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إميان��ًا مّن��ا بأهمي��ة تطوي��ر القط��اع الثال��ث يف اجملتم��ع وخاص��ة 
األوقاف وذلك لنمو حجم أصوهلا وحاجتها للمس��اهمة يف تطويرها 
وإدارتها وتقديم اخلدمات االستش��ارية والدراس��ات الالزمة، فقد مت 
تأسيس شركة ثبات كأول شركة متخصصة يف تطوير وإدارة 

األوقاف يف اململكة العربية الس��عودية.

مدخل
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ندير ونطور األوقاف بأمانة ومهنية عالية.

رؤيتنا:
أن نكون اخليار األول للمجتمع يف تقديم اخلدمات الوقفية.

رسالتنا:
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نسعى لتحقيق اجلودة يف مجيع أعمالنا.	 

نلتزم باخلصوصية يف كل تعامالتنا.	 

نهتم مبوظفينا ونطورهم بشكل مستمر.	 

نعمل بروح الفريق.	 

نشجع اإلبداع واالبتكار.	 

املساهمة يف إدارة األوقاف واملؤسسات واجلمعيات الوقفية إدارة مؤسسية.	 

تطوير األوقاف واملؤسسات الوقفية مبا يضمن مناءها وثباتها.	 

تقديم اخلدمات الوقفية جبميع جماالتها.	 

نشر ثقافة الوقف يف اجملتمع.	 

تطوير وتنمية العاملني يف األوقاف.	 

قيمنا:

األهداف العامة:
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تطوير وإدارة األوقاف.	 

إعداد وتطوير لوائح وأنظمة األوقاف واملؤسسات الوقفية اخلاصة.	 

إعداد الدراسات يف تطوير األوقاف واملؤسسات الوقفية.	 

تقديم الربامج التدريبية والتأهيلية املتخصصة يف القطاع الوقفي .	 

إعداد وتنظيم املؤمترات وامللتقيات والورش املتخصصة.	 

تسويق املشاريع الوقفية.	 

توفري االستدامة املالية للجمعيات واملؤسسات اخلريية.	 

إحياء األوقاف املتعثرة أو املندثرة.	 

خدمات أخرى حسب االحتياج.	 

خدماتنا:
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رخصة إدارة الوقف.	 

اإلدارة االلكرتونية للوقف ) برنامج أوقاف��ي ( .	 

قاعدة البيانات الوقفية الشاملة.	 

اإلدارة املؤسسية للوقف.	 

املوقع االلكرتوني وحسابات التواصل االجتماعي.	 

توثيق وتطوير أوقاف الصناديق العائلية.	 

برنامج وقف ال��وقت . 	 

املرصد الوق��في . 	 

من مشاريعنا:
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تأسيس وتوثيق أكثر من )50( شركة ومؤسسة وقفية.	 

إدارة )700( وحدة سكنية وجتارية وتطويرها يف مناطق اململكة .	 

تقديم  أكثر من ) 1000 ( ساعة استشارية  يف مأسسة األوقاف وتوثيقها . 	 

عقد أكثر من ) 30 ( شراكة ، مشلت القطاع احلكومي واخلاص والقطاع الوقفي . 	 

صياغة وتوثيق أكثر من )1000( وثيقة وقفية .	 

التسويق ألكثر من )40( مشروعًا إعالميًا.	 

إط��الق رخص��ة إدارة األوق��اف كأول برنامج تدرييب متخصص, وتنفي��ذ )14( برناجمًا يف 	 
داخل وخارج اململكة. إس��تفاد منه أكثر من )400( متدرب.

توقي��ع الش��راكات مع بع��ض وزارات األوقاف واجلامعات وجلان األوق��اف بالغرف التجارية 	 
لتنفيذ رخصة إدارة الوقف.

املساهمة يف تأسيس أول أكادميية لألوقاف يف الشرق األوسط. 	 

من إنجازاتنا:

التأسيس واإلدارة:

التدريب:
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وق�ف الوق��ت.	 

النور بني يديك.	 

دور املرأة يف الوقف.	 

الرؤى التطويرية إلدارة الوقف.	 

الدليل اإلجرائي لتأسيس األوقاف.	 

اخلي�ار األفض�ل يف إدارة األوقاف.	 

االحرتافية يف إدارة املؤسسات الوقفية.	 

اللوائح واألنظمة جملموعة من األوقاف .	 

برنامج إدارة األوقاف »أوقايف«.	 

