
النشرة االلكترونية
لشهر  ابريل   2019

العدد )15( اسطنبول - تركيا 

ORG

ORG

جزيرة سقطرى - إقليم حضرموت



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  عى  َريُْعه  يعود  اليمن،  تاريخ  يف  وقف 

النهضة الشاملة والتنمية املستدامة يف اليمن.

تأسس يف مدينة إسطنبول الركية وُمِنح الرخيص 

مارس   27 بتاريخ  الرشعية  املحكمة  من  بحكم  له 

من  يُعد  الذي  الريك  الوقف  قانون  وفق  2017م 

الفرصة  ويتيح  العامل  يف  الوقف  قوانن  أقوى 

مجاالت  يف  أصوله  وتطوير  الوقف  أموال  لتثمري 

لضان  البلدان  جميع  يف  املتنوعة  االستثار 

االستدامة للوقف وتنمية موارده. 



• الوعي املجتمعي من خالل:

- إعادة صياغة الـــرأي العام مبا يُعـــزز الُهوية الوطنية 
الجامعة.

- نرش ثقافـــة التعايش واحرام 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:

املوهوبن   باألوائل   -االهتام 
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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اســتقبل األســتاذ صــاح الديــن القيــايض املديــر التنفيــذي لوقــف أويــس القــرين يــوم الســبت 
27 أبريــل 2019 يف مقــر الوقــف مبدينــة اســطنبول الرتكيــة األســتاذ الدكتــور خالــد الوصــايب نائــب 

وزيــر التعليــم العــايل اليمنــي

واســتمع ســعادة النائــب إىل رشح موجــز عــن الوقــف وفكرتــه ورؤيتــه وأهدافــه القامئــة عــى 
ــهم  ــه س ــون ل ــن أن يك ــب لليم ــي ومح ــا كل مين ــن خاله ــتطيع م ــي يس ــاركية الت ــادرة التش املب
وقفــي أو أكــر لوالديــه ومــن يحــب لنبنــي وقفنــا جميعــا بتعــاون الجميــع ونســهم يف تنميــة 
وطننــا مــن خــال الربامــج التــي يســعى الوقــف لتنفيذهــا بعــد اكتــال بنائه كمــروع يليــق بحجم 
اليمــن والتضحيــات التــي قدمهــا أبنــاؤه يف كل مراحــل النضــال وتحقيــق طموحــات وآمــال أبنــاء 

الشــعب اليمنــي وبنــاء اليمــن الجديــد اليمــن الســعيد بعــون اللــه 

ودون ســعادة النائــب كلمــة يف ســجل الزيــارات حيّــا فيهــا فكــرة الوقــف ومــا ملســه مــن عمــل 
مؤســي وفكــرة جديــدة تســتحق أن يتكاتــف الجميــع مــن أجــل إنجاحهــا. 

رافــق ســعادة النائــب األســتاذ طــارق مطهــر امللحــق الثقــايف بســفارة اليمــن برتكيــا واألســتاذ 
عبداملعــز عقــان املســؤول املــايل واإلداري بالســفارة 

وحــر اللقــاء مــن جانــب الوقــف األســتاذ محمــد النهــاري مديــر اإلعــام والتســويق اإللكــرتوين 
واألســتاذ محمــد حمــزة منســق برنامــج رواد اليمــن . 

نائب وزير التعليم العايل يزور وقف أويس القرين 



بدعــوة مــن البنــك اإلســامي للتنميــة يشــارك #وقف_أويس_القــرين يف االجتــاع 
الســنوي الرابــع واألربعــن ملجموعــة البنــك املنعقــد يف مدينــة #مراكــش باململكــة 

التحــول يف عــامل  املغربيــة تحــت شــعار 
التنميــة  ألهــداف  الطريــق  التغــُر:  رسيــع 
املســتدامة خــال الفــرتة مــن 3 إىل 6 أبريــل 

.2019

وعــى هامــش املؤمتــر ســيتم مناقشــة 
ــن  ــاون م ــك للتع ــف والبن ــن الوق ــة ب العاق
أجــل بنــاء وتنميــة #اليمــن مبشــاركة معــايل 
ــي  ــدويل اليمن ــاون ال ــط والتع ــر التخطي وزي

