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یاردمحمګرانفمیردمحم خیریه بنسټ000001
-ښارپشتونستان والت-جالل آباد

ملی رادیوتلویزیون ترڅنک
۱

۰۷۰۰۶۱۵۱۹۸ -

۰۷۸۰۸۹۶۴۶۶
۹۰۱/۱۴۰۰/۱۱/۳

000002
بنیادخیریه حمایت از زنان بیوه و اطفال 

یتیم والع ناحیه اول شهر کابل
احمدخان

مارکیت -ناحیه اول-شهر کابل

منزل سوم-حاجی ګالخان
۲۱۴۰۰/۱۰/۱۵

۰۷۹۹۳۷۱۹۰۲ -

۰۷۰۰۸۵۸۰۰۳
۴۰۳/۱۴۰۰/۹/۱۶

ضیارملبنیاد خیریه همکار000003
-۴سرک-پروژه تایمنی-شهر کابل

ممابل لیسه ملکه ثریا
۳

۰۷۰۶۰۶۰۶۶۰-

۰۷۲۹۲۰۲۰۲۰

000004
په کندهارکي د افغانستان د خلکو خدمت 

خیریه بنسټ
دمحمزی

د عینومینه په -کندهاروالیت

ښارګوتی
۴۱۴۰۰/۹/۳۰

۰۷۹۰۰۳۲۴۳۰ -

۰۷۰۰۳۱۲۲۲۸

۵۱۴۰۰/۱۰/۱۴شیرپور-۱۰ناحیه -شهر کابلدمحمنبیبنیاد خیریه امانت والع شهر کابل000005
۰۷۸۶۶۰۴۶۰ -

۰۷۹۷۴۱۸۷۴۷

000006
بنیاد خیریه آریانا افغان والع ناحیه پنجم 

شهر کابل
عجب خان

قلعه ناظر نقل مکان  –ناحیه پنجم - شهر کابل

تایمنی -10 ناحیه 16/12/1400به تاریخ 

28خانه -سرک اول- کهنه
۶۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۰۷۷۸۴۱۷۰۰ - 

۰۷۸۰۱۹۴۴۱۰۵

حزب هللاافغان هیله خیریه بنسټ000007
ګلبهار - کابل ښارشپارلسمه ناحیه

ګوتی
۷۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۰۷۰۰۳۲۶۱۵۲ -

۰۷۰۵۶۴۷۸۹۵

۸۱۴۰۰/۱۰/۱۵کارته آریانا-ناحیه دوم- شهرکابلمولوی دمحمنبیننیاد خیریه نصرت المساکین000008
۰۷۱۱۱۲۴۱۲۴ -

۰۷۶۴۲۸۱۷۷۶

فرید احمدبنیاد خیریه الشرعی000009
د – د اتمی ناحیه – کابل ښار 

کارته نو په دوهمه سرک
۹۱۴۰۰/۱۰/۲۰

۰۷۶۵۲۷۵۸۱۹ -

۰۷۸۴۹۷۳۷۰۰

احمدسمیعبنیاد خیریه مهر والع ناحیه نهم شهر کابل000010

ساحه یکه – ناحیه نهم - شهر کابل

متصل مسجد جامع لغمانی – توت 

ها

۱۰۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۰۷۸۰۳۷۳۰۳۰ -

۰۷۸۹۰۰۲۳۰۱

000011
بنیاد خیریه نگین والع ناحیه چهارم شهر 

کابل
عبدالبصیر

سرک - ناحیه چهارم- شهر کابل

سوم پروژه تایمنی
۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۳

۰۷۷۷۱۲۷۱۸۹ -

۰۷۸۰۵۰۶۶۴۴

000012
بنیاد خیریه کمک های افغانها برای افغان 

ها والع شهر کابل
دمحمصمیم

ساحه – ناحیه پانزدهم - شهر کابل

لصبه
۱۲۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۰۷۹۷۳۴۱۲۱۸ -

۰۷۲۸۴۳۵۰۴۶

000013
بنیاد خیریه رفاه امت والع ناحیه یازدهم 

شهر کابل
احمدرشاد

حصه – ناحیه یازدهم - شهرکابل

دوم خیرخانه
۱۳۱۴۰۰/۱۱/۹

۰۷۹۶۲۵۶۹۶۹ -

۰۷۸۹۶۹۰۹۰۹
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حمیدهللابنیاد خیریه غریب نواز000014
جواز میدان -ناحیه نهم-شهر کابل

