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 جمعية بهجة العمانية لأليتام
Omani Bahjah Orphan Society

 ((لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون))
By no means shall you attain to righteousness until you spend out 

of what you love.

ندعوكم لمرافقة النبي  في الجنة
We invite you to be companion of prophet Muhammad in 

Heaven  may Allah’s prayers and peace be upon him
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 نحن ندعم كل من يقدم خدمة للمجتمع ..

 وجمعية بهجة لها نشاط ملحوظ رغم قصر فترة اشهارها  والكن الحمداهلل 

تواجدها في كل المحافظة وهذا الوجود  يعد  احد نتائج نجاح الجمعية

 We support everyone who serves the community .. 

  And the Bahja Association has a remarkable activity despite the short period 

of its establishment, but the presence of Bahjah in all the province  is one  of the  

success  result of the Association

Speech of HE. Mr. Mohammed bin Sultan bin Hamoud Al Busaidi 
  Minister of State and Governor of Dhofar

كلمة معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي

 وزير الدولة ومحافظ ظفار
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جمعية بهجة العمانية لأليتام بمحافظة ظفار أحدثت نقلة نوعية  في المحافظة 

الدعم  او تقديم  األيتام  ترعى  التي  سواء من جانب خلق تواصل مباشر مع االسر 

المادي والمعنوي لألسر التي فقدت معيلها االصلي وتحصل على مظلة ضمانية 

سواء من الضمان االجتماعي او من صناديق التقاعد..

Omani Bahjah has made unique transference in Dhofar Governorate in regards 

to communication with sponsors or direct support of the orphans who lost the 

breadwinners of their families, through financial and moral support by means of 

pension fund and social security income under the ministry umbrella.  

H.E Sheikh Mohammed Said AL-Kalbani

the Minister of Social Development speech in Arab orphan day 2016

كلمة معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني

وزير التنمية االجتماعية في يوم اليتيم العربي 2016م
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
قال اهلل تعالى

َواْلَيَتاَمى  َواأَلْقَرِبيَن  َفِلْلَواِلَدْيِن  َخْيٍر  ِمْن  أَْنَفْقُتْم  َما  ُقْل  ُيْنِفُقوَن  َماَذا  )َيْسَأُلوَنَك 

َه ِبِه َعِليٌم( ِبيِل َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اللَّ َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ

وإنني إذ أبارك لكم هذا الجهد الخير وأدعو اهلل أن يوفقكم لما فيه الخير ويكلل 

مساعيكم بالنجاح ويكتب التوفيق لهذا المشروع المبارك.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

أطلعت على ما ستقوم به جمعية بهجة العمانية لأليتام فهو عمل صالح وسبيل 

التسابق إلى فعل الخيرات

 وفق اهلل القائمين عليها إلى مرضاته.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

كلمة سماحة الشيخ العالمة/ 

أحمد بن حمد الخليلي

المفتي العام للسلطنة

كلمة فضيلة الشيخ العالمة/

 أحمد بن محمد الخطيب

قاضي المحكمة العليا سابقًا 

ورئيس لجنة التوفيق والمصالحة 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
قال اهلل تعالى

َوال  َربِِّهْم  ِعْنَد  أَْجُرُهْم  َفَلُهْم  َوَعالِنَيًة  ِسّرًا  َهاِر  َوالنَّ ْيِل  ِباللَّ أَْمَواَلُهْم  ُيْنِفُقوَن  الَِّذيَن 

َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن( )البقرة:274(

أسال اله أن يبارك لكم هذا الجهد الخير، وأدعو اهلل أن يوفقكم لما فيه الخير ، وأن 

يكلل مساعيكم بالنجاح والتوفيق في سبيل النهوض بهذا العمل و دعم مسيرته.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

سعينا جاهدا لتأسيس هذه الجمعية المباركة وحضينا بعناية وتوفيق من اهلل جل 
 في عاله ومباركة من موالنا صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

-حفظه اهلل ورعاه-

ونحرص على توفير منافذ الدعم الدائم لأليتام، ونزرع فيهم األمل والقيم اإلنسانية 
فأسأل اهلل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه جل في عاله، واهلل يتولى الصالحين.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

كلمة فضيلة الشيخ العالمة الدكتور/

 كهالن بن نبهان الخروصي
مساعد المفتي العامة السلطنة

كلمة الشيخ الدكتور/ 

عبدالرب بن سالم بن عبدالرب اليافعي

إمام و خطيب جامع السلطان قابوس بصاللة

ومؤسس جمعية بهجة العمانية لأليتام
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النشأة
لأليتام  حكومية  غير  خيرية  كجمعية  لأليتام  العمانية  بهجة  جمعية  تصنف 

تأسست بتاريخ 2014/2/10 وفقا للمرسوم السلطاني رقم 2000/14.

رؤيتنا
البرامج  خالل  من  منازلهم  وخارج  داخل  لأليتام  والمساعدات  الرعاية  تقديم 

األساسية التي ستذكر الحقا.

تحت  طفل  كل  لجعل  أفضل  فرص  و  آمن  لمستقبل  األمل  نعطيهم  أن  هدفنا 
رعايتنا ينمو نموا سليما نفسيا واجتماعيا بشكل متكامل داخل المجتمع.

Establishment

Omani Bahjah Orphan Society is a non-governmental  charity organization 

established on 10/2/2014 by ministerial resolution in accordance with Royal decree 

no 14/2000.

Our vision 

to provide care and assistance to orphans internally and externally of their 

home through focal programs that will be mention later.

Our goal is to give them hope of bright futures and to see every child in our 

care evolve to be self-sufficient, emotionally whole and fully integrated into 

community life. 
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األهداف
استغالل كافة الجهود لضمان الدعم والرعاية الشاملة لألطفال األيتام في   -1
نهج  لنا  تكون  لكي  وذلك  البرامج  من  عددا  وتطوير  بإعداد  قمنا  حيث  بالدنا، 
متكامل لضمان الرعاية الشاملة لأليتام لكي يصبحوا متساوين مع اقرانهم 

الذين يعيشون في كنف والديهم.

ضمان وصول كافة أنواع الرعاية والدعم لجميع األيتام وتشمل دعم مالي   -2
شهري باإلضافة للدعم المعنوي والصحي والتعليمي واإلجتماعي.

بناء عمارة وقفية لأليتام.  -3

افتتاح فروع أخرى للجمعية في باقي محافظات السلطنة.  -4

 رئيس مجلس اإلدارة
 ومؤسسة مشروع بهجة

 إبتهاج بنت سالم بن عبدالرب اليافعية
 بكالوريوس في رياض األطفال - جامعة دمشق

 حاصلة على جائزة اليونيسف للطفولة

 حاصلة على جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي

حاصلة على جائزة سنابل بدول مجلس التعاون للتميز الخدمي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
ومؤسس جمعية بهجة

عبدالرب بن سالم بن عبدالرب اليافعي
بكالريوس في الفقه اإلسالمي

ماجستير في الفقه وأصوله ) ضوابط الدعاية 

واإلعالن التجاري في المصارف اإلسالمية (

دكتوراه في الصيرفة اإلسالمية

إمام وخطيب بجامع السلطان قابوس بصالله

Objectives

1- To provide care and assistance to orphans internally and externally of their 

home through focal programs that will be mention later.Our goal is to give 

them hope of bright futures and to see every child in our care evolve to be 

self-sufficient, emotionally whole and fully integrated into community life.              

2- To Ensure that all orphaned children have monthly financial support, as well 

as educational, psychological, and social support. 

3- To Develop endowment building.

4- To Establish new branches in other governorates.

Chairman  

& Founder of Bahja Projects 

Ebtihag Salim Abdul Rub Alyafai 
Holds Bachelor of early childhood education from Damascus University 

Holds the Unicef Award of Childhood 

Holds the Sultan Qaboos Award for Voluntary Work 

head of orphan department in Omani Charitable Organization. 

Vice Chairman 

& Association Founder 

Abdul Rub Salim Abdul Rub Alyafai 
Holds Bachelor in Sharia’a Holds Master degree in 

Commercial Advertisement in Islamic Banking law.

Doctorate in Islamic Banking and its regulation

Imam and Religious Speaker in Sultan Qabbos Moque in Salalah
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من  المنتجة  لألسر  الفرصة  منح 
للحصول  رمضان  شهر  في  األيتام 

على مورد رزق.

األرض الطيبة ال تنتج إال طيبا مشروع 
الخضروات  توزيع  يؤمن  نجد  خيرات 

والفواكه لأليتام

في  يرغب  الذي  اليتيم  مساعدة 
تكاليف  من  جزء  تحمل  في  الزواج 

الزواج

لتوفيرالخدمات الطبية للحاالت التي 
المستشفيات  في  رعاية  إلى  تحتاج 

الخاصة أوخارج السلطنة

البهجة  وندخل  الفرحة  نشاركهم 
كسوة  برنامج  خالل  من  عليهم 

العيد 

غرس القيم والمبادىء واألخالق لدى 
النشئ هو فكرة هذا المشروع

مشروع  بدء  لألرامل  يتيح  مشروع 
صغير وتطويره كمورد رزق.

