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اسطنبول - تركيا 

 الحديدة - إقليم تهامة



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

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

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

النهوض واالزدهار.

المبادرة التنموية 
التشاركية األفضل في 

بناء اليمن الجديد

الرؤية العامة

نبني ونؤهل .. 
نسهم في التنمية..

نحقق الرفاهية لليمن..

الرسالة

المؤسسية
الشراكة

الشفافية
الطموح

القيم
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تعز - إقليم الجند

الوثيقة الحاكمة لوقف أويس 
القرني ترك لليمن السعيد 



صياغة  إعادة  يف  اإلسهام 
الرأي العام املجتمعي لتعزيز 

الهوية الوطنية الجامعة.

النوعية  باملبادرات  االهتامم 
التي تسهم يف رفع املستوى 

املعييش للمجتمع.

اســـتثامرية  بيئـــة  صناعـــة 
تضمـــن االســـتدامة للوقف 
التنموية. ومتويل برامجـــه 

املؤسسـات  عمـل  تطويـر 
مبـا  الـرشاكات  وتكويـن 

الوقـف. أهـداف  يحقـق 

اليمنـــي  اإلنســـان  بنـــاء 
واقع  صناعة  عـــىل  القادر 

ومســـتقبل أفضـــل.

الغايات االستراتيجية
الوصول بالمجتمع اليمني الى الرفاهية 

والعيش الكريم من خالل:

veysvakfi.com

قرص سيئون 
 إقليم حرضموت
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جرى مبقر وقف أويس القرين تُرك لليمن السعيد باسطنبول توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بني 

الوقف وشبكة النامء اليمنية للمنظامت األهلية 

وعن  القيايض  عبدالله  الدين  صالح   / األستاذ   / التنفيذي  املدير  الوقف  عن  املذكرة  وقع  وقد 

الشبكة املهندس فؤاد سعيد أمني عام الشبكة

يأيت هذا التوقيع يف إطار حرص قيادة الوقف عىل عقد الرشاكات مع مختلف منظامت املجتمع 

املدين اليمنية والدولية املهتمة مبجاالت برامج النهضة والتنمية املجتمعية مبا يسهم يف 

إرساء دعائم التنمية لليمن الجديد

لتوحيد  اليمن  محبي  كل  ومع  اليمن  أبناء  مع  التواصل  إىل  يسعى  الوقف  أن  بالذكر  الجدير 

وبناء  ذاتية  موارد  المتالك  الوقف  إيجاد  خالل  من  وقدراتهم  طاقاتهم  واستثامر  جهودهم 

الربامج النوعية لتطوير أداء املؤسسات الحكومية واألهلية يف اليمن وتأهيل الكوادر القادرة 

عىل بناء املستقبل بشكل سليم وصناعة رأي عام مجتمعي يؤمن بالهوية الوطنية الجامعة 

القامئة عىل التعايش والتعاون والتفاؤل وثقافة النهضة.

توقيع اتفاق شراكة وتعاون 
بين وقف أويس القرني و

شبكة النماء اليمنية للمنظمات 
األهلية 
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 توقيع اتفافية رشاكة وتعاون
بني وقف أويس القرين تُرك لليمن السعيد

وشبكة النامء اليمنية للمنظامت األهلية



veysvakfi.comالنشرة الشهرية لوقف أويس القرني - العدد ) 3( - ابريل  2018

 مشروع شقق سكنية
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