يم}
ش ٍء َفإِنَّ اللَّهَ ِب ِه َعلِ ٌ
ْب َح َّتى تُ ْن ِفقُوا ِم اَّ
قال الله تعاىل{ :لَ ْن تَ َنالُوا ال رِ َّ
م تُ ِح ُّبونَ َو َما تُ ْن ِفقُوا ِم ْن يَ ْ

سورة آل عمران92:

ئ��ةم دةزطاي��ة لةالي��ةن بةرَيز [ حاجى ادريس س��ورضى] ي��ةوة دامةزراوة .دةس��تى كردووة ب��ةكارى كؤمةك و
بةخشني كة لة ىَ
سال ( )2012لةمزطةوتةكان و مالَةكان بةهاوكارى مامؤستا ئاينيةكان (مةاليةكان) كارى بةخشني
مَ
هةريى كوردستان) مؤلةتى
كردووة دواتر بؤ ئةوةى وةكو دةزطايةكى فةرمى رَيثيَدراو بيَت لةاليةن (حكومةتى
ث��ي كرد دةزطايةكى
كاركردن��ى ثيَ��درا .لة بةروارى  2014/4/1كارةكانى خؤى بةش��يَوةيةكى فةرمى دةس��ت َ
خيخ��وازى كوردس��تانيية لةبنةِرةتدا جةخت لةس��ةر
ناحكوميي��ة ,سياس��ى نيية ئايين��ى نيي��ة بةلَكودةزطايةكى رَ
طةياندن��ى ه��اوكارى بؤ خةلك��ى ليَقةوما و كةمدةرامةت و ئ��اوارة وثةنابةر دةكات .طرنط��ى بةثةروةردةكردنى
َ
مندال وباشرتكردنى رةوشى تةندروستى ودابينكردنى ثيَداويستى خاوةن ثيَداويستية تايبةتيةكان لةكوردستانى
عرياق دةدات .س��ةرضاوةى داهاتى ئةم دةزطاية َ
لةاليةن بةرَيز ( حاجى ادريس س��ورضى ) ثالَثش��تى دةكرَيت
بةتةنها .

التعريــــــف

تأسس��ت هذه املؤسس��ة من قبل الس��يد (احلاج ادريس س��ورضى) .حيث بدأت يف عام  2012من خالل جمع التربعات
يف املس��اجد و املنازل وتزيعها عىل املحتاجني من قبل امئة الجوامع ،وبعد ذلك بدأت بش��كل رس��مي بعد ان اصبحت
مؤسس��ة مرخص��ة م��ن قب��ل ( حكومة إقليم كُردس��تان ) بتاري��خ  2014/4/1و بدأت بأعاملها بش��كل رس��مي كمنظمة غري
حكومية ،غري سياس��ية و غري دينية ،وهي منظمة خريية كُردس��تانية .حيث أنها تويل أهمية كبرية لرتبية األطفال وتحسني
الواقع الصحي و تأمني مس��تلزمات ذوي اإلحتياجات الخاصة يف كُردس��تان العراق .ويتم متويل هذه املؤسسة من قبل
السيد (احلاج ادريس سورضى) فقط.

Definition

HISF organization was founded by Mr. Haji Idris Surchy in 2012. It started by collecting
charitable donations from mosques and homes and distributing them to the families
and persons in need. Imams (Clergymen) were performing donation process. On 1st
April 2014, it started its activities formally after being licensed by Kurdistan Regional
Government. It is a formal, non-governmental, non-politic and non-religious organization operating in Kurdistan Region-Iraq. The organization attaches great importance to
children raising and improving health status, in addition to securing special needs requirements. This organization is fund by Mr. Haji Idris Surchi solely.
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س َناب َِل فيِ ك ُِّل
سبِيلِ اللَّ ِه كَ َمثَلِ َح َّب ٍة أَنْ َب َت ْ
س ْب َع َ
ت َ
﴿ َمث َُل الَّ ِذي َن يُ ْن ِفقُونَ أَ ْم َوالَ ُه ْم فيِ َ
ف ِل َم ْن يَشَ ا ُء َواللَّهُ َو ِ
يم﴾
س ْن ُبلَ ٍة ِم َئ ُة َح َّب ٍة َواللَّهُ يُضَ ا ِع ُ
اس ٌع َع ِل ٌ
ُ
[سورة البقرة اآلية]261:

