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بدايات فكرة قيام الفريق

فريق إبراء الخيري
ذات صباح وبالضبط في ثاني أيام عيد الفطر المبارك من عام  1419لهجرة
المصطفى صلى الله عليه و آله وسلم وهو في قمة السعادة بين أهله
وأصدقائه في قريته الوادعة  ،جاءته إحدى قريباته تحمل رسالة من إحدى
صديقاتها في المدرسة مكتوبة في ورقة منزوعة من دفتر مدرسي بخط واضح
 ،الرسالة من بنت في الصف الثاني اإلعدادي ( الصف الثامن ) تحكي صعوبة
العيش بعد أن طلق والدها أمهم قبل سنة من كتابتها للرسالة و أوضحت فيها
أيضا أن أمهم تخلت عنهم بعد أن تزوجت من رجل آخر وتطلب في هذه الرسالة
الوقوف معها هي و إخوانها الثالثة الذين هم أصغر منها سنا بل إن أحدهم ال
زال رضيعا و ال تجد من يعينهم .
بعد أن قرأ الرسالة مباشرة طرح الموضوع على بعض أصدقائه و اتفقوا على
إقامة صندوق خيري من أجل مساعدة المحتاجين الذين ال يسألون الناس إلحافا
 ،إذ ينبغي للمسلم أن يتفقد حاجة جيرانه و إخوانه  ،وكانت الفكرة بجمع ريال
شهري من كل شخص من قريته ثم تسلم للمحتاجين و بعد نجاح الفكرة تواصل
القرى األخرى لتعميم الفكرة بحيث تتجمع المبالغ
صاحبنا مع بعض أصدقائه في
ً
عند شخص أمين ثم توزع شهريا على األيتام و المحتاجين ومنذ ذلك الوقت
استمر النشاط بجمع األموال النقدية أو المعونات العينية من عند المقتدرين
من أبناء الوالية ويتم صرفها على المحتاجين تحت مسمى صندوق التكافل
االجتماعي بإبراء .
و من أجل التدقيق على البيانات التي يتقدم بها بعض المواطنين من أجل طلب
المساعدة ،استعانت إدارة الصندوق بمندوبات من كل قرية من قرى الوالية
من أجل زيارة األسر و االطالع على احتياجاتهم عن قرب و تعبئة استمارات خاصة
أعدت لهذا الغرض.
2

لم يكن ليكتب للصندوق النجاح إال بتعاون أبناء الوالية مع أعضاء الصندوق سواء
بتحويالت دائمة لحسابات الصندوق أو من خالل تسليم زكاة األموال وزكاة
الفطر أو الصدقات أو الكفارات أو لحوم األضاحي إلدارة الصندوق ،ألن مندوبي
الصندوق هم أعلم بالمحتاجين الذين ينبغي أن تصلهم الزكوات أو الصدقات .
ولقد تغير اسم الصندوق من مسمى صندوق التكافل االجتماعي بإبراء الى
مسميين جديدين و تحت مظلتين رسميتين و هما :
 لجنة الزكاة بوالية إبراء .( تحت إشراف وزارة األوقاف والشؤون الدينية )
وتعمل في دراسة المستحقين للزكاة كما تعمل في جمع الزكاة والكفارات
وزكاة األبدان و توزيعها على المستحقين .
 فريق إبراء الخيري .( تحت إشراف لجنة التنمية االجتماعية بالوالية و التي تشرف عليها وزارة التنمية
االجتماعية )  -رقم القيد  182487546بتاريخ 2018-12-20م
ويعمل في مجال دراسة حاالت المحتاجين وذوي اإلعاقة و العمل على توفير
المساعدة لهم من خالل برامج متنوعة مثل( :برنامج كفالة األيتام ،كفالة األسر
كربة ،المساعدات الطبية،
المحتاجة ،برنامج تشغيل القادرين على العمل ،فك
ً
كفالة طالب العلم ،إلخ ) ..من البرامج التي ستجدون شرحا لبعضها في ثنايا هذا
الكتيب .
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من نحن
نحن فريق خيري ينشط في مجال الخدمات اإلنسانية ،ويعمل في
محيط والية إبراء ،ويتوسع نشاطه في حال األزمات ليشمل كل
محافظات السلطنة.

رؤية الفريق
أن نكون أفضل من يرسم السعادة في وجوه كل المحتاجين بوالية
إبراء.

رسالة الفريق
تقديم المساعدات بكافة أنواعها للمحتاجين ضمن البرامج والمشاريع
الخيرية الحديثة بالتعاون مع أهل الخير وكافة المؤسسات والشركات
العاملة في محيط الوالية للنهوض بالمسؤولية االجتماعية تجاه
المجتمع .
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األهداف العامة
 -1أن نوصل الزكاة لمستحقيها .
 -2أن ال يبقى محتاج في محيط الوالية بحلول عام  1450هـ .
 -3أن نوجد من يكفل كافة األسر المحتاجة و األيتام بحلول  1445هـ.
 -4أن نوفر فرص عمل لكل األسر المحتاجة بالتعاون مع المجتمع
المحيط .
 -5أن نكون مستعدين في حالة األزمات لتمثيل الوالية في تقديم
المساعدات .
 -6أن نوجد مصادر دائمة لإلنفاق على المحتاجين من خالل الوقف
الخيري .
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كلمة رئيس الفريق

اســتجاب المصلحــون فــي كل األمــم الســابقة و فــي أمــة محمــد صلــى
اللــه عليــه وآلــه وســلم لنــداء اللــه تعالــى اآلمــر بإعانــة المحتاجيــن و
الفقــراء والمســاكين وابــن الســبيل كل بقــدر اســتطاعته .
ولقــد علمنــا ربنــا جــل فــي عــاه مــن خــال تتبــع آياتــه البينــات فــي كتابــه
العزيــز ،العقيــدة التــي ينبغــي أن يعتقدهــا المســلم اتجــاه المــال ،ولذلك
كل مــن يعتقــد بهــذه العقيــدة لــن يبخــل بمالــه ،بــل سيســارع فــي اإلنفــاق
فــي كل ســبل الخيــر ،ويمكــن أن نشــير هنــا لخمــس آيــات بينــات مــن كتــاب
اللــه العزيــز تتحــدث عــن اإلنفــاق ،ينبغــي لــكل مســلم أن يتدبرهــا ويجعلها
نبراســا لــه وهــي :
ً
أوال :المــال مــال اللــه ،قــال اللــه تعالــى( :وآتوهــم مــن مــال اللــه الــذي
آتاكـ ًـم).
ثانيــا :ينبغــي أن تنفــق فــي الســراء و الضــراء ( :وســارعوا إلــى مغفــرة
مــن ربكــم وجنــة عرضهــا الســماوات واألرض أعــدت للمتقيــن  ،الذيــن
ينفقــون فــي الســراء والضــراء والكاظميــن الغيــظ والعافيــن عــن النــاس
واللــه يحــب المحســنين ).
ثالثــا :اإلنفــاق بقــدر مناســب ( :وال تجعــل يــدك مغلولــة إلــى عنقــك وال
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ً
ً
تبســطها كل البســط فتقعــد ملومــا محســورا ).
رابعــا :ربــك الــذي أمــرك باإلنفــاق مــن مالــه ســيخلف لــك ( :قــل إن ربــي
يبســط الــرزق لمــن يشــاء ويقــدر لــه و مــا أنفقتــم مــن شــيء فهــو يخلفــه
وهــو خيــر الرازقيــن ).
خامســا :مضاعفــة اللــه لمــن ينفــق تصــل إلــى ســبعمائة ضعــف بــل إلــى
أكثــر مــن ذلــك فاللــه واســع عليــم ( :مثــل الذيــن ينفقــون أموالهــم فــي
ســبيل اللــه كمثــل حبــة أنبتــت ســبع ســنابل فــي كل ســنبلة مائــة حبــة واللــه
يضاعــف لمــن يشــاء واللــه واســع عليــم ).
ـكل مــن شــارك فــي ً إنجــاح
هــذا ،ويســرني هنــا أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لـ ً
كل برامــج صنــدوق التكافــل االجتماعــي (ســابقا) والمتمثــل حاليــا فــي
فريــق إبــراء الخيــري ولجنــة الــزكاة بواليــة إبــراء ،كمــا ال يفوتنــي أن أتقــدم
بالشــكر أجزلــه لــوزارة األوقــاف و الشــؤون الدينيــة علــى إشــهارها للجنــة
الــزكاة بإبــراء ،و كذلــك وزارة التنميــة االجتماعيــة ًعلــى ًموافقتهــا علــى
إشــهار فريــق إبــراء الخيــري ،وهــذا ســيكون دافعــا قويــا للجميــع إلنجــاح
كل البرامــج التــي نشــغلها اآلن .
ً
والشــفافية التــي ينشــدها الجميــع ،نقــدم من خالل
ـة
ـ
للمصداقي
ـا
وتحقيقـ
ً
ً
هــذا الكتيــب تقريــرا مصغــرا ألنــواع البرامــج التــي نقدمهــا و بعــض الصــور
التوثيقيــة ،كمــا ختمنــا الكتيــب بتقاريــر ماليــة عــن الســنتين الماضيتيــن
توضــح حجــم اإلنفــاق الــذي تــم لــكل برنامــج .
وال يفوتنــي أن أذكــرك أخــي الكريــم بقولــه تعالــى ( :وتعاونــوا علــى البــر
والتقــوى ) ،و بحديــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه و آلــه وســلم ( :مــن
نفــس عــن مســلم كربــة مــن كــرب الدنيــا نفــس اللــه عنــه كربــة مــن كــرب
يــوم القيامــة ) ومــن هــذا التوجيــه الربانــي أدعــوك للمشــاركة فــي أي
برنامــج مــن البرامــج التــي نضعهــا بيــن يديــك في الصفحــات القادمة ،ومن
األفضــل أن يكــون عبــر تحويــل دائــم لحســاب مــن الحســابات البنكيــة التــي
أوضحناهــا فــي آخــر الكتيــب ،إذ إن «قليــل دائــم خيــر مــن كثيــر منقطــع»،
كمــا يســرني أن أبشــركم أننــا قريبــا ســنفتح البــاب للســهم الوقفــي لصالــح
المحتاجيــن مــن أبنــاء الواليــة .
وفــي الختــام أزف للجميــع بشــرى أننــا بدأنــا تجريــب النظــام اإللكترونــي
المحتــاج  ،وســيتاح للجميــع
الــذي ســيخدم الجميــع ســواء المنفــق أو
ً
متابعــة كل البرامــج التــي نقدمهــا للمجتمــع ،داعيــا اللــه الكريــم المنــان
أن يوفقنــا و إياكــم لــكل مــا فيــه خيــر عمــان و أهلهــا فــي ظــل القيــادة
الحكيمــة لصاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المفــدى .
7

