


أويـس بـن عامـر المـرادي القرنـي -رضـي اهلل عنـه-
التابعـي الجليـل مـن اليمـن، أدرك زمـن النبي صلى 
اهلل عليـه وسـلم ولـم يـره، وقـد شـهد لـه بالصـاح 
واإليمـان، وبـره بوالدتـه وأنـه خيـر التابعيـن ومجـاب 

الدعـوة.

وتأكيـًدا منا علـى االلتزام بالقيم والمبادئ اإلنسـانية، 
واألخـاق النبيلـة التـي حملهـا هـذا التابعـي الجليل، 
عليـه  ترتكـز  وقيمـي  أخاقـي  إطـار  مـن  تُمثلـه  ومـا 
نهضـة المجتمـع، نتيجـة بـره بأمه فقـد أطلقنا اسـمه 

نـا اليمن. ِّيـن بأمِّ علـى َوْقِفنَـا لنكـون بار

في  	 نوعي  وقف  أكبر  إليجاد  لليمن،  ومحب  يمني  لكل  تشارُكية  وقفية  مبادرة 
النهوض  ومسارات  برامج  على  رَْيُعه  ليعود  جميعًا،  بمساهمتنا  اليمن  تاريخ 

الحضاري في اليمن.

من  	 بحكم  له  الترخيص  وُمِنح  التركية  اسطنبول  مدينة  في  الوقف  تأسس 
المحكمة بتاريخ 27 مارس 2017م وفق قانون الوقف التركي الذي يُعد من أقوى 
ويسمح  موارده،  وتنمية  الوقف  استدامة  يضمن  ما  العالم،  في  الوقف  قوانين 
بتثمير أمواله وتطوير أصوله في مجاالت االستثمار المتنوعة داخل تركيا وخارجها.

تم البناء المؤسسي للوقف ولوائحه وأنظمته وخططه والبدء بعملية التسويق  	
والتعريف بالمبادرة في العام 2018م

بدأ التسويق الفعلي وإشهار المبادرة  مطلع العام 2019م وفق خطة استراتيجية  	
لخمس سنوات إلى العام 2023م

وقف أويس القرني

 عرش بلقيس - مأرب



رواد الوقف التشاركي 
التخصصي في نهوض 

اليمن الحضاري
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سبّاقون في استشراف المستقبل األمثل وصناعة 
المبادرات لتحقيقه

التثمير المستدام لموارد التمكين وتطويره

يساهم فيه كل يمني ومحٍب لليمن بأفكارهم وأموالهم

منظومة مؤسسية احترافية عصرية محوكمة.

التكامل والتطوير واالرتقاء من اإلغاثة والتنمية إلى إعداد 
وبناء بدائل المستقبل وروافعه في كل القطاعات.

يتجاوز المعنى والحدود والجغرافيا إلى اإلنسان اليمني 
حيثما حل وأصدقاء اليمن وشركائه أينما كانوا.

إحياء الرسالة الحضارية لليمن قدرًة وعطاًء وتكاماً 
وتبادالً، وشراكًة في الرقي والسام العالمي. اليمن

الحضاري



رسالتنا

نصنع أوعية وقفية استثمارية مبتكرة 
تؤمن موارد النهوض الحضاري لليمن

نتكامل مع شركائنا في بناء القدرات، 
والبرامج المساندة، والتشبيك التخصصي

شجرة دم االخوين-سقطرى



الطمـوحالمبادرة

الشفافية

الشراكة

االستدامةالمؤسسية

الهجرة  حراز - صنعاء



إيجاد الوقف بمساهمة كل اليمنيين ومحبي 
اليمن حول العالم، وتنمية موارده كمؤسسة 

مالية استثمارية وقفية.

جبلة - إب

تعزيز الروح الوطنية لدى اليمنيين كشركاء 
في إيجاد أكبر وقف في تاريخ اليمن 

بمساهمتهم جميًعا.

إتاحة الفرصة لمن ال يملك وقفًا أن يوقف 
لنفسه أو والديه أو من يحب

ترسيخ الُهوية الوطنية الجامعة وتحقيق 
التنمية المستدامة والنهوض الحضاري لليمن
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كل يمني ومحب لليمن أينما حلوا، وشركاءنا من 
المنظمات والجهات ذات العاقة على المستوى 

المحلي واإلقليمي والدولي.

