
 

 

Being Free Organization 
Capacity building, Individualism& 

human resources development 

 رێکخراوی ئازادبوون

بۆ تواناسازی و تاکگەرایی و پەرەپێدانی توانا 
 مرۆییەکان

 
 منظمة التحرر

ریةبناء القدرات و الفردانیة و تنمیة الثروات البش  

 ٢٠٢١ ڵیسا یكانیەو چاالك ییدارا یرتۆراپ
 

 ێڕیکارگ ەیس     ەد ت،یەفافەش     ەئازادبوون ب یکخراوڕێ یواکانڕب ەل کێش    ەب کەو   
 ەنگاوەه مە. بەوەکاتەوداڵب کخراوڕێ یکانییەو چاالک ییدارا ەیناڵس    ا یرتۆاپڕ کخراوڕێ
و  ەوەکاتەد یاریزان یمکردنەراهەف یاسای یکردنێجەبێج رەسەل ختەج مانەکەکخراوڕێ
 یرتەک، کانییەگش       ەتەاڵس     ەد یواوەت ەواکاردا نۆچ ەبدات ک یش     انیپ داتەد ڵوەه
 مانەه ەب زنێبپار اندایکانەکار ەل تیەفافەش و دامەزراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی تەبایت

پار تیەفافەش        دایش       ۆخ ۆیناوخەل ەوێش         کەو یاریزان ەیوەوکردناڵو ب تێزێب
 .ربخاتەکارکردن د یگرنگ یکێکول وور

 
 

 زانیاری کارگێری لەسەر رێکخراوی ئازادبوون:

 ٢٠١٩ی کانوونی یەکەمی ١٦ :كخراوێر یماركردنۆت رێککەتی

 ١٧٣شوقەی -١٧سلێمانی/ شەقامی سەرچنار/ جاف تاوەر/ فاتی  :كخراوێر یشانیناون

ڵگەی كۆمه كان لهپێدانی توانا مرۆییهرهس و پهكهتاكه تواناسازیكردن له :كخراوێر یكار یبوار
 .جێكردنری جیبهكانی یاسادانان و دادوهاڵتهسهمەدەنی و ده

  azadbunorg@gmail.comو: كخراێر یلیمیئ

 ٠٧٧٠١٨٨٢٢٢٢ :كخراوێر یلیباۆم ەژمار
 www.azadbun.com   : كخراوێر ی یسا

 : فەرەیدوون حەسەن عەبدوڵاڵكخراوێر یكۆرەس یناو
 ٠٧٧٣٦٩٤١٩٧٧:كخراوێر یكۆرەس یلیباۆم ەیژمار

 

 
 
 
 

http://www.azadbun.com/
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 كانیەرجەكان و خەى داهاتەرخستەد ەیوەنكردنروو
  ەوەروونكردن ژ

  2021ى ڵسا
 نارید

 كخراوێكانى رەداهات 
5٠٠،٨١5٧،٩ بەشدارى ئەندامان   .1  

 0 خوبەخشانە/بەشداری ئەندامان   .2
 0 كانەراوگیرەتى وەارمی  .3
 0 بەخشینە وەرگیراوەکان  .4
 5٠٠،٣،٦٨٧ (PAO)فریاکەوتنی میللی  ێكخراوین ریەالەاردن لپسپێ  .5
 0 كان ییەارید  .6
 0 كخراوێى رپڕۆژەان یاالكى چنجامى ەرئەد ەداهات ل  .7
 0 وەەتێروونبكرداهاتى تر   .8
 ١١،٣5١،٢5٠ ى رابردووڵسا ەكان لەى داهاتەادیز :ۆك 
 0 ى رابردووڵسا ەى لینانى داراێكورته م:ەك 

 73,020,250 كۆى گشتى داهاتەكانى رێكخراو 
دیناردووسەد وپەنجا حەف ا و سێ ملیۆن و بیست هەزار و   
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 خەرجییەکانی رێکخراو
 بڕ ناوی بابە خەرجەیکان ژ
 20,715,000 و کرێی رۆژانە مووچە ١
 1,141,000 هاندان ٢
 6,095,000 یارمەتی و بەخشین بە کەس و رێکخراوی تر ٣
 1,908,500 و ئامێری کارەبایی و ئەلکترۆنی کەل و پەل ٤
 1,097,500 و ئینتەرنیت پەیوەندییەکان 5
 532,750 پەراوگە ٦
 11,720,000 چاپەمەنییەکان ٧
 1,643,500 گواستنەوەخەرجی  ٨