8

أعضاء الفريق
الهاتف

اإلسم

 -5محمد بن علي بن سعيد البوسعيدي
 -6عبدالله بن حميد بن رشيد الضاوي
 -7ناصربن صالح بن عبدالله االسماعيلي
 -8حمود بن سعيد بن خلفان العيسري
 -9حمد بن أحمد بن سعيد السناوي
 -10الجلندى بن حمود بن حميد الطوقي
 -11هالل بن محمد بن سعيد الحبسي
 -12مزهود بن سري بن مزهوداألبروي
 -13أحمد بن محمد بن حمود العيسري
 -14مسعود بن مسلم بن سعيد الغساني
 -15محمد بن عبدالله بن حمد اليزيدي
 -16سليمان بن حمودة بن حمد المنجي
 -17محمد بن علي بن سالم الدويكي
 -18أحمد بن سيف بن محسن الريامي
 -19علي بن ناصر بن سالم الحارثي
 -20عامر بن سعود بن عامر الحارثي
 -21سالم بن محمد بن سليم الغيثي
 -22سالم بن علي بن جمعة الحارثي
 -23سيف بن سالم بن فضيل المسكري
 -24أحمد بن خلفان بن عامر الجابري

 -4سيف بن سليمان بن سلطان االسماعيلي

البريد اإللكتروني

وم ــن أج ــل تس ــهيل التواص ــل م ــع أعض ــاء الفري ــق الخي ــري ولجن ــة ال ــزكاة نوض ــح هن ــا األس ــماء م ــع أرق ــام الهوات ــف والبري ــد اإللكترون ــي
الصفة

99373233
99428587
99463700
97993870
99235128
96180958
99352687
92181004
99438244
92633226
99203241
92346111
99341976
99357507
96215544
99424988
99802880
99350841
92277945
92077656
99220188
99231107
95383259
99446559

 -1خالد بن سعيد بن خلفان العيسري
 -2يوسف بن سعيد بن أحمد المسكري
 -3سالم بن بدوي بن حمود الحارثي

رئيس الصندوق
نائب الرئيس
المنسق اإلداري و المالي
رئيس لجنة العالقات العامة
رئيس لجنة اإلعالم
رئيس لجنة البحث االجتماعي
رئيس لجنة الجباية و تنمية اإليرادات
واعــظ
رئيس لجنة االيتام
مصمم
عضو لجنة الزكاة
عضولجنةالزكاة
عضو لجنة الزكاة
عضولجنةالزكاة
عضو قرية الثابتي
عضو قرية الحايمة
عضو قرى سيوح البدو
عضو قرية الثابتي
عضو قرية النجادي
عضو قرية المعترض
عضو قرية المعترض
عضو قرية سيح العافية
عضو قرية الحزم
عضو قرية مصرون

k.4any11@gmail.com
yussef.almeskery@moe.om
sbh075@gmail.com
a97993870@gmail.com
s027520@gmail.com
abdu32943@gmail.com
naseer.asmaeli@moe.om
hzms1234@gmail.com
hamed.alsinawi@moe.om
Altoqi26@gmail.com
hilal.alhabsi@moe.om
mazhod.alabrawi@moe.om
--abm69779@gmail.com
----remal606@hotmail.com
ahmed.alriyami1@moe.om
--Amer.alharthi@moe.om
alharthi999@yahoo.com
Salim.alhrthy@moe.om
saif.almaskary@gmail.com
alelm100.aa@gmail.com
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 -25سعيد بن منصور بن ناصر الحارثي
 -26يعقوب بن سيف بن هالل الشيباني
 -27فيصل بن ربيعة بن سلطان اليزيدي
 -28خليفة بن سالم بن عامر المسكري
 -29صالح بن عبدالله بن سعيد المسروري

 -30عبدالله بن خليفة بن يحيى االسماعيلي
 -31علي بن هالل بن علي المصلحي

اإلسم

 -1شمسة بنت سالم بن سعيد الرحبية
 -2زينب بنت سعيد بن سيف المصلحية
 -3عالية بنت حمود بن أحمد المسكرية
 -4عزا بنت عامر بن سيف العيسرية
 -5فاطمة بنت سيف بن سالم الحارثية
 -6شمسة بنت عبدالله بن حمود الحارثية
 -7وردة بنت صالح بن محمد الحارثية
 -8رحمة بنت سعيد بن خلفان العيسرية
 -9عذراء بنت مبارك بن حمد المصلحية
 -10زوينة بنت عامر بن سليمان المسكرية
 -11ريا بنت سيف بن سليمان المنجية
 -12عائشة بنت حمود بن سيف الشكيرية
-13علياء بنت خلفان بن ناصر الحارثية
 -14فتحية بنت سالم بن فضيل المسكرية
 -15زينة بنت راشد بن هديب السناوية
 -16عالية بنت ناصر بن محمد المسكرية
 -17حسينه بنت محمد بن سليم الغيثية
 -18رحمة بنت راشد بن أحمد الرواحية

99233612
92181813
95754418
92575430
99609699
95152369
92201817

عضو قرية الفليج
عضو قرية العالية
عضو قرية اللماع
الدكيك وسيح الشخابيط
الدكيك و سيح الشخابيط
عضو قرية النصيب
عضو لجنة الزكاة

الهاتف

99416483
96975532
95099805
99522227
92022026
99592378
94871299
98572007
92528612
92272435
97367255
99555183
99817161
92224118
92528612
95383356
92907806
99225122

عضوات الفريق
القـريــة
الحايمة
اليحمدي
النصيب
المويلح
سيـــح العافية
القري والمنزفة
سيـــح العافية
الخويلية
العالية
الثابتي
الحايمة
الصفيح و النجادي و العقبة
الفليج الجديدة
الحزم
سيح العافية
العالية
المعترض
سيح العافية

saeed.masour@hotmail.com
rawafedmajanllc@gmail.com
faisal.alyazeedi@moe.om
Kh.Maskari@outlook.sa
Alhussengroup@hotmail.com
cse1.ncp@alsahari.com

البريد اإللكتروني

umshaden2005@yahoo.com
zaina23.2012@gmail.com
aliah-h275@moe.om
--alharthifatma37@gmail.com
Om.azzhra1977@gmail.com
almthmanalharthyt654@gmail.com
mama72007@gmail.com
athra.muslhi@gmail.com
mi.mo95382@gmail.com
--Layal416@hotmail.com
fiallyeen@gmail.com
fofo92224118@hotmail.com
alahadalahad4@gmai.com
aaliyaalmaskari61@gmail.com
--alwafra7@gmail.com

