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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

الحم ــذ هلل هدمذه ووعخغفشه ووعخعُىه ووعتهذًه وهصلي ووعلم على ظـ ــُذها
مدم ــذ وعلى آله وصح ـ ــبه وظلم ومً اهخذي بهذًه واظتن بعيخه  ...أما بعذ:

فئوي لً اظخأزش بالىكذ ،لعلي أبذأ بخلذًم شىشي الجضٍل لششهت
شىسي على الحفاوة وخعً الاظخلباٌ اخيام الخىظُم وبشاعت اخخُاس
اإلاىطىعاث ،وأشىشهم على اجاخت هزه الفشصت لي لللاء بىم وجبادٌ آلاساء في
ً
أمىس تهمىا حمُعا  ،حضي هللا اللائمين علُه خير الجضاء .اللهم ألهمىا الصىاب
وآجىا الحىمت وفصل الخؼاب.
زم اعخزس ألوي كذ خذر بعع الش يء عً مدذداث الاظخىخاب هما
وسدث مً مىظمي الىذوة وإهما فعلذ رلً لحاحت في هفغ ٌعلىب إال وهي
ً
الشغبت في ان أعشض على أهظاسهم أمشا اعخمل في رهجي وبذا لي ان في ػشخه
ً
فائذة سبما هفخذ مً خالٌ الؼشح خلىال جدخاج إليها اإلاصشفُت ؤلاظالمُت.

الصفحة  2من 8

إخىاوي:
ً
اإلالىُت الىفعُت وحعمى  Beneficial ownershipوحعمى أخُاها
 Equitable ownershipوملخصها هى فصل الدسجُل عً اإلالىُت وهي ججذ
أصىلها في اللىاهين الاهجلىظىعىهُت في بشٍؼاهُا وأمشٍيا واظترالُا والذوٌ
ؤلاظالمُت مً معخعمشاث بشٍؼاهُا.
وال بذ مً الشحىع إلى أصل هزا ؤلاحشاء لفهم خلُلخهً ،شحع إلى كشون
مظذ عىذما حاء الصلُبُىن إلى مىؼلخىا وان منهم غضاه مً الجضس البرًؼاهُت
ووان الشحل ًملً العلاس ولم جىً اللىاهين اإلاخعللت باإلسر كذ اظخلشث
فُخش ى اهه ان جشهها ان جظُع فمارا ًفعل ًذخل في علذ بُع صىسي واهه ان
ً
سحع ظاإلاا اظترحعها وان لم ًشدع فما على اإلاالً الصىسي إال بُعها لصالح
وسزخه ان لم هى منهم.
فلما سحعىا كلب لهم هؤالء الزًً هم بمثابت الشواب على ظهش املجً
وادعىا اهه بُع خلُلي واكُمذ اللظاًا ولىً املحاهم سفظذ الؼعً في
العلىد ولم ججذ ما ٌعدىذ علُه للبىٌ دعىي الصىسٍت فما وان منهم إال ان
هشعىا إلى اإلالً الزي خىلها إلى مدىمت خاصت ظماها Court & Equity
ولزلً حعمى  Equitable ownershipوعبت إليها فدىمذ املحىمت ان اإلالىُت
ًمىً ان جىلعم إلى كعمين ملىُت حسجُل وملىُت اهخفاع ،وان اإلاسجل

الصفحة  3من 8

باظمه العلاس لِغ إال واحهت وان اإلاالً الحلُلي هى اإلاالً الىفعي وكذ
اظخلش هزا الخلعُم على مذي اللشون اهخهى باألخيام اللظائُت التي حعذ
ظىابم كاهىهُت في اللاهىن الاهجلىظىعىوي ولِغ ان اإلاالً الحلُلي هى
اإلاالً الىفعي فئرا وكع الاخخالف بِىه وبين مالً الدسجُل خىمذ املحىمت
ً
كؼعا بالعلاس أو ألاصل إلاالً اإلاىفعت وهشفذ عً الغؼاء وحعخخذم بشيل
واظع لخفادي الظشائب ألن الدسجُل ًترجب علُه طشٍبت.

