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المــال يبلــى، والعمــر يفنــى، وصحائــف األعمــال تطــوى،  والســعيد مــن 

، واســتثمر حاضــره لمســتقبله
ً
، وكســب أجــرا

ً
تــرك أثــرا

الوقف هو .. هو استثمار المستقبل
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رؤيتنا
الشريك األول في قطاع األوقاف
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رسالتنا

قيمنــــا 

المصداقيـــــــــــــــة | فالوضوح وااللتزام بوعودنا ومسؤولياتنا هو نهجنا

اإلتقــــــــــــــــــــــــــــــان | اإلحسان، والدقة يف العمل والجودة يف املنتج، ال تفارقنا

الخصوصيــــــــــــــة  | سرية الشريك، حق ال مساومة عليه

التعلم والنمو  | نؤمن أن التطور والنمو يكفالن بقاءنا

رضــــا العميــــــــــل | غاية ننشدها، وهدف نسعى له

  | هو االستثمار الحالي الستثمار املستقبل
ً
اإلنســـــــــان أوال

ــن  ــن م ــن الواقفي ــة ويمّك ــة متكامل ــواًل وقفي ــدم حل ــرة يق ــت خب بي
تأســيس أوقــاف خالــدة، وُيســهم يف تطويــر قطــاع األوقــاف مــن خــال 
ــة  ــه ومشــاريعه، يقــوم ىلع إنجازهــا كفــاءاٌت متخصصــة فاعل خدمات

يف بيئــة عمــل متعلمــة.
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فريقنا
لنا فريقنا..

ّ
من عمق التجربة، وأصالة المعرفة، ونوعية الفكر شك

والذي يعمل بتآلف وانسجام، وجٍد والتزام؛ ليقدم ما يرقى لتطلعات شركائنا..
يشرف عليهم نخبة متخصصة يف العمل الخيري والقطاع الوقفي..

سلطان بن محمد الدويشعبدالحميد بن عبدالله الزاملعبدالله بن سليمان المنيع

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارةرئيس الهيئة االستشارية

المهندسالشيخمعالي الشيخ

املستشار بالديوان امللكـي وعضو هيئة كبار العلمـاء
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إنجازات عقد من الزمان
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خدماتنا
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خدمات األوقاف والوصايا

تأسيس مؤسسة خيرية
خاصة مرخصة

استخراج سجل 
لمؤسسة إدارة أوقاف
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الخدمات القانونية

إذن بيع ونقل 
ف

َ
عقار موق

تسجيل شركة إدارة أوقاف
)ذات مسؤولية محدودة(

تسجيل شركة وقفية 
مساهمة )مقفلة(

تأسيس مؤسسة خيرية
خاصة مرخصة

إعداد الخيارات القانونية 
المناسبة لألوقاف

إغالق وإلغاء سجل شركة
إدارة أوقاف 

)ذات مسؤولية محدودة(

استخراج صك 
بدل فاقد

استخراج سجل 
لمؤسسة إدارة أوقاف
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الخدمات اإلدارية

إعداد الخطة االستراتيجية 
والتشغيلية

إعداد وصف وظيفي
لوظائف الوقف

إعداد الهيكل 
التنظيمي

إعداد سلم الرواتب 
واألجور

بناء نظام إدارة 
وتقييم األداء
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الخدمات اإلدارية

إعداد الئحة نظام
العمل الداخلي

إعداد الئحة التنظيم 
المالي

إعداد الدليل التنظيمي 
للسياسات واإلجراءات

إعداد الئحة الصالحيات 
في إدارة الوقف

إعداد عقد العمل في 
المؤسسة
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خدمات قسم السيدات

ــدًا  تأســيس قســم نســائي يف اســتثمار املســتقبل ليكــون نموذجــا رائ
يف خدمــة املــرأة الواقفــة عمومــا وســيدات األعمــال خصوصــا، وتهيئــة 
الخصوصيــة والبيئــة املناســبة لتقديــم االستشــارات الوقفيــة وتســهيل 
ــق  ــال ويحق ــيدات األعم ــات وس ــات الواقف ــي احتياج ــا ُيلب ــراءات بم اإلج

ــن. طموحاته

قسم السيدات في استثمار المستقبل
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خدمات قسم السيدات

إعداد وثائق األوقاف والوصايا ومراجعتها

توثيق وثائق األوقاف والوصايا لدى المحاكم

استخراج سجالت المؤسسات والشركات الوقفية

وضع األسس والخطط االستراتيجية والتشغيلية للمنظمات الوقفية

صة 
ّ

تأسيس المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخ

إعداد اللوائح اإلدارية والمالية التنظيمية للمنظمات الوقفية

١

٢
٣

٤
٥

٦
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مشاريعنا
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ــة  ــة العربي ــخصية باململك ــوال الش ــم األح ــاة محاك ــاندة قض مس
الســعودية مــن خــال تقديــم مســودة وثائــق األوقــاف والوصايــا 

ومــا يتعلــق بهــا مــن استشــارات ودراســات. 