أعضاء الفريق
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خالد بن سعيد العيسري

يوسف بن سعيد المسكري

سالم بن بدوي الحارثي

سيف بن سليمان االسماعيلي

محمد بن علي البوسعيدي

عبدالله بن حميد الضاوي

ناصر بن صالح االسماعيلي

حمود بن سعيد العيسري

حمد بن أحمد السناوي

الجلندى بن حمود الطوقي

هالل بن محمد الحبسي

مزهود بن سري األبروي

أحمد بن محمد العيسري

مسعود بن مسلم الغساني

محمد بن عبدالله اليزيدي

سليمان بن حمودة المنجي

أعضاء الفريق

محمد بن علي الدويكي

أحمد بن سيف الريامي

علي بن ناصر الحارثي

عامر بن سعود الحارثي

سالم بن محمد الغيثي

سالم بن علي الحارثي

سيف بن سالم المسكري

سعيد بن منصور الحارثي

يعقوب بن سيف الشيباني

فيصل بن ربيعة اليزيدي

خليفة بن سالم المسكري

صالح بن عبدالله المسروري

عبدالله بن خليفة االسماعيلي

علي بن هالل المصلحي
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قائمة لجنة جباة الزكاة
وفق القرار الوزاري رقم (2017/97م)

اإلسم

صفة العضوية

الهاتف

خالــــد بن ســعيد بن خلفــان العيســري

رئيس

99373233

نائب الرئيس

99428587

واعـــظ

92181004

منسق اللجنة

99248426
97993870

رئيس لجنة التوعية و اإلعالم

99235128

عبدالله بن حميد بن رشيد الضاوي

رئيس لجنة الخدمات والبحث االجتماعي

96180958

ناصر بن صالح بن عبدالله اإلسماعيلي

رئيس لجنة الجباية وتنمية اإليرادات

99352687

هالل بن محمد بن سعيد الحبسي

رئيس لجنة العالقات العامة

99203241

أحمد بن محمد بن حمود العيسري

عضو

99341976

مزهود بن سري بن مزهود األبروي

عضو

92346111

مســعود بن مســلم بن ســعيد الغساني

عضو

99357507

أحمد بن سيف بن محسن الريامي

عضو متعاون

99350841

علي بن هالل بن علي المصلحي

عضو

92201817

سالم بن بدوي بن حمود الحارثي

عضو متعاون

99463700

حمد بن أحمد بن سعيد السناوي

عضو متعاون

99438244

يوســف بن ســـعيد بن أحمــد المســكري
حمود بن سعيد بن خلفان العيسري
سيف بن سليمان بن سلطان اإلسماعيلي
محمد بن علي بن سعيد البوسعيدي
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برامج الفريق
للفريــق برامــج متنوعــة يخــدم مــن خاللهــا المجتمــع ،وهــي
اآلتــي:
 -1برنامج الزكاة
 -2برنامج كفالة يتيم
 -3برنامج كفالة طالب علم
 -4برنامج فطرة األبدان
 -5برنامج كسوة العيد والمدارس
 -6برنامج كفالة األسر المحتاجة عن طريق القسائم
 -7برنامج توزيع الطرود الغذائية
 -8برنامج التعاون في األنواء المناخية
 -9برنامج بناء منزل ( المساعدات السكنية )
 -10برنامج تأثيث منزل ( المساعدات السكنية )
 -11برنامج ترميم منزل ( المساعدات السكنية )
 -12برنامج شراء أجهزة طبية للمحتاجين
 -13برنامج العالج في الخارج
 -14برنامج إفطار صائم
 -15برنامج األضاحي وتوزيعها
 -16برنامج توفير فرص العمل
 -17برنامج إعادة التدوير
 -18برنامج توزيع اللحوم
 -19برنامج األسرة المنتجة
 -20برنامج العرس الجماعي
 - 21برنامج تزويج المعسرين
 -22برنامج الكفارات
 -23برنامج تكريم المجيدين
 -24برنامج فك كربة
 -25برنامج وفاء دين
 -26برنامج الصدقات الجارية (مشاريع تبناها الفريق)
 -27برنامج النفع العام
 -28برنامج الوقف الخيري
 -29برنامج شراء مستلزمات المدرسة
 -30برنامج تدريب القادرين على العمل
 -31برنامج توعية المجتمع
13

( )1برنامج الزكــاة

ِّ
لقــد بــدأ الفريــق منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــا مــن خــالل الخيريــن
والمتطوعيــن مــن أبنــاء الواليــة و ذلــك بمراعــاة األســر المحتاجــة ورعايــة
األيتــام و المعاقيــن و العجــزة  ،حيــث يقــوم أعضــاء الفريــق بجمــع األمــوال
مــن األغنيــاء وأصحــاب األمــوال والشــركات للتعــاون معهــم لتقديــم
المســاعدات لألســر المحتاجــة.
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وتوزع الزكاة على المستحقين بطريقتين :
الطريقة األولى :
َّ
مــن خــال النظــام اإللكترونــي الــذي أعدتــه وزارة األوقــاف والشــؤون
الدينيــة و الــذي تــوزع فيهــا الــزكاة علــى المســتحقين بشــكل إلكترونــي
مــن الحســاب البنكــي للــزكاة إلــى حســاب المســتحقين والــذي بــدأ العمــل
بــه فــي رمضــان الماضــي  1439هـــ.
الطريقة الثانية :
الصــرف المباشــر و الــذي يتــم بعــد اجتمــاع لجنــة الــزكاة وتقســيم المبالــغ
حســب الفئــات المســتحقة ثــم يتــم تســليم كل منــدوب مبالــغ الــزكاة و
ً
بــدوره يوزعهــا علــى المســتحقين وفــق الكشــوفات المعــدة خصيصــا
لذلــك.
ً
علمــا أن المعيــار الــذي تــم االتفــاق عليــه بالتعــاون مــع وزارة األوقــاف
والشــؤون الدينيــة هــو كمــا يلــي :
الفئة

