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Headquarter: Iraq, Kurdistan Region-Iraq, Erbil, Hawleri Nwe Qtr, 120 Road, Next to MassCity Complex

+964 751 5019400

Erbil Office: Iraq, Kurdistan Region-Iraq, Erbil, Hawleri Nwe Qtr, 120 Road, Next to MassCity Complex

+964 7514045895

Kirkuk Office: Kirkuk, Nur City, House NO: (168)

+964 770 1006624 - 750 8510081

Sulaymaniyah Office: Ashty Qtr, Xale Haji Roundabout, Next to Qubad Butchery

+964 750 1035001 - 750 1035002 - 750 1035004

Duhok Office: Tenahy, Opposite to Newroz University

+964 750 8196670 -7508196671

Germiyan Office: Kalar, Shehidan, Opposite to Shere Naqib Hospital

+964 751 50119277- 772564756 - 770 3517306

Sinjar (Shngal) Office: Nineveh, Serdasht, Sinjar Mountain

+964 750 8804546- 750 3112832 - 750 4501503

Mosul Office: Zihur Qtr, Merhuq Roundabout

+964 751 1298484
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مصطفــى البارزانــي ابــن الشــيخ محمــد بــن شــيخ عبدالســام البارزانــي ،ولــد فــي  1903/3/14فــي قريــة بــارزان التابعــة
لمحافظــة أربيــل ،فــي الثالثــة مــن عمــره وفــي فتــرة حكــم العثمانييــن ،ســجن مــع أمــه وعــدد مــن أفــراد عائلتــه فــي الموصــل،
كونــه مــن عائلــة مناضلــة ،شــارك منــذ بدايــة حياتــه فــي النضــال السياســي والكفــاح المســلح.
للدفــاع عــن القضيــة الكورديــة العادلــة ،لــم تبــق فــي جنــوب كوردســتان منطقــة او قريــة اال وســعى فيهــا مناضــا ،ولــم
يقــف عنــد هــذا الحــد ،بــل اغــاث الثــورة فــي االجــزاء االخــرى فــي كوردســتان ،ففــي  1945 /10/11بهــدف اغاثــة جمهوريــة
كوردســتان فــي مهابــاد ،التحــق مصطفــى البارزانــي مــع مجموعــة مــن المســلحين الــى شــرق كوردســتان وقاتلــوا حتــى اخــر
لحظــات ســقوط الجمهوريــة.
بعــد ســقوط جمهوريــة كوردســتان فــي مهابــاد ،ســنة  1946اجتــاز مصطفــى البارزانــي برفقــة ( )512شــخصا مــن قــوات
البيشــمركة حــدود الــدول الثــاث (عــراق ،ايــران ،تركيــا) وفــي  1974/4/15متجهيــن الــى اراضــي االتحــاد الســوفيتي وبقــوا
فــي المهجــر حتــى ســنة .1958
فــي فتــرة جمهوريــة كوردســتان وبهــدف التوصيــل بيــن النضــال الثــوري لشــرق وجنــوب كوردســتان ،قــام مصطفــى البارزانــي
فــي  1946/8/16بانشــاء الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني-العراق وبعــد رجوعــه مــن االتحــاد الســوفيتي ســنة  1961رفــع
الســاح ضــد الظلــم واالســتبداد المتبــع مــن قبــل الحكومــة العراقيــة آنــذاك تجــاه الكــورد وكوردســتان ،اهتــم البارزانــي
بجانــب نضالــه المســلح ،بالجانــب االنســاني كثيــرا وكان أبــا عطوفــا لألطفــال االيتــام ولــم يكــن يفــرق بيــن المكونــات
والقوميــات ويحتــرم اهالــي كوردســتان ومكوناتهــا وكان يــرى نفســه فــي خدمــة جميعهــم .وبجانــب هــذا كان انســانا
ذا يــد ســخي وقلــب طيــب وكان رحيمــا ،يحافــظ علــى البيئــة وعــن طريــق تشــريع قانــون منــع صيــد الحيوانــات البريــة فــي
الغابات.
ان نظــام البعــث عــن طريــق ضغوطــات البيشــمركة بقيــادة البارزانــي الخالــد اضطــر فــي  1970/3/11ان يعتــرف بحكــم
ذاتــي للكــورد ويوقــع اتفاقيــة مــع البارزانــي الخالــد والتــي عرفــت باتفاقيــة  11اذار .وفيهــا والول مــرة فــي تاريــخ الكــورد
بصــور عامــة وجنــوب كوردســتان بصــورة خاصــة اعطيــت مجموعــة مــن الحقــوق بشــكل رســمي للكــورد وذلــك فــي اتفاقيــة
موقعــة بيــن الحكومــة المركزيــة والحركــة التحرريــة الكورديــة.
توفــي البارزانــي الخالــد فــي  1979/3/1فــي مستشــفى جــورج تــاون فــي واشــنطن وفــي  1979/3/5وري جثمانــه الثــرى بشــكل
مؤقــت فــي مدينــة شــنو فــي شــرق كوردســتان بحضــور االف االشــخاص مــن ســكان االجــزاء االربعــة مــن كوردســتان.
وبعــد االنتفاضــة الكبيــرة فــي جنــوب كوردســتان فــي  1993/10/6نقــل جثمانــه الطاهــرة مــع جثمــان الفقيــد ادريــس بارزاني
مــن قبــل حكومــة اقليــم كوردســتان التــي اسســت انــذاك ،عــن طريــق المراســيم العســكرية وفــي تجمــع حاشــد مهيــب،
نقــل الــى محافظــة الســليمانية ومنهــا الــى أربيــل ،وفــي االخيــر وري الثــرى فــي مســقط رأســه فــي منطقــة بــارزان بحضــور
عــدد كبيــر مــن الشــخصيات السياســية واالداريــة فــي اقليــم كوردســتان.
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Mustafa Barzani son of (Shiekh Muhammad son of Shiekh Abdulsalam Barzani) was born in
the village of Barzan on March 14, 1903. In 1906, at the age of three, after an uprising against
the Ottoman Empire, Barzani was detained with his mother in Mosul Prison.
Barzani fought almost in every village and town of the South of Kurdistan to support the rights
of Kurdish people. On October 11, 1945, Barzani emerged as commander of the army of the
Kurdish Mahabad Republic to support the Kurdish republic in the East of Kurdistan.
After the collapse of Mahabad Republic in 1946, Barzani and 512 of the Peshmergas crossed
the borders of (Iran, Iraq, and Turkey) on April 16, 1947, and reached the former Soviet
Union, where they became refugees until 1958. During the era of the Republic of Kurdistan,
to support the Kurdish uprising in East and South of Kurdistan, Barzani founded Kurdistan
Democratic Party - Iraq on August 16, 1946. Following his return from exile in the Soviet
Union to Iraq in 1961, Mustafa Barzani led a military movement against the Iraqi government
to protect Kurdish people from the tyrant and oppression.
Besides the military movements, Barzani gave great attention to humanitarian matters, he
has always been like a father for the orphans, children who lost parents, he respected all the
people of Kurdistan regardless of ethnicity or national distinctions. In addition, Barzani was a
very kind and generous leader, he also prohibited hunting by law.
On March 11, 1970, the Kurdish national movement, under Barzan,s leadership, signed the
11th March 1970 agreement with the Iraqi government, stipulating autonomy for Kurdish within
Iraq, which the government subsequently reneged.
Barzani passed away on March 1, 1979, at George Town Hospital, Washington DC, his body
was flown to Iran and subsequently buried in Shino (Ashnoviya) in East of Kurdistan on March
5, 1979, hundreds of thousands of Kurds and others mourned him in his funeral. On October
6, 1993, after the great revolution of Kurdish people in South of Kurdistan, his body and his
son Idris Barzani moved, brought across the border from Iran to Kurdistan and reburied in
Barzan village where he was born. His memory will remain alive in the hearts of millions of
Kurds who support the aims he struggled for all his life. He remains the inspiration and ideal
for today,s Kurdish youth who are fired by the spirit, tenacity, and resilience of the legend that
never wavered in his commitment to the Kurdish struggle for peace, freedom, democracy, and
he will remain a towering figure in the history of Kurdish people.
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ان العمــل الخيــري كتــراث قومــي كانــت لــه خلفيــة تاريخيــة
واســتمر فــي التطــور ،هــذا التــراث اصبــح مصــدرا مهمــا لمســاعدة
المنكوبيــن ومحــدودي الدخــل وااليتــام واالرامــل والمهاجريــن،
وأصبــح واحــد مــن الخصائــص التــي يفتخــر بهــا الشــعب
الكــوردي وينعكــس هــذا التســامح فــي المجتمــع الكوردســتاني
بشــكل واضــح ويعمــل عليهــا بشــكل دائــم.
علــى الرغــم مــن ان هــذا التــراث لــم يعمــل عليهــا بشــكل منظــم
ونظــام مرتــب ،لكــن منــذ القدم اســتطاعوا ان يســاعدوا االشــخاص
الذيــن واجهــوا النكبــات وتشــردوا وواجهــوا االحــداث المختلفــة
المأســاوية ،مــن خــال ايواءهــم وتوفيــر المــكان المناســب
واالحتياجــات االساســية لهــم وقــد وجــد فــي جميــع هــذا انــه
مــن واجبــه ان يقــوم بذلــك النــه نابــع مــن تراثــه.
ان العطــاء والمســاعدة فــي اقليــم كوردســتان – العــراق ،نفذتــا
منــذ القــرن الماضــي وحتــى مــا قبــل االنتفاضــة العظيمــة فــي
ربيــع  ،1991لكنــه كان بشــكل عشــوائي وبــدون خطــة محــددة،
بمعنــى ان المنكوبيــن ومحــدودي الدخــل والذيــن بحاجــة الــى
المســاعدة اســتفادوا منهــا بشــكل اقــل ،هــذا النــوع مــن العطــاء
كان يختلــف مــن منطقــة الــى منطقــة اخــرى ويختلــف مــن
مدينــة الــى اخــرى ،وهــذا يعــود الــى عــدم وجــود قانــون يهتــم
بتنظيــم العطــاء والعمــل الخيــري فــي كوردســتان.
إن مؤسســة بارزانــي الخيريــة واالســباب الموجبــة وراء انشــاء
مثــل هكــذا مؤسســة فــي اقليــم كوردســتان ،شــملت مجموعــة
مــن االهــداف واســتراتيجيات حتــى توصــل العمــل الخيــري
وهــذا التــراث االنســاني والمســاعدة الــى جعلهــا أن تكــون ذات
برنامــج وتنظيــم ويســتفيد منهــا اغلــب االشــخاص والعوائــل التــي
كانــوا بحاجــة اليهــا ويحتاجــون الــى المســاعدات.
وســبب آخــر مهــم النشــاء مؤسســة بارزانــي الخيريــة يظهــر فــي
ان هــذه المؤسســة تحــاول ان تعمــل دون التمييــز العرقــي والديني
واالراء السياســية فــي جميــع انحــاء اقليــم كوردســتان وفــي اطــار
تقديــم الخدمــات لالنســان فــي اقليــم كوردســتان .وهــذا مــا أدى
الــى قــرار انشــاء مؤسســة خيريــة فــي اقليــم كوردســتان منــذ
بدايــة ســنة  2006ضمــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تنفــذ
االعمــال الخيريــة بجانــب تنفيــذ نشــاطاتها المختلفــة.

Introduction:
Charitable works have always been a
part of Kurdish culture in the history
of Kurdistan. This culture plays an
essential role to help the people in
need, orphans, widows, and migrants.
It is a primary value in which Kurdish
society is proud of.
However this culture is not
standardized or systematized in the
Kurdistan region, people of Kurdistan
extended the helping hand for
homeless people and the victims of
disasters. Kurdish people, seeing this
as their own duty, provided shelter
and basic needs for victims and
needy people.
Donations and assisting in the
Kurdistan region of Iraq from the last
century until after the great uprising in
March 1991 was randomly and there
was no discipline for doing so. Lowincome people and those who were
in real need of help were not able to
reach the aids. The donations were
different from one city to another city
and this of course. because of not
having a specific law for helping the
poor and needy people in Kurdistan.
One of the very primary reasons
behind the founding of BCF is that the
foundation assists everyone across
Kurdistan regardless of religion,
ethnicity, or political views, it serves
humanity. In 2006, the founding
board of BCF decided to start their
humanitarian works in the Kurdistan
region.
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فكرة انشاء المؤسسة
الشــك فيــه اذا تحدثنــا عــن االســباب التــي ادت الــى نشــوء مؤسســة كمؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي اقليــم كوردســتان العــراق ،فإنهــا كثيــرة جــدا ،لكــن نســتطيع ان نحددهــا فــي
عــدة اســباب رئيســية ادت الــى نشــوءها منــذ بدايــة تأســيس مثــل هكــذا مؤسســة خيريــة وانســانية فــي الوقــت الــذي يمــر فيــه كوردســتان مــن أوضــاع مختلفــة  ،مــن الصعــب ان نعــرض
جميــع االســباب ،لكــن بصــورة عامــة نســتطيع ان نشــير الــى بعضهــا مــع الدوافــع التــي ادت الــى بلــورة فكــرة انشــاء مؤسســة بارزانــي الخيريــة ،وهنــا نعــرض اهمهــا:

االهداف الخاصة

 ان انشــاء مؤسســة تحمــل اســم (البارزانــي الخالــد) إلحيــاء رســالتهواقوالــه المهمــة ونصائحــه وفلســفة هــذه الشــخصية الكورديــة العظيمــة
ضمــن تــراث وفــن وتعايــش االجتماعــي والمســاواة بيــن مكونــات وفئــات
المجتمــع الكوردســتاني.
 تنميــة واحيــاء تــراث محطــات حيــاة (البارزانــي الخالــد) ومحاولــةايصــال رســالته فــي حــب االنســان لهــذا القائد وهــذه الشــخصية الخالدة
وايصالهــا جيــا وراء جيــل الــى االجيــال القادمــة وربــط المجتمعــات
الكورديــة بعضهــا بعضــا.
 ان البارزانــي الخالــد شــخصية محســنة ووطنيــة ،وتحــاول مؤسســةبارزانــي الخيريــة ان تعمــل بشــكل جــدي لحمايــة هــذه االعــراف
وتنميتهــا واالندمــاج فــي المجتمــع وتعريــف االفــراد واحــدا بواحــد بهــذه
الشــخصية وتعريفهــم بفلســفة البارزانــي.
 ان انشــاء مؤسســة بارزانــي الخيريــة كانــت فــي وقــت يعيــشكوردســتان فــي فــراغ تــام مــع انعــدام المنظمــات الخيريــة الشــمولية،
وكان بحاجــة الــى منظمــة انســانية كــي تعمــل فــي جميــع انحــاء اقليــم
كوردســتان دون التمييــز.
 ان تأســيس مؤسســة بارزانــي الخيريــة كان هدفــه خدمــة الفئــاتالمختلفــة فــي المجتمــع ،وخاصــة عوائــل الشــهداء والمؤنفليــن والمنكوبين
والفقــراء مــع االهتمــام بقطاعــات الصحــة والتربيــة وتوفيــر فــرص العمــل.
 احــد االســباب الموجبــة لتأســيس مؤسســة بارزانــي الخيريــة خدمــةاالنســانية مــن اجــل النهــوض بالفئــات المتضــررة والمنكوبــة فــي
المجتمــع ومحاولــة مســتمرة لكــي يعيــش الفقــراء ومحــدوي الدخــل
بصــورة متســاوية فــي الحيــاة.
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األهداف العامة
* مواجهة الفقر عن طريق ايصال المساعدات الغذائية واحتياجات ضرورية والتدريب على المهن المختلفة عن طريق تنظيم دورات تدريبية.
* استجابة عاجلة لالوضاع الطارئة في اقليم كوردستان والمناطق المحيطة عند حدوث النكبات والكوارث الطبيعية.
* دعم القطاع الصحي ومحاولة عالج االمراض المزمنة والمستعصية.
* دعم الفالحين وزيادة المواد الغذائية والمنتوجات الزراعية وخاصة في المناطق النائية والقرى.
* تحسين اوضاع االطفال الذين فقدوا ابائهم الي سبب كان.
* تشجيع الطالب للعودة الى الدراسة عن طريق مساعدتهم وتحسين أداء المدارس.
* االهتمام بالمعوقين والمسنين ومساعدتهم في توفير حياة آمنة ضمن الدور والمراكز الخاصة.
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The Idea of Founding BCF
There are many motives for the founding of the Barzani Charity Foundation (BCF) in the Kurdistan region of Iraq. We can conclude the motives and reasons
behind founding such a charitable organization like BCF:

Specific Aims

Establishing an organization after the legendary Kurdish
leader «Immortal Barzani» is to commemorate his name,
message, speech, and the philosophy of this great leader
who cared about culture, art, coexistence, and equality for
all the ethnics in Kurdistan region.
Developing and reviving the spiritual culture and the lifetime
of Immortal Barzani, strive to deliver the humanitarian
message of this immortal Kurdish leader and keep it for
the next generations to tie the Kurdish society.
Barzani was a charitable and patriotic person, the BCF
tries to keep such concepts alive and develop its roots
within the Kurdish community and acknowledge them with
the philosophy of Immortal Barzani.
The establishment of the BCF was in an era where the
Kurdistan region was struggling for the lack of a general
foundation, it needed a foundation like BCF which can
embrace all people across the Kurdistan region regardless
any distinctions.
The BCF aims to serve all the people in society, specifically
honored families of martyrs, Anfal, victims, and poor. BCF
also works to improve the sectors of health, education
and job opportunities.
Another aim for the foundation of BCF is to serve humanity,
which includes the revival of the victims in society. BCF is
tasked to provide an equal lifestyle for the poor and lowincome families in the community.
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General Aims:

1. Prevent poverty by providing food and aids, also opening training courses.
2. Quick response for the emergency natural and human-made disasters in Kurdistan and
neighborhoods.
3. Support the health sector and cure chronics.
4. Support farmers, increase the amount of food and agricultural products in the villages.
5. Improve the living condition of children who lost their fathers for any reason.
6. Encourage students to study by assisting students and schools.
7. Take care of handicaps and elderly individuals to provide them a normal life.

