
شقق سكنية
مشروع



وقف أويس القرني ُترك 
لليمن السعيد

مرشوع تنمية شاملة لليمن االتحادي الجديد من خالل مبادرة تشاركية للوصول إىل 
الرفاهية والحياة الكرمية يقوم عىل قراءة صحيحة ودقيقة للاميض وتحليل للحارض 
ميتلكها  التي  والبرشية  املادية  واإلمكانات  الطاقات  وحشد  للمستقبل  واسترشاف 

اليمنيون يف الداخل والخارج.
جاليات  ميثلون  الذين  العامل  دول  جميع  يف  اليمن  أبناء  مع  التواصل  إىل  يسعى   
فاعلة ومقتدرة وأصحاب همة وتعايش واحرتافية وكفاءة عالية ومع كل محبي اليمن 
لتوحيد جهودهم واستثامر طاقاتهم وقدراتهم يف كافة املجاالت لاللتفاف حول 
الربامج  بامتالكه موارد ذاتية وبناء  الوقف  إيجاد  النهضوية من خالل  الوقف ورؤيته 
الكوادر  وتأهيل  اليمن  يف  واألهلية  الحكومية  املؤسسات  أداء  لتطوير  النوعية 
القادرة عىل بناء املستقبل بشكل سليم وصناعة رأي عام مجتمعي يؤمن بالهوية 

الوطنية الجامعة القامئة عىل التعايش والتعاون والتفاؤل وثقافة النهضة.
تم تأسيس الوقف مبدينة اسطنبول الرتكية، ومنح الرتخيص بتاريخ 27 مارس 2017 ألن 
قانون الوقف يف تركيا يعد من أقوى القوانني عامليا لحامية ودعم األوقاف، حيث 
الحروب  من  عانت  التي  والدول  تركيا  يف  الناجحة  التجارب  من  االستفادة  إىل  نطمح 

واألزمات ثم متكنت من النهوض واالزدهار.



أهدافنا االستراتيجية

وتكويـن  املؤسسـات  عمـل  تطويـر 
الـرشاكات مبـا يحقـق أهـداف الوقـف.

تضمـــن  اســـتثامرية  بيئـــة  صناعـــة 
االســـتدامة للوقـــف ومتويـــل برامجه 

التنمويـــة.

بنـــاء اإلنســـان اليمنـــي القـــادر عىل 
أفضل. ومســـتقبل  واقـــع  صناعـــة 

اإلسهام يف إعادة صياغة الرأي العام 
الوطنية  الهوية  لتعزيز  املجتمعي 

الجامعة.

النوعيـــة  باملبـــادرات  االهتـــامم 
التـــي تســـهم يف رفـــع املســـتوى 

للمجتمـــع. املعيـــي 



رؤيتنا:
التشاركية  التنموية  املبادرة 

األفضل يف بناء اليمن الجديد

رسالتنا:
نبني ونؤهل ..

 نسهم يف التنمية .. 
نحقق الرفاهية لليمن

قيمنا:
• املؤسسية

•الرشاكة
• الشفافية

• الطموح



التعريف بالمشروع:
مساحة  برجني  عن  عبارة  املرشوع 
ومساحة  11000م  اإلجاملية  األرض 
يف  الطوابق  عدد  م2   3100 البناء 

الربجني 13/15.
الطابـــق  لتملـــك  الوقـــف  يســـعى 
الحـــادي عـــرش الـــربج B والـــذي يحتـــوي 
ـــاحة  ـــكنية مبس ـــقق س ـــان ش ـــىل مث ع

م2.  707

أهمية موقع المشروع:
بوجـــوده  املشـــــــروع  يتميـــــز 
طريـــق مـــن  مـــرت   100 بعـــد   عـــىل 
االســـرتاتيجي   BASIN EXPRESS
 TEM ــع ــق الرسيـ ــط الطريـ ــذي يربـ الـ
والطريـــق الرسيـــع E5 واللـــذان يشـــكالن 
ملدينـــة  الرئيســـيني  الرشيانـــني 
إســـطنبول األوربيـــة وهـــو الطريـــق 
الـــذي يربـــط بـــني املطـــار القديـــم 
ــام  ــد فحيثـ ــار الجديـ ــورك( واملطـ )أتاتـ
كنتـــم ميكنكـــم االنتقـــال إىل موقـــع 

املـــرشوع بـــكل ســـهولة ويـــرس.