دخل الفرد باألسرة

فئة أ

دخل الفرد  35ريال فما دون

فئة ب

دخل الفرد  36ريال حتى  45ريال

فئة ج

دخل الفرد  46ريال حتى  55ريال
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( )2برنامج كفالة يتيم
يقــول المصطفــى صلــى اللــه عليــه وســلم( :أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة
هكذا وأشــار بالســبابة والوســطى).
فمــن منطلــق هــذا الحديــث يأتي الدور النســائي فــي برنامج كفالة األيتام
التابــع لفريــق إبــراء الخيــري إذ فــي البدايــة يتــم حصــر األيتــام الموجوديــن
فــي كل قريــة كل ثالثــة أشــهر عــن طريــق مندوبــات الفريــق فــي القــرى
مــن خــال االســتمارة الخاصــة بحصــر األيتــام .والمعيــار هــو الحاجــة
الواقعيــة فليــس كل يتيــم محتــاج ويكفــل إلــى أن يبلــغ اليتيــم ســن الرشــد.
َ
و قــد بلــغ عــدد األيتــام الذيــن يكفلهــم الفريــق  ١٨٧يتيمــا وتــوزع المبالــغ
ً
عليهــم بشــكل دوري إذ يســتلم كل يتيــم مبلغــا وقــدره  ٢٥ريــاال.
أنشــئت قاعــدة بيانــات لــكل األيتــام مــع الكفــاء المتعهديــن بكفالتهــم
وتــوزع المبالــغ لأليتــام مــن خــال المســؤول عــن برنامــج كفالــة األيتــام
مــن الرجــال بســحب المبالــغ المودعــة فــي حســاب األيتــام مــن البنــوك
ثــم يقســمها علــى كل المندوبــات و هــن بدورهــن يوزعنهــا علــى
األيتــام فــي القــرى عــن طريــق إيداعهــا فــي حســاباتهم الخاصــة أو
تســليمها باليــد لمــن يقــوم بأمرهــم لمــن ليــس لــه حســاب بنكــي.
و هنــا نحــث فاعلــي الخيــر علــى المشــاركة فــي مشــروع برنامــج كفالــة
يتيــم و حــث اآلخريــن عليــه.
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( )3برنامج كفالة طالب علم
َ َ ْ َ ُ َ َ َّ
َّ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ
ـل يســت ِوي ال ِذيــن يعلمــون وال ِذيــن ل يعلمــون ِإنمــا
قــال تعالــى  ﴿ :-قــل هـ
َ َ َ َّ ُ ُ ُ
ََْْ
ـاب ﴾ [الزمــر.]9 :
يتذكــر أولــو اللبـ ِ
َ َّ
َ
ْ ُ َ ُ
َ
ـول اللــه  -صلــى اللــه
روى أبــو الــدرداء  -رضــي اللــه عنــه  -قــال :سـ ِـمعت رسـ
َ ْ َ َ َ َ ً ََْ
َ َ َ َّ ُ
ْ ً
عليــه وســلم َ -ي ُقـ ُ
ـول(( :مــن ســلك طريقــا يبت ِغــي ِفيــه ِعلمــا ،ســلك اللــه ِبــه
ْ
َ َّ
َ ً
َ َ َ ََ َ ُ ْ
َّ
َّ
أج ِن َح َتهــا رضـ ً
العلـ ِـم ،وإن
الئكــة لتضــع
ـب ِ
ـاء ِلطا ِلـ ِ
ـة ،وإن الم ِ
طريقــا إلــى الجنـ ِ
ِ
َ َّ
َّ َ َ
ُ
ْ
َ ْ
َ ََ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ
الحيتــان
ض حتــى ِ
العالــم ليســتغ ِفر لــه مــن فــي الســمو ِ
ِ
ات ْومــن َفــي األر ِ
َ َ
َ ْ
َ
َ
ُ
ب،
العالـ ِـم علــى العابـ ِـد كفضـ
ـاء ،وفضــل
واك ِ
ـائ ِر الك ِ
ـل القمـ ِـر علــى سـ ِ
ِ
فــي المـ ِ
ْ َ ِ َ َ ْ ُ َ ِّ ِ ُ
ُ َ
َ َ ََ ُ
َّ َ
ْ َ ً
ً َ
ْ َ
َّ
َّ
ــاء ،إن األن ِبيــاء لــم يورثــوا ِدينــارا وال ِدرهمــا؛ إنمــا
إن العلمــاء ورثــة األن ِبي ِ
َ َّ ُ
ْ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ ٍّ َ
افـ ٍـر)).
ـه أخــذ ِبحــظ و ِ
العلــم ،فمــن أخــذ ِبـ ِ
ورثــوا ِ
انظــر أيهــا القــارئ الكريــم لمــدى الفضــل واألجــر لطالــب العلــم وهــذا
األجــر يشــمل مــن ينفــق عليــه ،وانظــر للقــاع والحصــون والمســاجد فــي
أرجــاء وطننــا الغالــي واألوقــاف التــي أوقفهــا األجــداد عبــر تاريخنــا الخالــد
والتــي ســاهمت عبــر الســنين ومــا زالــت تنشــر العلــم وتســهل كل عســير
لطالــب العلــم ليقينهــم التــام بأهميــة مســاندة طلبــة العلــم فمــا بالــك
ُ
إن كانــوا مــن أســر معســرة ال تجــد مــا تبذلــه لتعليــم ابنهــا الــذي ســيكون
ُ
ســندا لهــا ومعينــا بــل قــد ينقــل أســرته للكفــاف أو للغنــى وبــذا تكــون أنــت
ً
أخــي الكريــم مشــاركا فــي رفــع دخــل أســرة معســرة لتنعــم بحيــاة كريمــة.
كيف يتم تحديد المستحقين للمقاعد والمنح؟
دراسة للحالة يقوم بها أعضاء الفريق من كل قرية بالوالية
يتم ذلك عبر
ٍ
النتقاء طالب مســتحق من أســرة معســرة ذات دخل محدود ليس لديها ما
تبذلــه لتعليــم ابنهــا ســواء قبــل ســن المدرســة أو فــي المرحلــة الجامعيــة
أولم تعثر في ســداد الرســوم الدراســية في الجامعات والكليات الخاصة
وســداد هذه الرســوم ســيكون معينا له إلكمال دراســته وبالتالي الحصول
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علــى عمــل مناســب يعيــن بــه نفســه وأســرته ويخرجهــم مــن دائــرة الفقــر.
و ندعــوك أخــي الكريــم وأختــي الكريمــة للمشــاركة الشــهرية فــي كفالــة
طــاب العلــم بقــدر مــا تســتطيعون.
ً
ً
ولقــد لقــي هــذا البرنامــج إقبــاال جيــدا مــن بعــض المــدارس ومــن ضمنهــا
مدرســة إبــراء األهليــة لتعليــم القــرآن الكريــم بإبــراء بتخصيــص عشــرة
مقاعــد مجانيــة ألبنــاء األســر المحتاجــة ،و نتوقــع أن يزيــد عــدد المقاعــد
ً
ً
المجانيــة لألســر المحتاجــة عــن أكثــر مــن خمســين مقعــدا مجانيــا بحلــول
 1440هـــ حيــث بلــغ عــدد المــدارس الخاصــة بالواليــة أكثــر مــن عشــر مــدارس
خاصــة.
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( )4برنامج فطرة األبدان
ُ َّ
وهــذا البرنامــج يتــم مــن أجــل تنفيــذ ســن ِة فطــرة األبــدان أو زكاة األبــدان
إذ يقــوم أصدقــاء الفريــق بجمــع زكاة األبــدان مــن النــاس قبــل ليلــة عيــد
الفطــر الســعيد بحيــث يخــرج عــن كل فــرد مــن أفــراد العائلــة صــاع مــن غالــب
ً
مــا يقتــات بــه النــاس وغالبــا مــا يكــون مــن األرز ( - 2,024كيلــو وأربعــة
ً
وعشــرون غرامــا) ،ويتــم توزيعهــا فــي ليلــة العيــد علــى المحتاجيــن فــي
كل قــرى الواليــة.

20

( )5برنامج كسوة العيد والمدارس
إذ يتــم التنســيق مــع بعــض شــركات الخياطــة وتوجيــه المحتاجيــن مــن خــال
قســائم مجانيــة لشــراء مالبــس العيــد والمدارس.
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( )6برنامج كفالة األسر المحتاجة عن طريق القسائم
هــذا البرنامــج يخــدم األســر ذوي الدخــل المحــدود والذيــن مــا يبقــى مــن
دخلهــم الشــهري ال يغطــي مصاريفهــم وبالتالــي تــدرج هــذه األســرة
ببرنامــج كفالــة أســرة محتاجــة ،وذلــك بعــد االعتمــاد فيتــم تقديــم قســائم
ً
ً
شــراء لهــم بقيمــة  50/30/20ريــاال شــهريا حســب حجــم األســرة ولمــدة
ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد.
كمــا تــوزع لهــذه األســر القســائم التــي تصــدر مــن قبــل الهيئــة العمانيــة
لألعمــال الخيريــة فــي شــهر رمضــان المبــارك.
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( )7برنامج توزيع الطرود الغذائية
يعــد توزيــع المــؤن للمحتاجيــن لهــا مــن البرامــج األساســية التــي يقدمهــا
فريــق إبــرا الخيــري لألســرة المحتاجــة لمؤنــة تكفــي لشــهر واحــد بحيــث
يتــم توزيعهــا شــهريا وتتضمــن االحتياجــات األساســية لألســرة العمانيــة
وهــي األرز والطحيــن والســكر والزيــت والبهــارات والملــح وغيرهــا ويتــم
اختيــار األســر المحتاجــة للمؤنــة مــن خــال النظــر فــي البحــث والتقريــر
المقــدم مــن قبــل مندوبــي الفريــق لبيــان مــدى احتيــاج األســرة للمؤنــة
وبعدهــا تــدرج األســرة فــي القائمــة المعــدة لذلــك ولكــن لألســف الشــديد
فــإن البرنامــج ال يســتطيع ضــم جميــع األســر المحتاجــة لقلــة مصــادر دخــل
الفريــق الخيــري فــي الوقــت الحالــي إذ نناشــد أصحــاب األيــادي البيضــاء
لمــد يــد العــون والمســاعدة ألجــل أن يتضمــن البرنامــج كل األســر المدرجــة
فــي قائمــة الفريــق واللــه فــي عــون العبــد مــا دام العبــد فــي عــون أخيــه.
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( )8برنامج التعاون في األنواء المناخية
يبــادر الفريــق الخيــري بإبــراء بعــد إعــان المركــز الوطنــي لإلنــذار المبكــر من
المخاطــر المتعــددة بعقــد اجتمــاع مــع ســعادة الوالــي مــن أجــل الوقــوف
علــى مــدى الحاجــة لتقديــم المســاعدة مــن قبــل الفريــق للمناطــق
المتضــررة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة و العســكرية المعنيــة باألمــر
ُ
َّ
و بعــد أن يتــم اإلذن للفريــق بتقديــم المســاعدة تشــكل عــدة مجموعــات
لجمــع المــال أو المعونــات الماديــة أو لتقديــم المســاعدة فــي الميــدان
و لقــد قــدم الفريــق مجموعــة مــن المســاعدات اإلنســانية فــي الحــاالت
المداريــة الســابقة التــي مــرت بعمــان (جونــو ،فيــت ،مكونــو).
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( )9برنامج المساعدات السكنية
البــنـــــاء