إدارة وتصميم مواقع املؤسسات الوقفية.	 

تأسيس قاعدة بيانات الوقف يف اململكة العربية السعودية.	 

الخدمات التقنية :اإلصدارات والمطبوعات:
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املش��اركة يف أكث��ر م��ن )40( مناس��بة إعالمي��ة يف 	 
املع��ارض واملؤمت��رات   .

املش��اركة يف امللتق��ى األول والثان��ي والثال��ث لألوق��اف  	 
بالري��اض من خالل رك��ن باملعرض وتقديم االستش��ارات 
للجمهور, وقد دش��ن معالي وزير الش��ؤون اإلسالمية موقع 

الش��ركة اإللكرتوني . 

املش��اركة يف املؤمت��ر األول والثان��ي لألوق��اف مبك��ة 	 
املكرم��ة  . 

املش��اركة يف املؤمت��ر الراب��ع الدول��ي لألوق��اف يف املدين��ة 	 
املنورة.

تنظي��م امللتق��ى األول للتدري��ب التطوع��ي لنش��ر ثقاف��ة 	 
وقف الوقت بالشراكة مع اهليئة العاملية للتنمية البشرية 
واملؤسس��ة العام��ة للتدري��ب التق��ي برعاي��ة أم��ري منطقة 

الرياض.

املشاركة يف ملتقى حوكمة األوقاف.	 

إع��داد صي��غ وقفي��ة جماني��ة وتوثي��ق بعضه��ا مس��اهمة يف 	 
املس��ؤولية االجتماعي��ة.

تقدي��م االستش��ارات اجملاني��ة ع��رب اهلات��ف أو املقابل��ة أو املوقع 	 
اإللكرتوني 

حج��ز مقاعد جمانية يف رخص��ة إدارة الوقف لبعض اجلمعيات 	 
والشركاء.

نش��ر ثقاف��ة العم��ل املؤسس��ي يف الوق��ف من خ��الل احملاضرات 	 
والندوات ووس��ائل اإلعالم.

المشاركات :
المسؤولية االجتماعية :

استشعاراً من الشركة بأهمية دورها تجاه األوقاف في المجتمع 
فقد قدمت عدداً من الخدمات المجانية ومنها:



المستشارون وفريق العمل

يتوىل إدارة الشركة فريق عمل متمكن إضافة إىل مستشارين من ذوي اخلربة يف 
القضاء واحملاماة واإلدارة والعمل اخلريي ومنهم:

المحامي/عبد العزيز بن زيد د/ عبـد هللا بـن وكيل الشيخ
العميقان

الشيخ / عبـد هللا بن عبـد د/ ماجـــد بــن إبراهيم األحمد
الرحمن المهيدب

المحامي / د.راشد بن محمد 
الهزاع

أست����اذ الدراس���ات العليا جبامعة اإلمام 

حممدب��ن سع���ود اإلس�المية سابقًا

قاض��ي االس��تئناف س��ابقًا ومدير مكتب 

للمحاماة  العميقان 

خب��ري يف التطوي��ر اإلداري والتخطي��ط 

االس��رتاتيجي

رئي��س حمكم��ة ج��دة س��ابقًا ومدي��ر مستشار التمويل يف الشركة

مكت��ب اهل��زاع للمحام��اة 
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م/ بدر العوجان م/ محمد بن إبراهيم اللحيداند/ عبد هللا بن محمد الخريجيد/ أحمد بن محمد المغربيد/ إبراهيــم بن محمد السماعيل

م�دي���ر أوق��اف حمم����� د ال������راجح���ي 

سابق����������ًا واملتخ����صص ف����������ي 

العمل اخل��ريي والوقفي

أست������اذ جامعة امللك عب���د الع������زيز 

سابق����ًا واملشرف العام على موقع وقفنا

مدي�����ر ع���ام مؤسس��ة ب��ن سعي�����دان 

اخلريي��ة  س��ابقًا وخبري بالعم��ل اخلريي

الرئيس التنفيذيمستش����ار ف����ي إدارة املشاريع

 لشركة  صافوال
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شركاؤنا:



15
 www.Thbatq.com



 www.Thbatq.com

فرع المدينة المنورة -  طريق الملك عبداهلل )الدائري( بجوار كتابة العدل
0966 55462 0988

المملكة العربية السعودية - الرياض 
حي الجزيرة  - خلف جامـــــــع الراجــحي 

هاتف : 0112575757
info@thbat.com

@ThbatThbat


