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خال  من  الجديد  االتحادي  لليمن  شاملة  تنمية  مروع 
الكرمية  الرفاهية والحياة  مبادرة تشاركية للوصول إىل 
من خال قراءة صحيحة ودقيقة للايض وتحليل للحارض 
واستراف للمستقبل وحشد الطاقات واإلمكانات املادية 

والبرية 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 واستثار طاقاتهم وقدراتهم 
ورؤيته  الوقف  حول  لالتفاف  املجاالت  كافة  يف 
ذاتية  موارد  المتاك  الوقف  إيجاد  خال  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  لحاية  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 

دوعن - إقليم حضرموت



صياغة  إعادة  يف  اإلسهام 
الرأي العام املجتمعي لتعزيز 

الهوية الوطنية الجامعة.

النوعية  باملبادرات  االهتام 
التي تسهم يف رفع املستوى 

املعييش للمجتمع.

اســـتثارية  بيئـــة  صناعـــة 
تضمـــن االســـتدامة للوقف 
التنموية. ومتويل برامجـــه 

املؤسسـات  عمـل  تطويـر 
مبـا  الـراكات  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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دار الحجر - صنعاء  إقليم آزال



لجنة تنمية املوارد يف الوقف 

تعقد اجتامعها األول 
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ــا األول  ــرين اجتامعه ــس الق ــف أوي ــوارد بوق ــة امل ــة تنمي ــدت لجن عق

ــق  ــة املواف ــوم الجمع ــطنبول ي ــة إس ــف يف مدين ــر الوق ــك يف مق وذل

2018/7/20م  وقــد تضمــن جــدول األعــامل اســتعراض مهــام اللجنــة وآليــات 

ــم  ــص تنظي ــا يخ ــة مب ــرة القادم ــا يف الف ــل له ــة عم ــل خط ــا وعم عمله

وتنميــة مــوارد الوقــف  الجديــر بالذكــر أن لجنــة املــوارد يف الوقــف هــي 

اللجنــة املختصــة بــاإلرشاف عــى إيجــاد الوقــف وتتكــون مــن مجموعــة مــن 

ــال ــذا املج ــرة يف ه ــن ذوي الخ املتطوع
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وقف أويس القرين يشارك يف املؤمتر

 التنموي لألوقاف يف األردن 

ــة ــف تنمي ــعار )الوق ــت ش ــاف يف األردن تح ــة لألوق ــر التنمي ــة مؤمت ــت فعالي  انطلق

 مســتدامة  يف الفــرة مــن 17-19 / 7/ 2018م تحــت رعايــة دولــة رئيــس الــوزراء األردين

 حيــث يشــارك يف هــذا املؤمتــر عــددا مــن الــوزراء واملتحدثــن الرســمين يف الــدول

ــاف ــة األوق ــر لثقاف ــن ن ــر م ــه املؤمت ــدف إلي ــا يه ــق م ــامية لتحقي ــة و اإلس  العربي

 التنمويــة لتعزيــز االســهامات الوقفيــة مــن خــال مبــادرات تنمويــة ومشــاريع وقفيــة

ــاف ــاع األوق ــتثمرين يف قط ــن واملس ــذب الواقف  لج

ــاً ــف ممث ــذي للوق ــر التنفيي ــايض املدي ــن القي ــاح الدي ــتاذ ص ــارك االس ــد ش ــذا وق  ه

ــر ــذا املؤمت ــاركة يف ه ــأيت املش ــعيد وت ــن الس ــرك لليم ــرين تُ ــس الق ــف أوي ــن وق  ع

 تلبيــة للدعــوة التــي وجهــت مــن قبــل األمــن العــام للمؤمتــر وانطاقــاً مــن حــرص وقف

 أويــس القــرين يف نــر ثقافــة األوقــاف التنمويــة التــي تســاعد يف نهــوض البلــدان

وتنميتهــا



veysvakfi.orgالنشرة الشهرية لوقف أويس القرني - العدد )6( -  يوليو  2018

من هنا تبدأ الحياة ...

