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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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المحويت - إقليم تهامة
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التقــى األســتاذ صــاح باتيــس رئيــس وقــف أويــس القــرين اليــوم االثنــن 10 ديســمرب 2018 
يف مقــر الوقــف مبدينــة #اســطنبول الرتكيــة األســتاذ نــر طــه مصطفــى مستشــار رئيــس 

الجمهوريــة للشــؤون اإلعاميــة والثقافيــة 

واســتمع معــايل املستشــار إىل رشح موجــز عــن الوقــف وفكرتــه ورؤيتــه وأهدافــه 
القامئــة عــى املبــادرة التشــاركية التــي يســتطيع مــن خالهــا كل مينــي ومحــب لليمــن أن 
يكــون لــه ســهم وقفــي أو أكــر لوالديــه ومــن يحــب لنبنــي وقفنــا جميعــا بتعــاون الجميــع 
ونســهم يف تنميــة وطننــا مــن خــال الربامــج التــي يســعى الوقــف لتنفيذهــا بعــد اكتــال 

بنائــه كمــروع يليــق بحجــم #اليمــن. 

ــه  ــف ومبادرت ــرة الوق ــا فك ــا فيه ــارات حيّ ــجل الزي ــة يف س ــار كلم ــايل املستش ودون مع
ــى  ــت ع ــا تأسس ــا ألنه ــن نوعه ــدة م ــة فري ــا تجرب ــداد كونه ــق والس ــا التوفي ــا له متمنيً

ــن  ــاس مت أس

مؤكــداً ثقتــه بأنهــا ســتتطور بشــكل رسيــع وإيجــايب وســيجني اليمنيــون نتائجهــا اإليجابيــة 
عــا قريــب بــإذن اللــه تعــاىل. 

مستشار رئيس الجمهورية اليمنية يزور الوقف
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بدعمكم ...ينمو وقفكم 
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 أو عبر زيارتكم لمقر الوقف:
ÇOBANÇEŞME MAH. SANAYİ 
CAD. NO: 44 NİSH İSTANBUL 
B BLOK KAT12 DAİRE NO: 141 
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أو عبر حساباتنا:

للتبرع الكترونيًا عبر موقعنا: 
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