ديدطا

خيخوازى لة
تاكة يةكةم دةزطاى رَ
كوردستان ببيَت

ئةرك

داب�ين كردنى يارمةتى بة ش��يوازى ثارة ياخود
بة ك��ةل وثةل ب��ؤ كةمدةرامةت لة كوردس��تان
خيخوازى مؤدَيرن.
بةثيى بةرنامة وثروذةكانى رَ

ئاماجنةكان

دابني كردنى خزمةتطوزارى
خريخوازةكان لة بوارى كؤمةلطايى و
رؤشنبريى و يارمةتى مرؤيى

1 .1ه��اوكارى كردن��ى كةس��انى خ��اوةن ثيَداويس��تى تايب��ةتو رةخس��اندنى ه��ةىل لةب��ار ب��ؤ س��وود وةرطرتن
لةتواناكانيان لةبوارة جياجياكانى كاركردندا.
2 .2هاوكارى كردنى بة َ
ساالضووان و يارمةتى دانى خيَزانة هةذار و كةمدةرامةت و قوربانى كارةساتةكان وشةر
وبرس��ايةتى قوربانيانى كارةس��ات و جةنط و برس��يةتى ،بؤ ئةو مةبةس��تةش تيمى تايبةت بة هاناهاتنى بارى
ناكاو دابني دةكرَيت.
3 .3هاوكاریكردنى ثيَشمةرطة دَيرينةكان وخانةوادةى شةهيدان وئةنفالكراوةكان.

4 .4ه��اوكارى و يارمةت��ى قوتابيان و الوانى ه��ةذار وكةمدةرامةت و دابني كردنى ثيَداويس��تيةكانيان بؤ ئةوةى
بنب بة ئةندامى كارا لة كؤمةلَطةدا ،هاوكات يارمةتيدانيان بةش��يَوةيةكى تايبةتى بؤ ئةجنامدانى ثرؤس��ةى
هاوسةرطريى.
َ
ىَ
خؤمال بةمةبةس��تى
خيخوازةكان��ى بيان��ى و
5 .5ه��اوكارى وهةماهةنط��ى كردن��ى
لةط��ةل دةزط��ا وكؤمةلَ��ة رَ
خيخوازى لة طشت بوارةكانى سةروةدا.
كاراكردنى ضاالكييةكانى رَ
6 .6بايةخ��دان ب��ة ثرؤذةكان��ى ثةرةثيَ��دان و وةبةرهيَنان بةتايبةت��ى ئةو اليةن��ةى ب��وارى كار وبةرهةمهيَنان بؤ
هةذاران دابني دةكات ،بؤ ئةوةى ثشت بة خؤيان ببةسنت.
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الرؤية

ان تكون املؤسسة االوىل والسباقة
يف عمل الخري يف كوردستان

الرسالة

تقديم املساعدات املالية والعينية
للمحتاجني داخل كوردستان ضمن
الربامج واملشاريع الخريية املبتكرة

األهداف

تقديم الخدمات الخريية يف املجاالت
اإلجتامعية و الثقافية و املساعدات
اإلنسانية

1 .1مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة وتأمني مستلزماتهم لالستفادة من طاقاتهم وقدراتهم يف مجاالت
العمل املختلفة.
2 .2مس��اعدة كبار الس��ن و العوائل الفقرية و العوائل ذات الدخل املحدود و ضحايا الكوارث و الحروب و
املجاعات ،و للمؤسسة فريق خاص لإلغاثة و تقديم املساعدة يف حاالت الطوارئ.
3 .3تقديم العون و املساعدة للبيشمركه القدامى و عوائل الشهداء و املؤنفلني.
4 .4تقديم العون و املس��اعدة للطلبة و الش��باب الفقراء و ذوي الدخل املحدود ،و تأمني مستلزماتهم و
احتياجاتهم ليكونوا أفراد عاملني يف املجتمع ،و بنفس الوقت تقديم املساعدة بشكل خاص إلنجاز
مرشوع الزواج.
5 .5املساعدة و التنسيق مع املؤسسات و الجمعيات الخريية األجنبية و املحلية بهدف تنشيط األعامل
الخريية يف جميع املجاالت املذكورة أعاله.
6 .6إي�لاء اإلهت�مام باملش��اريع التنموية و اإلس��تثامرية باإلخص للجه��ات و املج��االت املهتمة بتأمني
االعمل و اإلستثامر للفقراء ليك يتمكنوا من اإلعتامد عىل أنفسهم.
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Vision