هوایی
۱۴۱۴۰۰/۱۲/۱۱

۰۷۸۶۱۰۲۵۲۵ -

۰۷۸۹۰۰۶۴۵۴

دالورخانبنیاد خیریه اخالص مندان والع شهر کابل000015
لریه -ولسوالی ده سبز-شهرکابل

عزیزی هوتک
۱۵۱۴۰۰/۱۱/۹

۰۷۷۶۰۷۶۰۹۶ -

۰۷۸۲۳۱۱۵۸۸

۱۶۱۴۰۰/۱۱/۱۲کارته سه-ناحیه سوم-شهرکابلجوادبنیاد خیریه دمحمی000016
۰۷۰۷۰۴۷۰۷۰ -

۰۷۷۸۹۵۷۵۷۶

میردمحمنوینبنیاد خیریه نوین000017
چهارراهی -ناحیه چهارم-شهرکابل

سابمه تایمنی
۱۷

۰۷۸۶۲۵۰۰۹۷ -

۰۷۸۲۳۶۹۹۲۸

- ۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۹۰۷۸۵۶۷۳۵۵۵-شهرشبرغان-والیت جوزجاندمحمعالمبنیاد خیریه مدنیت000018

000019
 شهر والع گروپ بشیرنوید خیریه بنیاد

مزارشرییف

 ناحیه-شهرمزارشریف-بلخ والیتاحمدی باهر

سوم
۱۸۱۴۰۰/۱۱/۱۱

۰۷۹۰۷۲۰۷۲۰ -

۰۷۹۸۲۶۷۰۰۰

000020
 شهر والع پروانی آغا گل حاجی خیریه بنیاد

شریف مزار

 ناحیه-شریف شهرمزار-بلخ والیتعبدالصبور

سوم
۲۰۱۴۰۰/۱۱/۱۱

۰۷۰۰۱۸۸۰۰۰ -

۰۷۹۸۲۶۷۰۰۰

000021
 کوچه شهرنو-دهم ناحیه- کابل شهرتعاون محور خیریه بنیاد

لصابی
21۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۷۲۹۷۷۲۹ -

۰۷۰۲۰۰۵۴۰۰

000022
 والع از نام تغیر ابراهیمی جاوید خیریه بنیاد

کابل شهر یازدهم ناحیه

ناحیه پنځمه-  ښار کابلابراهیمی جاوید
۲۲۱۴۰۰/۱۲/۱۷

۰۷۸۹۱۲۰۰۰۹ -

۰۷۷۱۱۱۱۱۳۱

000023
 خوشخال د- ناحیي دپنځمی-ښار کابلمنصوربنسټ خیریه رحمت

سیمه په مینه
۲۳

۰۷۰۵۶۷۰۹۱۸ -

۰۷۸۲۳۷۲۲۲۲

000024
 پلورونکو پنبه د-اول ناحیه-ښار کابلهللا عارفبنسټ خیریه الفجر

سرای
۲۴۱۴۰۰/۱۱/۲۰

۰۷۷۹۹۶۴۱۵۱ -

۰۷۶۵۸۵۵۴۰۲

000025
 سه کارته-ششم ناحیه-کابل شهرکمال مصطفییول یوپک خیریه بنیاد

چهارم کوچه
۲۵۱۴۰۰/۱۲/۲۲

۰۷۹۹۰۴۰۴۸۴ -

۰۷۰۰۰۴۰۴۸۴

000026
برک برکی ولسوالی- لوګر والیتاحمد ګلوسیله خیریه بنیاد

۲۶
۰۷۰۳۱۰۷۳۵۹ -

۰۷۷۵۶۲۱۲۴۰

000027
دهبوری- سوم ناحیه- شهرکابلالدین صالحرفاه خیریه بنیاد

۲۷
۰۷۷۹۵۳۱۹۱۳ -

۰۷۶۶۷۸۱۰۶۱

000028
 د-  ناحیي څلورمي د-ښار آباد جاللجاویدبنسټ خیریه علی کي ننګرهار په

سرک متری چهل
۲۸۱۴۰۰/۱۲/۳

۰۷۷۳۳۷۰۳۲۲ -

۰۷۸۶۱۸۲۲۷۱
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000029
-شهرشبرغان-جوزجان والیتکبیر سیدسبز چراغ خیریه بنیاد

