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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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شــارك وقف_أويــس القــرين يف املعــرض الثالــث للمنظــات األهليــة يف العــامل اإلســامي 
والــذي انعقــد يف مدينــة إســطنبول للفــرة مــن 17-18 نوفمــر 2018 وشــارك فيــه 175 منظمــة مــن 

ــة 40 دول

ــدة  ــان وح ــامي لض ــامل اإلس ــة يف الع ــات االهلي ــاد املنظ ــاعي اتح ــن مس ــرض ضم أىت املع
ــورت  ــي ك ــتاذ ع ــاد األس ــام لاتح ــن الع ــات األم ــب ترصيح ــامي بحس ــامل اإلس ــف الع وتكات

ــرة  ــى فك ــوا ع ــر تعرف ــن 1000 زائ ــر م ــرض أك ــرين يف املع ــس الق ــف أوي ــاح وق ــد زار جن ــذا وق ه
الوقــف وأهدافــه ورؤيتــه املســتقبلية يف تنميــة اليمــن وكان أبــرز الزائريــن وزيــر الشــباب والرياضــة 
الــريك الســيد محمــد قصــاب أوغلــو واألســتاذ عــي كــورت األمــن العــام التحــاد املنظــات األهليــة 
ــاروق  ــر ف ــتاذ عم ــريك واألس ــر ال ــال األحم ــس اله ــك رئي ــرم كن ــور ك ــامي والدكت ــامل اإلس يف الع

مستشــار رئيــس الــوزارء ســابقاً والعديــد مــن الشــخصيات الرســمية واألهليــة اليمنيــة والركيــة 

قــدم الوقــف يف جناحــه عــر الشاشــة املرئيــة فكــرة مختــرصة عنــه باللغــات الثــاث العربيــة 
واالنجليزيــة والركيــة باإلضافــة إىل املطبوعــات التعريفيــة بالوقــف

ــاح  ــتاذ ص ــه األس ــن قدم ــن اليم ــور ع ــن مبح ــة باليم ــدوة الخاص ــف يف الن ــارك الوق ــد ش ــذا وق ه
ــدول  ــوار أو ل ــدول الج ــواء ل ــراتيجية س ــن االس ــة اليم ــن أهمي ــه ع ــدث في ــف تح ــس الوق ــس رئي باتي
املنطقــة بأكملهــا وخصائــص اليمــن مــن أيــام الرســول عليــه الصــاة والســام حتــى وقتنــا الحــارض.

وقف أويس القرني يشارك في معرض الدولي 
الثالث للمنظمات األهلية في العالم اإلسالمي 
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زار ســعادة الســفري الســابق #لركيــا يف اليمــن األســتاذ / فضــي تشــورمان #وقف_أويــس_
القــرين مبقــره يف مدينــة اســطنبول يــوم األربعــاء املوافــق 28 نوفمــر 218 واطلــع عــى فكــرة 

الوقــف وأهدافــه ورؤيتــه وبرامجــه يف تنميــة اليمــن مســتقبا بــإذن اللــه 

ــن  ــة اليم ــة ونهض ــى تنمي ــره ع ــه وأث ــف وفكرت ــه بالوق ــفري إعجاب ــارات دون الس ــجل الزي ويف س
ــة ــادرة الهام ــذه املب ــم له ــاون والدع ــع إىل التع ــا الجمي داعي

كان يف اســتقباله األســتاذ #صاح_باتيــس رئيــس الوقــف واألســتاذ صــاح الديــن القيــايض املديــر 
التنفيــذي للوقــف وعــدد مــن رجــال األعــال والشــخصيات اليمنيــة املقيمــة بركيــا

سفير تركيا السابق يزور
 وقف أويس القرني
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فاعل خير يتبرع بمزرعة زيتون لوقف أويس القرني
في مدينة بورصة بتركيا 

قال أمي مينية وأحب اليمن

زارنــا للوقــف فاعــل خــري مــن إحــدى الــدول الشــقيقة وبرشنــا بــأن لديــه مزرعــة زيتــون يريــد التــرع 
بثلثــي خراجهــا لكنــه عندمــا شــاهد وســمع الفكــرة واألهــداف التنمويــة الكبــرية للوقــف تــرع 

ــرياً. ــه خ ــزاه الل ــري فج ــرشوع الكب ــذا امل ــاهمة يف ه ــة كمس ــة كامل باملزرع
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بدعمكم ...ينمو وقفكم 
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  مساحة الطابق
 707 

 قيمة السهم الوقفي
م2

 يسعى الوقف المتالك طابق واحد يتكون
 من ثمان شقق سكنية

 S LIFE EKSPRES  في أبراج مشروع     
بمنطقة يني بوسنا - اسطنبول

ً



 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


