موجزاملقاالت

تحلیل مفهوم الشرط یف العرف الخاص لفقهاء اإلمامیة

 أمحد باقری (أستاذ بجامعة طهران)


 حسنی داورزن (أستاذ مشارك بجامعة طهران)

 سییید محمود هل أتایی (طالب دکتوراه یف الفقه ومبادئ القاونن اإلس ی
طهران)

بجامعة

مل تتطرق الروایات أبدا لطبیعة مفهوم کلمة الشییرط مفهوم الشییرط م
وجهة النظر العرفیة ونباء یلع الشییواهد او ویة املوجودة عبارة ع شییئنی:
األول :الجعل والعقد املوجود یف املعاملة ،الثان :الش یء الذی تیعلق علیه
یشء آخر ،ومبا أنه ال وی جد بنی املفهوم األول والثان قدر جامع ،ومل یرد
ع فقهاء اإلمامیة أیا مصییطلخ خاص ومختلف ع العرف فیجب أن نری
بأی م ف هوم عریف قد ت اال هامتم یف م جال ا ملواضییی یع ا ل ف ق ه یة و خاصیییة
ه
امل عام ت؟ بشییی عل عام وی جد ث ثة ُنج و نباء یلع کل وا حد من ها فإن
املفهوم احملوری ملواضییی یع الشیییرط ع بارة ع  :مفهوم اإللزام واال لتزام،
الثان :مفهوم التعلیق ،الثالث :مفهوم الربط نباء یلع نتائج هذا البحث الناتجة
ع دراسة ومطالعة عشرات األعمال الفقهیة ،فإن املفهوم الذی ت وضعه
منذ املاض یی باالسییتناد وقرائ املؤکةد أسییاس یا ومواض ییع الفقهیة عبارة ع :
«اإللزام وااللتزام یف البیع وأمثال ذلك» ویلع أسیییاذ هذا االرت کاز ال
صیدق أبدا عنوان الشرط یلع الشرط خارج العقد

الکلمات األ سا سیة :الشیرط ،مفهوم الشیرط ،العرف ،عرف الفقهاء
الخ اص

نظرة فقهیة قاوننیة یلع املادة  401وقاونن املدن

 سید محمد مهدی قبول درأفشان (أستاذ مشارك بجامعة فردوس مبشهد)


 مهدیة لطیف زادة (طالبة دکتوراه یف القاونن الخاص بجامعة فردوس مبشهد)

خ یار الشییرط وا حد م الخ یارات املنسییو بة ل ات فاق طریف الع قد م
القضیییا یا اهلامة املتعل قة هبذا الخ یار هی ومةد الخ یار الیت اعتربت املادة 401
م القاونن املدن وتبعا جملموعة م الفقهاء أن عدم تعینی املةد یؤدی ل
بط ن الشییرط والعقد «کما قامت مجموعة م علماء القاونن بإلحاق التوافق
حول املةد اجملهولة تبعا للنصوص الفقهیة السؤال اآلن هل الحکم املذکور
مبن یلع أدلة وأسس قویة أم ال خاصة أنه یف حاالت عدیةد یف العقود اکن
هناك مهال أو تسییامف فامی یخص تحد ید مةد الخ یار یقوم هذا الب حث بدراسییة
اآلراء الفقهیة والقاوننیة املختلفة ونقد ودراسییة األدلة فقد خلصیینا ل نتیجة
م فاد ها أن س یعوت الطرفنی حول مةد الخ یار و کذ لك ال حاالت املوجودة
ک مع یار لتع ینی ا ملةد ،فاألقوی صیی حة الشییرط والع قدل لذ لك فإن تعد یل
وتکمیل القاونن املدن یف هذا اجملال
الکلمات األساسیة :شرط الخ یار ،عدم تعینی مةد الخ یار ،ال رر ،املادة
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 401وقاونن املدن ،بط ن الشرط والعقد

 یلع أکرب یزدی فرد (أستاذ بجامعة مازندران)




 سید مجتیب حسنی نژاد (أستاذ مساعد مبؤسسة بارسا للتعلمی العال ،بابلسر)
 فاضل أمریی سوادرودباری (دکتوراه یف الفقه ومبادئ القاونن اإلس
ع
ا

ب

د

)