اخىاوي:
ً
ان العلىد واإلاعامالث التي ججشي بين الىاط جخؼىس وجدبذٌ جبعا
لحاحتهم وحعلذ العالكاث الاكخصادًت بُنهم وفي ول ألاخىاٌ ًخدصلىن مً
ً
هزه العلىد واإلاعامالث إلى كظاء خاحاث بعظهم بعظا والنهىض بملخظُاث
معاشهم وجدلُم مصالحهم في مجاٌ الخجاسة والاكخصاد .فئرا واهذ الحاحاث
مششوعه وواهذ الصُغ خالُت مً مفعذاث العلىد معخىفُت لششائؽ
الصحت فهى جؼىس إًجابي وأمش مدمىد وال خشج فُه مً الىاخُت الششعُت ألن
الششَعت لم جأث بصُغ حامذة للعلىد وإهما حاءث بلىاعذ عامت متى
اظخىفُذ فللىاط خشٍت الخعاكذ بما ًدلم لهم الىفع والفائذة وكذ جؼشكذ في
بدثي لحم الاهخفاع وما ًخصل به مً حعشٍف له وبُان أظباب وإلالً اإلاىفعت
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وجميز ول واخذ عً آلاخش وملً الشكبت وما إلى رلً مما هى مفصل في بدثي
ً
وبدىر صمالئي ،وهظشا إلى طُم الىكذ أسٍذ ان أسهضعلى ما أها بصذده وأسٍذ أن
أدلف فُه مباششة.
ً
ً
عشف الىاط كذًما وخذًثا بذٌ الخلى وكذ وسد رهشه في هخب الفله مىز
الفشن الخاظع الهجشي وصذس بجىاص صىسه مً صىسة كشاس املجمع الفلهي
ؤلاظالمي الذولي وهي هما ًلي :معخأحش لعلاس احاسة معخمشة ًدىاصٌ عً العلذ
لؼشف آخشًدل مدله فُه ملابل عىض مالي.
مً الىاضح ان ما وكع بين اإلاعخأحش ألاوٌ واإلاعخأحش الثاوي اهه علذ
زمً ومثمً وعاكذان وصُغت فيها إًجاب وكبىٌ وول رلً واضح عذا اإلاثمً،
ٌعجي ما هى مدل العلذ؟ ان وكىع علذ الخلى هزا ًترجب علُه اهتهاء العالكت
بين اإلاعخأحش ألاوٌ واإلاالً ووشىء عالكت حذًذة بين اإلاالً واإلاعخأحش الجذًذ
الزي صاس هى الؼشف الثاوي في العلذ ،فالثمً في الحالت اإلازهىسة هى العلذ
هفعه الزي جىاصٌ عىه اإلاعخأحش ألاوٌ للمعخأحش الثاوي .وهزلً ألامش في الحىش
والاظخدياس في العلاساث الىكفُت ،في ول هزه الحاالث ًدىاصٌ ػشف آلخش عً
العلذ ملابل عىض هلذي .ولِغ هزا حذًذ وهى مً ألامىس الزي هثر الخعامل
بها بين الىاط خاسج إػاس بذٌ الخلى في الحىاهِذ أو الاظخدياس في علاساث
ألاوكاف.