تقرير نشاطات مؤسسة بارزاني الخيرية 2012-2006

أهمية تأسيس المؤسسة
تتكــون المنظمــات والمؤسســات المحليــة فــي جميــع الــدول بحســب
احتياجــات واوضــاع الحيــاة وخــواص المناطــق ،اهــداف هــذه
المنظمــات تكــون فــي تنفيــذ خدمــات مجانيــة وتقديــم مســاعدات
انســانية الــى المنطقــة بعــد انتهــاء وظيفــة المنظمــات العالميــة بعــد
الكــوارث الطبيعيــة واالنســانية والعســكرية ،وكذلــك جعــل العمــل
الخيــري مرتبطــا بمقاييــس خاصــة بالدولــة.
اذا نظرنــا الــى اوضــاع ســكان اقليــم كوردســتان فــي الماضــي واواســط
القــرن العشــرين ،نــرى ان الشــعب الكــوردي تعــرض لألزمــة والتهجيــر
وفــي هــذا الجانــب اســتطاعت مجموعــة مــن المنظمــات العالميــة
ان تصــل الــى اقليــم كوردســتان وتوصــل مســاعداتها ،لكــن هــذه
المســاعدات ال تكفــي لســد جميــع هــذه المعانــات واالزمــات التــي
مــر بهــا اهالــي اقليــم كوردســتان .لــذا ان تأســيس منظمــة او مؤسســة
خيريــة محليــة تكــون ضــرورة لفهــم معانــات واآلالم التــي يمــر بهــا
الشــعب وفيهــا تكثــف جهودهــا وتكــون ذات رؤيــة واضحــة ،تختلــف
عــن تلــك المنظمــات الخارجيــة التــي تأتــي بهــدف معيــن وتقــدم
الخدمــات الــى فئــة محــددة داخــل المجتمــع.
فــي اقليــم كوردســتان ،وانطالقــا مــن االحســاس بالمســؤولية واالهتمــام
لتنظيــم العمــل الخيــري ،ظهــرت فكــرة انشــاء مؤسســة بارزانــي
الخيريــة ،بعــد ذلــك تــم مناقشــة اهدافهــا فــي اطــار قانــون كســائر
المنظمــات غيــر الحكوميــة ( )NGOفــي اقليــم كوردســتان /العــراق،
ثــم اعلــن عــن هــذه المنظمــة وبــدأت بنشــاطاتها.
ان اهميــة ومكانــة ايــة مؤسســة خيريــة او انســانية ضمــن مجموعــة
مــن االهــداف المحــددة التــي تســير الــى تنفيذهــا وتنفــذ وظيفتهــا
بحســب قانــون المنظمــات ،لــذا أن إنشــاء مؤسســة بارزانــي الخيريــة
فــي هــذه الفتــرة فــي كوردســتان قــد مــرت بمرحلــة كانــت بحاجــة
الــى تنظيــم قانــون خــاص بالعطــاء ومســاعدة الفقــراء والمنكوبيــن
ومحــدودي الدخــل ضمــن اطــار قانــون خــاص بالمنظمــات االنســانية،
لــذا ان هــذه المؤسســة عملــت وحدهــا وبشــكل انفــرادي وذلــك بدعــم
مــن المحســنين والخيريــن واصحــاب المهــن واخــذت علــى عاتقهــا
هــذا العمــل االنســاني.
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The importance of founding the
BCF

In every country, humanitarian organizations are
established according to the living condition and needs
of the community. The aim of these organizations is
to provide aid and relief for the victims of natural and
human-made disasters or victims of wars after the
international NGOs accomplished their duty and left the
country, also to localize the standards of organizational
works inside the country.
If we pay attention to the living situation of people in
the Kurdistan Region in the past, and the middle of the
twenty century, we can see that Kurdish people have
suffered crisis, migration, and exile. A few international
organizations have reached out to the people of
Kurdistan to deliver aids, but their crisis have been much
higher than the aids provided. Therefore, establishing
a local organization or charitable foundation which
is well familiarized with sorrows and struggles in the
community, also born and rooted in this community, is
much different than an external organization that serves
only a particular group of people.
Feeling the sense of responsibility to organize the
charitable works in the Kurdistan region, the idea of
founding the Barzani Charity Foundation came up. After
discussing and specifying the aims, BCF announced
as a non-governmental organization in the Kurdistan
region and Iraq.
The importance and value of any humanitarian or
charitable organization depends on the aims in which
the organization strives to achieve according to the laws
and codes of the organization. The foundation of BCF
was in a time when Kurdistan was in need to organize
the process of benefaction, helping poor, victims, and
low-income families according to the law. BCF alone,
with the support of benefactors, businessman, and
dignitaries accepted such great and holy responsibility.

Barzani Charity Foundation Activity Report 2006 - 2012
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بداية النشاطات
أسســت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي  ،2005/8/4واخــذت االجــازة الرســمية مــن حكومــة اقليــم كوردســتان بحســب قانــون ( )15الخــاص بالمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي اقليــم كوردســتان ،وتحــت شــعار (فخــر لالنســان
ان يكــون فــي خدمــة شــعبة) بــدأت تنفيــذ نشــاطاتها فــي ســنة .2006
هــذا التقريــر يعــرض نشــاطات مؤسســة بارزانــي الخيريــة منــذ بدايــة عملهــا ،بصــورة واضحــة ويعــرض اهــم نشــاطاتها والتغييــرات الحاصلــة فيهــا مــع ذكــر عــدد المســتفيدين فــي قطاعــات عملهــا المختلفــة ،ومــا يكــون موضــع
ســعادتنا ،ان هــذه المؤسســة ومدرائهــا حاولــوا ســنة تلــو اخــرى تقديــم مشــاريع وخدمــات أفضــل فــي القطاعــات المختلفــة ،هنــا نتحــدث عــن اهــم النشــاطات منــذ ســنة ( )2006حتــى ( )2012وبحســب القطاعــات المختلفــة
مــع ذكــر عــدد المســتفيدين.
ان مؤسسة بارزاني الخيرية خالل سنوات ( 2006حتى  )2012كانت جميع نشاطاتها عبارة عن ( )539نشاطا واستفاد منها ( )85,225عائلة اي ( )740,217شخصا ،بصورة عامة.

قطاعات العمل

مجموع النشاطات
539

عدد العوائل المستفيدة
85,225

عدد األشخاص المستفيدين
740,217
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Beginning of Activities
Barzani Charity Foundation (BCF) was founded on August 4, 2005, and has obtained an official license from Kurdistan Regional Governments
as a nongovernmental organization under the motto “It is an honor for a man to serve his own people”. BCF started its activities in the middle of
2006, this report shows the initial activities of BCF. The increasing and decreasing numbers of (activities, beneficiaries, and distributed aids per
sector) are obvious. Every year, the foundation and executive members wanted to provide better services and projects. The following pages will
show the number of activities and beneficiaries per sector from 2006 to 2012:
BCF from the years of (2006-2012) conducted (539) activities, the total number of beneficiaries was (85, 225) families which equal (740, 217)
individuals.

Working Sectors

Total number
of activities539

Benefited Families
85,225

Benefited Individuals
740,217

13

مركز التدريب املهني والثقايف يف (بيل)
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Ble Vocational and Cultural Center
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2006 نشاطات سنة
Activities in 2006
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نشاطات سنة 2006
فــي ســنة ( )2006عملــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة دون وجــود شــريك او دعــم فــي قطاعــي (الغذائــي والصحــي)،
وبــدات بنشــاطات مختلفــة اســتفادت منهــا ( )14عائلــة البالــغ عــدد أفرادهــا ( )2214شــخصا اســتفادوا مــن
المســاعدات بهــذا الشــكل:
ع .العوائل المستفيدة

ع .االشخاص المستفيدة

القطاعات
غير غذائي

14

70

الصحي

0

2144

المجموع

14

2214

وفــي قطــاع غيــر الغذائــي
( )NFIنفــذت مشــاريع وهــي
توفيــر احتياجــات منزليــة فــي
حــدود محافظــة دهــوك واطرافهــا
حيــث اســتفاد منهــا ()14
عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا
( )70شــخصا مــن الالجئيــن.
وفــي القطــاع الصحــي ،الــذي
يشــمل توفيــر وتجهيــز االدوات
الصحيــة لمستشــفيات اقليــم
كوردســتان ،كان تنفيــذ نشــاطات
هــذا القطــاع فــي محافظــة
أربيــل واطرافهــا وفيهــا اســتفاد
( )2144شــخصا مــن ســكان
اقليــم كوردســتان.
كما نجده في هذا الجدول:
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المستفيدون سنة  2006وضحت في هذا الجدول
ع .العوائل

ع .االشخاص

المستفيدون
سكان محليين

0

2144

الالجئون

14

70
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Activities in 2006
In 2006, Barzani Charity Foundation BCF conducted (2) activities in the sectors of (health and NFI), without having any partner, the total number
of beneficiaries was (14) families, (2,214) individuals as follows:
In the Non-Food Items (NFI) sector, BCF distributed householding for (14) refugee families, (70) individuals, in Duhok province.
The health sector of BCF provided health facilities to hospitals in the Kurdistan region, Erbil (2,144) persons in the Kurdistan region of Iraq
benefited from the provided equipment.
The following table shows the type and number of beneficiaries per sector:
Sector

Families

NFI
Health
Total

Individuals

14

70

0

2144

14

2214

The following table shows the total number of beneficiaries in 2006
Beneficiaries
Host Community
Refugee
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Families

Individuals

0

2144

14

70
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2007 نشاطات سنة
Activities in 2007
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نشاطات سنة 2007
نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ســنة ( )2007مجموعــة مــن النشــاطات
المختلفــة فــي قطاعــي (الغذائــي وغيــر الغذائــي) فــي ( )9نشــاطات مختلفــة
اســتفادت منهــا ( )3672عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا ( )18754شــخصا بهــذا
الشــكل:
القطاعات
غذائي
غير غذائي
المجموع

ع .العوائل المستفيدة

ع .االشخاص المستفيدة

3590

17638

82

1116

3672

18754

كان قطــاع غيــر الغذائــي مكونــا مــن توزيــع (المالبــس والمبالــغ النقديــة)،
ونفــذت نشــاطات هــذا القطــاع فــي محافظتــي (اربيــل ونينــوى) ،وفيهــا
اســتفادت ( )82عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا ( )1116شــخصا.
وهنا نشير اليها بحسب عدد المستفيدين والقطاعات ونوع المساعدات:

17%

المستفيدون سنة  2007وضحت في هذا الجدول
المستفيدون

20

ع.
العوائل

ع.
االشخاص

سكان محليين

3032

15477

الالجئون

640

3277

83%

الجئونﺭ
ﭘﻪﻧﺎﺑﻪ

ﺩﺍﻧﻳﺷﺗﻭﻭی ﻫﻪﺭێﻣﯽسكان محليون
ﻛﻭﺭﺩﺳﺗﺎﻥ

17%
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Activities in 2007
In 2007, BCF carried out (9) activities in both sectors
(Food and NFI), (3,672) families (18,754 individuals),
as follows;
In the food sector, (3,590) IDP families (17,638
individuals) benefited in the provinces of (Erbil, Raparen
Administration, Nineveh).
NFI sector of BCF included (distributing clothes and
cash for work projects), the total number of beneficiaries
was (72) families (1,116 individuals) in the provinces of
Erbil and Nineveh.
The following table shows the type and number of
beneficiaries per sector:
Sector

Individuals

Families

17638

3590

NFI

1116

82

Total

18754

3672

Food

The following table shows the total number of
beneficiaries in 2007
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Beneficiaries

