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 : اصطالحات

عبارت از نهاد غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده که بمنظور پیشبرد هدف یا اهداف معـیـ    موسسه داخلی:    

 طبق قانون موسسات غیردولتی در داخل کشور تشکیل میگردد.

عبارت از نهاد خارجی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده که بمنظور پیشـبـرد هـدف یـا         موسسه خارجی:   

 اهداف معی  طبق قانون موسسات غیردولتی در داخل کشور فعالیت مینماید.  

عبارت از مصارف اجرا شده موسسات غیردولتی داخلی وخارجی در بخش های مختلف در داخـل             سرمایه گذاری:    

 کشور در یک مدت زمان معی  معموال یکسال.

عبارت از بودجه است که ازمنابع داخلی و یاهم خارجی تمویل و از طریق سیستم مالی داخل بـودجـه                    بودجه دولتی:   

 دولت بمصرف میرسد.  

 عبارت از بودجه است که از منابع خارجی تمویل وخارج از سیستم مالی دولت بمصرف میرسدبودجه غیردولتی: 

عبارت از کارمندان است که موسسه جهت بدست آوردن اهداف کلی در دفاتر مرکزی و یـا هـم      کارمندان دایمی:    

 ساحوی خویش طی یک قرارداد استخدام مینماید

عبارت از کارمندان است که موسسه بمنظور رسیدن به اهداف مشخص پروژه وی طـی یـک         کارمندان پروژه وی:     

 قرارداد از شروع الی ختم پروژه  استخدام مینماید.

: فعالیت های ساالنه موسسات غیردولتیگزارش  



 

 پیام وزیر اقتصاد

مؤسسات غیر دولتی را که در  1931وزارت اقتصاد مسرت دارد گزارش فعالیت های سال 

برگیرنده مصارف و فعالیت های مؤسسات غیر دولتی در سطح کشور   است، به نشر 

 میرساند.

ای  گزارش به عنوان یک اصل اساسی برای شفافیت، حساب دهی و اطالع رسانی                  

برای حکومت، مردم و تمویل کننده گان  به حساب می رود. همچنان، از ای  گزارش                

 می توان برای تدوی  پالیسی ها و برنامه ریزی های استراتیژیک در سطح ملی استفاده بهینه نمود.

گزارش فعالیت های مؤسسات غیر دولتی نشان دهنده  نقش و سهم ای  مؤسسات در تطبیق پروژه های انکشافی                    

در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور  بوده  و در بر گیرنده تعداد پروژه ها  و مصارف در بخش                          

 های مربوطه توسط ای  مؤسسات در سراسر کشور می باشد.

گزارش فعالیت های مؤسسات غیر دولتی برای  هر خواننده امکان  میدهد تا بداند در کدام والیت کشور به چی تعداد 

پروژه ها و در کدام سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته است و نیز فرصت را برای حکومت افغانستان، تمویل کننده 

 گان و مؤسسات غیر دولتی مساعد می سازد تا مطابق به نیازمندی ها و اولویت های ملی سرمایه گذاری کنند.  

وزارت اقتصاد سعی نموده  تمام معلومات الزم و  ضروری را برای تهیه ای  گزارش  از منابع  مختلف مانند: واحد                         

های بودجوی دولت افغانستان، مؤسسات غیردولتی و تمویل کننده گان بدست آورد تا رهبری دولت جمهوری                    

 اسالمی افغانستان ، تمویل کننده گان و مردم افغانستان  از اجراات ساالنه مؤسسات  مذکور  دقیقاً آگاهی یابند.  

قابل یاد آوریست که ای  گزارش مشمول  بیشتری  مسائل موضوعات و اجراآت کاری مؤسسات  غیر دولتی می باشد.  

نا گفته نباید گذاشت که معلومات  بدست آمده از ادارات سکتوری  هنوز هم محدود بوده و در آینده تالش خواهد شد 

تا تمام ادارات سکتوری که از طریق مؤسسات غیر دولتی برنامه های  خویش را تطبیق می نمایند، تحت پوشش قرار  

 گیرند.

همچنان وزارت اقتصاد مصمم است تا در گزارشات ساالنه مؤسسات غیر دولتی  جزئیات بیشتر را با تفکیک سکتور، 

 والیت، ولسوالی و قریه نشر نماید.  

در پایان از کارمندان محترم ریاست مؤسسات غیر دولتی، ادارات دولتی و مؤسسات  غیر دولتی که در تهیه و تدوی  

 ای  گزارش همکاری نموده اند، اظهار سپاس و قدردانی می نمایم.

 

 با احترام

 

 عبدالستار مراد

: فعالیت های ساالنه موسسات غیردولتیگزارش  





 :  مقدمه

فعـالـیـت هـای پـروژوی و             1931وزارت اقتصاد  به سلسله گزارش های قبلی ای  وزارت، اینک گزارش سال              

خدماتی مؤسسات داخلی و خارجی در کشور را به حیث یک تصویر کلی از مؤثریت و مثمریت سرمایـه گـذاری               

 ارائه میدارد.

وزارت اقتصاد معتقد است که مؤسسات غیردولتی منحیث سکتور غیرانتفاعی در کنار سکتورعامه برای ارائه خـدمـات                   

به قشر نیازمند و آسیب پذیر کشور یک ضرورت محسوب شده و در برنامه ریزی های کاری موسسات در آینده مفـیـد               

ثابت خواهد شد و همچنان سهمگیری مؤسسات در پروژه های زیربنایی و انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان نـه                    

تنها یک فرصت خوب برای جلب کمک های جامعه جهانی بوده بلکه یک عامل مثبت برای ظرفیت سازی و کاریـابـی                      

متخصصی  و افراد مسلکی بخصوص جوانان تحصیل کرده بشمار می رود. مؤسسات در روشنی قـانـون مـؤسـسـات                       

( قـانـون مـتـذکـره، گـزارشـدهـی              91غیردولتی و سائر قوانی  نافذه کشور فعالیت مینمایند، به تاسی از مفاد ماده )             

مؤسسات به ادارات ذیربط مکلفیت قانونی پنداشته شده  و بر اساس آن مؤسسات تطبیق کننده مـکـلـف بـه ارایـه                         

 گزارش فعالیت ها و صورت مصارف بودجه خویش به ادارات دولتی میباشند.  

گزارش موجود بر اساس راپورهای ارائه شده مؤسسات تهیه و ترتیب گردیده که تمام اعداد و ارقام و جدول های                    

ترتیب شده به اساس راپورهای واصله ومعلومات بدست آمده از منابع مختلف )مؤسسات غیردولتی، وزارت هـای                  

 محترم مالیه، معارف، انکشاف دهات، صحت عامه، بانک جهانی( تهیه گردیده است.

شایان  ذکر است که وزارت اقتصاد  تصمیم دارد تا از فعالیت های مختلف و برنامه های کاری مؤسسات بصـورت               

بهتر نظارت نموده و تسهیالت الزم را برای فعالیت های شان جهت خدمت رسانی موثر و مـثـمـر بـه مـردم                      

افغانستان مهیا سازد. چنانچه وزارت اقتصاد به منظور تسهیل گزارشدهی، انسجام وهماهنگی فـعـالـیـت هـای                

پروژوی مؤسسات سیستم دیتابس آنالی  را ایجاد نموده است تا مؤسسات غیردولتی دراسرع وقـت گـزارشـات                 

 فعالیت های خویش را از  ای  طریق به وزارت اقتصاد ارسال نمایند.

( Websiteهمچنان ای  وزارت تصمیم دارد تا درآینده نزدیک سیستم دیتابس آنالی  را از طـریـق ویـب سـایـت)             

مخصوص مؤسسات در چوکات ویب سایت وزارت اقتصاد انکشاف داده تا مؤسسات عالوه  براینکه راپورهای فـعـالـیـت                

 خویشرا درج سیستم نمایند، پروسه ثبت و راجستر و سایر خدمات را ازای  طریق نیز انجام دهند.

در پایان وزارت اقتصاد از همکاری وهماهنگی آنعده مؤسسات که راپور های شان را جهت تهیـه ایـ  گـزارش                        

ارسال نموده اند، اظهار سپاس وامتنان مینماید، و از متباقی مؤسسات که گزارش فعالیت های شـان را  ارائـه                        

( قـانـون      91ننموده اند و فعالیت های شان از ای  گزارش باز مانده است، تقاضا دارد که مطابق به مفاد مـاده )                      

مؤسسات راپورهای فعالیت شانرا بوقت معینه ارسال نمایند تا ریاست مؤسسات غیردولتی بتواند یک تصویر کلـی         

روش  ازفعالیت های مؤسسات را در قسمت سهم گیری و نقش آنان در فعالیت های اقتصادی واجتماعی کشـور     

 در گزارش بعدی انعکاس دهد.  

: فعالیت های ساالنه موسسات غیردولتیگزارش  



 ای  گزارش در چهار بخش اساسی ترتبیب و تهیه گردیده است که:

 بخش اول آن را خالصه فعالیت های مؤسسات شامل حجم میزان مصارف مؤسسات 

 بخش دوم آن را گزارش تفصیلی از میزان مصارف پروژه های مؤسسات به تفکیک سکتور ها 

     بخش سوم آن را فراهم آوری تسهیالت برای مؤسسات غیردولتی توسط وزارت اقتصاد 

 .بخش چهارم را اقدامات بعدی، چالش ها و پیشنهادات میباشد 

: فعالیت های ساالنه موسسات غیردولتیگزارش  
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 - I 1931خالصه فعالیت های موسسات غیردولتی در سال 

 الف: حجم سرمایگذاری به تفکیک مؤسسات داخلی و خارجی:

( قانون مـؤسـسـات       91( که در ای  گزارش بنام مؤسسات  یاد میگردد، مطابق به مفاد ماده )              NGOsمؤسسات غیردولتی )  

مکلف به ارائه راپور فعالیت و صورت مصارف بودجه مساعدت شده در هر شش ماه در والیات به ریاست اقتـصـاد  والیـت                         

 مربوطه و در مرکز به ریاست مؤسسات وزارت اقتصاد و ادارات سکتوری میباشند.

پـروژه     1538پروژه های مختلف را در سطح کشور تطبیق و اجرا نموده اند کـه                  1195مؤسسات فوق الذکر جمعاً بتعداد      

 پروژه توسط مؤسسات داخلی تطبیق و اجرا گردیده است. 1591توسط مؤسسات خارجی و متباقی بتعداد 

میلیـون  افـغـانـی           16161.8بر   بالغ  1931به اساس ارقام حاصله از گزارشات مؤسسات مجموع میزان مصارف طی سال             

 میلیون دالرامریکایی( میگردد که از آنجمله: 811.1معادل)

 %( توسط مؤسسات خارجی و11میلیون دالر ) 585.81میلیون افغانی معادل  99931.88مبلغ 

 %( آن توسط مؤسسات داخلی              13میلیون دالر ) 191.56میلیون افغانی معادل   19963.31مبلغ 

 به مصرف رسیده است.  

 

 ب: میزان مصارف مجموعی مؤسسات بر اساس والیات

نتایج میزان مصارف مؤسسات بیانگر ای  امر است که توزیع مصارف در سطح والیات بسیار غیر متوازن میباشد طـوریـکـه                        

 میلیون دالر متفاوت میباشد. 181میزان مصارف کمتر از یک میلیون دالر الی 

بیشتری  میزان مصارف مؤسسات در والیات کابل، تخار، بدخشان، بامیان و ننگرهار وکمتری  مـیـزان                   1931طی سال   

 مصارف دروالیات پکتیکا، نورستان، نیمروز، فراه، و میدان وردک صورت گرفته است.

 بخود جذب نموده است.    1931والیت کابل بیشتری  بخش میزان مصارف مؤسسات را طی سال 

1394خالصه فعالیت های مؤسسات در سال  :بخش اول  
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 ج: میزان مصارف مؤسسات داخلی و خارجی  به تفکیک سکتورها

تمام فعالیت های مؤسسات درکشور به چهار سکتور صحت، تعلیم و تربیه، زراعت و خدمات اجتماعی  تصنیف گردیده که 

 قرار ذیل ارائه میگردد: 1931میزان مصارف مؤسسات به تفکیک سکتورها طی سال 

 

  :سکتور صحت -1

  6165.11میلیون دالر که از آنجمله  151.86میلیون افغانی معادل  11133.11در سکتور صحت جمعاً بالغ بر 

میلیون  111.11میلیون افغانی معادل 8199.3میلیون دالر توسط مؤسسات داخلی و  118.16میلیون افغانی معادل 

 دالر توسط مؤسسات خارجی  بمصرف رسیده  است.  

  پروژه توسط مؤسسات خارجی در   916پروژه  توسط مؤسسات داخلی و  911پروژه  به تعداد  611از مجموع

 سکتور صحت تطبیق گردیده است.

 

 :سکتور تعلیم وتربیه -1

  میلیون دالر به مصرف رسیده که از  111.11میلیون افغانی معادل  1111.11در سکتور تعلیم وتربیه جمعاً بالغ بر

میلیون افغانی  1831.53میلیون دالر توسط مؤسسات داخلی و  11.15میلیون افغانی معادل  1915.55آنجمله 

 میلیون دالر توسط مؤسسات خارجی  بمصرف رسیده  است.  85.81معادل 

   پروژه توسط مؤسسات خارجی در  993پروژه توسط مؤسسات داخلی و  191پروژه  به تعداد  563ازمجموع

 سکتورتعلیم وتربیه تطبیق گردیده است.

 

 سکتور زراعت ، مالداری و آبیاری: -9

  میلیون دالر به مصرف رسیده  51.8میلیون افغانی معادل  1351.6در سکتور زراعت، مالداری و آبیاری جمعاً بالغ بر

میلیون  افغانی  1191.55میلیون دالر توسط مؤسسات داخلی و   11.65میلیون افغانی معادل  111.15که از آنجمله 

 میلیون دالر توسط مؤسسات خارجی  بمصرف رسیده  است.   93.15معادل 

  پروژه توسط مؤسسات خارجی در سکتور  151پروژه توسط مؤسسات داخلی و  111پروژه  به تعداد   959از مجموع

 زراعت، مالداری و آبیاری تطبیق گردیده است.

 

 :سکتور خدمات اجتماعی -1

 میلیون دالر که از آنجمله  931.11میلیون افغانی معادل  11111.11در سکتور خدمات اجتماعی جمعاً بالغ بر

میلیون افغانی معادل  18191.11میلیون دالر توسط مؤسسات داخلی و  11.6میلیون افغانی معادل  1198.1

 میلیون دالر توسط مؤسسات خارجی  بمصرف رسیده  است.  918.11

   پروژه توسط مؤسسات خارجی در  1691پروژه توسط مؤسسات داخلی و  315پروژه  به تعداد  1596ازمجموع

 سکتورخدمات اجتماعی تطبیق گردیده است.
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 - II 1931سطح استخدام کارمندان در مؤسسات داخلی و خارجی طی سال: 

کارمند بوده که  به  16513براساس گزارشات حاصله از مؤسسات، جمعاً تعدادکارمندان دائمی و پروژوی مؤسسات  بالغ بر

 تفکیک ذیل توضیح میگردد:

 

 :الف: تعداد کارمندان دائمی مؤسسات

ت  از طبقه ذکور بوده و از  11198ت  میرسد که  13191تعداد کارمندان دائمی مؤسسات داخلی و خارجی جمعاًبه 

ت  آن طبقه اناث را   1831ت  اتباع خارجی میباشند و بهمی  گونه  111ت  آنها کارمندان داخلی و  19111آنجمله 

 ت  دیگر آن داخلی میباشند. 1581ت  آن خارجی و  918تشکلیل میدهد که از آنجمله 

 

 ب: تعداد کارمندان پروژوی مؤسسات:

 919ت  داخلی و  15151ت  آن ذکور که  16111ت  میرسد.  از آنجمله  51913کارمندان پروژوی  مؤسسات جمعاً به 

ت  کارمندان خارجی  856ت  آن داخلی  و  11936ت  طبقه اناث که  11151ت  خارجی میباشند. بهمی  گونه تعداد  

 میباشند.

 

 IIIخدمات ثبت و راجستر مؤسسات داخلی و خارجی 

  کمیسیون  عالی  8کمیسیون تخنیکی بررسی اسناد ثبت وراجستر مؤسسات و تعداد  11به تعداد  1931در سال

 993مؤسسه مورد تائید قرار گرفته است، از جمله   951ارزیابی ثبت و راجستر تشکیل گردیده که در نتیجه 

 مؤسسه آن خارجی می باشد. 11مؤسسه داخلی و 

  مؤسسه آن  19مؤسسه آن داخلی و به تعداد  155مؤسسه میرسید که تعداد  168به تعداد   1939ای  رقم در سال

%  افزایش 91مؤسسه بیشتر در وزارت اقتصاد ثبت گردیده است که   89به تعداد 1939خارجی بوده و نظر به سال 

 نسبت به سال قبل را نشان میدهد.  

  میلیون افغانی میگردد که  به حساب دولت انتقال یافته است. 1.11عواید حاصله از ثبت مؤسسات متذکره بالغ به 

  مؤسسه داخلی و متباقی  1863مؤسسه داخلی وخارجی ازجمله تعداد   1111قابل ذکر است که تا اکنون بتعداد

 مؤسسه خارجی نزد وزارت اقتصاد ثبت و راجستر میباشد.    115تعداد 

 

 - IVخدمات ویزه و معافیت گمرکی 

 الف. تسهیالت ویزه:

    ت  ویزه کثیرالمسافرت     319ت  از خدمات ویزه مستفید شدند از جمله برای            1119به تعداد     1931در سال

 ت  ویزه ورودی اجرا گردیده است. 1131شش ماهه و برای 
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 ب. معافیت گمرکی:

           میلیون دالر با ارز های خارجی قرار ذیل برای مؤسسات از بابت                 11معافیت گمرکی به ارزش اضافه تر از

 ارایه میگردد: 1931مساعدت های جنسی و خریداری ها در سال 

 11,311,183.35 دالر امریکائی 

 18,111   دالر سنگاپوری 

 6,311,111.38 یورو 

 111,169.19پوند انگلیسی 

 9,113 ی  جاپان 

 1,511,993.11  روپیه پاکستان 

 1,111,811   افغانی 

 

 ج. خدمات جواز سیر:

       عراده وسایط مختلف النوع نیزشامل معافیت میباشد که بعد از اخذ نمبرپلیت و                31قابل ذکر است که تعداد

 ثبت آن بنام مؤسسات مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است.

   عراده واسطه مختلف النوع غرض تمدید جواز سیر و تغیر ملکیت واخذ جواز سیر              1151همچنان اسناد تعداد

عراده    31عراده تمدید جواز سیر و        361بنام مؤسسات مربوطه طی مراحل قانونی شده است  که از جمله               

 )شامل موتر سایکل نیز میباشد( بنام مؤسسه تغیر ملکیت شده اند.

        پایه آن تمدید     166پایه مخابره اجراء شده است که از جمله جواز            518ضمناً طی همی  مدت مجموعاً جواز

 پایه آن جواز اخذ شده است. 61و برای 
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 تفصیل گزارش 

 تاریخچه:

در افغانستان در چـوکـات ریـاسـت            1911فعالیت های مؤسسات و مؤسسات امداد رسان بی  المللی در سال    

ارتباط خارجه وزارت پالن اسبق شکل گرفت و منابع تمویل پروژه های مؤسسات را در  ابتدا اکـثـرا مسـاعـدت        

های انفرادی و نهاد های خیریه خارجی تشکیل میداد. ای  مساعدت ها در قالب مساعدت های بشردوستانه و به                    

 منظور نجات حیات اقشار آسیب دیده و مصیبت زده گان جنگ صورت می گرفت.  

گزارش دهی  مؤسسات مذکور قبالً به حکومت کدام مکلفیت قانونی شمرده نمی شد، بلکه حسب تقاضای جـوامـع                    

محلی و تصمیم مؤسسات پروژه ها عملی می گردید.  با مرور زمان فعالیت های مؤسسات و به خصـوص بـعـد از             

در افغانستان و انفاذ قانون مؤسسات در جـوالی       1111سپتمبر حضور جامعه جهانی و نهاد های بی  المللی بعد از  

زمانیکه فعالیت های مؤسسات عالوه  بر کمک های بشری،  دربخش ارایه خدمات در برنامه هـای بـاز                     1115سال  

سازی، تعلیم و تربیه و صحت گسترش  یافت، گزارش دهی مؤسسات به ادارات ذیربط و مسوول حکومت منحـیـث                

 یک مکلفیت قانونی پذیرفته شد.  

با وضع قانون مؤسسات روند گزارش دهی  تا اندازه بهتر  شد، اما ضعف هماهنگی مـیـان خـود مـؤسـسـات،                            

مؤسسات و ارگان های دولتی در قسمت شناسایی اولویت ها، نظارت از تطبیق پروژه ها تـوسـط ارگـان هـای                

دولتی )وزارت های سکتوری(، و مؤسسات با نهاد های تمویل کننده سبب بروز چالش های چون تطبیق پـروژه               

های تکراری، تراکم  مصارف در بعضی والیات به تناسب سایر والیات، و بالخره تطبیق پروژه های غیر منسجم و                    

 ناپایدار در سطح کشور گردیده است. 

