نبذة عن جمعية دار العطاء
دار العطــاء هــي جمعيــة خيريــة ومؤسســة تطوعيــه غيــر ربحيــة تقــدم خدماتهــا للفقــراء فــي الســلطنة
تــم تأسيســها فــي عــام 2002م و ســجلت رســميًا كجمعيــة خيريــة فــي عــام 2006م مــن قبــل وزارة التنميــة
اإلجتماعيــة.
فــى الوقــت الحالــي و لتأميــن حلــول عاجلــة للمعســرين تعمــل جمعيــة دار العطــاء علــى توفيــر االحتياجات
األساســية للمعيشــة كالغــذاء و الســلع التموينيــة وغيرهــا .ولكــن الهــدف األساســي للجمعيــة هــو تمكين
النــاس و مســاعدتهم علــى تغييــر أوضاعهــم اإلجتماعيــة نحــو األفضــل مــن خــال التعليــم والتدريــب ومــن
ثــم الحصــول علــى فــرص عمــل مناســبة أو إقامــة المشــاريع الصغيــرة الناجحــة .بالطبــع ال يمكننــا تجاهــل
المعســرين وإحتياجاتهــم اآلنيــة ولكننــا نتعامــل مــع الوضــع علــى أنــه مؤقــت بحيــث نســاعدهم علــى
وجــود حلــول لتحســين حالتهــم اإلجتماعيــة بشــكل مســتدام .
كجمعيــة خيريــة لدينــا حاليــً عــدد مــن البرامــج ألنشــطة مختلفــة كبرنامــج رعايــة األســر وبرنامــج رعايــة
طلبــة المــدارس وبرنامــج التمكيــن وبرنامــج اإلغاثــة مــن الكــوارث وغيرهــا مــن األنشــطة المرتبطــة بالقيــم
اإلســامية كتقديــم المســاعدات فــى رمضــان واألعيــاد وغيرهــا مــن المناســابات.
فــى الوقــت الحالــي أنشــطتنا معظمهــا مقدمــة للمواطنيــن فــي محافظــة مســقط وذلــك لمحدوديــة
المــوارد المتاحــة ,ولكــن إســتراتيجيتنا هــي التوســع فــى جميــع محافظــات ومــدن الســلطنة  .حتــى اآلن
يعتبــر أول برامجنــا هــو حملــة مســاعدات فــى رمضــان والتــي القــت إقبــال كبيــر مــن الرعــاة لدينــا .مــع
العلــم أن الجمعيــة تقــدم فقــط المســاعدات العينيــة مــن طعــام ومــوارد وال تقــدم أمــوال بشــكل نقــدي إال
إذا كانــت مــن امــوال الــزكاة.

1

الكادر الوظيفي بجمعية دار العطاء

المسمى الوظيفي

العدد

مديرة الجمعية

1

مديرة التسويق

1

مصمم جرافيك

1

منسقة الجمعية

1

المحاسب

2

منسقة لجنة األسر

1

مندوب عالقات عامة

2

امين مكتبه ( مشروع مكتبتي)

1

سائق ( مشروع مكتبتي)

1

اإلجمـــــــالي

11
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2

البرامج الموجودة واإلنجازات الخاصة بكل برنامج

أ

برنامج رعاية االسر
المشاريع المنفذة
العدد

المبالغ المدفوعة
بالريال العماني

1

مساكن تم استالمها خال ل
العام

13

137572

2

تكملة بناء مسكن

3

9550

3

صيانة لمسكن

10

34110

4

صيانة و اضافة

1

2700

5

إضافة
اإلجمـــــــالي

3
30

9254
193186

م

نوع المساعدة

األدوات المنزلية التي تم توزيعها خالل العام
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

نــــــــوع
الجهـــــــــــــــــاز
جهاز تكييف
ثالجة
غسالة
طباخة
تلفزيون
آلة خياطة
سخان ماء
سجاد(قطع)
حاسب آلي
خزانات مالبس
فرش للنوم
بطانيات
مخدات
فريزر

العـــــــــــــــــــدد
185
40
40
35
6
1
1
65
25
55
170
150
75
1
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مساعدات متفرقة لألسر
م

نوع المساعدة المقدمة

العدد

المبالغ المدفوعة بالريال العماني

1

سداد دين

42

( 117365من الزكاه)

2

دفع إيجار

12

( 20630منها  12650من الزكاه)

3

تركيب ستائر لمساكن جديدة

20

2620

4

رسوم عالج

3

1195

5

رسوم توصيل الماء و الكهرباء

16

3915

6
7
8
9
10
11

تكاليف سفر احداث للعمرة
شراء تذكرة سفر
شراء حفاظات وحليب
اضاحي صدقة
اطعام مسكين
زكاة الفطر

9
1
2
82
165
336

720
98
400
3619
330
504
151396

اإلجمـــــــالي
أجهزة طبية مساعدة
م

نوع الجهاز

العدد

المبالغ المدفوعة بالريال
العماني

1

نظارة طبية

1

30

2

بطاريات لسماعات االذن
لمدرسة األمل للصم

-

970

3

سماعة أذن

2

516

4

صيانة كرسي متحرك
لمستشفى خولة

1

242

5

أسرة طبية

3

متبرع بها

6

كرسي متحرك كهربائي

1

1250

49
1

متبرع بها
368
3376

7
8

كراسي متحركة
جهاز تكثيف اكسجين
اإلجمـــــــالي
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معلومات عامة عن لجنة األسر
الوالية