٩ 
بینای  (ئاو، کارەبا، سکیورتی)خزمەتگوزاریی 

 ئۆفیس
4,020.250 

١٠ 
باڵەخانە و کەل و پەل  چاکردنەوەیخەرجی 

 و ئامێر
1,290,000 

 2,886,000 خەرجی میوانداری ١١
 8,051,000 خەرجی راگەیاندن و باڵوکردنەوە ١٢
 9,144,250 خەرجی پاڵپشتی پرۆژە و چاالکی رێکخراو ١٣
 76,250 باج و رسوماتی دراو بە حکومەت ١٤
 109,750 خەرجی یاسایی و ژمێریاری ١5
 1,245,500 پێویستی تر ١٦

 71,676,250 کۆی گشتی
 دینار و پەنجا سەددووهەزار و  شەشحەفتا یەک ملیۆن و شەش سەد و حەفتا و 

 

 

 
 

شتى گى ۆك -كان ەشتى داهاتگى ۆك) =كان ەڵەنان مامێان كورتهی ەادیز
 (ەناڵساكانى  یەرجەخ

1,344,000 
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  ى بانكىەرێمژ

 

 :دارەزنەى خەرێمژ
ەی كڕەب كخراوێر ەیزنەخ ەل ەناڵس  ا یردەج ێیپەب31/12/2022 تاكو ەزنەخ ەنقد كاش ل یدیس  ەر
  .دیناری عێراقی سی و هەشت هەزارتەنها  (3٨000)

 

 
 (دینار 1476بەرامبەر   $1 ) :نرخی گۆڕینەوەی دۆالر 

  

 ژمارەی  لقناوی  ناوى بانك
 بانكى ژمێرەی

جؤرى 
 دراو

 دينار/گوژمە/رەسید
31/12/2021 

 295,000 دینار 3132093 مانی ێسل بانکی كوردستانی نێودەوڵەتی ئیسالمی
  $685 دۆالر 3132093  

(1,011,000) 
 1,306,000 یەک ملیۆن و سێ سەد و شەش هەزار دینار  کۆی گشتی:
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 كخراوێاالكى رچ رتىپۆرا
 :مى كوردستانێرەه ەلكخراو ێكانى رەو چاپەمەنیی یاالكچ -1

بەم  202 31/12/1راق تاكو كورتەیەك لە چاالكیەكانى رێكخراو كە جێبەجێكراوە لە هەرێمى كوردستانى عێ
 -شێوەیەى خوارەوە:

  ژ

 ناوى  پرۆژە یان چاالکی

 

جۆری پرۆژە 
 یان  چاالکی

 

شوێنی 
 چاالکی

 

 

 

 الیەنی پارە 

 بەخش

 یکێخول یی.وانەژنامڕۆ ینانێاهڕ  ١
 نانێاهڕ

  5/١/٢٠٢١ چۆمان

 ۆب       بێ      ک  نجێ      پچ      او و باڵوک      ردنەوە   ٢
 (.رەعوم دیلەو) رەنووس

 یکخراوێر ١5/٣/٢٠٢١ سلێمانی چاپکردن
 ئازادبوون

 ۆ)د.ش   اه ب   ۆ یفک   ر ینڵۆس   ا یچ   االک مەکیە  ٣
 ەیوەرک         ردنیب یش         انیناونەب د،یعەس         

 .(ەگرانەخنەر

 یکخراوێر ٢٧/٢/٢٠٢١ سلێمانی کۆڕ
 ئازادبوون

 ۆب         یفک        ر ینڵۆس        ا یچ        االک دووەم  ٤
 یخ     ۆ)د یش     انیناونم      ەمەد کەری      (، بە )