وقف أويس القرني وقف كل اليمنيين ومحبي 
اليمن،  نتكاتف ونتكامل إليجاده ونشر فكرته 

والدعوة للمساهمة فيه، ومراقبة أداءه وحوكمة 
أنظمته.  

بما يتجاوز إعادة البناء المادي )مباني - طرق ...الخ( 
إلى إحياء القيم والوعي واإلنسان والمؤسسات 

والمجتمع ودوره الحضاري والمستقبلي محليًا 
وإقليميًا ودوليًا.

بما يحقق امتدادًا حيويًا لدوره التاريخي وأفقًا فاعًا 
لدوره المستقبلي.



الدورة الوقفية

يتبنـى الوقف منهجية عمـل واضحة تقوم 
علـى أفضـل القيـم والممارسـات وقواعد 
العمـل المؤسسـي والحوكمة فـي مجال 
العمـل الوقفـي، ترتكز على ثـاث مراحل:   

صنعاء القديمة

01

02

03



المرحلة األولى: إيجاد الوقف
ترتكـز هـذه المرحلـة علـى إيجـاد الوقـف بمسـاهمة كل 
اليمنييـن ومحبي اليمن حـول العالم باألسـهم واألصول 
الوقفيـة وتعزيـز الـروح الوطنيـة لديهـم كشـركاء فـي 

إيجـاد أكبـر وقـف فـي تاريـخ اليمـن وذلك مـن خال:

أصـول وقفيـةالسهم الوقفي
عقارية، تجارية، معادن

ولسهولة المشاركة يتيح الوقف إمكانية المساهمة أوناين
من أي مكان بالعالم عبر موقعه االلكتروني على الرابط التالي

مائة دوالر

المـََحــاِفـــظ 
الــوقـفـيـــة

وقــــف نسبــــة
مـن أصــــــــول أو  أربــــــــاح  
االسـتثمارية المشـاريع 

https://veysvakfi.org/donate-now

حصن الغويزي-حضرموت



المرحلة الثانية: تثمير الوقف
تزامنـًا مـع المرحلـة األولـى )إيجـاد الوقـف( يتـم تثميـر هـذه األمـوال 
بإشـراف نخبـة من رجـال األعمال اليمنييـن ومحبي اليمـن من أصحاب 
الخبرة فـي مجاالت االسـتثمار المختلفة وتختص هـذه المرحلة بتنمية 
مـوارد الوقـف كمؤسسـة ماليـة اسـتثمارية وقفية من خال شـركات 

اسـتثمارية مملوكـة للوقف ومنـاط بها تنفيـذ المهـام التالية:

المحافظة على أصول وموارد الوقف 
وتنميتها على المدى الطويل من 
خالل االستثمار في أصول متعددة 

اتباع سياسات استثمارية متوازنة 
تغطي أصواًل ومشاريع استثمارية 

متنوعة طويلة وقصيرة األجل. 

حماية األصول الموقوفة من 
خالل تنويع محافظ االستثمار في 

فئات أصول متنوعة

 التركيز على استثمارات 
قليلة المخاطر ذات عوائد 

مالية مجزية

يتبع الوقف في مرحلة التثمير قواعد العمل االستثماري بحيث 
يضمن مضاعفة األسهم الوقفية واستدامتها وزيادة عوائدها

الصهاريج-عدن



المرحلة الثالثة: مصارف الوقف
يشـرف على هـذه المرحلة فريق مـن الخبـراء المتمكنين في مجاالتهـم العلمية 
وتختـص بتحقيـق أهـداف الوقـف بإنشـاء مؤسسـات تخصصيـة والشـراكة مـع 
المنظمـات والجهـات ذات العاقـة ووضـع المعاييـر والبرامج المناسـبة لترسـيخ 
الُهويـة الوطنيـة الجامعـة وتحقيـق النهـوض الحضـاري لليمـن مـن خـال أربعة 
مسـارات أساسـية تم اسـتخاصها من دراسـة وتحليل تجـارب دول مختلفة خاضت 
صراعـات وتفكك مجتمعـي مالبثت أن انتهـت ووصلت إلى االسـتقرار وانطلقت 

فـي ركاب النهضـة وهـذه المسـارات األربعة هي:

ثالثًا: تطوير أداء المؤسسات الحكومية واألهلية من خال:
تعزيز أركان العمل المؤسسي. 	
تعزيز مبادئ الجودة والحوكمة. 	
بناء الشراكات والتوأمة المؤسسية. 	