الزيارات الميدانية خالل عام 2013م
األسر الجديدة التي تمت
مساعدتها بمؤن غذائية خالل
عام 2013م
األسر التي تم إيقاف المساعدة
عنها
األسر المكفولة من الجمعية
حتى نهاية عام 2013م

مسقط

مطرح

40

18

العامرات بوشر السيب
15

3

49

اخرى اإلجمالي
52

177

-

2

3

-

1

2

8

-

-

1

1

1

4

7

17

30

21

5

23

11

107

برنامج رعاية طلبة المــــــدارس

أعداد المستفيدين بالحقيبة المدرسية والزي المدرسي واألدوات المدرسية من المدارس
البيان

عدد الطلبة المستفيدين

عدد المدارس

حقيبة و زي

3494

36

حقيبة فقط

894

 +9القرية المتعلمة

زي فقط

78

2

اإلجمالــــي

4466

 + 47القرية المتعلمة

أعداد المستفيدين بالحقيبة المدرسية والزي المدرسي واألدوات المدرسية من أسر العطاء
البيان

عدد المستفيدين

حقيبة +زي

175

حقيبة فقط

313

زي فقط

14

اإلجمـــــــالي

502
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اإلجمالـي العام
البيان

عدد المستفيدين

حقيبة +زي

3669

حقيبة فقط

1207

زي فقط

92

اإلجمـــــــالي

4968

الوجبات اليومية
أعداد المدارس المستفيدة من الوجبة اليومية للعام الدراسي 2014 - 2013م

م

اسم المدرسة

عدد الطلبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

مدرسة العامرات للتعليم العام

100
86
88
100
51
70
55
75
70
70
32
28
65
85
59
75
85
31
73

مدرسة األمل للصم
مدرسة زينب األسدية
مدرسة سلطان بن أحمد
مدرسة الثريا
مدرسة الزهراء
مدرسة التوفيق
مدرسة معاذ بن جبل
مدرسة الوطية
مدرسة بوشر
مدرسة البراعة
العال
مدرسة ُ
مدرسة وادي عدي
مدرسة وادي حطاط صباحي
مدرسة زهرة المعارف
مدرسة العذيبة
مدرسة القرم
مدرسة حسان بن ثابت
مدرسة وادي حطاط مسائي
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

74
67
19
109
61
29
59
98
23
57
46
60

مدرسة الخليل بن عبد اهلل
مدرسة غال
مدرسة الوادي الكبير
مدرسة دارسيت
مدرسة روي الثانوية بنات
مدرسة التفاني للتعليم األساسي
مدرسة السلطان فيصل بن تركي
مدرسة أروى للتعليم األساسي
مدرسة سيح الظبي
مدرسة راشد بن النظر
مدرسة المآثر
مدرسة عائشة بنت مسعود العامرية

2000

اإلجمــــالي
المنح الدراسية
إحصائية عامة
م
1
2
3
4
5
6
7

العام األكاديمي
2008-2007م
2009-2008م
2010-2009م
2011-2010م
2012-2011م
2013 -2012م
2014 -2013م
اإلجمـــــــالي

العدد

بعثه كاملة

بعثه جزئية

1
8
25
6
7
8
19

1
5
21
3
4
4
2

3
4
3
3
4
17

74

40

34

مساعدات ُأخرى:
 -1شراء جهاز عرض لمدرسة البستان بمبلغ  138ريال عماني .
 -2تأثيث صف التهيئة التابع لمدرسة السيفة  2555,139ريال عماني.
 -3رسوم مواصالت للطلبة المعسرين بمدرسة األمل للصم ( من أموال الزكاة ) بمبلغ  2920ريال عماني.
 -4شراء مستلزمات صفوف التهيئة لمدرسة الخيران  365,603ريال عماني.
 -5توقيع العقد لبناء فصلين للتهئية في مدرسة سفانة بنت حاتم الطائي بوالية يتي بمبلغ 21640
ريال عماني.
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زيارات لمجموعة من المدارس إلعطائهم نبذة تعريفية عن الجمعية وبرامجها والمدارس كالتالي
اسم المدرسة
مدرسة شاطيء القرم
المدرسة االمريكية
المدرسة البريطانية
مدرسة القرم للتعليم األساسي
مدرسة الشيخ المهنا بن سلطان ()10-5
المدرسة الهندية بالغبرة

م
1
2
3
4
5
6

تاريخ الزيارة
 25فبراير 2013م
 16مارس 2013م
 17مارس 2013م
 24مارس2013م
 27مارس 2013م
 9مايو 2013م

