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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.



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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إب - إقليم الجند
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جــرت يــوم  الثالثــاء 2 مــن أكتوبــر 2018 مبقــر هيئــة املنــح الرتكيــة YTB بالعاصمــة الرتكيــة أنقرة مراســم 

توقيــع برتوكــول تعــاون وتفاهــم بــن الهيئــة ووقــف أويــس القــرين تـُـرك لليمــن الســعيد

 YTB وقــع االتفاقيــة األســتاذ صــالح باتيــس رئيــس وقــف أويــس القــرين واألســتاذ عبداللــه أرن رئيــس

وعــى هامــش مراســم التوقيــع ألقــى رئيــس هيئــة املنــح الرتكيــة الســيد عبداللــه أرن كلمة رحــب فيها 

بوفــد الوقــف وأكــد عــى أوارص األخــوة والتعــاون بــن البلديــن الشــقيقن وأبــدى إعجابــه بربنامــج رواد 

ــم  ــى بدع ــج يحظ ــن وأن الربنام ــات اليم ــي احتياج ــج تلب ــات الربنام ــراً إىل أن تخصص ــاءات مش ــن كف اليم

واهتــام الهيئــة متمنيــاً للوقــف والربنامــج التميــز والنجــاح

مــن جهتــه شــكر رئيــس وقــف أويــس القــرين األســتاذ صــالح باتيــس يف ترصيحــه الجمهوريــة الرتكيــة 

قيــادة وشــعباً عــى مواقفهــم الثابتــة الداعمــة لليمــن ورشعيتــه وشــعبه املتطلــع للتنميــة واالزدهــار 

ــاح  ــاون إلنج ــى التع ــة ع ــل للهيئ ــكر الجزي ــه بالش ــاءات وتوج ــن كف ــج رواد اليم ــل برنام ــتعرض مراح واس

الربنامــج ومســاهمتهم يف موازنتــه داعيــا الهيئــات املهتمــة ورجــال األعــال للتعــاون مــع الوقف يف 

تغطيــة بقيــة تكاليــف الربنامــج حيــث يعتــرب إضافــة نوعيــة ضمــن برامــج الوقــف دون أن يكــون لــه تأثــرا 

عــى املنــح الرتكيــة عــرب اإلنرتنــت ومنــح التبــادل الثقــايف مشــراً إىل أن الربنامــج ســيبدأ تنفيــذه مــن 

العــام الجامعــي القــادم 2019 _2020

الجديــر بالذكــر أن برنامــج رواد اليمــن يحظــى باهتــام كبــر مــن الطرفــن وســيكون لــه أثــر كبــر عــى 

حــارض ومســتقبل اليمــن يف إعــداد رواد املســتقبل مــن الطــالب والطالبــات املتميزيــن الذيــن تنطبــق 

عليهــم معايــر الربنامــج بعــون اللــه

حــر التوقيــع مــن طــرف الوقــف صــالح الديــن القيــايض املديــر التنفيــذي للوقــف وتولــن رشيفــة 

مديــرة مكتــب املديــر التنفيــذي

ومــن طــرف الهيئــة ســيد يوســف نائــب الرئيــس ومــوراد كازانجــي رئيــس دائــرة الشــؤون الثقافيــة و 

العالقــات االجتاعيــة وأحمــد اطابــاش رئيــس دائــرة طــالب العــامل ونديــم اصــالن منســق الرشق األوســط 

والســيدتان ســفينج ابــرو متيــل وجريــن آردال

المهنــي والتدريــب  الفنــي  التعليــم   وزيــر 
الوقــف  يــزور 

وقف أويس القرني وهيئة المنح 
التركية يوقعان برتوكول تعاون 
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وزير النقل يزور وقف أويس القرني 

ــر 2018 يف مقــر  ــاء 30 اكتوب اســتقبل األســتاذ صالح_باتيــس رئيــس وقف_أويس_القــرين يــوم  الثالث

الوقــف مبدينــة  اســطنبول الرتكيــة وزيــر النقــل األســتاذ صالــح الجبــواين.

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

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 يف تنميــة وطننــا مــن خــالل 

الربامــج التــي يســعى الوقــف لتنفيذهــا بعــد اكتــال بنائــه كمــرشوع يليــق بحجــم #اليمــن. 

ودون معــايل الوزيــر كلمــة يف ســجل الزيــارات حيّــا فيهــا فكــرة وقــف أويــس القــرين ومبادرتــه وأنــه 

ســيكون رافــداً أساســياً مــن روافــد التنميــة يف اليمــن متمنيــاً لــه ولــكل القامئــن عليــه كل التقــدم 

والتطــور.



برنامج رواد اليمن )كفاءات(

ــال  ــع ورج ــادة املجتم ــن ق ــوا م ــرة ليكون ــن امله ــادة اليمني ــن الق ــاء كادر م ــعى إىل بن يس

األعــال والقيــادات الوطنيــة يف املســتقبل عــرب متكينهــم مــن االلتحــاق بالربنامــج يف مجــال 

البكالوريــوس والدراســات العليــا والربامــج املرافقــة لهــا.

أهداف البرنامج :

-توفر فرص التعليم يف مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا للشباب اليمني.

-متكن املشاركن يف الربنامج  من استرشاف مستقبل اليمن وتحدياته.

-تنمية املهارات القيادية عرب التدريب املبارش واملزاملة والتوجيه.

-إعــداد املشــاركن يف الربنامــج للعمــل القيــادي يف املجتمــع مــن خــالل املشــاريع والربامج 

واملبــادرات واألنشــطة  املختلفة .

مكونات البرنامج:

ــدرات  ــاء الق ــا بن ــتهدف فيه ــات نس ــا يف تخصص ــات العلي ــاالت الدراس ــباب يف مج ــم الش -دع

ــوادر والك

-التنســيق مــع الجامعــات واملؤسســات الدوليــة للرشاكــة يف تأهيــل الطــالب املشــاركن يف 

املرشوع.

-برنامج تأهيل قيادي للشباب تزامناً مع دراستهم االكادميية.
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زار األســتاذ أحمــد البحيــح وكيــل وزارة الســياحة وقــف أويــس القــرين يــوم األربعــاء املوافــق 

 2018/10/24

خــالل زيارتــه اطلــع األســتاذ البحيــح عــى فكــرة موجــزة عــن الوقــف وأهدافــه وفكرتــه وبرامجــه 

ورؤيتــه يف تنميــة اليمــن يف املســتقبل بــإذن اللــه تعــاىل 

ــتعداده  ــدى اس ــادرة وأب ــى املب ــا ع ــى فيه ــة أثن ــارات كلم ــجل الزي ــل يف س ودون األخ الوكي

للتعــاون ودعــي كل اليمنيــن ومحبــي اليمــن أن يســهموا بفاعليــة يف بنــاء هــذا املــرشوع 

العمــالق.

رافقه يف زيارته األخ سامي الحمري اإلعالمي مبكتب رئيس الوزراء 

ــايض  ــن القي ــالح الدي ــتاذ ص ــف واألس ــس الوق ــس رئي ــالح باتي ــتاذ ص ــتقباله األس كان يف اس

ــف ــذي للوق ــر التنفي املدي

وكيــل وزارة الســياحة يــزور وقــف أويــس 
القرنــي 
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بدعمكم ...ينمو وقفكم 
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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


