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الوثيقة الحاكمة لوقف أويس 
القرني ترك لليمن السعيد 
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.

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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المحويت - إقليم تهامة
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ــس 27 ــس الخمي ــوم أم ــرين ي ــس #وقف_أويس_الق ــس رئي ــتاذ #صالح_باتي ــتقبل األس  اس

ــرزاق ــور عبدال ــتاذ الدكت ــة األس ــطنبول الرتكي ــة #اس ــف مبدين ــر الوق ــبتمرب 2018 يف مق  س

ــي ــب املهن ــي والتدري ــم الفن ــر التعلي ــول وزي ــى األش  يحي

 واســتمع معــايل الوزيــر إىل رشح موجــز عــن الوقــف وفكرتــه ورؤيتــه وأهدافــه القامئــة

 عــى املبــادرة التشــاركية التــي يســتطيع مــن خاللهــا كل مينــي ومحــب لليمــن أن يكــون لــه

 ســهم وقفــي أو أكــر لوالديــه ومــن يحــب لنبنــي وقفنــا جميعــا بتعــاون الجميــع ونســهم

ــه ــال بنائ ــد اكت ــا بع ــف لتنفيذه ــعى الوق ــي يس ــج الت ــالل الربام ــن خ ــا م ــة وطنن  يف تنمي

 .كمــروع يليــق بحجــم #اليمــن

 ودون معــايل الوزيــر كلمــة يف ســجل الزيــارات مبديــا ســعادته بزيــارة الوقــف واطالعــه

 عــى فلســفته وأهدافــه وبرامجــه ودور هــذه املبــادرة يف تفعيــل املجتمــع ومؤسســاته

املدنيــة يف التنميــة املجتمعيــة املســتدامة

واختتم كلمته بأن الوقف عمل نوعي مبتكر متمنياً استمراريته وتوسيعه

المهنــي والتدريــب  الفنــي  التعليــم   وزيــر 
الوقــف  يــزور 
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ــبت 22  ــوم الس ــرين الي ــس #وقف_أويس_الق ــس رئي ــتاذ #صالح_باتي ــتقبل األس اس

ســبتمرب 2018 يف مقــر الوقــف مبدينــة #اســطنبول الرتكيــة الدكتــور عبدالرقيــب فتــح 

وزيــر اإلدارة املحليــة رئيــس اللجنــة العليــا لإلغاثــة والوفــد املرافــق لــه 

ــه  ــه وأهداف ــه ورؤيت ــف وفكرت ــن الوق ــز ع ــر إىل رشح موج ــايل الوزي ــتمع مع واس

ــب  ــي ومح ــا كل مين ــن خالله ــتطيع م ــي يس ــاركية الت ــادرة التش ــى املب ــة ع القامئ

لليمــن أن يكــون لــه ســهم وقفــي أو أكــر لوالديــه ومــن يحــب لنبنــي وقفنــا جميعــا 

بتعــاون الجميــع ونســهم يف تنميــة وطننــا مــن خــالل الربامــج التــي يســعى الوقف 

لتنفيذهــا بعــد اكتــال بنائــه كمــروع يليــق بحجــم #اليمــن. 

ــس  ــف أوي ــرة وق ــا فك ــا فيه ــارات حيّ ــجل الزي ــة يف س ــر كلم ــايل الوزي ودون مع

ــالته  ــف ورس ــة الوق ــار لثقاف ــادة االعتب ــة يف إع ــة هام ــه لبن ــه وأن ــرين ومبادرت الق

ــع. ــة املجتم لخدم

مؤكــدا أن أمــال جديــدا رغــم كل الصعوبــات بــدء يشــع مــن خــالل هــذا الوقــف متمنيــا 

للقامئــن عليــه كل التقــدم والنجــاح

رافــق الوزيــر الدكتــور محمــد حســن عبدالرحمــن مستشــار مجلــس الــوزراء للشــؤون 

اإلنســانية والدكتــور محمــد الســودي رئيــس مؤسســة الربكــة.