زيارات طلبة المدارس للجمعية
 - 1زيارة طلبة مدارس الصفوة الخاصة للجمعية وأعطائهم نبذة عن الجمعية وأهمية التطوع
بتاريخ 2013/3/30م.
 - 2زيارة طلبة المدرسة الوطنية الخاصة بتاريخ 2013/11/17م.
 - 3زيارة المدرسة الوطنية الخاصة ضمن حملتهم (أزرع أمال واحصد خيرا) بتاريخ 2013/12/22م.
أنشطة بالتعاون مع المدارس
 - 1التنسيق مع  5مدارس حكومية إلختيار  80طالب لإللتقاء مع مدربين من نادي ليفربول بتاريخ
2013/3/19م .
 - 2مشروع ( النجاح من خالل خدمة المجتمع ) بالتعاون مع فندق البستان رتز كارلتون ومدرسة راشد بن
النظر بسداب ،حيث استضاف الفندق عدد  25طالب في فترتين االولى خالل شهر ديسمبر  2012م
والثانيه خالل شهر فبراير 2013م.
الهدف من المشروع :
• غرس التفكير اإليجابي لدى األطفال.
• تجهيزهم لحياتهم المستقبلية.
• غرس مبادئ العطاء و التطوع و العمل الجماعي.
• تعليمهم اإللتزام و تحمل المسؤولية.
ذلك من خالل المحاضرات والقيام بأنشطة خيرية في المجتمع كتنظيف الشاطئ القريب من
الفندق.
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برنامج القيم االسالمية
قامــت الجمعيــة بتوزيــع  5705طــرود غذائيــة خــال شــهر رمضــان المبــارك ،وذلــك بمســاهمة مــن األفــراد
والعديــد مــن الشــركات و البنــوك منهــا عمانتــل  ،تشــارترد بنــك ،بنــك صحــار وســرايا بنــدر جصــة.
إجمالي المبالغ المصروفة على هذه الطرود  123,736. 080ريال عماني.
بيان بأماكن توزيع الطرود الغذائية :
الوالية

عدد الطرود

مكان التسليم

الجهة الممولة

بوشر
مطرح
مسقط /سداب
يتي
السيفة
قنتب

100
47

فريق النداء الخيري
دائرة التنمية اإلجتماعية

الجمعية
تبرع

31
20
52
150

أمينة الوهيبي
خالد الوهيبي
سعود الجابري
--

تشارترد بنك
فندق شنغريال
تشارترد بنك
سرايا بندر جصة

العامرات
قريات
ضنك
البريمي
عبري
ينقل
صحار
لؤى
السويق
بركاء

100
100
100
228
75
25
100

دائرة التنمية اإلجتماعية

عمانتل
الجمعية
عمانتل
الجمعية
عمانتل
الجمعية

جمعية المرأة العمانية

عمانتل

جمعية المراة العمانية

جمعية المرأة العمانية

75
75
75
25
100
25

جمعية المرأة العمانية
شيخة الشحي

75

جمعية المرأة العمانية

عمانتل

جمعية المرأة العمانية

عمانتل
الجمعية

جمعية المرأة العمانية كاملة

عمانتل

75
25
100

دائر التنمية اإلجتماعية
جمعية المرأة العمانية

عمانتل
الجمعية
عمانتل
الجمعية
عمانتل
مدرسة مسقط
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الرستاق
نزوى
بدبد
سمائل
منح
بهالء

75
25
100
100
100
100
100
100

جمعية المرأة العمانية
جمعية المرأة العمانية
جمعية المرأة العمانية
دائرة التنمية اإلجتماعية
دائرة التنمية اإلجتماعية بنزوى
دائرة التنمية اإلجتماعية بنزوى

100

ادم
إزكي

عمانتل
الجمعية
عمانتل
الجمعية
الجمعية
الجمعية
عمانتل
الجمعية
عمانتل

الحمراء

100
100

جمعية المرأة العمانية

ابراء

100

دائرة التنمية اإلجتماعية

الجمعية

وادي بني خالد

100

دائرة التنمية اإلجتماعية

الجمعية

ج بني بو حسن
ج بني بو علي
دماء والطائيين
المضيبي

75
25
75
25
100
100

جمعية المرأة العمانية

الجمعية
الجمعية

جمعية المرأة العمانية
جمعية المرأة العمانية
دائرة التنمية اإلجتماعية بإبراء
دائرة التنمية اإلجتماعية

عمانتل
الجمعية
عمانتل
الجمعية
عمانتل
الجمعية

محافظة مسندم

100
99
100
400
100

جمعية المرأة العمانية

جبل شمس

102

حاتم الطائي 99229197

الجمعية

صيا وعرقي

14

سعاد الحارثي 99525591

بنك صحار

بدية
القابل
محافظة ظفار

أسر دار العطاء

30
47
320
711
22
172

األسر المعالة

110

اإلجمــــالي

5705

مناطق اخرى

دائرة التنمية اإلجتماعية ببدية
صندوق التكافل اإلجتماعي ببدية
دائرة التنمية اإلجتماعية
دائرة التنمية اإلجتماعية