چرمګرخانه
۲۹۱۴۰۰/۱۲/۲۶

۰۷۸۵۲۴۴۱۷۱ -

۰۷۸۹۹۴۴۱۲۹

000030
 بادام د-ناحیي څلورمي- ښار کابلالدین اسالمبنسټ خیریه ترحم

سیمه په باغ
۳۰۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۳۰۲۶۳۵۱۹ -

۰۷۷۱۶۱۷۶۰۶

000031
 ریاست پهلوی-ششم ناحیه-کابل شهرنواز صابرنجات افغان خیریه بنیاد

پاسپورت
۳۱۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۷۵۸۷۸۶۸۸ -

۰۷۰۲۲۶۲۰۲۲

000032
 د-ناحیه شپږمه-والیت هرات دمل زاهد وکیلبنسټ خیریه زاهد

کوڅه په داکترفضلی
۳۲

۰۷۰۸۴۴۶۸۱۹ -

۰۷۰۵۹۸۴۰۵۷
۱۱۱/۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۴۳/۱۴۰۰/۱۲/۲۱

000033
 لب حسن پل- هفتم ناحیه-کابل شهرهللا عنایتعمل در جاهد خیریه بنیاد

دریا
۳۳۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۶۶۷۹۷۹۰۰ -

۰۷۹۹۲۰۷۱۵۰۲۵۸/۱۴۰۰/۱۲/۸۴۲/۱۴۰۰/۱۲/۲۱

000034
 لوای د- ناحیي دویمی د-ښار کابلالدین اکرمبنسټ خیریه مسلم اکرام

سیمه په مرکز
۳۴

۰۷۷۱۷۹۶۹۳۱ -

۰۷۸۶۲۶۲۵۷۵
۸۵۲/۱۴۴۳/۵/۱۴

۴۴/۱۴۰۰/۱۲/۲۱

000035

 خانه خیریه- یازدهم ناحیه-کابل شهراحمدحامدیتیمان از حمایه خیریه بنیاد

۳۵۱۴۰۰/۱۲/۲۹پنجم کوچه ناصری سیدال مکتب-
۰۷۸۴۱۴۱۵۳۰ -

۰۷۸۴۸۰۶۶۶۸
۲۸۳/۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۴۹-۱۴۰۰/۱۲/۲۵

000036
 صادق حاجیبنسټ خیریه هاشمی رضوان منظور

هاشمی

-ښار آباد جالل-والیت ننګرهار

سیمه په ناحیي دوهمی
۳۶

۰۷۷۷۷۸۰۰۰۷ -

۰۷۸۹۳۳۲۳۳۲۳۰۶-۱۴۰۰/۱۲/۲۴۴۸-۱۴۰۰/۱۲/۲۵

000037
 الرحمن مجیببنسټ خیریه کلی د

محمودی

 خوشحال د-ناحیي پنڅمی-ښار کابل

سیمه په خان
۳۷۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۷۴۵۹۹۸۴۱ -

۰۷۸۶۲۹۹۷۲۷۱۱۹-۱۴۰۰/۱۰/۲۵۴۷-۱۴۰۰/۱۲/۲۳

000038
 احمدشاه-ناحیي دولسمی-ښار کابلشیزی کریم سیدبنسټ خریه فیصل

مینه
۳۸

۰۷۹۸۸۹۹۹۹۹ -

۰۷۷۶۱۱۷۸۷۹
۳-۱۴۰۱/۱/۲

۳-۱۴۰۱/۱/۸

000039
 راهی دسه- ناحیي دشپږمی-ښار کابلدمحمشفیعبنسټ خیریه دمحمشفیع

سیمه په عالوالدین
۳۹

۰۷۸۴۷۰۷۶۷۲ -

۰۷۸۵۳۲۶۰۳۵
۲۳۸-۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱۴۰۱/۱/۸

000040
 د- ناحیي دریمه- ښار آباد جاللخان لیسبنسټ خیریه خیل دوستو کې والیت ننګرهار په