 

 هدف گزارش:  

( قانون مؤسسات ، تمام مؤسسات مکلف به ارایه گزارش از چگونگی پروژه های انکشافی شـان در                    91بر مبنای ماده )   

 کشور اند.  

آنعده از مؤسسات داخلی و    1931بناً هدف اساسی ای  گزارش ارایه یک تصویر واضح از فعالیت های انکشافی سال    

 خارجی است که در افغانستان ثبت و راجستر بوده و فعالیت نموده اند.  

 

 میتودولوژی:

بر اساس معیار های قبول شده گزارشات تحلیلی تهیـه و              1931گزارش چگونگی فعالیت های مؤسسات طی سال        

ترتیب گردیده است. درای  گزارش جمع آوری معلومات/اجراات مؤسسات از خود مؤسسات ذریـعـه فـورم هـای                      

( ریاست مؤسسات وزارت اقتصاد صورت گرفته و غرض تدقیق معلومات متذکره در مورد پـروژه          11( و )  11معیاری ) 

های انکشافی و میزان مصارف آن از طریق  مؤسسات را از منابع مختلف دیگر چون  دیتابیـس هـمـکـاری هـای                           

 (، وزارت های سکتوری که تعداد زیاد  ARTF( وزارت مالیه، صندوق بازسازی افغانستان )DADتمویل کننده گان )



 پروژه های شان را مؤسسات تطبیق مینماید، جمع  آوری و مورد مقایسه قرار گرفت.  

در ضم ، ریاست مؤسسات وزارت اقتصاد تیم های مشخص نظارت و بررسی را توظیف و تعداد از مؤسسات را 

مورد بررسی دقیق ساحوی قرار دادند که معلومات و یافته های بررسی های ساحوی نیز در تهیه کمک شایان 

 نموده است.

 

 -Iتفصیل گزارش از میزان مصارف  پروژه های مؤسسات به تفکیک سکتورها 

( قانون مؤسسات، تمام مؤسسات داخلی و خارجی مکلف به ارایه گزارش فعالیت  مطابق به فورم 91بتاسی از ماده )

 ( به ریاست مؤسسات وزارت اقتصاد و ریاست های اقتصاد در والیات می باشند.  11(  و )11های گزارش دهی )

مؤسسه خارجی ومـتـبـاقـی         119مؤسسه داخلی و خارجی که از جمله تعداد           335جمعاً به تعداد      1931در سال   

مؤسسه داخلی راپور های فعالیت شان را به ریاست انجوهای وزارت اقتصاد ارسال نموده اند. همچـنـان              181بتعداد  

 مؤسسه داخلی راپور عدم فعالیت ارائه نموده اند. 911مؤسسه خارجی و  8بتعداد 

پـروژه     1538پروژه های مختلف را در سطح کشور تطبیق و اجرا نموده اند کـه                1195مؤسسات  مذکور جمعاً بتعداد        

 پروژه توسط مؤسسات داخلی تطبیق و اجرا گردیده است.   1591توسط مؤسسات خارجی و متباقی بتعداد 

مـیـلـیـون           16161.8بالغ به     1931به اساس ارقام حاصله از گزارشات مؤسسات مجموع میزان مصارف طی سال             

میلـیـون افـغـانـی مـعـادل              99931.88میگردد که از آنجمله مبلغ        (میلیون دالرامریکایی   811.1  )افغانی معادل   

میـلـیـون      191.56میلیون افغانی معادل      19963.31%( توسط مؤسسات خارجی و مبلغ       11میلیون دالر )    585.81

 %( توسط مؤسسات داخلی مصرف گردیده است.  13دالر )

، میزان  مصرف مؤسسات در سـطـح والیـات              1931تحلیل ارقام حاصله در گزارش مبی  ای  است که طی سال            

مـیـلـیـون دالـر            181کشور بصورت نا متوازن بوده طوریکه  سطح  مصارف از چیزی کمتر از یک میلیون دالر تا                   

تفاوت بزرگی را نشان می دهد. بیشتری   مصارف مؤسسات در والیات کابل، تخار، بدخشان، بامیان وننگرهار بـوده                   

 وکمتری   مصارف دروالیات پکتیکا، نورستان، نیمروز، فراه، ومیدان وردک صورت گرفته است.

در ارتباط با تفاوت مصارف در والیات در کنار سایر عوامل میتوان موضوع نا امنی را  بحیث عامل اساسی قـلـمـداد               

 نمود.

( تالش نمود تا معلومات مربوط بـه  Verification of dataوزارت اقتصاد جهت تدقیق معلومات حاصله از مؤسسات )    

(، بعضی ادارات سـکـتـوری       ARTFمیزان مصارف مؤسسات را از سایر منابع چون صندوق وجهی بازسازی افغانستان)           

که زیادتری  پروژه های شان از طریق مؤسسات تطبیق میگردد )وزارت احیا و انکشاف دهات، صـحـت عـامـه، و                

( وزارت مالیه جمع آوری و   Donors’ Assistance Databaseمعارف( و از  دیتابیس کمک های تمویل کننده گان ) 

 مقایسه همه جانبه نموده است.  

از آنجایکه تمام پروژه های مؤسسات در چهار سکتور مشخص صحت، معارف، زراعت و خدمات اجتماعی تصنیف گردیـده،   

 در ذیل میزان مصارف هر سکتور با در نظر داشت تقسیمات والیتی  مفصالً توضیح میگردد:
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 سکتورصحت: -1

برنامه ها،  پروژه ها و خدمات ای  سکتور شامل تعلیمات صحی، اعمارکلنیک ها وخدمات صحی ازطریق شفاخانه هـا،                     

توزیع ادویه وسامان آالت طبی، حفظ الصحه محیطی، تداوی امراض ساری و مزم ، تربیه نرس وقابله ها، توزیع مـواد                     

سؤتغذی اطفال برای فامیل های بی بضاعت، تطبیق واکسیناسیون اطفال، عرضه خدمات باکیفیت طبـی، کـنـتـرول                     

مرض مالریا وتوبرکلوز، مراقبت های صحی و روانی، بازتوانایی شفاخانه های دولتی، تداوی معتـادیـ  مـواد مـخـدر،                       

 حمایه طفل ومادر و غیره میباشد.

% مجموع کـل  91.5میلیون دالر که  151.86پروژه در سکتور صحت با مصرف مجموعی        611تعداد    1931در سال   

میزان مصارف را تشکیل میدهد توسط مؤسسات داخلی وخارجی به منصه تطبیق و اجرا قرار گرفته که از جـملـه                      

   .% توسط مؤسسات داخلی تطبیق گردیده است19.11% آن توسط مؤسسات خارجی و 56.88مبلغ متذکره 

مطابق به چارت ذیل زیادتری  میزان مصارف درای  سکتور در والیت کابل، کندز، کنر، و هلمند صورت گـرفـتـه و                 

 والیات زابل، سمنگان، نیمروز و نورستان کمتری  میزان مصارف را نشان میدهد.
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 (1چارت شماره)

 منبع: گزارشات ساالنه مؤسسات داخلی و خارجی، ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات ، وزارت اقتصاد.

 

 مجموع میزان مصارف موسسات داخلی و خارجی در سکتور صحت به میلیون دالر

 موسسات داخلیموسسات خارجی                    



 سکتور معارف: - 1

برنامه ها، پروژه ها و خدمات ای  سکتور شامل اعمار مکاتب، ایجاد کورسهای سواد آموزی وسواد حیاتـی، ارتـقـای             

ظرفیت معلمی  وکیفیت معارف، تدریس لسانهای خارجی وکمپیوتر، اداره ومدیریت، تحصیالت عالی، تحـقـیـقـات                 

علمی وفرهنگی، پیشبرد تعلیمات محلی، دستیابی دختران به مکاتب محلی، ایجاد کتابخانه ها در مکاتب، ارتـقـای             

 ظرفیت ادارات محلی معارف در والیات دور دست کشور و برنامه تعلیمی انستتیوت ها میباشد.  

% 15.18میلیون دالـر کـه          111.11پروژه در سکتور تعلیم و تربیه با مصرف مجموعی            563تعداد    1931در سال   

مجموع کل میزان مصارف درسکتور معارف را تشکیل میدهد، توسط مؤسسات داخلی و خارجی تطبـیـق و اجـرا                      

% توسط مؤسسات داخلی تطبیق گردیـده  91.1% توسط مؤسسات خارجی و 61.6گردیده که از جمله مبلغ متذکره      

 است.

والیات کابل، فاریاب، هرات، بامیان و ننگرهار  بلند تری  میزان مصارف را دری  سکتور بخود جذب نموده در حالـیـکـه     

دری  سکتـور داشـتـه         1931والیات نورستان، ارزگان، زابل، دایکندی و نمیروز  پانینتری  میزان مصارف را طی سال               

 اند.

 

 ( 9چارت شماره)
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 مجموع میزان مصارف موسسات داخلی و خارجی در سکتور معارف به میلیون دالر

 موسسات داخلیموسسات خارجی                    



 سکتور زراعت، مالداری و آبیاری: - 9

برنامه ها، پروژه ها و خدمات ای  سکتورشامل سیستم باغداری جدید، توزیع تخم های اصالح شده و تـرویـج آن،                     

تحقیقات زراعتی، میکانیزه ساخت  سیستم زراعتی، ایجاد سیستم های آبیاری مدرن، اعمار سربنـد هـا، تسـریـع                     

برنامه های زراعتی ومالداری، تحقیق ومطالعه گندم های اصالح شده و جواری، ارائه خدمات تـولـیـدات زراعـتـی،                      

ایجاد ذخایر برای محصوالت زراعتی و اعمار سربند های کوچک آبیاری، ایجاد فارم های مرغداری، زنـبـورداری و                     

 مالداری، ایجاد گری  هاوس ها و سرد خانه ها میباشد.

میـلـیـون دالـرکـه        51.8پروژه در سکتور زراعت، مالداری و آبیاری با مصرف مجموعی       959تعداد    1931در سال   

% مجموع میزان مصارف درسکتور زراعت  را  تشکیل میدهد ، توسط مؤسسات داخلی و خارجی تطـبـیـق و                       6.91

% توسط مؤسسات داخلی تطبیق     11.19% توسط مؤسسات خارجی و      15.51اجرا گردیده که از جمله مبلغ متذکره        

 گردیده است. 

والیات کابل، بامیان، بادغیس و تخار زیاد تری  میزان مصارف دری  سکتور را بخود جلب نموده اند، اما در والیـات                      

 کنر، نورستان و نیمروز کمتری  میزان مصارف صورت گرفته است.  

 

  (1چارت شماره )
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  منبع: گزارشات ساالنه مؤسسات داخلی و خارجی، ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات ، وزارت اقتصاد

 مجموع میزان مصارف موسسات در سکتور زراعت به میلیون دالر

 موسسات داخلیموسسات خارجی                    



 سکتور خدمات اجتماعی: - 1

برنامه ها، پروژه ها و خدمات ای  سکتور عمدتأ شامل توزیع مواد غذایی  برای مهاجری ، سیالب زده گان و بیجاشده 

گان ازجنگ های داخلی، کمک به پرورشگاه ها، اطفال روی سرک، همکاری با شورای های محلی، حمایت از روند 

انتخابات، ارتقای ظرفیت نیروی بشری، تقویت جامعه مدنی و دیموکراسی، آگاهی عامه، تطبیق پروگرام های همبستگی 

ملی درو الیات که شامل اعمار پل و پلچک، جغل اندازی سرک ها، اعماربند های برق آبی کوچک، اعمار مساجد، برنامه 

های رادیویی در محالت و دهات، ایجاد کورس های خود کفایی برای زنان و معیوبی ، توزیع و اعمار سرپناه برای مردم 

بی بضاعت، پروگرام های وسیع مای  پاکی، از بی  بردن مواد منفجره در افغانستان، تهیه آب آشامیدنی، حفر چاه آب در 

محالت ودهات، کمک های  اضطراری و بشردوستانه برای عودت کننده گان و مهاجری ، معلولی  و معیوبی ، توزیع 

 مواد غذایی برای اقشارآسیب پذیر میباشد.  

% 11.61میلیون دالر که  931.11پروژه در سکتورخدمات اجتماعی با مصرف مجموعی   1596تعداد   1931در سال 

مجموع کل میزان مصارف درسکتور خدمات اجتماعی را تشکیل میدهد، توسط مؤسسات داخلی و خارجی تطبیق و 

% آن توسط مؤسسات داخلی 18.53% توسط مؤسسات خارجی و متباقی 81.11اجرا گردیده که از جمله مبلغ متذکره 

،  بلند تری  تری  میزان مصرف را در سکتور 1931تطبیق گردیده است. مطابق چارت ذیل، دیده میشود که طی سال 

خدمات والیات کابل، بدخشان، بلخ و ننگرهار به خود جلب کرده اما والیات نورستان، ارزگان، پنجشیر، پکتیکا، نمیروز و 

 زابل  پائینتری  میزان مصرف را تجربه نموده اند.  

 

  (5چارت شماره )
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  منبع: گزارشات ساالنه مؤسسات داخلی و خارجی، ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات ، وزارت اقتصاد

 مجموع میزان مصارف موسسات در سکتور خدمات اجتماعی به میلیون دالر

 موسسات داخلیموسسات خارجی                    



 - IIکارمندان دائمی و پروژوی مؤسسات داخلی و خارجی 
بصـورت     1931بدون تردید مؤسسات نقش اساسی در ایجاد شغل در سطح کشور داشته است طوریـکـه طـی سـال                        

 ت  کارمندان پروژوی و دایمی شان را گزارش داده که قرار ذیل ارایه میگردد: 16513مجموعی مؤسسات 

 

 :تعداد کارمندان دائمی مؤسسات

ت  طبقـه ذکـور از جـملـه              11198ت  میرسد که      13191تعداد کارمندان دائمی مؤسسات داخلی و خارجی جمعاًبه         

ت  آن طـبـقـه انـاث را           1831ت  دیگر اتباع خارجی میباشند و بهمی  گونه    111ت  آنها کارمندان داخلی و        19111

 ت  دیگر آن داخلی میباشد. 1581ت  خارجی و  918تشکلیل میدهد که از آنجمله 

 

 تعداد کارمندان پروژوی مؤسسات:

 919ت  آن داخلی و         15151ت  ذکور،     16111ت  میرسد که از آنجمله        51913کارمندان پروژوی  مؤسسات جمعاًبه      

ت  دیگر کـارمـنـدان         856ت  آن داخلی و       11936ت  طبقه اناث که       11151ت   دیگرخارجی میباشند و بهمی  گونه        

 خارجی میباشند.
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1394تعداد مجموعی کارمندان موسسه در سال   

موسسات نوعیت 

 غیردولتی

 تعداد کارمندان دایمی تعداد کارمندان پروژه وی

 کارمندان ذکور کارمندان اناث کارمندان ذکور کارمندان اناث

 داخلی خارجی داخلی خارجی داخلی خارجی داخلی خارجی

 موسسات داخلی 4792 87 1939 47 24729 48 7406 28

 موسسات خارجی 8955 404 2645 261 21025 325 2990 828

 مجموع 13747 491 4584 308 45754 373 10396 856

 مجموع کل 14238 4892 46127 11252

 تعداد مجموعی کارمندان ت  -76509
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  (6چارت شماره)

  (1چارت شماره)
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III :اجراآت تطبیق پالن نظارت و بازدید از پروژه های مؤسسات خارجی و داخلی 

پروژه های انکشافی در ممالک رو به انکشاف رول عمده و اساسی را در تطبیق برنامه های اقتصادی و اجتـمـاعـی                       

ایفا میکند. تجارب نشان میدهد، پروژه های که بطور موثر طرح و دیزای  شده،  اکثراً در عدم موجودیت نظارت و          

بررسی درست به ناکامی و مشکالت روبرو می گردند. ازای  لحاظ نظارت و بررسی جهت   پیشـرفـت پـروژه در                          

 مسیر اصلی خود الزمی و مهم پنداشته می شود. 

جهت حصول اطمینان از مقاصد واهداف برنامه ها و پروژه ها نظارت و بررسی جز مهم واساسی مدیریت آنها میباشـد تـا                        

تشخیص گردد که آیا پروژه ها مطابق به پالن مطروحه تطبیق گردیده اند یا خیر. بناً، نظارت و بررسی موثر مـعـلـومـات                   

مفید را به تصمیم گیرندگان در مورد پیشرفت کمیت و کیفیت پروژه ها فراهم میسازد و درنتیجه نظارت و بـررسـی در                         

 مدیریت پروژه ها نقش حیاتی و مهم را بازی می نماید.

باتوجه به نکات فوق ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات در روشنی قانون مؤسسات، مقرره تنظیم اجرآات و فـعـالـیـت                      

مؤسسه داخلی و خارجی به شکل تفصیلی جهت حصول اطمینان از فـعـالـیـت       11از تعداد  1931وزارت اقتصاد درسال    

آنها با توجه به راپورهای ارسالی مؤسسات، نظارت و بازدید بعمل آورده است که اکثرا در پروسه نظارت روی اهداف ذیـل                       

 :تمرکز گردیده است

 .نظارت و کنترل از تطبیق با کیفیت به موقع پروژه ها 

 .چگونگی سیستم راپوردهی، بررسی مالی ساالنه، انجام مکلفیت های مالیاتی و قانون پذیری مؤسسات 

 .ایجاد هماهنگی فعالیت مؤسسات با ادارات سکتوری در سطح مرکز و والیات کشور 

 .مقایسه نتایج و دستآورد های پروژه های تطبیق شده با چگونگی راپورهای فعالیت 

 .جلوگیری از  ضیاع اجناس و دارایی مؤسسات و ثبت آن منحیث ملکیت عامه به ریاست مؤسسات 

 .تثبیت و تشخیص نقاط مثبت و ضعف مدیریت مؤسسه در تطبیق عملی پروژه های تحت اجرا 

   .شریک ساخت  پیشنهادهای رهنمودی جهت رفع  نواقص، نقاط ضعف و بلند بردن موثریت و کیفیت پروژه ها با مؤسسات ذیربط 

مؤسسه فوق الذکر بـازدیـد و نـظـارت          11، از دفاتر و پروژه های      1931قابل یاد آوریست که مطابق پالن مطروحه سال         

مؤسسه خارجی شامل آن می باشد. قابل یادآوریست کـه پـروژه هـای         95مؤسسه داخلی و    95بعمل آمده که به تعداد      

ارزیابی شده مربوط به ای  مؤسسات در والیات  کابل، پروان، کاپیسا تحت اجرا بوده است.  البته نظارت و بـازدیـد ازیـ                     

 مؤسسات در دو مرحله جداگانه صورت گرفته است.

مؤسسـه خـارجـی         95مؤسسه داخلی و      95مؤسسه داخلی وخارجی منجمله         11درقسمت پروژه های مربوط به تعداد       

 باید گفت که در دو مرحله ذیل بازدید بعمل امده است:

  مؤسسه داخلی و خارجی.      11در مرحله اول از 

  مؤسسه داخلی وخارجی.    91در مرحله دوم از 
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 مرحله اول:

 11مؤسسه خارجی و تعـداد        11مؤسسه داخلی  وخارجی از جمله بتعداد          11نتایج بدست آمده نظارت و بررسی ازتعداد        

 مؤسسه داخلی قرار ذیل میباشد:  

   پروژه  تحت اجـرا قـرار      996مؤسسات فوق الذکر جمعاً به تعداد  1115مطابق ربع اول سال  1931در ربع اول سال

 گرفته است.

  میلیون دالر مصارف پروژوی و مبلغ  51میلیون دالر بوده که از جمله مبلغ  53.69میزان مصارف پروژه های فوق مبلغ

 میلیون دالر آنرا مصارف اداری تشکیل میدهد.   8.69

   1میلیون دالر مصارف پروژوی و مـبـلـغ           93میلون دالر که از جمله مبلغ         16پروژه با مصرف مجموعی       183تعداد 

 میلیون دالر مصارف اداری را تشکیل میدهد، توسط مؤسسات خارجی تطبیق و اجرا گردیده است.

