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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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الوثيقة الحاكمة لوقف أويس 
القرني ترك لليمن السعيد 

الحديدة - إقليم تهامة



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:
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عرش بلقيس
 إقليم سبأ



الشــيخ دعيــج الشــمري عضــو مجلــس 
مقــر  يــزور  ســابقا  الكويتــي  األمــة 

القرنــي أويــس  وقــف 
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الشــيخ دعيــج الشــمري عضــو مجلــس األمــة الكويتــي ســابقا يــزور مقــر 

#وقف_أويس_القــرين تـُـرك لليمــن الســعيد ويلتقــي باملديــر التنفيــذي 

للوقــف صــاح القيــايض.

وأشــاد الشــيخ دعيــج الشــمري بأهــداف الوقــف ورؤيتــه املتمثلــة 

ــتعداده  ــا اس ــاىل مبدي ــه تع ــإذن الل ــتقبا ب ــن مس ــة اليم ــق نهض بتحقي

ــه. ــف وتطلعات ــداف الوق ــق أه ــاهم بتحقي ــا يس ــكل م ــاون ب التع
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من هو التابعي
 أويس القرني 

ــك ــن مال ــزء  ب ــن ج ــر  ب ــن عام ــس  ب ــرو  أوي ــو عم ــو  أب ــرين ه ــس الق   أوي

ــد ــن ول ــادات التابع ــن س ــن ، م ــأرب اليم ــن م ــراد م ــة م ــن قبيل ــرين ، م  الق

ــن ــأ يف اليم ونش

 أدرك زمــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ومل يــره  وقــد شــهد لــه النبــي

صــى اللــه عليــه وســلم بالصــاح واإلميــان وبــّره بوالدته وأنــه خــر التابعن

  ويحظــى أويــس القــرين مبنزلــة رفعيــة لــدى الشــعب الــريك الشــقيق
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 مشروع شقق سكنية
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