
اهًال بك  
في جمعية رعاية االيتام بتربة 

نفيذ | قسم العالقات العامة 

https://wa.me/message/WLZATJPHKDICL1


امسح الباركود 

او اضغط هنا 

امسح الباركود 

او اضغط هنا 

لتعرف علينا 

لتعرف على مشاريعنا 

مدة 3:00 دقيقة 

https://www.youtube.com/watch?v=oN1OqWvmqjY
https://aytamtrobah.org.sa/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86


الصدقة 
بأي مبلغ  
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لتبرع اضغط هنا 

https://aytamtrobah.org.sa/170


وقف اليتيم األول بتربة : 

ع :  لتب

اء األرض  ــ ــي ش ــى وه ــة األول ــن المرحل ــاد م ته ــم اال ــل ت بفض
كــم لتكــون  ــة ونســتقبل صدقا ــة الثاني ــدء فــي المرحل ــم الب وت
ــام  و  ــث ان الوقــف مخصــص لاليت ــاة حي ــك مــدى الحي وقــف ل

ٍة أَنَبَتْت َســْبَع َســَنابَِل فِي ُكِلّ ُســنُبَلٍة  ِ َكَمَثِل َحَبّ َثــُل الَِّذيــَن يُنِفُقــوَن أَْمَوالَُهْم فِي َســِبيِل اَهللاّ ﴿    َمّ
ُ َواِسٌع َعِليم   ﴾    سورة البقرة   ُ يَُضاِعُف لَِمن يََشاُء ۗ َواَهللاّ ٍة ۗ َواَهللاّ ائَُة َحَبّ ِمّ

100 ريال سهم الخير 

300 ريال سهم الوالدين 

سهم العطاء  

لتبرع اضغط هنا 

500 ريال 

https://aytamtrobah.org.sa/177


كفالة األيتام : 

سيتم تسيلمكم وثيقة كفالة ويرفع لكم 

 تقرير عن دعمك كل 6 اشهر  

900 ريال 3 أشهر 

1800 ريال 

3600 ريال 

6 أشهر 
سنة كاملة 

لتبرع اضغط هنا 

https://aytamtrobah.org.sa/178


كفالة اليتيم الغذائية : 

سيتم تسيلمكم وثيقة كفالة ويرفع لكم 

 تقرير عن دعمك كل 6 اشهر  

600 ريال 3 أشهر 

1200 ريال 

2400 ريال 

6 أشهر 
سنة كاملة 

done

https://aytamtrobah.org.sa/178


بطاقة اهداء للطباعة  

ونية  بطاقة اهداء االلكت
وقف اليتيم االول ، وقف اليتيم بمكة ، الكفالة 

وقف اليتيم األول ، وقف اليتيم بمكة ، الكفالة 



او اضغط هنا 

SA2780000264608010363019

SA5180000264608010000389

SA0580000264608010363027

SA5880000264608010363043

SA8080000264608010363035

 للكفالة والتبرع واستقبال بطاقات اإلهداء : 

٠٥٥ ٩٩٢ ٩١٩١

إمكانك نسخ الحساب ليسهل صدقتك 

ابط التالي   او الدخول ال

0534994330

https://aytamtrobah.org.sa/170
https://wa.me/message/WLZATJPHKDICL1