أواًل: االهتمام بالموهوبين والمتميزين، 
وإعدادهم قادًة للمستقبل.

ثانيًا: تطوير القيادات اإلدارية والمجتَمِعية، 
ورفع قدراتهم المهنية والمهارية. 

رابعـًا: االهتمـام بالوعـي المجتمعي وإعـادة صياغة الرأي 
العـام بمـا يُعـزز الُهويـة الوطنيـة الجامعـة ونشـر ثقافـة 
التعايـش واحتـرام التنـوع، وتحقيق السـام الدائـم، ونبذ 

كل أنـواع العصبيـات وعوامـل التفرقـة المجتمعية.

شبام كوكبان - المحويت

فيتم صرف ريع الوقف على هذه البرامج واألنشطة 
بمايحقق النهوض الحضاري لليمن



شبام  - حضرموت
االنفتـاح على جميـع أبناء اليمن ومحبيه، واسـتقبال مسـاهماتهم باألفكار  	

واألمـوال، ليكـون كل يمنـي ومحـب لليمـن مسـاهًما فـي بنـاء الوقـف، 
بسـهم وقفـي عـن نفسـه، أو بأكثر مـن سـهم، يهديهـا لوالديه أو َمـن يحب.

حقـه  	 وِمـن  اليمـن،  وتنميـة  لبنـاء  الوقـف  فـي  شـريك  معنـا  المسـاِهم 
الحصـول علـى وثيقـة مسـاهمة وقفيـة، والتقاريـر الدوريـة، وإبـداء اآلراء 

الوقـف. عمـل  لتطويـر  والمقترحـات 

الوقـف مؤسسـة ماليـة وقفيـة، تسـتثمر َاألمـوال واألصـول الموقوفة، في  	
َمحاِفظ اسـتثمارية وقفية مفتوحة وفق دراسـات جدوى اقتصادية لمشـاريع 
اسـتثمارية متنوعـة ذات رِْبحيـة عاليـة، بإشـراف لجنـة االسـتثمار بالوقـف 

المكونـة مـن نخبـة من رجـال األعمـال وخبـراء االقتصـاد الموثوقين. 

المحافظـة علـى اسـتدامة الوقـف وتطويـره وفـق قانـون الوقـف التركي  	
مـن خال إنفـاق )70%( مـن عوائد الوقـف على البرامـج التي تحقـق أهدافه، 
و)30%( تعـود علـى زيـادة رأس مـال الوقـف، للحفـاظ عليـه مـن اإلهـاك، 

اسـتدامته. وضمان 

بنـاء شـراكات فاعلة مع كافـة الجهات والهيئـات ذات العاقة للمسـاهمة  	
في تطويـر عمل الوقـف، وتمويـل المشـاريع الوقفيـة والبرامـج التنموية، 

تنفيذها. فـي  والتعاون 
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َواْهِدَهـا  َسـْهٍم  ِمـْن  ِبأَْكثَـرَ  أَْو  نَْفِسـَك  َعـْن  َوْقِفـيٍّ  ِبَسـْهٍم  َشـارِْك 
ِلَواِلَدْيـَك َوِلَمْن تُِحـبُّ َولََك أَْجرَُها ِعْنـَد اهلِل َكَصَدَقـٍة َجارِيٍَةَوَوْقٍف َداِئٍم 

لَا يَْنَقِطـُع

ِفي  اْلَوْقِفيِّ  َسْهِمَك  ِباْمِتلَاِك  ُحْلَمَك  ْق  َحقِّ
ِل َوْقٍف تََشارُِكيٍّ ِلُكلِّ اْليََمِنيِّيَن ِليُْصِبَح أَْكبَرَ  أَوَّ

َوْقٍف ِفي تَارِيِخ اْليََمِن...

للمساهم الحق في الحصول على 
وثيقة مساهمة في الوقف