نصنع  سوف  الصغيرة  بإناملهم 
أجمل  مسابقة  خالل  من  الجمال 

رسمة

التدريب  فرصة  اليتيم  لمنح  مشروع 
إلقامة  المالي  والدعم  والتأهيل 

مشروعه الصغير.

مشاريع  هوأحد  الخيري  المبنى 
الدخل المستدامة للجمعية.

لأليتام  األمنيات  تحقيق  على  نحرص 
لنجعلها حقيقة 

بغرس  يهتم  ثمارالخير،مشروع 
مبادئ التكافل والعطاء بين مختلف 

قطاعات المجتمع.

آمن  مسكن  توفير  على  نحرص 
وترميم  بصيانة  نقوم  لذا  وسليم 

منازل األيتام المتضررة

الجمعية  برنامج أساسي من أهداف 
لليتيم  الشهرية  المعونة  لتوفير 

بشكل ثابت بتكلفة 25 ريال

لتوفير  للجمعية  أساسي  برنامج 
لأليتام  التمويلي  الشهري  اإلمداد 

بتكلفة 35 ريال

الجسم  في  السليم  العقل  ألن 
توزيع  على  حريصون  نحن  السليم 
صحي  لنمو  األيتام  على  الحليب 

سليم.

To grant the opportunity to productive 
families from Orphans to obtain a 
livelihood in Ramadan

The good land does not produce 
anything but good, Najed project 
Secures the distribution of vegetables 
and fruits to orphans

To help an orphan who wishes to marry 
to bear part of the costs of marriage

To Provide medical services for cases 
which need care in private hospitals or 
abroad.

We share them the Eid  joy and delight 
by providing  Eid garment›s

The instilling of values, principles and 
ethics in the youth is the idea of this 
project 

A project that allows widows to start 
a small project and develop it as a 
livelihood 

With their small fingers we will make 
beauty art through the drawing contest

To grant orphan the opportunity to 
train, qualify and financially support to 
establish his small project

The charity building is one of the 
Society›s sustainable income projects

We are keen to achieve wishes for 
orphans to make them real

The fruits of good deeds, a project that 
is interested in instilling the principles 
of solidarity and giving between 
different sectors of society

We are keen to provide a safe  housing 
for orphans. so we maintain and repair 
their damaged houses

A basic program of the Association to 
provide monthly aid to orphans at a 
cost of 25 riyals

A basic program of the Association to 
provide monthly RATION SUPPLY  to 
orphans  at a cost of 35 riyals

Because the healthy mind in the 
healthy body we are keen to distribute 
milk to orphans for healthy growth

Our Projectsمشاريعنا
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الكريم  القرآن  تحفيظ  في  مسابقة 
وتالوته وتجويده بين األطفال.

صناديق خاصة لجمع المالبس , 
الجديدة نوزعها والمستخدمة نبيعها 

ونكسوهم الجديد 

لبيع  مناسبة  وبيئة  سوق  خلق 
مورد  إليجاد  عمانية  بإيد  المنتجات 

رزق 

واحتياجاتها  بالجمعية  خاص  مخزن 
العينية  التبرعات  ادارة  لتسهيل 

وتوزيعها لاليتام

الجمعية  برامج  لخدمة  مشروع 
وتوصيل أسر االيتام للحاالت الطارئة

مسعى  هي  واإلبداع  المواهب 
مسابقات  خالل  من  الكتشافه 

اإلنشاد التي سنقيمها

مطلب  هي  والفكر  العقل  تغذية 
كحاجة  لتحقيقه  نسعى  أساسي 

أساسية لبناء الفرد في المجتمع

سنويا  الرمضانية  السلة  توزيع  يتم 
لالسر المسجلة لتلبي احتاجاتهم

منافذ تعريفية للجمعية وتستقطب 
العديد  من الكفاالت

عيد  في  واللحوم  االضاحي  توزيع 
االضحي المبارك وطيلة العام

لثقة  يحتاج  جمهور  أمام  التحدث 
نسعى  اإللقاء  فن  في  ومهارة 
خالل  من  األيتام  لدى  الكتشافه 

مسابقة الخطابة.

االعراس  مالبس  لتاجير  معرض 
االيجار  اما  لاليتام  يعود  والعائد 

لاليتام واالرامل مجاني

الملحقات  بجميع  مجهزة  قاعة 
وتاجيرها  الجمعية  مناشط  القامة 

كمصدر دخل لاليتام

حقيبة  تستحق  للمدرسة  العودة 
ومستلزمات مدرسية جديدة  ونحن 

نوفرها لأليتام.

التعليم في سن مبكرة مثل النقش 
حريصين  كنا  هنا  من  الحجر  على 
على إنشاء روضة لألطفال األيتام مع 

أسس عالمية

إنشاء دار رعاية الطفولة التي تحتضن 
األبوين  ومجهولي  األيتام  األطفال 

وتوفر لهم البيئة العائلية البديلة

A competition in the memorization of 
the Holy Quran and its recitation and 
tajweed among children

Special boxes to collect the garment,s 
.new clothes for distribution and 
the old one is for recycle

To Create an appropriate market and 
environment to sell products made by 
Omani hands to create a livelihood 
source

A special store for the association and 
its needs to facilitate the management 
of donations in kind and distribution to 
orphans

a project that serves the association›s 
programs and delivery of orphans› 
families in emergency situations

Talent and creativity is an endeavor 
to discover,  through the singing 
competitions that we will establish

Feeding mind and thought is a basic 
requirement that we seek to achieve 
as a basic need to build an individual 
in society

The Ramadan basket is distributed 
annually to registered families to 
address their needs

The association identification outlets 
attract many sponsership

Distribution of sacrifice and meat 
during Eid al-Adha and the year

To speak to an audience that needs 
confidence and skill in elocution art 
. We seek to discover through this 
competition

An exhibition for renting clothes, 
weddings and income returns to 
orphans. Rent for orphans and widows 
is free

A hall equipped with all required 
accessories to hold the association 
events and workshop , and rent it as a 
source of income for orphans

Returning to school deserves new bag 
and school supplies and we provide it 
to the orphan.

Education at a young age like 
inscription on the stone from here 
we have been keen to establish a 
kindergarten for orphans with universal 
foundations

To establish the Children›s Home, 
which takes in orphans and children of 
unknown parentage and provides them 
with an alternative family environment
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Society Main programs

that can be sponsored by firms and individual

Education care

The Society contributes to the provision of attention and development of orphans 

who face difficulties in educational journey– this assistance includes: 

Grade Level

Kindergarten 1st Grade,2nd Grade

(Please Note: Education care of children under school ages is free and children in 

the grade levels of Kindergarten 1st Grade, 2nd Grade will cost approximately 450 

O.R for each student.)

Private School

Private school sponsorship will be provided to orphan students; approval is 

conditioned at the discretion of committee.

Strengthening Lessons

Strengthening lessons are held in Bahjah Hall for orphans and include the subjects: 

English, Arabic, Math and computer programs.

Scholarship

Whereas it is one of our principles to achieve fundamental change in an orphan’s 

life, we are keen to contntinue to support him in educational journy and to reach 

university to ensure a prosperous future and opportunity to achieve career longevity.

البرامج االساسية للجمعية:
التي يمكن للشركات والمؤسسات

 واالفراد التبرع لها أو رعايتها

الرعاية التعليمية:
تساهم الجمعية في تقديم االهتمام والمتابعة لأليتام الذين يواجهون صعوبات 
ومشاكل تعليمية وحل مايعتريهم من صعوبات وعوائق وتشمل الرعاية التعليمية 

على:

تعليم األيتام تحت سن المدرسة (الروضة والتمهيدي).
تعليم األيتام مجانا تحت سن المدرسة في الروضة والتمهيدي وتكلف حوالي 450 

ريال للطالب الواحد في العام

مدارس خاصة
كفالة طالب يتيم في المدارس الخاصة للحاالت التي تستدعي ذلك حسب تقرير 

لجنة دراسة الحاالت الخاصة التي تحتاج لرعاية خاصة.

دروس تقوية لأليتام بمقر الجمعية 
والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة  تشمل   تقوية  دروس   بالجمعية  بهجة  بقاعة  تعقد 

واللغة العربية وبرامج الكمبيوتر.

كفالة طالب علم بعد الثانوية
حياة  في  جذري  تغيير  تحقيق  لأليتام  العمانية  بهجة  جمعية  مبدأ  من  انه  وحيث 
اليتيم تستمر الجمعية في دعمها لليتيم وصوال إلى الجامعة لتضمن له مستقبل 

آمن وحياة كريمة ليكون سندا لعائلته
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غذاء الفكر
تغذية العقل والفكر هي مطلب أساسي نسعى لتحقيقه كحاجة أساسية لبناء 

الفرد في المجتمع

الدورات التي يمكن للشركات رعايتها:

دورة فن التجميل النسائي
دورات حاسب آلي )أساسيات (

دورات حاسب آلي )متخصصة(
دورات خياطة وتفصيل )مالبس وشنط(

دورات سكرتارية وإدارة مكاتب
دبلومة دولية في اإلدارة العامة

دورة اللغة اإلنجليزية
دبلومة دولية في اإلدارة العامة

دورة اللغة اإلنجليزية
دروس التقوية لأليتام

برنامج مسابقة حفظ القرآن
دورات في التسويق االحترافي
دورات احترافية في الكمبيوتر 

دورات مهنية
دورات في القيادة والريادة

دورات لتعليم القرآن الكريم
دورات رياضة

دورة في التصميم )فوتوشوب( تستهدف األيتام .
دورة في المونتاج) برامج ادوبي (.