Individuals

Families

Host Community

15477

3032

Refugee

3277

640

83%

Nîştecihên
Herêma Kurdistanê
Host Community

Koçber
Refugee

ملخص مجموع النشاطات لسنة 2007
Projects

المشاريع

Summary of Activities in 2007

بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك ،وزعــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بالتعــاون مــع الهيئــة االغاثــة االســامية فــي العالــم – بريطانيــا
ســلة غذائيــة علــى  40عائلــة فــي مخيــم خــازر وكانــوا مــن الذيــن توجهــوا الــى المخيمــات بســبب ســقوط النظــام العراقــي .وفــي مدينــة
أربيــل وزعــت مســاعدات غذائيــة ولحــوم أضاحــي علــى ( )700عائلــة فــي االحيــاء الســكنية (بــاداوا القديــم ،بهــاري نــوى ،شــادي و94
كــوالن) ،وفــي جانــب اخــر وبمناســبة حلــول عيــد االضحــى المبــارك قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بالتعــاون مــع هيئــة االغاثــة االســامية
العالميــة  -بريطانيــا ،بتوزيــع ســلة غذائيــة علــى ( )500عائلــة مــن عوائــل الشــهداء فــي حــي ســروران فــي مدينــة أربيــل.
On the occasion of the holy month of Ramadan, the BCF in cooperation with the World
Islamic Relief - Britain distributed food parcels to (40) families in Khazir camp who fled to the
camps because of the fall of the Iraqi regime. In the city of Erbil, food parcels and benefaction
meat were distributed to (700) families in the residential neighborhoods (Badaway Kon,
Bahary Nwe, Shadi, 94 Kulan). Also, on the occasion of Eid al-Adha BCF in partnership with
World Islamic Relief - Britain distributed food parcels to (500) families of the noble martyrs
in Sarwaran neighborhood, Erbil.
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 قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتنظيــم نشــاط واســع فــي منطقــة بشــدر وبيتويــن وفيهــا،وبمناســبة عيــد االضحــى
 وبهــذه المناســبة فــي مدينــة كركــوك تــم توزيــع ســلة.) عائلــة فقيــرة ومتعففــة1200( وزعــت ســلة غذائيــة علــى
.) عائلــة معــوزة600( غذائيــة علــى
On the occasion of Eid al-Adha, the BCF organized an activity in the districts of
Pishdar and Bitwin where they distributed food parcels to (1,200) poor and lowincome families. On the same occasion, in Kirkuk province, food parcels were
distributed to (600) needy families.
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وبعــد الهجمــات االرهابيــة علــى قريــة جلجامــش فــي قضــاء زمــار ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة
بايصــال مســاعدات عاجلــة الــى المتضرريــن ،وفيهــا وزعــت مبلــغ ( )20الــف دوالر امريكــي واحتياجــات
ومالبــس أطفــال علــى عوائــل الشــهداء والجرحــى فــي القريــة.
After the terrorist attacks on the villages of Gilgamesh in Zammar district,
the Barzani Charity Foundation (BCF) delivered emergency aid to the
affected people (20,000$) and children,s clothes to the families of martyrs.
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بمناســبة رأس الســنة الميالديــة  ،2008قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة
بالتعــاون مــع شــركة (المهــا) بتوزيــع الهدايــا علــى الطــاب فــي مدرســة
بيشــنك االبتدائيــة البالــغ عددهــم ( )736طالبــا وطالبــة.
On the occasion of the New Year 2008, BCF in cooperation
with Al-Maha distributed gifts to (736) students at Pishnag
Primary School.
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بمناســبة (يــوم االيــزي) لأليزدييــن ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بحملة واســعة لتقديم المســاعدات
علــى ( )550عائلــة فــي قــرى (ختــاري ،دوغــان وبيبان).
On the occasion of (Ezi Days) for the Yazidis, the BCF launched a
wide campaign to provide assistance to (550) families in the villages of
Khatari, Dogan, and Biban.
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بعــد العمليــات االرهابيــة في يــوم ()2007/8/14
التــي اســتهدفت قريــة ســيبا شــيخ خضــر ومجمــع
تــل عزيــر فــي منطقــة ســنجار ،والتــي راح ضحيتهــا
( )341مــن النســاء واالطفــال وجــرح ()396
شــخصا ،و( )70أصبحــوا مــن المفقوديــن .قامــت
مؤسســة بارزانــي الخيريــة عــن طريــق حملــة خيريــة
اعلنــت عنهــا فــي  2007/8/17فــي مدينــة
أربيــل وبيرمــام لمســاعدة المتضرريــن جــراء االعمــال
االرهابيــة ،فــي هــذه الحملــة اســتجابت اهالــي أربيــل
بشــكل غيــر متوقــع ولبــوا دعــوة مؤسســة بارزانــي
الخيريــة وقدمــوا مســاعدات كثيــرة ،وجمعــت هــذه
المســاعدات .وفــي  2007/8/23قامــت المؤسســة
بايصالهــا الــى مــكان الحــادث.
Following the terrorist attacks on
August 14, 2007, that targeted the
village of Siba Sheikh Khidr and
the Tel Uzair complex in the Sinjar
area, (341) women and children
were killed and (396) injured and
(70) more people were missing.
The BCF launched a campaign
announced on August 17, 2007,
in Erbil and Pirmam to help those
affected by terrorist attacks. In
this campaign, the people of Erbil
responded unexpectedly to the
invitation of the BCF and provided
great assistance for the victims. The
BCF delivered all the assistance to
the people of Siba Sheikh Khidr
and the Tel Uzair complex.
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2008 نشاطات سنة
Activities in 2008
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نشاطات سنة 2008
القطاعات

عملــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة
ســنة ( )2008فــي قطاعــات
مختلفــة منهــا (غذائــي  ،غيــر
غذائــي  ،تربــوي  ،معيشــي ،صحــي
و مشــاريع خاصــة) ونفذت ()110
نشــاطا ،حيــث اســتفادت منهــا
( )26,746عائلــة البالــغ عــدد
افرادهــا ( )175,052شــخصا،
وكان بهــذا الشــكل:

الغذائي

ع .العوائل المستفيدة

ع .االشخاص المستفيدة

19,140

111,171

100

504

0

22,780

7,506

39,694

ع.
العوائل

ع.
االشخاص

سكان محليين

9,935

73,082

فرص العمل واالحياء

0

140

النازحون

15,871

96,719

الحماية

0

100

الالجئون

1,030

5,251

الصحة

0

663

المجموع

26,746

175,052

مشاريع خاصة
التربية
غير الغذائي

فــي القطــاع الغذائــي الــذي نفــذ فــي محافظــات (أربيــل ،كركــوك ،دهــوك ،الســليمانية ،حلبجــة ،إدارة كرميــان ،نينــوى)
اســتفادت ( )19,140عائلــة البالــغ عــدد افراده ـا ( )111,171شــخصا.
فــي القطــاع غيــر الغذائــي نفــذت نشــاطات مختلفــة فــي محافظــات (دهــوك ،أربيــل ،ادارة كرميــان ،نينــوى) واســتفادت منهــا
( )7506عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا( )39,694شــخصا.
وفي القطاع االحيائي في مدينة اربيل استفاد ( )140شخصا.
في القطاع حماية االطفال والنساء في حدود محافظة اربيل نفذت نشاطات مختلفة واستفاد منها ( )100شخص.
فــي القطــاع الصحــي ،نفــذت نشــاطات فــي حــدود محافظتــي (أربيــل ،الســليمانية) شــملت (توفيــر ادوات صحيــة ،االدويــة،
اعطــاء ارشــادات ،وتوعيــة صحيــة وحملــة التبــرع بالــدم) ،واســتفاد منهــا ( )663شــخصا.
فــي القطــاع التربيــة ،الــذي يشــمل (توفيــر احتياجــات مدرســية وتأميــن المعلميــن وفتــح دورات تربويــة) ،نفــذت نشــاطات
مختلفــة فــي محافظــات (أربيــل ،دهــوك ،كركــوك ،حلبجــة ونينــوى) واســتفاد منهـا ( )22,780شــخصا.
مشــاريع خاصــة ،تتواجــد هــذه المشــاريع فــي (تأهيــل االبنيــة واالماكــن الخاصــة وتجهيــز احتياجــات المكاتــب) ،ففــي ســنة
( )2008فــي محافظــة أربيــل وادارة كرميــان نفــذت مشــاريع افــادت ( )100عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا ( )504شــخصا.
هنا نبين بشكل (انفوجرافيك) نسبة ونوع المستفيدين بحسب القطاعات المختلفة:
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المستفيدون

الجئونﺭ
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كوردستانﯽ
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Activities in 2008
In 2008, Barzani Charity Foundation (BCF) worked in sectors of (food, NFI,
education, livelihood, health, special projects) and carried out (110) activities,
benefiting (26,746) families (175,052 individuals) as follows:
In the food sector in the provinces of (Erbil, Kirkuk, Duhok, Sulaymaniyah,
Halabja, Nineveh, Garmiyan Administration), (19,140) families benefited in
which equals (111,171) individuals.
The total number of beneficiaries in NFI sector activities was (7,506) families
(39,694 individuals) in the provinces of (Erbil, Duhok, Nineveh, Garmiyan
Administration).
Livelihood sector benefited (140) individuals in Erbil province.
In the protection sector, various activities were carried out and benefited (100)
people in the Erbil province.
In the health sector, activities were carried out in the two governorates of (Erbil
and Sulaymaniyah), which included (provision of health facilities, medicines,
health guidance and awareness, blood donation) and benefited (663) people.
The education sector, which includes (the provision of stationaries, teachers,
and opening educational courses), various activities were carried out in the
governorates of (Erbil, Duhok, Kirkuk, Halabja, and Nineveh) and (22,780)
people benefited.
Special projects, which covers (rehabilitation of buildings, private places,
and processing office needs), in (2008) implemented projects in (Erbil and
Germiyan administration) and benefited (100) families (504 individuals).
The following table shows the number and type of beneficiaries per sector and
governorate.
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Beneficiaries

Individuals

Families

Host Community

73,082

9,935

IDP

96,719

15,871

Refugee

5,251

1,030

Sector

Families

individuals

Food

111,171

19,140

Special Projects

504

100

Education

22,780

0

NFI

39,694

7,506

Livelihood

140

0

Protection

100

0

Health

663

0

Total

175,052

26,746

Pena
ber
Refugee
4%

Nîştecihên
Host
Herêma
Community
Kurdistanê
37%

Koçber
IDP
59%

Nîştecihên Herêma Kurdistanê

Host Community

IDP

Koçber

Penaber

Refugee
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ملخص مجموع النشاطات لسنة 2008
Projects

Summary of Activities in 2008

بمناســبة ذكــرى  29لميــاد االب الروحــي للشــعب الكــوردي (البارزانــي الخالــد)
قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بحملــة واســعة للتبــرع بالــدم لمرضــى الثاالســيميا
والســرطان بالتعــاون مــع اتحــاد طلبــة كوردســتان فــي مستشــفى نانةكةلــي فــي
مدينــة أربيــل.
On the 29th anniversary birthday of the spiritual
father of the Kurdish people (Immortal Barzani), BCF
launched a wide blood donation campaign for patients
with thalassemia and cancer in cooperation with the
Kurdistan Student Union in Nanekekly hospital.

المشاريع
قامت مؤسسة بارزاني
الخيرية باالشتراك مع
منظمة االغاثة االسالمية
 IRWوبرنامج األغذية
العالمي  WFPبتوزيع
مــــواد غــذائــيــة على
نــازحــيــن عراقيين في
محافظة دهوك واطرافها.

BCF, in
partnership
with the Islamic
Relief World
(IRW) and
the World
Food Program
(WFP),
distributed
food parcels
to displaced
Iraqis in Duhok
governorate.
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وزعــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مســاعدات غذائيــة وغيــر غذائيــة علــى  620عائلــة
محــدودة الدخــل فــي ناحيــة مندلــي التابعــة لمحافظــة ديالــى ،وفــي مدينــة كركــوك فــي
حملــة خيريــة قامــت بتوزيــع (البطانيــة ،االفرشــة ،طخــم مطبــخ ،فرشــات ،واحتياجــات
منزليــة اخــرى) علــى  1230عائلــة نازحــة عــادوا الــى مدينتهــم.
BCF distributed food and non-food aid to (620) lowincome families in the Mandali district of Diyala province.
Also, in Kirkuk, BCF distributed (blankets, mattresses,
)kitchen sets, carpets, and other household necessities
to (1,230) displaced families who returned to the city.
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بمناســبة حلــول عيــد االضحــى المبــارك ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بالتعــاون مــع المديريــة العامــة للهجــرة
والمهجريــن التابعــة لــوزارة المناطــق خــارج إدارة اقليــم كوردســتان ،بتوزيــع ســلة غذائيــة علــى ( )1230عائلــة نازحــة
عائــدة الــى مدينــة كركــوك.
On the occasion of Eid al-Adha, BCF in coordination with the Directorate General of
Migration and Displaced of the Ministry of disputed areas of outside the Kurdistan
Regional Governament distributed food parcels to (1,230) displaced families returning
to the city of Kirkuk.

بهــدف تقديــم دعــم أكثــر الــى ريــاض األطفــال وتربيــة صحيــة لالطفــال ،قامــت مؤسســة بارزانــي
الخيريــة بتوفيــر احتياجــات منزليــة مثــل (االفرشــة ،صوبــة ،كراســي وطاولــة واحتياجــات العــاب
االطفــال لريــاض االطفــال فــي كل مــن (جوبــي ،اســتيرة ،بهشــتي كركــوك ،ناســكة ،نيركــز ،النــه)
فــي مدينــة كركــوك وفيهــا اســتفاد ( )665طالــب وطالبــة.
Aiming to support kindergartens and proper education for
children, BCF provided kindergarten needs such as (carpet,
heater, chair, table, kindergarten toys) to the kindergartens
(Chopy, Estera, Kirkuk Paradise, Naskeh, Nergiz, Lana) in
the city of Kirkuk and (665) kindergarten students benefited.
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 عائلــة نزحــت بســبب القصــف المدفعــي علــى قنديــل وكانــوا فــي اوضــاع انســانية ســيئة130 مؤسســة بارزانــي الخيريــة توصــل مســاعدات عاجلــة الــى
.) فــرش وحافظــة مــاء، بطانيــة،والمســاعدات التــي قدمــت اليهــم كانــت (افرشــة
BCF delivered emergency aid to (130) families displaced by artillery shelling on Qandil and were in
bad humanitarian conditions, the assistance provided to them included (mattresses, blanket, carpet,
water bag).

With
the
presence
of
the
representative of the (Mission Enfance)
in Monaco, France, and the representative of the
BCF, Ble Vocational and Cultural Center for training
opened. After the opening by the French organization
(Sodeli), six computers and tables were provided to
the center.
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)بحضــور ممثــل منظمــة (ميســيون انفانســي
 وممثــل مؤسســة،ولــي موناكــو الفرنســي
 افتتــح مركــز بلــي،بارزانــي الخيريــة
 وبعــد افتتاحــه،المهنــي والثقافــي للتدريــب
مــن قبــل منظمــة ســوديلي الفرنســي قدمــت
. كومبيوتــر وطاولــة6 اليــه

تقرير نشاطات مؤسسة بارزاني الخيرية 2012-2006
بمناســبة بــدء الســنة الدراســية الجديــدة ( )2009-2008بــدات مؤسســة بارزانــي الخيريــة تحــت شــعار مقولــة البارزانــي الخالــد:
(احملــوا ســاح العلــم والنضــال وابذلــوا جميــع طاقاتكــم إلنقــاذ شــعبنا مــن االميــة) ،وبالتعــاون مــع المحســنين والشــركات فــي
كوردســتان ،ودعمــا لطــاب ذوي الدخــل المحــدود فــي جميــع انحــاء اقليــم كوردســتان ،بحملــة توزيــع الحقائــب واالدوات المدرســية
علــى ( )7700طالــب وطالبــة فــي المــدارس االساســية ،واســتفاد مــن هــذه الحملــة طــاب ( )19مدرســة فــي قــرى تابعــة لقضــاء شــوان
فــي كركــوك ،و ( )41مدرســة فــي قــرى واقعــة علــى حــدود حلبجــة الشــهيد ،و( )17مدرســة فــي ســهل اربيــل –شــقالوة ،ومخيــم
النازحيــن فــي اربيــل ،و ( )17مدرســة فــي تلكيــف وبرطلــة وبعشــيقة فــي نينــوى.

بهــدف مســاعدة المناطــق النائيــة وتأهيــل القــرى فــي كوردســتان ،قامــت مؤسســة
بارزانــي الخيريــة بتوفيــر تكاليــف طــرق قريــة بــاوة التابعــة لقضــاء قلعــة دزة
علــى طــول  600متــر مــع اعــادة تأهيــل قاعــة المناســبات فــي جامــع القريــة.
Aiming to help remote areas and reconstruction of the
villages in the Kurdistan region, the BCF saved the
cost of the roads of the Badawa village in Qaladzi,
along a (600) meters road reconstruction with the
rehabilitation of an event hall in the village mosque.
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On the occasion of the beginning a new academic year (2008 - 2009), BCF under the
motto of the immortal Barzani, ((Hold on to your scientific weapons and your struggles
and make every effort to make your nation escape from illiteracy,)) and in cooperation
with philanthropists and local companies in Kurdistan to support the students with lowincome throughout the Kurdistan region, distributed (school bags and stationaries) to
(7,700) students in basic schools. The campaign included (19) schools in the villages
of the Shwan district in Kirkuk, (41) schools in villages in Halabja, (17) schools in
Erbil, Shaqlawa, and displaced camps in Erbil, and (17) schools Tilkaif, Bartalah and
,
Ba shiqah in Nineveh.
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حملة توزيع الحقائب واالدوات المدرسية
Distribution of School Bags and Stationaries Campaign
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بــدأت مؤسســة بارزانــي الخيريــة حملتهــا فــي حــدود محافظــة الســليمانية فــي (بكرجــو ،شــاربازير ،قــرداغ ،دوكان ،طاســلوجة ،ابراهيــم باشــا ،ســرجنار واصالحيــة)
حيــث قامــت بتوزيــع ســلة غذائيــة علــى ( )860عائلــة فقيــرة ومحــدودة الدخــل.
BCF hosted a campaign in the province of Sulaymaniyah (Bakarjo, Mawet, Sharbazhir, Qardagh, Dukan,
Tasluja, Ibrahim Pasha, Sarchinar, Islahiya) and distributed food parcels to (860) poor and low-income families.

