرة.
المادة الثانية والعشرون:

�إذا عني املورث و�صياً ،وجب �أن تقر الدائرة هذا التعيني يف حدود ما
ميلك املورث الإي�صاء به �شرع�أ ،ولها �أن تقيمه م�صفياً للرتكة �إن انطبقت عليه
ال�شروط� ،أو ت�ضم �إليه م�صفياً.
المادة الثالثة والعشرون:

�إذا تعدد امل�صفون فعلى الدائرة �أن تبني يف حكمها طريقة عملهم مبا يف ذلك
تعيني الرئي�س و�آلية اتخاذ القرار ،ما مل ي�صرح لهم بالعمل على انفراد بح�سب
نوع املال �أو مكانه ونحو ذلك وفقا ملا حتدده الدائرة.
المادة الرابعة والعشرون:

للدائرة -عند االقت�ضاء� -إل��زام امل�صفي ب�إح�ضار كفيل غارم مليء �أو
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�ضمان م�صريف مبا يتنا�سب مع حجم الرتكة ،ت�أمينا لتعوي�ض الأ�ضرار النا�شئة
عن تفريطه �أو تعديه.

المادة الخامسة والعشرون:

�إذا تويف امل�صفي �أو ا�ستقال وقبلت ا�ستقالته فت�ستمر الت�صفية ،وتقيم الدائرة
م�صفياً يحل حمله ،ويجري اال�ستالم والت�سليم بني امل�صفيني بو�ساطة حما�سب
قانوين مرخ�ص له وب�إ�شراف الدائرة.
المادة السادسة والعشرون:

�إذا ترك امل�صفي الت�صفية من تلقاء نف�سه دون موافقة الدائرة فتقيم م�صفياً
بد ًال عنه ،وي�ضمن امل�صفي التارك للت�صفية ما يرتتب على تركه للت�صفية من
�أ�ضرار على الأموال حمل الت�صفية.
المادة السابعة والعشرون:

للدائرة �أن حتكم بعزل امل�صفي و�إقامة غريه متى وجدت �أ�سباب ت�سوغ
ذلك ،وفقاً لأحكام الق�ضاء امل�ستعجل.
المادة الثامنة والعشرون:

تفتح الدائرة ح�ساباً م�صرفياً �أو �أكرث للمال امل�شرتك الذي حتت الت�صفية،
وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من املال امل�شرتك ،وللم�صفي واحلار�س الق�ضائي
الإيداع فيه ،وال ي�صرف من هذا احل�ساب �إال مبوافقة من الدائرة مدونة يف
حم�ضر ال�ضبط ومبوجب حتويل م�صريف �أو �شيك موقع من رئي�س املحكمة
وقا�ضي الدائرة وامل�صفي.
المادة التاسعة والعشرون:

�إذا مل يوجد حار�س ق�ضائي على املال امل�شرتك ،فيتوىل امل�صفي مهمة
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حرا�سته مبجرد �إقامته ،ما مل تقرر الدائرة خالف ذلك.
المادة الثالثون:

ت�شمل �أجرة امل�صفي التكاليف الالزمة للت�صفية ما مل تقرر الدائرة خالف
ذلك ،ويكون للأجرة والتكاليف �أولوية على الديون الأخرى.
المادة الحادية والثالثون:

ال يجوز من وقت �صدور احلكم ب�إقامة امل�صفي �أن يتخذ الدائنون �أي �إجراء
على املال امل�شرتك �أو ي�ستمروا يف ذلك �إال يف مواجهة امل�صفي ،كما ال يجوز
لل�شريك �أن يت�صرف باملال امل�شرتك ،وال �أن ي�ستويف ما للمال امل�شرتك من ديون
�أو يقا�ص دينا عليه بدين املال امل�شرتك.
المادة الثانية والثالثون:

على امل�صفي تقدمي تقارير يف مواعيد دورية حتددها الدائرة ،ت�شتمل على بيان و�ضع
املال امل�شرتك وما طر�أ عليه من زيادة �أو نق�ص ،وتت�ضمن ح�ساباً بواردات املال امل�شرتك
وم�صروفاته ،وامللحوظات والتحفظات على �أعمال الت�صفية والأ�سباب التي �أعاقت
العمل واالقرتاحات وما مت �إجنازه وما مل يتم �إجنازه معززة مبا يثبت ذلك من م�ستندات،
وتطلع الدائرة على هذه التقارير وت�أمر با�ستيفاء نواق�صها � -إن وجدت  -ثم تودع بعد
اكتمالها يف ملف الق�ضية ،وملن رغب من ال�شركاء احل�صول على ن�سخة منها.
المادة الثالثة والثالثون:

ميثل امل�صفي املال امل�شرتك وال يت�صرف ب�أي ت�صرف يخل بحقوقه ،كالإقرار
بحق عليه� ،أو التنازل عن حق له� ،أو ال�صلح� ،أو نحو ذلك� ،إال �إذا كان خمو ًال
بذلك بوكالة ر�سمية من ال�شركاء �أو من �أحدهم فيما يخ�صه.
208

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

الئحة قسمة األموال المشتركة

المادة الرابعة والثالثون:

للدائرة  -عند االقت�ضاء � -أن ت�أمر امل�صفي بتوجيه �إع�لان لدائني املال
امل�شرتك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً مبا لهم من حقوق وما عليهم من
ديون ،وذلك خالل مدة ال تزيد على �شهر من تاريخ الإعالن .وين�شر يف املوقع
الإلكرتوين للوزارة� ،أو يف �أي و�سيلة �أخرى تراها الدائرة.
المادة الخامسة والثالثون:

يجب على امل�صفي �أن يقيد ما هو ثابت للمال امل�شرتك �أو عليه من حقوق
�أو ديون ،وما ي�صل �إىل علمه عن ذلك من �أي طريق كان ،وعلى ال�شركاء �أن
يبلغوا امل�صفي عما يعلمونه من ذلك ،وللم�صفي �أن ي�ستعني ب�أهل اخلربة يف
اجلرد ويف تقدير قيمة الأموال امل�شرتكة.
المادة السادسة والثالثون:

دون الإخالل ب�أحكام االخت�صا�ص الدويل� ،إذا تبني للم�صفي �أن لل�شركاء �أموا ًال
تخ�ص املال امل�شرتك خارج اململكة ،ف�إن امل�صفي ميثلهم حينئذ ،وعليه اتخاذ الإجراءات
النظامية حلفظ و�إدارة تلك الأموال وت�صفيتها ،مبا يف ذلك نقل ما ميكن نقله منها �إىل
اململكة �إذا كان فيه م�صلحة ،وبيع ما ال ميكن نقله وفقاً للأنظمة املعمول بها يف الدولة
التي يوجد فيها املال ،وذلك مع مراعاة ما تق�ضي به املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
المادة السابعة والثالثون:

من ا�ستوىل بطريق غري م�شروع على �شيء من املال امل�شرتك  -ولو كان
�شريكاً � -أو تعمد تعطيل دعوى الق�سمة �أو الت�صفية ،فيحال �إىل النيابة العامة
التخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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المادة الثامنة والثالثون:

على امل�صفي �أن يودع لدى �إدارة املحكمة  -خالل مدة ال تزيد على ثالثة
�أ�شهر من �إقامته  -قائمة جرد تبني ما للمال امل�شرتك وما عليه وت�شتمل على
تقدير لقيمة �أعيان املال امل�شرتك ،وعليه �أي�ضاً �أن يخطر كل ذي �ش�أن بكتاب وفق
�إجراءات التبليغ املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة من هذه الالئحة ،وللدائرة
مد هذا املوعد �إذا وجد ما ي�سوغ ذلك.
المادة التاسعة والثالثون:

 -1كل منازعة من ذي �ش�أن يف �صحة اجلرد �إدخا ًال �أو �إخراجاً ترفع وفقاً
لإج��راءات رفع الدعوى ب�صحيفة تودع لدى �إدارة املحكمة التي تنظر يف
دعوى الق�سمة خالل الثالثني يوماً التالية للإبالغ ب�إيداع قائمة اجلرد .وتقيد
�إدارة املحكمة �صحيفة املنازعة يف يوم �إيداعها ،وحتال فوراً �إىل الدائرة.
� -2إذا مل ي�سبق رفع املنازعة �أمام الق�ضاء فعلى الدائرة نظرها �إن كانت �ضمن
اخت�صا�صها النوعي واملكاين ،و�إال �أفهمت املنازع  -مبح�ضر يد ّون يف ال�ضبط -
برفع منازعته �أمام املحكمة املخت�صة خالل ثالثني يوماً من تاريخ الإفهام ،و�إذا
مل يرفعها خالل هذه املدة ومل تر الدائرة موجبة للتوقف� ،أو َر َف َعها ومل يرد من
املحكمة املخت�صة قرار باحلجز التحفظي بقدر مو�ضوع النزاع ،فت�أمر الدائرة
امل�صفي باال�ستمرار يف �إجراءات الت�صفية يف مو�ضوع املنازعة.
المادة األربعون:

بعد انق�ضاء املوعد املحدد للمنازعة يف قائمة اجلرد يقوم امل�صفي بعد ا�ستئذان
الدائرة بوفاء ديون املال امل�شرتك التي مل يقم يف �ش�أنها نزاع� ،أما الديون التي
نوزع فيها فت�سوى بعد الف�صل يف النزاع نهائياً ،مع مراعاة ما ورد يف املادة
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الثامنة والع�شرين من هذه الالئحة.
ويف جميع الأحوال ال توفى الديون �إذا كان من ال�شركاء قا�صر� ،أو غائب،
�أو مفقود� ،أو يف املال امل�شرتك و�صية� ،أو وقف� ،إال بحكم نهائي.
المادة الحادية واألربعون:

على امل�صفي يف حال عدم كفاية املال امل�شرتك لوفاء الديون �أو يف حال
احتمال ذلك� ،أن يوقف ت�سوية �أي دين ،ولو مل يقم يف �ش�أنه نزاع حتى يُف�صل
نهائياً يف جميع املنازعات املتعلقة بديون املال امل�شرتك.
المادة الثانية واألربعون:

يقوم امل�صفي بوفاء ديون املال امل�شرتك مما ي�شتمل عليه من نقود ،ثم من ثمن
ما يباع ب�سعر ال�سوق من �أوراقها املالية� ،أو من ثمن منقوالته مبا يحقق �سرعة
الوفاء ،ف�إن مل يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته.
المادة الثالثة واألربعون:

يُعِ د امل�صفي منوذجاً يبني فيه مقدار الدين وما يكفي من �أعيان املال امل�شرتك
لوفائه ،ويوقعه ويختمه بختمه الر�سمي ،ويقدم للدائرة ،وبعد �إقرارها �إياه
تتوىل �إ�صدار قرار بذلك ويكون نهائياً واجباً لتنفيذ ،ويتوىل امل�صفي البيع
وفق ما قررته الدائرة وحتت �إ�شرافها.
المادة الرابعة واألربعون:

 -1بعد ت�صفية املال امل�شرتك من الديون والو�صايا ونحو ذلك ،يتوىل
امل�صفي ق�سمته بني ال�شركاء بالرتا�ضي ،مبا ال يخالف ال�شريعة والأنظمة،
وي�صدق االتفاق من الدائرة ،وتتوىل جهات التوثيق من كتابات العدل وغريها
نقل امللكيات ح�سب االخت�صا�ص.
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� -2إذا مل يتفق ال�شركاء على ق�سمة الرتا�ضي فيعد امل�صفي بياناً مبا ميكن
ق�سمته ق�سمة �إجبار والن�صيب املعني منه لكل �شريك ،وبياناً مبا ال ميكن ق�سمته
ق�سمة �إجبار ،وفق �أحكام الق�سمة �شرعاً ،وي�ستعني ب�أهل اخلربة عند االقت�ضاء،
وت�صدر الدائرة حكماً م�ستق ًال بت�سليم كل �شريك ن�صيبه املعني مما ميكن ق�سمته
ق�سمة �إجبار دون الإخالل بالأحكام املنظمة للتجزئة والفرز.
 -3حتكم الدائرة ببيع ما ال ميكن ق�سمته ق�سمة �إجبار وت�سليم كل �شريك
ن�صيبه من ثمنه ،ما مل يتفق ال�شركاء على خالف ذلك ،ويتوىل امل�صفي البيع
وفق ما تقرره الدائرة يف احلكم وحتت �إ�شرافها.
المادة الخامسة واألربعون:

يكون امل�صفي م�س�ؤو ًال عن التعوي�ض عن ال�ضرر الذي ي�صيب املال امل�شرتك
�أو ال�شركاء �أو غريهم نتيجة تعديه �أو تفريطه.
المادة السادسة واألربعون:

�إذا ق�سم املال امل�شرتك ثم ادعى �أح ٌد بدين على املال امل�شرتك �أو و�صية فيه
�أو نحو ذلك ،فينظر يف الدعوى وفقاً للأحكام العامة لالخت�صا�ص النوعي
واملكاين.

المادة السابعة واألربعون:

ال ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�شركات اخلا�ضعة لنظام ال�شركات.

المادة الثامنة واألربعون:

ت�صدر وزارة العدل الرتخي�ص للم�صفني ،وفق قواعد حتدد �أحكام الرتخي�ص
لهم ،والإ�شراف عليهم ،وت�صنيفهم ،وو�ضع قوائم لرتتيب اختيارهم.
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