
آدرسشماره تماسایمیل آدرس

3017/6/1384laoAfghan@yahoo.comزهره چوپانL Afghan e vLAOله افغان1
0787354669,

07811790278

 15 مکرویان سوم بالک 9ناحیه 

ل 27اپارتمان  ز 4 منز
معارف و خدمات اجتمایعآلمان

مساعدت برای اطفال2
 Child fund Afghanistan 

International
CFA4824/6/1384ویندی ان بارونnawab@childfund.org

0796829965,

 0752021205

07299272975

خدمات اجتمایعامریکاکابل - 02 رسک 03ناحیه 

ز الملیل3  بی 
ز
امید انکشاف

Hope International 

Development Agency
HIDA8114/7/1384عصمت هللا نظریار

hope.int-

afghanistan@yahoo.com
79058116

ناحیه دوم رسک اول سیلو جوار 

رسه میاشت
صحت زراعت و معارفکانادا

سندیگال برای افغانستان4
Sandy Galls 

Afghanistan Appeal
SGAA20319/11/84فیوناگالsjaakabul@yahoo.com70285056

 قلعه فتح هللا نمنر خانه 10ناحیه 

472
صحتانگلستان

افغا نستان  کانا دا5
PARTNERSHIP

AFGHANISTAN
PAC1385 / 4/ 2385وحیدهللا عنایتconcsulting.pac@gmail.com

785139313,

0785139313

 تایمنز 763 خانه 5 رسک 4ناحیه 

وات
صحت-   معارف  کانادا

6
انجمن سویس برای همکاری 

ز الملیل بی 
HELVETASHELVETAS 24712/5/1385انیادی بنnazirh@gmail.com

799734205

0799316975,

0778656710

ي طرف غرب 4پروژه  رسك 
 تايمنز

4خانه 
رلند سویسز

انکشاف مهارت ها  بهبود 

امرار معیشت جوامع 

روستای

ز الملیل اینده7 گروپ بی 
Future Grope 

International 
FGI25219/5/1385تیموتی ام سکورffrotan@futuresgroup.com707253030

 شهاب الدین وات شهر نو 4ناحیه 

852خانه 
صحتامریکا

اتحاد جهاتز برای بهبودوتغذیه8
Global Alliance for 

Improved Natrition
GAIN36329/10/1389محب هللا وحدتی

fnazary@gainhealth.org

mwahdati@gainhealth.org

793558788

0797044483,

0797902983,

 رسک نوایه نمنر خانه  10ناحیه 

کابل - 302
رلند صحتسویسز

ز الملیل جندر کنسنس9 بی  دفنی
Gender concerns 

International
GCI39114/6/1391صابره بانوAWN.Kabul@gmail.com

793348788

0700286598,

0787695900,

هالند22ناحیه چهارم رسک اول خانه 
ی
تعلیم وتربیه حقوف

نشنل10 آی هیلپ اننی

International 

Humanitarian 

Education lifeline 

iHELP40601/19/1393عبدالواسع رحییم
Rahimiecan-ihelp.com ,   

horn@help-ev.de, 

aslamy@help-ev.de

772274906 ,

799202415,

0799202415

خانه 15ناحیه   حصه سوم خن 

پروان هوتل چهاررایه مسجد 

رسورکاینات

کانادا
صحت تعلیم وتربیه 

خدمات

یه بسر دوسنی11 4125/9/1393"فنا " فروزان Stiching PhilanthropySPTموسسه خن 
www.philanthropyfoundation.

com

ی تایمنز واحد ,786234723 ز چهارایه رس سنر

ل چهارم کابل ز چهارم منز
هالند

معارف ، صحت ، 

خدمات اجتمایع

12
دوستانه وتحقیقاتی  بنیاد بسر

شیخ سلطان بن خلیفه نهیان

Sheikh Sulan Bin Khlifa 

Al Nahyan 

Humaniarian and 

Shk.H.Sr.f41912/1/1394شیخ سلطانkhadeeb.alzaabi.org
788888851,

0765717752

خان رسک  ناحیه دهم وزیرمحمداکنر

23یازدهم خانه 

امارات متحد 

عرب

صحت ،تعلیم وتربیه ، 

زراعت وخدمات اجتمایع

ائیتالف زنان در برابرفساد13

Women International 

Coalition against 

Corruption

WICAC42325/6/1394حکیمه راویhakimarawi@gmail.com
770919293,

0770919293

 کوچه مقابل 1 رسک 10ناحیه 

تایمنز درملتوان
امریکا

خدمات اجتمایع و تعلیم 

و تربیه

14
موسسه تعلییم و حقوق بسر 

"مهر " 

Mehr Education and 

Human Right 

Organization 

MEHR42516/10/1394کاکو جان نیازیkakojanniazi@yahoo.com
799330000,

0799330000
المانناحیه چهارم کلوله پشته

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتمایع

ورپرونس-مادران برای صلح15
Meres Pour La Paix-Va 

Provence
MPP_VP43126/4/1395دومینیک دوتی dominiquedupuy@me.com 787832055

 تایمنز موی 9ناجیه جهار رسک 

مبارک
فرانسه

زراعت ،خدماتی . صحت 

اجتمایع

نشنال16 اهلت اننی موسسه اننی
Intla Heath 

International 
IHI4331/6/1395گامنsalmaaf@IHI.org796999133 تعلیم و تربیه ، صحتامریکا315 خانه نمنر 3ناحیه چهار رسک

خ ثبت ساحه فعالیتدفتر مرکزیتاری    

ه نکرده اند (1397و1396مطابق سال 2018و2017)لست موسسات غتر دولتر خارجی که یط دوسال  .راپور فعالیت خویش را ارائ

آدرس موسسه در داخل کشور شمار

ه
نام رئیس موسسهمخففنام انگلییس موسسهنام موسسه

شماره ثبت 

موسسه
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