دورة في التصوير االحترافي واإلخراج.

 Women 's Beauty courses
Computer Courses (Fundamentals)
Computer courses (specialized)
Sewing and detailing courses (clothing and bags)
Secretarial courses and office management
International Diploma in Public Administration
English course
International Diploma in Public Administration
English course
Reinforcement classes for orphans
Quran Conservation Contest Program
Courses in professional marketing
Professional courses in computer
Professional courses
Leadership and leadership courses
Courses for teaching the Holy Quran
Sports courses
A course in design (Photoshop) targeting orphans.
A course in editing (Adobe programs).
A course in professional photography and output.

Food for thought

Feeding mind and thought is a basic requirement that we seek to achieve as 
a basic need to build an individual in society

Courses that can be sponsored :
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كفالة براتب : 

مقدرة  سنوية  إجمالية  بتكلفة  لليتيم  ريال   25 بمقدار  شهري  راتب 
330,000 ريال عماني

كفالة تموين غذائي

بطاقة تموين غذائي الكترونية لكل أسرة يتراوح عددها مابين 1- 4 
أيتام من أسرة واحدة مع زيادة عدد البطاقات في حال وجود أكثر 
من أم أو عدد األطفال أكثر من 4في المنزل الواحد وقيمة البطاقة 

الذكية 35 ريال تكلفة إجمالية سنوية مقدرة 250,000 ريال عماني

مشروع الحقيبة المدرسية

بتكلفة 33,000 ريال  وتوزع للفصلين الدراسيين ، بمقدار 15 ريال لكل 
2019م،  العام  خالل  دراسي  فصل  لكل  المدرسة  سن  في  يتيم 
باعتبار فبراير الفصل الدراسي الثاني ووأغسطس الفصل الدراسي 

الثاني

نظرا  سريع  مادي  لعون  تحتاج  التي  للحاالت  واالستثنائية  العاجلة  المساعدات 
لبعض الظروف التي تمر بها أسر األيتام.وتتم عبر دراسة الحاالت على حدة ومن ثم 

عرضها على مجلس اإلدارة.

إمداد األسر المحتاجة باألجهزة الكهربائية )ثالجة - غسالة - فرن - مكيف - 
الخ(

Salary Guarantee:

Monthly salary of SR 25 for orphans at a total annual cost of RO 

330,000

food supply

An electronic food ration supply card for each family of ( 1 to 

4 orphans of one family) with an increase the number of cards 

in case there is another wife or the childern more than 4 , the 

estemated annual cost is RO 250,000

School Bag Project:

Estimate cost 33,000
The school bag  distributes for the two semesters, and it costs 
15 riyals for each  orphan per semester in 2019, as February the 
second semester and August the first semester

Urgent and special aids for cases requiring quick material aid due to some of 
the conditions experienced by the families of orphans. The cases are examined 
separately and presented to the Board of Directors.

Supplying needy families with electrical appliances (refrigerator, washing machine, 
oven, air conditioner, etc.)
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Medical care program (Zamam project )

Omani Bahjah provides medical care to orphans; who need 

assistance with obtaining health care through coordination with 

government entities and private hospitals. We maintain follow-up of 

health treatment through health insurance provider and establish 

a special fund for emergency cases which require treatment out of 

country.

Autism Care its program for those who not covered by government for 

any circumstances. And provide the means for their sponsorship through 

specific sponsorship for this program, whether on an individual level or by 

supporting bodies.

Empowerment Bank

The Empowerment Bank will supply orphans with funds as non-

interest loans and long-term installment loans under sustainability 

projects to create sustainable income for orphans’ family.

Transportation expenses  support

 Request for support for the transport expenses of the Association
 and to bear the expenses of petrol, where the Association owns a
 number of vehicles of transport average annual cost of RO 2000

 a project that serves the association›s programs and delivery of
 orphans› families in emergency situations

.برنامج الرعاية الصحية: (مشروع زمزم )

تساهم جمعية بهجة العمانية في تقديم الرعاية الطبية لأليتام 
المرضى الذين هم بحاجة لها وذلك باالتصال والتنسيق مع المراكز 
متابعة  على  والعمل  واألهلية  الحكومية  والمستشفيات  الصحية 
مسيرة عالجهم من خالل بطاقة التأمين الصحي الخاصة باأليتام 

أو من خالل اإلتفاقيات مع المستشفيات الخاصة.

خارج  عاجلة  عمليات  تستدعي  التي  لأليتام  الطارئة  للحاالت  خاص  صندوق  وانشاء 
الدولة أو عمليات داخل الدولة المستعجلة.

برنامج أليتام المصابين بالتوحد )autism( والذين لم تشملهم الجهات الحكومية 
فتح  عبر  لكفالتهم  الالزمة  السبل  وتوفير  أخرى.  ظروف  ألي  أو  األعداد  الستيفاء 
جهات  قبل  من  أو  فردي  مستوى  على  كانت  سواء  البرنامج  لهذا  خاصة  كفاالت 

داعمة. 

صندوق تمكين األرامل

الصغيرة  مشاريعهم  لدعم  واأليتام  لألرامل  قروض  تقديم 
التنمية  خطة  ضمن  ورمزية  مريحة  بطريقة  وسداد  فوائد  بدون 

المستدامة لخلق مصدر دخل ثابت ألسرة األيتام.

دعم مواصالت ونقل لبرامج الجمعية:

نفقات  وتحمل  بالجمعية  الخاصة  النقل  لمصاريف  دعم  طلب   *
متوسط  النقل  وسائل  من  عدد  الجمعية  تمتلك  حيث  البترول 
مواصالت  مشروع  ويخدم  عماني   ريال   2000 السنوية  التكلفة 

بخدمتكم برامج الجمعية وتوصيل أسر األيتام للحاالت الطارئة
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منفذ الجمعية المهرجان

كل  السياحي  صاللة  مهرجان  في  افتتاحه  يتم  سنوية  فعالية 
عام وتقدم فيه بعض الخدمات و األنشطة التعريفية للجمعية 
المطويات  فيه  وتوزع  والمتبرعين  الكفالء  من  عدد  ويستقطب 

التعريفية واإلجابة على كل اإلستفسارات المتعلقة بالجمعية.

منافذ الجمعية التعريفية خالل شهر رمضان

بعد النجاح الذي حققته المنافذ التعريفية والتي تم توزيعها على 
المراكز التجارية الرئيسة :

 - ماركت  هايبر  االستقرار   - ماركت  هايبر  اللولو   - جاردنزمول 
صاللة جاليري

كل  تشمل  بحيث  لها  اإلعداد  نعتزم  فإننا  الماضية  األعوام  خالل 
وخدماتها  بالجمعية  التعريف  يتم  حيث  المحافظة،  في  الكبرى  التجارية  المراكز 
من  المطروحة  االستفسارت  كل  عن  واإلجابة  الكفاالت  وأنواع  لأليتام  تقدم  التي 
التعريفية  المطويات  توزيع  ويتم  الكفاالت  من  العديد  واستقطاب   ، العامة  قبل 

واستمارات االستقطاع الخاصة بالكفاالت وكذلك تسجيل األيتام.

مشروع سقيا الحليب

خطتنا  في  المهمة  المشاريع  من  واحد  هو  الحليب  مشروع 
أسر  جميع  تغطية  هدفنا  أن  حيث  عليها  نعمل  والتي  السنوية 
إلى  يصلهم  ومجانيا  طازجا  اليومي  الحليب  بإعطاءهم  األيتام 
منازلهم بالتنسيق مع شركة الصفوة وفريق الدعم في الجمعية 

وبتكلفة شهرية 16 ريال لألسرة . 

مشروع السلة الرمضانية 

وهو مشروع سنوي يتـــم فيــه توزيع السلة الرمضانية لكل األسر 
بـ35  وتقــدر  لأليتـــام،  العمانيـــة  بهجــة  جمعيـــة  في  المسجلة 

ريال عماني لكل أسرة لتكفيهم أغلب شهر رمضان.

Festival booth

It is an annual event in the Salalah festival which opens every year 
and presents various services and definitional events. By means of 
the Association booth , multiple sponsorships and donations are 
received. the brochures, balloons, and kids gifts are distributed as 

well as the queries about association are answered.

 The Association’s kiosk during the month of
Ramadan

GardensMall - Lulu Hypermarket - Isteqrq Hypermarket - Salalah 
Gallery
During the past years, we intend to prepare for it to include 
all the major commercial centers in the province, where the 
association presents its services  to orphans and explains types of sponsorships 
as well as  answer all the queries raised by the public, and attract  many donators.  
from those outlets the distribution of  brochures and forms of deduction for 

sponsorship and the registration of orphans have made.