لقضــاء وقــت ممتــع لمســجوني ســجن المحطــة فــي مدينــة اربيــل ،نظمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة دورة لكــرة القــدم لـــ  19فريقــا مــن فــرق الســجن وفــي نهايــة
الــدورة وزعــت الهدايــا علــى الالعبيــن والفريــق الــذي احتــل المركــز االول.
To spend a happy and joyful time, BCF organized a football tournament for (19) prisoner teams in Mihata
Central Prison in Erbil. At the end of the tournament, BCF awarded the first place and second running up
teams.
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لتقديــم دعــم اكثــر الــى القطــاع الصحــي فــي اقليــم كوردســتان،
قدمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مســاعدات مختلفــة الــى
مستشــفى (طــواريء الشــرق) فــي مدينــة اربيــل ،وكانــت
المســاعدات عبــارة عــن ادويــة ،اجهــزة فحــص القلــب وســرير
وبطانيــة وافرشــة وكراســي وطاولــة واحتياجــات اخــرى مختلفــة.
In order to provide more support to the
health sector in the Kurdistan Region,
the BCF provided health facilities to
East Emergency Hospital in Erbil, and
the assistance consisted of medicines,
cardiovascular equipment, bed, blanket,
mattresses, chairs, table, and other
needs.

مؤسســة بارزانــي الخيريــة توصــل مســاعدات عاجلــة الــى ذوي ضحايــا انفجــار قريــة خزنــة التابعــة لناحيــة البرطلــة فــي محافظــة نينــوى،
وشــملت المســاعدات احتياجــات وادوات منزليــة ضروريــة قدمــت الــى المتضرريــن.
BCF provided aid and relief to the families of victims affected by the explosion in the village of
Khazna in Bartella, Nineveh. BCF provided necessities and households supplies to the affected
families.
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بهــدف اغاثــة المســيحيين فــي حــدود محافظــة نينــوى ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي حملــة مســاعدات
بتقديــم  110مليــون دينــار الــى النازحيــن المســيحيين فــي تللســقف وباتنيــا والقــوش وســد الموصــل ،بعــد أن
تعرضــوا لهجمــات االرهابييــن.

قدمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة
بالتعــاون مــع شــركة (میكتــا ـ
 )MECTAجهازيــن ( )ECTالــى
القســم النفســي فــي مستشــفى أربيــل
والســليمانية التعليمييــن ،وضمــن دورة
قدمهــا (د .ديفيــد ايرهــارت و د .باميــا
رايــت ايتــر) اعطيــت ارشــادات حــول
كيفيــة اســتخدام الجهازيــن.
In cooperation with MECTA Company, the Barzani Charity
Foundation (BCF) provided two devices (ECT) to the psychiatric
department in both Erbil and Sulaymaniyah Teaching Hospitals.
Later, Dr. David Ehart and Dr. Pameila Rite presented a lecture on
how to use devices.
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In a project, to support and help the Christians in the Nineveh province who fled their
homes for the terroristic attacks, BCF donated (110 Million Iraqi Dinar) for displaced
Christians in Tal-Saqqaf, Batnya, al-Qosh, and the Mosul Dam.

ملخص مجموع النشاطات لسنة 2008

Relations

العالقات

Summary of Activities in 2008

بهــدف االطــاع علــى اعمــال ونشــاطات مؤسســة بارزانــي الخيريــة ،زار وفــد مــن الحكومــة الدانماركيــة مقــر مؤسســة
بارزانــي الخيريــة ،تكــون الوفــد مــن (فريدريــك بيترســون) نائــب الســفير الدانماركــي فــي العــراق و(يوانريــك يسبيرســون)
ممثــل وزارة الخارجيــة الدانماركيــة و(بــاوك ســوانا) ممثــل وزارة التخطيــط واالندمــاج برفقــة دالور ازكةيــي منظــم حكومــة
اقليــم كوردســتان فــي الدانمــارك ،واســتقبلوا مــن قبــل عزيــز شــيخ رضــا رئيــس المؤسســة ونائبــه موســى احمــد.
In order to get acquainted with the work and activities of the BCF, a delegation
from the Danish government membered by (Frederick Peterson), the Danish
Deputy Ambassador to Iraq, (Yuanrik Esperson, Representative of the Danish
Ministry of Foreign Affairs, and (Pauk Swana), the Representative of the
Ministry of Planning and Integration, accompanied by Dilawar Azhgay, the
Registrar of the Kurdistan Regional Government in Denmark, visited the BCF
and was received by Aziz Sheikh Reza and Musa Ahmed head and deputy of
the foundation.
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وقعــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مــع منظمــة (نظــام الصحــة المعاصــرة فــي العــراق) االمريكيــة اتفاقيــة تفاهــم والعمــل
المشــترك فــي مجــال الصحــة.

BCF and the American organization (Contemporary Health
System in Iraq) signed and agreement aming to conduct joint
projects in health sector.

توقيــع اتفاقيــة مشــتركة بيــن مؤسســة بارزانــي الخيريــة ومنظمــة كيرفوريــوي الدانماركيــة مــن اجــل العمــل المشــترك
لتقديــم المســاعدات الــى النازحيــن والمنكوبيــن فــي اقليــم كوردســتان.
)A joint protocol between the BCF and the Danish organization (Care For You
to conduct joint projects to provide assistance to the displaced and needy
people in the Kurdistan region.
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2009 نشاطات سنة
Activities in 2009
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نشاطات سنة 2009
100000

نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة نشــاطات مختلفــة فــي ســنة ( )2009فــي القطاعــات (غذائــي  ،غيــر
غذائــي  ،مــاء و مجــاري ،النظافــة  ،المعيشــي ،الصحــي ،حمايــة ورعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة،
ومشــاريع خاصــة) ( )126نشــاطا مختلفــا ،واســتفاد منهــا ( )18,788عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا
( )109,725شــخصا .وكان بهــذا الشــكل:

90000
80000
70000
60000
50000

المستفيدون سنة 2009
المستفيدين

40000

عدد العوائل

عدد األفراد

سكان محليين

15,521

92,849

نازحين

3,150

15,591

الجئين

117

1,285

فــي القطــاع الغذائــي نفــذت نشــاطات مختلفــة فــي محافظــات( :أربيــل ،دهــوك ،الســليمانية ،كركــوك،
حلبجــة ،ديالــى ونينــوى) وفيهــا اســتفادت ( )9,808عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا ( )48,507شــخصا.
فــي القطــاع غيــر الغذائــي نفــذت نشــاطات فــي محافظــات (أربيــل ،دهــوك ،الســليمانية ،كركــوك ،ديالــى
ونينــوى) واســتفادت منهــا ( )8,960عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا( )48,823شــخصا ،وكانــت المســاعدات
مــا بيــن تقديــم (احتياجــات منزليــة ،مالبــس ،خيــام ،مبالــغ نقديــة ،العــاب اطفــال ،مهــد لالطفــال.)..
في قطاع المجاري والنظافة ،استفاد في حدود محافظة أربيل ( )50شخصا.
في القطاع اإلحيائي ،نفذت مشاريع في محافظة اربيل واستفاد منها ( )112شخصا.
في قطاع الحماية نفذت مشاريع مختلفة في حدود محافظة أربيل واستفاد منها ( )600شخص.
فــي القطــاع الصحــي ،والــذي يشــمل نشــاطات مختلفــة منهــا توفيــر (ادوات صحيــة ،االدويــة ،فحــص
وعــاج طبــي) نفــذت مشــاريع مختلفــة فــي حــدود محافظــات (اربيــل ،الســليمانية وادارة كرميــان) واســتفاد
منهــا ( )4,925شــخصا.
قطــاع التربيــة ،يشــمل توفيــر (احتياجــات مدرســية للطــاب وتأميــن المعلميــن وفتــح دورات تقويــة) والتــي
نفــذت فــي حــدود محافظــات (أربيــل ،دهــوك ،الســليمانية ،كركــوك ،حلبجــة ونينــوى) وشــملت مشــاريع
مختلفــة اســتفاد منهــا ( )5,908شــخصا.
مشــاريع خاصــة ،الــذي يشــمل (تأهيــل مبانــي ومشــاريع الــزواج الجماعــي وتوفيــر احتياجــات المكاتــب)
ففــي ســنة ( )2009فــي محافظــات (أربيــل وكركــوك وادارة كرميــان) اســتفادت مــن هــذه المشــاريع ()20
عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا ( )736شــخصا.
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قطــاع اخــر مــن القطاعــات
التــي عملــت فيهــا مؤسســة
بارزانــي الخيريــة ،رعايــة
ذوي االحتياجــات الخاصــة،
والــذي يشــمل توفيــر (عربــة
المعاقيــن ،عــكازة ،وعربــات
ذات اربــع فرامــل) لــذوي
االحتياجــات الخاصــة فــي
محافظــات (أربيــل ،دهــوك
والســليمانية) حيــث نفــذت
مشــاريع مختلفــة واســتفاد
منهــا ( )64شــخصا.
وهنــا نشــير اليهــا بحســب
عــدد المســتفيدين والقطاعــات
ونــوع المســاعدات:

القطاعات

سكان محليين

ﺩﺍﻧﻳﺷﺗﻭﻭی ﻫﻪﺭێﻣﯽ ﻛﻭﺭﺩﺳﺗﺎﻥ

عدد العوائل
المستفيدة
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736

التربية

0
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0
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0
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0
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0
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Activities in 2009

Barzani Charity Foundation Activity Report 2006 - 2012
The BCF carried out various activities
in 2009 in the sectors of (food, NFI,
livelihood, health, protection, disabled
care, WASH, special projects), the
total number was (126) activities, and
benefited (18,788) families, (109,725)
individuals, as follows:
In the food sector, various activities were
carried out in the governorates of (Erbil,
Duhok, Sulaymaniyah, Kirkuk, Halabja,
Diyala, Nineveh), (9,808) families
benefited (48,507 individuals).
In the NFI sector, the BCF conducted
various
activities
and
benefited
(8,960) families with a total of (48,823)
individuals in the governorates of (Erbil,
Dohuk, Sulaymaniyah, Kirkuk, Diyala,
Nineveh). The assistances provided were
(household needs, clothes, tents, cash,

children games, cradles for children). The education sector, which includes
In the WASH sector, (50) individuals the provision of (stationaries, school
benefited from the BCF activities in Erbil needs, teachers, educational courses),
implemented in the provinces of
province.
In the livelihood sector, all the projects (Erbil, Duhok, Sulaymaniyah, Kirkuk,
were implemented in Erbil province and Halabja, Nineveh), the total number of
beneficiaries was (5,908) people.
(112) individuals benefited.
In the protection sector, various projects The Special projects, include (renovation
were implemented in the province of of buildings, mass wedding, and needs
of offices). In 2009, (20) families, a total
Erbil and (600) individuals benefited.
The health sector of BCF in which of (736) people, benefited from this
includes various activities
Sectors
Individuals
(health facilities, medicines,
medical
examinations,
Food
48,507
treatment)
implemented
in the provinces of (Erbil,
Special Projects
736
Sulaymaniyah,
Garmiyan
Education
5,908
administration) and benefited
(4,925)
individuals.
NFI
48,823
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The following table shows the total number of beneficiaries in 2009
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sector in the provinces of (Erbil, Kirkuk,
Raparin administration)
Another sector in which BCF worked
is the Disabled Care sector, which
includes the provision of (wheelchair,
crutch, working aid) for people with
disabilities in the provinces of (Erbil,
Duhok, Sulaymaniyah), (64) individuals
benefited.
The following chart shows the number
and type table beneficiaries per sector:

 ﺋﺎﻭﺍﺭﻩIDP

Refugee
ﭘﻪﻧﺎﺑﻪﺭ
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ملخص نشاطات 2009
Projects

المشاريع
Summary of Activities in 2009

بمناســبة اليــوم العالمــي لألطفــال ،تنفــذ مؤسســة بارزانــي الخيريــة مشــاريع مختلفــة احيــاء لهــذه الذكــرى،
وهــذه الســنة نفــذت مشــاريع فــي مسشــتفيات رزكاري ورابريــن ودار االيتــام وكذلــك تقديــم هدايــا الــى 950
طفــا فــي محافظــة الســليمانية.
On the occasion of International Children,s Day, the BCF conducts various projects
in commemoration of this anniversary every year. This year, projects were carried
out in (Rizgary Hospital, Raperin Hospital, Orphanage, as well as Sulaymaniyah
province) (950) children were benefited.
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قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بالتعــاون مــع شــركة (سيســر) التركيــة وضمــن مشــروع خــاص بتوفيــر ()42
جهــاز اســتماع الطفــال الصــم والبكــم فــي محافظــة أربيــل.
In a special project, BCF in cooperation with the Turkish company
(Cesser) provided (42) hearing aids for children with hearing impairment
and deafness in the province of Erbil.
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قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي حملــة خاصــة بتوفيــر ادوات طبيــة
للمستشــفيات التاليــة :رزكاري وليلــى قاســم وهوليــر التعليمــي ومستشــفى
والدة فــي مدينــة اربيــل ،وكانــت االحتياجــات عبــارة عــن (االدويــة
واحتياجــات طبيــة للعمليــات مــع إبــر لمرضــى الســكري).
In a campaign, BCF provided medical
equipment to following hospitals (Rizgary, Laila
Qassem, Hawler Teaching, Maternity) in Erbil.
The needs were (medicines, operations, and
needles for diabetes).

لغــرض دعــم مديريــة اصــاح اربيــل ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة
ضمــن حملــة خاصــة بتوزيــع فرشــاة ومعجــون وبطانيــة واغطيــة للنســاء
واالطفــال فــي ســجن االصــاح.
For the purpose of supporting the
Reformatory Directorate of Women and
Juvenile in Erbil, the BCF as part of a
special campaign to distribute (toothbrush,
toothpaste, blanket, covering) for women
and children in prison reform.
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After the implementation
of a medical examination
for a number of families of
martyrs and Anfal in the
Soran district by Dr. Murad
Khoshwi, head of the Mad
Institute for the examination
of eyes, and in a special
ceremony provided medical
glasses to (880) persons.

إليصــال اغاثــات عاجلــة الــى منكوبــي
،فيضانــات قضائــي زاخــو وكويســنجق
نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة
حملتيــن لتوزيــع ســلة غذائيــة
)170( واحتياجــات منزليــة الــى
.عائلــة مــن المتضرييــن
In order to deliver emergency
relief to the affected victims
of floods in Zakho and Koya,
BCF launched two campaigns
to distribute food parcels and
household needs to (170)
affected families.
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بهــدف دعــم الطــاب فــي المــدارس االساســية لالســتمرار فــي عمليــة التربيــة والتعليــم ،ومــع
بــدء الســنة الدراســية ( )2010-2009قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بالتعــاون مــع بنــك
كوردســتان الدولــي ،بتوزيــع ( )20الفــا مــن الحقائــب واالدوات المدرســية علــى الطــاب فــي
المــدارس االساســية فــي مــدن (أربيــل ،الســليمانية ،دهــوك ،كركــوك ،نينــوى وديالــى).
With the start of the new academic year (2009 - 2010), BCF in
)coordination with the Kurdistan International Bank distributed (20, 000
school bags and stationaries to students in primary schools in the
provinces (Erbil, Sulaymaniyah, Duhok, Kirkuk, Nineveh, Diyala).
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ســاعدت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مــن خــال توفيــر احتياجــات منزليــة لـــ ( )20عريســا
وعروســا شــاركوا فــي حفلــة العــرس الجماعــي فــي مدينــة أربيــل.
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Barzani Charity Foundation assisted (20) grooms and brides with house
supplies for those participated in the mass wedding ceremony in the city
of Erbil.
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قدمت مؤسسة بارزاني
الخيرية بالتعاون مع وزارة
المناطق خارج ادارة اقليم،
احتياجات بناء البيت
الى  31عائلة عائدة من
ايران وكان ذلك في ناحية
سيدەكان.
The BCF, in
collaboration with the
Ministry of Disputed
areas outside of
KRG, provided
the equipment for
)construction for (31
families in Sidekan
district who returned
from Iran.

