
النشرة االلكترونية
لشهر  يناير  2019

العدد )12(
اسطنبول - تركيا 

ORG

ORG

 تهامة - إقليم تهامة



المبادرة التنموية 
التشاركية األفضل في 

بناء اليمن الجديد

الرؤية العامة

نبني ونؤهل .. 
نسهم في التنمية..

نحقق الرفاهية لليمن..

الرسالة

المؤسسية
الشراكة

الشفافية
الطموح

القيم

 veysvakfi.ORGالنشرة الشهرية لوقف أويس القرني - العدد )12( يناير   2019

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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يف ســابقة منــذ إطــاق فكــرة ومبــادرة #وقف_أويس_القــرين ربــة أرسة مينيــة وابنتهــا 
يرســلن ذهبهــن مــع رب األرسة كأســهم وقفيــة لهــن وألهلهن وألفــراد أرستهن واســتجابة 
لدعوتنــا مــن أجــل بنــاء أكــر وقــف يف تاريــخ اليمــن الحديــث هدفــه بنــاء وتنميــة ونهضــة 

ليمن ا

يقولــون ثقتنــا باللــه أوالً ثــم بكــم يف وقــف أويــس القــرين تجعلنــا نقــدم هذا رغــم الحاجة 
ولكــن الوطــن أغىل .

لذلــك مــع كل منــوذج ميــاين رائــع كهــذه األرسة تــزداد عزميتنــا وثقتنــا أننا سنســتعيد اليمن 
ــرى كل أرسة  ــوف ن ــن وس ــب لليم ــه األرض ومح ــىل وج ــي ع ــاون كل مين ــا بتع ــه مع ونبني
مينيــة تقــدم لــكل فــرد فيهــا ســهام وقفيــا ١٠٠ دوالر وســوف نتفــوق عــىل الشــعوب التي 
نهضــت مــن تحــت ركام الحــروب مثــل راونــدا واليابــان واملانيــا وجنــوب افريقيــا وســنغافورا 

وغريهــا

 أسرة تتبرع بذهبها لوقف أويس القرني
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 فاعــل خيــر يهــدي وقــف أويــس  القرني ســيارة إعجابــًا بالفكرة ومســاهمة 
فــي إنجاحهــا كونهــا تهــدف لبنــاء أكبــر وقــف فــي تاريخ  اليمن بمســاهمة 
كل يمنــي ومحــب لليمــن قيمــة الســهم الوقفــي 100$ يتــم تطويرهــا 
واســتثمارها لُينفــق ريعهــا علــى برامــج التنميــة و النهضة الشــاملة لليمن 

بعــون اللــه.
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ÇOBANÇEŞME MAH. SANAYİ 
CAD. NO: 44 NİSH İSTANBUL 
B BLOK KAT12 DAİRE NO: 141 

BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL
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