Milk Distribution

The milk project is one of the important projects in our annual 

plan, which we work on. Our goal is to cover all the families of 

orphans by giving them daily free fresh milk to reach their homes 

by coordination with Al Safwa and support team. monthly cost is 

16OR for each family .

Ramadan Basket

It is an annual Project for distributing Ramadan basket (ration 

supply) for all registered families in the Omani Bahjah orphan 

society and the cost of this project is 35 O.R for each family.



31 30

الخيمة الرمضانية لألرامل

تمكين  برامج  ضمن  الجمعية  بها  قامت  التي  األنشطة  أحد  وهو 
وتدريبهم  العمل  على  ،وتشجيعهم  األيتام  من  المنتجة  األسر 
التقليدية  المأكوالت  صناعة  في  لديهم  المهارات  تطوير  على 
الرمضانية  الخيمة  خالل  من  للمستهلك  وتقديمها   ، والحديثة 
وان  المحافظة.  في  الواليات  كل  المشروع  يغطي  ألن  ونسعى   ،

نفتح لهن افاق في السوق المحلي لتسويق منتجاتهن

مشروع األضاحي

ويتم استقبال األضاحي بدء من شهر يوليو ليتسنى تحديد عدد 
األسر والذي يتوقع أن تكون مابين 350 و500 أسرة من األيتام في 
المحافظة وتقدر قيمة األضحية مابين 45 إلى 50 رياال حسب سعر 

السوق والمواصفات الشرعية في األضحية.

المحسنين  قبل  من  المستقبلة  التبرعات  بحسب  التكلفة  وتقدر 

تحت هذا البند. بحوالي 22,500 ريال عماني

صندوق دعم زواج يتيم

ألف   2000 بـ  الدعم  مبلغ  ويقدر  األيتام  زواج  لدعم  صندوق  إنشاء 
 )1000( ألف  منها  إسترجاع  ويتم  عريس   يتيم  لكل  عماني  ريال 
والمبلغ  واليتيم  الجمعية  بين  مسجلة  وضمانات  عقد  حسب 
المتبقي وهو ألف )1000( ريال هدية من الجمعية لليتيم العريس 

بالجمعية. مسبقًا  المسجل 

أسواق سنوية لألسر المنتجة

نقوم من  خالل قاعدة البيانات الخاصة بالجمعية يتم جمع كل 
األسر المنتجة والتي لديها مهن حرفية أو منتوجات باألشتراك مع 
بعض الجهات المعنية للمشاركة بأسر من ذوي الدخل المحدود 

في معرض واحد لعرض منتوجاتهم وبيعها للمستهلكين.

Widows Ramadan Tent

As a part of our activities within the empowerment programs 

for orphan families, to encourage them to improve their skills in 

making traditional and modern food and present their products 

to consumers through the Ramadan Tent. and we seek to cover 

all states.

Eid Sacrifice

The sacrifice will be received from July to determine the number 
of families, which is expected to be between 350 and 500 
families of orphans in the province

All orphans family are given the Eid sacrifice which should 
be under the Islamic law criteria through coordination with 
concerned parties, and the cost is between 45 to 50 OR
The total estimate is 22,000 OR.

Marriage support fund

To Established marriage support fund with the estimated amount 

of 2000 O.R, 1000 R.O is given to orphan groom and 1000 O.R 

should be attained by the association in agreement and recorded 

as guarantees between the orphaned groom and Omani Bahjah 

Orphan Society.

Annual market for productive families

Through the association’s database, all productive families who 

have handicraft or any production with other low-income family’s 

participation gather in an exhibition to present their products.
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The First Charity Building For Orphans

The Endowment building which we invest for orphan will be an im-
portant resource of the assoeiation as a parmanent income and we 
have started impelmentation after we have actually obtained

Bahjah Private Bilingual Kindergarten

The most important projects we plan to create 
where the return income of the Kindergarten will be high

Bahjah Village for Child Care 

To establish the Children›s Home, which takes in orphans and 
children of unknown parentage and provides them with an 
alternative family environment

Bahjah Ware House

Constructing a large ware house with an area of 4000 m for 
the society and its need and to easy management of stores

المبنى الخيري األول لأليتام

المبنى الوقفي والذي من خالل استثماره لصالح األيتام سيمثل رافدا 
مهما للجمعية من حيث الديمومة.

وقد بدأنا فعليا في تنفيذه على أرض الواقع بعد حصول الجمعية 
على أرض الواقع.

روضة بهجة العالمية ثنائية اللغة

المشاريع  أهم  ضمن  من  وهي  اللغة  ثنائية  الخاصة  بهجة  روضة 
التي تخطط جمعية بهجة العمانية إلنشاءها حيث أن عائد الروضة 

سيكون كبيرا.

قرية بهجة لرعاية الطفولة

قرية بهجة لرعاية الطفولة، حيث ستهتم برعاية واحتضان األيتام 
ومجهولي األبوين.

مخزن بهحة

بهجة  بجمعية  خاص  يكون  4000م  بمساحة  كبير  مخزن  إنشاء 
واحتياجاتها، لسهولة إدارة المخازن وتوزيعات األيتام.
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مشروع صناديق المالبس 

طريـق  عن  المستعملـــة  المالبــس  بجمع  الجمعية  تقوم 
الصنـاديـق الخاصـــة بجمـــع المالبس، وتقســـم المالبس المتبرع 
بحالة  كونه  المحتاجة  األسر  على  توزيعه  يعاد  قسم  إلى  بها 
للتدوير  يذهب  منه  مستفاد  الغير  التآلف  اآلخر  والقسم  ممتازة، 

بحيث يكون العائد لشراء مالبس جديدة لأليتام .

دار بهجة لألزياء

وهو أحــد مشـــاريـــع جمعيـــة بهجـــة المهمــة، حيث يتم جمـــع 
الجديــدة،  للمالبــس  باإلضافــــة  والمناسبات،  األعــراس  مالبـــس 
بأسعــــار  تأجيـــرها  ثم  ومن  للسهــــرات  مالبـــس  وتصميـــم 
منافسة ورمزية ويكون العائد لأليتام ، بينما إيجار المالبس لأليتام 

واألرامل مجانـي.

مشروع كسوة العيدين

الجمعيـــة  في  مسجل  يتيــم  لكل  العيــديــة  توزيــع  يتم  وفيه 
لشــراء ما يحـتـــاجـــه مـن مالبس للعيــد ويتــم تــوزيـــع الهــدايـــا 
والعيــديــة في عيــد الفطــر السعيــد وعيــد األضحــى، وتقــدر 25 

ريال لكل يتيــم.

قاعة بهجة

التدريبية  الدورات  إلقامة  مجهز  مكان  هي  بهجة  جمعية  قاعة 
والورش والمحاضرات  ومزودة باألجهزة الصوتية، وأجهزة العرض 
الالزمة للتدريب، وتتسع لما يزيد عن 80 شخصا لمناشط  واألدوات 

الجمعية ويتم تأجيرها أيضًا بعائد كمصدر دخل لأليتام.

Garment Boxes Project

The association collects used garments through garment boxes 

and divides the donated garments into two sections; the garments 

are then re-distributed to disadvantaged families and recycled. 

The revenue received from recycling is utilized to purchase new 

garments for orphans.

Dar Bahja for Fashion 

As a part of our projects, Dar Bahjah is the segment where we 

collect donated wedding dresses, evening dresses, and newly 

purchased dresses, and are showcased for renting.(All rentals 

provided to orphans or widows are free and revenue received 

from rentals are utilized for the programs and services offered to 

the orphans.)

Eid Garments Project 

In this project, the Eidia, will be giving each orphan in the association 

the opportunity to buy needed clothing and Eidgifts,and the Eidia 

distribution will be in Eid AL-Fitr and Eid al-Adha and the cost is  25 

O.R for each orphan.

Bahjah Hall 

The hall is equipped with the required devices (i.e. Audio system 

and projectors) to hold workshops,  lectures, and training courses 

and will be able to seat over 80 people.
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أعمال الصيانة والترميم

وذلك  والترميم  الصيانة  أعمال  في  الشروع  في  الجمعية  بادرت 
بعد الحالة المدارية ) إعصار مكونو ( 2018 حيث قام فريق مختص 
كميات  وحساب  وتقيم  الحاالت  وتسجيل  بالزيارات  الجمعية  من 
بدء  من  شهور   3 خالل  التنفيذ  بدء  ذلك   وبعد  والترميم  الصيانة 
الشيخ  معالى  توصية  بتنفيذ  الجمعية  قامت  كما  الصيانة  اعمال 
بوالية  منازل   5 عدد  بصيانة  اوصى  والذي  اإلجتماعية  التنمية  وزير   /

مرباط وذلك بعد الزيارة التى قام بها وتستمر اعمال الصيانة والترميم طوال السنة 
ويزداد وتيرة العمل باالنواء المناخية

Maintenance and Restoration

The Society initiated the maintenance and restoration work after 

the cyclone (Makono) 2018, where a specialist team from the 

Association visited, recorded cases, evaluated and calculated 

the quantities of maintenance and restoration and then started  

implementation within 3 months of starting the maintenance work.  