    میلیون دالر مصارف پروژوی و مـبـلـغ       11میلیون دالر که از جمله مبلغ  19.6پروژه با مصرف مجموعی   111تعداد

 میلیون دالر مصارف اداری توسط مؤسسات داخلی تطبیق و اجرا گردیده است.   1.51

 

 مرحله دوم:

 15مؤسسه خارجـی و تـعـداد             15مؤسسه داخلی وخارجی، از جمله بتعداد         91نتایج نظارت و بررسی بدست آمده از          

 مؤسسه داخلی قرار ذیل میباشد:  

  پروژه ها را تحت اجرا قرار داشتند. 193مؤسسات فوق الذکر جمعاً به تعداد  1931سال شش ماه اول در 

         میلیون دالر مصارف پروژوی و       15.66میلیون دالر بوده که از جمله مبلغ          51.19میزان مصارف پروژه های فوق مبلغ

 میلیون دالر آنرا مصارف اداری تشکیل میدهد.   3.16مبلغ  

   میلیون دالر مصارف پروژوی و مبـلـغ    11.88میلون دالر که از جمله مبلغ       18.13پروژه با مصرف مجموعی       36تعداد

 میلیون دالر مصارف اداری را تشکیل میدهد توسط مؤسسات خارجی تطبیق و اجرا گردیده است. 6.61

    میلیون دالر مصـارف پـروژوی و        19.11میلیون دالر که از جمله مبلغ  16.19پروژه با مصرف مجموعی    119تعداد

 میلیون دالر مصارف اداری توسط مؤسسات داخلی تطبیق و اجرا میگردد.   1.15مبلغ 

 مؤسسات داخلی وخارجی: 11نتایج و یافته های نظارت و بررسی از تعداد 

دریافت های نتایج نظارت و بررسی میرساند که در یک تعداد مؤسسات داخلی و خارجی بعضی نواقص وکـمـبـودات بـه                        

 مشاهده رسیده است که ذیالً تشریح می گردد:  

   ( مؤسسه داخلی، مطابـق بـه مـاده             1( مؤسسه خارجی و )    11(  مؤسسه، تعداد )    11ازمجموع تعداد )قـانـون      99

 با ادارات ذیربط سکتوری هماهنگی الزم نداشته اند.مؤسسات 

  ( مؤسسه داخلی، مطابـق بـه مـاده          5( مؤسسه خارجی و )11( مؤسسات ازجمله تعداد )16به تعداد )قـانـون      11

 ( ارائه ننموده اند.Audit Reportمؤسسات گزارش حسابرسی مالی)

  ( مؤسسه داخلی، 5( مؤسسه خارجی و )9(  مؤسسه  ازجمله تعداد)    8درتعداد )             شفافیـت در پـروسـه اسـتـخـدام
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تفصیل گزارش  :بخش دوم  



  قانون مؤسسات در نظرگرفته نشده اند. 18کارمندان از طریق رقابت آزاد با درنظرداشت ماده 

   ( مؤسسه خارجی، تبدیلی پلیت شخصی وسایط به پلیت موقت مطابق ماده             6در تعداد )قانون مؤسسات صـورت       18

 نگرفته است.

هیأت های موظف برای مسئولی  آنعده از مؤسسات که در فعالیت های شان نواقص وکمبودات فوق به مشاهده رسـیـده                      

است در قسمت رفع آن مطابق قانون مؤسسات رهنمایی الزمه نموده و توجه جدی آنان را معطوف داشته و برای هـریـک                

از مؤسسات بمنظور رفع نواقص وکمبودات ذریعه نامه های رسمی اطالع داده شده تا در رفع آن اقدامات الزمه نـمـوده و                     

به ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات اطمینان دهند. البته یک تعدادی از مؤسسات مـذکـور در رفـع نـواقـص و                            

 کمبودات اقدام بعمل آورده و اطمینان داده اند.

وزارت اقتصاد مصمم است تا پروسه نظارت و بررسی را بصورت تفصیلی انکشاف داده  تا در فعالیت های مؤسسات موثریت                 

 و شفافیت ایجاد  و قابل تائید جمهوری اسالمی افغانستان، تمویل کنندگان و مردم کشور قرارگیرد.
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تفصیل گزارش  :بخش دوم  





فراهم آوری تسهیالت برای مؤسسات  بخش سوم:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم
 فراهم آوری تسهیالت برای مؤسسات 





 فراهم آوری تسهیالت برای مؤسسات 

 ثبت و راجستر مؤسسات: -1

ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات وزارت اقتصاد در روشنی قانون مؤسسات، مقرره تنظیم فعالیت و اجراآت                  

وزارت  اقتصاد و الیحه وظایف مربوط  به پروسه ثبت و راجستر مؤسسات داخلی و خارجی و فراهم آوری                           

سهولت ها و هماهنگی فعالیت مؤسسات را به عهده داشته و همچنان تهیه معلومات های رسمی به مراجع                        

 دولتی و غیردولتی در مورد ثبت وانحالل مؤسسات مطابق الیحه وظایف انجام میدهد.  

هدف اساسی از ثبت و راجستر مؤسسات داخلی و خارجی جدیدالتاسیس، جلب و جذب امکانات تخنیکی و                      

مالی منابع تمویل کننده جهت ارائه خدمات و تطبیق پروژه های عام المنفعه، فراهم آوری زمینه انکشاف                        

اجتماعی و اقتصادی در کنار سکتور عامه و خصوصی  بوده و هچنان ایجاد زمینه های کاریابی برای مردم و                         

 کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی میباشد.

( قانون مؤسسات بعداز اخذ درخواست، مطالعه و 11و  11، 16، 15، 1ثبت و راجستر مؤسسات جدید مطابق ماده )

بررسی اسناد ثبت توسط کمیسیون تخنیکی تحت نظر ریاست مؤسسات صورت گرفته وجهت ارزیابی وفیصله نهائی 

 به کمیسیون عالی ارزیابی پیشنهاد شده که بعداز تائید کمیسیون عالی ارزیابی جواز نامه فعالیت توزیع میگردد.

 ذیالً ارائه میگردد: 1931اجراآت ریاست مؤسسات درمورد ثبت وراجستر مؤسسات در سال 

   درخواست   951درخواستی غرض ثبت و راجستر مؤسسات جدیدالتاسیس که ازجمله بتعداد               969بتعداد

 درخواست برای تأسیس مؤسسه خارجی دریافت گردیده است. 11برای  تأسیس مؤسسه داخلی و متباقی 

   درخواست   993درخواست جهت ثبت منحیث مؤسسات داخلی ارائه شده که ازآنجمله به تعداد            951بتعداد

مؤسسات درخواست مورد تائید کمیسیون عالی ارزیابی و ثبت و راجستر قرار گرفت که جواز نامه فعالیت                    

 خویش را اخذ نموده اند.

   درخواست ارائه شده  به منظور ثبت بحیث  مؤسسات خارجی جمعًا مورد تائید کمیسیون عالی                     11بتعداد

 ارزیابی و ثبت وراجستر قرار گرفته  که جواز نامه فعالیت خویش را بدست آورده اند.

                افغانی   9,931,111قانون مؤسسات مبلغ      15قابل یاد آوریست که از مدرک پول حق الثبت مطابق ماده

دالرامریکایی از بابت تحویلی مؤسسات خارجی به حساب معینه در            11111توسط مؤسسات داخلی و مبلغ      

 دافغانستان بانک تسلیم داده شده است.
 

 خدمات تسهیالت ویزه: - 1

ت  از کارمندان مؤسسات داخلی و خارجی توسط ریاست مؤسسات از طریق                1119جمعا برای     1931درسال  

ت  ویزه    319وزارت محترم امور خارجه و داخله خدمات ویزه فراهم شده است که از آن جمله برای                            

 ت  ویزه ورودی اجراء شده است. 1131کثیرالمسافرت ششماهه و برای 
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فراهم آوری تسهیالت برای مؤسسات  بخش سوم:  



  (8چارت شماره)

 خدمات جواز کار:   - 9

از توسط ریاسـت مـؤسـسـات          ت  از کارمندان مؤسسات داخلی وخارجی         111جمعا برای تعداد      1931درسال  

طریق وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولی  خدمات جواز کار فراهم گردیده است که از جمله برای تعـداد           

ت  دیگر اجراآت صورت گـرفـتـه       181ت  جواز کار جدید صادر گردیده و  پیرامون تمدید جواز کار تعداد  183

 است.
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 .منبع: گزارشات ساالنه موسسات غیردولتی داخلی و خارجی، ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیردولتی، وزارت اقتصاد

فراهم آوری تسهیالت برای مؤسسات  بخش سوم:  

 مجموعی تمدید ویزه ویزه خروجی ویزه دخولی سال شماره

 ت  1119 ت  319 1 ت  1131 1931 1

 ت  9193 ت  1811 1 ت  1118 1939 1

 ت  1116 ت  888 1 ت  598 افزایش و کاهش

 شماره سال اخذ جواز کار تمدید جواز کار مجموع

 1 1931 ت  183 ت  181 ت  111

 1 1939 ت  118 ت  111 ت  831

 افزایش و کاهش ت  153 ت  161 ت  111



 خدمات معافیت گمرکی و تخنیکی:     - 1

وزارت اقتصاد برعالوه ثبت و راجستر و تحلیل، ارزیابی  ونظارت از فعالیت های مؤسسات سهولت های الزم را نـیـز        

 جهت عرضه خدمات برای شهروندان از طریق مؤسسات زمینه سازی می نماید که قرار ذیل توضیح میگردد:  

 الف. معافیت گمرکی:

معافیت گمرکی اجناس مانند )ادویه جات انسانی و حیوانی، سامان آالت طبی، سامان االت مای                   1931در سال   

پاکی، وسایط نقلیه، قرطاسیه،  البسه و مواد خوراکه( را از طریق وزارت محترم مالیه که مجمـوع وجـوه آن از                

دالـر سـنـگـاپـوری،           18,111دالر امریکائـی،     11,311,131مدرک مساعدت های جنسی و خریداری بالغ بر  

روپـیـه      1,511,993ی  جـاپـان،      9,113کلدار هندی،  61,139پوند انگلیسی،  111,169یورو،  6,311,111

 افغانی می گردد،  اجرا نموده است.  1,111,811پاکستان  و 

 جدول بخش معافیت گمرکی

 ب. خدمات تخنیکی:

( قانون مؤسسات در قسمت فراهم سازی خدمات تخنیکی در هماهنگـی بـا      11و  91وزارت اقتصاد مطابق ماده)    

ادارات ذیربط دولتی که شامل تغییر ملکیت و اخذ پلیت، تمدید جوازسیر، اخذ جواز مخابره و فریکونسی و اخـذ                    

 ارائه نموده است. 1931و تمدیدجواز کار میشود، خدمات ذیل را در طی سال 

 

 

 شماره 1931سال واحد پولی 1939سال  واحد پولی تفاوت واحد پولی

 1 11311183.36 دالر 11111895.13 دالر 811115.89 دالر

 1 6311111.38 یورو 18135115.5 یورو 11951119.51 یورو

 9 111169.19 پوند 111191.11 پوند 39661.13 پوند

 1 61139.61 کلدار هندی 311116 کلدار هندی 819151.1 کلدار هندی

 5 9113 ی  جاپانی 1965 ی  جاپانی 881 ی  جاپانی

 6 1111811 افغانی 18661511 افغانی 11156111 افغانی

 1 1511993.11 روپیه پاکستان     1511993.11 روپیه پاکستانی

 8 18111 دالر سنگاپوری     18111 دالر سنگاپوری

فراهم آوری تسهیالت برای مؤسسات  بخش سوم:  
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 جدول تمدید جواز سیر و تغییر ملکیت

 جدول بخش مخابره و فریکونسی

 

 (:Websiteراپوردهی از طریق ویب سایت ) - 5

ریـاسـت   وزارت اقتصاد مرجع ثبت، نظارت، بررسی و انسجام فعالیت های مؤسسات در افغانستان میباشد. بدینمظـور                  

مؤسسات ای  وزارت اخیرا سیستم آنالی  گزارش دهی را ازطریق انترنیت در سایت وزارت اقتصادغرض جـمـع                   

 آوری گزارش های مؤسسات داخلی وخارجی وتامی  ارتباطات بهتر تنظیم نموده است.

هدف اساسی ای  دیتابیس ارائه بموقع راپورهای فعالیت مؤسسات وحصول اطمینان از تطبیق پروژه های مربوط                

 مؤسسات میباشد.

توزیـع   ( PASSWORDو  USER)مؤسسه داخلی و خارجی غرض دسترسی به سیستم 111تا کنون برای تعداد  

جریان دارد و هم اکنـون یـک تـعـداد          ( PASSWORDو  USER)گردیده است و برای متباقی مؤسسات توزیع 

  .مؤسسات داخلی وخارجی راپور های فعالیت خویشرا درج سیستم نموده اند

وزارت اقتصاد تصمیم دارد تادر آینده نزدیک بمنظور ایجاد سهولت، جلوگیری ازضیاع وقت درقسمت ارائه و ارسـال                  

اسناد ثبت و راجسترمؤسسات جدیدالتاسیس واجرای خدمات بهتر وآسانتر ویزه و معافیت های گـمـرکـی ویـب                      

سایت را تنظیم نماید تا مؤسسات با استفاده ازی  سیستم بتوانند اسناد خویشرا  به سهولت غـرض اجـراات درج                        

 .سیستم نمایند

 شماره سال وسایط خریداری شده وسایط کمک شده مجموعی

 1 1931 عراده 11 عراده 18 عراده 31

 1 1939 عراده 18 عراده 58 عراد 196

 افزایش و کاهش عراده 6 عراده 11 عراده 16

 شماره سال تغییر ملکیت تمدید جواز سیر مجموعی

 1 1931 عراده 31 عراده 361 عراده 1151

 1 1939 عراده 113 عراده 1191 عراده 1116

 افزایش و کاهش عراده 83 عراده 16 عراده 165

 شماره سال اخذ جواز مخابره تمدید جوازمخابره مجموعی

 1 1931 پایه 61 پایه 166 پایه 518

 1 1939 پایه 11 پایه 1559 پایه 1515

 افزایش و کاهش پایه 11 پایه 1181 پایه 1111
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فراهم آوری تسهیالت برای مؤسسات  بخش سوم:  



چالش ها، پیشنهادات و اقدامات بعدی بخش چهارم:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم
 چالش ها، پیشنهادات و اقدامات بعدی





 چالش ها، پیشنهادات و اقدامات بعدی

 چالش ها: -1

                      پایی  بودن سطح همکاری ادارات ذیربط سکتوری در رابطه به امضای تفاهمنامه ها و ارائه نتایج نظارت و

 ( قانون مؤسسات.99بررسی پروژه های مؤسسات به وزارت اقتصاد مطابق به مفاد )

  ( قانون مؤسسات  چنی  صراحت دارد مؤسسه مکلف است امور مالی ساالنه خویش را با استفاده                   11ماده )

ازنورم های بی  المللی، بررسی مالی و حسابی نموده نقل گزارش انرا به وزارت های اقتصاد، مالیه ومراجع                    

 تمویل کننده ارایه نماید.

          نسبت عدم دریافت بودجه، کدام پروژه ای را           1931ای  درحالیست که یکتعداد ازمؤسسات درجریان سال

مؤسسه داخلی    911مؤسسه که راپور ارایه کرده اند، تعداد            1911تطبیق ننموده اند. چنانچه از مجموع        

وخارجی از عدم فعالیت شان گزارش داده اند. بناءً، بررسی مالی ای  تعداد از مؤسسات ضروری پنداشته                     

 نمیشود.

  در والیات کشور یک مشکل عمده می باشد.  باال تری   1931نامتوازن بودن میزان مصارف مؤسسات در سال

میزان مصرف در کابل، تخار، بدخشان، بلخ وننگرهار و کمتری  میزان مصارف  در والیات  پکتیکا، نورستان، نیمروز، 

فراه، ومیدان وردک  به مشاهده میرسد که نبود امنیت در کنار سایر عوامل، به مثابه عامل اساسی  ای  عدم توازن 

 به شمار می رود.  

                         کمبود معلومات جامع،  معتبر و بموقع پیرامون میزان مصارف مؤسسات، عمق و وسعت تحلیل های

 اقتصادی و اجتماعی مؤسسات را محدود نموده است.

                   کمبود ارقام و معلومات قابل دسترس در زمینه فعالیت های مؤسسات، سبب تضعیف روند هماهنگی میان

 دولتی و مؤسسات با نهاد های تمویل کننده در سطوح مختلف گردیده است.مؤسسات، مؤسسات با نهاد های 

  از آنجاییکه اکثریت پروژه ها و برنامه های مؤسسات متکی به تمویل نهاد های تمویل کننده است، کاهش کمک

 های خارجی اثرات منفی باالی تداوم فعالیت مؤسسات در کشور گذاشته است.  

 

 پیشنهادات - 1

 .همکاری ادارات سکتوری با مؤسسات به منظور امضأ بموقع تفاهمنامه و ایجاد هماهنگی و نظارت پروژه 

   .تعدیل قانون مؤسسات جهت فراهم ساخت  زمینه های بهتر فعالیت مؤسسات 

  تقویت سیستم مدیریت معلوماتی آنالی  مؤسسات غرض تسریع جریان معلومات دهی و ایجاد بستر مناسب غرض

 بهبود هماهنگی در روند پالن گذاری و متوازن ساخت  مصارف در سطح والیات.    

 .تقویت میکانیزم هماهنگی امنیتی میان نهاد های امنیتی و مؤسسات 

   فراهم آوری حمایت های تخنیکی برای مؤسسات داخلی به منظور توانمندی تخنیکی درجهت ثبت و راجستر
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چالش ها، پیشنهادات و اقدامات بعدی بخش چهارم:  



 اقدامات بعدی: - 9

  :وزارت اقتصاد تالش میورزد تا در قسمت پرداخت              افزایش عواید به حساب واردات دولت از بابت مالیات

مکلفیت های مالیاتی مؤسسات در تفاهم و هماهنگی وزارت محترم مالیه توجه جدی نماید و اطمینان                     

(  قانون مؤسسات وقانون مالیات بر عایدات         91حاصل کند تاتمام مؤسسات داخلی و خارجی مطابق ماده )          

مکلفیت های خویشرا ادا نمایند.  همچنان در آینده نزدیک قراراست یک سلسله جلسات کاری برای ایجاد                   

هماهنگی میان مؤسسات و وزارت محترم مالیه دایرگردد تا درمورد رفع مکلیفت های مالیاتی ومعافیت                    

 های گمرکی  وایجاد سهولت های بیشتر جهت تشویق تمامی مؤسسات آگاهی های الزم ارایه گردد.

 

  :جهت ایجاد شفافیت، موثریت، برابری ومساوات در تحلیل بیشتر مساعدت ها به تفکیک بودجه دولتی

تطبیق پروژه ها وعرضه خدمات وزارت اقتصاد تالش مینماید تا تمام کمک هایکه از طریق مؤسسات به                     

 مردم کشور رسانیده میشود به تفکیک ذیل درگزارش های آینده ارایه نماید.

 .مصارف از طریق بودجه دولت 

 .مصارف ازطریق خارج بودجه دولت 

  به تفکیک والیات، ولسوالی ها و قریجات.مصارف 

 .)مصارف به تفکیک سکتورها)صحت، زراعت، معارف و خدماتی اجتماعی 

 .میزان تمویل ادارات تمویل کننده برای مؤسسات تطبیق کننده 

 

      :ازگزارشات فعالیت های مؤسسات برمیآید که  بنا بر ضعف هماهنگی            تقویت هماهنگی با تمویل کننده گان

در سطح ملی و محلی،  پروژه های تکراری،  نا هماهنگ و غیر منسجم در سراسر کشور تطبیق میگردد،                        

بناً، غرض رفع  آن ، وزارت اقتصاد میکانیزم هماهنگی میان مؤسسات،  تمویل کننده گان و وزارت های                       

 سکتوری را  به منظورافزایش میزان هماهنگی در ایجاد موثریت کمک ها اخواهد نمود.  