To be the first top charity foundation in
Kurdistan Region

Mission

Providing cash and in-kind assistance
for the people in need in Kurdistan
according to innovative charitable
programs and projects

Goals

Providing charitable services in the
social, cultural and humanitarian
assistance aspects

1. Providing charitable services in social, cultural and humanitarian aspects to develop life
quality of various social classes of Kurdistan and the entire humanity.
2. Providing opportunities for the people in need in order to make them discover their
capabilities in various kinds of jobs.
3. Assisting poor families, people with low income, people exposed to disasters, war and
famine. A special emergency team was formulated for this purpose.
4. Assisting Peshmergas’ martyrs’ families and the Anfalized (Genocide) people.
5. Assisting poor students and teens as well as people with low income, providing their needs
in order to make them active in the society. Meanwhile, helping them in marriage costs.
6. Coordinating with the foreign and domestic charity communities and organizations in
order to perform effective activities in the above-mentioned fields.
7. Giving a great importance to development and investment projects, especially in the fields
of projects that provide work opportunity and products for poor people.
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َ
َ
هاوكارى كردىن دايكة يةتيم و منداالىن ىب باوك

َ
وةك��و ه��اوكارى ك��ردىن دايك��ة يةتي��م و من��داالىن َىب ب��اوك
لةه��ةردوو (ج��ةذىن ِرةم��ةزان و قورب��ان ) بةب� ِ�رى ()200.000
َ
َ
لةخؤدةطريت
منداليك كة ( )500خ� زََي�ان
هةزاردين��ار بؤ ه��ةر
رَ
بةبرى ( )100.000.000مليؤن دينارى عياقى بؤ سةرجةميان
ِ

تش��مل أع�مال ه��ذه املؤسس��ة جمي��ع الطبق��ات
اإلجتامعي��ة مث��ل األرام��ل و األيتام يف أعي��اد (الفطر
الس��عيد و األضح��ى املب��ارك) مببل��غ ()200.000
دين��ار ل��كل طف��ل .و تتكف��ل ( )500عائل��ة مببل��غ
كيل( )100.000.000دينار عراقي

Work and activities of this
organization encompasses
entire classes of society; like
mothers of orphans, children
whose fathers are dead.
In Ramadan and Eid al-Adha,
200.000 Iraqi Dinars is given
to 500 children and the total
costs reaches 100.000.000
Iraqi Dinars
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يارمةتيداىن َ
فةقييةكاىن [حوجرة و مزطةوتةكان]

رَ
يارمةتي��داىن َ
هةولي و
فةقييةكاىن [حوج��رة و مزطةوتةكان]
دةوروب��ةرى تاكو س��يدةكان كةزياتر ل��ة(َ )300
فةقى بةدابني
كردىن مووضةى مانطانة ِبرى()75.000دينار

تقوم مبس��اعدة طلبة العلوم الرشعي��ة ( يف حجرات
الطلب��ة و املس��اجد ) يف أربي��ل و توابعه��ا و إىل
منطق��ة س��يدَكان  ،حي��ث تق��وم بتأم�ين رات��ب قدره
( )75.000دين��ار عراق��ي ألك�ثر م��ن ( )300م��ن طالب
العلوم الرشعية.

Assisting religious studies
(Sharia’a) students in Erbil the
suburbs,
including Sidikan
(Hujra (studying rooms in
Mosques), where ID75.000 as
monthly salaries distributed to
more than 300 students.
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قورئاىن ثريؤز
لةمانط��ى ِرةم��ةزاىن ث�يرؤز دةزط��اى
رَ
خيخوازى حاجى أدريس َ
سيودى سورىض
هةس��تا ب��ة( هةدي��ة ) ك��ردىن قورئ��اىن
رَ
هةولي و
ثريؤز بؤس��ةرجةم مزطةوت��ةكاىن
دةوروبةرى تاكو قةزاى سؤران كةزياتر لة
( )4000قورئاىن ثريؤز بوو

قامت يف شهر رمضان املبارك بإهداء
أك�ثر م��ن ( )4000نس��خة م��ن الق��رآن
الكريم كهدية إىل جميع مس��اجد أربيل
و توابعها و إىل قضاء سوران .

