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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 

صنعاء - إقليم آزال



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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سقطرى - إقليم حضرموت



 
اكد الدكتور #احمد_عطية وزير األوقاف واإلرشاد اليمني استعداد وزارة األوقاف 
اليمنية للتعاون املشرتك مع #وقف أويس القرين ، كان ذلك أثناء زيارته للوقف 

يف مقره #باسطنبول يوم الثالثاء املوافق 2018/5/8
واستمع معايل الوزير من األستاذ #صالح_باتيس متويل الوقف اىل رشح موجز 
لتنفيذها  الوقف  يسعى  التي  والربامج  وأهدافه  ورؤيته  وفكرته  الوقف  عن 
للمساهمة يف تنمية اليمن للوصول اىل الرفاهية التي تلبي طموحات وآمال 

أبناء الشعب اليمني 
ودون معايل الوزير كلمة يف سجل الزيارات حيّا فيها فكرة الوقف مؤكداً حرصه 

عىل التعاون املشرتك لتحقيق هذه األهداف النبيلة

يؤكــد  واإلرشــاد  األوقــاف  وزيــر 
ــه للتعــاون مــع الوقــف اســتعداد وزارت
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يف  يشارك  القرين  أويس  وقف   )UDEF( الطالبية  للمنظامت  العاملي  االتحاد  من  بدعوة 
املؤمتر الحادي عرش مبدينة اسطنبول

يف  الوقف  متويل  #صالح_باتيس   / األستاذ  برئاسة  القرين  أويس  وقف  من  وفد  شارك 
#اسطنبول  مبدينة  املنعقد  الطالبية  للمنظامت  العاملي  لالتحاد  عرش  الحادي  املؤمتر 
مختلف  من  تركيا  يف  الدارسني  الطالب  من  غفري  جمع  حرضه   12/5/2018 بتاريخ  الرتكية 
الجنسيات يف العامل وعدد كبري من الشخصيات الرسمية واألكادميية مع رئيس الجمهورية 

الرتكية رجب طيب أردوغان 
الجدير بالذكر ان االتحاد العاملي للمنظامت الطالبية )UDEF( أقام برامج وانشطة من 1 ابريل 
115 ألف طالب  45 بلد حول العامل حرضه اكرث من  75 مدينة من  12 مايو يف حوايل  وحتى 

وطالبة من 203 جنسيات مختلفة
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 بدعوة من االتحاد العالمي للمنظمات الطالبية
)UDEF( وقف أويس القرني يشارك في المؤتمر 

الحادي عشر بمدينة اسطنبول
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 مشروع شقق سكنية
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