According to the recommendations of His Excellency Minister of 

Social Development , who recommended the maintenance of 5 

houses in the state of Mirbat after his visit the state Maintenance 

and restoration work is ongoing throughout the year and climatic activity is 

increasing



39 38

مناسبات وطنية واجتماعية :

األعياد الوطنية للسلطنة تتمثل في مناسبتين وطنيتين هامتين:

وذلك لغرس حب الوطن وتعزيز الوالء في نفوس األيتام:

العيد الوطني المجيد 18 نوفمبر من كل عام.  -1

يوم اليتيم العربي إبريل من كل عام.  -2

المفدى  البالد  لقائد  والوالء  الطاعة  عن  وتعبيـرا  الوطنية  الروح  تعزيز  مبدأ  من 
األفراح  في  ومشاركة  ورعاه  اهلل  حفظه  المعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان 
الوطنية وإزكاء روح الفرح الجماعي بين كل شرائح المجتمع للتعبير عن حب الوطن 
األيتام حيث  المناسبتين فعالية تشرك فيها  فإن جمعية بهجة تقيم في هاتين 
الفعالية  في  المشاركين  األيتام  جميع  على  المالية  والمبالغ  الهدايا  توزيع  يتم 
لتعزيز روح الوطنية واإلنتماء ، والتعبيــر عن اإلخالص والوالء لصاحب الجاللة حفظه 

اهلل ورعاه.

جمعة  أول  يصادف  الذي  العربي  اليتيم  بيوم  االحتفال  في  الجمعية  وتهتم  كما 
تتزامن  فعالية  بإنشاء  االحتفال  بهذا  المساهمة  على  الجمعية  وتحرص  إبريل  في 

مع هذا اليوم المهم على مستوى الوطن العربي.

National and social occasions:

- Oman’s National Day on 18 November 

- Arab Orphans day

From the principle of strengthening the national spirit and expression 
of obedience and loyalty to the leader of the country, his majesty Sultan 
Qaboos bin Said, and participate in national celebrations to create the spirit 
of collective joy among all segments of society to express the love of the 
nation,  Bahja Association celebrate these occasions.
and keen to  involve the orphans in these events, and distribute Gifts and 
financial amounts to all orphans who participate in the event to promote 
the spirit of patriotism and belonging, and to express loyalty  to His Majesty, 
may Allah protect him.

The Association is also interested in celebrating Arab Orphan Day, 
which take place on the first Friday in April, an the Association is keen to 
contribute to this celebration of the   event coinciding with this important 
day at the level of the Arab world.
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خدماتنا

التكنولوجيا في خدمة األيتام

البطاقة  وتعتمد  اليتيم  وخصوصية  سرية  على  الجمعية  تحرص 
االلكترونية في تسليم اإلعانات المالية الدورية وذلك بإعطاء كل 
يتيم مبلغ محدد من المال في حسابه الخاص الشهري أو بطاقة 
جمعية  اول  العمانية  بهجة  جمعية  وتعتبر  االلكترونية  التموين 

خيرية تطبق هذه الخدمة في السلطنة.

ماكينة الدفع اإللكترونية الالسلكية

ماكينة  عبر  البنكية  البطاقة  طريق  عن  الدفع  خدمة  إضافة  تم 
أسهل،  أضمن،  التبرع  عملية  لتصبح  الالسلكية  اإللكتروني  الدفع 

أسرع.

تطبيقات الهاتف النقال

تطبيق  خدمة  لأليتام  العمانية  بهجة  جمعية  أدخلت 
النقالة  الهواتف  نظامي  في  النقال  الهاتف  عبر  الكتروني 
اسم  تحت  وااليباد  االيفون  لهواتف   IOS ونظام  االندرويد 

لأليتام(. العمانية  بهجة  )جمعية 

Our Services

Technology 

The society bears in mind the privacy and secrecy of orphans and 

supply them with periodically financial support via their account 

numbers or E-card for food supply support. Omani Bahjah is 

considered the first charity association that provides this service 

in Sultanate.

Wireless Visa Machine

To ensure efficient processes the society has attained a Wireless 

Visa Machine to retain donations to  become easier, safer and faster. 

Mobile applications

Omani Bahjah has acquired a mobile application services to 

the electronic service list of the association for Android and 

IOS operating systems under the name (Omani Bahjah Orphan 

Society)
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بوابة التبرعات للجمعيات الخيرية

للتبرعات  رئيسي  منفذ  هي  للتبرعات  الخيرية  عمان  بوابة 
للجمعيات  االلكتروني  الموقع  خالل  ومن  االنترنت  عبر  المباشرة 
الموقع: في  نوافذ  العمانية  بهجة  ولجمعية   الخيرية 

WWW.DONATE.OM

موقع جمعية بهجة اإللكتروني

تقيمها  التي  والفعاليات  اإلنشطة  لعرض  خطتنا  من  هام  كجزء 
الجمعية قمنا بتدشين موقعنا اإللكتروني على اإلنترنت :

WWW.BAHJAH.NET 

خدمة اشتراك ريال واحد شهريا (90021)

وهي خدمة تمكن المشتركين في شركة عمانتل لالتصاالت واريدوا من االشتراك 
بريال واحد شهريا عبر إرسال كلمة )تبرع( للرقم المجاني )90021(

Donations Portal for Charitable Organization 

 

The Donations Portal is the primary port for donations online via 

Omani Bahjah’s website: WWW.DONATE.OM

Omani Bahjah Website

As important part of our plan to view our activities and events we 

established the website on internet: WWW.BAHJAH.NET

One Rial Monthly Subscribe Service (90021) 

This service which make the Omantel and ooredoo participants subscribe in this 

service via text (donate) to (90021)
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كيف تتبرع:
تعبئة استمارة الكفيل  -1

تعبئة استمارة  االقتطاع البنكي  -2

لديك الخيار بأن تكفل اليتيم بــ

راتب شهري قدره 25 ريال عماني.	 

تموين غذائي 35 ريال عماني.	 

كفالة االثنين معا 60 ريال عماني	 

كفالة صحية لأليتام لمشروع زمزم 10 ريال عماني	 

أقل مدة للكفالة عام كامل

www.bahjah.net كما يمكنكم تعبئة االستمارة عن طريق موقعنا

ثم إرسالها لقسم الكفالء على اإليميل

أو أرقام التواصل 

هاتف : 91403373 فاكس : 23289559

How to donate?

1- Fill out the form of sponsor

2- Fill out the bank deduction form 

You can choose one or more of the following choices of sponsorship:

	 Monthly sponsorship as a salary about 25 O.R for one orphan

	 Monthly sponsorship as a ration about 35 O.R for one family 

	 Sponsorship 60 O.R for both

	 Medical care sponsorship about 10 O.R for Zamzam project. 

The minimum of period time of sponsorship is one year.

You can get the forms from our website: www.bahjah.net

and then send it to sponsors department via email

phone nubmers

91403373 :TEL - 23289559 :FAX
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ألية تقديم الجمعية المساعدة ألسر األيتام:

لقسم . 1 المخصصة  االستمارات  عبر  رسمي  بطلب  يعيله  من  أو  اليتيم  يتقدم 
المساعدات في الجمعية.

في . 2 المختصات   الموظفات  من  مختصة  لجنة  قبل  من  والتدقيق  البحث  يتم 
الجمعية.

يتم رفع تقرير بالحالة مع التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة.. 3

يتم اعتماد الحالة وتحويلها لقسم المحاسبة بعد التعليق المباشر على الطلب . 4
بالقبول واالعتماد.

-Implementation shall take place immediيتم تنفيذ الطلب فور االعتامد من قبل الرئاسة
ately upon adoption by the Presidency.

How to provide assistance to orphans

The orphan or his breadwinner apply through the forms application to the aid 
department in the association.

The research is carried out by a specialized committee of the employees of the 
society.

A report of the situation shall be submitted with recommendations to the Board 
Members

The case is approved and transferred to the accounting department after direct 
comment on the application by acceptance and accreditation.
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الخطط المستقبلية:
تكلفة  العمانية   بهجة  لجمعية  والرابع  والثالث  الثاني  الخيري  المبنى  بناء   -1

المبنى حوالي 380.000 ريال عماني

فتح فروع أخرى لجمعية بهجة العمانية لكفالة األيتام في جميع محافظات   -2
السلطنة التي ليست بها جمعيات مختصة باأليتام .

3-      أن نغطي جميع االيتام في محافظة ظفار وبقية محافظات السلطنة براتب 
وتموين غذائي ودعم مالي ليكونوا قيادين بالمجتمع بالمستقبل.

4-     مخزن ذو سعة 5000 ألف متر به مركز تدريب وإعادة  تصنيع.

Long term plan
1-    To build  the second , third and fourth charity building of Bahjah socity The cost 

of one building is about RO 380,000

2 -      To create new other branches of the Omani bahjah to sponsor orphans in all 
the provinces of the Sultanate, which does not have specialized sociations for 
orphans.