Haji Idris Sewdi Surchi Charity
Organization distributed more
than 4000 Holy Qurans as a gift
to the entire mosques of Erbil
and countryside including Soran
District in Ramadan Month.
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نةخؤشةكان

كؤمةك ك��ردىن نةخؤش��ةكان و ئةنج��ام داىن
نةش��تةرطةرى وةكو(طؤرين��ى طورضيل��ة)
زةرىع جطةر نةشتةرطةرى ضاو و فتح صدر وة
ضةندان نةشتةرطةرى ترلةطةل دابني كردىن
َثيداويستيةكان بؤ نةخؤش

تق��دم الع��ون للم��رىض و القي��ام
بالعملي��ات الجراحي��ة مث��ل زرع الكلي��ه
و زرع الكب��د و جراح��ة الع�ين و عمليات
فت��ح الص��در و العدي��د م��ن العملي��ات
الجراحي��ة األخ��رى باإلضاف��ة إىل تأمني
املستلزمات الرضورية للمرىض

The organization helps patients
by providing kidney transplant,
liver transplant, eye surgery,
heart surgery and many other
types of surgeries as well as
meeting the patients’ needs.
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نوذةكردنةوةى مزطةوتةكان

تعمري المساجد

Rebuilding Mosques

9

رَ
ثةروةردة و فيكردن

يةكيك لة كارةهةرةطرنطةكان و ئامانجة كاىن ئةم دةزطاية
بريتي��ة لة ث��ةروةردةو رَفيك��ردن بؤزياتر َتيطة يش�تن و فريبووىن
كؤمةلطاكةم��ان ل��ة ب��وارى زانس��تى و ئاين��ى بؤي��ة ِبر َيك��ى زؤرى
هاوكاري��ةكاىن خةرجك��ردووة ب��ؤ دروس��تكردىن مزطةوتة كان و
قوتابخانة زانستى و ئايينيةكان و هؤىل بؤنة ئايينية كان .

إن أحد أهم أعامل هذه املؤسسة هو ( الرتبية
و التعلي��م ) لفه��م و معرف��ة أك�ثر ملجتمعن��ا
يف مج��ال العلم و الدين ،لذا فإن نس��بة كبرية
م��ن املس��اعدات ترصف عىل بناء املس��اجد و
امل��دارس العلمي��ة و الديني��ة و ص��االت إقامة
املراسيم و األحداث الدينية.

One of the most important works
and goals of this organization is
education and training in order to
make our society more educated
and to increase awareness in
the field of science and religion.
Therefore, the organization has
spent a lot of money in order to
build mosques, scientific and
religious schools as well as halls
for religious ceremonies.
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َ
دابةشكردين طؤشتي ئاذةل

وةكة كارة بةردةوامة كاىن دةستى كرد بة كووشتنةوةى
َ
َ
سةد سةر ئاذةل و دابةشكردىن بة سةر مالة هةذارةكاىن
رَ
هةوليو دةوروبةرى
ناو شارى

اس��تمراراً ألعاملها الخريية ،قامت املؤسس��ة
بذب��ح مئ��ة رأس م��ن امل��وايش و وزعته��ا عىل
منازل الفقراء يف أربيل و ضواحيها.