الجمعية
لولو وسلطان
الجمعية
عمانتل
عمانتل

ناجية الصالح
شيخة الشحي
أمينة الوهيبي
شيخة الشحي

تبرع
تبرع
لولو وسلطان والميرة
لولو وسلطان والميرة
لولو وسلطان والميرة
الجمعية
تبرع من الرحبي
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أنشطة أخرى للجمعية خالل شهر رمضان المبارك
 - 1نصب خيمة افطار صائم في حديقة الوادي الكبير التي كانت تستقبل حوالي  300صائم يوميًا
بإجمالي 18012ريال عماني.
 - 2توفير وجبة افطار يومية في عدد  3مساجد  3660ريال عماني.
 - 3صناديق جمع المؤن الغذائية في كل من المراكز التالية سيتي سنتر (مسقط والقرم) لولو هايبر
ماركت ( الغبرة -دارسيت  -السيب)  ،مركز سلطان للتسوق ( القرم -العامرات  -الخوض) مجمع
القرم التجاري  ،جوهرة الشاطئ بيت حطاط (بناية أ)  ،بنايه الشاطئ  ،سفير هايبر ماركت  ،مارس
هايبر ماركت .
 - 4طاوالت جمع التبرعات بمجمعي سيتي سنتر مسقط القرم باإلضافة إلى عدد  5نقاط البيع بأهلين
التابعه لنفط عمان و 3فروع لبنك نزوى (في مسقط وصحار و نزوى).
كسوة العيد
عيد الفطر
• توزيع كوبونات بقيمه  19140ريال عماني وزعت على االسر المسجلة في دار العطاء وعددها  207أسرة
باالضافة الى عدد كبير من الدشاديش و االحذية و المالبس الجديدة.
•  10000ريال عماني وزعت على األسر المحتاجة في محافظة ظفار.
عيد االضحى
توزيــع كوبونــات بقيمــة  11396ريــال عمانــي و زعــت علــى االســر المســجلة فــي دار العطــاء وعددهــا 207
أســرة  100 +كوبــون وزعــت علــى طلبــة مدرســة األمــل للصــم 22 +كوبــون لأليتــام بمدرســة االبيــض 40 +
كوبــون لطالبــات كليــة الخليــج 216 ،ريــال عمانــي مالبــس لألطفــال فــي الجبــل االســود توزيــع عــدد كبيــر مــن
المالبــس و الدشــاديش و االحذيــة الجديــدة ( قيمــة كل كوبــون  10ريــاالت عمانيــة).
أضحية العيد
 -1إجمالي المبالغ المستلمة  13110ريال عماني.
إجمالــي األســر المســتفيدة  285أســرة ( 172أســر دار العطــاء  30 +أســرة فــي مســقط  67 +فــي واليــات
مختلفــة  16 +اســرة فــي المصنعــة).
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برنـــــامج التمــــــكين

اسم الدورة

عدد
المشاركات

مكان انعقاد
الدورة

المدة
من

الى

التكلفه بالريال
العماني

دورة خياطة
للمبتدئات

12

جمعية المرأة
العمانية بمسقط

2012/12/26م 2013/1/19م

 360مواصالت
 300ادوات

دورة طبخ الحلويات

4

فندق البستان

2013/2/29م 2013/3/6م

 100مواصالت

ورشة عمل التطبيقات
االدارية االلكترونية
للمبتدئين

5

دبلوم المنتسوري

25

وزارة الزراعة والثروة
السمكية
كيف تبدأ مشروعك
دورة تنشيطية
لمعلمات القرية
المتعلمة بمسقط
ورشة عمل عن كيفية
إدارة المشاريع و
تسويقها
دورة في مجال مهارات
القاء المحاضرات
لموظفات الجمعية

مركز ميثاق
للتنمية البشرية

2013/3/9م

2013/3/13م

 20مواصالت

حضانة
المنتسوري

2013/3/19م

ما زالت
مستمرة

 62500رسوم
 2590مواصالت
 4375جهاز حاسب
آلي محمول

91

والية نزوى

2013/6/23م 2013/8/29م

 3420معهد رتاج

20

مدرسة سيح
الظبي

2013/12/1م

2013/12/5م

1150

3

غرفة تجارة
وصناعة عمان

2013/9/20م 2013/10/23م

-

3

فندق بارك ان

2013/10/27م

-

200

دورة إعداد القادة

18

قاعة مطعم 360

2013/12/3م

-

 456إيجار القاعة

اإلجمـــــــــالي

181

مساعدات اخرى

شراء آلة خياطة لسيدة من قريات بمبلغ
 47.500ريال عماني
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برنامج اإلغاثه وقت الكوارث
 - 1تسيير قافلة بتاريخ 2013/5/1م محملة بالمؤن الغذائية وبالمياه إلغاثة المتضررين من األمطار في
والية قريات ( عمق الرباخ -منطقة المغره التابعة لوادي العربيين) لعدد  50أسرة ( 1500ريال عماني).
 - 2توزيع بعض المستلزمات الضرورية لبعض االسر المتضررة من االنواء المناخية في والية العامرات
بتاريخ  22نوفمبر2013م ( 304,300ريال عماني).
الفعــــــــــاليات

م

اسم الفعالية

التاريخ

المكان

صافي الدخل
بالريال العماني

المبالغ المدفوعة
بالريال العماني

1

حفل العشاء
الخيري

2013/2/17م

فندق جراند
حياة

322241

15165

2

البحث عن الكنز

2013/2/21م

فندق شنغريال

15009,500

2490,500

3

الطباخ الصغير

2013/3/31م

فندق
انتركونتيننتال

3793,900

746,100

4

حفل ترفيهي
للمتطوعين

2013/4/5م

Paint ball

-

345,900

5

مهرجان القراءة
الكبير

2013/5/2م

مركز القرم
التجاري

-

393,565

6

مسابقة العطاء
الكبرى

2013/6/2م

فندق شنغريال

77347,350

19128,155

7
8
9
10

ملتقى المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة 14
حفل القرنقشوه
اليوم العالمي
للغذاء
تدشين حافلة
مكتبتي