قامت مؤسسة بارزاني الخيرية
عن طريق توفير االفرشة
والبطانية والسرير واغطية السرير
بمساعدة مستشفى لألمراض
النفسية في مدينة أربيل.

لتقديــم دعــم اكثــر لطــاب الجامعــة ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي حملــة
مســاعدات واســعة بتقديــم الســرير واالفرشــة والبطانيــة واغطيــة الســرير الــى طــاب قســمين
داخلييــن للتحليــات المرضيــة وقســم القابلــة فــي مدينــة اربيــل.

To provide more support to the students of the university,
)BCF provided (bed, mattresses, blankets and bed linen
to dormitory students of the morbidity and midwifery
department in the city of Erbil.

فــي حملــة فريــدة مــن نوعهــا قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوفيــر (ادوات طبيــة
لصالــة العمليــات وصنــع االطــراف الصناعيــة والســرير واالفرشــة) لمركــز هيلينــا لرعايــة
األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة.

In a unique campaign, the BCF provided (medical
equipment for the operating hall, manufacture of prostheses,
beds, mattresses) to the Helena Center for children with
disabilities.

The BCF assisted
Psychiatric Hospital
in Erbil, providing
mattresses,
blankets, beds and
bed linen.
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فــي حملــة تقديــم المســاعدات فــي مدينــة الســليمانية ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع الكراســي
المتحركــة والفرامــل علــى  44شــخصا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
In a campaign in Sulaymaniyah, the BCF distributed wheelchair
and walking aid to (44) persons with disabilities.

فــي حملــة نفــذت بالتعــاون مــع مكتــب الهجــرة والمهجريــن التابــع لــوزارة الداخليــة فــي حكومــة
اقليــم كوردســتان ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع االدوات المنزليــة والمــواد الغذائيــة علــى
 101عائلــة فيليــة بعــد عودتهــم مــن ايــران بعــد قضــاء حيــاة طويلــة فــي الغربــة.
The BCF, in coordination with the Office of Immigration and
Displacement of the Ministry of Interior of the Kurdistan Regional
Government, distributed household items and food parcels for
(101) families of Faely Kurds in Khanaqin who returned from Iran.
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ملخص مجموع النشاطات لسنة 2009

Relations

العالقات

Summary of Activities in 2009
تكريمــا لجهــود مؤسســة بارزانــي الخيريــة مقابــل دعمهــا
المســتمر لمشــاريع حكومــة اقليــم كوردســتان وتقديمهــا
للمســاعدات المختلفــة لفئــات المجتمــع ،زار الســيد جــورج
منصــور وزيــر االقليــم لشــؤون المجتمــع المدنــي مؤسســة
بارزانــي الخيريــة.

To recognize the BCF for its continued support
to the KRG projects and to providing various
assistance to the community, Mr. George
Mansour, Minister of Civil Society Affairs visited
the headquarters of BCF.
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2010 نشاطات سنة
Activities in 2010
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نشاطات سنة 2010
نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة نشــاطات مختلفــة خــال عــام ( )2010فــي القطاعــات (غذائــي  ،غيــر غذائــي ،
مــاء ومجــاري ،النظافــة  ،المعيشــي  ،الصحــي ،حمايــة  ،رعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة ومشــاريع خاصــة) ()202
نشــاطا مختلفــا ،واســتفاد منهــا ( )23,603عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا ( )355,513شــخصا .وكان بهــذا الشــكل:

المستفيدون

ع .العوائل

سكان محليين

19,014

97,656

النازحون

0

113

التربية

0

177,125

4,589

29,873

الحماية

0

26

الصحة

0

50,250

ذوي االحتياجات الخاصة

0

470

23,603

355,513

غير الغذائي

المستفيدون سنة 2010
المستفيدون
السكان المحليين

دياىل
ﺩﻳﺎﻟﻪ
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نينوىﻭﺍ
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عدد العوائل

عدد األفراد

المجموع
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إدارة ر
ڕﻳﻥ
ﺭﺍﭘﻪ
ﺋﻳﺩﺍﺭﻩی

ع .االشخاص

كرميان
ﺭﻣﻳﺎﻥ
إدارةی ﮔﻪ
ﺋﻳﺩﺍﺭﻩ

ﻛﻪكركوك
ﺭﻛﻭﻭﻙ

السليامنية
ﺳﻠێﻣﺎﻧﯽ

دهوك
ﺩﻫۆﻙ

جدول التوزيعات وعدد المستفيدين بحسب المحافظات والمناطق
الموقع

ﻫﻪأربيل
ﻭﻟێﺭ

ع .العوائل

ع .االشخاص

اربيل

3,602

180,482

دهوك

6,307

42,769

السليمانية

1,241

12,837

كركوك

2,612

14,734

ادارة كرميان

0

33,406

ادارة رابرين

0

11,680

نينوى

9,541

53,105

ديالى

300

6,500

23,603

355,513

المجموع
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The following table shows the total number of beneficiaries in 2010
Beneficiaries

Individuals

Families

Host Community

113,110

22,622

IDP

13,850

770

1,555

211

Refugee

Hewlêr
Erbil

Dihok
Duhok

Germiyan Administration
Administration
Îdareya
Germiyan Raparin
Îdareya
Raperîn

Silêmanî
Sulaymaniyah
Nînowa
Nineveh

Kerkûk
Kirkuk
Diyale
Diyala
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Activities in 2010
The Barzani Charity Foundation (BCF) carried
out various activities in 2010 in the sectors (Food,
NFI, Education, Health, Protection, Disabled Care,
Special Projects), the total number of activities in
2010 was (202), and (23,603) families benefited,
(355,513) individuals. as follows:
The food sector of BCF in provinces (Erbil, Duhok,
Sulaymaniyah, Kirkuk, Nineveh), conducted
(19,014) activities in which benefited (97,656)
individuals.
The NFI sector which includes (household needs,
clothes, tents, cash, children toys) benefited (4,589)
families, (29,873 individuals) in the provinces
of (Erbil, Duhok, Sulaymaniyah, Kirkuk, Diyala,

Nineveh).
The protection sector, which finds itself in opening
social awareness courses, the BCF implemented
various projects in the Erbil province and benefited
(26) people.
The health sector, which includes various activities
including (health facilities, medicines, opening
health centers, medical examination, treatment)
benefitting (50,250) people, in the provinces of
(Erbil, Sulaymaniyah, Duhok).
Another sector that BCF worked in (2010) is the
education sector which includes (stationaries, school
needs, education courses), carried out within the
provinces of (Erbil, Dudok, Sulaymaniyah, Kirkuk,

Nineveh, Diyala, Raparin Administration, Germiyan
Administration), the total number of beneficiaries
was (177,125) students.
Special projects, which include the renovation of
buildings and providing the needs of offices, which
benefited (113) people in the province of Erbil.
The disabled care sector includes the provision of
(wheelchair, crutch, walking aid, elbow crutch) for
people with disabilities in the provinces of (Erbil,
Sulaymaniyah, Nineveh) where implemented
various projects and benefited (470) people.
The following table shows the number and type of
beneficiaries per sector:

The total number of beneficiaries per governorate:
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Sector

Individuals

Families

Governorate

Individuals

Families

Food

97,656

19,014

Erbil

180,482

3,602

Special Projects

113

0

Duhok

42,769

6,307

Education

177,125

0

Sulaymaniyah

12,837

1,241

NFI

29,873

4,589

Kirkuk

14,734

2,612

Protection

26

0

Germiyan Administration

33,406

0

Health

50,250

0

Raperin Administration

11,680

0

Nineveh

53,105

9,541

Disabled Care

470

0

Diyala

6,500

300

Total

355,513

23,603

Total

355,513

23,603

ملخص مجموع النشاطات لسنة 2010
Projects
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Summary of Activities in 2010

وقعــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة اتفاقيــة
مــع وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي
اقليــم كوردســتان حــول بنــاء دار حديــث
لرعايــة المســنين فــي مدينــة أربيــل ،بنــي
هــذا الــدار علــى مســاحة  4االف متــر مربــع
وســمي بــدار النــور لرعايــة المســنين ،وفضــا
عــن بنــاء المبنــى وتكاليفهــا مــن قبــل
مؤسســة بارزانــي الخيريــة فانهــا تأخــذ
علــى عاتقهــا التكاليــف اإلدرايــة وإدارة
الــدار.

مــن اجــل تقديــم المســاعدات
الــى القطــاع الصحــي فــي اقليــم
كوردســتان ،قامــت مؤسســة بارزانــي
الخيريــة فــي حملــة مســاعدات
بتقديــم الســرير واالفرشــة والطاولــة
وتجهيــزات العمليــات ومســتلزمات
طبيــة واحتياجــات اخــرى صحيــة
الــى مدخــر االدويــة فــي مدينــة
الســليمانية.

Barzani Charity Foundation
(BCF) signed an agreement
with the Ministry of Labor
and Social Affairs in the
Kurdistan Region on the
construction of a modern
center for the elderly care in
the city of Erbil, this house
was built on an area of
(4,000) square meters called
(Noor House) for the care of
the elderly. Besides of the
building and the costs of
construction, BCF takes on
the administrative costs and
management of the house.

In order to assist and
support the health
sector in the Kurdistan
region, the BCF in a
campaign provided
(bed, mattresses,
table, operation
equipment, cannula,
needle, medicines,
medical stick, blankets,
and other medical
supplies) to the
medical warehouse
in the province of
Sulaymaniyah.
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بحضــور الســيد موســى
احمــد نائــب رئيــس مؤسســة
بارزانــي الخيريــة والســيد
(دوميتيــل الكــوك) مســؤول
منظمــة ميســيون انفاســي
 افتتــح قســم،الفرنســية
عــزف الموســيقى فــي المركــز
الثقافــي والمهنــي فــي حــي
.تناهــي فــي محافظــة دهــوك
In the presence of
Mr. Musa Ahmea,
the deputy of BCF
and Mr. Domitil
Lacock head
of the French
organization
Mission EnfanceI,
the department
of music playing
laboratory opened
in a cultural
and vocational
center in the
neighborhood
of Tanahi in the
province of Duhok.
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قدمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مســاعدات مختلفــة الــى 13
عائلــة مــن عوائــل ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي قضــاء زاخــو.

BCF assisted (13) disabled persons in the
city of Zakho.

لتقديــم دعــم اكثــر للعمليــة الدراســية فــي اقليــم كوردســتان ،تقــدم مؤسســة بارزانــي الخيريــة ســنويا مســاعدات واحتياجــات ضروريــة الــى الطــاب ،وفــي هــذا االطــار
وفــي ســنة  2010قامــت المؤسســة بتوزيــع الحقائــب واالدوات المدرســية علــى  40الــف طالــب وطالبــة فــي المراحــل االساســية فــي جميــع انحــاء اقليــم كوردســتان.
To support the education sector in the Kurdistan Region, the BCF annually provides educational assistance
to students. In 2010, BCF distributed bags and school supplies to (40,000) students in basic schools across
the Kurdistan region.
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بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك ،قدمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة
هدايــا وعيديــة الــى ( )81طفــا متعففــا فــي دار رعايــة االيتــام
للذكــور والبنــات فــي مدينــة اربيــل ،وكانــت الهدايــا عبــارة عــن
تقديــم ( )100$لــكل طفــل منهــم.

On the occasion of Eid al-Ramadan, the
BCF presented gifts to (81) children, who
have lost their family, in the orphanage for
boys and girls in the city of Erbil, and the
gifts consisted of (100$) to each of them.
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عــن طريــق مؤسســة بارزانــي الخيريــة قــام فريــق طبــي المانــي بفحــص وعــاج امــراض (القلــب ،الكليــة ،النســائية والجهــاز
الهضمــي) مــع اجــراء عمليــات لألمعــاء والفــم واالســنان ،وزار الفريــق منطقــة جومــان وحجــي عمــران وقســري وروانــدوز
والمناطــق المحيطــة بهــم ،اســتمر المشــروع لمــدة يوميــن وفيــه اعطــي العــاج الــازم واجريــت العمليــات لعــدد كبيــر مــن
المرضــى دون مقابــل.

Through the BCF, a team of doctors from Germany visited (Choman, Haji Omaran,
Qasre, Rawanduz) districts to provide treatment and examination of (heart, kidney,
gynecology and gastrointestinal tract, dental, bladder operations) for low-income
families with free charging for two days.
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وزعــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة  10االف حقيبــة وأدوات مدرســية علــى طــاب المراحــل االساســية
فــي حــدود ادارة كرميــان وخانقيــن وناحيــة رزكاري وقرتبــة وجبــارة ودربنديخــان.
The BCF distributed (10,000) school bags and stationaries to students
in the basic schools in (Germiyan administration, Khanaqin, Rizgary,
Qaratepah, Jebara, Derbandikhan).

ضمــن المشــاريع الخيريــة ،قامــت مؤسســة بارزانــي
الخيريــة فــي شــهر رمضــان المبــارك بمشــروع توزيــع
مســاعدات واحتياجــات ضروريــة علــى  560عائلــة
معــوزة ومحــدودة الدخــل فــي أربيــل وخانقيــن وســوران
وســيدكان وناحيــة بكرجــو وتناهــي وزاخــو.
In a project, during the holy month
of Ramadan, the BCF distributed aid
and essential needs to (560) needy
and low-income families in (Erbil,
Khanaqin, Soran, Sidakan, Bakrajo,
Tanahi, Zakho).
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فــي ذكــرى  31لرحيــل عظيــم
األمــة البارزانــي الخالــد،
قدمــت مؤسســة بارزانــي
الخيريــة مســاعدات مختلفــة
علــى ( )6,404عائلــة معــوزة
ومحــدودة الدخــل.
هــذه النشــاطات تنفــذ ســنويا
وتســتفيد منهــا مئــات العوائــل.

On the 31st
anniversary of
Immortal Barzani,
BCF provided
)assistance to (6,404
needy and lowincome families.
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بعــد ان تــرك عــدد كبيــر مــن العوائــل المســيحية مناطــق ســكنهم فــي حــدود محافظــة نينــوى بســبب
التهديــدات االرهابيــة ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي حملــة مســاعدات واســعة بتقديــم مــواد
غذائيــة وماديــة الــى ( )37عائلــة مســيحية فــي القــوش.

قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع الحكومة النرويجية ومنظمة االغاثة االسالمية العالمية بتنظيم
ورشة عمل خاص بتعريف االطفال على حقوقهم في  6مدارس وروضة االطفال في اربيل ،كان الهدف من
هذه الورشة اهتمام اكثر بقدرات االطفال وتدريب المعلمين على كيفية تربية االطفال في رياض االطفال.

After a large number of Christian families fled their homes in Nineveh
province to the terrorist threats, the BCF provided food and cash
assistance for (37) Christian families in al-Qosh.

The BCF, in coordination with the Norwegian government and World Islamic
Relief, hosted a workshop for six schools and kindergartens in Erbil about
the children rights. The workshop aimed to highlight the children›s talents.

قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بالتعــاون مــع منظمــة (فيــن الكــورد) فــي دولــة فنلنــدا ،بإحضــار فريــق طبــي
الــى اقليــم كوردســتان ليقــوم الفريــق باجــراء فحوصــات خاصــة باالطفــال وعالجهــم ،مــع ارســال المرضــى الــى
خــارج البلــد بهــدف اخــذ العــاج الــازم.
The BCF in coordination with the (Vin Kurd) organization in the State of
Finland, brought a medical team to the Kurdistan Region to examine and
treat children, also send them abroad for medical treatment.