The organization slaughtered
100 animals and distributed the
meat to the poor families in Erbil
and suburb.
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مووضةى مانطانة بؤخانةوادة هةذارو كةم دةرامةتةكان

يةكي��ك ل��ةكارة س��ةرةكيةكاىن داب�ين ك��ردىن مووض��ةى
مانطان��ة بؤخانةوادة ه��ةذارو ك��ةم دةرامةت��ةكان وخاوةن
بةبرين��ةوةى مووض��ة
َثيداويس��تيةتايبة ت��ةكان ك��ة
ِ
مانطان��ة بؤهةرخيزَ َ
اني��ك بةب��رى ()200000هةزاردين��ار ك��ة
ذمارةي��ان[ ]600خيزَ اىن ه��ةذارو كةم دةرامةنت لةناو ش��ارى
رَ
هةولي و دةوروبةرى

إن أحد أهم النش��اطات الرئيس��ية للمؤسس��ة
هو تأمني راتب ش��هري للعوائل الفقرية و ذات
الدخ��ل املح��دود و ذوي اإلحتياج��ات الخاص��ة
و تحدي��د راتب ش��هري ل��كل عائلة مببل��غ قدره
( )200000مئت��ي ألف دينار عراقي  ،و يبلغ عدد
العوائ��ل الفق�يرة و ذات الدخل املحدود ()600
عائلة يف مدينة أربيل و توابعها.

One of the most important works
of this organization is to provide
monthly salary for the poor and low
income families as well as families
of special needs. Accordingly,
ID 200.000 as monthly salary has
been distributed over 600 families
in Erbil and its suburb.

12

يزَ
َ
ه ةكاىن ثيشمةرطة لة( ميحوةرى خازر)

هةس��تا بةدابني كردىن خواردن و خواردنةوة بؤ هيزَ ةكاىن
َثيشمةرطة لة( ميحوةرى خازر) بؤماوة ى هةفتةيةك.

قام��ت بتأم�ين الطع��ام و ال�شراب لق��وات
َ
الثيشمرطة يف محور خازر ملدة أسبوع

يزَ
َ
ه ةكاىن ثيشمةرطة لة( ميحوةرى مخمور)

هةس��تا بةداب�ين ك��ردىن خ��واردن و خواردن��ةوة ب��ؤ ه� زََي�ةكاىن
َثيشمةرطة لة( ميحوةرى مخمور) بؤماوة ى هةفتةيةك

قام��ت بتأم�ين الطع��ام و ال�شراب لق��وات
َ
الثيشمرطة يف محور مخمور ملدة أسبوع

The organization provided food and drink for the Peshmerga Forces at
KHAZIR Front for one week.

The organization provided food and drink for the Peshmerga Forces at
Makhmoor Front for one week.

ئاوارةكاين مووسل و شنطال
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هةس��تابةكؤمةك كردىن َليقةوماواىن مووس��ل بةبردىن كارواىن
خ��واردن و خواردنةوةو دابني كردىن َثيداويس��تى منداالن و ئافرة
تةكاني��ان بةهةمووك��ةل و ث��ةل َ
وثيداويس��تيةكاىن رؤذانةيان
بةبرى[ ]55.000.000مليؤن دينار.
ِ
لىَ
ئةم دةزطاية ب��ةردةوام لة هةو ئةوة دابووة كة هة مووضني و
َ
نَ
َ
هةرشوي و َ
جيطايةك نب بةهةم ورةنط
تويذةكاىن كؤمةلطةلة
َ
ئايينيكةوة سوود لة كؤمةك و يارمةتييةكاىن وةربطرن
و
َ
ئةم��ة ش وين��ةى بةخش��ينى [ ]3000بةت��اىن بةس��ةر ئ��اوارةكاىن
َ
شةنطال لةوةرزى ساردى زستان لة شارى دهؤك.

قامت املؤسس��ة بتقديم العون و املس��اعدة
لنازحي املوصل و ذل��ك بإيصال قافلة غذاء و
رشاب و تأمني مس��تلزمات األطفال و النس��اء
و كاف��ة امل��واد و املس��تلزمات اليومية مببلغ
قدرة [ ]55.000.000دينار عراقي
إن املؤسس��ة مس��تمرة بتقدي��م الع��ون و
املس��اعدة و ه��ي حريص��ة عىل أن تس��تفاد من
ذل��ك جمي��ع الطبق��ات اإلجتامعي��ة أين�ما كانوا
بغض النظر عن اللون و الدين و الجنس
و ه��ذه صور توزي��ع [ ]3000بطاني��ة عىل نازحي
شنكال يف فصل الشتاء يف دهوك.

