التقرير السنوي لفريق الخير التابع
للجنة التنمية االجتماعية
بوالية السيب
0212/1/1م
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0212/12/11م

أهم حدث في عام 0202م لفريق الخير

 . 1تحت شعار (العلم خلق) شهدت امارة عجمان بدولة االمارات العربية المتحده االحتفال السنوي بيوم
العلم في دورته الرابعة والعشرين والذي يشهد سنويا تكريم اهم الشخصيات الخليجيه المتميزة في
مجال العلم والخدمات المجتمعية.
 وتم خالل الحفل تكريم فئات عدة وهي (أصحاب الخدمات المجتمعية) و(مواطنون على دروب التميز)و(الفائزون بجائزة حميد بن راشد للثقافة والعلوم) و(حملة الشهادات العليا) (والمتميزون في مجال
التربية التعليم) و(المعلم المميز) (والطالب المميز).
 وقد شهد احتفال هذا العام تكريم (( فريق الخير)) من السلطنة ممثال بشخصية رئيسة الجمعيه رحيمةبنت حبيب المسافر وهذي هي الجائزة الثانية في غضون االشهر القليلة المنصرمه لفريق الخير المنبثق
من لجنة تنمية االجتماعية بوالية السيب.
 والسيدة رحيمة المسافر احدى الشخصيات المؤسسة والبارزه في المجال التطوعي والخيري في سلطنةعمان وتشغل منصب رئيسة فريق الخير منذ تاسيسه الى جانب عضويتها في العديد من الجمعيات
والفعاليات المجتمعيه االخرى.
 ويعتبر هذا التكريم شهادة تميز اخرى ووسام شرف اخر يتزين به تاريخ هذا الفريق بعد ان حصلعلى شهادة تميز اخرى على مستوى دول الخليج في التكريم الذي نظمته جمعية الكلمة الطيبة بمملكة
البحرين في شهر ديسمبر المنصرم وحصوله على (( وسام الساعون للخير )) .
 ويمتلك الفريق مقرا ثابتا مجهزا بوسائل االتصال واحتياجات العمل التطوعي مما يهييء فرصةمالئمه لجميع الراغبين في التطوع وخدمة المجتمع في االشتراك في الفريق وبذل يد العون والمساعده
لمن يحتاجها مما ظهر جليا في الزيادة المطردة العداد المتطوعين في الفريق الذي وصل لما يربو
على اكثر من 0333متطوع .
 وتتلخص رسالة الفريق في جملة مهمة يضعها جميع متطوعي الفريق نصب اعينهم وهي األجر وانهمفريق يسخر كفائتة وخبراته لمساعدة المحتاج مع تنميته ليصبح عضوا فعاال في المجتمع .
 .2تم تكريم الفريق على مستوى والية السيب في يوم العمل التطوعي .
 . 0تم تكريم الفريق في العيد األربعين للسلطنة من خالل جمعية المرأة العمانية في السيب .
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المشاريع التي نفذها الفريق لعام 0202م