 

           :وزارت اقتصاد تصمیم دارد تادر آینده نزدیک بمنظور         تسهیل و تسریع روند عرضه خدمات برای مؤسسات

ایجاد سهولت، جلوگیری ازضیاع وقت درقسمت ارائه و ارسال اسناد ثبت و راجسترمؤسسات جدیدالتاسیس               

واجرای خدمات بهتر وآسانتر ویزه و معافیت های گمرکی سیستم آنالی  را تنظیم نماید تا مؤسسات با                      

 .استفاده ازی  سیستم بتوانند اسناد خویشرا  به سهولت غرض اجراات درج سیستم نمایند
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چالش ها، پیشنهادات و اقدامات بعدی بخش چهارم:  



جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  

 

 

 

 ضمایم
 جدول شماره اول و دوم

 تعداد پروژه ها و حجم مصارف موسسات غیردولتی داخلی و خارجی به تفکیک سکتور ها و والیات





1 1 1 1 1 

 تعداد پروژه به تفکیک سکتور ها مجموع حجم سرمایگذاری به تفکیک سکتور ها

 شماره نام والیت
 خدمات اجتماعی زراعـــــت صحــت معـــارف مجموع کل

مجموع 

 کل
 خدمات اجتماعی زراعــت صحــت معـــارف

 $93,0003063,802   $14,081,669,14  $   54,013,396,64 $   1,266,201,65  $491,439,024,34  4 کابل 361 03 18 28 2,9 

 2 بلخ 449 43 29 31 0,3 41,982,613,21   $ 2,964,243,81   $ 1,231,043,50      $ 3,385,055,11   $ 9007670290890   $

 3 هرات 08 6 22 23 062 43,419,209,01   $ 4,389,112,36   $ 1,298,616,41      $ 3,113,650,45   $ 9906200773806   $

 1 ننگرهار 21 0 24 33 7, 45,249,809,84   $ 4,884,189,34   $ 5,680,853,19      $ 3,655,225,98   $ ,900227009280   $

 5 کندهار 84 5 6 44 2, 41,516,810,15   $ 4,914,521,63   $ 2,809,698,45      $ 4,438,802,63   $ 0206670070890   $

 8 بدخشان 69 49 42 6 003 22,211,166,83   $ 4,158,861,83   $ 5,495,164,61      $ 091,481,58       $ 9207000099800   $

 1 تخار 84 49 1 0 7, 41,810,209,36   $ 2,585,190,42   $ 685,115,32         $ 016,292,03       $ 02039,0267872   $

 6 کندز 58 8 42 0 0, 49,145,411,11   $ 101,460,83       $ 49,361,963,20   $ 634,933,53       $ 99000306,6802   $

 0 پروان 31 6 5 43 00 8,656,066,09      $ 101,295,29       $ 4,125,305,90      $ 4,353,013,43   $ 0307090209809   $

 49 کاپیسا 21 5 8 44 60 1,462,898,48      $ 150,411,11       $ 4,401,933,43      $ 4,118,151,85   $ 702,20976870     $

 44 پنجشیر 8 4 5 5 07 191,396,29         $ 81,121,99         $ 4,162,399,50      $ 01,201,99         $ 9036,0092872     $

 42 نیمروز 1 9 9 9 7 413,913,14         $ -                       $ -                          $ -                       $ 0600360870         $

 43 فراه 45 1 5 2 90 4,330,168,24      $ 2,314,281,48   $ 4,106,246,11      $ 362,934,99       $ 2020000398,6     $

 41 هلمند 24 1 8 4 09 3,931,840,84      $ 885,819,21       $ 0,612,528,45      $ 566,822,99       $ 060000060,830   $

 45 غزنی 20 2 8 44 ,6 2,411,511,16      $ 515,684,99       $ 692,428,29         $ 4,213,303,33   $ 607220222800     $

 48 میدان وردک 46 3 48 45 29 2,461,349,41      $ 189,103,11       $ 1,308,813,03      $ 4,495,139,15   $ 0023067,800,     $

 41 خوست 55 2 46 42 7, 6,152,696,10      $ 66,853,38         $ 1,341,151,03      $ 2,242,816,40   $ 0,030,022,897   $

 46 پکتیا 21 2 41 2 69 2,495,352,64      $ 433,891,38       $ 3,136,065,32      $ 501,129,61       $ 009790000800     $

 40 پکتیکا 21 2 41 2 69 411,986,65         $ 81,121,99         $ 110,552,53         $ 623,211,00       $ 006,60090807     $

 29 لوگر 39 1 1 4 02 3,942,648,48      $ 154,241,90       $ 4,189,335,24      $ 85,139,99         $ 60223032,862     $

 24 لغمان 19 3 46 8 07 2,692,091,15      $ 483,141,11       $ 3,613,210,93      $ 588,324,19       $ 2829,,700720     $

 22 نورستان 8 9 9 4 7 023,592,24         $ -                       $ -                          $ 50,969,09         $ 2,902,0800         $

 23 کنر 14 2 48 5 06 3,141,515,86      $ 10,491,94         $ 1,198,289,31      $ 599,192,88       $ 0002730069879   $

 21 بامیان 89 2 48 5 0, 44,009,869,15   $ 1,421,249,39   $ 4,002,122,14      $ 1,648,046,99   $ 9902970200860   $

 25 دایکندی 21 43 1 9 60 4,110,883,14      $ 3,548,932,18   $ 533,815,00         $ -                       $ 20,920069800     $

 (: جدول تعداد پروژه ها و حجم مصارف موسسات خارجی به تفکیک سکتور ها و والیات.1ضمائم: جدول شماره) 4
جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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$     
702760232832 

$   4,462,140,10 
$         

559,564,21 
$       

562,011,84 
$      

5,256,239,86 
 28 جوزجان 15 1 1 41 70

$     
00030023,822 

$         82,681,81 
$         

214,149,24 
$         

81,121,99 
$      

2,020,598,14 
 21 سرپل 28 4 2 3 09

$   
03027703,08,2 

$   4,343,443,45 
$           

24,415,48 
$       

601,239,04 
$      

6,115,581,83 
 26 سمنگان 53 5 2 49 73

$     
00,00022083, 

$   4,600,498,56 
$      

4,131,429,22 
$       

102,351,13 
$      

2,196,196,65 
 20 غور 21 8 8 0 62

$     
60230097,800 

$         38,061,99 
$      

3,626,543,98 
$       

304,534,99 
$         

811,259,21 
 39 ارزگان 45 2 5 4 90

$         
2970236820 

$                       - 
$           

81,331,13 
$       

388,456,99 
$           

01,196,69 
 34 زابل 1 2 2 9 ,

$   
0000000093807 

$   2,400,315,00 
$         

131,182,18 
$       

861,181,66 
$   

42,541,141,91 
 32 بغالن 84 0 3 0 9,

$   
9906070032802 

$   8,410,116,61 
$      

4,156,804,02 
$   

4,281,263,38 
$   

43,584,855,96 
 33 فاریاب 16 8 0 24 6,

$     
200090076826 

$         09,519,94 
$      

4,916,116,11 
$   

2,521,991,99 
$      

4,080,910,10 
 31 بادغیس 40 8 0 24 22

 $
2,20,670670802 

 $,20,730720806  
 $

06907320200820 
 $

02002700038,3 
 $

00,0000032289, 
  مجموع کل 4834 252 318 330 ,922

یق تطب( و جدول عمومی حجم سرمایگذاری و تعداد مجموعی پروژه ها به تفکیک سکتور و والیات به مشاهده میرسد اینست که یک پروژه در چند والیت                            2(، شماره) 1دلیل تفاوت که در تعداد پروژه ها در جدول شماره)         نوت:  

 میگردد که در جدول هذا به تعداد تقسیم و انعکاس داد شده است.

1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  

31 



1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  

32 



 تعداد پروژه ها به تفکیک سکتورها مجموع حجم سرمایگذاری به تفکیک سکتورها

 مجموع کل صحت معارف زراعت خدمات اجتماعی مجموع مصارف
خدمات 

 اجتماعی
 شماره نام والیت صحت معارف زراعت

     $71,493,213     $26,486,408          $726,159     $31,565,604       $12,715,042  1 کابل 49 82 13 272 416 

     $13,769,468       $2,586,238       $2,021,065          $363,014         $8,799,151  2 ننگرهار 16 24 10 61 111 

     $12,926,998       $4,878,696            $64,805       $1,301,342         $6,682,155  3 بلخ 13 10 3 77 103 

     $12,550,919       $5,191,587          $560,332       $3,050,374         $3,748,626  4 هرات 16 10 8 78 112 

     $10,945,681       $4,248,713                     $-          $674,590         $6,022,378  5 غزنی 14 9 0 12 35 

       $9,816,464       $5,072,245               $7,058                     $-         $4,737,161  6 سمنگان 3 1 1 8 13 

       $7,899,539       $2,241,730          $426,747          $576,055         $4,655,007  7 کندهار 18 11 14 41 84 

       $7,768,225       $2,352,625            $39,560            $50,167         $5,325,873  8 فاریاب 12 2 3 20 37 

       $7,765,506       $3,718,119            $49,415          $519,185         $3,478,787  9 بامیان 15 12 2 44 73 

       $6,860,176       $1,368,903            $63,404          $296,540         $5,131,329  10 بدخشان 17 10 5 13 45 

       $6,631,815       $1,446,683          $957,148                     $-         $4,227,984  11 دایکندی 8 1 6 29 44 

       $6,404,478           $872,656       $1,342,949                    $52         $4,188,821  12 هلمند 9 1 3 11 24 

       $5,912,697           $759,461                     $-          $104,750         $5,048,486  13 ارزگان 18 5 2 13 38 

       $5,474,961       $2,485,002                     $-            $11,640         $2,978,319  14 بغالن 5 2 0 10 17 

       $5,403,814           $633,078       $2,538,525            $18,815         $2,213,396  15 زابل 2 1 1 5 9 

       $5,000,361           $562,074          $137,816          $113,423         $4,187,048  16 تخار 13 4 2 14 33 

       $4,576,332           $206,187                     $-          $477,498         $3,892,647  17 لوگر 6 3 1 6 16 

       $4,420,853       $1,854,451          $176,185          $361,194         $2,029,023  18 خوست 6 4 1 23 34 

       $4,226,751           $163,910            $92,642               $6,000         $3,964,199  19 غور 6 1 2 6 15 

       $4,179,104       $1,272,585            $48,130            $61,329         $2,797,060  20 جوزجان 14 2 1 17 34 

       $3,792,823           $327,495            $55,732                     $-         $3,409,596  21 بادغیس 5 0 1 9 15 

       $3,266,489           $474,397                     $-                  $100         $2,791,992  22 سرپل 3 2 0 5 10 

       $2,691,107           $397,688       $1,773,545                  $500             $519,374  23 کندز 2 2 10 27 41 

       $2,652,775           $679,018            $66,210          $115,207         $1,792,340  24 پکتیا 7 4 1 19 31 

       $1,952,999             $97,785                     $-                     $-         $1,855,214  25 نیمروز 7 0 0 11 18 

1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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 تعداد پروژه ها به تفکیک سکتورها مجموع حجم سرمایگذاری به تفکیک سکتورها

 مجموع کل صحت معارف زراعت خدمات اجتماعی مجموع مصارف
خدمات 

 اجتماعی
 شماره نام والیت صحت معارف زراعت

       $1,616,973           $250,267          $365,143          $979,763               $21,800  26 لغمان 2 1 4 15 22 

       $1,403,002           $371,359          $845,673            $32,138             $153,832  27 پروان 3 5 3 9 20 

          $880,097           $533,723                     $-                     $-             $346,374  28 فره 1 0 0 9 10 

          $869,806           $368,707            $39,675          $323,122             $138,302  29 کنر 2 8 1 14 25 

          $520,790           $150,742                     $-          $102,178             $267,870  30 نورستان 5 3 0 2 10 

          $500,592           $257,841          $222,057            $20,694                        $-  31 کاپیسا 0 2 3 8 13 

          $166,074           $111,814                     $-            $54,260                        $-  32 وردگ 1 4 0 11 16 

          $127,360             $94,531                     $-            $26,856                 $5,973  33 پکتیکا 2 1 0 3 6 

          $101,140             $98,280                     $-               $2,860                        $-  34 پنجشیر 1 3 0 3 7 

  $234,569,382     $72,614,998    $12,619,975    $41,209,250    $108,125,159   مجموع کل 301 230 101 905 1,537 

1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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   (: جدول تعداد پروژه ها و حجم مصارف مؤسسات داخلی به تفکیک سکتور ها و والیات.2جدول شماره)

1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  

38 



1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  
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1 1 1 1 1 

جدول شماره او ل و دوم ضمایم:  

40 



تمویل بودجه مصرف شده توسط موسسات غیر دولتی از طریق ادارات سکتوری ضمایم:  

 

 

 

 ضمایم
 تمویل بودجه مصرف شده توسط موسسات غیر دولتی از طریق ادارات سکتوری





1 1 1 1 1 41 

تمویل بودجه مصرف شده توسط موسسات غیر دولتی از طریق ادارات سکتوری ضمایم:  

 وزارت های سکتوری: وزارت احیا و انکشاف دهات

 2112-1934بودجه مصرف شده توسط مؤسسات در جریان سال 

 جزئیات، سکتورها و موقعیت تطبیق پروژه ها

 مصارف به دالر امریکایی مصارف به افغانی مؤسسات تطبیق کننده همکار والیات سکتورها

 ظرفیت سازی شوراهای انکشافی

 بدخشان
ACTED   $ 473,889.96 

Afghan Aid   $ 1,036,757.06 

AKDN   $ 266,503.48 

 بادغیس
BRAC   $ 503,730.61 

NPO/RRAA 15,689,026.00   

 بغالن
ACTED   $ 649,974.51 

AKDN   $ 548,872.40 

GRSP 20,003,937.58   

 بلخ
CARE   $ 713,808.02 

CHA 55,676,713.74   

PIN   $ 647,150.00 

 AKDN   $ 73,131.43 بامیان

 دایکندی
FG   $ 111,668.13 

Oxfam   $ 823,639.32 

CHA 4,376,189.64   

 فاریاب
ACTED   $ 821,011.75 

CHA 74,964,160.79   

DACAAR   $ 275,013.57 

 غزنی

BDN 1,984,374.30   

CARE   $ 521,160.03 

DACAAR   $ 900.00 

FG   $ 132,751.79 

RI   $ 861,000.02 



1 1 1 1 1 42 

تمویل بودجه مصرف شده توسط موسسات غیر دولتی از طریق ادارات سکتوری ضمایم:  

 مصارف به دالر امریکایی مصارف به افغانی مؤسسات تطبیق کننده همکار والیات سکتورها

 ظرفیت سازی شوراهای انکشافی

 غور

Afghan Aid   $ 1,183,626.47 

CHA 33,076,505.56   

MADERA   $                                                    - 

IRC   $ 746,949.81 

 هرات

BDN 5,697,592.00   

CHA 4,576,010.33   

DACAAR   $ 55,950.00 

IRC   $ 735,319.56 

NPO/RRAA 18,590,036.40   

 Action Aid   $ 1,195,698.00 جوزجان

 کابل
Action Aid   $ 458,555.49 

SDO 74,215,476.91   

 کندهار
ALO 53,041,163.30   

HRDA 20,264,874.40   

SDO 31,278,004.80   

 IRC   $ 1,439,408.32 خوست

 کنر
MADERA   $ 284,176.63 

NPO/RRAA 775,756.80   

RI   $ 526,958.54 

 کندز
ACTED   $ 875,676.23 

GRSP 40,661,454.00   

 لغمان
DACAAR   $ 1,304,790.05 

FG   $ 192,902.29 

MADERA   $ 210,335.33 

 IRC   $ 1,419,180.15 لوگر



43 

تمویل بودجه مصرف شده توسط موسسات غیر دولتی از طریق ادارات سکتوری ضمایم:  

 مصارف به دالر امریکایی مصارف به افغانی مؤسسات تطبیق کننده همکار والیات سکتورها

 ظرفیت سازی شوراهای انکشافی

 ننگرهار

BRAC   $ 1,098,232.52 

FG   $ 422,819.51 

IRC   $ 400,370.96 

NPO/RRAA 3,594,696.80   

PIN   $ 166,542.80 

 نیمروز
ALO 7,271,428.62   

RI   $ 997,280.10 

 نورستان

Afghan Aid   $ 11,700.00 

MADERA   $ 277,590.68 

ORCD 4,108,505.63   

 پکتیا

CARE   $ 1,375,406.74 

DACAAR   $ 6,300.00 

IRC   $ 1,354,225.15 

PIN   $ 461,345.00 

 پروان

AKDN   $ 159,768.00 

CARE   $ 82,993.09 

DACAAR   $ 62,940.00 

 سمنگان
Afghan Aid   $ 900,421.85 

BRAC   $ 860,152.18 

 ZOA   $ 1,823,307.27 سرپل

 تخار

ACTED   $ 1,402,753.43 

AKDN   $ 89,820.00 

BRAC   $ 298,919.60 

CONCERN   $ 766,720.51 

   AWW 48,755,768.45 ارزگان

 SCA   $ 2,125,350.85 

  BDN 26,274,363.32   



1 1 1 1 1 44 

تمویل بودجه مصرف شده توسط موسسات غیر دولتی از طریق ادارات سکتوری ضمایم:  

 وزارت های سکتوری: وزارت معارف

 2112-1934بودجه مصرف شده توسط مؤسسات در جریان سال 

 جزئیات، سکتورها و موقعیت تطبیق پروژه ها

 مالحظات 2112مصارف در سال  مؤسسات همکار تطبیق کننده والیات سکتورها

ریاست عمومی تربیه معلم وزارت 

 معارف

بسته دوم:  کابل، پروان، کاپیسا، لوگر، 

 لغمان، پکتیا، بامیان و پکتیکا

Afghan Development Association 
(ADA) as lead organization CoAR, 

WADAN AWEC as joint venture part-
ners 

$ 5,120,960.00  

در تطبیق پروژه ها صرفه  $222446مبلغ 

جویی صورت گرفته که بعد از نیل به 

اهداف پروژه به مؤسسات همکار تطبیق 

 کننده پرداخت نگردیده است.

بسته چهارم:  پنجشیر، وردک، غزنی، 

بلخ، هرات، سرپل، جوزجان، ننگرهار، 

 دایکندی، خوست و کندهار

Coordination for Afghan Relief 
(CoAR) JV with JACK, ADA and sub 

consultant WADAN 
$ 5,045,118.00  

در تطبیق پروژه ها  $1969932مبلغ 

صرفه جویی صورت گرفته که بعد از نیل به 

اهداف پروژه به مؤسسات همکار تطبیق 

 کننده پرداخت نگردیده است.

بسته اول:     بدخشان، کندز، تخار، 

سمنگان، نورستان، کنر، فاریاب و 

 بغالن

Just for Afghan Capacity and 
Knowledge (JACK) 

$ 4,574,929.00  

در تطبیق پروژه ها صرفه  $213239مبلغ 

جویی صورت گرفته که بعد از نیل به 

اهداف پروژه به مؤسسات همکار تطبیق 

 کننده پرداخت نگردیده است.

بسته سوم:  هلمند، نیمروز، غور، زابل، 

 فراه، ارزگان و بادغیس

The Welfare Association for the De-
velopment of Afghanistan (WADAN) 
JV with CoAR, JACK, APA and STAR S 

$ 2,091,985.00  

در تطبیق پروژه ها صرفه  $429243مبلغ 

جویی صورت گرفته که بعد از نیل به 

اهداف پروژه به مؤسسات همکار تطبیق 

 کننده پرداخت نگردیده است.