3 -      To cover all orphans in the province of Dhofar and the rest of the provinces 
of the Sultanate with salary and food supply to help them be leaders in the 
community in future.

4 -     Store with a capacity of 5000 thousand meters by a training and recycling 

center.

11 22 33 44
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The number of registered orphans in 2016
عدد األيتام المسجلين في عام 2016م

The number of registered orphans in 2015
عدد األيتام المسجلين في عام 2017معدد األيتام المسجلين في عام 2015م

The number of registered orphans in 2017

The number of registered orphans in 2018
عدد األيتام المسجلين في عام 2018م
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األهداف المتوقع 
تحقيقها خالل 

العام

2019   -  2020 م

األنشطة المخطط لها التي سيتم تنفيذها خالل السنة للتوصل إلى 
مخرجات الخطة السنوية لعام  2019  -  2020   

اإلطار الزمني

المتوسط

جزء من الميزانية المخطط لها 
لعام 2019  م  -  2020 م

النصف 
األول

2019م

النصف 
الثاني

2019م

النصف 
األول

2020م  

النصف 
الثاني

2020م

اقل 
تقدير

اعلى 
تقدير

المبلغ السنوي 
لمتوسط 

التقدير العددي

كفاالت الراتب 
والتموين

31250 ر.ع1400145015001600148714001600عدد األيتام متوقع تسجيلهم 1500 يتيم

26250 ر.ع 550620750850693550850عدد األسر المتوقع تغطيتهم بكفالة تموين غذائي 

25000 ر.عيتم تخصيص جزء من الميزانية السنوية للمساعدات الطبيةكــل األيتــام  )حسب الحاجة(الرعاية الصحية

420000 ر.ععبر استقبال التبرعات الخاصة بالمبنى الوقفي يتكون المبنى من 7 ادوار وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 420000 المبنى الوقفي

التأهيل والدورات 
التدريبية

يتوقع أن نغطي مايزيد عن 300 يتيم خالل العامين ضمن الدورات 
التدريبية والتأهيلية )لغة انجليزية+ دورات الحاسب اآللي ..الخ( 

200200200200200200200

تغطى بحسب 
نوعية التأهيل 

وتكلفته 
من الميزانية 
السنوية بند 
طالب علم.

الفعاليات 
والمناسبات 
الموسمية 
واألنشطة

يتم توزيع كسوة المدارس لأليتام في سن المدرسة )قابل للزيادة(  
ويكون ذلك على فصلين االول في شهر اغسطس والثاني في 

شهر يناير من العام الذي يليه.

20 رياال سعر الحقيبة المدرسية لكل فصل / اجمالي 40 رياال لكل يتيم 
خالل العام الدراسي لحوالي 1400 يتيم.

56000 ر.ع 

 37500 ر. ع سنوياكسوة عيد الفطر 25 رياالكسوة عيد الفطر السعيد ويتوقع أن تغطي 1500 يتيم ويتيمة.

 37500 ر. ع سنوياكسوة عيد األضحى25 رياالكسوة عيد األضحى المبارك ويتوقع أن تغطي 1500 يتيم ويتيمة 

29250 ر.ع سنوياسعر متوسط األضحية حوالي 45 رياال عمانياأضاحي العيد ألسر األيتام ويتوقع أن نغطي 650 أسرة 

رعاية أسر األيتام– 
مساعدات-عاجلة – 
تأثيث صيانة وترميم 

إجهزة كهربائية-
ايجارات وفواتير 

-أخرى

 يتم تسجيل طلبات المساعدة عبر استمارات المساعدة في 
الجمعية وعمليات البحث الميداني

ستخصص الجمعية مبلغا تقديريا بحسب االحتياجات التي تتنوع 
تقديرات اسعارها واعتمادا على ماتقتضيه الحاجة واألسعار عند الشراء 

ويخصص لها سنويا بند ضمن الميزانية السنوية .

تقدر بــ 200000 ر.ع 
سنويا
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Objectives should 

be done

2019 - 2020

Planned activities (for orphans)

That will be implemented during the year 2019-2020

Period time

Average

Part of annual budget for 2020-2019

Fi
rs

t 

m
id

te
rm

Se
co

nd
 

Fi
rs

t 

m
id

te
rm

se
co

nd

Min Max

Total annual 

cost for 

average

Orphan 

sponsorship:

Salary

+ 

Ration

the expected number of registered orphan during the year 

2018-2019 is1000
1400 1450 1500 1600 1487 1400 1600 31,250  O.R

the expected number of ration  sponsorship during the years 

2018-2019
550 620 750 850 693 550 850 26,250 O.R

Medical care All (if necessary) allocating a part of annual budget for medical aid 25,000  O.R

Endowment 

building
the building has 7 floors at a total cost estimate about 490,000 Through specific donation for the endowment building 420,000 O.R

Training Courses 

and scholarship 

It is expected to cover more than 400 orphans during

 2018-2019 within the training and qualifying courses  (English 

Language courses + Computer courses and scholarship
200 200 200 200 200 200 200

allocating a 

part of annual 

budget for 

educational 

care

Activities and 

events

distribution the school bag gifts twice during the year in the first 

term and the second term  to cover more than 600 orphaned

20 O.R  for each student in the first term and 20 O.R for the second 

term

total amount is 40 O.R for each student during school year

  56,000 O.R

lesser bairam gifts and its expected  to cover 1000  orphaned Eid Gifts 25 for each orphaned child 37,000 O.R

Greaterbairam gifts and its expected  to cover 1500 orphaned Eid Gifts 25 for each orphaned child 37,000 O.R

Adha Sacrifice for the families of orphans is expected to cover 

more than 650 families
Sacrifice cost 45 O.R in average    29,250 O.R

Urgent 

aidsOrphans 

family 

careConstruction 

furnishing -Other

All help requests should be registered in the association 

through  application forms after the field research operation

The society will deduct part of yearly budget  for aids to help 

needy orphaned and urgent cases

200,000 O.R
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إحصائيات - 2015م

الشهور

عدد األيتام 
المسجلين 

في 
الجمعية

عدد األيتام 
المكفولين 

براتب

عدد األيتام 
المكفولين 

بتموين 
غذائي

اجمالي 
المبالغ 

للمكفولين 
براتب

إجمالي 
المبالغ 

للمكفولين 
بالتموين

1365 ر.ع5000 ر.ع52120039يناير

1715 ر.ع5800 ر.ع53823249فبراير

2030 ر.ع6575ر.ع54726358   مارس

2205 ر.ع7025 ر.ع58028163أبريل

2275 ر.ع7825 ر.ع60031365مايو

2590 ر.ع8725 ر.ع61534974يونيو

6483828395502905يوليو

67042392105753220أغسطس

68542392   سبتمبر

بسبب 
اشكالية 

البنك 
توقفت 
معظم 
الكفاالت

3220

3220= 703423102أكتوبر

3570 ر.ع10900 ر.ع722436102نوفمبر

3570 ر.ع10950 ر.ع722438102ديسمبر

إجمالي عدد األيتام المعتمدين لدى 
الجمعية )يناير- ديسمبر( 2015

 إجمالي عدد األيتام المكفولين
)يناير- ديسمبر( 2015

بلغ عدد األيتام المسجلين في 
الجمعية تحت سن 20 عاما والمعتمدين 

من قبل الجمعية حوالي 722 يتيم 
ويتيمة

منهم376ذكــور و346 إنــاث

بلغ عدد األيتام المكفولين من إجمالي 
عدد األيتام المعتمدين  حوالي 540 

يتيم ويتيمة

Statistics - 2015

Months
Registered 

orphans

Sponsored 

orphans 

with salary

Sponsored 

orphans 

with ration 

supply

Total cost 

of salary 

sponsorship

Total cost 

of ration 

sponsorship

January 521 200 39 5000 1365

February 538 232 49 5800 1715

March 547 263 58 6575 2030

April 580 281 63 7025 2205

May 600 313 65 7825 2275

June 615 349 74 8725 2590

July 648 382 83 9550 2905

August 670 423 92 10575 3220

September 685 423 92

Stopped 

because 

of  bank 

problem 

3220

October 703 423 102

Stopped 

because 

of bank 

problem 

3220

November 722 436 102 10900 3570

December 722 438 102 10950 3570

Total number of registered orphans in 

association (2015)

Total number of sponsored orphans 

in association (2015)

Total number of registered orphaned 

under 20 years old in 2015 is 722

376 of them are males and 346 are 

females

Total number of sponsored orphan is 

540 in 2015
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إحصائيات - 2016م