موجز املقاالت

التحقیق الفقهی یف حجز البیانات یف الفضاء اإللکرتون

ی عد اال حت جاز یف الفضیییاء اإللکرتون أ حد أه األ حداث یف العصییر
ا ل حال یف ک ثری م ا ل حاالت ،یت ا حت جاز املعط یات واملعلو مات العلم یة
والتعلیم یة واملال یة لألفراد یف الفضییاء اإللکرتون بطری قة متنع أصییحاب
العمل م استخدام معلومامهت ،ما یثری سؤاال وهو هل هذا االحتجاز یف العامل
اال فرتاضیییی جا ئز؟ یف حا لة عدم ا ل جواز ف ما هو ح ک مه م ا ل نا ح یة
الت ک ل ی ف یة والوضییع یة؟ هل اال حت جاز یف مج یع ا ل حاالت وی جب ا لحر مة
والضییمان؟ وقوع االحتجاز یف العامل االفرتاض یی یف حاالت ویجب الحرمة
والض ی مان ،لک یف حاالت فقط یأیت حمک الض ی مان أو فقط حمک الحر مة
ووجوب رفع االحت جاز ،یلع الرغم أنه م املمع یف مصیییادیق أن ال یأیت
حمک الضییمان وال حمک الحرمة یف هذا الب حث هناك أدلة مثل حمک العقل بقبف
التصییرف یف أموال اآلخری دون ذن الول ،حرمة أکل املال بالباطل،
قا عةد یلع ال ید و قا عةد اال حرتام فامی تی علق با لحر مة والضییی مان وا لج هل
والشبهة وانتقاد أدلة الضمان یف فرض اإلباحة وعدم الضمان م املواضیع
الیت ت بحثها ودراستها
ا لکل مات األسیییاسیی یة :االحت ج از ،ال صیییب ،الح کم التکلیف،

الح کم الوضعی ،الح رمة ،الضمان
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تأمل حول عقیةد الفقهاء
یف باب اشرتاط «وحةد الجنس» یف تحقق املعاملة الروبیة

 أمحد یلع قانع (أستاذ مشارك بجامعة اإلمام الصادق )

 محمد هادی حبیب اوهی (طالب دکتوراه یف الفقه ومبادئ القاونن اإلس

)

الربا یف املعاملة واحد م أقسام الربا ومشهور الفقهاء أن له ث ث شروط
للتحقق وهی1 :ییییی کونه معیل وموزون2 ،ییییی أخذ الزیادة3 ،ییییی العوض ینی م
نفس ا لج نس املقصیییود م نفس ا لج نس یف ک م الفق هاء هو أ نه ذا اکن

موجز املقاالت

 حسان یلع أکربی باوباکن (أستاذ مساعد بجامعة صفهان)


3

العرف یحمل کلمة خاصة یلع شیئنی متشاهبنی ،ف میع بیعهما بالتفاضل،
وبالتأکید ی جب أن یکونا متسییاوینی م ح یث الکم یة قول الفقهاء
هذا صیدق ع ند ما ی عترب عرف ال ناذ أن السییلعتنی املتشیییاهبتنی ولک
بصفات مختلفة هلما قیمة تداول مختلفة ،والعقل یحکم أیا أن أخذ الزیادة
ل یس جائز فقط ،بل سیی یکون ضییروری النع قاد الصییف قة ل قد افرتض
الفقهاء ضییما اإلشییارة ل الروایات املذکورة یف هذا الباب ،أن هذا الشییرط
تعبدی ،وقد حکموا مجیعا بذلك بش ی عل مجاعی یف هذه املقالة وضییما
فحص األدلة وصییلنا ل هذه النتی جة وهی أن روا یات هذا الباب ال تعطی
م عبارات الفقهاء معن ضرورة نفس الجنس ومیع استبدال معیار «نفس
الق ی مة» بدل نفس ا لج نس هبذه الطر ی قة ذا مل ت ک ق ی مة سیییلعتنی
متسیییاو یة ،ف ل یس ف قط أ خذ ا لز یادة جا ئز ،بل عدم أ خذ ز یادة ا ل عنی
سیکون عنی الربا
الکلمات األسییاسیییة :الربا ،ربا املعاملة ،املکیل واملوزون ،تفاضییل

العوضنی ،اتح اد جنس العوضنی

دراسة ونقد أدلة حمک بط ن املعاملة املشروط بالعمل
الحرام
(باالستناد ل دلیل حرمة أکل املال بالباطل)