 .1حفل تكريم  052متطوع من كل واليات السلطنة تحت رعاية والي السيب ومعالي الدكتور أحمد
الغزالي .
 .0حفل عيدية اليتيم في  02رمضان لجميع أيتام السلطنة حيث قدم لهم الهدايا ومالبس العيد ومبالغ نقدية .
 .1مشروع افطار عابري السبيل في المعبيلة الصناعية ولمدة شهر رمضان بأكمله .
 .4مشروع ( سراج ) للتوعية ضد المخدرات برنامج توعوي يخدم فئة الطالب في المدارس .
 .5مشروع افطار طالب مدرسي لكل مدارس والية السيب .
 .6مشروع االيدي العمانية المنتجة تم تدريب  15امرأة على الخياطة ثم بدؤا العمل في خياطة مالبس
االيتام للعيد وشاركوا في معرض سوق الخير .
 .2المشروع الدائم لكفالة األيتام من جميع انحاء السلطنة حيث بلغ عدد المتكفلين ( . ) 882
 .8مشروع الدائم لألسر المعسرة حيث تستلم األسرة شهريا مواد غذائية حيث بلغ عدد األسر التي تستلــم
(  ) 454أسرة .
 .9مشروع دفع رسوم للدراسة الجامعية لالسر الدخل المحدود .
. 12مشروع ترميم وتنظيف  11مسجد في والية السيب في شهر رمضان ولمدة شهر كامل .
 . 11المشاريع الموسمية -:
 تقديم كسوة عيد الفطر للسيب وبعض الواليات .
 تقديم كسوة عيد االضحى للسيب وبعض الواليات .
 تقديم إفطار صائم للسيب وبعض الواليات .
 تقديم الحقيبة المدرسية للسيب وبعض الواليات .
 تقديم زكاة الفطر للسيب وبعض الواليات .
 دفع مبالغ الحجاج من السيب وباقي الواليات .
 تم توزيع األضحية على السيب وبدية وصور والرستاق وسمايل والسويق والخابورة وازكي .
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 . 10إعصار فيت -:
قام الفريق بتقديم المساعدات العينية من ( فراشات ومخدات  +ماء  +مواد غذائية  +مالبس  +اثاث +
حصران  +ستائر و ......الخ ) الى الواليات التالية حيث بدأ الفريق بوالية السيب .
 والية السيب  /تم مساعدة  522أسرة .
 والية مصيرة  /تم مساعدة  1022أسرة .
 والية الرستاق  /تم مساعدة  52أسرة .
 جعالن  /تم مساعدة  82أسرة .
 القابل  /تم مساعدة  102أسرة .
 رمال آل وهيبة  /تم مساعدة  62أسرة .
 صور  /تم مساعدة  422أسرة.
 قريات  /تم مساعدة  622أسرة .
 العامرات  /تم مساعدة  12أسرة .
 . 11مشروع ( سـوق الخيـر ) للمالبس المستعملة الدائم تم افتتاحـه بعيـد األضحى مخصص فقـط لألسـر
المعسرة من كل أرجاء السلطنة على أن تكون األسرة لديها دراسة حالة والسوق يشمل قسم لألسر
المنتجة وقسم آخر للتأجير ويحتوي السوق على مالبس رجالي ونسائي واطفال وأحذية وشنط وكميم
والعاب وأكسسوارات وعبايات وشيل .
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أجمالي مبالغ المساعدات لعام 0202م
م

التفاصيل

المبلغ

1

صدقات عامة تدفع للحاالت الطارئة والمستحقة للصدقة

1089..

0

الزكاة وزعت على بعض االسر وعلى كسوة العيدين والحقائب والترميم

49114

1

المساعدات الدراسية

16222

4

األدوات الكهربائية
( مكيفات  +ثالجات  +غساالت  +طباخات  +سخان  .....الخ )

0112889

5

شراء فراشات وبطانيات ومخدات وبعض االثاث

551181

6

عالج لقرنية العين في ايران وبعض الحاالت داخل عمان

298185

2

ترميم مساجد وشراء ثالجات ماء سبيل في مختلف الواليات

568582

8

بناء وترميم منازل االيتام واالسر المعسرة

10266

9

شراءاجهزة مختلفة للمعاقين

1125

12

مشروع األيدي المنتجة العمانية ( مشروع الخياطة )

252

11

تقديم مبلغ لـ  05مدرسة في والية السيب وكل مدرسة  05طالب محتاج

10924

10

كراتين مواد غذائية ( إفطار صائم في شهر رمضان لألسر )

1456989

11

مواد غذائية طارئة لبعض األسر

829

14

مساعدات لاليتام مثل انقطاع كهرباء أو ايجار منزل أو مساعدات طارئة

1562

15

حج وعمرة الكثر من حملة في كل الواليات

1021182

16

مشاريع عامة قام بها الفريق

652889

12

حقائب مدرسية مع بداية العام الدراسي

4282

5

م

التفاصيل

المبلغ

18

اعصار فيت ( شراء مواد اساسية للتوزيع على االهالي )

1115981

19

مبلغ االضاحي وزعت على  8واليات

11692

02

مشروع سراج للتوعية ضد المخدرات

022

01

شراء أكفان للموتى وتوزيعها على المساجد

022

00

مشروع كفالة االيتام الشهري حيث بلغ عدد االيتام (  882يتيم)

115962

01

كفالة اسرة معسرة شهريا بالمواد الغذائية عدد االسر ( )454

126615

04

المبالغ المربوطة للحاالت المختلفة والمحددة سابقا

115222

05

المبالغ المربوطة في الحساب لكفالة األسر المعسرة

49444

06

المبالغ المربوطه في الحساب لكفالة االيتام

121128902

المجموع النهائي لحساب 0212م

61812181
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