 ەل ن         اۆرۆک یوام         ەردەب ەڵگەب         زن  ل
 .کوردس ان( یمێرەه

 یکخراوێر ١٦/٣/٢٠٢١ یمانێسل ۆڕک
 ئازادبوون

 رە)عوم ۆب یفکر ینڵۆسا یچاالک ێیەمس  5
 (.و شوناس کۆ)ش یشانیناونەحمد( ب

 یکخراوێر ١٨/٣/٢٠٢١ یمانێسل کۆڕ
 ئازادبوون

سییمنارێک بۆ )هەڵویست عەبدواڵ( بە   ٦
ناونیشانی )پرۆسە و رێگاکانی گەشەثیدانی 

 رێکخراو(.

 یکخراوێر ١٠/٤/٢٠٢١ یمانێسل سیمینار
 ئازادبوون

وۆرکشۆپێک بۆ )ئومێد مس ەفا( بەناونیشانی   ٧
 )نوسینی پرۆپۆزەڵ بۆ بەخشەرەکان(.

ووۆرک 
 شۆو

 یکخراوێر ١٧/٤/٢٠٢١ سلیمانی
 ئازادبوون

سییمنارێک بۆ )ئاالن نەجمەدین( بەناونیشانی   ٨
 )خود چی یە و پەرەپێدانی چۆنە(. 

 یکخراوێر ٢/5/٢٠٢١ سلیمانی  سیمینار
 ئازادبوون
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 رۆدک  ۆبی فکر ینڵۆسا یچاالک چوارەم  ٩
ماف  یتەڕە)بن یشانیناون ە( بریساب دەمە)م 

 ەشۆڕش یحوکم یکانەمەس یسەل
 .(یکردنیجەبێجەل بواردنۆو خ کانیەموکراتید

 یکخراوێر ٢٠/5/٢٠٢١ سلێمانی کۆڕ
 ئازادبوون

 یسیفۆئ یردانەس نیژ ەیبنک یکێشاند  ١٠
 یمانێسل ەل یئازادبوون یکخراوێر یکەرەس

 .کرد

  ٢٤/5/٢٠٢١ یمانێسل میوانداری

 یرەنێن    و کەو (م    ا ەئ    ارام ج) میوان    داری  ١١
 .بژاردنەڵه ۆب یکورد ەیمانگەیپ

  ٦/٦/٢٠٢١ سلێمانی میوانداری

س        ەردانی )تەحس        ین ق        ادر، ئەن        دامی   ١٢
دەس       ەی ک      ارگێری رێکخ      راو( ب      ۆ الی 
س            ەرۆکی فەرم            انگەی رێکخ            راوە 

 ناحکومیەکان بۆ پرۆژەی هاوبەش.

 

  ١٠/٦/٢٠٢١ هەولێر سەردان

)ئ  اوات  ۆب   یک  ریف ینڵۆس  ا یچ  االک مەنجێ  پ  ١٣
 یش            انیناون ە(  ب انڵس            و دەح            مەئ
 .(ۆکۆف لێشیم یال تەاڵس ە)د

 یکخراوێر ٣١/5/٢٠٢١ سلێمانی کۆڕ
 ئازادبوون

و  یگش        یندروس       ەت یپاراس        ۆڕیت        ١٤
ئ           ازادبوون  ەل وای           ه ەیش           خانۆخەن
 ەوەبنەدۆک

 یکخراوێر ٢٢/٦/٢٠٢١ یمانێسل یوانداریم
 ئازادبوون

و  یگش        یندروس       ەت یپاراس        ۆڕیت        ١5
ئ           ازادبوون  ەل وای           ه ەیش           خانۆخەن
 ە.وەبنەدۆک

 یکخراوێر ٧/٧/٢٠٢١ یمانێسل یوانداریم
 ئازادبوون

 (زاەج ەمەح ن     دانەخت     وێژەر و نووس     ەر )  ١٦
لەگەڵ دەس      ەی بەڕێ     وەبردنی ئ     ازادبوون 
گف وگۆی            ان ک            رد لەس            ەرئەنجامی 
لێکۆلینەوەک      انی س      ەبارەت بە ک      ۆمەڵگەی 

 تابوو و کۆمەڵگەی ئازاد.

