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المبادرة الوقفية 
التشاُركية األفضل لبناء 

اليمن الجديد

الرؤية العامة

نبني وقفنا .. 
نسهم في التنمية..

نحقق الرفاهية لليمن..

الرسالة

-المؤسسية     - االستدامة 
- الشراكة     -  المبادرة
- الشفافية       - الطموح

القيم
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الوثيقة الحاكمة لوقف أويس 
القرني ترك لليمن السعيد 
مبادرة  السعيد  لليمن  تُرك  القرين  أويس  وقف 

لبناء  لليمن،  ومحب  ميني  لكل  تشاُركية  نوعية 

أكرب  يكون  بحيث  جميًعا،  مبساهمتنا  جميًعا  وقفنا 

برامج  عىل  َريُْعه  يعود  اليمن،  تاريخ  يف  وقف 

النهضة الشاملة والتنمية املستدامة يف اليمن.

تأسس يف مدينة إسطنبول الرتكية وُمِنح الرتخيص 

مارس   27 بتاريخ  الرشعية  املحكمة  من  بحكم  له 

من  يُعد  الذي  الرتيك  الوقف  قانون  وفق  2017م 

الفرصة  ويتيح  العامل  يف  الوقف  قوانني  أقوى 

مجاالت  يف  أصوله  وتطوير  الوقف  أموال  لتثمري 

لضامن  البلدان  جميع  يف  املتنوعة  االستثامر 

االستدامة للوقف وتنمية موارده. 



• الوعي املجتمعي من خالل:

- إعادة صياغة الـــرأي العام مبا يُعـــزز الُهوية الوطنية 
الجامعة.

- نرش ثقافـــة التعايش واحرتام التنـــوع، والرأي والرأي 
اآلخر.

•تطوير أداء املؤسسات 

الحكومية واألهلية من خالل:

-تعزيز أركان العمل المؤسسي.

-تعزيز مبادئ الجودة والحوكمة.
-بناء الشراكات والتوأمة 

المؤسسية

بناء اإلنسان من خالل:

املوهوبني   باألوائل   -االهتامم 
قادًة  وإعدادهم  واملتميزيـــن، 

. للمستقبل
اإلداريـــة  القيـــادات  -تطويـــر 
واملجتَمِعيـــة، وتعزيز قدراتهم 

واملهاريـــة. الوظيفيـــة 

الغايات االستراتيجية
الوصول بالمجتمع اليمني الى الرفاهية 

والعيش الكريم من خالل:
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وتقــّدر ميزانيــة الجامعــة بنحــو 47 مليــار دوالر، ومتتلــك وقفــاً ماليــاً بنحــو 36.4 مليــار دوالر، 
يتــم االســتعانة بــه ىف توفــر االحتياجــات املاليــة للجامعــة، ويــدرس ىف الجامعــة 22 ألــف 
طالــب، بينــا متتلــك 12 ألــف أكادميــى، مبــا يعنــى توفــر أكادميــى لــكل طالبــن، ويتناســب 

هــذا املعــّدل مــع أســلوب التدريــس داخــل الجامعــة.

ــم  ــة التعلي ــا قم ــت فيه ــنوات احتل ــدار س ــى م ــة، ع ــس دول ــراً، و32 رئي ــت 118 ملياردي خرّج
الجامعــى عــى مســتوى العــامل«.. إنهــا جامعــة هارفــارد، التــى تأسســت عــام  1636  مــن 
األوقــاف وُســميت بهــذا االســم نســبة إىل جــون هارفــارد الــذى أوقــف نصــف ثروتــه، وأكــر 

مــن 400 كتــاب مــن مكتبتــه لتأسيســها، وأصبحــت اآلن متتلــك أكــر مــن 12 مليــون كتــاب.

ــون  ــان ىك م ــا، وب ــاراك أوبام ــدى، وب ــون كيني ــت، وج ــن روزفل ــز، وفرانكل ــون آدام ــد ج ويُع
األمــن العــام لألمــم املتحــدة، باإلضافــة إىل بيــل جيتــس مالــك رشكــة »مايكروســوفت«، 

جامعة هاردفر



veysvakfi.orgالنشرة الشهرية لوقف أويس القرني - العدد )13( -يناير  2019

ــوم  ــة  ي ــر املؤسس ــرين يف مق ــس الق ــف أوي ــتضيف  وق ــن تس ــس اليم ــة بلقي مؤسس
الثالثــاء املوافــق ٥ مــارس 

ــة  ــه ومعرف ــف وأهداف ــرة الوق ــرض فك ــائية وع ــخصيات النس ــض الش ــوة بع ــم دع ــث ت حي
ــن  ــف لليم ــيقدم الوق ــاذا س ــة م ــالمية ومعرف ــارات اإلس ــف بالحض ــة الوق عالق

كــا تــم االتفــاق عــى عمــل مذكــرة تفاهــم بــن الوقــف واملؤسســة.... وانتهــت الجلســة 
باســتيعاب النســاء للفكــرة التــي ســيقمن بتوصيلهــا للمجتمــع النســايئ

وقف أوي القرين يف ضيافة
مؤسسة الصداقة  بلقيس اليمن 
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الحبيبــة(  يــا  )ألجلــك  بعنــوان  نســائية  أمســية  اليمــن(  نبنــي  )معــاً  مبــادرة   نفــذت 
اليمــن. بلقيــس  مؤسســة  برعايــة  201٩م  مــارس   27 املوافــق  األربعــاء   يــوم 

واســتضافة  الواســع،  عبــد  ابتســام  الكرميــة  لألســتاذة  محــارضة  األمســية  تخلــل 
الوقــف  رئيــس  باتيــس  صــالح  األســتاذ  برئاســة  القــرين  أويــس  وقــف  فريــق 
ونهضتــه. اليمــن  بنــاء  يف  ودوره  الوقــف  مــروع  بفكــرة   للتعريــف 

إثــراء  يف  الكبــر  األثــر  لهــن  وكان  مينيــة   امــرأة   ٩0 مــن  أكــر  الفعاليــة  يف  شــارك 
وســاهم  البنــاءة  واالستفســارات  الشــخصية  والتجــارب  األفــكار  بطــرح  األمســية 
اليمــن.  لبنــاء  وقفيــة  كأســهم  ريعــه  يعــود  خــري  بطبــق  الحــارضات  مــن   عــدد 

ــات يف  ــاء املقي ــن النس ــدد م ــكلها ع ــن( ش ــي اليم ــاً نبن ــادرة )مع ــر أن مب ــر بالذك الجدي
يف  واملشــاركة  الوطنيــة  الهويــة  بتعزيــز  تهتــم  املــايض  الشــهر  اســطنبول-تركيا 

املروعــات التــي تســهم يف بنــاء اليمــن.

 مبادرة معاً نبني اليمن تنفذ امسية نسائية يف

)اسطنبول بعنوان )ألجلك يا الحبيبة
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 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
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