 سییجاد داورپناه مقدم ( طالب دکتوراه یف الفقه ومبادئ القاونن اإلس ی


 حسنی ناصری مقدم (أستاذ بجامعة فردوس مبشهد)
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بجامعة

أحد املواض ییع الیت ت بحثها یف الفقه املدن هو جعل الصییفقة مشییروطة
بشیییرط حرام م ق بل ال بائع أ حد ت لك األد لة الث ثة وفق هاء ال قائلنی
ببط ن هذا النوع م املعاملة هو تطبیق عنوان أ کل املال بالباطل ،هو
هذه املعاملة مدعی البط ن یس یتندون ل داللة الک تاب یلع سییلب

موجز املقاالت

فردوس مبشهد)

4

املال یة ع هذا النوع م املعاملة ،وعدم م عان یة التفکیك بنی الشییرط
واملشییروط والروا یات الخاصییة یف هذه املقالة س ییت التطرق لدراسییة أدلة
بط ن املعاملة بنهج أکل املال بالباطل ،وقد خلصییت هذه الدراسییة ل
ضییرورة املال یة یف املعام ت ،عدم داللة الک تاب یلع سییلب املال یة ع
الصفقة ،التفکیك بنی الشرط واملشروط ،قرار مث املعاملة مقابل املبیع
جزء یف حاالت تأثری الشییرط یف انخ فاض وز یادة السییعر ویف النها یة سییتخت
یلع عدم داللة الروایة بشعل صریف یلع بط ن املعاملة املشروطة بالحرام
لذلك فإن الحکم ببط ن هذه املعاملة س ییکون ثابتا فقط یف الشییروط
الیت هی سبب یف تقلیل وسعر البضاعة
ا لکل مات األسیییاسیی یة :سییی لب املالیة ،الشیییرط الح رام ،أ کل املال

بالباطل ،املعاملة الباطلة

تحلیل نقدی لنهج الفقهاء وسنة الحالیة یف استنباط
األحکام
«دراسة حالة لروایة عبد الحمید ب سعید»

 راضیییة أمین (طالبة دکتوراه یف الفقه ومبادئ القاونن اإلس ی


مبشهد)

بجامعة فردوس
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 حسنی صابری (أستاذ بجامعة فردوس مبشهد)

 محمد حس حائری (أستاذ بجامعة فردوس مبشهد)

موجز املقاالت

ال ش یك أن السیینة الحال یة الیت هی نفس عمل املعصییوم هلا مصییداقیة،
ویت اال ست شهاد هبا تحت شروط یف عملیة اال ستنباطل لک األمر الجدیر
بالتأمل یف هذا الصییدد هو أنه یلع الرغم م التأثری األعمق لألفعال مقارنة
ت مهاله ومل یت االهامتم به
باألقوال ،فإن هذا الجزء م الرتاث اإلس ی
ک ما نیب ی یقوم املقال الذی بنی أ یدی نا ضییما التأکید یلع أن اکتشیییاف
العقبات مع م خ ل فحص امل صادیق ،بدرا سة أحد الروایات الیت تدل

یلع السیینة الفعلیة ومعصییوم ویض یف مض یمون الروایة املذکورة أن سییلوك
اإل مام یف مواج هة األموال الیت ت ا لحصییول عل ی ها ع طر یق امل قامرة،
والیت شعك الفقهاء بسند وداللة الخرب ،قد حکموا بتعارض مفاد الروایة
مع األسییس العقائدیة لإلمامیة مبا یف ذلك عصییمة وعمل اإلمام قام الباحث
مبنهج وصییف ییییی تحلیلی مب طال عة الخرب ا ملذکور وطر ی قة ت عا مل الفق هاء معه
ب
ا
ع
ت
بالکلمات األساسیة :السنة الح الیة ،سلوك املعصوم  ،السنة القولیة،
اخرب عبد الح مید ب سعید
ر
ه دراسة النظریة املشهورة یف الشهادة یلع الشهادة
 سید جعفر علوی (أستاذ مساعد بالجامعة الرضویة وعلوم اإلس میة)


و غ م حیدر رضییوان ( طالب دکتوراه یف الفقه الج نائی بالجامعة الرضییو یة وعلوم


ا اإلس میة)

