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مبادرة  السعيد  لليمن  تُرك  القرين  أويس  وقف 
إليجاد  لليمن   ومحب  ميني  لكل  تشاُركية  وقفية 
مبساهمتنا  اليمن  تاريخ  يف  نوعي   وقف  أكرب 
الوقف وأصوله  تثمري أموال  وليتيح فرصة  جميعاً 
البلدان،  جميع  يف  املتنوعة،  االستثامر  مبجاالت 
وليعود  موارده  وتنمية  الوقف  استدامة  لضامن 
َريُْعه عىل برامج ومسارات النهوض الحضاري يف 
اليمن تأسس الوقف يف مدينة إسطنبول الرتكية 
 27 بتاريخ  املحكمة  من  بحكم  له  الرتخيص  وُمِنح 
الذي  الرتيك  الوقف  قانون  وفق  2017م  مارس 

يُعد من أقوى قوانني الوقف يف العامل

نصنع أوعية وقفية استثامرية 	 
مبتكرة تؤمن موارد النهوض 

الحضاري لليمن

نتكامل مع رشكائنا يف بناء 	 
القدرات، والربامج املساندة، 

والتشبيك التخصيص

الرسالة
رواد الوقف التشاريك 
التخصيص يف نهوض 

اليمن الحضاري

الرؤية العامة

الطموح

القيم

المؤسسية
االستدامة

المبادرةالشراكة
الشفافية
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الغايات االستراتيجية
النهوض الحضاري باملجتمع اليمني خالل

الوعي المجتمعي من خالل:
إعادة صياغة الرأي العام مبا يُعزز الُهوية الوطنية 	 

الجامعة.
نرش ثقافة التعايش واحرتام التنوع، والرأي والرأي اآلخر.	 

تطوير أداء المؤسسات الحكومية واألهلية من خالل:
تعزيز أركان العمل املؤسيس.	 
تعزيز مبادئ الجودة والحوكمة.	 
بناء الرشاكات والتوأمة املؤسسية	 

بناء اإلنسان من خالل:
االهتامم باألوائل  املوهوبني  واملتميزين، وإعدادهم 	 

قادًة للمستقبل.
تطوير القيادات اإلدارية واملجتَمِعية، وتعزيز قدراتهم 	 

الوظيفية واملهارية.
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه.

أمــا بعــد فإنــه يف يــوم الثالثــاء املوافــق عــرة شــهر محــرم الحــرام مــن عــام ١٤٤٠هـــ 
أكرمنــي اللــه عــز وجــّل بزيــارة مؤسســة »وقــف أويــس القــرين«، وجلســت جلســة مباركــة 
مــع القامئــن عليها، واســتمعت منهــم إيضاحاً مفصــالً عن أهــداف املؤسســة، والخطوات 
ــوة  ــدت اإلخ ــة، فوج ــة املبارك ــذه املؤسس ــيس ه ــر يف تأس ــى اآلن للس ــت حت ــي مت الت
أصحــاب بُعــٍد يف أفكارهــم وأهدافهــم وطموحاتهــم، وإنَّ هــذه املؤسســة يُعلّق عليها 
آمــال ِجســام يف خدمــة اليمــن وأهلــه وهــي ذات بــادرة مل يُســبَق إليهــا، جديرة بــأن يقف 
إىل جانبهــا كل مــن لــه غــرٌة عــىل دينــه وإخوانــه اليمنيــن ووطنــه، وال ينبغــي أن يبخــل 
ــذه  ــاح له ــاىل النج ــه تع ــب الل ــى يكت ــوي، حت ــادي واملعن ــم امل ــد يف الدع ــردد أح أو ي

املؤسســة وحتــى تــؤيت أكلهــا وباللــه التوفيــق.
                                                                                                                            »د. عبد الوهاب بن لطف الديلمي«

شهادة غالية نعتز بها من الدكتور /
عبدالوهاب بن لطف الديلمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة
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