 بانک جهانی تمویل گردیده است.-(EQUIP-ARTFنوت: تمام چهار بسته والیتی از طریق برنامه )
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تمویل بودجه مصرف شده توسط موسسات غیر دولتی از طریق ادارات سکتوری ضمایم:  

 وزارت های سکتوری: وزارت صحت عامه

 2112-1934بودجه مصرف شده توسط مؤسسات در جریان سال 

 جزئیات، سکتورها و موقعیت تطبیق پروژه ها

 مصارف به افغانی مؤسسات تطبیق کننده همکار والیات سکتورها

 پروژه صحت: وزارت صحت عامه

 SCA 194,370,000 وردک

 AADA 137,370,000 سمنگان

 BDN 126,369,000 سرپل

 MOVE 129,561,000 بادغیس

 157,206,000   فراه

 ACTD 224,808,000 هلمند

 SAF,MOVE 123,747,000 نیمروز

 CAF,MRCA 177,669,000 لوگر

 AADA, HEALTH NET TPO 581,571,000 ننگرهار

 SCA 132,810,000 لغمان

 CORD AID 128,193,000 زابل

 PU AMI 248,121,000 کنر

 SAVE THE CHILDREN 304,209,000 کندز

 IMC 145,350,000 نورستان
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تمویل بودجه مصرف شده توسط موسسات غیر دولتی از طریق ادارات سکتوری ضمایم:  

 مصارف به افغانی مؤسسات تطبیق کننده همکار والیات سکتورها

 پروژه صحت: وزارت صحت عامه

      

 BDN 305,862,00 بلخ

 ACTD 162,963,000 غور

 PU MAI , CAFÉ 232,845,000 دایکندی

 CORD AID 168,207,000 ارزگان

 MOVE WELFARE 165,186,000 کابل

 MMRCA,ORCD,BDN 303,753,000 غزنی

 MRCA,HEALTH NET NTPO 153,387,000 پکتیا

 OHPM, IMC 147,744,000 پکتیکا

 OHPM 137,826,000 خوست

 SAF 121,182,000 جوزجان

 AADA 180,177,000 فاریاب

 MARAN, MOVE  WELFARE 185,421,000 بامیان

 BARAN 159,999,000 کندهار

 CAF, AKF 382,812,000 بدخشان

 AADA 196,479,000 تخار

 BDN 190,779,000 بغالن

 BDN 245,556,000 هرات



حجم سرمایگذاری/مصارف به تفکیک موسسات غیردولتی خارجی  تطبیق کننده و تمویل کننده گان ضمایم:  

 

 

 

 ضمایم
 حجم سرمایگذاری/مصارف به تفکیک موسسات غیردولتی خارجی  تطبیق کننده و تمویل کننده گان

 





 جدول میزان مصارف به تفکیک مؤسسات خارجی  تطبیق کننده و تمویل کننده گان 

 2112-1934مجموع مصارف سال  

 )به دالر امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات 

 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                    009000,79  ROK/WFP- زراعت مردم کوریای جنوبی NEI 0 موسسه تغذیه و تحصیل بین المللی 

                       9000900  LP LE PELICAN NOG 9 خدمات اجتماعی MCCمردم فرانسه و امریکا به شمول  

                       0600206  0 همیسایه گان نیک بین المللی GNI صحت و  معارف کابل جی ان آی کوریای جنوبی 

                       9,00296  6 انجمن فدراسیون ملی یونسکو جاپان NFUAJ-K معارف انجمن فدراسیون ملی یونسکو جاپان 

                       0960907  2 مرسی مالیزیا MM صحت مرسی مالیزیا 

                   0309220002  
EU, UNOCHA, BPRM, ECHO, UNHCR, 

DANIDA, DIBP, UNWOMEN 
 0 انجمن مهاجرین دنمارک DRC خدمات اجتماعی

                    002020060  USAID خدمات اجتماعی CPI 7 کونترپارت انترنیشنل 

                         070272  HIDA معارف کانادا HA امید افغانستان , 

                       0200996  UNO/EPA معارف مرکز افغانستان شناسی پوهنتون نبراسکا 
اداره پروگرام های تعلیمی پوهنتون اوماهای نبراسکا برای 

 افغانستان
2 

                    00,970270  
اداره انکشافی سازمان ملل متحد ؛ نهاد تسهیل محیط زیست 

 UNDP-GEFجهانی 
 03 تحفظ حیات وحش wcs زراعت

                       0670000  
CHAIN DE L'SPOIR, MASALINA, PROPER 
FUND, FDS-SCAC, BRAGEAC, GDF-SUEZ 

 00 افغانستان آزاد AL صحت

                       7770329  WOLRD BANK, USIP, WFP, UNDP خدمات اجتماعی FGA 09 نسلهای آینده افغانستان 

                    009920,09  
 ,AFD, UNOCHAوزارت صحت عامه )بانک جهانی(، 

WFP, WHO 
 00 کورس های احیای طبی برای افغانستان MRCA صحت
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حجم سرمایگذاری/مصارف به تفکیک موسسات غیردولتی خارجی  تطبیق کننده و تمویل کننده گان ضمایم:  



 2112-1934مجموع مصارف سال  

 )به دالر امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات 

 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                       906072,  LRD MAIN OFFICE خدمات اجتماعی LRD Life For Releif amd Development 06 

                       0230269  02 انترساس INTERSOS خدمات اجتماعی وزارت خارجه ایتالیا 

                       0220600  00 کریتاس جرمنی CG خدمات اجتماعی کریتاس جرمنی 

                    0067,090,  USAID خدمات اجتماعی IMMAP 07 انسجام معلومات و مبارزه علیه مین پاکی 

                       06,0290  DANIDA  خدمات اجتماعی ، سفارت دنمارک DANNER DANNER 0, 

                    902390209  MRRD, OFDA, ،خدمات اجتماعی دفتر زوا هالند، وزارت خارجه هالند ZOA 02 زوا 

                   00063,0622  
ECHO, UNODC, UNCHR/QIP/PDM, SIDA, 

UNOCHA, SDC, DANIDA/HUM, RNE, 
UNICEF, JICA 

 93 داکار DACAAR خدمات اجتماعی

                       0,00062  MFP صحت، معارف  MP   90 مادران برای  صلح 

                       0260236  99 اطفال در معرض خطر CIC خدمات اجتماعی لندن، سفارت امریکا، موسسه اطفال توانای لندن CICکابل  

                       7290223  ASIA FOUNDATION, ADAM SMITH, GMIC خدمات اجتماعی AINA 90 مرکز کلتوری و مطبوعاتی افغان 

                         900333  96 بنیاد خیریه مینه MF خدمات اجتماعی اعانه های شخصی 

                    900370220  TDH, SDC, CRITAS GERMANY, SDC, EU 
خدمات اجتماعی، زراعت، 

 صحت
TDH 92 تیری دس هومس 

                       2090200  90 مرکز بین المللی اصالح جواری و گندم CIMMYT زراعت CIMMYTدفتر مرکزی  

                    0093002,0  BORDA GERMANY خدمات اجتماعی BORDA 97 انجمن بیرون مرزی تحقیقات و توسعه بریمن 

                       7600020  
KNH, OPM SWEDEN, TEAR AUSTRALIA, 
TEAR UK, LM, PRIVATE DONORS, PRIS-

MA, NL,OPM SWEDEN 

خدمات اجتماعی، معارف، 

 صحت
OPM 9 آپریشن مرسی افغانستان, 
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حجم سرمایگذاری/مصارف به تفکیک موسسات غیردولتی خارجی  تطبیق کننده و تمویل کننده گان ضمایم:  



 2112-1934مجموع مصارف سال  

 )به دالر امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات 

 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                    909070927  ECHO, SDC خدمات اجتماعی INSO 92 موسسه بین المللی مصونیتی برای موسسات غیر دولتی 

                       0020020  03 موسسه بین المللی زبانشناسی ثمر SIL معارف دفتر مرکزی ثمر 

                       0230,36  00 خیریه اطفال جنگ زده TCOW معارف افغان های مهاجر مقیم امریکا و اروپا 

                       2920,22  LA CHAINE DE LESPOIR 09انجمن امید  LC صحت و معارف مردم فرانسه 

                         ,00233  00 موسسه آرزو ARZU خدمات اجتماعی دفتر مرکزی امریکا 

                    002,0022,  MRRD, BORDA, BMZ, خدمات اجتماعی وزارت خارجه آلمان HELP-G  هلپHELP INGO 06 

                    00,260922  DAARTT معارف، خدمات اجتماعی UNسفارت ناروی، سفارت دنمارک،  
معاونت های دنمارک برای احیا و انکشاف تخنیکی 

 افغانستان
02 

                    00700000,  

 ,UNOPS ,AFDکمیسون اروپا ؛ هندیکپ انترنیشنل ، 

MOFA  &NORWAY  ,ECHO , SWISS 

SOLIDARITY 

خدمات اجتماعی، معارف، 

 صحت
HI 

 HANDICAPهندیکپ انترنییشنل 

INTERNATIONAL 
00 

                    7093900,0  
ورلد ویژن آسترالیا، امریکا، بریتانیا، کوریا، اتحادیه اروپا، برنامه  

 اوچا ملل متحد، دولت آسترلیا

زراعت، خدمات اجتماعی، 

 صحت، معارف
WVI  ورلد ویژنWORLD VISION 07 

                    007900266  
WHH, MISEREOR, AFGHANISTAN SCHU-

LEN, BMZ, AA,UNHCR, 

زراعت، خدمات اجتماعی، 

 معارف
WHH  ولت هونگر هیلفهWELTHUNGERHIFE 0, 

                    0060,0,20  
AFGHANISTAN SCHULEN, BMZ, BINGO 

LOTTO, GERMAN FOREIGN OFFICE, 
 02 اتحادیه معاونت برای مکاتب در افغانستان VUSAF معارف

                   0009300039  

DMFA, DFAT, JUSTIN HUSCHER, DFATD, 
DFID, THE FREE FOUNDATION, CIJ 
FRIENDS FUND, CARE USA, OCHA, 
DIBP, MRRD, GSK, AMESTO, EC… 

خدمات اجتماعی، زراعت، 

 صحت و معارف
CARE 63 پاملرنه 

                    002700730  
UNODC, IR-W, IR SWEDEN, IR MALAY-
SIA, IR AUSTRALIA, IR GERMANY, IR 

USA, IR UK, IR CANADA, UNODC 

صحت، معارف و خدمات 

 اجتماعی
IRA  60 اسالمیک ریلیف افغانستان 

                       2000923  PGRI صحت PGRI 69 خیریه حمایت سبز پارسیان 

                    007000370  
FAO, JICA, NHLP POULTRY, RADP-N, 

RADP-S, CLAP/MAIL/IFAD, RMLSP/IFAD, 
DCA, BROOK VETERNARY-UK, EU, 

 60 کمیته هالتد برای افغانستان DCA زراعت
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حجم سرمایگذاری/مصارف به تفکیک موسسات غیردولتی خارجی  تطبیق کننده و تمویل کننده گان ضمایم:  



 2112-1934مجموع مصارف سال  

 )به دالر امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات 

 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                    7032202,, 
دولت کانادا، کریتاس جرمنی، انگلستان، کوریا، سی آر اس، دولت 

 DFIDنیوزیلند، کریتاس نیوزیلند، اتحادیه اروپا، دولت کانادا، 

معارف، خدمات اجتماعی و 

 زراعت
CRS 66 خدمات خیریه کاتولیک 

                         09029, 
صندوق مشترک سازمان متحد دفتر هماهنگی امور دوستانه، ایکو 

 و افغان اید
 RELEIF INTERNATIONAL 62ریلیف انترنیشنل   RI خدمات اجتماعی

                    000090290 
Usaid, Wfp , Give Well and Government of 

Netherland 
 GAIN صحت

 Global Allianceاتحاد جهانی برای بهبود تغذیه 

for Nutrition 
60 

 WWI خدمات اجتماعی موسسه بین المللی زنان در خدمت زنان ، امریکا 0092,0327                    
 Women forموسسه بین المللی زنان در خدمت زنان  

Women International 
67 

                       0900036 JVC صحت JVC 6 جاپان رضا کاره نریواله تولنه, 

                       0,00006 DANIDA صحت DAC 62 کمیته دنمارک  برای افغانستان 

                       ,220,93 
Dupree Foundation, GIVE2ASIA, OSA, 

TAF, SDC, RNE 
 23 مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی ACKU معارف

                       2200907 JRS معارف JRS 
 Jesuit Refugeeجس ویت ریفوجی سرویس 

Services 
20 

                    606620229 
NORAD, WFP, GIZ, SCA, NORWAY EM-

BASSY, 
 NAC خدمات اجتماعی

 Norwegianکمیته ناروی برای افغانستان 

Afghanistan Committee 
29 

                         9,037, AMYAL صحت AMYAL 20 امیال 

                    000370392 
سفارت ناروی، سفارت سویدن، همکاری های انکشافی سویس، 

 سفارت انگلستان، وزارت خارجه فنلند
 26 شبکه تحلیلگران افغانستان AAN خدمات اجتماعی

                    006030,29 
KNH , Finish Gove, TEAR FUND UK, TEAR 

AUSTRALIA, CBM, TEAR FUND NZ, 
LIGHT FOR THE WORLD, 

 22 سرف افغانستان SERVE معارف

                         200073 PBK Italina معارف PBK 20 همکاری برای اطفال معیوب کابل 

                   0000200,,0 USAID معارف FHI 003 27 موسسه بین المللی صحت فامیلی 
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حجم سرمایگذاری/مصارف به تفکیک موسسات غیردولتی خارجی  تطبیق کننده و تمویل کننده گان ضمایم:  



 2112-1934مجموع مصارف سال  

 )به دالر امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات 

 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

 ,2 انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال FMIC صحت دولت فرانسه ، دولت افغانستان 0000290360                   

                   0000070602 MRRD-WORLD BANK, خدمات اجتماعی ACTED 22 اکتید 

                    009220066 
د آسترالیا هیواد د مهاجرت او سر حدونو ساتنی دیپارتمنت, 

DFID ,UNOCHA, WORLD BANK 

خدمات اجتماعی، زراعت و 

 معارف
CFA 03 مساعدت برای اطفال 

                       0630303 CAI-US معارف CAI 00 انستیتیوت آسیای مرکزی 

                    906920079 
USAID, AUSTRALIAN EMBASSY, BRITISH 

COUNCL, GIZ, MOSAWAI FOUNDA-
TION… 

 09 فیروز کوه TMT خدمات اجتماعی

                       0070003 
CWS - JAPAN, PWS&D, AFP, CAID, COS, 

UMCOR 
 00 خدمات اجتماعی جهان در آسیا CWS- ASIA معارف، خدمات اجتماعی

                   0000390720 
USIAD, TAF, DFAT, FCO, INL, DUTCH 

EMBASSY, EU, AUSDFAT, CARNEGIE, 
DFID, US EMBASSY 

 06 موسسه بنیاد آسیای TAF خدمات اجتماعی

                       2920020 
US STATE DEPT AND COLOMBO PLAN, 

COM, HOS, IOM, US STATE DEPRT-
MENT, TEAR AUSTRALIA, RSN 

 02 موسسه بین المللی هاجر HAGAR خدمات اجتماعی

                    20,690670 
هلویتاس، اداره سویس برای کمک و همکاری بین المللی، اداره 

 انکشافی لیختن شتاین،
 00 هلویتاس HELVETAS خدمات اجتماعی، زراعت

                    002020770 DANIDA, EU, GERMANY GOVT, خدمات اجتماعی ME0 MIS-
SION EAST 

 07 میشن ایست

 ,0 زنان کانادا برای زنان افغانستان CW6W معارف دفتر مرکزی در کانادا، بنیاد آسیایی 0700762                       

 ,WFP, NHLPدفتر مرکزی لندن و فرانسه ,  ,003030,2                    
خدمات اجتماعی، زراعت، 

 معارف و صحت
MHI 02 مسلم هندز انترنیشنل 

                    203230700 
NDI, USAID, AUS-AID, DEPARTMENT OF 

STATE, CPI 
 73 انترنیوز INA خدمات اجتماعی

                   0903320002 

وزارت خارجه ناروی، دولت امریکا، انگلستان، آسترلیا، کانادا، 

سویس، اداره مواد مخدر بین المللی و قانون امور اجرایی، اداره 

انکشافی همکاری های ین المللی سویس، بانک انکشافی، اداره 

, UNODC, NOREM, SIDA, SDCانکشافی آغا خان، 

DFID, DFAT, MRRD..& , 

خدمات اجتماعی، زراعت، 

 معارف و صحت
AKF 70 بنیاد آغا خان 
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 2112-1934مجموع مصارف سال  

 )به دالر امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات 

 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                   02009,000, 

WAD/USA, WAD-GERMANY, IRISH, CFP , 
CANADA GOVT, DFID, AAR-JAPAN, 

GFFO GERMAN, NORWAY, FINLAND, 
RNG, GAGP, PMWRA, CWD PRWRA, 

 79 هلو ترست THT خدمات اجتماعی

 70 افغان ترک چاغ ایجوکیشنل ATCE معارف مردم ترکیه و افغانستان 200,00276                    

                   9207200202 MSF صحت MSF 76 داکتران بدون سرحد 

                    903230669 EC Y2, PRM, PRM SAFEE خدمات اجتماعی WCC 72 موسسه کانادا برای اطفال متاثر از جنگ در افغانستان 

                    600090270 

 ,LANDELL MILLS, CIAAمساعدت اروپا، 

UNOCHA, CDC-FRENCH MOFA ,ECHO, 

AFD, 

زراعت، خدمات اجتماعی، 

 صحت
Solidarites 70 موسسه سولیدریتیز 

                       9060067 Sozo USA 
صحت، معارف و خدمات 

 اجتماعی
SOZO 77 سوزو انترنیشنل 

                       ,0,00,0 AFD, OFID FRENCH EMBASSY, ALEM, معارف AFRANE 7 افرن, 

                       2070327 ADRA خدمات اجتماعی ADRA 
Avantest Development and Relief 

Agency 
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                         0,0233 Label Step خدمات اجتماعی Label Step 3, لیبل ستیپ 

                    000960900 GLOBAL PARNTERS 
خدمات اجتماعی، معارف، 

 زراعت، صحت
GP 0, گوبل پارتنرز-موسسه همکاران بین المللی 

 9, موسسه خدمات جهانی پوخنتون های کانادا WUSC معارف حکومت کانادا 7070702                       

 0, موسسه امدادی افغانستان ARO معارف افغان های مقیم ایاالت متحده امریکا 200290                         

 دولت امریکا و کوریای جنوبی 9000270                       
معارف، خدمات اجتماعی، 

 زراعت و صحت
IACD 6, انستیتیوت فرهنگی انکشافی آسیا 

                    900670072 CAI 
صحت، معارف و خدمات 

 اجتماعی
CAI 2, کمک های آسایش جهانی 

 0, انجمن تقویه و انکشاف افغانستان VAF معارف، خدمات اجتماعی دفتر مرکزی 000302                         
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 2112-1934مجموع مصارف سال  

 )به دالر امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات 

 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                    002320600 USA خدمات اجتماعی ATC 7, اداره مشاورین تخنیکی افغان 

                         200623 Private خدمات اجتماعی OHF خانه ارفان ,, 

 2, گودویف GWI خدمات اجتماعی دفتر مرکزی 00,0270                       

                       0720376 CT Trifensein Germany صحت GMS 23 خدمات طبی آلمان 

 20 تسکین برای اطفال Solace صحت مردم امریکا 990006                         

                       0360,00 DFID خدمات اجتماعی ACAA 29 موسسه افغانستان و آسیای میانه 

                       6,60332 
EU/CORDAID, OXFAM, DUTCH MOFA, 

RNE, CORDAID, 
 20 کوردید Cordaid خدمات اجتماعی

                       09,0023 Italian Ministry of Foreign Affairs خدمات اجتماعی CIAI 26 کمک های ایتالیا برای اطفال 

 22 ماموریت کمک اقتصادی انکشاف دهات افغانستان MADERA زراعت، خدمات اجتماعی ,  بانک جهانیAFD, WFPاتحادیه اروپا,  00002,,90                    

                       6900226 Cap Anamur صحت Cap Ana-
mur 

 20 کپ انامور

                    0006607,, JPF, RKK صحت و خدمات اجتماعی JEN 27 انجو اظطراری جاپان 

                    009,00,02 
MRRD, CHF, ECHO, WFP, EU-CZDA, 
GERMAN CONSULATE, CZDA, EU 

 ,2 انسان در غربت PIN خدمات اجتماعی

                    006220703 

European Commission, ENICEF, US EM-
BASSY, LINDA NORGROVE FOUNDA-

TION, BODY SHOP, LEWIS, WARCHLID 
HOLAND 

 22 طفل جنگ زده انگلستان WC/UK خدمات اجتماعی

                    000000722 
وزارت امور اقتصادی و انکشاف جرمنی، وزارت خارجه جرمنی، 
WHO, JUH INTERNATIONAL, CHF-OCHA 

 033 کمک های بین المللی یوهنیتر JUH صحت و خدمات اجتماعی

                   9700000700 

DFAT/ Australia, MEMBER OF POOL 
FUND, UNOCHA, WFP, SCUS, BPRM, 

SCI, OFDA, UFPA, OF AUSAID, SCI-UK, 
UNICEF, MOPH, DFID, SIDA, FOCUS, 

ECHO, NPCL, JAPAN, SC-ITALY, DFATD 
AUSTRALIA, 

خدمات اجتماعی، معارف و 

 صحت
SCI 030 موسسه حمایه اطفال افغانستان 

                    
000930029 

UCC, MCCN, GMGB, Individual Dona-
tions and Project Income, TEAR AUS, 

TEAR UK, 

صحت، معارف و خدمات 

 اجتماعی
IAM 039 هیءت معاونت بین المللی 
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 2112-1934مجموع مصارف سال  

 )به دالر امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات 

 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

 093 آکسفام جی بی OXFAM GB خدمات اجتماعی OXFAM GBوزارت احیا و انکشاف دهات، دولت هالند  000000222                    

                    000,306,3 DDG, SIDA, DANIDA, UNOPS خدمات اجتماعی DDG 090 ماین پاکی دنمارک 

                       9200709 Women Foundition معارف WF 099 بنیاد زنان 

                    907060077 Cure صحت Cure 090 شفاخانه کیور بین المللی 

                       02,0,32 WFP 
زراعت، معارف و خدمات 

 اجتماعی
SFL 096 شلتر فار الیف 

                    ,0270009, WHO,WFP, GLOBAL FUND, CORD AID صحت معارف HN TPO 092 شبکه صحی بین المللی اداره کلتور عمومی مدنی و روانی 

 090 انجمن حمایت از زنان و کودکان مستمند افغانستان KAUSSAR خدمات اجتماعی زنان افغان مقیم آلمان 6,,000                         

                       0260320 US Embassy, Kabul معارف ACIE 097 شوری های امریکا برای تعلیمات بین المللی 

                    900200222 
اکشن اید انگلستان، آسترلیا، ایتالیا، یونان، بانک جهانی، دولت 

 استرالیا ، دولت انگلستان
 خدمات اجتماعی زراعت

AAA 
(Action 

Aid) 

 ,09 اکشن اید

                    006970929 

Kabul US Embassy, Nowzad Charity UK, 
DANNER, CW1W,WCC,Candian Women 
for Women, IOM, Sayara Strategis, Parsa 

Accounts and Individual DONORS 

خدمات اجتماعی ، زراعت و 

 صحت
PARSA 092 فزیوتراپی و مساعدت احیا مجدد برای افغانستان 

                    0006,0639 USAID صحت JHPIEGO 003 موسسه خیریه بین المللی صحی تعلیمی جان هاپکنز 

                       0,60070 CA (Christian Aid) خدمات اجتماعی CA 000 کریسشین اید 

                         600,,0 GFL Canada زراعت GFL 009 باغها برای زندگی 

                    002320600 USAID خدمات اجتماعی ICMA 000 انجمن بین المللی مدیریت شهری 

                    0097200,0 GPF/MOFA, JICA, WCRP معارف خدمات اجتماعی SVA 006 انجمن داوطلبان شانتی 

                              093 Private معارف CGR 002 شورای روابط جهانی 

                   0900200030 USAID صحت MSH 000 موسسه علوم اداری برای صحت 

 007 موسسه نی قلعه NQA معارف و خدمات اجتماعی دونر های انفرادی در کشور سویس 6900,62                       