ا
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موجز املقاالت

ح
الشیاهد ما نفسیه یکون شیاهدا مباشیرا یلع الحادثة ویشیهد علیها ،و ما
د
االط ع یلع ذلك الحدث وباسییطة م شییهد الحادثة ویشیهد یلع شییهادته
الشخص الذی یکون شاهدا یلع الحادثة وی شهد علیها فإن شهادته شهادة
م
أ صلیة وهو نبفسه الشاهد األساس وال شخص الذی ی شهد یلع شهادته عند
ن
الحامک تکون شییهادته ثاونیة ،ویس یمی أیا بالشییاهد الثاونی مبا أن حضییور
الشاهد األصلی یف کثری م الحاالت یکون متعذرا فإن شرح وتنقیف هذا
م
البحث یکون ضییروریا کثری م الفقهاء قد قبلوا الشییهادة یلع الشییهادة مع
ص
مرا عاة سییب عة شییروط بعنوان دل یل ث بات ا لدعویل ح یث ت التصییر یف
ا
باشییرتاط بعضییها ،والبعخ اآلخر نوها ضییما عبارامهت لک م وجهة
د
ی
ق

6

نظر هذا البحث مل یت تقدمی دلیل مقنع م قبل الفقهاء یلع ا شرتاط ال شرط
األول والثان والخامس والسییادذ والسییابع ،وعلیه فإن الشییرط قابل للنقد
و بیدو غری الزم کذلك فإن األدلة املشییهورة فامی یخص ثبات عدم مقبولیة
الشییهادة یلع شییهادة الشییهود هو فرع یطلق علیه باملصییطلخ الشییهادة الثالثة
غری ناضج وقاصر ،وصحة شهادة الثالث قابلة ودفاع
ا لکل مات األسیییاسیی یة :الشیی هادة ،الشیی هادة یلع الشیی هادة ،النیابة یف

الشهادة ،الشاهد األساس ،الشاهد الثاونی

تطبیق القواعد التقلیدیة ومسؤولیة املدنیة غری التعاقدیة
یلع مسؤولیة الشرکة القابضة یلع صترفات الشراکت التابعة

 براهمی عبدی پور (أستاذ بجامعة قم)


 بشری رکمیی (طالبة دکتوراه یف القاونن الخاص بجامعة قم)
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موجز املقاالت

اجملموعة القابضة وشرکتها التابعة ،واحةد م أکرث األنشطة نشاطا یف
اجملتمع االقتصادی الیوم ،والیت یلع الرغم م عدم وجود أحکام خاصة
یف الن ظام ال قاونن اإل یران ،اک نت تع مل یف الن ظام االقتصیییادی اإل یران
لبعخ الو قت لذ لك فإ نه م أ جل اسییتن باط األح کام والقواننی الیت
تحکم الع قات فامی ن ها ،ف بد م مراج عة القوا عد والقواننی ال عا مة
املوجودة أحد القضییا یا املبتلی فی ها فامی یخص مجموعة الشییر کة املذکورة هی
مسییؤولیة وعدم مسییؤولیة الشییرکة القابضییة تجاه املدیننی وشییراکت التابعة هلا
بالنظر لألسهم ومدیر الشرکة القابضة یف الشراکت التابعة والشخصیة القاوننیة
املسییتق لة ل کل ممهن ب عد االخت ف وبج هات النظر املتعل قة وب حةد أو
تعدد ال شخ صیة القاوننیة بنی هاتنی اجملموعتنی وشرکة ویف النتیجة املسؤولیة
املطلقة أو عدم املسییؤولیة املطلقة وشییرکة القابضییة ،فقد اخرتنا رأیا ثالثا بنی
الرأینی یقوم یلع االسییتق ل النسیییب وشییرکة القابضییة تجاه أعمال الشییراکت
التابعة بعد دراسة استدالالت مؤیدی نظریة االستق ل النسیب یف قاونن