نهديكم هذه الصور من أول مزرعة ميتلكها وقف أويس القرين تُرك لليمن السعيد

 وتــرع بهــا للوقــف فاعــل خــر جــزاه اللــه خــرا كأول نــواة وأول قطــرة نــدى نبــدأ بهــا لبنــاء

هــذا الوقــف العظيــم لتنميــة ونهضــة اليمــن إن شــاء الله

وتقع املزرعة يف  يف تركيا يف مدينة كركايل  وتبلغ مساحتها 117 ألف مر مربع 

  

أشعل شموع الخر يف املجتمع ...باألوقاف

أول مروع لوقف أويس القرين 
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 زار كل مــن األســتاذ محمــد زبــارة مديــر عــام قنــاة ســهيل الفضائيــة واألســتاذ

 عبــد الرحمــن النمــر مديــر اإلنتــاج لشــبكة املجــد الفضائيــة وقــف أويــس

ــي ــه الت ــاريعه وبرامج ــه ومش ــف وأهداف ــرة الوق ــى فك ــا ع ــرين واطلع  الق

ــاىل ــه تع ــإذن الل ــتقباً ب ــه مس ــن وتنميت ــوض باليم ــل النه ــن أج ــتنفذ م  س

ــاري ــي اليه ــتاذ ع ــن األس  زار كُل م

بالســودان اليمنيــة  الجاليــة   رئيــس 

 واألســتاذ عبــد الكريــم اليهــاري رئيس

 جمعيــة املجــد وقــف أويــس القــرين

 يف اســطنبول للتعــرف عــى الوقــف

ــه ــه وبرامج ــه ورؤيت ــه وفكرت  وأهداف

ــن ــة اليم  لتنمي

مدير عام قناة سهيل ومديراإلنتاج يف 

شبكة املجد الفضائية يزورا الوقف 

رئيس الجالية اليمنية يف السودان

يزور وقف أويس القرين 
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ــف ــر وق ــبق مق ــي األس ــة اليمن ــر الداخلي ــرب وزي ــده ال ــواء عب  زار الل

 أويــس القــرين يف مدينــة إســطنبول يــوم األربعــاء املوافــق 2018/7/11

 حيــث كان يف اســتقباله األســتاذ صــاح باتيــس متــويل الوقــف واألســتاذ

صــاح القيــايض املديــر التنفيــذي للوقــف

 هــذا وقــد اســتمع معــايل الوزيــر اىل رشح عــن فكــرة الوقــف وأهدافــه

ــن يف ــة اليم ــه لتنمي ــذا رؤيت ــه وك ــاريعه وبرامج ــي مش ــالته وماه  ورس

 .املســتقبل القريــب

وزير الداخلية األسبق يزور وقف

 أويس القرين 

بعطائكم ...

                ينمو وقفكم 
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لجنة االستثامر بوقف أويس القرين تعقد اجتامعها األول 

قــام األســتاذ / صــاح الديــن القيــايض 
املديــر التنفيــذي للوقــف يــوم األربعــاء 
إىل  بزيــارة  2018/7/18م  املوافــق 
األردنيــة  بالعاصمــة  اليمنيــة  الســفارة 
عــّان حيــث التقــى بســعادة الســفري 
األســتاذ عــي العمــراين وتنــاول اللقــاء 
تعريفــا بوقــف أويــس القــرين وأهدافــه 

ورؤيتــه ومشــاريعه وبرامجــه
الســفري  ســعادة  أبــدى  جهتــه  مــن 
إعجابــه بفكــرة وتطلعــات الوقــف مبديــا 
اســتعداده التعــاون بــكل مــا يســاهم 

ــه  ــإذن الل ــتقبا ب ــن مس ــة اليم ــس نهض ــاء أس ــهم يف بن ــا يس ــف مب ــداف الوق ــق أه يف تحقي
ــاىل. تع

تــأيت الزيــارة ضمــن خطــة الوقــف للوصــول إىل أبنــاء اليمــن والجاليــات اليمنيــة املنتــرة حــول 
العــامل للتعريــف بهــذه املبــادرة التشــاركية لتكويــن التفــاف وطنــي حولهــا وتبنيهــا ودعمهــا 

كل حســب قدرتــه تحــت شــعار معــا نبنــي اليمــن الجديــد

املدير التنفيذي للوقف يزور 

السفارة اليمنية باالردن

 عقــدت لجنــة االســتثامر بوقــف أويــس القــرين اجتامعهــا األول يف مقــر الوقــف مبدينــة

 اســطنبول يــوم الجمعــة 2018/7/13

 وقــد تضمــن جــدول األعــامل اســتعراض مهــام اللجنــة وآليــات العمــل ووضــع املوجهــات

 لخطــة عملهــا يف الفــرة القادمــة
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 مشروع شقق سكنية



 أو عبر زيارتكم لمقر لوقف
ÇOBANÇEŞME MAH. SANAYİ 
CAD. NO: 44 NİSH İSTANBUL 
B BLOK KAT12 DAİRE NO: 141 

BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL

للتبرع عبر حساباتنا
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