 یکخراوێر ١١/٧/٢٠٢٢ یمانێسل یوانداریم
 ئازادبوون

 ۆب       یک      ریف ینڵۆس      ا یچ      االک مەش      ەش  ١٧
 یش             انیناون ە( بزاەج ەمەح ن             دانە)خ
 ەیگەڵمۆك      وانێ     ن ەل راێ     خ یك     ێراوردە)ب

 یکخراوێر ١٧/٧/٢٠٢١  کۆڕ
 ئازادبوون
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 ەب تەبارەئ     ازاد س      ەیگەڵمۆت     ابوو، و ك     
 (.بوونەوەكێپ

چ     اپکردنی ک ێبەک     انی )ئ     ازادی لە نێ     وان   ١٨
الرج    ا  ک    ری  فەلس    ەفە و یاس    ادا(و )زم    ن 

 علکە(.

 یکخراوێر ١٩/٧/٢٠٢١ یمانێسل چاپکردن
 ئازادبوون

حەوتەم چ       االکی س       اڵۆنی فیک       ری ب       ۆ   ١٩
)ه    اوڕی ئەح    مەد( بە ناونیش    انی )دادبین    ی 
ت                اوانی جینۆس                اید لە دادگ                ا 

 .نێودەوڵەتییەکان(

 یکخراوێر ٣١/٧/٢٠٢١ یمانێسل سیمینار
 ئازادبوون

پ     ڕۆژەی س     ێ رۆژە لە وۆرکش     ۆپی یەکەم   ٢٠
زی     ادکردنی بەش     دار گش      ی هاواڵتی     ان لە 

 .بڕیاردان

رێکخراوی  ٧/٢٠٢١/ ٢٩تا ٢٧ سەیدسادق وورکشۆو
ى فریاکەوتنی میلل
 و ئازادبوون

هەش       ەم چ      االکی س      اڵۆنی فیک      ری ب      ۆ   ٢١
لە ” ش   وناس)“)مق   داد ه   ادی( بە ناونیش   انی 

ڕوان        گەی تیۆرییەک        انی س        ایکۆلۆژی و 
 .کول وورییەوە(

رێکخراوی  ٧/٨/٢٠٢١ سلێمانی سیمینار
 ئازادبوون

پڕۆژەی  سێ رۆژە لە  وۆرکشۆپیدووەم   ٢٢
زیادکردنی بەشداری گش ی هاواڵتیان لە 

 .بڕیاردان

رێکخراوی  ١٦/٨/٢٠٢١تا  ١٤ دووکان وورکشۆو
ى فریاکەوتنی میلل
 و ئازادبوون

موحسین  نۆیەم چاالکی ساڵۆنی فیکری بۆ )د.  ٢٣
پێوەرە  بە ناونیشانی )ئازادی خۆوتن و ئەدیب(

بابەتی و گەوهەرییەکانی دەس ورێکی 
 .هاوسەنگ(

رێکخراوی  ٢٨/٨/٢٠٢١ سلێمانی سیمینار
 ئازادبوون

دەیەم چاالکی ساڵۆنی فیکری بۆ )ئەبوبەکر   ٢٤
حەسەن( بە ناونیشانی )واقیعی ڤێرتوێلی و 
پرسی داننان بە مرۆڤدا: بۆچی ناتوانین 

 .دەسبەرداری فەزای مەجازی ببین؟(

 یکخراوێر ١١/٩/٢٠٢١ سلێمانی سیمینار
 ئازادبوون

نێردەی یەکێ ی ئەوروپا لە هەرێمی کوردس ان   ٢5
سەردانی ئۆفیسی رێکخراوی ئازادبوونی لە 

لەگەڵ سلێمانی کرد و چەند کۆبوونەوەیەکی 
، لەسەر پرسی ئەنجامداچەندیین چین وتوێژ 

یاسایی و  هەڵبژاردنی پێشوەخ ەی عێراق)
 (.نوێی هەڵبژادن

 یکخراوێر ٢٣/٩/٢٠٢١ سلێمانی میوانداری
 ئازادبوون
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یازدەهەم چاالکی ساڵۆنی فیکری بۆ )د. نەوزاد   ٢٦
سەرچاوە )جەما ( بە ناونیشانی 