فــي هــذا البرنامــج يتــم دراســة الحــاالت التــي تحتــاج إلــى منــزل يأويهــا مــن
قبــل لجنــة المســاعدات الســكنية ويتــم زيــارة األســرة المتقدمة للمســاعدة
وبعــد اعتمــاد الطلــب يتــم التنســيق مــع أهالــي القريــة و حثهــم علــى
المســاندة و المســاهمة ،كمــا تتــم مخاطبــة شــركات مــواد البنــاء مــن أجــل
توفيرهــا بالمجــان أو بمبالــغ مخفضــة ،وكذلــك مخاطبــة البلديــة لتوفيــر
ً
مــا تســتطيعه مــن أجــل إتمــام بنــاء منــزل لألســرة المحتاجــة ،علمــا أننــا فــي
بعــض األحيــان نشــترك مــع بعــض الجمعيــات الخيريــة الكبــرى التــي تحــدد
ً
ً
ســقفا معينــا مــن المــال لبنــاء منــازل األســر المحتاجــة ،ويقــوم الفريــق
بــدوره بإكمــال المبلــغ المتبقــي.
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( )10برنامج المساعدات السكنية
الـتـأثيـــــث

يتــم فــي هــذا البرنامــج تأثيــث بعــض المنــازل المحتاجــة إلــى أجهــزة
ُ ُ
تكييــف أو ثالجــات أو طباخــات أو دواليــب أو فــرش ،وذلــك مــن خــال برنامــج
الصدقــات أو مــن خــال التواصــل مــع بعــض الشــركات وأهــل الخيــر.
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( )11برنامج المساعدات السكنية
الترمـيـــم
يتــم التعامــل مــع طلبــات ترميــم المنــازل التــي تضــررت ســواء بســبب حريــق
أو ألي ظــرف آخــر مــن العوامــل الطبيعيــة أو ألن المنــزل بنــي بمــواد غيــر
ثابتــة فيتــم المســاعدة بترميــم المنــزل أو إضافــة بعــض المرافــق لهــم
سـ ً
ـواء بنــاء غرفــة نــوم أو مطبــخ أو دورات الميــاه حســب حاجــة األســرة.
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( )12برنامج المساعدات الطبية
شراء أجهزة طبية
يتــم مــن خــال هــذا البرنامــج شــراء أجهــزة طبيــة للمحتاجيــن مــن فئــة
المرضــى و التــي ال يتــم توفيرهــا مــن المستشــفيات.
وبعــد التأكــد مــن حاجتهــم لهــا بتقريــر مــن المختصيــن يتــم شــراء أجهــزة
مثــل:
 كراسي متحركة عكازات نظارات طبية -قواقع لألذن
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( )13برنامج المساعدات الطبية
العالج في الخارج

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى مســاندة المعســرين من المرضــى لتلقي العالج
بالخــارج أو بالمستشــفيات الخاصــة بالســلطنة بعــد التأكــد من صعوبة تلقي
العــاج بشــكل ســريع ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم الحالــة الصحيــة ،وتكــون
المشــاركة مــن الفريــق بمبلــغ بســيط ،كمــا تتــم إعانــة المريــض بمخاطبــة
بعــض الجمعيــات واألغنيــاء مــن أجــل مســاندته فــي العــاج بالخــارج.
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( )14برنامج إفطار صائم

وهــذا البرنامــج الــذي ينفــذ فــي شــهر رمضــان يتــم مــن خاللــه توزيــع
ً
إفطــار صائــم يوميــا علــى أكثــر مــن  200أســرة كمــا يتــم تقديــم وجبــات
إفطــار وعشــاء ألكثــر مــن  700شــخص فــي مجموعــة مــن مســاجد الواليــة،
وكذلــك فــي مســاكن بعــض طلبــة وطالبــات الدراســات العليــا فــي جامعــة
الشــرقية والكليــة التقنيــة فــي إبــراء.
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( )15برنامج األضاحي وتوزيعها
بــدأ برنامــج األضاحــي عــام  ١٤٣٢هجريــه حيــث تبلــورت الفكــره لــدى أعضــاء
ً
ً
ً
ـنة نبويــة تــكاد تكــون مهجــورة
فريــق إبــراء الخيــري حبــا للخيــر ،وتطبيقــا لسـ ٍ
وإعانــة لــذوي األيــادي البيضــاء إليصــال أضحياتهــم إلــى مســتحقيها
،واســتمر البرنامــج بنجــاح عامــا بعــد عــام بفضــل اللــه وبمشــاركة مجتمعيــة
مشــرفه حتــى ارتفــع عــدد األضاحــي فــي العاميــن المنصرميــن ألكثــر مــن
 ٦٠٠أضحيــه.
وفــي هــذا البرنامــج يعلــن للجمهــور عــن بــدء اســتقبال مبالــغ األضاحــي
وذلــك مــن خــال نشــر إعــان إلكترونــي و توزيــع مطويــات توضــح أهميــة
هــذه الشــعيرة و مشــروعيتها و أحكامهــا و شــروط األضحيــة ،وبعــد ذلــك
يتــم جمــع المبالــغ مــن المتبرعيــن عــن طريــق وضــع صناديــق التبــرع أو
إيداعهــا بالحســاب البنكــي لتســهيل عمليــة االســتالم وثــم تطــرح مناقصــة
للمقاوليــن بوضــع شــروط مدروســة حتــى ال يشــق علــى أعضــاء الفريق و ال
علــى المســتحقين توفيــر هــذه األضاحــي ،وأيضــا تتم مخاطبة المســؤولين
بالبلديــة ليتــم ذبــح األضاحــي بمســلخ البلديــة وبمراقبــة طبيــب بيطــري
الــذي يقــوم بفحــص كل األضاحــي.
كمــا يقــوم أعضــاء الفريــق بتوزيــع قســائم األضاحــي للمســتحقين قبــل
ٌ
ٌ
ٌ
العيــد و يحــدد لهــم موعــد مســبق موضــح بالقســيمة مــع وقــت اســتالم
األضحية ليأتي بعد ذلك المســتفيد و يســلم القســيمة و يســتلم أضحيته.
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( )16برنامج توفير فرص العمل
مــن ضمــن البرامــج التــي يقدمهــا الصنــدوق للمجتمــع توفيــر فــرص عمــل
مــن خــال مخاطبــة الشــركات الموجــودة فــي واليــة إبــراء والواليــات
المجــاورة مــن أجــل توفيــر بعــض الفــرص للمواطنيــن مــن األســر التــي ال
يوجــد لديهــا عائــل ،وفــي هــذا المقــام نشــكر كل الشــركات والمؤسســات
ً
التــي تجاوبــت معنــا وقامــت فعــا بتوفيــر فــرص عمــل لهــؤالء ،إذ أصبحــت
هــذه األســر مكتفيــة وال تحتــاج إلــى تقديــم مســاعدات.
ُ
ُ َّ َ
ومــن أهــم المعاييــر التــي تـتـبـــع فــي اختيــار مــن تتــم المخاطبة لــه ،القدرة
علــى العمــل وكذلــك توفــر بعــض المهــارات لــدى هــذا الشــاب أو الفتــاة،
وأن يكــون العائـ َ
ـل الوحيــد لألســرة فــي حــال توفيــر فرصــة عمــل لــه.
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( )17برنامج إعادة التدوير
ّ
ُ
ّ ُ
ّ ُ
ّ
تعــرف عمليــة إعــادة تدويــر النفايــات بعمليــة معالجــة المــواد المســتهلكة،
ّ
ُ ّ
ُ
ُ
ّ
بحيــث تعــاد إلــى الشــكل الخــام لهــذه المــادة ،لتصنــع مــرة أخــرى فيعــاد
اســتخدامها واالســتفادة منهــا مــن جديــد.
ًّ ُ
ّ
ّ
ّ
ولهــا فوائــد بيئيــة واقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة جــدا ،وتعتبــر أفضــل
ّ
ّ
طريقــة علــى اإلطــاق للتخلــص مــن النفايــات والحفــاظ علــى ســامة
البيئــة واإلنســان ،لذلــك ،انتهــج فريــق إبــراء الخيــري سياســات إعــادة
ّ
ّ
التدويــر للتخلــص مــن النفايــات و باالتفــاق مــع الشــركات المتخصصــة فــي
هــذا األمــر لتحقيــق األهــداف المرجــوة كالمســاهمة فــي الحفــاظ علــى
ً
ً
البيئــة واجتماعيــا كتثقيــف المجتمــع و اقتصاديــا ليكــون عبــر المــواد
المعــاد تصنيعهــا للمحتاجيــن مــن أبنــاء الواليــة مــن خــال بيــع هــذه المــواد
واســتخدام األمــوال فــي خدمــة المحتاجيــن.
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( )18برنامج توزيع اللحوم