7

ال رب مث جراء خرق حجاب الش یخص ی یة القاونن یة وشییر کة ،ال ش بالنسییبة
وقاونن ،منع اسییت ل الحق بالنظر السییت ناء النظام القاونن اإلیران الذی
یقوم یلع أسیییاذ النظام القاونن لإلس ی م ،ونظرا وقواعد الفقه یة مثل ال
ضییرر ،ال رور« ،م له ال من فعلیه ال رم» ،التسییبیب وغریها وکذلك املواد
القاوننیة املرتبطة هبا ،اختیار قاعةد التسییبیب وتنقیف املناط م املواد املتعلقة
باملسییؤولیة املدنیة غری التعاقدیة القائمة یلع التسییبیب مثل املواد 11 ،7 ،1
و 12م قاونن املسیییؤو ل یة ا ملد ن یة ب ع نوان م ع یار عام یف حراز وأسیییاذ
مسؤولیة الشرکة القابضة تجاه أعمال الشراکت التابعة
الکلمات األ سا سیة :ال شرکة القاب ضة ،ال شراکت التابعة ،جراء خرق

حج اب الشخ صیة القاوننیة وشرکة ،التسبیب

أمعانیة القیاذ الفقهی والقاونن
للتعویخ الناتج ع ملکیة األشیاء الخطریة

 رضا دریائی (أستاذ مساعد بجامعة جی ن)


 مصطف رکب ئی آقازادة (طالب دکتوراه یف القاونن الخاص بجامعة املفید)
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ت
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م
ّ الکلمات األسییاسیییة :املسییؤولیة املدنیة ،الضییمان القهری ،السییلوك،

د
ر بحث یف م ك تأثری الجهة غری املشروعة :التصریف أو
ا اإلحراز (فحص املبادئ الفقهیة ومادة  217م القاونن
ذ
املدن)
ة


م
و
ا
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امللکیة ،البضاعة الخ طریة

 أمنی سییلامین کلوانق ( طالب دکتوراه یف الفقه ومبادئ القاونن اإلس ی
قم)

ب جامعة

 محمد یلع راغیب (أستاذ مساعد بجامعة قم)
 أمحد مرتاضی (أستاذ مساعد بجامعة تربیز)

التصریف ،الح رمة ،البط ن



دراسة یف تأثری عسار الدائ یلع موضوع مستثنیات
الدی
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مبو جب ا ملادة  190م ال قاونن ا ملدن ،فإن شییرع یة ا لج هة وا حةد م
الشییروط األسییاس ی یة لص ی حة املعام ت وفامی یخص الشییرط فقد ت املادة
 217م القاونن املدن یلع تأثریه وأنه م أجل تأثری الج هة غری املشییروعة
(یعن بط ن العقد) فی جب التصییریف بذلك لذلك فإنه یف حال عمل أحد
الطرفنی بالجهة غری املشیروعة وطرف املقابل فإن العقد صیحیف هذا یف حنی
أن هذه املسیییأ لة م حل اخت ف بنی فق هاء اإل مام یة بح یث یعترب البعخ أن
ذلك جائز ،ویعتربه البعخ اآلخر باطل یف الدراسییة الیت بنی أ یدی نا وبعد
شرح معن الجهة غری املشروعة ونقل التفاسری القاوننیة الیت تحکم البحث،
فإن املبادئ الفقهیة الخاص یة باملسییألة مثل الروایات الخاص یة وحرمة اإلعانة
یلع اإلمث ،مع األ خذ بعنی اال عت بار غرض الشیییارع املبتن یلع قلع مادة
الفسییاد ،فقد متت دراسییة تلك الحالة ویف النهایة بثت بط ن العقد یف حال
اکنت الجهة غری مشروعة م جهة واحةد مع عمل الطرف املقابل بذلك ،وال
میع ألصییول مثل أصییل الص ی حة أن مینع نفاذ حمک البط ن ،وقد حصییلت
النتی جة ال تال یة وهی أ نه م أ جل تأثری الج هة غری املشییرو عة یلزم حراز أو
ث بات ذ لك (ولیس التصییریف به) لذ لك ت ت قدمی اقرتاح ومشییرع احملرتم
ل هامتم هبذا األمر یف التعدی ت ال حقة وقاونن املدن
ا لکل مات األسیییاسییی یة :ج هة غری مشیییرو عة ،ج هة امل عام لة ،العمل،

9

 موس حکیمی صدر (أستاذ مساعد بجامعة الحکمی السزبواری)
 فاطمة رجائی (أستاذة مساعةد بجامعة الحکمی السزبواری)