الشهور

عدد األيتام 
المسجلين 

في 
الجمعية

عدد األيتام 
المكفولين 

براتب

عدد األيتام 
المكفولين 

بتموين 
غذائي

اجمالي 
المبالغ 

للمكفولين 
براتب

إجمالي 
المبالغ 

للمكفولين 
بالتموين

4445 16075 127  742642يناير

4760    17050 136 681   753فبراير

171005215 149    784718مارس

5775     19300 165 809771أبريل

6405   19950 183 834797مايو

6755 21000 193 839 866يونيو

877853199213256965يوليو

880856206214007210أغسطس

887862214215507490سبتمبر

891869222217257770اكتوبر

893873236218258260نوفمبر

901877250219258750ديسمبر

إجمالي عدد األيتام المعتمدين لدى 
الجمعية )يناير- ديسمبر( 2016

إجمالي عدد األيتام المكفولين )يناير- 
ديسمبر(2016 

بلغ عدد األيتام المسجلين في 
الجمعية تحت سن 20 عاما والمعتمدين 

من قبل الجمعية حوالي 1008

بلغ عدد األيتام المكفولين من إجمالي 
عدد األيتام المعتمدين  حوالي 978 

يتيم ويتيمة

Statistics - 2016

Months
Registered 

orphans

Sponsored 

orphans 

with salary

Sponsored 

orphans 

with ration 

supply

Total cost 

of salary 

sponsorship

Total cost 

of ration 

sponsorship

January 742 642 127 16075 4445

February 753 681 136 17050 4760

March 784 718 149 17100 5215

April 809 771 165 19300 5775

May 834 797 183 19950 6405

June 866 839 193 21000 6755

July 877 853 199 21325 6965

August 880 856 206 21400 7210

September 887 862 214 21550 7490

October 891 869 222 21725 7770

November 893 873 236 21825 8260

December 901 877 250 21925 8750

Total number of sponsored orphans 

in association (2016)

Total number of enrolled  orphans in 

association (2016)

Total number of sponsored orphan is 

978 in 2015

Total number of enrolled  orphaned 

under 20 years old in 2016 is 1008
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إحصائيات - 2017 م

الشهور 

عدد األيتام 
المسجلين 

في 
الجمعية

عدد األيتام 
المكفولين 

براتب

عدد األيتام 
المكفولين 

بتموين 
غذائي

اجمالي 
المبالغ 

للمكفولين 
براتب

إجمالي 
المبالغ 

للمكفولين 
بالتموين

3132332510955  933 933يناير

11270  22525  322 901  901فبراير

11830 23075  338  923    923 مارس

12495  23650    357  946946أبريل

13055 25175  10071007373مايو

13650  26075  10431043390يونيو

14000      40026700  10681068يوليو

14280    27075  1083408 1083 أغسطس

14525  27270    413  1091 1091 سبتمبر

15085  27725     429 1109 1109 أكتوبر

  15540  28735  442  1145 1145 نوفمبر

  15855  29285  451  1167  1167ديسمبر

Statistics - 2017

Months
Registered 

orphans

Sponsored 

orphans 

with salary

Sponsored 

orphans 

with ration 

supply

Total cost 

of salary 

sponsorship

Total cost 

of ration 

sponsorship

January  933  933 313 23325 10955

February 901  901  322 22525  11270  

March     923   923 338 23075  11830 

April 946   946   357 23650  12495  

May 1007 1007 373 25175  13055 

June 1043 1043 390 26075  13650  

July 1068   1068 400 26700      14000  

August  1083 1083 408 27075  14280    

September  1091   1091   413 27270  14525  

October  1109  1109    429 27725  15085  

November  1145   1145   442   28735   15540

December   1167   1167   451   29285   15855
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إحصائيات - 2018 م

الشهور 

عدد األيتام 
المسجلين 

في 
الجمعية

عدد األيتام 
المكفولين 

براتب

عدد األيتام 
المكفولين 

بتموين 
غذائي

اجمالي 
المبالغ 

للمكفولين 
براتب

إجمالي 
المبالغ 

للمكفولين 
بالتموين

4462718515610 10831083يناير

15925  28060  453 1118   1118  فبراير

16240 28635  462  1141  1141مارس

17080  29685   486  1182  1182أبريل

17360 30310  12081208494مايو

17360  30935  12321232494يونيو

17360      49431335  1248  1248يوليو

17640    31635  12601260502أغسطس

17675  32010    504  1275  1275سبتمبر

17815  32735     507 1304 1304أكتوبر

  18480  33435  528  1332  1332نوفمبر

  18900  34035  13561356538ديسمبر

Statistics - 2018

Months
Registered 

orphans

Sponsored 

orphans 

with salary

Sponsored 

orphans 

with ration 

supply

Total cost 

of salary 

sponsorship

Total cost 

of ration 

sponsorship

January  933 1083  446 27185 15610

February 901   1118 453   28060   15925

March     923 1141  462   28635  16240

April 946 1182  486   29685   17080

May 1007 1208 494   30310  17360

June 1043 1232 494   30935   17360

July 1068 1248  494 31335       17360

August  1083 1260 502   31635     17640

September  1091 1275  504    32010   17675

October  1109 1304 507     32735   17815

November 1342   1332   528   33435   18480

December   1365   1356   538   34035   18900
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مساعدات األيتام - 2016 م

اإلجمالي بالريال العمانيمدفوعات لأليتام

500صيانة منازل

2610برنامج أمنيتي

3100مساعدات إيجار أيتام

6143.43مساعدات أيتام فواتير

7875سلة رمضانية

8031لحوم وذبائح لأليتام

8444.5مساعدات أيتام طبية

9362مساعدات أيتام أجهزة كهربائية

12853مساعدات أيتام استثناء

14410مساعدات أيتام طلب علم

15160.53معونات أيتام

23270حقيبة مدرسية

52426.931تموين غذائي

255015رواتب أيتام

419201.371اإلجمالي

 orphans’s aids 2016

Totalorphanss aids

500Houes Maintenance

2610My Wish Program

3100Rental assistance for orphans

6143.43bills assistance for orphans

7875Ramadan basket

8031Meat and slaughter for orphans

8444.5Medical assistance for orphans 

9362electrical devices

12853Orphan assistance exception

14410students assistance

15160.53Orphans' aid

23270School bag

52426.931Food supply

255015Orphans' salaries

419201.371Total
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مساعدات األيتام -2017م

اإلجمالي بالريال العمانيمدفوعات لأليتام

37252.8أجهزة األيتام

26515.5مساعدات استثناء لأليتام

6587برنامج ا  منيتي

7100كفاالت توحد

15647مساعدات طبية لأليتام

12810إيجار منازل

21485تحويالت لأليتام

133485تموين غذائي لأليتام

23260حقيبة مدرسية

19131.78دورات لأليتام

33705.5رواتب لأليتام

9226.25سداد دين لأليتام

14401صيانة وترميم المنازل

14501طالب علم

10268.98فواتير أيتام

47415.45معونات أيتام

7061.1لحوم وذبائح

30029.85سلة رمضانية

8060.21مشاركات معارض وخيمة رمضان

3797.54فعاليات

780740.96اإلجمالي

 orphans’s aids 2017

orphanss aids

37252.8electrical devices

26515.5Exemption aid for orphans

6587My Wish Program

7100Guarantees unite

15647Medical aid for orphans

12810Rent Houses

21485Remittances for orphans

133485Food supply for orphans

23260School bag

19131.78Courses for orphans

33705.5Orphans› salaries

9226.25Debt repayment for orphans

14401Houes Maintenance

14501student

10268.98bills assistance for orphans

47415.45Orphans' aid

7061.1Meat and slaughter for orphans

30029.85Ramadan basket

8060.21Exhibitions and Ramadan tent

3797.54Events

780740.96Total
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مساعدات األيتام -2018م

اإلجمالي بالريال العمانيمدفوعات لأليتام

 56,362.70   ايتام اجهزة كهربائية 

 22,042.00   استثناء 

 197,463.84   مبني خيري 

 4,845.00   طبية 

 35,493.00  ايجار ايتام 

 2,505.30  ترميم منازل 

 152,455.63  تموين غذائي 

 317.00  تفصيل وخياطة 

 83,390.90  طالب علم 

 32,715.00  دورات ايتام 

 371,972.60  رواتب ايتام 

 7,887.96  فواتير ايتام 

 9,450.65  فعاليات 

 10,325.00  لحوم واضاحي 

 35,910.00  هدايا ايتام 

 767.86  وجبات  

 7,217.40  خيمة األرامل 

 19,530.00  سلة رمضان 

 661.00  كفالة حليب 

 340.00  معارض ارامل 

 68,187.30  مساعدات وترميمات مكونو 

 1,119,840.13 اإلجمالي

 Orphans’s aids 2018

Orphanss aids

 56,362.70 Electrical devices

 22,042.00 Exemption aid

 197,463.84 Charity building

 4,845.00 Medical aid

 35,493.00 Houses Rent

 2,505.30 Houes Maintenance

 152,455.63 Food supply

 317.00 Sewing

 83,390.90 Student

 32,715.00 Training Courses

 371,972.60 Orphans salaries

 7,887.96 Bills Aid for orphans

 9,450.65 Events

 10,325.00 Meat and slaughter for orphans

 35,910.00 Gifts for orphans

 767.86 Meals

 7,217.40 Ramadan tent

 19,530.00 Ramadan basket

 661.00 Milk sponsership

 340.00 Widows Exhibitions 

 68,187.30  Mokono storm›s Aid & Maintenance

 1,119,840.13 Total
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20142015201620172018العمل اإلعالمي