لقــد دأب بعــض المحســنين فــي هــذه الواليــة علــى توزيــع اللحــوم علــى
المحتاجيــن ،وبيــن الفينــة واألخــرى يســتلم الفريــق الخيــري مجموعــة مــن
األبقــار أو األغنــام أو اإلبــل مــن أجــل توزيعهــا علــى المســتحقين ،وقــد بلــغ
التوزيــع لهــذه الســنة أكثــر مــن خمســة أطنــان مــن اللحــوم وزعــت علــى
 600أســرة بالواليــة.
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( )19برنامج األسرة المنتجة

فريــق إبــراء الخيــري لــه دور كبيــر فــي مســاندة األســر المعســرة بتدريــب
أحــد أفرادهــا بعــد التأكــد مــن مقدرتــه للعمــل فتتــم مســاندته فــي إقامــة
ً
ً
مشــروع رزق لــه مــع متابعتــه إداريــا و ماليــا كــي يســتمر فــي مســاره
ً
الصحيــح ،وكذلــك مســاندة المشــاريع المتعثــرة ماديــا بحيــث يقــف معهــا
فــي إعــادة ترتيــب األولويــات وهيكلــة وجدولــة الديــون وإيجــاد مصــدر رأس
مــال مســاند.

36

( )20برنامج العرس الجماعي

يهدف هذا البرنامج إلى:
 إقامــة النــدوات لحــث الشــباب علــى الــزواج ،وتبييــن ســننه لهــم وواجبــاتاألزواج تجــاه بعضهــم البعــض.
 المشاركة في تكريم المتزوجين. المشاركة في رعاية الحفل. المشاركة في التنظيم. -المشاركة في إعداد برامج الحفل.
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( )21برنامج تزويج المعسرين

يقــوم فريــق إبــراء الخيــري بمســاعدة األســرة المحتاجــة والمســجلة فــي
الفريــق بمســاندة أبنائهــا مــن الشــباب ممــن أراد الــزواج بعــد تقديــم طلبــه
ودراســة حالتــه ســواء كانــت المســاعدة ماليــة أو عينيــة.
أوجه المساعدة:
 مالية ( من أجل مساندته في توفير مبالغ المهر ). -عينية ( شراء أدوات إلكترونية أو كهربائية ،تأثيث منزل العريس ).

38

( )22برنامج الكفارات

يحــدد الفريــق الخيــري ســنويا مبلــغ اإلطعــام عــن كل مســكين وهــو
مقــدار نصــف صــاع ( )1.012كيلــو جــرام ،وذلــك بقيمــة األرز فــي تلــك الســنة
و عندمــا يدفــع صاحــب الكفــارة المغلظــة لســتين مســكينا أو المرســلة
لعشــرة مســاكين فإنــه يــوكل الفريــق بإخــراج الطعــام عنــه ،و فــي كثيــر
مــن األحيــان يتــم التنســيق مــع المراكــز التجاريــة مــن أجــل تحويــل مبالــغ
الكفــارات إلــى قســائم شــراء مــن نــوع معيــن مــن األرز أو الطحيــن ،وتــوزع
القســائم علــى المحتاجيــن وفــق المعاييــر التــي حددهــا الفريــق الخيــري.
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( )23برنامج تكريم المجيدين

َ
فــي هــذا البرنامــج كان لصنــدوق التكافــل االجتماعــي دور فعــال لرعايــة
بعــض المراكــز الصيفيــة للطلبــة و مســاهمته اإليجابيــة لتكريــم المجيديــن
والمبدعيــن مــن طلبــة وطالبــات المــدارس.

40

( )24برنامج فــك كـربــة
يسلط الفريق الضوء في هذا البرنامج :
 على من حال بينه و بين سداد ديونه السجن بالدرجة األولى. وبعد ذلك ممن هم مطالبون قضائيا وليس لهم دخل بالدرجة الثانية. وأيضــا ممــن هــم مرتهنــة ممتلكاتهــم و ال حــول لهــم بســداد مــا وجــبعليهــم مــن حقــوق بالدرجــة الثالثــة.
ويتــم التواصــل مــع الجهــات القضائيــة مــن أجــل فــك كربــة هــؤالء وإرجاعهم
إلــى عوائلهــم ،وال يتــم ذلــك إال بعــد دراســة كل حالــة علــى حــدة ،بحيــث لــم
تكــن لهــذا الشــخص ســوابق ولــم يكــرر الوقــوع فــي مثــل هــذه الديــون،
ً
وندعــو جميــع المحســنين إلــى المشــاركة فــي هــذا البرنامــج مصداقــا
َّ
لحديــث النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ( مــن كان فــي حاجــة أخيــه كان اللــه
َّ
فــي حاجتــه ،ومــن فــرج عــن مســلم كربــة فــرج اللــه عنــه بهــا كربــة مــن كــرب
يــوم القيامــة ).
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( )25برنامج وفاء دين
كثيــرة هــي تلــك األحاديــث التــي تشــير إلــى فضــل قضــاء الديــن وتفريــج
ً
ُ
الكــرب ومنهــا مــا روي عــن ابــن عمــر -رضــي اللــه عنهمــا :-أن رجــا جــاء
إلــى النبــي -صلــى اللــه عليــه وســلم -فقــال يــا رســول اللــه« :أي النــاس
أحــب إلــى اللــه؟ ،وأي األعمــال أحــب إلــى اللــه؟» ،فقــال رســول اللــه -صلــى
اللــه عليــه وســلم« :-أحــب النــاس إلــى اللــه تعالــى أنفعهــم للنــاس ،وأحــب
األعمــال إلــى اللــه تعالــى ســرور تدخلــه علــى مســلم ،أو تكشــف عنــه كربــة،
ً
ً
أو تقضــي عنــه دينــا ،أو تطــرد عنــه جوعــا ،وألن أمشــي مــع أخ فــي حاجــة
أحــب إلــي مــن أن أعتكــف فــي هــذا المســجد (يعنــي مســجد المدينــة)
ً
شــهرا .» ...
ومــن هــذا البــاب يقــوم الفريــق الخيــري بقضــاء الدين عن بعض المعســرين
ً
الذيــن لــم يســتطيعوا ســداد فواتيــر المــاء و الكهربــاء -طبعــا -بعــد دراســة
حالــة كل معســر ،أو تعســر عليهــم ســداد ديــون ترتبــت عليهــم بســبب
وقوعهــم فــي خســارة ال دخــل لهــم بهــا كمثــل الحرائــق و الفيضانــات أو
خســارة تجاريــة أو غيرهــا مــن الظــروف التــي تطــرأ علــى االنســان.
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( )26برنامج الصدقات الجارية
مشاريع خيرية تبناها الفريق

يقــوم الفريــق باإلعــان عــن إقامــة المشــاريع الخيريــة و التــي يشــرف
عليهــا مثــل ( بنــاء مســجد  ،بنــاء مدرســة لتعليــم القــرآن الكريــم  ،أو حفــر
بئــر لالنتفــاع العــام  ،أو شــق الطــرق  ،أو مــا شــابه )..........و بعدهــا يقــوم
بجمــع الصدقــات الجاريــة مــن المحســنين وصرفهــا فــي تلــك األوجــه.
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( )27برنامج النفع العام

دأب الفريــق الخيــري بواليــة إبــراء علــى مشــاركة المجتمــع فــي برامــج
النفــع العــام التــي يبــادر لهــا المجتمــع فــي شــهري الزراعــة ومســابقة
شــهري البلديــات ،إذ يتــم المســاندة مــن قبــل الفريــق فــي التشــجير
وتزييــن الطــرق (إنترلــوك) وعمــل بعــض المظــات ومعســكرات التنظيــف
العامــة.
ولقــد حققــت إبــراء مراكــز متقدمــة فــي شــهري البلديــات فــي األعــوام
الســابقة بســبب تضافــر الجهــود مــن قبــل الجميــع.
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( )28برنامج الوقف الخيري
ّ
لقــد حــث ديننــا الحنيــف علــى الوقــف الخيــري بــكل أنواعــه ،واشــتهرت
ســلطنة عمــان بالعديــد مــن هــذه األوقــاف مثــل وقــف األيتــام وأوقــاف
المســاجد وأوقــاف األفــاج وأوقــاف العميــان ووقــف الكفــن ووقــف طلبــة
العلــم  ..إلــخ مــن أنــواع الوقــف ،وبنـ ً
ـاء على تغليب المصلحــة وامتداد النفع
لألجيــال القادمــة ،وحتــى ال ينقطــع الخيــر بــادر أهــل الخيــر فــي الواليــة مــن
أجــل تأســيس وقــف خيــري للمحتاجيــن مــن أبنــاء الواليــة ،ولقــد بدأنــا بشــراء
عقــار فــي واليــة بوشــر بمســقط ،وندعــو أهــل الخيــر للمشــاركة فــي هــذا
البرنامــج.