مميزات المشروع:
 İKİTELLİ. ATAKÖY مرتو  محطة  عن  مرت   400 يبعد   •

املقرر االنتهاء من انشائه نهاية 2018م.
الرتكية  الجودة  ملعايري  وفقا  املرشوع  تصميم  تم   •

واألوربية وتم استخدام مواد بناء ذات جودة عالية.
من  وتعترب  بوسنا  يني  منطقة  يف  املرشوع  يقع   •
أهم مناطق إسطنبول األوربية وعىل مقربة من مركز 
التجارة العاملي ومركز معارض إسطنبول والعديد من 
املراكز التجارية والجامعات مام يجعل قيمة العقارات 

باملنطقة يف ارتفاع مستمر.
للخدمات  وأماكن  ترفيهية  بخدمات  املرشوع  يتمتع   •
من   75% تخصيص  تم  حيث  نوعها  من  فريدة  العامة 

مساحة أرض املرشوع للحدائق واألماكن الرتفيهية.





معلومات ومساحات الشقق

عدد الغرفالنوعاالتجاهصافي المساحةإجمالي المساحةم

H1+1جنوب162,3140,34

G1+2جنوب غرب2115,3279,73

F1+1غرب363,1542,73

E1+2شمال غرب4113,1277,34

E1+2شمال شرق5113,1277,34

F1+1شرق663,1542,73

G1+2جنوب شرق7115,3279,73

H1+1جنوب862,3140,34

مجموع المساحات707,8480,28



مخطط الشقق

1+1

مخطط الشقق

2+1



تفاصيل المشروع: طابق واحد .. ثمان شقق سكنية

مالحظاتالتفاصيلالبند

سعر الصرف 3.75 ليرة تركية1.131.200 $قيمة الطابق كامال

707 أمتار1600 $قيمة المتر

11.312 سهم100 $قيمة السهم

%9نسبة العائد على التشغيل

في حالة بيع المشروع بعد %20نسبة العائد على االستثمار
إتمام البناء

$ 1.131.200

مالحظة : هذا األسعار كون المشروع طور البناء حاليًا والمتوقع اتمامه منتصف 2019م.



مراحل تمويل المشروع

تم تحديد سعر المتر مربع " BRÜT " ب 1600 $ وفقا للخطة الزمنية التالية:

01.02.2018 – 30.05.2018

01.09.2018 – 30.11.2018

01.12.2018 – 30.01.2019

01.06.2018 – 30.08.2018

m2

m2

m2

m2

150

200

207

150

1

2

3

4





مساهمتك معنا في امتالك 
المشروع  لهذا  الوقف 
سيكون  الوقفي  التجاري 
تمويل  في  كبير  مردود  له 
من  يعمل  التي  الوقف  برامج 
تنمية  في  لإلسهام  خاللها 
اليمن عبر مجموعة من البرامج 
النوعية لبناء القدرات وتطوير 
المجتمع  وتوعية  المؤسسات 
والمحبة  التعايش  بثقافة 
والتعاون في إطار خطة تنمية 
الوقف  أهداف  تحقق  شاملة 
اليمن  الجديد  اليمن  لبناء 

السعيد بعون الله

المحسن الكريم : 



للتبرع عبر حساباتنا

 أو عبر زيارتكم لمقر لوقف
ÇOBANÇEŞME MAH. SANAYİ CAD. NO: 44 

NİSH İSTANBUL B BLOK KAT12 DAİRE NO: 141 
BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL

 للتبرع
عبر موقعنا 
االلكتروني

veysvakfi.com