                         000333 LINDA FOUNDATION معارف PI 00 موسسه پلن اینک, 

 002 مید ایر MEDAIR خدمات اجتماعی صحت کمک اروپا ، مید ایر 900900992                    
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سکتور و نوعیت خدمات 

 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                    903030960 
 DFID, CONCERNاتحادیه اروپا ، کمک های ایرلند 

World Wiide 
 020 موسسه کنسرن جهانی CWW خدمات اجتماعی

 027 موسسه کیندر برگ انترنشنل KBI خدمات اجتماعی تمویل خصوصی که بی آی 0090,29                       

 ,02 موسسه حمایت و تعلیم و تربیه افغانها ASET خدمات اجتماعی و معارف امریکا، انگلستان و چرمنی  770,27                         

                   0700070,72 USAID, IBRD- WORLD BANK, خدمات اجتماعی IRD 022 موسسه بین المللی مساعدت و انکشاف 

                   020,600260 
NMFA,NORAD,EC,OCHA,ECHO,SIDA,UN

HCR,DANIDA 
 003 موسسه هیئت ناروی برای مهاجرین NRC خدمات اجتماعی، معارف

                    000920067 
 MERCY UAE,HWCدفتر مرکزی امارات متحده عربی , 

BAHRAINهالل احمر امارت ، هیومن اپیل استرالیا , 
 000 موسسه جمعیت کمکهای  انسانی HAS خدمات اجتماعی و معارف

 009 موسسه کمیته امداد امام خمینی IKRF خدمات اجتماعی و صحت ایران-دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی 060306,                       

                   90070,0062 
SIDA,SCA Fundrising,WHO,SIDA,MI CAN-
ADA,RADIO AID, POST CODE LOTTERY 

خدمات اجتماعی، صحت، 

 معارف
SCA 000 موسسه کمیته سویدن برای افغانستان 

 006 موسسه هیته الغاث االسالمیه العالمیه IIRO خدمات اجتماعی دفتر مرکزی عربستان سعودی 600706                         

                    006030990 
UHNCR, FES Organization,  وزارت همکاری های

 اقتصادی المان ، وزارت خارجه المان
 002 موسسه میدیا سنتر فار افغانستان MCA خدمات اجتماعی

 AFRANE خدمات اجتماعی سفارت فرانسه 00333                           
DEV 

 000 موسسه انکشافی افرن

 007 موسسه چیزوی CESVI خدمات اجتماعی و معارف وزارت خارجه ایتالیا 6,60003                       

 ,00 موسسه گروه بین المللی بحران ICG خدمات اجتماعی دفتر مرکزی در بروکسل 20277,                         

                         030030 DFID خدمات اجتماعی ACAA 002 موسسه افغان و آسیای میانه 

 073 موسسه بین المللی روانشناسی IPSO خدمات اجتماعی و صحت GIZوزارت خارجه جرمنی، کمیسیون اروپا ،  ,90027009                    

 070 کمک های خیریه فالن تراپی SPT صحت ازپول شخصی رئیس موسسه 033                              

-EMERGEN صحت ازطریق دفترمرکزی ایتالیا 003200023                    
CY 

 079 ایمرجنسی

 070 اطفال به ما نیاز دارد KBU صحت دفترمرکزی آلمان 600300,                       
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 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات 

 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                    9000,0392 
CHOICE FUND, 

SIDA,FINLAND,DFID,DANIDA,NORAD… 
 076 میریستوبس بین المللی افغانستان MSI صحت

 072 خیریه وانکشافی آریوب ADWG صحت دفترمرکزی اعانه کشور سویس ,2,060                         

 070 ابتکارمواد غذایی کوچک MI صحت دولت کانادا 9090320                       

 077 ستاره صبح MSD صحت، خدمات اجتماعی دفترمرکزی امریکا 9220239                       

 دفتر مرکزی 609760022                    
زراعت، خدمات اجتماعی، 

 صحت
AGF 07 موسسه الغرافه, 

 دفتر مرکزی موسسه 600306                         
صحت، خدمات اجتماعی، 

 معارف
GAAC 072 کمیته آلمان برای اطفال افغان 

 0,3 بنیاد مطمین تعلیمی برای مهاجرین RET معارف دولت لختن شتاین 20,06,7                       

                       2030220 
MOTUL CORAZON-SNI GERMANY, 

SNG,HEI,SNI,UNHCR,Child Cry TSC USA, 
WFP,CAOSON 

 0,0 موسسه شلتر نو انترنشنل SNI خدمات اجتماعی و معارف

                       ,090000 AFD خدمات اجتماعی اداره انکشافی فرانسه در افغانستان GERES 0,9 موسسه گروپ انرژی تجدید، محیط زیست و همبستگی 

                    00007076, DFID GG خدمات اجتماعی BBC MA 0,0 موسسه بی بی سی میدیا اکشن 

                    603900970 

ایکو، مساعدت های اروپا، 
ECHO,AFD,CHF,UNOCHA, CIAA, 

LANDELL MILLS 

 0,6 موسسه سولیداریتی انترنشنل SI خدمات اجتماعی و زراعت

 0,2 موسسه دست های کمکی برای کمک و پیشرفت HHRD خدمات اجتماعی دفتر مرکزی امریکا 0200300                       

                    007,90,32 OFDA خدمات اجتماعی IMC 0,0 موسسه هیئت صحی بین المللی 

 0,7 موسسه خیریه میرمن AWO خدمات اجتماعی سازمان زنان افغان در کانادا 030333                         

 ,,0 موسسه مرکز برای متشبشین خصوصی بین المللی CIPE خدمات اجتماعی صندوق اعطای ملی برای دموکراسی 20007,0                       

                    20,230099 USAID خدمات اجتماعی IESC 0,2 انترنشنل اکزیکتیف سرویس کارپس 

-BARAKAT معارف ایاالت متحده امریکا 30920,                         
A 

 023 برکت افغانستان

 020 همبستگی بلجیم با افغانستان SAB معارف معاونت زیالند جدید و دولت شاهی بلجیم 62700,6                       

                         960000 FHF صحت HCI 029 روابط و همدردی انسانی بین المللی 
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 موسسات غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                         770933 gvs خدمات اجتماعی GVS 020 مکتب سبز قریه 

 TIE TRUST IN EDUCATION 026 معارف از طرفشا&ردان مکاتب ایاالت متحده امریکا تمویل می&ردد 020633                         

                    003720902 Miseroer, Caritas, GLRA Germany صحت LEPCO 022 لیپکو 

                       2000770 DTRA صحت CHS 020 مرکزخدمات بشری 

 027 کمیته کمک های طبی وبشری برای افغانستان CPHA صحت دفترمرکزی آلمان 0920239                       

 ,02 جامعه کمک کننده جورج GDWS صحت دفترمرکزی آلمان 2360330                       

 022 خیریه طبی JWA صحت دفترمرکزی 00326                           

 933 موسسه افغانستان فردا AD معارف دفتر مرکزی 9090937                       

 930 موسسه محمد بن راشد آل مکتوم برای امور خیریه MBR خدمات اجتماعی دفتر مرکزی ,0320,0                       

                       032060, GIZ, WFP خدمات اجتماعی RF 939 موسسه بنیاد روپانی 

 930 موسسه نیکو NICCO معارف دفتر مرکزی 03607,2                       

 936 موسسه چشمان عقاب EEI معارف اعانه شخصی 733                              

 932 موسسه آموزشی و تحصیلی در افغانستان SSA معارف اعانه شخصی 990                              

 مجموع  2,20,670670                 
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 جدول حجم سرمایگذاری/مصارف به تفکیک موسسات غیردولتی داخلی  تطبیق کننده و تمویل کننده گان

)به دالر  2112-1934مجموع مصارف سال 

 امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

            007700027  AMOR  صحت  AAHO  4 موسسسه صحی امور افغان 

                  00660  AHO  صحت  AHO  2 صحت افغان 

                  00933  CTTC  صحت  CTTC  3 مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان 

                 920396  WFP  خدمات اجتماعی  ASAARO 
موسسه بازسازی  امور اجتماعی و زراعتی برای  

 افغانها
1 

               0060309  AADO  تعلیم و تربیه  AADRO  5 انکشافی  و بازسازی  اقغان استرالیا 

                 ,,0223  USIP  خدمات اجتماعی  OHRD  8 انکشاف منابع انسانی 

                 030097  AFCACO  تعلیم و تربیه  AFCACO  1 هماهنگی اقغانها علیه فساد 

               9220300  DEFID  زراعت  KRA  6 کندز بیارغونی  موسسه 

                 220909  CORD AID-EU  زراعت  STSRS  0 احیای بازسازی  مهارتها و بازسازی 

               0900992  WFP-UNHCR  خدمات اجتماعی  RRAA  49 احیای مجدد انصار برای افغانستان 

               0770029  CPI/USAID  خدمات اجتماعی  DAO  44 موسسه انکشاف وتوانایی 

            000000,79  COLOMBO PLAN  صحت  SHRO  42 موسسه  صحی  و احیای مجدد شهامت 

                 0009,0  JAMES ROLFE D,D,S  صحت  ADRPO  43 خیریه نجات دندان 

          9007790799  GAVI/HSS  صحت  AADA  41 مؤسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان 

               0330902  OXFAM NOVIB-WHH  زراعت  PRB  45 موسسه خیریه پی اربی 
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)به دالر  2112-1934مجموع مصارف سال 

 امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

               2730226 
 ASDHA-TAWANMANDI-EC-

BZFO 
 33 موسسه حما یت از زنا ن میدیکا افغا نستا ن  WSO-MA  صحت 

                     900  WESSDO  صحت  WESSDO  31 موسسه انکشافی اقتصادی و اجتماعی بانوان 

                 090209  CISDA  صحت  OPAWC  35 موسسسه ارتقای توانمندی های زنان 

                 070622  WHO  صحت  GIA  38 موسسه تقویه حکومت داری  افغانستان 

               0960900  UNESCO  صحت  SMSO  31 موسسه خدمات صحی سها 

                 260773  COLOMBO PLAN  صحت  ARCO  36 امداد افغانها 

                  70090  ACTD  صحت  IDO  30 موسسه ابتکارات برای انکشاف 

                 730977 
 CH2MHILL- MASSEY UNIVER-

SITY-ABADE-JPIEGO 
 19 حفاظت و تحقیقات صحی  HPRO  صحت 

                 000623  BLHDO  صحت  BLHDO  14 موسسه انکشاف صحی پل زنده گی 

                 0,0600  TB REACH  صحت  &ACREOD 
موسسه تحقیق وتقویه جامعه ا فغانی برای  

 انکشاف
12 

               0320007  MoPH/BDN  صحت  OCCD  13 موسسه هماهنگی و توسعه جامعه 

            000000070  MMRC-A-MoPH-WHO  صحت  MMRC-A   11 افغانستان -کورسهای مدیریت صحت  و ریسرج 

            000220022  FGGO  صحت  ASMO  15 موسسه بازار یابی اجتماعی افغان 

                 030333  EDHI  صحت  EDHI  18 موسسه تعلیمی و انکشاف صحی 

          0307230903 
 UNICEF-MOPH-WHO-WVA-
OCHA-JOHANMTER-WFP-

UFPA-MOPH/GF 

 11 مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان  ACTD  صحت 

                 000607  AFF  صحت  CFAFO  16 همکاری برای آینده افغانستان 

            600770726 
 MoPH-USAID-SCI-WB/MoPH-

MSH-GF/MoPH 
 10 همبستگی خانواده های افغان  SAF  صحت 
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سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

            907790302  SCI-GAV-CORDAID-MoPH  صحت  HADAAF 
افغانستان لپاره د بشری او پبرمختیایی مرستو  

 اداره
59 

               6000207  GLOBAL FUND-WB-IDA  صحت  OTCD  54 همکاری های تخنیکی  برای انکشاف افغانستان 

                 970203  KAAO  صحت  KAAO  52 موسسه  خدمت  الهاجری الرابیعه 

               0300679  MMCO  صحت  MMCO  53 گرحنده خیریه روغتیایی موسسه 

                 9,0,02  MoPH/WB  صحت  RHDO  51 موسسه بشردوستانه انکشافی نجات 

            909220207 
 GLOBAL FUND-USAID-PCH/

MoPH-WB/MoPH-RI/EU- 
 55 شبکه باز توانی و امداد بوعلی  BARAN  صحت 

               0200006 
 Swis relief creditinfo group Ora  

int/ nederland 
 58 دافغانستان بیاودانول اوطبی مرستی  DARMAN  صحت 

                     223  ASHRO  صحت  ASHRO 
د تولنی د صحی اوتحقیقاتی  وضع  سوا لی لپا  

 ره موسسه
51 

               0070223 
 CRITAS G-NCA-MoPH-

COLOMBOPLAN 
 56 موسسه نجات سنتر  NDRC  صحت 

               9360026  MCC  تعلیم و تربیه  HTAC  50 کمک به اطفال افغانستان 

               02,0272  GF/MOPA  صحت  HSDO  89 مراقبت های صحی انکشاف اجتماعی 

            902020239  US EMBASSY  خدمات اجتماعی  DAFA  84 موسسه ماین پاکی دافا 

                  70700  CP/USID  خدمات اجتماعی  CAHPO  82 عمل اجتماعی برای التیام فقر 

               0090333  British Embassy-CPI  خدمات اجتماعی  ORSTW  83 تحقیق وآموزش مهارتها برای زنان 

               6900,62  Swiss Donors  صحت  NQA  81 موسسه نی قلعه 

                 960333  LNF  خدمات اجتماعی  SCAWNO  85 پشتیبانی ورفع نیازمندیها اسفال وزنان افغان 

                 000067  US EMBASSY  خدمات اجتماعی  OLSFG  88 خدمات محلی ونسلهای آینده 

اهداف پالنی بخش چهارم:  
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سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

            00290023,  HIH-HIH/AU-DFID/HIH-MCC  خدمات اجتماعی  HIHAO  81 دست به دست افغانستان 

               667020,  WHH-OXFAM GB  خدمات اجتماعی  AHEAD  86 همکاری برای صحت معارف وانکشاف 

                  90203  FGF  خدمات اجتماعی  FGEO  80 توانمندی نسل های اینده 

                  70233   PRIVAT DONORS-ACSFO  خدمات اجتماعی  WYSC  19 مرکز حمایوی زنان وجوانان 

               00,0200  MCC  خدمات اجتماعی  CRDSA  14 هماهنگی توسعه وبازسازی افغانستان 

                 220009   USIP  خدمات اجتماعی  WMSSO  12 خدمات اجتماعی پیام بانوان 

                  ,0333  WMSSO  خدمات اجتماعی  WMSSO  13 خدمات اجتماعی پیام بانوان 

                 290300  UMCA/RPA  صحت  UMCA/RPA 
مرکز طبی واحد برای افغانه وپروگرام بازسازی  

 افغانستان
11 

            600020223  WFP  خدمات اجتماعی  HAALO  15 همت افغان دکرنی اومالداری موسسه 

               6320306  COLOMBO PLAN  صحت  KOR  18 ختیخ بیا رغونی موسسه 

               0700700  WHO  صحت  SHRDO  11 احیا وانکشاف خدمات صحی 

            90,2,0627  MoPH/KIT  صحت  SRTSO  16 موسسه اموزش وپزوهش راه ابریشم 

                  60293  RCY  خدمات اجتماعی  RCY  10 بازسازی جوانان 

                  002,2  PEDO  خدمات اجتماعی  PEDO  69 موسسه  تعلیم وتربیه صلح 

               0000602  TAWANMAND  خدمات اجتماعی  RWDOA  64 موسسه بازسازی وانکشاف رفاه افغانستان 

               0,00029  NED  تعلیم و تربیه  TEO  62 تعلیمی وتربیتی 

            ,03,70292 
 MoPH-WB/MoPH-WHO-

UNESCO-WFP 
 63 موظبت خانواده افغان  CAF  صحت 
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سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

               20,0090  USAID  تعلیم و تربیه  OAAA  61 موسسه تعلیمات  عالی هنر ها و معاری افغان 

            003660702  MRRD-NCA  خدمات اجتماعی  GRSP  65 مؤسسه پروگرام های دهاتی غزنی 

                 00020,  WHO  خدمات اجتماعی  WHO  68 موسسه دریچه امید 

            700690200 
 MoPH-MoPH-SAVE THE CHIL-

DREN-WORLD VISION 
 61 بهزیستی تحرک  MWO  صحت 

          0203020020 USAID/MOPH-WB  صحت  BDN  66 شبکه انکشافی باختر 

               0000202  DRC-WCC  صحت  tsheo  60 موسسه خدمات صحی تابش 

            000,20002  CAI  تعلیم و تربیه  SKO  09 موسسه ستاره عرفان 

               9020093  NED-INL/NED  صحت  SSAWO  04 دافغان میرمنو او تولنیزو خدمتونو موسسه 

               2200020  COLOMBO PLAN-UNDCO  صحت  KOR  02 ختیز بیا رغونی موسسه 

               0090200  MCPA  خدمات اجتماعی  MCPA  03 اداره پالنگزاری برای پاکسازی ماین ها 

                 000392  SIDA  خدمات اجتماعی  IWA  01 دیده بان شفافیت افغانستان 

                 970706  UNDP  زراعت   
MDAO 

 05 مثمر زراعتی او انکشافی موسسه 

                  00033  HBS  خدمات اجتماعی  RSCO  08 موسسه فرهنگی واجتماعی رنگین کمان 

                 920220  UNDP  خدمات اجتماعی  HAMCO  01 کمک های بشری برای مادرن واطفال 

               0630,6,  SEO  خدمات اجتماعی  SEO  06 موسسه  توانمند سازی جامعه 

                 070233  AERSSO  خدمات اجتماعی  AERSSO  00 تحقیق تعلیمی وحمایت علمی افغان 

                 200,23  THRIA  خدمات اجتماعی  AWUDO  499 د افغان میرمونو دیوالی پرمختیا یی موسسه 
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)به دالر  2112-1934مجموع مصارف سال 

 امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

               020006,  RORA  زراعت  RORA  494 موسسه امداد احیاومجدد افغانستان 

               7070020 
 WFP - FAO - IDCO - UNCIF -

WHH 
 492 بازسازی وتحفظ برای افغانستان  AREA  خدمات اجتماعی  زراعت 

            000270,27  USIA/JHPIEGO  صحت  ASMO  493 موسسه بازاریابی اجتماعی افغان 

               0220,60 
 OSA-CARE INTERNATIONAL-

HBS 
 491 نهاد تحقیقاتی زنان واطفال  WCLRF  خدمات اجتماعی 

            200930,02 
 MIAL-MoHE-CAID-NCA-USAID-

DKH-NCA/CHF 

زراعت  تعلیم وتربیه  خدمات  

 اجتماعی
 ADA  495 انکشاف افغان 

               0030202  NED-GCI-  خدمات اجتماعی  DSAWCO  498 موسسه انکشاف وحمایت زنان وکودکان 

               6630770  EC-ALMAN EMBASSY  خدمات اجتماعی  RCDC  491 موسسه انکشاف  ظرفیت های 

               2000232  CHI 
صحت  تعلیم وتربیه  صحت  

 خدمات اجتماعی
 AIL  496 انستیتویت امورشی افغان 

               9,00223  US EMBASSY  خدمات اجتماعی  ACHCO  490 موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان 

               03902,0  WHH-GIA -GIZ- TAF  خدمات اجتماعی  ASHIANA  449 موسسه همکار ی برای اطفال افغانستان 

                 900,09  UNDP  خدمات اجتماعی  AOA  444 افغانستان واحد 

               002000,  UNDP-IMO/CCI  خدمات اجتماعی  CPDO  442 دسولی او ترقی لپاره  د همکاری موسسه 

               66,0032  FOSL-IMS-IMO-UNESCO  خدمات اجتماعی  ANGO  443 نسل نوین افغانستان 

            00,230270  OMAR  خدمات اجتماعی  OMAR  441 موسسه ماین پاکی امر 

            00,900623 
 MoPH-CORDAID-WFP-SCI-
WHO- UNECIF-AHDS- OHW 

 445 خدمات صحی وانکشافی افغان  AHDS  صحت 

            002070090  WB/MoPH  صحت  OHPM  448 اداره انکشاف صحت 

            002230232 

 ACSEN-ANA-TAWANMANDI-
CAFOD-C-AID-CPI-OXFAM GB- 

TDH- TETRA TEACH-
USEMBASSY 

 440 مرکز تعلیمی زنان افغان  AWEC  خدمات اجتماعی 
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 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                 930,,0  UN WOMEN  خدمات اجتماعی  NAWA  419 موسسه زنان افغانستان نوین 