-17
2013/7/19م

قاعة النور

15152,700

2000

2013/7/25م

فندق شنغريال

661,640

678,060

2013/10/26م

مقر الجمعية

-

-

2013/12/17م

حديقة
االنتركونتيننتال

-

5511,500
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هيــــــــا نقـــــــــــرأ
 - 1تدشين مسابقة الكتابة لألطفال في دورتها السابعة ،تقدم للمشاركة في المسابقة مايقارب 600
مشارك من  23مدرسة حكومية وخاصة من مختلف مناطق السلطنة ،وتكونت لجنة التحكيم من
 13فرد  ،وتم التقييم وفقا للصياغة واإلستخدام اللغوي ،والموضوع ،وتأثير القصائد .وزعت الجوائز
على الفائزين البالغ عددهم  15طالب وطالبة أثناء فعالية (اليوم الكبير للكتاب ).
 - 2فعالية بيع الكتب المستعملة مجمع القرم التجاري في آخر سبت من كل شهر على مدار السنة .
 - 3شاركت عضوات الحملة في فعاليات عدة في العديد من المدارس يمكن ايجازها فيما يلي
• معرض بمدرسة الطيران السلطاني
• معرض الوظائف باألكاديمية األمريكية البريطانية
• قراءة قصص لطالب المدرسة األمريكية العالمية مسقط
• قراءة قصص لطالب مدرسة الصحوة
• قراءة قصص لطالب مدرسة مسقط الدولية
• دورة تدريبية للقراءة والتمثيل في مدرسة الصحوة
 - 4تصميم وطباعة مطوية حملة «هيا نقرأ»
 - 5طباعة ونشر كتاب يحتوى على القصص الفائزة في مسابقة كتابة القصة لعامي  2011و 2012م.
يحتوي الكتاب على  23قصة كتبها  19طالب من مدارس حكومية وخاصة مختلفة ،وهذا الكتاب اآلن
متوفر للبيع في مكتبة العائلة ومكتبة .WH Smiths
 - 6المشاركة في المؤتمر المنظم من وزارة التربية والتعليم الخاص بتشجيع االطفال على القراءة .
 - 7األحتفال بيوم الكتاب الكبير بتاريخ  5مايو -بمجمع القرم التجاري .بمشاركة ما يقارب  100طفل
تضمن االحتفال العديد من الفعاليات الشيقة منها قراءة القصص ،األلعاب التعليمية ،وانشطة
ثقافية ،والكتابة الشعرية.
 - 8إرسال عدد من األلعاب والكتب ألطفال احدى الحضانات في جبل شمس.
 - 9إعداد فيلم وثائقي عن مشروع ( مكتبتي ).
 - 10حفل تدشين مشروع مكتبتي بتاريخ 2013 /3/17م ،بحديقة اإلنتركونتينال تحت رعاية سعادة /
حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزراة التربية و التعليم للتعليم و المناهج .
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مسابقة العطاء الكبرى

5

اطلقت هذه المسابقة في دورتها الثانيه في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2013 - 2012م ،
حيث تنافس في هذه الدورة عدد (  40فريق من ( ) 15جامعة وكلية محلية  .تأهل منها ( ) 23فريق
من ( ) 12جامعة و كلية.
وفيما يلي بعض التواريخ المهمة:
•
•
•
•

الحملة الترويجية للمسابقة  :من شهر ديسمبر 2012م حتى نهاية فبراير 2013م .
اجتماع مع الفرق المشاركة  :عقد بمسرح الكلية التقنية العليا بتاريخ 2013/2/28م.
تنفيذ المشاريع  :اعطيت الفرق المشاركة فترة  3اشهر لتنفيذ مشاريعها ابتداء من 2013/3/1م
الى تاريخ 2013/5/31م.
التقييم  :اجتمعت لجنة التحكيم مع الفرق المشاركة بتاريخ 2013/5/29م.

• االعالن عن النتائج :
إحتفاءًا بالمشاركين و الفائزين في المسابقة في دورتها الثانية أقامت الجمعية إحتفال بفندق
شنغريال بتاريخ 2013/6/2م تحت رعاية صاحب السمو السيد  /فيصل بن تركي آل سعيد الرئيس
التنفيذي لوحدة التسويق و الترويج للسلطنة .حيث تم تكريم جميع الفرق المشاركة ثم اإلعالن عن
الفرق األربعة الفائزة بالمسابقة وهي كالتالي :
الفريق الفائز في فئة (افضل فكرة) هو فريق (كمثل حبة ) من جامعة السلطان قابوس
الفريق الفائز في فئة (األكثر تأثيرا في المجتمع) هو فريق ( خير بصمة لرسم بسمة) من كلية مزون
الفريق الفائز في فئة (االحتراف في التنفيذ) هو فريق ( رواد العطاء) من الكلية التقنية العليا
الفريق الفائز في فئة (أعلــــى ايـــــراد ) هو ( فريق األمل) من كلية الدراسات المصرفية و المالية عن
مشروع تجميع العمالت المعدنية حيث بلغ اجمالي المبلغ المحصل من مشروعهم  33,000ريال عماني.
• إجمالي المبالغ المحصلة  :بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من جميع الفعاليات التي أقامتها الفرق
المشاركة  77437,350ريال عماني.
• دورة في القيادة ألعضاء الفرق الفائزة  :عقدت بتاريخ 2013/12/3م حضرها عدد  18طالب/طالبة من
الفرق االربعة الفائزة.
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المشاركات الخارجية والتكريم
 -1المشاركة في الفعالية الخاصة بشركة تانج بدولة االمارات العربية المتحدة وعرض ورق عمل عن
الجمعية بتاريخ 2013/1/ 20م
 -2مشاركة وفد من الجمعية في المؤتمر العربي للعمل التطوعي بجمهورية مصر العربيه لمدة  4أيام
بتاريخ  14يونيو 2013م.
 -3مشاركة جمعية دار العطاء بوفد ترأسته الفاضلة  /مريم الزدجالي رئيسة الجمعية لتكريم الفائزين
بجائزة الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة ،لتكريم رواد العمل التطوعي العربي بمملكة
البحرين للفترة من  13الى 2013 /12/ 16م .
 -4تكريم الفاضل  /حسين جواد الرئيس الفخري للجمعية كشخصية رائدة في العمل التطوعي لجائزة
سمو الشيخ  /عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بمملكة البحرين.