العليــا  اللجنــة  رئيــس  المحليــة  اإلدارة  وزيــر 
الوقــف  يــزور  لإلغاثــة 
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أوقف ولو قليالً ...ينمو عند الله كثريا
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وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد اليمنية يزور الوقف 

اســتقبل األســتاذ صــالح باتيــس رئيــس وقــف أويــس القــرين يــوم أمــس الثالثاء 

18 ســبتمرب 2018 يف مقــر الوقــف مبدينــة اســطنبول الرتكيــة األســتاذ عبدالســالم 

الخديــري وكيــل وزارة األوقــاف واإلرشــاد اليمنية

واســتمع ســعادة الوكيــل اىل رشح موجــز عــن الوقــف وفكرته ورؤيتــه وأهدافه 

القامئــة عــى املبــادرة التشــاركية التــي يســتطيع مــن خاللهــا كل مينــي ومحــب 

ــا  ــي وقفن ــب لنبن ــن يح ــه وم ــر لوالدي ــي أو أك ــهم وقف ــه س ــون ل ــن أن يك لليم

ــي  ــج الت ــالل الربام ــن خ ــا م ــة وطنن ــهم يف تنمي ــع ونس ــاون الجمي ــا بتع جميع

ــن  ــم اليم ــق بحج ــروع يلي ــه كم ــال بنائ ــد اكت ــا بع ــف لتنفيذه ــعى الوق يس

ــات  ــق طموح ــال وتحقي ــل النض ــاؤه يف كل مراح ــا أبن ــي قدمه ــات الت والتضحي

وآمــال أبنــاء الشــعب اليمنــي وبنــاء اليمــن الجديــد اليمــن الســعيد بعــون اللــه 

ــف  ــرة الوق ــا فك ــا فيه ــارات حيّ ــجل الزي ــة يف س ــل كلم ــعادة الوكي ودون س

ــادرة  ــذه املب ــر ه ــم ون ــاون والدع ــتعداده للتع ــه واس ــداً حرص ــه مؤك ومبادرت

ــة. ــداف النبيل ــذه األه ــق ه وتحقي



وقف أويس القرني يبني استراتيجيته للتسويق
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عقــد وقــف أويــس القــرين يــوم الســبت 15 /2018/9م مبدينــة إســطنبول ورشــة عمــل 

ــة  ــا كوكب ــارك فيه ــرين ( ش ــس الق ــف أوي ــويق لوق ــرتاتيجيات التس ــاء اس ــوان )بن بعن

ــات  ــة ومنظ ــركات التجاري ــويق يف ال ــرباء بالتس ــن وخ ــال واإلعالمي ــال األع ــن رج م

ــدين  ــع امل املجتم

تناولــت محــاور الورشــة أهــداف ومــؤرشات األداء واملبادرات التي ســتُتبع يف التســويق 

ــن  ــم اليم ــف بحج ــاء وق ــل بن ــن أج ــاركية م ــه التش ــى مبادرت ــة ع ــف القامئ ــرة الوق لفك

ــتطيع أن  ــف وال يس ــم وق ــون له ــب أن يك ــن يرغ ــب لليم ــي ومح ــتطيع كل مين ــث يس بحي

يبنيــه مبفــرده ولكــن بتعــاون الجميــع نســتطيع أن نبنــي وقــف الجميــع لتنميــة وطــن 

الجميــع تحــت شــعار )معــاً نبنــي اليمــن الجديــد( وقفــاً يعــود ريعــه عــى تنفيــذ برامــج 

تنمويــة تســهم يف تحقيــق النهضــة لليمــن يف كافــة املجــاالت بعــون اللــه تعــاىل.
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 مشروع شقق سكنية



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

أو عبر حساباتنا:

للتبرع الكترونيًا عبر موقعنا: 
WWW.VEYSVAKFI.ORG

ORG

ORG