الصفحة  5من 8

ومً اظخخذاماجه اإلاشهىسة اظدئجاس ششواث الؼيران ششٍدت الهبىغ
والاكالع مً اخذ اإلاؼاساث زم إرا اظخغىذ عنها باعذ العلذ أي خم الهبىغ
والاكالع هفعه إلى ػشف زالث ولهزا جؼبُلاث هثيرة مشابهت .وله جؼبُلاث في
احاسة ألاشخاص ًخمثل في بُع الىىادي الشٍاطُت لعلىد العبي الىشة وغيرها
مً هاد إلى آخش فئن البُع واإلاعاوطت إهما جلع على العلذ بدىاصٌ ػشف آلخش عىه
ملابل عىض هلذي.
وهزلً علىد الىفالت في بعع دوٌ الخلُج فئن اإلاىاػً ظىاء وان
شخصُت ػبُعُت أو اعخباسٍت ًبرم علذ عمل مع عامل ًدمل حيعُت أخشي زم
ً
هى ًدل شخصا آخش مدله في العلذ ورلً بملابل هلذي .وهزا علذ اإلاثمً
فُه هى العلذ هفعه ولِغ مىافع العامل.
بعذ هزه اإلالذماث هأحي إلى مشبؽ الفشط وبِذ اللصُذ ،ال ًخفاهم ًا
اخىاوي ان البىىن ؤلاظالمُت جلىم بخمىٍل إوشاء اإلاعاهً والعلاساث وهى مً
ألامىس الحعىت واليشاػاث اإلافُذة التي هشحى ان جضٍذ وجىدشش ،وكذ كامذ
وشاػاث الاظدثماس العلاسي على وحىد مؼىسًٍ للعلاس ًزهب إليهم الفشد
وٍذخل معهم في علذ هى في خلُلخه علذ اظخصىاع هى علذ ملاولت لبىاء
معىً ،زم ًأحي للبىً ؤلاظالمي ًبدث عً الخمىٍل فُلع العمُل والبىً في
خُص بُص ،فالبىً ًلىٌ له أرهب وافسخ العلذ ختى وعخؼُع هدً ان
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هذخل في علذ مع اإلاؼىس ،واإلاؼىس ًلىٌ ال ظبُل إلى رلً إال بخىكُع البىً
ً
ً
العلذ معي أوال أو إصذاس حعهذ بزلً علما بأوي لً أسد لً أي مبلغ دفعخه
...إلخ ،فما ًىىن مً البىً إال ان ًلىٌ وعؼًُ جىسق وهشهً العلاس بعذ
ً
اهخماله أو شِئا مً ؤلاحشاءاث التي جفخلش إلى الىطىح مثل افتراض ان علذ
العمُل مع اإلاؼىس هى حجضولِغ علذ والحاٌ لِغ هزلً.
ولىً لى أهىا كبلىا ما ػشخخه على أهظاسهم كبل كلُل مً ان العلىد
اإلامخذة في الضمً واإلالاوالث والاظخصىاع هي مثل الاحاسة الؼىٍلت ًمىً ان
ًىىن العلذ هفعه مدل معاوطت فُدىاصٌ هزا العمُل عً العلذ للبىً
ملابل عىض أو بذون عىض  .وٍصبذ ػشفه الثاوي هى البىً مع اإلاؼىس.
ومما حشي علُه العشف في اإلاعامالث اإلاخعللت بىاء العفً أو الؼائشاث
وهدى رلً ان اإلاعخفُذ ًجشي اإلافاوطاث مع خىض بىاء العفً أو مع ششهت
جصيُع الؼائشاث زم بعذ الاهتهاء مً وافت اإلاىاصفاث والششوغ وجىاسٍخ
الدعلُم ...إلخً ،بذأ في البدث عً الخمىٍل فئرا حاء إلى البىىن ؤلاظالمُت
كالىا للذ أبشمذ العلذ وال ظبُل لىا في الذخىٌ إال بالخىسق هىفش لً ألامىاٌ
ألهىا ال وعخؼُع ان وشتري مىً وال مً البائع ألاوٌ .ولىً ما ػشخخه علُىم
ظبُل إلًجاد صُغت كابلت الظدُعاب هزه الحاحاث ورلً ًدىاصٌ هزا العمُل
عً العلذ للبىً ؤلاظالمي بعىض أو بغير عىض وخشوحه مىه وخلىٌ البىً
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الاظالمي مدله زم ًمىً للبىً ؤلاظالمي بعذ رلً في الذخىٌ معه في علذ مً
ً
علىد الخمىٍل التي مدلها رلً ألاصل ،علما بأن ما ػشخه اكخصش فُه على
علىد الاظخصىاع واإلالاوالث والاحاسة الؼىٍلت .
للذ اشخمل فلهىا ؤلاظالمي على اإلاشوهت والحُىٍت وهى كادس على ان
ٌعؼي الحىادر اإلاعخجذة والىىاصع الىاكعت ما ًىاظبها مً أخيام معخمذة مً
معُىه الزي ال ًىظب وأصىله الثابخت في الىخاب والعىت ومصادسه اإلاعخمذة
مً احماع وكُاط صحُذ ،وما رهشث لىم ما هى إال جىظُع لذائشة أمش كذ حشي
ً
ً
به العشف وصذسث بئحاصجه الفخاوي مً العلماء كذًما وخذًثا جىظُع دائشجه
بدُث ٌشمل معامالث معخجذة وَعذ خاحت كائمت وَغجي عً جشجِباث كذ
ً
ً
حشىبها شىائب ،اللهم أسها الحم خلا وأسصكىا اجباعه وأسها الباػل باػال وأسصكىا
احخىابه ،والعالم.
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