أ

الندوات وورش العمل
• المشاركة في الملتقى االول للطفولة بوزارة التنمية اإلجتماعية لمدة  3أيام بتاريخ 2013/2/13-12-11م.
• مشاركة الجمعية في حفل استقبال دوقة بريطانيا بجمعية المرأة العمانية بمسقط بتاريخ 2013/3/19م.
• المشاركة في الملتقى الوطني الرابع للعمل التطوعي الصحي المشترك بالمنطقة الداخلية نزوى
(جولدن توليب) بتاريخ 2013/12/ 3م.
• المشاركة في المعرض المقام بجمعية المرأة العمانية بمسقط في حفل استقبال زوجة السلطان
الماليزي بتاريخ 2013/12/5م.
• المشاركة في لجنة تحكيم جائزة عمانتل لإلجادة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحضور حفل
التكريم بتاريخ 2013/12/ 11م.
• حضور معرض منتجات نزالء السجن المركزي بجراند مول بتاريخ 2013/12/8م .
• حضور الحفل الترفيهي لنزالء السجن المركزي بسمائل بتاريخ 2013/12/9م.
• حضور حفل تدشين الهوية التسويقية وزارة الزراعة والثروة السمكية بتاريخ 2013/12/16م.
• المشاركة في ندوة السياسات اإلجتماعية في إطار االنطالق االقتصادي للفترة 2013/12/25-23م .بتنظيم
من المجلس األعلى للتخطيط .
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االيام المفتوحة في المدارس الخاصة و الكليات
القاء العديد من المحاضرات عن العمل التطوعي والمشاركة في العديد من االنشطة االخرى
• محاضرة عن الجمعية وعن التطوع في الكلية التقنية العليا من خالل دورة المهارات بتاريخ 2013/3/27م.
• اليوم المفتوح بكلية البيان بتاريخ 2013/4/8م.
• حلقة نقاش لندوة حقوق الطفل بفندق بارك إن بدعوة من جريدة الرؤية بتاريخ 2013/4/17م.
• اليوم المفتوح في كلية ولجات بتاريخ 2013/4/28م.
• محاضره بمدرسة النبع في العامرات بتاريخ  4مايو 2013م.
• محاضره بالمدرسة الهندية بتاريخ 2013/5/3م.
• المهرجان األول للتطوع بكلية مجان الجامعية بتاريخ 2013/5/15م.
• المشاركة بورقة عمل عن يوم الغذاء في يوم البيئة والذى تنظمه هئية تقنية المعلومات بتاريخ
2013/6/5م.
• محاضرة عن التطوع بملتقى ( صيفنا مميز) والذى ينظمه قسم اإلرشاد النسوي التابع لوزارة األوقاف
والشؤون الدينية بتاريخ 2013/6/10م.
• المشاركة في ملتقى منح الصحي بتاريخ 2013/6/15م.
• المشاركة بورقة عمل في ملتقى سرور الصيفي بتاريخ 2013/6/26م.
• زيارة مدرسة الشويفات بتاريخ 2013/10/22م .يوم مفتوح العائد لجمعية دار العطاء .
• المشاركة مع مدرسة روي للتعليم مابعد األساسي لإلحتفال باليوم العالمي للعمل التطوعي بتاريخ
2013/12/5م