فكرتــــــه

مشروع مكاتب استشارات األوقاف والوصايا بمحاكم األحوال الشخصية

مشروع مكاتب استشارات األوقاف والوصايا في محاكم 
األحوال الشخصية بالمملكة
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مشروع مكاتب استشارات األوقاف والوصايا بمحاكم األحوال الشخصية

نتواجد في محاكم األحوال الشخصية في:

توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة العدل واستثمار املستقبل بشأن عمل املكاتب االستشارية

مكة المكرمة

المدينة المنورة

الرياض

جدة
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 ) ِبــر   ( لصنــدوق  التأسيســية  واللوائــح  األنظمــة  إعــداد 
ســابك. شــركة  ملنســوبي 

وقفيــة  مؤسســة  لتأســيس  اإلجرائــي  الدليــل  إعــداد 
واالستثمــــار. التجــارة  وزارة  مــع  بالشــراكة 

المشاريع النوعية

إعداد لوائح صندوق موظفي سابك الخيري 

الدليل اإلجرائي لتأسيس مؤسسة وقفية

والنظاميــة  القانونيــة  الخيــارات  ألفضــل  دراســة  إعــداد 
ــة. ــئولية املجتمعي ــز املس ــي لتعزي ــان وقف ــيس كي لتأس

مبادرة تأسيس كيان غير ربحي للشركة 
السعودية للكهرباء
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إعــداد منتــج عملــي يســاعد القائميــن ىلع العمــل املانح، 
والواقفيــن، والنظــار، يف ترشــيد عمليــة املنــح وتوجيههــا 

وفــق مقاصــد الشــارع ســبحانه وتعالى.

ــع  ــراكة م ــاف بالش ــبي لألوق ــرعي ومحاس ــار ش ــداد معي إع
هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املالية اإلســامية 

) أيــويف (.

المشاريع النوعية

المنح وفق مقاصد الشريعة

باقة المعايير الوقفية

األوقــاف  إجــراءات  لتســهيل  إرشــاديين  دليليــن  إعــداد 
والفرديــة. املؤسســية 

الوقف الخالد
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تيســير إعــداد وثائــق األوقــاف والوصايــا يف وقــت وجيــز 
وجــودة يف الصياغــة مــن خــال جمــع وتبويــب صيــغ الوقــف 

ــة. ــات تراكمي ــد بيان ــا يف قواع ــا وبرمجته والوصاي

الوثيقة الرقمية

تبنــي فعاليــات علميــة متخصصــة يف مجــال األوقــاف بصفــة 
دوريــة ملناقشــة قضايــا القطــاع الوقفــي، ىلع نحــو يحقــق 
التواصــل بيــن املتخصصيــن واملهتميــن يف مجــال األبحــاث 

والدراســات الوقفيــة.

برامج تطوير القطاع

ملتقيات اإلثراء المعرفي

الكيانــات  لتأســيس  املتاحــة  النظاميــة  للخيــارات  دراســة 
ــة للتوصــل ملــدى فعاليتهــا، ولاطــاع ىلع التجــارب  الوقفي
حلــول  وإليجــاد  كياناتهــم،  الواقفــون يف  واجههــا  التــي 

مبتكــرة.

دراسة الخيارات القانونية
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من إصداراتنا
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إنجازاتنا في صور

رئيس الهيئــة االستشارية باستثمار المستقبل معالي الشيـخ عبدالله بن منيـع 
يسلم رئيس مجلس إدارة سابك لوائح صندوق موظفي سابك الخيري ) ِبّر (

الشيخ سليمان الماجد عضو الهيئة االستشارية الستثمار المستقبل 
يترأس اجتماع فريق مشــروع المنح وفق مقاصــد الشريعــة

رئيس الهيئة االستشارية باستثمار المستقبل معالي الشيــخ عبدالله بن منيـع 
يوقع مذكرة تفاهـم مع الشيــخ إبراهيـم بن خليفة آل خليفـة رئيــس مجلــس 

إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ) أيوفي (

األمين العام ألوقاف استثمار المستقبل الدكتور عبدالرحمن الجريوي 
مستقبال معالي وزير الشؤون اإلسالمية خالل زيارته لجناح استثمار المستقبل 

في ملتقى األوقاف الثاني

الرئيس التنفيذي الستثمار المستقبل المهنــدس سلطــان الدويش يتسلــم 
الدرع التكريمي من سعادة وكيل وزارة التجارة واالستثمار بعد إنجاز استثمـار 

المستقبل ألحد مشاريع الوزارة

الرئيس التفيــذي الستثمار المستقبل المهندس سلطان الدويش يوقع 
مذكرة تفاهم مع مصرف إبدار بمملكة البحرين

رئيس الهيئـة االستشارية باستثمار المستقبل معالي الشيخ عبدالله بن منيع 
يناقش الدليل اإلرشادي إلعداد وثيقة الوقف أثناء مرحلة المراجعة والذي 

أعده استثمار المستقبل

الشيخ عبدالحميد الزامل رئيس مجلس إدارة استثمار المستقبل 
يترأس إحدى اجتماعات المجلس

ملتقــى المكاتــب االستشــارية بمحاكــم األحــوال الشــخصية بالمملكــة
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شركاؤنا
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