45

( )29برنامج شراء مستلزمات المدرسة

قبــل بدايــة كل عــام دراســي يتــم حصــر الطــاب مــن ذوي األســر المحتاجــة
مــن أجــل أن توفــر لهــم الحقائــب والمســتلزمات المدرســية ،وذلــك
بالتنســيق مــع بعــض المكتبــات والمصانــع الخاصــة بإنتــاج هــذه الحقائــب.

46

( )30برنامج تدريب القادرين على العمل

يقــدم الفريــق خدمــة تدريــب وتأهيــل بعــض القادريــن علــى العمــل فــي
مهــن الســباكة والنجــارة والحــدادة والنســيج والســعفيات ،ويتــم ذلــك
باالشــتراك مــع بعــض المؤسســات والجمعيــات داخــل الواليــة ،وقــد تــم
خــال المــدة الماضيــة تدريــب بعــض النســاء علــى مهنــة النســيج والخياطــة،
وكذلك تدريب بعض الشــباب على مهنة التمديدات الكهربائية والســباكة.
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( )31برنامج توعية المجتمع

يقــوم بعــض أعضــاء لجنــة الــزكاة و أعضــاء الفريــق الخيــري بعمــل مناشــط
ومحاضــرات فــي الجوامــع والمســاجد و بعــض القاعــات العامــة مــن أجــل
حــث النــاس علــى الصدقــات وكفالــة المحتاجيــن و دفــع الــزكاة مــن خــال
لجنــة الــزكاة.
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منشورات الفريق

49

أرقام الحسابات
اسم الحساب

بنك نزوى

بنك مسقط

المساعدة السكنية

00750000462001

-

المساعدة في العالج

00750000466001

-

كفالة يتيم

00750000459001

0415020856550016

كفالة طالب علم

00750000465001

0415020778390015

كفالة أسرة محتاجة

00750000464001

0415020777710016

أرقام حسابات لجنة الزكاة

اسم الحساب

50

رقم الحساب ببنك ميثاق

الزكــاة

0625500228260001

الصدقة

0625500228260002

زكاة الفطر

0625500228260003

الكفارات

0625500228260004

اللجـنــة

0625500228260005

نموذج استمارة دراسة حالة
رﻗﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ) :

ﻓﺮﯾﻖ إﺑﺮاء اﻟﺨﯿﺮي

اﻟﺘﺎرﯾﺦ/ :

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ إﺑﺮاء

(

/

اﺳﺘﻤﺎرة دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﺮة
اﻟﻘﺮﯾﺔ:
 -١إﺳﻢ رب اﻷﺳﺮة:
ﺟﮭــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ
اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ
دﺧﻞ أﺧﺮ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
اﻟﻌﻤﺮ:
اﻟﮭﺎﺗﻒ:
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﮭﺮي
اﻟﻤﺼﺪر:

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ
ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ
رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
 -٢ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة:
أوﻻ :اﻟﺬﻛﻮر
اﻹﺳــــــــــــــــــﻢ
م
١
٢
٣
٤
٥
ﺛﺎﻧﯿﺎ  :اﻹﻧﺎث:
م اﻹﺳــــــــــــــــــﻢ
١
٢
٣
٤

اﻟﺴﻦ

اﻟﺴﻦ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ

ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻣﻼﺣﻈﺎت

١
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نموذج استمارة دراسة حالة
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جدول معايير االستحقاق

الفئة حسب دخل الفرد

 35ريال فما دون
(أ)

 45-36ريال
(ب)

 55-46ريال
(ج)

زكاة
مؤونة غذائية شهرية
قسائم شراء شهر رمضان
طرود غذائية شهر رمضان
زكاة األبدان
الكفارات
أضحية
مالحظات

بعد أن يتم تغطية فئة أ

بعد أن يتم تغطية فئة أ  +ب

مالحظة  :ال يتم تحديد الحالة إال بعد تقديم دراسة كاملة عن األسرة.
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التقرير السنوي ألعمال الفريق 2016 -
النشاط

54

التفاصيل

التكلفة

 تــم بحمــد اللــه بنــاء منزليــن ألشــخاص مســتحقين فــي قريــةالفليــج (٢١ألــف) ،واآلخــر فــي قريــة الثابتــي اســتكمال بنــاء.
(٧آالف)

31000

 -مساندة أسرة في ترميم منزلها  +ثالجة وطباخة

3500

شراء مستلزمات منزلية ألسرة (ثالجة  +طباخة  +مكيف)

3500
24615

بالريال العماني

1

بناء وترميم منازل

2

ترميم منازل وتأثيثها

3

توريد أثاث

4

توزيع أضاحي العيد

 تــم توزيــع  547أضحيــة للمســتحقين  .قيمــة األضحيــة  45ريــالعمانــي تشــمل الذبــح ومتطلباتــه.
 -توزيع ثلث  125أضحية.

5

برنامــج توزيــع معونــات
غذائيــة

 توزيــع أرز كل شــهرين بمقــدار  350جونيــة  +مــؤن مــنالمحسنين.
 توزيع مؤونة مقدمة من سهيل بهوان ل 500أسرة سنويا. توزيــع  650قســيمة شــراء خــال شــهر رمضــان المبــارك 1437هـــقيمة كل قسيمة  40ريال26( .ألف ريال عماني).

16500

6

قسائم شراء رمضان

 توزيــع  650قســيمة شــراء خــال شــهر رمضــان المبــارك 1437هقيمــة كل قســيمة  40ريــال بقســمة و إجمالــي القيمــة  26ألــف
ريال.
 -توزيــع  1120قســيمة بعضهــا بقيمــة  30ريــال و بعضهــا بقيمــة 25ريال بتكلفة إجمالية  23800ريال عماني

48800

7

توزيع لحوم

 توزيع  500كيس  .وزن كل كيس كيلوان -توزيع لحوم بقيمة  500ريال عماني.

1500

8

إفطار صائم

 -تم توزيع فطرة صائم في عدة قرى

9600

9

كفالة طالب علم

 توفيــر  10مقاعــد مجانيــة لطــاب ســن مــا قبــل المدرســةبالتعــاون مــع مدرســة إبــراء لتحفيــظ القــرآن الكريــم .ويســعى
البرنامــج لتوفيــر كراســي مجانيــة للطلبــة المحتاجيــن بالتعــاون
مع المدارس والكليات الخاصة.

5500

10

العرس الجماعي 7

 مســاهمة لكل معرس  50ريال عماني نقدا ,و 50ريال قســيمةشــراء من مركز الجودة للتســوق .وبلغ عدد المعرســين 44

4400

11

كفالة أيتام

 يتــم كفالــة عــدد  155يتيــم عــن طريــق التحويــات الشــهرية مــنالكافليــن بواقــع 25ريــال شــهريا .حيــث يتــم توزيــع مبلــغ كل
شــهرين لمندوبــات القــرى لتســليمهن أســر األيتــام.

46500

12

مشروع أسرة منتجة

 تــم مــن خــال هــذا البرنامــج تدريــب عــدد مــن األســر فــي مجــالالخياطــة .
 وأيضــا توفيــر (مالبــس جاهــزة) ألحــد األســر ليقومــوا ببيعهــاواالســتفادة مــن هــذه التجربــة لممارســة تجــارة بيــع المالبــس
الجاهــزة.

1800

التقرير السنوي ألعمال الفريق 2016 -
النشاط

التفاصيل

التكلفة

بالريال العماني

13

توزيع كسوة العيد

 -توزيع كسوة العيد لبعض األيتام خالل العيد المنصرم.

1100

14

تسفير مريض خارج
السلطنة للعالج

 -مساندة  5أشخاص للعالج بالخارج

3800

15

توزيع كراسي متحركة

 شراء كرسيين متحركين بقيمة  45ريال عماني للكرسيالواحد

90

16

تقديم مساعدات لشراء
أجهزة

 شــراء نظــارات طبيــة لطالبــات معــوزات بالتعــاون مــع ممرضــةالصحــة المدرســية بقيمــة  200ريــال عمانــي.

200

17

برنامج وفاء دين
(فواتير,إيجار)

 تــم ســداد ديويــن و دفــع آجــار و ســداد فواتيــر إســتهالكيةلعــدد مــن األســر علــى النحــو التالــي 50+1600+500+600+450

2300

18

تكريم المجيدين

 -تكريم المجيدين في أحد المدارس

250

19

تزويج بعض المعسرين

 -تم مساندة البعض في الزواج.

