
األحبة أيها 

السالم عليكم 



المقاصة

(لوب المقاصة هي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مط

(.من ذلك الشخص لغريمه

 خرىأوهي أداة وفاء من جهة وأداة ضمان من جهة.

هذا الدين فالدائن الذي يستوفي حقه من الدين الذي في ذمته يختص وحده ب

ً دون غيره من دائني المدين، فيستوفي حقه منه متقدماً عليهم جميع .ا

والمقاصة على ثالثة أنواع:

(.جبرية)مقاصة قانونية -

.مقاصة اختيارية-

.مقاصة قضائية-



المقاصة القانونية
 ً وهذه تقع بحكم القانون إذا توافرت شروطها، ويصطلح عليها قانونا

.بالمقاصة الجبرية

وينبغي بحثها من حيث:

.شروطها-

.كيفية وقوعها-

.آثارها-



شروط المقاصة القانونية
أن يوجد دينان متقابالن.

أن يتماثل الدينان في المحل.

 ًأن يكون كل من الدينين صالحاً للمطالبة به قضاء.

أن يكون الدينان خاليين من النزاع.

أن يكون الدينان مستحقي األداء.

أن يكون الدينان قابلين للحجز.



دإذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة والدين والوديعة من جنس واح.

إذا كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسها.

ديون ال تقع فيها المقاصة جبراً 



كيفية وقوع المقاصة
ه ال تقع المقاصة بمجرد توافر شروطها، إنما يلزم أن يتمسك بها من ل

.مصلحة فيها

 ء، ذلك أن لم يكن المدين أهالً للوفاء أو الدائن أهالً لالستيفاوهي تقع ولو

رف واقعة مادية ال تصفتعد من الوفاء الجبري، القانونية نوع المقاصة 

.قانوني

ن والمقاصة ليست من النظام العام، فلصاحب المصلحة فيها أن ينزل ع

.التمسك بها، رغم توافر شروطها وثبوت الحق له فيها



آثار المقاصة

حان فيه تقع المقاصة بين الدينين بقدر األقل منهما، منذ الوقت الذي يصب

.صالحين للمقاصة

تؤدي المقاصة إلى قبول الدائن وفاًء جزئياً لدينه.

واعد إذا تعددت الديون التي تجوز بها المقاصة بين الطرفين، اتبعنا ق

.احتساب الخصم

امنة لهيترتب على سقوط الدين بالمقاصة سقوط التأمينات التي كانت ض.



امتناع وقوع المقاصة إضراراً بالغير

ة تطبق ال يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير، وهذه القاعد

:اآلتيتينالحالتتينفي 

جوز له أن إذا وقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً، فال ي-

.يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز

جوز إذا حول الدائن حقه إلى الغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فال ي-

مسك بها لهذا المدين أن يتمسك قِبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يت

.قبل قبوله الحوالة



وفاء الدين رغم المقاصة
(جوز له أن إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فال ي

جهل وجود هذا يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه إال إذا كان ي

.ع.م.ق( 416)م ( الحق وكان له في ذلك عذر مقبول



المقاصة االختيارية
راً ال تقع المقاصة قانوناً إذا تخلف أحد شروطها، إال أنه قد تقع اختيا.

فين، إذا كان عدم وقوع المقاصة بحكم القانون قد قصد به مصلحة أحد الطر

.لدينينكتخلف شرط التقابل بين ا،جاز له أن يوقع المقاصة بإرادته وحدها

اً، فال إذا كان عدم وقوع المقاصة القانونية قد قصد به مصلحة الطرفين مع

.ينتقع المقاصة إال بإرادة الطرفين، كتخلف شرط التماثل بين الدين

نين فهي سواء تمت المقاصة االختيارية بإرادة أحد الطرفين أو بإرادتهما اإلث
.ال تقضي الدينين إال من وقت التمسك بها أو االتفاق عليها



المقاصة القضائية
 وهي مقاصة يجريها القاضي حين يتخلف شرط من شروط المقاصة

.نزاعالقانونية مما يستطيع القضاء استكماله، وذلك هو شرط الخلو من ال



اتحاد الذمة 
احدوهو اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين و.

حاالت اتحاد الذمة:

دينه أو بسبب الوفاة في الميراث أو الوصية، كما لو توفي الدائن وورثه م-

.كان ذلك المدين موصى له من المتوفى

.بين األحياء كشراء شركة للسندات التي أصدرتها-

أثر اتحاد الذمة، ينقضي الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.



شكراً لكم 

على حسن اإلصغاء