ج

اإلذاعة و التلفاز

التاريخ

لقاء إذاعي  /لقاء تلفزيوني

الموضوع

2013/4/7م

لقاء تلفزيوني

برامج وأنشطة الجمعية خالل عام 2013

2013/4/23م

لقاء إذاعي

دور الجمعية في األنواء المناخية

2013/5/2م

لقاء تلفزيوني

الجمعية وانشطتها التطوعية

2013/12/3م

لقاء إذاعي

مسابقة العطاء الكبرى

2013/11/17م

لقاء إذاعي

نساء رائدات في العمل التطوعي والعيد
الوطني

2013/12/11م

لقاء إذاعي

مبادرة محالت السالم

2013/12/12م

لقاء إذاعي

مسابقة العطاء الكبرى

2013/12/18م

لقاء إذاعي

مبادرة محالت السالم

2013/12/19م

لقاء تلفزيوني

مشروع حافلة (مكتبتي)
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المبادرات واإلتفاقيات
 -1توقيع مذكرة ألتفاهم لتدريب  25فتاة في دبلوم رياض األطفال المنتسوري بتاريخ 2013/2/5م.
 -2توقيــع إتفاقيــة بيــن الجمعيــة واإلتحــاد العمانــي لكــرة القــدم وإختيــار الجمعيــة كراعــي مشــارك فــي
معظــم ألمباريــات وفــي المبــاراة النهائيــة لــكأس جاللــة الســلطان قابــوس بتاريــخ 2013/4/28م.
 -3توقيــع إتفاقيــة بيــن الجمعيــة و وزارة الزراعــة و الثــروة الســمكية لتدريــب عــدد  91فتــاة مــن خريجــات
الدبلــوم العــام علــى تطويــر المهــارات المهنيــة للعامليــن فــي القطــاع الزراعــي بتكلفــة إجماليــة قدرهــا
 10,780ريــال عمانــي بتاريــخ 2013/4/28م.
 -4توقيــع إتفاقيــة بفنــدق ملينيــوم بالمصنعــة بيــن شــركة عمــران والجمعيــة فيمــا يختــص بمشــروع
(مســاهمتي)،والتي بموجبهــا يقــوم نــزالء الفنــادق التابعــة لشــركة عمــران التبــرع بمبلــغ ريــال عمانــي
واحــد لصالــح برامــج الجمعيــة بتاريــخ 2013/ 5/12م.
 -5توقيــع إتفاقيــة مــع فنــدق شــنغريال بــر الجصــة بالتعــاون المشــترك فيمــا يخــص برامــج المســؤولية
اإلجتماعيــة بتاريــخ 2013/5/19م.
 -6تدشين مبادرة شراكة مع شركة الخان بفندق كراون بالزا بتاريخ 2013/12/11م .
 -7تدشين مبادرة موهبة من أجل اإلنسانية بين جمعية دار العطاء و محالت السالم وحفل تكريم
ألفائزين في المسابقة بتاريخ 2013/12/22م .

هـ

التـــــكريـــــــــــــــم
 -1تكريم الجمعية في حفل إختتام مشروع القرية المتعلمة بمسقط بفندق قصر البستان بتاريخ
2013/5/13م.
 -2تكريم الجمعية بحفل يوم المعلم بمسرح التربية بالوطية تحت رعاية  /أمين عام شؤون البالط
السلطاني بتاريخ2013/5/20م.
 -3تكريم الجمعية في حفل ترفيهي بالسجن المركزي بسمائل بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الثاني
بتاريخ 2013/12/9م.

و

إجتماعات أعضاء الجمعية باللجان اإلجتماعية لمكاتب الوالة بمحافظة مسقط
م

التاريخ

لجنة التنمية االجتماعية التابعة لمكاتب الوالة

1

يوم الثالثاء 2013/2/5م

مكتب والي بوشر

2

يوم األحد 2013/2/24م

مكتب والي العامرات

3

يوم الثالثاء 2013/9/24م

مكتب والي بوشر

4

يوم االثنين 2013/11/4م

5

يوم االربعاء 2013/11 /6م

مكتب والي مطرح
مكتب نائب والي مسقط

6

يوم االربعاء 2013/12/4م

مكتب والي مسقط
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ُأخــــــــــــــــرى
 - 1ألقيام بزيارة للسجن المركزي ،ودار األحداث بسمائل يوم االثنين الموافق2013/12/23م .وذلك لدراسة
إحتياجات أسر السجناء ،وأسر األحداث المعسرين.

7

حمـــــالت خـــــاصـــــــــة
حملة ريالك عطاءك
الحملة مازالت مستمرة للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع الشركة العمانية لإلتصاالت (عمانتل)
نتائج الحملة ( من شهر يناير الى نهاية ديسمبر 2013م):
م

طريقة التبرع

مجموع التبرعات بالريال
العماني

1

التحويل البنكي

25690,700

2

عبر الرسائل القصيره

32865,901

اإلجمــــــــــالـــــــــــــــي

58551,601

حملة (دفئنا بعطائك )
تــم تدشــين هــذه الحملــة بتاريــخ 2013/12/26م .بالتعــاون مــع الهئيــة العمانيــة لألعمــال الخيريــة وذلــك إلغاثة
إخواننــا الســوريين فــي المملكــة االردنيــة الهاشــمية مــن خــال الدفــع المباشــر أو التحويــل البنكــي أو عبــر
ألبوابــه اإللكترونيــة واســتمرت الحملــة لمــدة شــهر واحــد فقــط .
حمـلــــة تانج
هــي حملــة ترويجيــة أطلقتهــا شــركة تانــج علــى مســتوى مجلــس التعــاون الخليجــي فــي شــهر مايــو
2013م .لتجميــع أكبــر مجموعــة مــن األلعــاب للدخــول فــي موســوعة جينــس لألرقــام القياســية.تم تســليم
األلعــاب لثــاث جمعيــات خيريــة فــي كال مــن عمــان و الســعودية و اإلمــارات  ،و أحــرزت جمعيــة دار العطــاء
أكبــر كميــة مــن األلعــاب المجمعــة والتــي بلغــت ( 5طــن ) األمــر الــذي أهلهــا للدخــول فــي موســوعة جينــس
لألرقــام القياســية .تــم توزيــع األلعــاب المتبــرع بهــا باإلشــتراك مــع طالبــات بعــض المــدارس الحكوميــة حيــث
تــم توزيعهــا علــى األطفــال الملتحقيــن بالمــدارس الحكوميــة ،وللطلبــة مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة،
ودار رعايــة الطفولــة ،ولجمعيــة المــرأة العمانيــة بالســيب ،وفصــول التهئيــة فــي كال مــن مدرســة قنتــب،
والســيفة ،ومدرســة ســفانة بنــت حاتــم الطائــي ،وأبنــاء االســر المكفولــة مــن قبــل الجمعيــة.
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مساعدات ُأخرى