مرۆڤ بوون " ،فەلسەفییەکانی هزری تاکگەرایی
 ."(لەنێوان بیری تاکگەرایی و کۆمەڵگەراییدا

رێکخراوی  ٢5/٩/٢٠٢١ سلێمانی سیمینار
 ئازادبوون

دوازدەهەم چاالکی ساڵۆنی فیکری بۆ )د. عاد    ٢٧
باخەوان( بە ناونیشانی هەلومەرجی 
دروس بوونی تاک لە کۆمەڵگای ترادسیۆنێلدا 
)پەڕینەوە لە کۆمەڵگای ترادسیۆنێلەوە بۆ 

 کۆمەڵگای مۆدێرنی ێ(. 

رێکخراوی  ٢٩/٩/٢٠٢١ سلێمانی سیمینار
 ئازادبوون

 ،ەیەگ      رانەخنڕە م      انەوەرکردنیب یم      اەبن“  ٢٨
 ۆڤو م      ر ۆڤم      ر یزگ      ارڕئامانجم      ان 

 .”ەبوون

 یکخراوێر ١٣/١٠/٢٠٢١ سلێمانی کۆبوونەوە
 ئازادبوون

 ەڵگەل وروپ        اەئ ی         ێکیە ەیوەب        وونۆک  ٢٩
 یکخ         راوڕێ ەل ک         انەییەکاک ەیکه         اتێپ

 .ئازادبوون

 یکخراوێر ١٩/١٠/٢٠٢١ سلێمانی میوانداری
 ئازادبوون

 ،ەیەگ      رانەخنڕە م      انەوەرکردنیب یم      اەبن“  ٣٠
 ۆڤو م      ر ۆڤم      ر یزگ      ارڕئامانجم      ان 

 .”ەبوون

کۆبوونەوەی 
 دووەم

 یکخراوێر ٢٧/١٠/٢٠٢١ یمانێسل
 ئازادبوون

 ۆب    یک   ریف ینڵۆس   ا یچ   االک نیمەهەازدیس     ٣١
 ەل ۆڤ)مریش         انیناون ە( بدەمەس          زەبە)ن
 (دا. دەمەم  سعودەم ەیفەلسەف

 

 یکخراوێر ١٣/١١/٢٠٢١ سلێمانی سیمینار
 ئازادبوون

 ١٦ یس      مڕەوڕێ ەئ      ازادبوون ل یش      دارەب  ٣٢
 یژیتون           دوت ەیوەنگ           اربوونەرەب یژڕۆ
 ی.تیەەاڵمۆک یرۆج یماەبن رەسەل

چاالکی 
هۆشیاری 

 گش ی

 یکخراوێر ٢5/١١/٢٠٢١ سلێمانی
 ئازادبوون

 ۆب یکریف ینڵۆسا یچاالک نیمەهەچوارد  ٣٣
 یشانیناون ەب (،حمودەم ازاوڕ)
 یاسای ەتاک ل ەیگێپ ۆب کەیەوەندنێخو“

 ڵی( سا١٨٨) ەاق،ژمارێڕع ی ێسەک یبار
(١٩5٩ ”). 

 یکخراوێر ٤/١٢/٢٠٢١ سلێمانی سیمنیار
 ئازادبوون



 

 

Being Free Organization 
Capacity building, Individualism& 

human resources development 

 رێکخراوی ئازادبوون

بۆ تواناسازی و تاکگەرایی و پەرەپێدانی توانا 
 مرۆییەکان

 
 منظمة التحرر

ریةبناء القدرات و الفردانیة و تنمیة الثروات البش  

 
 
 
 
 
 
 

 

سازکرا، لە سێ ئازادبوون  یدارید مەکیە  ٣٤
( بابەت پێشکەشکران تایبەت بە ١٢پانێڵدا )

 ئازادی و سەربەخۆی تاکە کەس.

رێکخراوی  ١٦/١٢/٢٠٢١ سلێمانی دیدار
 ئازادبوون

    کۆی گش ی 


