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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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استثمار المستقبل حاصل على شهادة ربيز للجودة
وهي النسخة العربية من شهادة )بيكاسو البريطانية( للمنظمات غير الربحية
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خدماتنا
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خدمات األوقاف والوصايا
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الخدمات القانونية
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الخدمات التنظيمية

النظام األساسي للوقف

الئحة الحوكمة للوقف
أو لشركة وقفية

الدليل اإلجرائي للخدمات الفنية 
)حسب التخصص(

الدليل اإلجرائي للخدمات 
المساندة

الئحة تنظيم 
العمل الداخلي

الئحة التنظيم المالي 

الئحة الموارد البشرية 

الدليل التنظيمي للوقف 
)الهيكل والوصف الوظيفي(

الئحة مجلس النظارة
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الخدمات اإلدارية

إعداد الخطط التشغيلية 
والتدريب على إعدادها

إعداد الخطط 
االستراتيجية 

بناء )المنظمة 
المتعلمة(

إعداد مؤشرات األداء 
)KPIs(

بناء نظام إدارة 
وتقييم األداء
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مشاريعنا
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ُوّقعــت شــراكة عمــل مــع وزارة العــدل اســتمرت ثــاث ســنوات لتتولــى 
اســتثمار املســتقبل تأســيس وإدارة مكاتــب استشــارية متخصصــة 
ــة،  ــخصية باململك ــوال الش ــم األح ــل محاك ــا داخ ــاف والوصاي يف األوق

ــذ هــذه املهمــة. ــوزارة لتنفي ــن ال ــم م ــب طاق وانتهــت بتدري

الفكرة

مشروع مكاتب استشارات األوقاف والوصايا في محاكم األحوال 
الشخصية بالمملكة

المشاريع النوعية
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مشروع مكاتب استشارات األوقاف والوصايا بمحاكم األحوال الشخصية

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

أعّد في المشروع أكثر من

٤٠٠٠
صك وقف ووصية
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APIF مشروع تطوير أداء صندوق تثمير ممتلكات األوقاف
التابع للبنك اإلسالمي للتنمية

المشاريع النوعية
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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

ــق  ــال الصنادي ــن يف مج ــراء املتخصصي ــتطاع رأي الخب اس
ــة أوليــة حــول آليــة عمــل  الوقفيــة الصحيــة و تقديــم رؤي

ــتراتيجي. ــه االس ــه وتموضع ــدوق ومجاالت الصن

استطالع آراء النخب في تأسيس 
الصندوق الصحي الوقفي
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 قــام اســتثمار املســتقبل بتقديــم خدمــات استشــارية 
لتأســيس أوقــاف جامعــة األميــر ســطام بــن عبدالعزيــز 
ــاف  ــن، وأوق ــت عبدالرحم ــورة بن ــرة ن ــة األمي ــاف جامع وأوق
جامعــة الباحــة، إضافــة إلــى الجمعيــة العلميــة الســعودية 

ــرى. ــة أم الق ــف بجامع للوق

المشاريع النوعية

تأسيس أوقاف الجامعات

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



20

توعيــة قطــاع األوقــاف والجمعيــات الخيريــة واألهليــة 
ورجــال األعمــال واملتبرعيــن بفكــرة الصناديق االســتثمارية 
الوقفيــة وســبل االســتفادة منهــا بأســلوب ميســر وطريقــة 

عمليــة

منظومــة تقنيــة وعلميــة لتوجيــه املنــح إلــى أفضــل 
مصارفــه وفــق املقاصــد الشــرعية .

ــة  ــبية الخاص ــرعية واملحاس ــر الش ــن املعايي ــة م ــاء باق بن
ــوازل  ــة والن ــات العملي ــة التطبيق ــدف ملعالج ــف ته بالوق
يف مجــال األوقــاف واالســتفادة مــن األنظمــة العامليــة 

ــي. ــاع الوقف ــر القط لتطوي

المشاريع النوعية

الصناديق االستثمارية الوقفية

المنح وفق مقاصد الشريعة

باقة المعايير الوقفية
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األوقــاف  إجــراءات  لتســهيل  إرشــاديين  دليليــن  إعــداد 
والفرديــة. املؤسســية 

الوقف الخالد

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

برامج تطوير القطاع

تبنــي فعاليــات علميــة متخصصــة يف مجــال األوقــاف بصفــة 
ــا القطــاع الوقفــي، ىلع نحــو يحقــق  دوريــة ملناقشــة قضاي
ــاث  ــال األبح ــن يف مج ــن واملهتمي ــن املتخصصي ــل بي التواص

والدراســات الوقفيــة.

ملتقيات اإلثراء المعرفي
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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 
يتسلم التكريم من معالي الشيــخ إبراهيـم بن خليفة آل خليفـة رئيــس مجلــس 

إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ) أيوفي ( 
بمناسبة اكتمال مشروع المعيار الشرعي للوقف

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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