1

القرية المتعلمة بمسقط

لقــد كانــت الجمعيــة خــال العــام المنصــرم شــريكا فعــاال فــي مشــروع القريــة المتعلمــة بمســقط وهــو
مشــروع طمــوح منفــذ مــن قبــل وزارة التربيــة و التعليــم يهــدف الــى محــو االميــة فــي مســقط بحلــول عــام
2015م .وفيمــا يلــي بيــان بمســاهمات الجمعيــة لهــذا المشــروع خــال هــذا العــام

9

م

األجهزة و األدوات المتبرع بها

العدد

التكلفه بالريال
العماني

1

شنط للدارسين و الدارسات مع
مستلزماتها

150

700

2

دورة تدريبية في الخياطة

12

660

مخزن دار العطاء الخيري
يعتبــر هــذا المخــزن أحــد الروافــد التــي تعتمــد عليهــا الجمعيــة فــي تمويــل برامجهــا المعتمــدة ،تســتقبل
فيــه جميــع انــواع األغــراض المســتعملة ( مالبــس ،أحذية،اجهــزة كهربائية،أثــاث منزلــي ،كتــب غيرهــا )ويتــم
بيعهــا بســعر رمــزي  .وهــو مفتــوح يومــي الجمعــة والســبت مــن كل اســبوع .
بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من البيع في المخزن خالل العام المنصرم  15863,500ريال عماني.
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مشروع حاويات المالبس المستعملة
تــم مــع بدايــة شــهر يوليــو2013م تدشــين مشــروع (حاويــات المالبــس المســتعملة ) وتــم توزيع أعــداد كبيرة
مــن الحاويــات فــي معظــم المناطــق الســكنية وعنــد المســاجد والمــدارس ومراكــز التســوق والســاحات
العامــة فــي محافظــة مســقط حيــث تســتوعب كل حاويــة  200كيلــو جــرام.
آليــة عمــل هــذه الحاويــات تفتــح الحاويــات ويفــرغ مــن محتواهــا بشــكل يومــي مــن قبــل شــركة متخصصــة
فــي هــذا المجــال حيــث يتــم الفــرز والتصنيــف لمحتــوى كل حاويــة علــى حــدة ،لتقســم هــذه المالبــس بحيث
تفــرز القطــع الجديــدة وشــبه الجديــدة التــي يمكــن االســتفادة منهــا وإعــادة توزيعهــا علــى المحتاجيــن ،عــن
القطــع ُ
األخــرى المســتهلكة والقديمــة جـدًا والتــي تبــاع لشــركات خاصــة تعيــد تدويرهــا .بلــغ إجمالــي
اإليراد  36099ريال عماني.

ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت  /ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ ،رﻗﻢ ﺣﺴﺎب )اﺳﺮ(  0315003966850024 :رﻗﻢ ﺣﺴﺎب )اﻟﻤﺪارس(0315003966850016 :
ﺗﺒﺮع اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ،www.donate.om/daralatta :ﻫﺎﺗﻒ ،24692996 :ﻓﺎﻛﺲ ،24692044 :اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ www.daralatta.org :
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الخطة الحالية للجمعية

مــع زيــادة معــدل النمــو للمســتفيدين مــن خدماتنــا بنســبة  %20ســنة بعــد ُأخــرى وتماشــيًا مــع األهــداف
التــي تســعى الجمعيــة لتحقيقهــا فإننــا نهــدف لتحقيــق مــا يلــي :
البرنامج

الميزانية لعام  2014بالريال العماني

برنامج رعاية األسر

267300

برنامج رعاية طلبة المدارس

161000

برنامج التمكين

20000

برنامج القيم اإلسالمية

145250

اإلدارة

138266

اإلجمــــــــــــالي

731816

واهلل ولي التوفيق ،،،

ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت  /ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ ،رﻗﻢ ﺣﺴﺎب )اﺳﺮ(  0315003966850024 :رﻗﻢ ﺣﺴﺎب )اﻟﻤﺪارس(0315003966850016 :
ﺗﺒﺮع اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ،www.donate.om/daralatta :ﻫﺎﺗﻒ ،24692996 :ﻓﺎﻛﺲ ،24692044 :اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ www.daralatta.org :

العنوان البريدي :طريق البشائر ،فيال 119
مدينة السلطان قابوس
معاكس السفارة الباكستانية
ص ب  ،156جوهرة الشطي
 PC 134مسقط ،سلطنة عمان
الهاتف24602882 - 24692996 :
الفاكس24692044 :
البريد اإللكترونيcontact@daralatta.org :

