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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الٌح َلُهْم َخْيٌ « �سْ ُلونََك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل اإِ » َوَي�ْساأَ
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: قال ر�سول اهلل 
َنـِة، » اأَنَا َوَكاِفُل اْلَيِتيِم َكَهاَتْيِ ِف اْلَ

َق َبْيَنُهَما َقِلياًل « اَبِة َواْلُو�ْسَطى، َوَفَرّ َبّ َواأَ�َساَر ِبـال�َسّ
رواه البخاري



ما هو مشروع كفالة اليتيم؟

لأيتام  الكرمية  احلياة  توفري  يف  بامل�ساهمة  امل�سروع  هذا  خالل  من  ال�سنابل      ت�سعى 
البحرين واأ�سرهم، و�سد حاجاتهم املالية من خالل �سرف مبلغ �سهري لكل يتيم يبداأ 

مقداره من )20( ديناراً اأو اأكرث ح�سب رغبة الكافل وحاجة اليتيم.

كما تقوم ال�سنابل بالإ�سراف على اأوجه �سرف هذه الكفالة للتاأكد من الإ�ستفادة التامة 

واملبا�سرة لليتيم دون �سواه، واحلر�ص على عدم �سرفها يف اأوجه ل تفيد اليتيم، وذلك 

الأيتام  جلميع  امل�ستمرة  واملالحظة  املبا�سرة  واملتابعة  الدورية  الزيارات  خالل  من 

املكفولني من قبلها.

قـــال: عــنــه  اهلل  ــي  ــسـ ر�ـ الــــــــدرداء  اأبـــــي  عـــن 
ــال: ق قــلــبــه،  قــ�ــســوة  ي�سكو  رجـــل  الــنــبــي   اأتـــى 
وام�سح  اليتيم،  ارحم  وتدرك حاجتك:  قلبك  يلي  اأن  »اأحتب 

راأ�سه، واأطعمه من طعامك يلي قلبك وتدرك حاجتك«.



ما هي أنواع الكفاالت لدى السنابل؟

ليتيم معني،  تخ�سي�سه  يتم  ثابت  الكافل مببلغ  م�ساهمة  هي 

وتكون كالتايل:

هي التربع العام للم�سروع بحيث ل يتم حتديد مبلغ ثابت اأو 

مدة حمددة اأو يتيم معني للكفالة، ويتم توجيه مبلغ التربع 

كدعم عام مل�سروع الكفالة.

الكفالة العامة1

 الكفالة الشهرية2

دينار �سهرياً  20

دينار ملدة �ستة �سهور 120

دينار ملدة �سنة كاملة 240

يتم تزويد الكافل مبلف خا�ص عن اليتيم الذي مت 

بحالة  دورية  لتقارير  اإ�سافة  للكفالة،  تخ�سي�سه 

اليتيم الدرا�سية والجتماعية.



ما هي طرق دفع الكفالة؟
باإلمكان التبرع لجميع مشاريع الجمعية ومنها مشروع الكفالة عبر الطرق التالية:

أجهزة وتطبيقات سداد 

للدفع اإللكتروني

الخط الساخن / واتس آب

نقدًا / شيك 

بمقر الجمعية

تطبيق أوجي موني
 Og Money 

لحاملي بطاقات
الصراف اآللي فقط

أجهزة الدفع اآللي بمقر 
الجمعية أو عن طريق 

االتصال الهاتفي

اإلستقطاع
الشهري

تتوفر االستمارات
بمقر الجمعية

التواصل الرسال
مندوب اإلستالم

33553535

-  في حال التبرع المباشرعن طريق أجهزة وتطبيقات سداد أو تطبيق أوجي موني، يرجى التكرم 

بإشعارنا بالعملية عبر الخط الساخن للجمعية 33553535 لمتابعة التحصيل.



Bahrain Islamic 

Bank

ACC. 10 0000 0115 35
بنك

IBAN البحرين ال�سالمي BH73 BIBB 0010 0000 0115 35

Al Baraka Bank
ACC. 101 0200 5050 02

بنك الربكة ال�سالمي

IBAN BH61 ABIB 0101 0200 5050 02

Ithmaar Bank
ACC. 5 0102 1020 3100 21

بنك الإثمار 

IBAN BH63 FIBH 0102 1020 3100 21

Al Salam Bank
ACC. 10 6678 1001 01

م�سرف ال�سالم 

IBAN BH45 ALSA 0010 6678 1001 01

National Bank of Bahrain
ACC. 0099 1111 01

بنك البحرين الوطني 

IBAN BH09 NBOB 0000 0099 1111 01

Kuwait Finance House
ACC. 01 1010 0077 77

بيت التمويل الكويتي 

IBAN BH04 KFHO 0001 1010 0077 77

Bank of Bahrain

and Kuwait

ACC. 10 0000 0438 33
بنك البحرين  والكويت

IBAN BH37 BBKU 0010 0000 0438 33

Ahli United Bank
ACC. 000 5717 5170 02

البنك الأهلي املتحد

IBAN BH27 AUBB 0000 5717 5170 02

Accounts Numbers for Orphans Sponsorship
أرقام حسابات الجمعية لمشروع كفالة اليتيم

- باإلمكان اإليداع المباشر في حسابات مشروع الكفالة لدى البنوك المحلية المذكورة.

- للبنوك المحلية األخرى يرجى التواصل معنا لتزويدكم برقم الحساب الخاص بالمشروع.

-  في حال التبرع المباشرعن طريق الحساب البنكي، يرجى التكرم بإشعارنا بالعملية عبر 

الخط الساخن للجمعية 33553535 لمتابعة التحصيل.



#بعطائكم-نرعاهم

�����س����ت����ف���������س����ار  ب����الإ ب����ت����وا�����س����ل����ك����م م����ع����ن����ا  ن�������س���ع���د 

و ال���ت���ربع مل�����س��اري��ع ال�����س��ن��اب��ل لأي����ت����ام ال��ب��ح��ري��ن  اأ

ع�������رب اخل���������ط ال�����������س�����اخ�����ن وخ�������دم�������ة ال����وت���������س����اب