أ حد القضیییا یا الیت ت ص هبا ا حملامک ا ملدن یة م ا ملاضیییی حیت اآلن هی
مسییتثن یات الدی یعتقد الفقهاء وعلماء القاونن أنه ذا مل میتلك املدوین
متل کات باسییتثناء املنزل وبعخ مسییتلزمات الح یاة األخری ،فإن الدائ
ل یس یتطیع جباره یلع بیع أمواله متت دراسییة الجوانب املختلفة ملسییتثنیات
الدی یف کتب الفقهاء واألبحاث الفقهیة والقاوننیة ،لک الشء الذی مل
یت التطرق له هو تأثری الظروف ا ملال یة ودائ یلع حمک مسییتثن یات ا لدی
السییؤال هو هل ذا اکن الدائ یف عسییر وحرج فهل میع الحکم باسییتثناء
بعخ أموال املدوین؟ وهو السییؤال الذی حاولنا یف هذا البحث اإلجابة عنه
بنی ال ک تب الفقه یة والروائ یة وال قاونن یة یف ا لخ تام و ب عد دراسییة أدلة
مستثنیات الدی الیت معظمها روایات وقاعةد ال حرج ،فإن الشیء الذی ت
شیییر حه ک جواب هلذا السیییؤال هو أن هذه األد لة ال تشییی مل ا ل حا لة الیت
یکون فیها الدائ یف عسر وحرج لذلك ذا اکن الدائ یف عسر وحرج،
فإنه میت ما زال العسییر والحرج فیمع أخذ الدی م أموال املدوین حیت لو
اکن ته
الکل مات األسیییاسیییة :مسییتثنیات الدی  ،العسییر والح رج ،املدوین،
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قاعهد ال حرج

 سید محمد حس موسوی خراسان


 أستاذ مساعد بالجامعة الرضویة وعلوم اإلس میة

لقد اکن الدور الفاعل «لسییریة العق ء» یف اسییتباط األحکام الشییرعیة
محل اهامتم الفقهاء ونعا ما لک هناك اخت ف یف وجهات النظر حول

موجز املقاالت

بحث یف دور سریة العق ء یف تحدید نطاق املسؤولیة
التعاقدیة باالستناد ل رأی اإلمام الخمین والشهید الصدر

کیفیة حراز السریة وشروطها ومدی مصداقیتها یف الوقت نفسه ،فإن نفاذ
معظم أح کام امل عام ت باملعن األعم یشییری ل أمه یة نباء العق ء یف
الفقه ن اآلراء البدی عة لبعخ الفقهاء یف الحصییول یلع املکونات املادیة
واملعنویة تؤس یس مبدأ یلعب هدورا یف أعمال مهمة یف املسییؤولیة التعاقدیة
بحسییب نتائج هذا البحث الذی کتب بطریقة وصییفیة تحلیلیة ،میع القول أنه
ضیییا فة ل أد لة الض ی مان القهری یف ث بات أصیییل املسییؤول یة الت عا قد یة،
وباال ستناد ل ال سریة املؤکةد وعق ء ،فإن هذا الق سم م امل سؤولیة م سمل،
وربطه باشییرتاط کونه صییریحا أو ضییمنیا غری صییحیف لذلك فإن طریقة تدوی
املادة  221م القاونن املدن نادرة ضییافة ل ذلك و باالسییتناد ل الدور
اآلل لس یریة العق ء واعتبارها أداة یف فهم قواعد اإلت ف ،یلع ال ید وال
ضرر ،فإن شعاع املسؤولیة ی شمل ضرر عدم النفع مسمل الح صول یلع هذا
األساذ ت اقرتاح مواد تعدیلیة بدل املواد  221م القاونن املدن والتبصرة
 2م املادة  515م قاونن أصییول احملاک مات املدن املنهج العام ومقالة
الیت بنی أیدینا یف تأیید نظریة وحةد مبان املسؤولیة ،وعلیه فإُنا تامتیش مع
الفقه ،یف الوقت نفسییه ومبا أن أدلة الضییمان القهری تش یمل خسییارات عدم
النفع املؤکد فإُنا تختلف ع الرأی املشهور وفقهاء خسارة عدم النفع سواء
اکنت ناتجة ع غصب املال أو حبس اإلنسان الحر أو انتهاك العقد
ا لکل مات األسیییاسیی یة :سیییریة العق ء ،العرف ،املسیییؤولیة املدنیة
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التعاقدیة ،خسارة عدم النفع
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