بهــدف مســاعدة محــدودي الدخــل فــي أربيــل ،قامــت مؤسســة بارزانــي
الخيريــة بالتعــاون مــع (د .عدنــان عبداالميــر) المختــص فــي امــراض
العيــون ،بفتــح عيــادة لمــدة يوميــن لعــاج مرضــى العيــون فــي مستشــفى
روز فــي مدينــة اربيــل وقدمــت العــاج بــدون مقابــل.
To assist the low-income families, BCF in
collaboration with Dr. Adnan AbdulAmir, a specialist
in ophthalmology, opened a two-day clinic for the
treatment of patients in the Roj Hospital in the city
of Erbil and provided free treatment.
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لتقديــم دعــم اكثــر للقطــاع الصحــي فــي اقليــم كوردســتان ،قامــت
مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتقديــم  25طاولــة الــى المستشــفى
التعليمــي فــي مدينــة اربيــل.
To further support to the health sector in
the Kurdistan Region, the BCF provided
(25) tables to the teaching hospital in
Erbil.

فــي اطــار المســاعدات التــي تقــدم الــى ذوي االحتياجــات
الخاصــة فــي اقليــم كوردســتان ،قامــت مؤسســة بارزانــي
الخيريــة ومركــز هيلينــا فــي حملــة خيريــة بتوفيــر (كراســي
متحركــة ،فرامــل وعــكازة) لـــ  90طفــا ونســاء ورجــا مــن
ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي منطقــة بــارزان وبلــي.

فــي اليــوم العالمــي لالطفــال ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع الهدايــا والمســاعدات الــى االطفــال فــي مستشــفى رابريــن فــي اربيــل و(مؤسســة
 )ASKلألطفــال المصابيــن بمــرض التوحــد و(مؤسســة شــلتر) لالطفــال.
On the International Children,s Day, the BCF distributed gifts and assistance to children at Raperin Hospital in
Erbil, ASK Foundation for Children with Autism and Shelter Foundation for Children.

As part of the assistance provided to
the disabled persons in the Kurdistan
Region, the BCF and Helena Center
provided (wheelchairs, walking aid,
crutches) to (90) children, women and
men with disabilities in Barzan district
and Bile.
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BCF, in cooperation with the Kurdish
doctors, committee abroad, provided
equipment for dental operation and
dental care to hospitals in Choman,
Makhmour, and Mergasour. In addition,
they opened a six-day clinic for patients
with the dental disease for free.

قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بالتعــاون مــع مجموعــة مــن اطبــاء الكــورد
فــي الخــارج ،بتجهيــز اجهــزة عمليــات الفــم واالســنان والتنظيــف وزرع االســنان
وتوزيعهــا علــى مستشــفيات جومــان ومخمــور وميركــة ســور .اضافــة الــى فتــح
عيــادة لمــدة اســبوع مــن قبــل ســتة اطبــاء وعــاج المرضــى المعوزيــن المصابيــن
بمــرض الفــم واالســنان دون مقابــل.
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العالقات

2010 ملخص مجموع النشاطات لسنة

Summary of Activities in 2010

Relations

زار وفــد مــن منظمــة (اصدقــاء كوردســتان فاونديشــن) الدانماركــي الخيريــة اقليــم كوردســتان بهــدف
 وجــرى الحديــث عــن تمتيــن العالقــات،االطــاع علــى نشــاطات واعمــال مؤسســة بارزانــي الخيريــة
.بيــن الجانبيــن ومســاعدة المنكوبيــن والتنســيق بينهمــا
A delegation from the Danish charity (Kurdistan Friend Foundation)
visited the BCF in order to get acquainted with the activities and works
of the foundation, strengthening the relations between the two sides and
assisting victims highlighted in the meeting.

 زار،لغــرض االطــاع عــن قــرب علــى الشــؤون الخيريــة ودعــم مؤسســة بارزانــي الخيريــة وشــكرها
.الســيد (محســن دزةيــي) ممثــل الرئيــس بارزانــي مؤسســة بارزانــي الخيريــة
The representative of president Barzani Mr. Muhsin Dizayy visited
the headquarters of BCF to recognize and support humanitarian
activities carried out by BCF.
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2011 نشاطات سنة
Activities in 2011
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نشاطات سنة 2011
نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ( )35نشــاطا مختلفــا فــي ســنة ( )2011فــي
القطاعــات (غذائــي  ،غيــر غذائــي ،الصحــي ومشــاريع خاصــة)  ،واســتفاد منهــا
( )5,572عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا ( )40,601شــخصا .وكان بهــذا الشــكل:
المستفيدون سنة  2011وضحت في هذا الجدول
المستفيدون

ع.
العوائل

ع.
االشخاص

سكان محليين

3,760

30,641

الالجئون

1,812

9,960

فــي القطــاع الغذائــي نفــذت نشــاطات مختلفــة فــي محافظــات( :أربيــل ،دهــوك،
كركــوك وديالــى) وفيهــا اســتفادت ( )3,152عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا
( )16,045شــخصا .فــي القطــاع غيــر الغذائــي نفــذت نشــاطات فــي محافظــات
(أربيــل ،دهــوك ونينــوى) واســتفادت منهــا ( )1,520عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا
( )8,092شــخصا.
فــي القطــاع الصحــي ،والــذي يشــمل نشــاطات مختلفــة منهــا توفيــر (ادوات
صحيــة ،االدويــة ،فحــص وعــاج طبــي) نفــذت مشــاريع مختلفــة فــي حــدود
محافظــة اربيــل واســتفادت منهــا ( )900عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا()4,613
شــخصا.
قطــاع اخــر مــن القطاعــات الــذي عملــت عليــه مؤسســة بارزانــي الخيريــة ســنة
( )2010هــو قطــاع التربيــة ،يشــمل توفيــر (احتياجــات مدرســية والطــاب وتأميــن
المعلميــن وفتــح دورات تقويــة) والتــي نفــذت فــي حــدود محافظــات (أربيــل،
دهــوك ،الســليمانية ،كركــوك ،نينــوى ،ديالــى و إدارة كرميــان) واشــتملت علــى
مشــاريع مختلفــة اســتفاد منهــا ( )11,761شــخصا.
المشــاريع الخاصــة خــال ســنة ( )2011نفــذت فــي مدينــة أربيــل وادت الــى ان
يســتفيد منهـا ( )90شــخصا.
وهنا نشير اليها بحسب المستفيدين والقطاعات ونوع المساعدات:
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ع .العوائل المستفيدة

ع .االشخاص
المستفيدة

القطاعات

3,152

16,045

مشاريع خاصة

0

90

التربية

0

11,761

1,520

8,092

الصحي

900

4613

المجموع

5,572

40,601

الغذائي

غير الغذائي

16045

11761
8092

وكذلــك نبيــن عــدد المســتفيدين بحســب المحافظــات والمناطــق فــي
الجــدول التالــي :
ع .العوائل

ع .االشخاص

الموقع
اربيل

2,135

15,035

دهوك

2,477

12,635

300

6,500

ادارة كرميان

0

142

نينوى

60

2,967

ديالى

600

3,322

5,572

40,601

كركوك

المجموع

4613

90
ﺗﻪصحي
ﻧﺩﺭﻭﺳﺗﯽ

غير غذائي
ﻧﺎﺧۆﺭﺍﻙ

تربويﺭﺩﻩ
ﭘﻪﺭﻭﻩ

مشاريعیخاصة
ﺗﺎﻳﺑﻪ ﺕ
ﭘﺭۆژﻩ

غذائي
ﺧۆﺭﺍﻙ
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16045

11761
8092
4613

The following tabels shows the number and type of beneficiaries per sector:
Sector

Individual

Families

16,045

3,152

90

0

Education

11,761

0

NFI

8,092

1,520

Health

4,613

900

40,601

5,572

Food
Special Projects

Total

xorek

Food

Host Community
Refugee

Special
projeyên
taybet
Projects

perwerde

Education

nexorek

NFI

Tendirustî

Health

The total number of beneficiaries per governorate
Governorate

The total number of beneficiaries in 2011
Beneficiaries

90

Individuals

Families

30,641

3,760

9,960

1,812

Individuals

Families

Erbil

15,035

2,135

Duhok

12,635

2,477

Kirkuk

6,500

300

142

0

Nineveh

2,967

60

Diyala

3,322

600

40,601

5,572

Germiyan
Administration

Total
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The Barzani Charity Foundation
(BCF) held (35) activities in (2011) in
these sectors: (food, NFI, education,
health, special projects), in which
(5,572) families and (40,601) people
benefited, as below:
In the food sector, activities were
launched in provinces of (Erbil, Duhok,
Kirkuk, Diyala), (3,152) families which
included (16,045) people benefited.
In the NFI Sector, activities were
held in (Erbil, Duhok, Nineveh) which
accommodated (1,520) families, that
included (8,092) people who benefited
from them.
In the health sector, the activities
included the provision of medical test
and treatment, the total number of
beneficiaries was (900) families which
included (4,613) people, in Erbil.
Another sector BCF had concerned
in (2011) was the education sector,
and it included provision of school
supplies and stationaries, which
took place in the provinces of (Erbil,
Kirkuk, Nineveh, Diyala, Germiyan
administration) that benefited (11,761)
people.
Special projects, in (2011) activities
were held in Erbil province, included
(90) people who benefited from the
activities.
The following table shows the number
and type of beneficiaries per sector:
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ملخص نشاطات 2011
projects

المشاريع

Summary of Activities in 2011

عــن طريــق احضــار فريــق طبــي مختــص فــي مجــال فحــص وعــاج (الفقــرات والمفاصــل
وامــراض النســاء واالســنان واالمعــاء) قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بزيــارة ميدانيــة لمخيــم
ازادي فــي كويســنجق وقضــاء مخمــور ومخيــم كاوة فــي قوشــتبة وقدمــوا العــاج .للمرضــى فــي
المخيمــات دون مقابــل.
The BCF visited ( Azadi camp in Koya, Kawa camp in
Qushtapa, Makhmour district), with a team of physicians who
are specialized in (spine, orthopedist, gynecologist, dentistry,
appendicitis and abdominal) medical tests and treatment
where provided for free in the camps.

بعــد حــدوث فيضانــات فــي قضــاء ســنجار واالضــرار التــي اصابــت مجموعــة مــن العوائــل وإلقــاء 8
اشــخاص حتفهــم ،أوصلــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مســاعدات عاجلــة الــى المدينــة ووزعــت مبلــغ
( )2,000$دوالر علــى كل عائلــة مــن العوائــل التــي تضــررت جــراء الكارثــة الطبيعيــة.
After the flooding in Sinjar town that caused damaging many families
and the death of (8) people, the BCF sent emergency aids that
included (2,000$) for the affected families.
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بعــد حــدوث فيضانــات فــي منطقــة دوميــز وناحيــة فايــدة فــي محافظــة دهــوك ،والتــي أدت الــى تضــرر 60
عائلــة ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتقديــم مســاعدات عاجلــة والتــي كانــت متكونــة مــن (البطانيــة،
االفرشــة والمالبــس) وتــم توزيعهــا علــى العوائــل المتضــررة.

After the natural disaster and flooding in Domiz district and Faidye town
in Duhok province which damaged (60) families, the BCF sent help and
relief that included (blankets, mattresses, clothes) and distributed among
the affected families.

بنــاء علــى توصيــات الســيد الرئيــس بارزانــي ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع
مســاعدات علــى ( )100عائلــة معــوزة فــي مخيمــات (كاوة ،جزنيــكان ،ســيبيران وازادي).

On the recommendation of president Barzani,
the BCF assisted (100) families living in the
camps of (Kawa, Jazhnekan, Sebiran, Azadi) in
the city of Koya.
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فــي حملــة فريــدة مــن نوعهــا قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتقديــم
 90طاخــم نــوم (ســرير ودوالب المالبــس) لالطفــال المتعففيــن فــي مديريــة
رعايــة االجتماعيــة فــي اربيــل.

بهدف اغاثة  7عائلة الجئة في مدينة وان التي حدث فيها زلزال وأدى الى توجه سكانها الى المناطق االخرى في اقليم كوردستان قامت مؤسسة
بارزاني الخيرية بايصال (االفرشة والموادا الغذائية والخيام) اليهم وتوزيعها وقررت المؤسسة انها تمدهم بكرفانات في اقرب وقت.
The BCF reached out to (7) families who sought refugees in Kurdistan because of the recent
earthquake struck the Wan city, BCF distributed (blankets, food, tents), and they were promised to
provide them with caravans in a near future.

In a splendid campaign, the BCF provided
(90) sets of bedrooms (beds, closets) to Erbil
Social Welfare Directorate in Erbil province.

ضمــن مشــاريع مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي قطــاع التربيــة ،وفــي حملــة
قامــت المؤسســة بتوزيــع  5آالف حقيبــة وادوات مدرســية علــى 43
مدرســة فــي قضــاء طوزخورماتــو و( )26,651طالبــا فــي منطقــة ســنجار
وزممــار و 730طالبــا فــي قرتبــة وجبــارة.
In a campaign, the education sector of BCF,
distributed (5) thousand bags and school supplies
to (43) schools in Duzkhurmatu, (26,651) students
in districts of Sinjar and Zummar, (730) students
in Qaratapa and Jabara benefited.
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بمناســبة عيــد االضحــى المبــارك
قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة
بتوزيــع لحــوم االضاحــي علــى 280
عائلــة الجئــة فــي مخيــم كاوة الواقــع
فــي قوشــتبة فــي محافظــة اربيــل.
On the occasion of Eid
al-Adha, BCF distributed
meat to (280) displaced
families in Kawa camp
in Qushtapa district.
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فــي  2011/7/2وفــي مراســيم خاصــة فــي مدينــة اربيــل ،حضرهــا الســيد
(مســرور بارزانــي) رئيــس الهيئــة التأسيســية لمؤسســة بارزانــي الخيريــة مــع عــدد
كبيــر مــن المســؤولين الحكومييــن وممثلــي الشــركات ،افتتــح مركــز نــور للمســنين
والــذي تكــون مــن دار المســنين والعجــزة ،منــذ بدايــة افتتــاح المركــز القــى الســيد
مســرور بارزانــي كلمــة وتحــدث فيهــا عــن دور المؤسســة فــي تقديــم الخدمــات
والمســاعدات الــى جميــع المكونــات والفئــات داخــل المجتمــع ،وفــي نهايــة
المراســيم تفقــدوا البنايــة والقــوا نظــرة عليهــا.
In a special ceremony in Erbil on July 2, 2011, Mr.
Masrour Barzani the head of BCF’s board of founders,
with attendance of many government officials and local
companies, opened (Noor Elderly House Center) that
included aged care homes and aged handicap care. At the
opening ceremony, Mr. Masrour Barzani gave a speech
and explained the role of BCF that has proudly been
serving all components and segments in society. At the
end of the ceremony, they visited all the rooms.
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فــي 2011/10/23حــدث زلــزالل بقــوة  7.2فــي مدينــة وان
فــي تركيــا وتشــرد مئــات االشــخاص مــن ســكان المدينــة
وبعضهــم وقعــوا تحــت انقــاض المبانــي المهدمــة ولقــوا حتفهــم،
ونقــل بعضهــم الــى المستشــفيات وتدمــر كثيــر مــن المنــازل
وحدثــت كارثــة انســانية كبيــرة .حجــم الكارثــة هــز وجــدان
االنســانية واالعــام التركــي كانــت تنقــل المأســاة الــى العالــم،
وكان وفــاة المواطنيــن وعــدم وجــود مــأوى هزتــا قلــوب ســكان
اقليــم كوردســتان واقلقهــم حتــى هــزت روح المســاعدة فيهــم
وتســارعوا الــى اغاثــة المنكوبيــن والمشــردين مــن المواطنيــن
االبريــاء فــي مدينــة وان.
بهــدف اغاثــة االمنكوبيــن فــي الكارثــة التــي حدثــت فــي
مدينــة وان ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بحملــة جمــع
المســاعدات وطلبــت مــن المحســنين فــي االقليــم ايصــال
مســاعداتهم عــم طريــق المؤسســة الــى المنكوبيــن والمتضرريــن
فــي مدينــة وان واطرافهــا .اســتمرت الحملــة لمــدة شــهر،
وخاللهــا لبــى الكوردســتانيون فــي االجــزاء االربعــة نــداء
مؤسســة بارزانــي الخيريــة ،وشــاركوا بجديــة فــي هــذا المشــروع
الخيــري وبحســب شــراء الكرفانــات مــن قبــل اشــخاص اخريــن
واصحــاب الشــركات والخيريــن خصص مبلــغ ()85,285,000
خمســة وثمانيــن مليــون ومائتــان وخمســة وثمانيــن الــف
دوالر ،بجانــب هــذا كانــت جميــع التكاليــف المخصــة بلغــت
( )949,200,000تســعمائة وتســع واربعيــن مليــون ومائتــا الف
دوالر ،وكانــت المســاعدات عبــارة عــن ( )400كرفانــة بحجــم
 3x6بجميــع احتياجاتهــا كبيــت جاهــز مثــل (بطانيتيــن،
افرشــتين ،ســتائر ،صوبــا وفــرش وتواليــت وحمــام) حيــث
جهــزت للســكن فيــه ،قــد هيــأت ذلــك مــن قبــل مؤسســة
بارزانــي الخيريــة.
خــال فتــرة قصيــرة تحولــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة الــى
اكبــر مركــز لجمــع المســاعدات للمنكوبيــن في مدينــة وان ،وهذا
مــا دفعــت المؤسســة الــى ان تفكــر فــي ارســال المســاعدات
الوجبــة االولــى الــى مدينــة وان ،الن البــرد وفصــل الشــتاء قــد
أهلــكا ســكان المنطقــة الذيــن هربــوا بعــد تدميــر مدينتهــم ،لــذا
فــي يــوم الخميــس الموافــق  17/11/2011وفــي مراســيم خاصة
تحــت اشــراف الســيد فخامــة (الرئيــس بارزانــي) وحضــور
الســيد (مســرور بارزانــي) رئيــس الهيئــة التأسيســية لمؤسســة