1500

20

تشغيل القادرين على
العمل

 -تشغيل أحد القادرين على العمل لمدة سنة كاملة.

المجموع

1800

 205755ر.ع

تقرير لجنة الزكاة 2016 -
التفاصيل

التكلفة

1

فطرة األبدان

 تــم اســتقبال مبالــغ فطــرة األبــدان عــن طريــق الحســاب البنكــيللصنــدوق أو االســتالم المباشــرمن المســاهمين ووزعــت علــى
المحتاجيــن وبلغــت  24طــن مــن األرز بمــا يعــادل ( 615جونيــة)

14145

2

الزكاة

 توزيــع مبالــغ الــزكاة علــى المحتاجيــن .تمــت  3مــرات خــال هــذهالسنة.
 رمضــان بلغــت  44ألــف ريــال عمانــي وفــي بقيــة الســنة بلغــت 42ألــف ريــال عمانــي.

87000

3

برنامج كفارات

 90 -جونية شهريا

20000

النشاط

المجموع

بالريال العماني

 121145ر.ع
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التقرير السنوي ألعمال الفريق 2017 -
برامج الفريق

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

المجموع

1

كفالة يتيم

 7570ر.ع

 14380ر.ع

 7380ر.ع

 7710ر.ع

 37040.000ر.ع

2

سداد دين ( فك كربة)

 3200ر.ع

 2214ر.ع

 906ر.ع

 5500ر.ع

 11820.000ر.ع

3

رسوم توصيل خدمات المياه

 120ر.ع

-

-

-

 120.000ر.ع

4

رعاية برنامج علمي

 385ر.ع

-

-

-

 385.000ر.ع

5

مساندة الشباب في تجارتهم

 5000ر.ع

-

-

-

 5000.000ر.ع

6

سداد آجار منزل

 1650ر.ع

 600ر.ع

 160ر.ع

-

 2410.000ر.ع

7

كفالة مديونية معسر

 200ر.ع

-

-

-

 200.000ر.ع

8

العالج بالخارج

-

 450ر.ع

 1100ر.ع

-

 1550.000ر.ع

9

توزيع اللحوم

-

 2760ر.ع

 2500ر.ع

-

 5260.000ر.ع

10

إفطار صائم  613قسيمة

-

 20390ر.ع

-

-

 20390.000ر.ع

11

توزيع طرود غذائية  800طرد

-

 6480ر.ع

 6480ر.ع

-

 12960.000ر.ع

12

قسائم شراء

-

 1124ر.ع

 420ر.ع

 360ر.ع

 1904.000ر.ع

13

طرود غذائية  344طرد

-

 13760ر.ع

-

-

 13760.000ر.ع

14

كفالة طالب

-

-

 100ر.ع

 400ر.ع

 500.000ر.ع

15

سداد فاتورة كهرباء

-

-

 242ر.ع

 409ر.ع

 651.000ر.ع

16

إعانة المتزوجين من الشباب

-

-

 1570ر.ع

-

 1570.000ر.ع

17

برنامــج العــرس الجماعــي
(  20قســيمة شــراء )

-

-

 1000ر.ع

-

 1000.000ر.ع

18

مساندة أسرة معسرة

-

-

 200ر.ع

-

 200.000ر.ع

19

برنامج األضاحي (  611أضحية )

-

-

 27495ر.ع

-

 27495.000ر.ع

20

رعايــة مشــروع خيــري بالتعــاون
مــع بلديــة إبــراء

-

-

-

 2610ر.ع

 2610.000ر.ع

21

مصروفات إدارية وفنية

 2288.5ر.ع

 1415,5ر.ع

 974.95ر.ع

 283.6ر.ع

 4962.550ر.ع

 21463.5ر.ع

 64673.5ر.ع

 51727,95ر.ع

 18472.6ر.ع

 156337.55ر.ع

المجموع
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تقرير لجنة الزكاة 2017 -
برامج الفريق

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

المجموع

1

برنامج الكفارات

 6319.5ر.ع

 6786ر.ع

-

 2614.4ر.ع

 15719.900ر.ع

2

الزكــاة

-

 111070ر.ع

-

-

 111070.000ر.ع

3

زكاة فطرة األبدان

-

 23250ر.ع

-

-

 23250.000ر.ع

المجموع

 150039.9ر.ع
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التقرير السنوي ألعمال الفريق 2018 -
أوجه المساعدة

عدد المستفيدين

التكلفة

1

فك كربة

مساعدات مالية

6

 5525ر.ع

2

مساندة أسرة معسرة
(سداد فواتير)

مساعدات مالية

10

 2275ر.ع

3

كفالة يتيم

مساعدات مالية

187

 36980ر.ع

4

شراء أجهزة طبية

مساعدات عينية

1

 280ر.ع

5

مساعدة طبية  -عالج

مساعدات مالية

4

 1030ر.ع

6

كسوة العيد

مساعدات مالية

2

 40ر.ع

7

طرود غذائية

مساعدات عينية

500

 14850ر.ع

8

سقيا ماء للمساجد

مساعدات عينية

 17مسجد

 1330ر.ع

9

مؤن غذائية شهرية

مساعدات عينية (قسائم شراء شهرية)

9

 1950ر.ع

10

بناء منزل

مساعدات مالية

1

 2000ر.ع

11

ترميم منزل

مساعدات مالية

1

 4000ر.ع

12

مساندة أسرة معسرة

مساعدات مالية

--

 414ر.ع

13

إفطار صائم

مساعدات عينية

--

 1558ر.ع

14

العرس الجماعي

قسائم شراء

16

 800ر.ع

15

قسائم إفطار صائم

قسائم شراء

600

 18000ر.ع

16

األضاحي

أضحية

560

 25200ر.ع

17

كفالة طالب علم

عينية( حقائب مدرسية)

17

 60ر.ع

18

سداد رسم مدرسة

مساعدات مالية

2

 250ر.ع

19

األنواء المناخية

مساعدات عينية

20

توفير فرص عمل

مالية

21

مصاريف إدارية

مالية

22

توزيع اللحوم

عيني

البرامج والمشاريع

التكلفة اإلجمالية
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بالريال العماني

 1653ر.ع
1

 4800ر.ع
 1272ر.ع

600

 6750ر.ع

 208983ر.ع

تقرير لجنة الزكاة 2018 -
أوجه المساعدة

عدد المستفيدين

التكلفة

1

أعمــال خيريــة إلنشــاء مدرســة
لتعليــم القــرآن الكريــم
( صدقة جارية )

مساعدات مالية

1

 4193ر.ع

2

نقد للكفارات

مساعدات عينية (أرز)

446

 9365ر.ع

3

الزكاة

مساعدات مالية

645

 107400ر.ع

4

زكاة فطرة األبدان

مساعدات عينية

600

 21055ر.ع

البرامج والمشاريع

المجموع

بالريال العماني

 142013ر.ع

الوقف الخيري 2018 -
البرامج والمشاريع
1

الوقف الخيري للفريق

نوع الوقف

التكلفة

بناية تجارية

 106500ر.ع

بالريال العماني
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اجتماعات األعضاء
ً
مــن ضمــن سياســة الفريــق إقامــة اجتماعــات دوريــة كل  45يومــا لجميــع
أعضــاء الفريــق وكل أســبوعين لدراســة الحــاالت المتقدمــة للمســاعدة
لتحقيــق األهــداف ويتــم مــن خاللهــا مناقشــة:
ً
ً
 ســبل ســير العمــل تواكبــا مــع نظــم الدولــة وتوافقــا مــع اللوائــحالتنظيميــة للجــان الــزكاة لــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة و الالئحــة
التنظيميــة للجنــة التنميــة االجتماعيــة.
 مناقشة األهداف المرجوة لتحقيقها. مناقشة األعمال المنفذة. كيفية تطوير أعمال الفريق مع تقدم التكنلوجيا. متابعة حاالت األسر و تحديث بياناها. النظام االلكتروني. -التقارير  ..و غيرها من المستجدات.
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تكريم أعضاء الفريق
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النظام اإللكتروني للفريق
مــن أجــل التســهيل علــى المنفــق والمحتــاج قــام الفريــق بالتعاقــد مــع
شــركة إلنتــاج برنامــج إلكترونــي يقــدم كافــة الخدمــات لــكل مــن يحــب
المشــاركة فــي أي برنامــج مــن برامــج الصنــدوق.
كمــا أن البرنامــج يظهــر الشــفافية والمصداقيــة للجهــة المشــرفة علــى
ً
الفريــق الخيــري ،وقريبــا ســيطلق الفريــق موقعــه اإللكترونــي للجمهــور
بــإذن اللــه.
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الشركات المتعاونة والراعية
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