
سعادتنا

يتيم كفلناه





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين، وأشار بالسبابة 
والوسطى وفّرج بينهما«

رواه مسلم





أولئك المنسيون الذين يعيشون وسط الفقر ويقاسون شظف العيش والمجاعة..
 بعد يوم.. فمن لهم؟

ً
أولئك هم اليتامى الذين يصارعون الحياة يوما

لجنة األعمال الخيرية بجمعية اإلصالح تتيح لك الفرصة الفريدة لتنقذ هؤالء األيتام 
عن طريق مشروع كفالة األيتام.

 في مجرى حياة هؤالء األطفال.. سيوفر لهم 
ً
إن عطاءك سيشكل تغييرا ملموسا

ضروريات البقاء كالغذاء والكساء والدواء وسيمنحهم التعليم.
منذ عام 1991م نفذنا في لجنة األعمال الخيرية مشروع كفالة األيتام الذي حقق 
فوائد عظيمة آلالف األيتام الذين ارتسمت على وجوههم الفرحة وتضرعوا بالدعاء 

لكافليهم بالخير والبركة.
وكثير من هؤالء األيتام  قد تخرجوا من المدارس وهم سعداء، واليوم هم يعيلون 

أنفسهم وأسرهم..
كل ذلك ببركة يد اإلحسان التي امتدت إليهم ورعتهم من خالل هذا المشروع

األيتام





ع���دد األي���ت���ام ال��ذي��ن 
ت���ك���ف���ل���ه���م ل��ج��ن��ة 
 15،000 من  أكثر  الخيرية  األعمال 
وخارجها..  البحرين  داخل  من   

ً
يتيما

يقيم هؤالء األيتام مع أهاليهم 
لهيئات  تابعة  أي��ت��ام  دور  ف��ي  أو 

تربوية موثوقة.
بالتعاون  عليهم  باإلشراف  نقوم 
الجمعيات  بعض  م��ع  والتنسيق 
المعروفة  الخيرية  والمؤسسات 
نقوم  كما  الدولية،  الساحة  على 
المؤسسات  لتلك  ال��زي��ارات  ببعض 
تلك  ف��ي  األي��ت��ام  متابعة  بهدف 

البالد.

يبلغ



؟
ً
كيف تكفل يتيما

khairia.org الطريقة األولى: عبر موقعنا اإللكتروني

الطريقة الثانية: ملء استمارة طلب التحويل البنكي الشهري الموجودة بالصفحة المقابلة 
أو  المملكة  بمناطق  المنتشرة  الخيرية  األعمال  لجنة  فروع  أحد  إلى  شخصيا  وتسليمها 
إرسالها عبر البريد إلى العنوان التالي: لجنة األعمال الخيرية - جمعية اإلصالح، ص.ب. 23025 - 

المحرق - مملكة البحرين.

األيتام  خط  أو   36006166 الساخن  الخط  أو   17333090 هاتف  على  اإلتصال  لإلستفسار: 
39910699 حيث سيقوم أحد مندوبينا في قسم كفالة األيتام بتزويدك بجميع المعلومات 

المطلوبة عن األيتام الذين ترغب بكفالتهم



                                                         The Manager of Bank   

                                                    Please remit the sum of

                                                                                                           BD. Monthly

From my account No.

                                                   Current             Saving

 من تاريخ                                                                                  
ً
إعتبارا

وحتى إشعار آخر

االسم: 

العنوان: 

الهاتف: 

البريد اإللكتروني: 

ص.ب: 

From

Until further notice

Name:

Address:

Tel.:

Email:

وإيداعه لصالح لجنة األعمال الخيرية بجمعية اإلصالح )كفالة األيتام(
In favour of the Orphan's Sponsorship Program of the HWF of Al Eslah Society

   Account No                                                                                                                                                        حساب رقم

Bank                                                                                                                                                         لـــدى بـنـــك

Signature                    التوقيع

مصادقات التوقيع 
وتوثيق البيانات

 Signature &
 documentation

endorsement

 

P.O.Box:

السيد مديـر بنـك

أرجو  تحويل مبلغ

                                    دينارًا شهريًا

من حسابي رقم

                                           الجاري             التوفير

Day    يومMonth    شهرYear    سنة

ً
يسعدني المساهمة في كفالة عدد                          يتيما

من

It Pleases me to sponsor                           Orphan

From

  يمأل بواسطة اللجنة  خاص بالبنك  يمأل بواسطة الكافل
Filled by the guardianBanks onlyFilled by the committee

Monthly Standing Orderطلـب تحويــل شهــري



قيمة الكفالة الشهرية لليتيم حسب بلده

Country
الكفالة 

الشهرية 
د.ب.

البلد

Bahrain 20 البحرين

Palestine 20 فلسطين

Sudan 15 السودان

Iraq 15 العراق

Mouritania 15 موريتانيا

Yemen 15 اليمن

Syria 15 سوريا

Albania 15 ألبانيا

Ukraine 15 أوكرانيا

Country الكفالة الشهرية د.ب. البيان

Palestine Family 50 كفالة أسرة فلسطينية

Islamic Preacher 50 كفالة داعية في العالم اإلسالمي

Handicapped Family 40 كفالة أسرة معاق

College Student 35 كفالة طالب جامعي

Iraq Family 25 كفالة أسرة عراقية

Yemen Family 25 كفالة أسرة يمنية

Country
الكفالة 

الشهرية 
د.ب.

البلد

Kosovo 15 كوسوفا

Maqdoonya 15 مقدونيا

Tajikistan 15 طاجيكستان

India 10 الهند

Afghanistan 10 أفغانستان

Pakistan 10 باكستان

Sirilanka 10 سريالنكا

Somalia 10 الصومال

Eritrea 10 أريتريا



ماذا بعد الكفالة؟
 ليتيم ستصلك 

ً
عندما تصبح كافال

صورة له وبعد ذلك ستتلقى تقارير 
تقدم  على  لالطالع  عنه  منتظمة 

 بأول.
ً
سير اليتيم أوال

لسد  جهدنا  قصارى  سنبذل  ونحن 
حاجاته المعيشية ولتحسين أحواله 
واالجتماعية  والتعليمية  التربوية 

والصحية.



الخط الساخن: 36006166
خط األيتام: 39910699
khairia.org :التبرع والكفالة اإللكترونية

  (+973) 17333090       (+973) 17325538
 23025, Muharraq, Bahrain  @ info@khairia.org