ــوج. ــب الع ــور نجي الدكت

ــس  ــاح باتي ــتاذ / ص ــف األس ــن الوق ــر م ح

ــف  ــس الوق رئي

وتعــد هــذه املشــاركة مــن األهميــة مبــكان 
لانطــاق نحــو بنــاء الوقف ورســم خططــه االســرتاتيجية وبنــاء رشاكات فاعلة مــع الجهات 
ذات العاقــة مــن شــأنها أن تســهم يف دعــم الوقــف وتحقيــق أهدافــه املرجــوة للبنــاء 

والتنميــة يف اليمــن

وقف أويس القرين يشارك يف االجتامع السنوي الـ 44

 ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية باملغرب

ــاركة  ــدارس مبش ــال للم ــادة األطف ــول إع ــدوة ح  ن

عــدد مــن املنظــات الدوليــة ذات العالقــة ضمــن 

فعاليــات املؤمتــر ال ٤٤ للبنــك اإلســالمي للتنميــة 

ــة ــة املغربي ــش باململك ــة #مراك ــد مبدين املنعق

فعاليــات  يف  #وقف_أويس_القــرين  يشــارك 

هــذا املؤمتــر الهــام بدعــوة مــن البنــك عــى 

اللــه طريــق الرشاكــة والتعــاون بعــون 



ــن  ــيقي ب ــامع تنس ــة اجت ــة اليمني ــدويل بالجمهوري ــاون ال ــط والتع ــاركة وزارة التخطي ــة ومش برعاي

#وقف_أويس_القــرين وصنــدوق التضامــن اإلســالمي للتنميــة  عــى هامــش املؤمتــر ال ٤٤ للبنــك 

ــة  ــة املغربي ــش باململك ــة #مراك ــة مبدين ــالمي للتنمي اإلس

عقــد الخميــس ٤ ابريــل ٢٠١٩م مبدينــة #مراكــش باململكــة املغربيــة اجتــاع تنســيقي بــن وقــف أويــس 

ــال  ــة ممث ــالمي للتنمي ــس و#صندوق_التضامن_اإلس ــتاذ #صالح_باتي ــف األس ــس الوق ــال برئي ــرين ممث الق

بالدكتــور #وليد_الوهيــب املديــر العــام للصنــدوق و األســتاذ #أزهري_قاســم_أحمد رئيــس فريــق حشــد 

املــوارد بالصنــدوق واألســتاذ #جال_الســيد املنســق العــام بالصنــدوق وبرعايــة ومشــاركة فاعلــة مــن 

وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل بالجمهوريــة اليمنيــة الدكتــور #نجيب_العــوج ومعــه وكيــل الــوزارة 

الدكتــور #محمد_الحــاوري وبحســب جــدول أعــال االجتــاع تــم االتفــاق عــى ســبل التنســيق والتعــاون 

ــاء وتنميــة اليمــن والعمــل عــى فتــح  املشــرك لدعــم الوقــف وتنفيــذ برامجــه التنمويــة الهادفــة لبن

صنــدوق اإلحســان لتنميــة اليمــن الــذي ميولــه صنــدوق التضامــن بالبنــك االســالمي للتنميــة بنســبة ٢٠% 

والتعــاون مــع وقــف أويــس القــرين لحشــد املــوارد بنســبة ٨٠% ليصبــح هــذا الصنــدوق ممــوال رئيســيا 

لربامــج الوقــف مســتقبال ان شــاء اللــه 

كــا تــم بحــث ســبل التعــاون وتعزيــز العالقــات والتنســيق مــع املنظــات الدوليــة ذات العالقــة مــن أجــل 

تنفيــذ املنــح والربامــج التــي تعــود بالنفــع للمواطــن اليمنــي وخاصــة الطــالب املتميزيــن واملوهوبــن 

والكــوادر اإلداريــة والتطويــر املؤســي  ،وتــم االتفــاق عــى توقيــع بروتوكــول تعــاون بــن الصنــدوق 

ووزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل بهــدف تشــجيع املبــادرات النوعيــة باليمــن 

حرض االجتاع األستاذ #عيل_الرشيف القنصل بالسفارة اليمنية باململكة املغربية
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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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