ت
طبوعا

الم

مطويات باللغة العربيةالمطويات
مطويات باللغتين 
االنجليزية والعربية

مطويتين باللغة االنجليزية 
وسيفي

مطويتين باللغة االنجليزية 
وسيفي

مطويتين باللغة االنجليزية 
وسيفي

البطاقات
بطاقات اعضاء الجمعية 

العاملين
بطاقات لكل أعضاء 

الجمعية 
لكل األعضاءلكل األعضاءلكل األعضاء

أوراق العمل الرسمية
اوراق رسمية باللغة 

العربية
أوراق رسمية باللغتين 

العربية واإلنجليزية
أوراق رسمية باللغتين العربية 

واإلنجليزية
أوراق رسمية باللغتين العربية 

واإلنجليزية
أوراق رسمية باللغتين العربية 

واإلنجليزية

تحمل شعار الجمعيةتحمل شعار الجمعيةاعتياديةاوراق المالحظات
تحمل شعار الجمعية وشعارات 

بعض الجهات الداعمة
تحمل شعار الجمعية وشعارات 

بعض الجهات الداعمة

مطبوعات دعائية 
للمناسبات

دعوات خاصة وعامةدعوات خاصة وعامةدعوات خاصة وعامةدعوات مخصصة وعامةلم تستخدم خالل 2014

نعمنعمنعمنعمالكتالوج عرض سنوي

ت
المرئيا

الصور الفوتوغرافية
صور لألنشطة وبعض 

الفعاليات
توثيق وأرشيفتوثيق وأرشيفتوثيق وأرشيفصور األنشطة وتوثيقية

الموقع الرسمي على 
االنترنت

www.bahjah.netwww.bahja.netwww.bahjah.netwww.bahjah.netwww.bahjah.net

يوتيوب وأرشيفيوتيوب وأرشيفيوتيوب وأرشيفيوتيوب وأرشيفال يوجد مقاطع الفيديو

نعمنعمنعمنعمنعماليوتيوب

وسائل االتصال االجتماعي
انستجرام ,تويتر,فيس 

بوك,واتس اب
انستجرام ,تويتر,فيس 

بوك,واتس اب
انستجرام ,تويتر,فيس 

بوك,واتس اب
انستجرام ,تويتر,فيس 

بوك,واتس اب
انستجرام ,تويتر,فيس بوك,واتس 

اب

الدعاية الميدانية

نعمنعمنعمنعمنعمالستاندات الدعائية

منفذ تعريفي في مركز 
البلدية

فترة مهرجان خريف 
صاللة السياحي 

مهرجان خريف صاللة 
السياحي

منافذ تعريفية في الموالتمنافذ تعريفية في الموالتنعم

األنشطة التعريفية في 
المدارس والكليات

نعمنعمنعمنعمنعم

إقامة الفعاليات 
واالحتفاالت

نعمنعمنعمنعمنعم

ت 
خدما

ف 
هات

ال

خدمات الهاتف النقال 
وتطبيقاته

------
IOS ونظام  تطبيق لنظام 

االندرويد
IOS ونظام  تطبيق لنظام 

االندرويد
IOS ونظام  تطبيق لنظام 

االندرويد

الخطــــــــــــــــــة        اإلعـــــالميـــــــة
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Media work 2014 2015 2016 2017 2018

Printing

brochures Arabic brochures
Arabic and English 

brochures

Arabic and English 

brochures

Arabic and English 

brochures
Arabic and English brochures

cards
Membership and 

employees 

Membership and 

employees

Membership and 

employees

Membership and 

employees
Membership and employees

Official letterhead Yes /Arabic Yes/ Arabic and English Yes/ Arabic and English Yes/ Arabic and English Yes/ Arabic and English

Notes paper ordinary With logo With logo With logo With logo

prints and invitations none yes yes yes yes

annual catalog no yes yes yes yes

Media

Photography For events and activities For events and activities For events and activities For events and activities For events and activities

website www.bahjah.net www.bahja.net www.bahjah.net www.bahjah.net www.bahjah.net

video none yes yes yes yes

YouTube yes yes yes yes yes

Social media yes yes yes yes yes

Marketing

banners yes yes yes yes yes

Festival port yes Salalah festival port Salalah festival port Salalah festival booth Salalah festival booth 

Activities and events in 

colleges and schools
yes yes yes yes yes

Events and ceremony yes yes yes yes yes

Mobile 

service

Mobile services and 

applications
--- ---

Android application and 

IOS application

Android application and 

IOS application

Android application and IOS 

application

Publicity  Plan
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زيارة وزير التنمية للجمعية اتفاقية دعم من شركة الميثانول

نادي ظفار يتبرع بجميع صناديق المالبس لديهم للجمعية شركة المطاحن العمانية تتبرع لجمعية بهجة العمانية بخمسة االف

منفذ الجمعية بمهرجان صاللهتوقع اتفاقية تدريب مع ميناء صاللة 

 الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تتبرع لجمعية بهجةاحتفال الجمعية بيوم اليتيم العربي بمسرح جامعة ظفار
لأليتام بشاحنة 3 طن

مدرسة قلعة الفكر تتبرع للجمعية زيارة مدرسة نفحات الخاصة

زيارة مدرسة التقوى وتبرعها للجمعية زيارة مدرسة العقول النيرة وتبرعهم للجمعية

زيارة مدرسة البدائع للتعليم األساسي وتبرعها للجمعية مشروع غراس الذي اقيم بجميع مدارس ظفار

اطفال روضة المدينة ..زيارة مميزة لجمعية بهجة

تجهيز الحقيبة المدرسية
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توقيع اتفاقية مع كارميوز مجان

شركة األنوار القابضة تتبرع للجمعيةتبرع مؤسسة الشيخ سعيد بن ناصر الحشار  الوقفية بباص للجمعية

زيارة وفد خليجي للجمعية

حفل العيد الوطني المجيد47 برعاية سعادة سالم عوفيت الشنفري

توقيع اتفاقية دعم مشروع لالسر المنتجه من شركة ميناء صالله

بنك صحار اإلسالمي يتبرع للجمعية توقيع اتفاقية بين جمعية بهجة العمانية لأليتام وجمعية المرأة العمانية بصاللة

جمعية بهجة تخريج 28 من عظماء المستقبل تحت رعاية د. احمد  الكعبي 
إفطار برمضان لمنتسيبي الجمعية من كبار الداعمين للجمعيةوبرعاية مصرف ميسرة ومصرف صحار االسالمي 

حملة ثمار الخير بمعرض حواء فحص االضاحي من الطبيب قبل توزيعها لالسر

اليوم المفتوح لمنتسبي الجمعية

صيانة منازل األسر المتضررة من إعصار مكونوأعمال البناء للمبنى الخيري األول لأليتام بعوقد 
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تكريم جمعية بهجة بدرع الكشافة ..للتميز المجتمعي  بطولة كشوب التى خصصت ريعها للجمعية

 تكريم الجمعية من الملتقى الخليجي
للمكفوفين  تحت شعار شركاء في العطاء

  ارسال معونات للمناطق المقطوعة من اعصار مكونو من
جهات رسمية بالدولة

فريق الدعم بالجمعية يوزع المعونات لمنتسبي الجمعيةيوم مفتوح بحديقة اكو بارك المائية

منافذنا بالمراكز التجارية بصالله

 زيارة فريق البريمي التطوعي التابع للجنة التنمية وتبرع
سخي من الفريق واهالي البريمي للرميم منازل  اسر االيتام

مشاركة طالب المدارس بيوم الخدمة اإلجتماعية 2019

احتفال المديرية العامة للتنمية االجتماعية بظفار بيوم التطوع العماني 5 ديسمبر 2018 بالتعاون مع الجمعية ومديرية التربية والتعليم بظفار

يوم مفتوح للكشافة مع منتسبي الجمعية معسكر المغامرين من تنظيم جمعية الرحمة مع جمعية بهجة

”جمعية بهجة مع فريق األيادي الخضراء البيئية”الكويتي
اقامت يوم مفتوحا لعظماء المستقبل ببمركز البلدية الترفيهي 

 حفل وزارة التنمية الذي جمع بين جمعية بهجة العمانية
لأليتام وااليتام من ابناء شهداء فلسطين

فوز الجمعية بجائزة السنابل للتميز الخدمي  على مستوى دول مجلس التعاون

احتفال الجمعية بالعيد الوطني الـ 48 بوالية المزيونة حيث كان من اميز احتفاالت الجمعية

اليوم الرياضي المفتوح للجمعية بمركز السلطان الرياضيرسم الوجه بمنفذنا بالمهرجان
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الجهات الداعمة للجمعية
Supportiv Sponsors
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تواصل معنا
ص.ب: 641، الرمز البريدي: 211، صاللة، سلطنة 

عمان

هاتف: 23289966 968+

فاكس: 23289559 968+

نقال: 92877577 968+

جمعية بهجة لأليتام   

  bahjah1_omani

   bahjah1omani

  bahjah1omani@gmail.com

  www.bahjah.net
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