                  00003  JSHROA  خدمات اجتماعی  JSHROA  414 عدالت خواهان حقوق بشر در افعانستان 

                 900760  CPI-WSAWADO-USIP-  خدمات اجتماعی  WSAWADO  412 رفاه وحمایت زنان معلول 

                  60302  APDA  خدمات اجتماعی  APDA  413 موسسه بشویق صلح  ودمکراسی 

                 020233  BF  خدمات اجتماعی  BF  411 موسسه بنیاد بیات 

                  90092  THRA  خدمات اجتماعی  ADVS  410 د افغان معلولینو  اواسیب  پزیرو تولنه 

                 000,33  OAHS  خدمات اجتماعی  OAHS  459 خدمات بشر امید  افغانستان 

                  ,0,02  OXFAM GB  خدمات اجتماعی  IJO  454 مشارکت وعدالت 

                 000233  DI /ACSEN  خدمات اجتماعی  NSDO  452 اجتماعی وانکشای  راه نوین 

               0320267  UNHCR-MMC-WORLD VISION  خدمات اجتماعی  WASSA  453 خدمات اجتماعی زنان 

               2020020  UNHCR  خدمات اجتماعی  APA  451 افغان پالنیگ اجنسی 

                 030333  MSSRO  خدمات اجتماعی  MSSRO  455 موسسه خدمات اجتماعی و بازسازی مارکوپولو 

               9020302  HCS-ACSEN-CPI  خدمات اجتماعی  SO  458 موسسه شهدا 

                  ,0300  SRMO  خدمات اجتماعی  SRMO  451 مصونیت وکاهش بحران 

                 ,20003  UNHCR  خدمات اجتماعی  WASTA  456 خدمات اجتماعی وتخنیکی وطن 

                     900  APWO  خدمات اجتماعی  APWO  450 رفاه عامه افغان 

               9090993  BMZ  خدمات اجتماعی  MA  489 میدکا افغانستان 

                  20929  CARITAS GERMAN  خدمات اجتماعی  AOAD  484 دسترسی برای  اشخاص دارای معلولیت 

                 ,00773  US EMBASSY  خدمات اجتماعی  CPAU  482 همکاری برای صلح  وهم بستکی 

               0330227  SWEDAN  خدمات اجتماعی  FEFAO  483 اجتماع انتخابات ازاد و عادالنه افغانستان 
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سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

               0270002  UNHCR  خدمات اجتماعی  AGHCO  481 ادراه هماهنگی  کمکهای همه گانی  افغان 

               6,90333 
 PWJ-TAWANMANDI-ACBAR-

DFID 
 485 اداره هماهنگی کمک های  برای  افغان ها  ACBAR  خدمات اجتماعی 

               9300002  US EMBASSY  خدمات اجتماعی  SYDO  488 انکشاف  ورزش جوانان 

                 670,22  UNHCR  خدمات اجتماعی  RSSAO  481 دافغانستان بیا ودانولو او تولنیز و خدمتونه 

                 230220  DI  خدمات اجتماعی  TEFAO  486 انتخابات شفاف برای افغانستان 

               9900699  SPC/ SR /OSF  خدمات اجتماعی  APT  480 اندیشه وران افغان برای پیشرفت 

               232092, 
 DOTCH EMBASSY-USIP-TAF-

UNDP-OSA 
 419 موسسه برای صلح ودمکراسی  EPD  خدمات اجتماعی 

                 7,0690  UN WOMEN-SO  خدمات اجتماعی  LSO  414 بهار کار 

               0600260  HREVO  خدمات اجتماعی  HREVO  412 حقوق بشر و محو خشونت 

                     033  APRRO  خدمات اجتماعی  APRRO  413 کاهش فقر وباز سازی افغان ها 

                 670,00  ACLU  خدمات اجتماعی  ACLU  411 انسجام لوژستیکی افغان 

                 960390  WFP  خدمات اجتماعی  NCRO  415 نوی مشورتی او مرستندویه موسسه 

                 900000  AWCSO  خدمات اجتماعی  AWCSO  418 موسسه  اندیشه  های توین خدمات زنان افغان 

                 030303  WFP  خدمات اجتماعی  SHPOUL  411 دبشری مرستو مشارکتی ائ منسجمه  موسسه 

                 9202,2  OXFAM GB-USEMBASSY  خدمات اجتماعی  AWEC  416 موسسه مرکز تعلیمی زنان افغان 

               0,00220  SO-CPI-  خدمات اجتماعی  WODO  410 موسسه انکشاف امید زنان 

            00,020022 
 INL/COLOMBOPLAN-DRC-

TWANMANDI-VWA 
 469 ندای زن  VWO  خدمات اجتماعی 

               9090600 
 ACSFO-OXFAM NOVIB-ACSFO

-CPI 
 464 موسسه مجتمع جامعه مدنی  ACSFO  خدمات اجتماعی 

                     023  PEDO  خدمات اجتماعی  PEDO  462 د خلکو د پیاورتیا او پرمختک موسسه 

                 6000,7  HAPA/ UNICEF  خدمات اجتماعی  HAPA  463 د افغانستن دخلکو لپاره  دبشری مرستو موسسه 

65 

حجم سرمایگذاری/مصارف به تفکیک موسسات غیردولتی خارجی  تطبیق کننده و تمویل کننده گان ضمایم:  



)به دالر  2112-1934مجموع مصارف سال 

 امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                 690020  UNHCR  خدمات اجتماعی  GWO  461 راه سبز 

               03009,2  PWJ  خدمات اجتماعی  ANCB  465 اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی 

                 020030  HOLAND EMBASSY  خدمات اجتماعی  OFRD  468 امداد وانکشاف سریع 

                 0,00,3  IRAN PEUOPAL  خدمات اجتماعی  AYCO  461 موسسه فرهنکی الیاسین 

               6,00,69 
 COCPI-ITALY BANK-WOMEN 

KIND- KNH-UNWOMEN 
 460 امداد انسانی  برای زنان  واطفال  HAWCA  خدمات اجتماعی 

               0620302  ACTION AID  خدمات اجتماعی  PAC  409 اقدام مردم برای تغییر 

               03,0770  CA\MAPS-DKH-TAWANMANDI  خدمات اجتماعی  AHDAA  404 معاونت انسانی وانکشای برای افغانستنان 

                 9600,7  SIKA EAST  خدمات اجتماعی  AWSE  402 خدماتی و تعلیمی زنان افغان 

                 030233  SHOA  خدمات اجتماعی  SHOA  403 خدمات صحی و اجتماعی برای افغانستان 

               0330073  OXFAM-USIP-OSA  خدمات اجتماعی  PTRO  401 آموزش و تحقیق برای صلح 

               6990306 
 HOLAND EMBASSY-CANADA 

EMBASSY-CMI-NED 
 405 انستتیوت تحقیقاتی زنان صلح و امنیت  RIWPS  خدمات اجتماعی 

                 9,0222  OWOA  خدمات اجتماعی  OWOA  408 یتیمان و بیوه های افغان 

                 ,90733  PADA  خدمات اجتماعی  PADA  401 اداره پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان 

               6690,23  AFCEC-OXFAM-TAWANMANDI  خدمات اجتماعی  AFCECO  406 آموزشی و حمایه از کودکان افغانستان 

                 000290  MONDO  خدمات اجتماعی  TSCO  400 خدماتی و فرهنگی طلوع 

                     033  WIDO  خدمات اجتماعی  WIDO  299 ترقی و انکشاف زنان افغان 

                 62003,  UN WOMEN  خدمات اجتماعی  LSO  294 بهار کار 

                 090002  CORD AID  خدمات اجتماعی  TSCDO  292 مدنی و انکشاف طلوع شمس 

                  00,23  AU  خدمات اجتماعی  AO  293 آگاه 

                  90333  AIOR  خدمات اجتماعی  AIOR  291 عیار 
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                  00333  HAOA  خدمات اجتماعی  HAOA  295 کمک بشر دوستانه برای افغانستان 

                  70233  ECW  خدمات اجتماعی  SSEWCO  298 اجتماعی تعلیمی رفاهی فرهنگی سازندگی 

               9320,22  WFP  خدمات اجتماعی  WSTA  291 خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن 

                 920209  AUSTERLIA  خدمات اجتماعی  DOEI  296 انکشافی پیشرفت اقتصادی 

                 600209  USIP  خدمات اجتماعی  LASDO  290 حقوقی مرستو او تولینزی پرمختیا 

                  00700  WINA  خدمات اجتماعی  WINA  249 جهان نیازمند افغانستان 

               ,2200,3  WB  خدمات اجتماعی  ANCC  244 د افغانستان د بیا ودانولو موسسه 

                  6020,  BRAK  خدمات اجتماعی  HODA  242 موسسه بشر دوستانه برای انکشاف و مساعدت 

                 090390  HBS  خدمات اجتماعی  ARSCO  243 موسسه تحقیق و تغییر اجتماعی افغانستان 

                 000333  NED  خدمات اجتماعی  CCA  241 مرکز تعاون افغانستان 

                 020,00  GIZ  خدمات اجتماعی  AECC  245 موسسه سرکس تعلیمی تربیوی اطفال 

               9,00232 
 USEMBASSY-SWIS EMBASSY-

FINLAND EMBASSY- بالسم هل 
 241 تریننگ سکیت بورد افغانستان  ASTO  خدمات اجتماعی 

                 000,60  SIKA EAST  خدمات اجتماعی  FRDO  246 موسسه احیا مجدد و توسعه امور اجتماعی زنان 

                 600062  OSDLR  خدمات اجتماعی  OSDLR 
موسسه انکشاف اجتماعی و مساعدت های  

 حقوقی
240 

                     023  GPDO  خدمات اجتماعی  GPDO  229 موسسه انکشافی مسیر سبز 

                 920636  NORWAY SNP  خدمات اجتماعی  ALSO  224 افغانهای متاثر از ماین 

               0020233  IRD/KFZ  خدمات اجتماعی  WAA  222 موسسه همبستگی زنان 

               0230022  IRD/KFZ  خدمات اجتماعی  DELTA  223 موسسه انکشافی تعلیم وتربیه و سواد اموزی 

                  20322  ROAWV  خدمات اجتماعی  ROAWV  221 باز توانی قربانیان جنگ 

                 020,0,  GCI  خدمات اجتماعی  WHMO  225 د سحو د بشری حقونو اور سنیو موسسه 
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                  90033  THCBO  خدمات اجتماعی  THCBO  228 ظرفیت سازی صنایع دستی 

                 730333  AYCSO  خدمات اجتماعی  AYCSO  221 د افغان حوانانو د کرکت بهبود موسسه 

                     902  WISE  خدمات اجتماعی  WISE  226 یک پارچگی زنان 

               00,0200 
 IOM-EU DELEGATION-US EM-

BASSY-UNWOMEN 
 220 تربیوی ومشورتی رشد  RTCO  خدمات اجتماعی 

                  70029  WAFA  خدمات اجتماعی  WAFA  239 کمک آب برایی مردم افغانستان 

                  ,0033  TCSO  خدمات اجتماعی  TCSO  234 موسسه خدمت مشورتی تنویر 

               2720620  JAPANEMBASSY - NSP  خدمات اجتماعی  NTHDOA  232 موسسه صحی وانکشاف نوی تالش 

               ,6,0272  WFP-  خدمات اجتماعی  ALO  233 افغان سواد اموزی 

                  70692  IMO  خدمات اجتماعی  ICC  231 همکاری مستقل برای تغیر 

                  00002  IMO  خدمات اجتماعی  ICC  235 همکاری مستقل برای تغیر 

                  20732  IMO  خدمات اجتماعی  ICC  238 همکاری مستقل برای تغیر 

                 930333  D & P  خدمات اجتماعی  OPPAW  231 تبلیغ وترویج صلح برای زنان افغان 

                  60033  DAWO  خدمات اجتماعی  DAWO  236 انکشاف برای زنان افغان 

                  00223  AHCO  خدمات اجتماعی  AHCO  230 موسسه اداره هماهنگی کمگ برای افغانها 

                 0,0233  AWC  خدمات اجتماعی  AWC  219 اجتماعی زنان افغانستان 

                  00202  APVO  خدمات اجتماعی  APVO  214 دهکده صلح اهداف 

               0070237  IMO  خدمات اجتماعی  HESDO  212 هینداره تعلیمی او تولنیز موسسه 

               9300,7, 
 OSA-CARE INTERNATIONAL-
HBS-OXFAM GB-NU women -

BBC-TAWAN MANDI 

 213 مرکز توانمندی زنان  ECW  خدمات اجتماعی 

                 790,,2  KOC  خدمات اجتماعی  KOC  211 پروشگاه کابل 

                 900022  SIKA EAST  خدمات اجتماعی  ROW  215 احیای مجدد برای زنان 
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               0300029 
 COUNTER PART INTERNA-

TIOANL 
 218 همبستگی زنان برای عدالت  FSJO  خدمات اجتماعی 

                     233  GPEPDO  خدمات اجتماعی  GPEPDO  211 راه سبز برای تحفظ وانکشاف محیط زیست 

            903,20200 
 DHSA-USIP-

FINLANDEMBASSY-UNICEF-
TAWAN MANDI 

 216 خدمات انکشافی وبشری  برای افغانستن  DHSA  خدمات اجتماعی 

               6200,30  NAI  خدمات اجتماعی  NAI  210 نی حمایت کننده رسانه  های ازاد افغانستان 

                     ,37  WELJO  خدمات اجتماعی  WELJO  259 برای خانم ها براربری خق وعدالت 

               9920062  IMO-AWDP-GIZ  خدمات اجتماعی  PESCO  254 اجتماعی وفرهنگی 

               0670300 
 USAID-FREE PRESS UNLIM-

ITED 
 252 رسانه سالم افغانستان  SAMO  خدمات اجتماعی 

                 2000,0  OSA  خدمات اجتماعی  CAPPO  253 هماهنگی معاونت مردم برای مردم 

               023006,  SHA  خدمات اجتماعی  SHA  251 بازسازی  شفق 

               9720000  WFP  خدمات اجتماعی  ABM  255 سمون نابینان افغانستان 

                     622  AWTPEO  خدمات اجتماعی  AWTPEO  258 اموزش وارزیابی مشکالت  زنان افغان 

               27309,7  TAWAN MANDI-TAF  خدمات اجتماعی  AWRO  251 خدمات حقوقی زنان افغان 

               90,0320 
 DEVELOPMENT AND PEACE -

CORD AID 
 256 موسسه فرهنکی واجتماعی  زنان  AWRC  خدمات اجتماعی 

               02906,0  ALCO  خدمات اجتماعی  ALCO  250 مشورتی های  افغان در امور زمیندار ی 

               6360,66  AKF-DFID-THD  خدمات اجتماعی  AEPO  289 موسسه برنامه های  تعلیمی برای افغانستان 

                 6,0072  GFO  خدمات اجتماعی  AHRDO  284 موسسه حقوق بشر  ودیمکراسی  افغانستان 

               ,200233 
 UN WOMEN-US EMBASSE - 

UNHCR-DAR 
 282 زنان افغان برای زنان افغان  WAW  خدمات اجتماعی 

                  90062  CPI  خدمات اجتماعی  WCW  283 آسایش زنان واطفال 

                  00333  COLOMBO PLAN  خدمات اجتماعی  AYSEO  281 موسسه تعلیمی واجتماعی جوانان افغانستاهن 

               6060760  USIP  خدمات اجتماعی  DQG 285 قانون غوشتنکی 
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 شماره نام موسسه مخفف موسسه

               6,00020  MoPH-COLOMBO PLAN  صحت  OHSS  288 موسسه خدمات صحی واجتماعی 

                  00366  SCAEO  خدمات اجتماعی  SCAEO  281 موسسه زراعتی و انجینری گروپ های والیتی 

               022096, 
 AREU-Alcis Holding ltd-UNDP-

SFBF-Alcis Holding ltd 
 286 موسسه تحقیق وانکشاف پایدار  OSDR  زراعت  خدمات اجتماعی 

               99200,2  CORD AID  زراعت  OSID  280 موسسه انکشاف پایدار همگانی 

               0030903  CPI  خدمات اجتماعی  THRA  219 موسسه مرکز آموزش حقوق بشربرای زنان افغان 

                  00033  HBS  خدمات اجتماعی  RSCO  214 موسسه اجتماعی وفرهنگی رنگین کمان 

                  20333  HBS  خدمات اجتماعی  RSCO  212 موسسه اجتماعی وفرهنگی رنگین کمان 

                     230  AEWSO  خدمات اجتماعی  AEWSO  213 موسسه خدمتی زنان تحصیل کرده افغان 

               0070700  CPUA  خدمات اجتماعی  CPUA  211 موسسه همکاری برای صلح وهمبستگی 

                 900,20  TAF  خدمات اجتماعی  AIRO  215 دافغانستان دبیارغونی لپاره خپلواکه موسسه 

                 2,0,03  SCA  خدمات اجتماعی  SCA  218 موسسه حفاظت اطفال افغان 

                 7907,3  NCA-UNDP  خدمات اجتماعی زراغت  PATH  211 موسسه زمان آگاهی عامه 

                     733  HRP  تعلیم و تربیه  HRP  216 دهیواد دبیارغونی موسسه 

                 960923  CAARPO  خدمات اجتماعی تعلیم وتربیه  CAARPO  210 موسسه ارتباطات برای تحقیق وترقی افغانستان 

               2600022  JIZ-UNWOMEN-OSA-TAF-  خدمات اجتماعی  JFAO  269 موسسه عدالت برای همه 

            903990900  PATRIP Foundation-UNHCR 
خدمات اجتماعی تعلیم وتربیه   

 زراعت صحت
 ORD  264 موسسه برای کمکهای انکشافی 

            70039070, 
 UNODC-ITALEAN EMBASSE-

IDCO-MEPO 
 262 موسسه هیواد  HEWAD  صحت وخدمات اجتماعی 

               90600,2 
 CAID-TAWAN MANDI-JICA-

CAID 
 RAADA  زراعت خدمات اجتماعی 

موسسه بازسازی وانکشاف زراعت برای  

 افغانستان
263 

                 000093  SIDA  خدمات اجتماعی  IWA  261 موسسه دیده بان شفافیت افغانستان 

               70,0222  DFID AND OXFAM-OXFAM GB  خدمات اجتماعی  ZMAA  265 موسسه زردوزی 
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               9730020  US EMBASSY  خدمات اجتماعی  OFRD  268 موسسه امدادوانکشاف سریع 

               ,73000, 

 CORDAID(MWPS)-Women for 
Women International-the nether-
lands embassy-OKAPI-Intergate 
Watch Afghanistan-EU Delega-

tion-Oxfam Novib-TEFA-
University of canada(TCAP)-
CORDAID( WISC)-CORDAID

(WIT) 

 261 موسسه مطالعات عامه افغانستان  APPRO  خدمات اجتماعی 

            903000,,2 

 HCS-Dialogue-MFP-CAFS-
Naiqala association-ACSEN-
DACAAR-CPI-UN WOMEN-

Dialogue-Good GIFT Catalogre-
UN WOMEN-cpi 

 266 موسسه شهدا  SO  تعلیم و تربیه صحت 

            603230726 
 WFP-  ُ  ُ  ُ SAARC-NCA/AP-

MOE/DM-TVET/AWDP-NISFA-
MOE/WB 

 260 موسسه هماهنگی کمکها برای افغانها  COAR  خدمات اجتماعی  تعلیم وتربیه 

                     033  ASWAO  تعلیم و تربیه  ASWAO  209 زراعتی ورفاه اجتماعی افغان 

                 0,0600  TB REACH  صحت  ACREOD 
موسسه تحقیق وتقویه جامعه افغانی برای  

 انکشاف
204 

               0220063  UNOPS  صحت  EO  202 موسسه ارتقاء 

               290030, 
 WHO-SCI-TAWAN NANDI-UN 

WOMEN-US EMBASSY 
 203 موسسه صحی وانکشافی برای جوانان  YHDO  صحت خدمات اجتماعی 

                  0020,  AESCO  تعلیم و تربیه  AESCO  201 موسسه تعلیمی ، فرهنگی واجتماعی عطش 

               092007,  NCA-FILAND EMBASSE  زراعت  HF  205 موسسه همبستگی 

                 230092  WHH  خدمات اجتماعی  ANCC  208 دافغانستان دبیاودانولوملی موسسه 

               9000007  NHLP  زراعت  LEADO  201 موسسه انکشاف معیشت اقتصاد و زراعت 

                  00760  ICRC  زراعت  AVA  206 دافغانستان د وترنرانو اتحادیه 

                  ,0033  LKRO  زراعت  LKRO  200 موسسه لوی کندهار 
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               2000233  NHLP/MAIL-WFP  زراعت  ASIO  399 موسسه تقویت اجتماعی افغانستان 