بارزانــي الخيريــة وممثــل حكومــة اقليــم كوردســتان والــدول
والمحســنين والمانحيــن فــي اربيــل العاصمــة ،توجهــت اولــى
قوافــل المســاعدات المكونــة مــن  200كرفانــة الــى مدينــة وان.
فــي اليــوم التالــي  2011/11/19وصلــت مســاعدات مؤسســة
بارزانــي الخيريــة بيــن حشــود النــاس االعــام التركــي والــدول
فــي تمــام الســاعة  12ظهــرا الــى مدينــة وان واســتقبلت مــن
قبــل (منيــر قرةاوغلــو) والــي مدينــة وان وعــدد مــن نــواب
البرلمــان للمدينــة واســتقبلوا الوفــد مــن مؤسســة بارزانــي
الخيريــة ،وفــي اللقــاء تحــدث الســيد موســى احمــد نائــب

رئيــس مؤسســة بارزانــي الخيريــة للحضــور عــن كميــة ونــوع
المســاعدات ،وكذلــك اوصــل تكاتــف وهمــوم اهالــي اقليــم
كوردســتان تجــاه ماحصــل فــي المدينــة لواليهــا وعــن طريقــه
الــى اهالــي مدينــة وان.
مقابــل هــذا شــكر والــي المدينــة قــرة اوغلــو موقــف الرئيــس
مســعود بارزانــي والســيد مســرور بارزانــي ومؤسســة بارزانــي
الخيريــة وأشــار الــى ان هذه المســاعدات الكبيرة مكان اســعادنا
وفخــر لنــا ،وكنــا ننتظــر هــذه المواقــف العظيمــة مــن الرئيــس
مســعود بارزانــي .ثــم عــرض مكونــات ونــوع االحتياجــات
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التــى وضعــت داخــل الكرفانــات ،وطلــب
الســيد موســى احمــد علــى ان يضعــوا هــذه
الكرفانــات فــي مــكان فــي مدينــة وان وان
يســموه باســم (البارزانــي) .وعــده والــي
المدينــة ،بانهــم يفتحــون مجمعــا باســم
مجمــع (البارزانــي) وشــكر مؤسســة بارزانــي
الخيريــة وقــال :ان قطعتــم هــذه المســافة
الطويلــة ،هــذا لــه معنــى كبيــر لنــا ،النــه
حتــى االن لــم تقــدم الينــا ايــة دولــة ونحــن
وقعنــا فــي هــذه الكارثــة ايــة مســاعدات ولــم
تصــل مســاعدات بهــذا الشــكل الكبيــر الــى
المنكوبيــن فــي كارثــة وان ،نحــن نشــكركم
كثيــرا.
بعــد ايصــال الوجبــة االولــى مــن المســاعدات
الــى مدينــة وان مــن قبــل مؤسســة بارزانــي
الخيريــة والتــي تكونــت مــن  200كرفانــة
بجميــع احتياجاتهــا ،القــت صــدى كبيــرة
علــى الصعيــدي المحلــي والخارجــي فــي
كوردســتان ،النهــا نقلــت بشــكل منظمــم الــى
مدينــة وان وســلمت الــى الجهــات المســؤولة،
وهــذا مــا كونــت ثقــة اكبــر بقدرات المؤسســة
واالشــخاص االخريــن والجهــات الذيــن
اعلنــوا عــن جمــع المســاعدات الــى اهالــي
مدينــة وان المنكوبــة ،وعلــى رأســهم وزارة
البلديــات والســياحة فــي اقليــم كوردســتان
وبالتعــاون مــع اتحــاد مســتثمري كوردســتان
قامــوا بتســليم المســاعدات المجموعــة
ليــد مؤسســة بارزانــي الخيريــة ،وقامــت
مؤسســة بارزانــي الخيريــة مشــكورة باســتالم
المســاعدات وايصــال  200كرفانــة اخــرى
فــي مراســيم اخــر الــى مدينــة وان ،وبهــذا
وضــل عــدد الكرفانــات ومســاعدات مؤسســة
بارزانــي الخيريــة الــى  400كرفانــة بجميــع
احتياجاتهــا.
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gratitude in return to Masoud Barzani,
Masrour Barzani, and Barzani Charity
Foundation, he also mentioned, “We are glad
to have this huge support, we always expect
these great concerns from the president
Masoud Barzani”. Then, the furniture type
was mentioned which provided. Musa Ahmed
asked about the houses that have to be
offered under Barzani’s name, the mayor
of the city guaranteed that they will build a
community named after Immortal Barzani in

the city of Wan, he also appreciated BCF and
said, “You have come all the way, it is a great
honor for us, because there has not been a
country delivering such great aid to the victims
of Wan city, it is worth an appreciation”.
Delivering the first phase of BCF’s
humanitarian aid which consisted of (200)
caravans with all its requirements, became
well known in Kurdistan. In a completely
arranged way, the help was delivered to
Wan and was handed over to the authorities

in the city. Therefore, BCF was trusted
more, so people and other groups who had
called for collecting aid for Wan, among
them, the ministry of tourism in Kurdistan
Regional Government in association with the
manufacturers they handed their collections
to the BCF. The BCF thankfully approved
their help and prepared (200) caravans and
delivered them to Wan. Thus, the help from
the BCF increased to (400) caravans with all
the requirements.
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On October 23, 2011, an earthquake struck the
city of Wan, Turkey which caused many civil
people to fall under the walls and the house
ceilings and died. Consequently, hundreds
were injured and sent to the hospital, many
houses and buildings collapsed and a human
catastrophe happened. The catastrophe
affected the conscience of others and the whole
media, meanwhile, the world broadcasted it. the
death of these people, their displacement and
staying unsheltered saddened Kurdish people
and raised their senses for help.
As an attempt to assist the affected people of
Wan, BCF announced a campaign to collect
aid and deliver to the city of Wan and its
surroundings. The campaign was a month-long,
during that time Kurdish people in all four parts
of Kurdistan reacted to that call for help by BCF,
and they concerningly participated in that huge
charity campaign, through buying construction
equipment (caravan). The local company
owners and benefactors donated an amount
of (285,85,000). The consumed amount was
(200,949,000). The assistance included (400)
caravans consisting all the furniture provided
by the BCF that were prepared for the victims
of Wan, and each caravan,s size was (3x6m),
it composed these supplies: (two blankets, two
mattresses, two curtains, a stove, a carpet,
toilet, and bathroom).
In a short period of time, BCF became the main
center for collecting aid for the victims of Wan,
it was concerned to deliver the first convoy of

aids to Wan because the coldness of winter
had worried those victims whose houses had
collapsed. Therefore, on Thursday, November
17, 2011, under the supervision of President
Barzani, with the presence of Mr. Masrour
Barzani the head of BCF’s board of founders,
and the representatives of KRG and other
countries, and benefactors in Erbil, the first
phase of aid which included (200) caravans
was sent to the city of Wan.
The next day November 19, 2011, the BCF’s

convoy delivered to Wan in the presence of
the Turkish media and all people. The BCF’s
delegation was welcomed by the mayor of Wan
city Munir Qaraoghlo and many other parliament
members. In a meeting, Musa Ahmed the deputy
of BCF highlighted the quality and quantity of
the aids to the audience and expressed his and
Kurdish people’s condolences to the mayor of
the city, and through him to the residents of
Wan.
In addition, Mr. Qaraogholo expressed his
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فــي مراســيم خاصــة بحضــور الســيد موســى احمــد نائــب رئيــس مؤسســة بارزانــي الخيريــة وقائممقــام
ومســؤولي الوحــدات اإلداريــة فــي جومــان ،تــم افتتــاح مركــز جومــان للشــباب الــذي بنــي مــن قبــل مؤسســة
بارزانــي الخيريــة.
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In a ceremony, with the presence of Musa Ahmad the deputy of the
BCF and the mayor of Choman, they opening the Choman Youth
Center which had been built by BCF.
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بهــدف االطــاع علــى اعمــال ونشــاطات مؤسســة بارزانــي الخيريــة ،زار وفــد مــن منظمــة هفكرتــن
للصداقــة الكورديــة االمريكيــة برئاســة (نورمانــد ليونــارد) مقــر المؤسســة  ،وفــي لقــاء جــرى بيــن
الطرفيــن تحدثــوا عــن آليــة تطويــر المناهــج التربويــة وإيجــاد فــرص العمــل عــن طريــق التدريــب واتفــق
الجانبــان علــى تنفيــذ مشــاريع مشــتركة.
For the purpose of getting familiar with charitable activities and
achievements, a delegation from the Kurdish American Alliance led
by Normand Leonardo visited BCF. In the meeting they discussed
promoting the education system, finding jobs through training, and
both assured to have more coordination projects.

مــن اجــل اجــراء عمليــات وفحــص طبــي بــدون مقابــل ،زار وفــد مــن منظمــة (نــور االمــل) ،وهــي
منظمــة خيريــة امريكيــة ،برئاســة (د .روبيــرت دوميــد) مؤسســة بارزانــي الخيريــة وفــي اللقــاء بيــن
الجانبيــن جــرى الحديــث عــن تمتيــن العالقــة بيــن الجانبــان وأكــدوا علــى تنفيــذ مشــروع صحــي
الــذي يتكــون مــن توفيــر ادويــة لمستشــفيات اقليــم كوردســتان مــع احضــار فريــق طبــي خــاص
بفحــص وعــاج االمــراض دون مقابــل فــي اقليــم كوردســتان.
In order to serve and provide surgeries and medical examinations
free of charge, a delegation from Light Hope Organization which
is an American organization led by D. Robert Domed visited the
BCF aiming to strengthen the relations between the two parties,
and a healthcare project was guaranteed which contained
offering medicine to the hospitals in Kurdistan, also bringing a
special team for running tests as well as providing treatment for
the patients for free.
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بهــدف تنظيــم شــؤون االطفــال االيتــام فــي اقليــم كوردســتان وتنظيــم كيفيــة مســاعدتهم
بشــكل عصــري ،وقعــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مــع الهــال االحمــر االماراتــي
اتفاقيــة فــي ( ،)2011/4/4حضرهــا الســيد عزيــز شــيخ رضــا رئيــس مؤسســة بارزانــي
الخيريــة والســيد موســى احمــد نائــب الرئيــس والســيد (احمــد حميــد المزروعــي)
رئيــس المجلــس االداري لهــال االحمــر االماراتــي ،ووقــع الجانبــان علــى اتفاقيــة
مشــروع رعايــة االعــزاء ومســاعدة االطفــال االيتــام فــي اقليــم كوردســتان العــراق.
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For the purpose of arranging orphan care, through a modern system
to assist them the best in Kurdistan Region-Iraq, on April 4, 2011, BCF
and the Emirates Red Crescent, with the presence of Mr. Aziz Sheik
Raza the head of BCF, Mr. Musa Ahmad Deputy of the BCF, and Hamid
al-Mazruhi director of the Emirates Red Crescent Administiona, signed
the agreement of Orphan Care project to assist the orphans in Kurdistan
Region of Iraq.
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2011 حملة توزيع أولى مستحقات األعزاء (األيتام) مع الهالل األحمر اإلماراتي سنة

The first phase of cash distribution for orphans in partnership with Emirates Red Crescent in 2011.
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2012 نشاطات سنة
Activities in 2012
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نشاطات سنة 2012
نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة نشــاطات مختلفــة فــي
ســنة ( )2012فــي قطاعــات (غذائــي ،غيــر غذائــي ،تربــوي،
صحــي ،فــرص العمــل ،االحيائــي والحمايــة) ( )55نشــاطا
مختلفــا ،واســتفادت منهــا ( )6,829عائلــة البالــغ عــدد
افرادهــا ( )38,516شــخصا .وكان بهــذا الشــكل:
فــي القطــاع الغذائــي نفــذت نشــاطات مختلفــة فــي
محافظــات( :أربيــل ،دهــوك ،كركــوك ،الســليمانية ،حلبجــة،
نينــوى وادارة كرميــان) وفيهــا اســتفادت ( )5,409عائلــة
البالــغ عــدد افرادهــا ( )28,269شــخصا.
فــي القطــاع غيــر الغذائــي نفــذت نشــاطات مختلفــة
واســتفادت منهــا ( )1,420عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا
( )8,796شــخصا.
فــي لقطــاع الصحــي ،والــذي يشــمل نشــاطات مختلفــة منهــا
توفيــر (ادوات صحيــة ،االدويــة ،فحــص وعــاج طبــي)
نفــذت مشــاريع مختلفــة اســتفاد منهــا ( )840شــخصا.
قطــاع اخــر مــن القطاعــات الــذي عملــت عليــه مؤسســة
بارزانــي الخيريــة ســنة ( )2012هــو قطــاع التربيــة ،يشــمل
توفيــر (احتياجــات مدرســية والطــاب وتأميــن المعلميــن
وفتــح دورات تقويــة) ،اســتفاد منهــا ( )510شــخصا.
مشــاريع قطــاع الحمايــة الخاصــة بـــ (فتــح دورات توعويــة،
حمايــة االطفــال والنســاء ) ..اســتفاد ( )61شــخصا.
قطــاع االحيائــي الــذي يتيــح الفــرص العطــاء فــرص العمــل
وتدريــب الشــباب علــى مهنــة محــددة اســتفاد منــه ()40
شــخصا.
وهنــا نشــير الــى هــذه القطاعــات بحســب المســتفيدين ونــوع
القطاعــات ونــوع المســاعدات:

القطاعات

الغذائي

5,409

28,269

التربية

0

510

1,420

8,796

فرص العمل واالحياء

0

40

الحماية

0

61

الصحي

0

840

المجموع

6,829

38,516

غير الغذائي

جدول التوزيعات وعدد المستفيدين
بحسب المحافظات والمناطق
الموقع

ع.
العوائل

ع.
االشخاص

اربيل

1,422

7,643

دهوك

2,206

14,248

السليمانية

800

4,620

كركوك

800

4,000

1

5

ادارة كرميان

800

4,000

نينوى

800

4,000

6,829

38,516

حلبجة

المجموع
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العوائل
االشخاص
المستفيدة المستفيدة
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المستفيدون سنة  2012وضحت في هذا الجدول
ع .العوائل ع .االشخاص

المستفيدون
سكان محليين

4859

25016

الالجئون

1970

11776

النازحون

0
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5
نينوىﻭﺍ
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إدارةی
ﺋﻳﺩﺍﺭﻩ
كرميان
ﮔﻪﺭﻣﻳﺎﻥ

حلبجة
ﺑﺟﻪ
ﻫﻪڵﻪ

كركوك
ﻛﻪﺭﻛﻭﻭﻙ

السليمانية
ﺳﻠێﻣﺎﻧﯽ

دهوك
ﺩﻫۆﻙ

ﻫﻪأربيل
ﻭﻟێﺭ

0
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16000

14248

14000
Total number of beneficiaries in 2012
Beneficiaries

Individuals

Families

Host
Community

25016

IDP

11776

1970

Refugee

1724

0

4859

12000
10000
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Garmiyan NÎNOWA
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Nineveh
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GERMIYAN
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In 2012, the BCF carried out (55) activities
in sectors (Food, NFI, livelihood, job
vacancy, education, health, protection),
the total number of beneficiaries was
(6,829) families and (38,516) individuals,
as follows:
In the food sector, BCF distributed (dry
food and meat) in the provinces of (Erbil,
Duhok, Sulaymaniyah, Kirkuk, Halabja,
Germiyan, Nineveh), and (5,409) families
that included (28,269) people benefited.
NFI sector of BCF benefited (1,420)
families that include (8,796) individuals.
In the health sector which included
medical examination and treatment, (840)
people benefited from them.
Another sector that Barzani Charity
Foundation (BCF) has worked on in (2012)
is the education sector, which consists
of (stationaries and school needs), the
total number of beneficiaries was (510)
students.
The protection sector which was specified
to (awareness courses, children and
women protection), (61) people benefited
from these activities.
In the livelihood sector which attempts
creating job opportunities and training
youth for job opportunities, the total number
of beneficiaries was (40) individuals.
The following table shows the number and
type of beneficiaries per sector:
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Activities in 2012
The total number of beneficiaries per governorate:

Sector

Individual

Families

Governorate

Individuals

Families

Food

28269

5409

Erbil

7643

1422

Education

510

0

Duhok

14248

2206

NFI

8796

1420

Sulaymaniyah

4620

800

Kirkuk

Livelihood

40

0

4000

800

Halabja

5

1

Protection

61

0

4000

800

Health

840

0

Germiyan
Administration
Nineveh

4000

800

Total

38516

6829

Total

38516

6829

مراسيم اعالن مشروع
رعاية االعزاء كوردستان
هــذا المشــروع يكــون ضمــن مشــاريع رعايــة االعــزاء الخاصــة
بتقديــم مســاعدات شــهرية الــى االطفــال االعــزاء (االيتــام)
فــي اقليــم كوردســتان ،فــي تاريــخ ( )2012/12/11فــي
فنــدق روتانــا بحضــور الســيد مســرور بارزانــي رئيــس
الهيئــة التأسيســية لمؤسســة بارزانــي الخيريــة ،وعــدد مــن
اصحــاب الشــركات والمهــن ورجــال الديــن والشــخصيات
الكوردســتانية ،تــم االعــان عــن مشــروع رعايــة االعــزاء قســم
كوردســتان.
فــي مراســيم االعــان عــن المشــروع قســم كوردســتان لرعايــة
االعــزاء ،القــى الســيد مســرور بارزانــي كلمــة علــى الحاضرين
وتحــدث فيهــا عــن أهميــة روح العطــاء والمســاعدة عنــد
الكوردســتانيين وكيــف اصبحــت تراثــا منــذ القــدم حتــى
وصلنــا الــى هــذا اليــوم .وأشــار أيضــا الــى دور الشــخصيات
واصحــاب المهــن والشــركات فــي إنجــاح هــذا المشــروع
وطلــب دعمــا اكثــر لهــذا المشــروع وتقديــم مســاعدات اكثــر
الطفــال االعــزاء فــي اقليــم كوردســتان العــراق.
وفــي هــذه المراســيم قــدم كل مــن الســيد موســى أحمــد
ونائــب رئيــس المؤسســة والســيد (د .بشــير حــداد) رئيــس
لجنــة األوقــاف والشــؤون الدينيــة فــي برلمــان إقليــم
كوردســتان والســيد (مــا عبداللــه مــا ســعيد) رئيــس اتحــاد
علمــاء الديــن االســامي فــي كوردســتان ،كلمتهــم وأكــدوا
علــى اهميــة المشــروع مــن اجــل مســاعدة االجيــال القادمــة
وكذلــك طلبــوا مــن اصحــاب المهــن والمحســنين فــي اقليــم
كوردســتان دعــم المشــروع حتــى يســتفيد اكثريــة األطفــال
االيتــام مــن هــذه المســاعدات الشــهرية التــي تقــدم إليهــم.
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The ceremony of launching Orphan
Care project-Kurdistan
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Barzani Charity Foundation (BCF) in terms of the
orphan care project-Kurdistan, which was targeted
to provide assistance to the orphans in the Kurdistan
Region of Iraq, at Rotana Hotel, with the presence
of the head of the BCF founding board Mr. Masrour
Barzani, local businessmen, religious preachers,
and Kurdish dignitaries, the Orphan Care ProjectKurdistan was announced on December 11, 2012.
At the openning ceremony of the Orphan CareKurdistan, Mr. Masrour Barzani gave a speech to
the attendees and he talked about the importance
of the philanthropical act, that Kurdish people have
historically preserved the culture of giving. He
also mentioned the role of local businessmen and
company owners in developing the project, he also
asked for more support to assist the orphans in the
Kurdistan region.
Also, Deputy Head of the BCF, Mr. Musa Ahmad,
Mr. Bashir Hadad the head of the Endowments and
religious affairs in Kurdistan parliament, Mullah
Abdulla Mulla Saeed the director of the Union
Kurdish Scholars of Kurdistan, all three delivered
their speech as well, and they highlighted the
importance of this project in order to assist and
support the next generation. They also asked for
more support from the local businessmen and
philanthropists of the Kurdistan region for this
project so that most of the orphans benefit from the
monthly cash assistance.
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ملخص نشاطات سنة 2012
Projects

المشاريع

Summary of Activities in 2012

دعــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فريقــا طبيــا المانيــا متخصصــا فــي امــراض النســاء والكســور والباطنيــة
والفقــرات والفحــص العــام وعمليــات الفــم واالســنان ..الــى اقليــم كوردســتان ،وفــي نشــاطين مختلفيــن تــم
معالجــة  110مريضــا فــي مخيــم الالجئيــن غــرب كوردســتان فــي زركويــز فــي مدينــة الســليمانية وكذلــك
 730مريضــا اخــر فــي مخيمــات دوميــز وموقبلــي وتناهــي فــي مدينــة دهــوك.
The BCF brought a German team of physicians to Kurdistan who
were specialized in (gynecologist, orthopedists, abdominal, spine,
dentistry). They provided medical examinations and treatment to
(110) Iranian patients in Zurgwez refugee camp in Sulaymaiyah,
also (730) refugees in the camps of (Domiz, Moqbele, Tanhai) in
Duhok province benefited int two phases.

بســبب الزلــزال الــذي ضــرب مدينــة وان شــمال كوردســتان ،لجــأت عــدد كبيــر مــن
العوائــل الــى اقليــم كوردســتان ،وفــي هــذا االطــار قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة
بتوزيــع المــأوى واالفرشــة والمالبــس ومــواد غذائيــة والمواعيــن والخيــام والوقــود والعــاب
االطفــال علــى  79عائلــة الجئــة مــن مدينــة وان وســكنوا فــي حــدود محافظــة اربيــل
وقضــاء ســوران.
An earthquake hit the city of Wan, in north Kurdistan,
caused a mass migration to the Kurdistan region. The BCF
provided (mattresses, blankets, clothes, plates, food, tents,
oil, children toys) to (79) families of Wan who are now
settled in Erbil province and Soran.
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ضمــن دعــم مؤسســة بارزانــي الخيريــة لقطــاع التربيــة فــي اقليــم كوردســتان وتشــجيع الطــاب علــى الدراســة ،قامــت
المؤسســة فــي مدينــة الســليمانية بتوزيــع الحقائــب واالدوات المدرســية علــى ( )300طالبــا وطالبــة فــي المراحــل
االساســية.

ضمــن توزيــع المســاعدات علــى الالجئيــن الكــورد غــرب كوردســتان الذيــن توجهــوا الــى اقليــم
كوردســتان بســبب االوضــاع الســيئة فــي منطقتهــم ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع
مــواد غذائيــة ومالبــس علــى  392عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا  1224شــخصا فــي مخيــم دوميــز.

In the continuous support to promote the education sector, the BCF assisted
low-income students in the Kurdistan region by providing (school bags and
stationaries) to (300) students in the province of Sulaymaniyah.

In a project to assist the Rojava refugees who fled their homes, the
)BCF distributed food and clothes to (392) families, (1,224 individuals
in Domez camp.

مــع حلــول عيــد االضحــى المبــارك ،قامــت
مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع ســلة
غذائيــة علــى  3االف عائلــة معــوزة فــي كل
مــن المــدن التاليــة:
(كركــوك ،كرميــان ،الســليمانية ،دهــوك،
الموصــل ،اربيــل والمناطــق المحيطــة بهــا).

As Eid al-Adha approached, the
BCF distributed food parcels to
(300) low-income families in the
provinces of (Kirkuk, Germiyan,
Sulaymaniyah, Duhok, Mosul,
Erbil).
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فــي  2012/1/24وفــي مراســيم حضرهــا الســيد موســى احمــد نائــب رئيــس مؤسســة بارزانــي الخيريــة والســيدة
دوميتيــل الكــورك مســؤولة منظمــة ميســيون انفاســي الفرنســية تــم افتتــاح المركــز الثقافــي والمهنــي والتدريبــي ومعمــل
نســيج للفــرش اليــدوي فــي منطقــة شــيالدزي.
In a ceremony on January 24, 2012, with the presence of Mr. Musa Ahmad
the deputy of BCF and Ms. Domitel Lagorg the representative of the French
organization (Mission Enfance), open a vocational center and carpet sewing
factory in Shiladze district.
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بهــدف تمتيــن العالقــات بيــن
المنظمــات الخيريــة فــي اقليــم
كوردســتان وتقديــم مســاعدات اكثــر
مــن الجانــب االنســاني ،زار وفــد
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن
ايطاليــا مؤسســة بارزانــي الخيريــة
وزاروا مــزار الخالديــن فــي منطقــة
بــارزان ووضعــوا اكليــل الزهــور علــى
المــزار وكذلــك وضعــوا الزهــور علــى
مقبــرة الشــهداء المؤنفليــن.

Aiming to develop its relations with other charitable organizations in Kurdistan, and to help in various humanitarian ways, a delegation of none-governmental
organizations of Italy with the BCF visited the tomb of immortal Barzani in the Barzan village, and they placed a wreath on the tomb of immortals and Anfal.

لتمتيــن العالقــة بيــن الجانبيــن  ،زارت مؤسســة
بارزانــي الخيريــة دائــرة العالقــات الخارجيــة فــي
حكومــة اقليــم كوردســتان واجتمــع مــع (يونوبــس،
يونســكو ،يونيســيف ،فــاو)UNHCR، WFP ،
التابعــة لألمــم المتحــدة.

In order to have a stronger relationship and
better understanding, the BCF visited the
Foreign Relation Affairs Department in KRG
and met with some UN agencies (UNESCO,
UNICEF, UNOPS, FAW, UNHCR, WFP).

103

تقرير نشاطات مؤسسة بارزاني الخيرية 2012-2006

بهــدف التدريــب وايجــاد فــرص العمــل للنســاء والشــباب والمواطنيــن ،قامــت
مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي مركــز بلــي بفتــح دورة لتعليــم (الكومبيوتــر،
خياطــة ،ســيراميك  ،موســيقى  ،الخــط والكهربــاء) لـــ  80طالبــا.
To provide job opportunities and training courses for
women, youth and citizens, the BCF opened some
courses including (computer, sewing, ceramics, music,
handwriting, electricity), and (80) individuals benefited.

فــي اليــوم العالمــي لألطفــال ،قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع الهدايــا
والمســاعدات علــى ( )210طفــا متعففــا فــي حــدود محافظــة الســليمانية وقضــاء
بازيــان وتكيــة وتينــال وباينجــان وكوبــاال.
On the International Children’s Day, the BCF
distributed gifts to (210) orphans and low-income
children in (Baziyan, Takya, Taynal, Baynjan,
Gopala).
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Sponsors الراعون
Homa
Company

Sesir Turkey
Company

Al Maha
Company

Naza
Mall
Mad
Institue

Greek
Solidarity
Organization

Renas
Company
Kurdish
Doctors
Association

Haji Yahya
Charity
Foundation

Iraqi Good
Health
Organization

New City
Supermarket
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Sodel French
Organization
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Assistance to the earthquake-affected people of Wan in Turkey
Donor

Amount in USD

Mr. Ghafur Khoshnaw

500,000

Mr. Khalid Khoshnaw

100,000

Duhok Governor

250,000

Mr. Sheikh Talib

12,000

Mr. Sheikh Salar

8,350

Mr. Muslih Irwani

4,000

Mr. Renas Alchi

1,500

Soran Municipality

4,176

Akre Students

2,264

Kurds from Eastern Kurdistan (Iran)

1,164

Mr. Hazhar Abdulkhaliq Akreiy

1,000

People’s Assistance through Federal Bank and Kurdistan Bank

2,908

Mr. Muhsin Abdulrazaq
Benefactors

251
39,929

Mr. Karwan Muhammad Sabir

192

Mr. Omer Zorbash

600

Ministry of Municipality in Partnership with Companies

820,920

Kirkuk Security (Assaiysh)

10,000

Erbil International Airport Employees

6,086

Soran Municipality

3,006

Erbil Investors Union in Coordination with Some Companies

200,000

Erbil Business Directory

95,394

The Administration Costs Covered by the Mr. Masrour Barzani (Head
of BCF Founding Board)

100,000

Total:

2,163,740

المساعدات المقدمة للكارثة الطبيعية (الزلزال) في محافظة وان شمال كوردستان
كمية المبلغ بالدوالر

أسماء الشخصيات والمحسنين

500,000

 غفور خوشناو/سيد

100,000

 خالد خوشناو/سيد

250,000

 محافظ دهوك/سيد

12,000

 شيخ طالب/سيد

8,350

 شيخ ساالر/سيد

4,000

 مصلح ايرواني/سيد

1,500

 ريناس الجي/سيد

4,176

مساعدات بلدية سوران

2,264

مساعدات مدرسة عقرة

1,164

مساعدات كورد الشرق

1,000

 هزار عبدالخالق عقراوي/سيد

2,908

مساعدات اشخاص محسنة عن طريق البنك الفدرالي وبنك كوردستان

251
39,929

 محسن عبدالرزاق/سيد
المحسنون

192

كاروان محمد سابیر

600

عمر زورباش

820,920

وزارة البلدية بمساعدة مجموعة من الشركات

10,000

مساعدة اسايش كركوك

6,086

موظفوا مطار اربيل

3,006

بلدية سوران

200,000

اتحاد مستثمري اربيل بالتعاون مع مجموعة من الشركات

95,394

غرفة تجارة اربيل

100,000

تكاليف االدارية للمشـــروع قدمت من قبل الســـيد (مســـرور بارزاني) رئيس هيئة
مؤسســـة بارزاني الخيرية

2,163,740

المجموع
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