The organization has distributed
food, drink and caravans for the
IDP’s of Mosul and providing them
with the entire daily needs of children
and women. The total of which was
ID 55.000.000
This organization has always tried to
embrace all classes of society and
to be in every place in order to reach
anyone from any religion to help
them. Accordingly, 3000 blankets
were donated to the Shangal IDP’s
in Duhok City during the winter
season.
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بةرنامةى (رةنج)ى شةهيدان
َ
حاجى ادريس سورىض برى  500مليون دينار بةخشيتى بؤ مالة شةهيدةكان
َ
لــــة كةنالــــي (رووداو)

تربع الحاج ادريس سوريض مببلغ  500مليون دينار لعوائل شهداء َ
الثيشمرطة
من خالل برنامج (رةنج) عىل قناة (رووداو)

Haji Idrees Surchi donated IQD 500 million to the families of Peshmarga
martyrs via Ranj programin Rudaw TV Channel

دروستكردىن خواردىن بةربانط
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إعداد وجبات السحور لطلبة األقسام
الداخلية يف محافظة أربيل يف شهر
رمضان املبارك

دروستكردىن خواردىن بةربانط بؤ قوتابياى
رَ
بةشة ناوةخؤى لة َ
هةولي لة
ثاريزطاى
مانطى رةممةزاىن ثريؤز

Providing breakfast meals for students residing in dormitories in
Erbil in Ramadhan wholey month.

لىَ

خانوو بؤ ما شةهيدان

دروستكردن ونوذةكردنةوةى ضةندان خانوو
لىَ
بؤ ما شةهيدان وهةذاران
برى  70000دوالر لة كوردستان
هةر خانوويةك ِ

بناء وتعمري الدور لعوائل الشهداء والفقراء
بكلفة  70000دوالر  /للدار الواحدة يف
كوردستان

Building and rebuilding houses for the Martyr’s and the poor
families. The cost of each was $70000 in Kurdistan.
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دابةشكردىن (خورما)

دابةشكردىن (خورما) بةسةر مزطةوتةكاىن
رَ
َ
هةولي ودةوروبةر لة (مانطى
ثاريزطاى
رةمةزاىن ثريؤز)

Distributing date plam over mosques in
Erbil and its suburb in Ramadhan wholey
month.

توزيع ال ُرطَب عىل جوامع محافظة اربيل
واالقضية والنواحي التابعة لها (شهر
رمضان املبارك)
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َثيداويستيةكاىن َ
خويندن

دابةشكردىن  5000دةفرت وقرطاسيه بةسةر
َ
قوتابياىن قوتابخانةى (قةال)ى كضان

توزيع  5000االف دفرت وقرطاسية عىل
طالبات مدرسة (القلعة) للبنات

Distributing 5000 notebooks and stationary over (Qala) school for girls.

لاَ

يارمةتداىن مندا ن

يارمةتداىن ( )400مندالاَ ىن َ
ىبسةرثةرةشت لة
جةذىن قوربان لة سنوورى َ
ثاريزطاى
َ
(هالبجة و دةورو بةر)

مساعدة ( )400طفل بدون معيل مبناسبة
عيد االضحى املبارك يف حدود محافظة
(حلبجة واطرافها)

Assisting (400) children who have no parents in the blessed Eid AlAdhha (Sacrifice Feast) in (Halabjah Governorate and its suburbs).
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ضاالكةكان بؤ طةنجان

كردنةوةى ضةند ضاالكيةك بؤ طةنجان
َ
ثةرةثيداىن مرؤىي ورةخساندىن
بةمةبةستى
دةستى كار

فتح عدد من النشاطات للسباب لغرض
التنمية البرشية وتوفري فرص عمل لهم

Conducting several activities for the young aiming at human
development and job opportunity

َ
ئؤتؤمبيىل فرياطوزارى

َ
ئؤتؤمبيىل فرياكوزارى بؤ هيزَ ةكاىن
كرينى
َ
ثيشمةرطة

رشاء سيارات االسعاف لقوات
َ
الثيشمةرطة

Purchasing ambulances for the Peshmarga forces
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ضاالكةكانـــى دةزطا

Foundation Activities
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نشاطات املؤسسة
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َ
ريذةى خةرجيةكان

