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 ستثمار واألنظمةاستشارات اال

 

(10 ) 

 اإلحالة على اللوائح في صك الوقفية 

 

التنفيذية،   لوائح؛ مثل: الئحة االستثمار، والالئحة  فيه إحاالت عىل  ُعِرَض عليه صيغة صكٌّ وقفيٌّ  الكرام  القضاة  أحد 

فهل    أصالً،مل ُيكتب    أّنه ال يصح تقييد معلوم بمجهولونحومها، فطلب أن تكون هذه اللوائح موجودة يف الصك بُحّجة  

 وهل اّطلعتم عىل صيغة موجودة فيها هذه اإلشارة؟  منطقي،طلبه صحيح 

 الجواب: 

النظارة إعداد الئحة تنفيذية، ثم ذكر بعدها    فصحيح، وأّما طلب القاضي،   أّن مِن مهام مجلس  إليه ففيه  الصّك المشار 

التنفيذ لالئحة  الضوابط  مستقر،  بعض  أمر  عىل  تكون  الصكوك:  يف  فاإلحالة  والمهمة؛  اإلحالة  بين  فرق  هناك  لذا  ية؛ 

 والمهّمة: تكليف بإيجاد معدوم أو إتمام موجود. 

                                                                    وإّما إحالة األنظمة عىل لوائح مل ُتكَتب بعد، فال يخفى عليكم أّن هناك فرقا بين األنظمة والصكوك.                               

والمقترح: أن يجعل مِن مهام مجلس النظارة وضع الئحة تنفيذية، وينتهي اإلشكال. واألنظمة ال تحيل عىل لوائح غير  

 موجودة، بل اإلحالة تكليف ضمني لوضع لوائح تنفيذية.  

ك الوقفية بحّجة عدم صحة تقييد المعلوم بالمجهول، فال أعلم له مستندا ،  وأّما طلب وجود اللوائح المحال عليها يف ص

نجد بعض المواد تنص    ”نظام المرافعات“بل إّن بعض األنظمة ُتحيل عىل لوائح غير موجودة، وُتصنَع الحقًا؛ فمثالً: يف  

 تقل عن ستة أشهر وأحيانا ُتحيل عىل ما  عىل الرجوع لالئحة التنفيذية للنظام والتي تصدر غالبًا بعد صدور النظام بُمّدة ال
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ُيقرره المجلس األعىل للقضاء مستقبالً ويوجد كثير مِن صكوك الوقفية التي تنص عىل ذلك، ويمكن النّص عىل أْن يتولَّى  

 مجلس النظارة بوضع اللوائح واألنظمة، وتكون مِن صالحّياته، وهذا يعني أّنها ستنشأ وليست موجودة. 

وقد يكون قصد القاضي منطقي لو كانت اللوائح موجودة وُأِشْير إليها، أّما إذا كان النص أّنها ستنشأ الِحقًا، فال أعتقد أّن  

د الّصالحّيَة والمسؤولّيَة والمهام المستقبلّية  َوْضع األنظمة   ذلك ومِنهذا مطلوٌب نظامًا أو شرعًا؛ ألّن النّّص ُيَحدِّ

 يمكن أْن يقال: وللنّظار وضع لوائح ُتنظِّم العمل بحيث تكون الصالحية لهم. واللوائح التنفيذية. و
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