                 900000  WDOSS  زراعت  WDOSS  394 ولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسهټد 

               6000273  IRD/KFZ  زراعت  DELTA  392 موسسه انکشافی تعلیم وتربیه و سواد اموزی 

               2000,,2  NHLP-SOFAR  زراعت  SOFAR  393 موسسه سالم برای بازسازی افغانستان 

               07000,2  WFP  زراعت  MEHERO  391 موسسه تعلیمی وحقوق بشر 

               993076, 
 NCA-CHRISTAN AID-CORD 

AID 
 395 موسسه احیای مهارتها وبازسازی  STARS  زراعت 

                 620070  FAO  زراعت  AFS  398 امداد به زراعتین 

               00,0620  FAO  زراعت  RMO  391 موسسه انکشاف روستایی 

                  7032,  WB  زراعت  HAM  396 موسسه کمک های بشری مسکا 

               63607,2  WB  زراعت  RC-DARF 
موسسه حمایت ازفامیل های بی سرپرست  

 وعودت کننده گان افغان
390 

                 0207,3  UNDP  زراعت  PATHO  349 موسسه زمان اگاهی عامه 

                  90233  MSSRO  خدمات اجتماعی  MSSRO  344 موسسه خدمات اجتماعی وبازسازی مارکوپولو 

                  00,96  ROAD  زراعت  ROAD  342 موسسه احیا وانکشاف افغانستان 

                 060993  UNDP  خدمات اجتماعی  OAO  343 موسسه افغانستان واحد 

                  902,6  BNECC  زراعت  WOPA  341 وقاه برای مردم افغانستان 

                 600003  ACTION-AID- FAGHANISTAN  زراعت  PAC  345 موسسه اقدام مردم برای تغیر 

                     933  DOMCS  زراعت  DOMCS 
موسسه انکشافی برای رسانه های ارتباطی  

 وتوسعه پایدار
348 

                     233  AESCO  تعلیم و تربیه  AESCO  341 موسسه تعلیمی ، فرهنگی واجتماعی عطش 

                  0099,  HAO  تعلیم و تربیه  HAO  346 جمعیت تعاون بشری 

                 920202  TCDO  تعلیم و تربیه  TCDO  340 تعاونی وانکشافی توفیق 
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                 030963  MONDO  تعلیم و تربیه  DESSO  319 تعلیمی وخدمات اجتماعی دانا 

                  00663  MRAF  تعلیم و تربیه  MRAF  314 فرشته نجات 

                 000036  USAID  تعلیم و تربیه  SWABAC  312 دجنوب غربی حوضی دهماهنگی اداری 

                 030723  ZCEO  تعلیم و تربیه  ZCEO  313 خیریه تعلیمی زابلی 

                 99032,  CHI  تعلیم و تربیه  AIL  311 انیستیوت اموزشی افغان 

                 26030,  SWTSO  تعلیم و تربیه  SWTSO  315 خدمات رفاهی وتخنیکی صدف 

               9020399  DHSA  تعلیم و تربیه  DHSA  318 انکشافی وبشری برای افغانستان 

                 920260  WWDOA-AHDO  تعلیم و تربیه  WWDOA-
AHDO 

رفاه وانکشاف برای زنان افقانستان دکرنی  

 اوروغتیا پرمختک
311 

                     997  AODE  تعلیم و تربیه  AODE  316 افغانها برای انکشاف وتوانایی 

                     223  AODE  تعلیم و تربیه  DCSA  310 انکشاف جامعه مدنی افغانستان 

                     ,33  AODE  تعلیم و تربیه  CYO  359 جوانان خالق 

                 090333  AODE  تعلیم و تربیه  OCOA  354 شهروند ازاد افغانستان 

                     090  AODE  تعلیم و تربیه  ATOA  352 روند همکاری های افغانستان 

                     000  AWDCO  تعلیم و تربیه  AWDCO  353 انکشافی وفرهنگی زنان افغانستان 

                 930333  SWOD  تعلیم و تربیه  SWOD  351 دتولنی خیرخیگنی او پرمختک موسسه 

                     923  AGRO  تعلیم و تربیه  AGRO  355 افغان گوربت 

                  70090  APSSO  تعلیم و تربیه  APSSO  358 خدمات اجتماعی مردم افغان 

                     933  AREAO  تعلیم و تربیه  AREAO  351 بازسازی وتعلیمی زراعتی افغان 

                 0,0,02  WFP  تعلیم و تربیه  ALO  356 افغان سواداموزی 

                     933  ANSSO  تعلیم و تربیه  ANSSO  350 خدمات اجتماعی افغا نستان نوین 
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)به دالر  2112-1934مجموع مصارف سال 

 امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                 220260  WBRAO  تعلیم و تربیه  WBRAO  369 دیده بان حقوق اساسی افغانستان 

                     003  KNF  تعلیم و تربیه  KNF  364 کوه نور فوالد 

               00,0322  KETN  تعلیم و تربیه  KETN  362 کابل انجنیرنگ 

               060023,  WORD-ATOA_ASEHDO  تعلیم و تربیه 
 WORD-

ATOA_ASEHD
O 

دشخو انکشافی اومرستندویه روند همکاری های  

افغانستان  اجتماعی محسط زیست وانکشاف 

 صحت افغانستان

363 

                     033  NOW  تعلیم و تربیه  NOW  361 خیریه نوران 

                  00333  ESDO  تعلیم و تربیه  ESDO  365 امداد تعلیمی وانکشافی افغانستان 

                 020260 
 BOND STREET THEATRE 

COALTION 
 368 دابتدایی تعلیماتو او حرفوی زده کرو  BEST  تعلیم و تربیه 

               9670692 
 BOND STREET THEATRE 

COALTION 
 361 دابتدایی تعلیماتو او حرفوی زده کرو  BEST  خدمات اجتماعی 

                     033  HAWO  تعلیم و تربیه  HAWO  366 مساعدت به زنان افغان 

                 020,20  TCDO  تعلیم و تربیه  TCDO  360 تعاونی وانکشافی توفیق 

                 0709,2  CHI  تعلیم و تربیه  AIL  309 انیستیوت اموزشی افغان 

                     026  APWDO  تعلیم و تربیه  APWDO  304 بزرگ خیریه وانکشافی افغان 

                 0709,2  OWOA  تعلیم و تربیه  OWOA  302 یتیمان بیوه های افغان 

                  20222  CREDINFO-SWISS-RELIEF  تعلیم و تربیه  DARMAN  303 دافغانستان بیاوانولو طبی مرستی 

                     033  DSSOA  تعلیم و تربیه  DSSOA  301 خدمات اجتماعی انکشافی افغانستان 

                 060203  AADO  تعلیم و تربیه  ARHSO  305 بازسازی وخدمات صحی افغانستان 

                     69,  CCCO  تعلیم و تربیه  CCCO  308 فرهنگی ندای بیداری 

                     033  SOSAO  تعلیم و تربیه  SOSAO  301 نجات افغانها 

                  20023  ASDO  تعلیم و تربیه  ASDO  306 افغان داجتماعی پرمختیا موسسه 

               9290620  SHAO  تعلیم و تربیه  SHAO  300 دتولنیزو اوبشری مرستو تولنه 
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)به دالر  2112-1934مجموع مصارف سال 

 امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                     033  LPSO  تعلیم و تربیه  LPSO  199 مطالعات حقوقی وصلح 

                 720990  SOLAO  تعلیم و تربیه  SOLAO  194 فرصت خاص برای اموزش در افغانستان 

                  00333  CARDO  تعلیم و تربیه  CARDO  192 همکار بازسازی وانکشاف افغانستان 

                     033  PSREO  تعلیم و تربیه  PSREO  193 روابط اجتماعی واقتصادی برای مردم 

            200600702  WAFAO  تعلیم و تربیه  WAFAO   موسسهWAFAO 191 

                     733  ZNCDO  تعلیم و تربیه  ZNCDO  195 انکشافی وحمایوی زحل نوین 

                 0200,2  WACEO  تعلیم و تربیه  WACEO  198 توانمند ی زنان واطفال 

                     733  ABR  تعلیم و تربیه  ABR  191 بیروی بازسازی افغانستان 

               9900000  MSSRO  تعلیم و تربیه  MSSRO  196 مارکوپولو 

               0020,,0  ANNGO  زراعت  ANNGO  190 موسسه ملی قوریه داران افغانستان 

               6,00229  NCA-UNHCR-SAFE  زراعت صحت  CAWC  149 موسسه کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان 

               027000,  NCA-UNHCR  خدمات اجتماعی  CAWC  144 موسسه کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان 

                  0000,  SO-OXFAM GB  خدمات اجتماعی  AYGO  142 سبزی جوانان 

                     023  AWN  خدمات اجتماعی  WCBDO  143 ارتقای ظرفیت وانکشاف زنان 

                     023  AWN  خدمات اجتماعی  WCBDO  141 ارتقای ظرفیت وانکشاف زنان 

                 070032  ROSFA--ITALEAN EMBASSE  خدمات اجتماعی  ROSFA  145 بازسازی مهارت های مسلکی برای افغانستان 

                  90333  TO  خدمات اجتماعی  TO  148 تهمینه 

                 060233  WPPO  خدمات اجتماعی  WPPO  141 بهبود مشارکت زنان 

                     039  MLO-CCAO  خدمات اجتماعی  MLO  146 حقوق مبتدا 

                 020029  IMO  خدمات اجتماعی  SOACS  140 حمایت از جامعه مدنی افانستان 

75 
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)به دالر  2112-1934مجموع مصارف سال 

 امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                     660  TNSSO  خدمات اجتماعی  TNSSO  129 تفکر نوین 

                     033  ADWEO  خدمات اجتماعی  ADWEO  124 موسسه تعلیمی زنان امعلول افغانستان 

                  90033  AWCRPO  خدمات اجتماعی  AWCRPO  122 حفظ حوق زنان و کودکان افغان 

                     0,0  AWCESSO  خدمات اجتماعی  AWCESSO 
موسسه  تعلیمی  وخدمات اجتماعی  زنان   

 واطفال  افغانستان
123 

                 60032,  UNHCR  خدمات اجتماعی  VARA  121 رضاکاران برای احیای مجدد افغانستان 

                 2,09,3  NCA  خدمات اجتماعی  BCO  125 خیریه باختر 

               662000,  DIHR  خدمات اجتماعی  CSHRO  128 جامعه مدنی و حقوق بشر 

               96200,2 
 HRRAC-OXFAM GB-TAWAN 

MANDI 
 121 گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر  HRRAC  خدمات اجتماعی 

                 6,0233  ALBA  خدمات اجتماعی  TACTO  126 همبستگی و مساعدتی افغانستان نوین 

                  00233  CPI  خدمات اجتماعی  APDA  120 تشویق صلح و دموکراسی 

               00,0693  IRD  خدمات اجتماعی  RSSAO  139 دافغانستان بیا ودانولو او تولنیز و خدمتونه 

                     023  AMSSO  خدمات اجتماعی  AMSSO  134 مشاوره و حمایت مهاجرین 

                  00033  NRDOWAW  خدمات اجتماعی  NRDOWAW  132 بازسازی و انکشافی نوایی برای زنان افغان 

                  90633  AWSDCBO  خدمات اجتماعی  AWSDCBO  133 انکشاف اجتماعی و ظرفیت سازی زنان افغان 

                  00733  SAWA  خدمات اجتماعی  OPAWC  131 ارتقای توانمندی زنان افغان 

                 62003,  UN WOMEN  خدمات اجتماعی  LSO  135 بهار کار 

               0920007  UK DENMARK  خدمات اجتماعی  FEFAO  138 اجتماع انتخابات ازاد و عادالنه افغانستان 

                 970090  UK DENMARK  خدمات اجتماعی  FEFAO  131 اجتماع انتخابات ازاد و عادالنه افغانستان 

                     007  HLO  خدمات اجتماعی  HLO  136 کمک برای زندگی 

                       09  ROAD  خدمات اجتماعی  ROAD  130 احیا و انکشاف افغانستان 
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)به دالر  2112-1934مجموع مصارف سال 

 امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                 090002  CORD AID  خدمات اجتماعی  HBORL  119 حمیده برمکی برای حاکمیت قانون 

                 700269  NED-CPI-CPI-AKF  خدمات اجتماعی  JCSSO  114 تقویث عدالت وجامه مدنی 

                 070933  FETC  خدمات اجتماعی  FETC  112 موسسه تعلیمی وتربیوی فالح 

                  70006  GSESSO  خدمات اجتماعی  GSESSO 
موسسه  تعلیمی  وخدمات  اجتماعی  گام  

 انکشافی
113 

                  7029,  NMAWO  خدمات اجتماعی  NMAWO  111 پیام نو برای زنان افغان 

                 0203,2  AMCCO  خدمات اجتماعی  AMCCO  115 همکاری  های بین الملی  ومدنی افغانستنان 

                 9,0329  APWOP/ USAID  خدمات اجتماعی  AMRAN  118 موسسه سیار اعمار مجدد افغانستان 

                 9,0329  APWOP/ USAID  خدمات اجتماعی  AMRAN  111 موسسه سیار اعمار مجدد افغانستان 

                  00360  UNSCO  خدمات اجتماعی  JRO  116 بازسازی  جام 

                 690020  UNHCR  خدمات اجتماعی  TESTO  110 تخنیکی تعلیمی او حرفوی زده کروموسسه 

               03009,2  PWJ  خدمات اجتماعی  ANCB  159 اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی 

                     260  CPI  خدمات اجتماعی  NDWO  154 موسسسه انکشاف ناجی 

                 930333  AELSO  خدمات اجتماعی  AELSO  152 مطالعات اقتصادی وحقوقی افغانستان 

                  20333  AELSO  خدمات اجتماعی  AELSO  153 مطالعات اقتصادی وحقوقی افغانستان 

                  0020,  CODPP  خدمات اجتماعی  CODPP 
همکاری  بامعلولین  و افراد بی بضاعت   

 افغانستنان
151 

                  00903  WWOA  خدمات اجتماعی  WWOA  155 خیریه وهاج برای افغانستان 

                     023  OSCEW  خدمات اجتماعی  OSCEW  158 حمایه اطقال و توانمند سازی  زنان 

                 090300  AIBF  خدمات اجتماعی  GRS  151 مؤسسه پروگرام های دهاتی غزنی 

                 090300  WB  خدمات اجتماعی  GRS  156 مؤسسه پروگرام های دهاتی غزنی 

                     233  ISSO  خدمات اجتماعی  ISSO  150 خدمات اجتماعی وصنایع دستی 

77 
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)به دالر  2112-1934مجموع مصارف سال 

 امریکایی(
 نهاد های تمویل کننده موسسات غیردولتی

سکتور و نوعیت خدمات موسسات 

 غیردولتی
 شماره نام موسسه مخفف موسسه

                     220  APMO  خدمات اجتماعی  APMO  189 صحت روانی 

                       ,3  HWO  خدمات اجتماعی  HWO  184 رفاهی هجرت 

                  00070  DRSA  خدمات اجتماعی  DRSA  182 بازسازی خدمات درواز 

            000960709  APDRO-US EMBASSY  خدمات اجتماعی  APDRO 
صلح ابادای اانکشاف افغانستان  انکشافی  

 وتحقیقاتی برای افغانها
183 

                       23  HRSOPA  خدمات اجتماعی  HRSOPA  181 مطالعات حقوق بشر برای صلح  در افغانستان 

               00,02,7  UNHCR SUB OFFICE  HEART  خدمات اجتماعی  ARRA  185 احیاتی مجدد انصاری برای افغانستان 

                  90923  HSCO  خدمات اجتماعی  HSCO  188 موسسه خیریه سعادت هرات 

                     933  AWSWO  خدمات اجتماعی  AWSWO  181 رفاه اجتماعی  زنان افغان 

                 020030  OSA  خدمات اجتماعی  AID  186 مشاعدت مستقل حقوقی  افغانستان 

                     023  WFPO  خدمات اجتماعی  WFPO  180 اکاهی های دوستانه برای صلح 

               962090,  AIBF  خدمات اجتماعی  AIBF  119 انستیتوت بانکداری  ومالی افغانستان 

                  90932  HECSWCO  خدمات اجتماعی  HECSWCO  114 خدمات تعلیمی و صحی برای زنان واطفال 

                  90932  SAOA  خدمات اجتماعی  SAOA  112 همبستگی برای افغانستان 

                  90333  TO  خدمات اجتماعی  TO  113 تهمینه 

                     039  MLO-CCAO  خدمات اجتماعی  MLO  111 حقوق مبتدا 

            00009069, 
 USAID-PCH-SHARP-AKF-WE/

MOPH 
 115 برنامه انکشاف صحی واجتماعی  SHDP  صحت 

               9020073  TAWAN MANDI  خدمات اجتماعی  CSHRO  118 موسسه جامعه مدنی  وحقوق بشر 

                 020330  GIZ  خدمات اجتماعی  SLRM  111 موسسه خدمات حقوق مدنی 

               9000363  EU DELEGTION  خدمات اجتماعی  ORSL  116 موسسه تعلیمات حقوقی زنان 

 مجموع  906020200,9        
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 به تفکیک فی نفر 2112-1934خالصه مصارف مؤسسات داخلی وخارجی طی سال 

 شماره اسم والیات مصارف مجموعی به دالر میزان نفوس در فی کیلومتر مربع مساحت به کیلومتر مربع میزان نفوس والیت مصارف فی نفر به دالر

 1 کابل 279.8 967 4523.9 4374611 64

 2 کاپیسا 8.09 231 1908 440748 18

 3 پروان 12.1 116 5715.1 662952 18

 4 وردک 8.32 58 10348.3 600201 14

 5 لوگر 9.57 86 4568 392848 24

 6 ننگرهار 40.3 199 7641.1 1520579 27

 7 لغمان 8.99 112 3977.9 445525 20

 8 پنجشیر 2.15 41 3771.6 154636 14

 9 بغالن 21.6 50 18255.2 912760 24

 10 بامیان 30.6 25 18029.2 450730 68

 11 غزنی 15.7 55 22460.5 1235328 13

 12 پکتیکا 1.61 22 19515.9 429350 4

 13 پکتیا 8.93 99 5583.2 552737 16

 14 خوست 22.4 136 4235.3 576001 39

 15 کنر 12.8 91 4925.9 448257 29

 16 نورستان 1.5 16 9266.7 148267 10

 17 بدخشان 36.5 21 44835.9 941554 39

 18 تخار 24 79 12457.8 984166 24

 19 کندز 24.8 125 8080.9 1010113 25

 20 سمنگان 20.7 29 13437.8 389696 53
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 به تفکیک فی نفر 2112-1934خالصه مصارف مؤسسات داخلی وخارجی طی سال 

 شماره اسم والیات مصارف مجموعی به دالر میزان نفوس در فی کیلومتر مربع مساحت به کیلومتر مربع میزان نفوس والیت مصارف فی نفر به دالر

 21 بلخ 39.6 82 16186.3 1327277 30

 22 سرپل 6.57 34 16385.6 557110 12

 23 غور 11 19 36657.4 696491 16

 24 دایکندی 12.4 24 17501.4 420034 30

 25 ارزگان 10.8 34 11473.7 390106 28

 26 زابل 5.93 17 17471.8 297021 20

 27 کندهار 27.3 22 54844.5 1206579 23

 28 جوزجان 11.7 48 11291.5 541992 22

 29 فاریاب 30.2 48 20797.6 998285 30

 30 هلمند 20.5 16 58305.1 932882 22

 31 بادغیس 9.43 24 20794 499056 19

 32 هرات 35 34 55868.5 1899529 18

 33 فراه 6.44 10 49339.1 493391 13

 34 نیمروز 2.1 4 42409.5 169638 12

 مجموع 819.4     27100446  

 منبع: ویب سایت اداره احصائیه مرکزی، اداره مستقل ارگانهای محل، دفتر مرکزی جیودوزی و کارتوگرافی افغانستان
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 منابع و مآخذ:

  :2112-1934راپورهای فعالیت مؤسسات داخلی و خارجی، ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات، وزارت اقتصاد سال. 

  :2112-1934دیتابس مؤسسات داخلی وخارجی، وزارت اقتصاد سال. 

 (واحد  مدیریت کمک های بالعوض و  قراردادهاGCMU.وزارت محترم صحت عامه ،) 

 .ریاست عمومی تربیه معلم، وزارت محترم معارف 

 (ریاست برنامه همبستگی ملیNSP.وزارت محترم احیا و انکشاف دهات ،) 

 (دیتابس کمک های انکشافیDAD.وزارت محترم مالیه ،) 



( تحت شرایط قرارداد همکاری شماره       USAID)چاپ این گزارش توسط مساعدت سخاوتمندانه مردم امریکا از طریق اداره توسعۀ بین المللی ایاالت متحده                    

306-A-14-00001                                        .برنامه مشارکت مدنی افغانستان( که توسط موسسه بین المللی کاونترپارت و موسسات همکار آن تطبیق میگردد( 

 نظریات و محتویات شامل در این گزارش، مسوولیت موسسه بین المللی کاونترپارت نبوده و لزومًا بیان کننده دیدگاه های                                                        

(USAID.نمی باشد ) 
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