ګوالیی عربانو
۴۰

۰۷۷۵۰۶۰۱۳۵ -

۰۷۷۰۲۲۱۲۱۲
۲۷-۱۴۰۱/۱/۷

۴-۱۴۰۱/۱/۸

000041
کې بازار په- مرکز والیت خوستغنی عثمانبنسټ خیریه حك کې والیت خوست په

۴۱۱۴۰۱/۱/۱۷
۰۷۷۴۸۲۸۸۰۸ -

۰۷۷۷۴۱۵۰۸۰۲۸-۱۴۴۳/۸/۲۶۵-۱۴۰۱/۱/۱۰

000042
-ښار آباد جالل- والیت ننګرهارولی نوردمحمبنسټ دمحمخیریه نور

سیمه په ناحیي دریمي
۴۲

۰۷۰۰۶۳۱۱۱۴ -

۰۷۸۴۷۴۲۰۱۵۲۴۶-۱۴۰۰/۱۲/۴
۸-۱۴۰۱/۱/۱۵
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000043
 شفاخانه ممابل- دوم ناحیه-کابل شهردمحمآصفحیات امید خیریه بنیاد

آرشیف و انتانی
۴۳۱۴۰۰/۱/۲۹

۰۷۸۰۹۰۵۱۷۰-

۰۷۴۹۹۹۸۸۸۸
۳۰۳-۱۴۰۰/۱۲/۲۳۷-۱۴۰۱/۱/۱۵

000044
 دو ښار آباد جالل- ننګرهاروالیترحیمی هللا عبیدبنسټ خیریه رحیمی د کې والیت ننګرهار په

سیمه په ناحیي اومی
۴۴۱۴۰۱/۳/۴

۰۷۸۰۸۲۸۰۲۲ -

۰۷۸۷۲۶۶۱۴۲
۴۹-۱۴۰۱/۱/۱۱۱۰-۱۴۰۱/۱/۱۸

000045
-ښار اسعدآباد مرکز- کنروالیتدمحمعزیزبنسټ خیریه خیرالناس

سرک عامی صحت
۴۵

۰۷۰۷۸۶۹۹۸۱ -

۰۷۷۱۵۰۱۵۰۰
۵۵-۱۴۰۱/۱/۲۳۱۱-۱۴۰۱/۱/۲۳

000046
-خان خوشحال-پنجم ناحیه-کابل شهرخان علیمنجم خیریه بنیاد

کابل آریانا هوتل عمب
۴۶۱۴۰۱/۳/۵

۰۷۸۲۵۱۵۱۹۶ -

۰۷۸۹۷۰۱۳۸۶
۳۱۰-۱۴۴۳/۸/۹۱۳-۱۴۰۱/۱/۲۴

000047

-خانه خیریه-یازدهم ناحیه-کابل شهرعبدالحمیدسیرت خیریه بنیاد

۴۷۱۴۰۱/۳/۹متره چهل کوچه اوختیف خشت
۰۷۸۶۵۱۰۴۳۳ -

۰۷۳۱۰۰۰۸۳۳
۳۸-۱۴۰۰/۱۲/۲۵۱۴-۱۴۰۱/۱/۲۸

000048
 چهارم سرک-دهم ناحیه-کابل شهرهللا نجیبشفمت خیریه بنیاد

تایمنی
۴۸

۰۷۷۳۰۵۰۰۰۷ -

۰۷۰۰۲۱۵۲۷۰
۳۰-۱۴۴۳/۸/۲۶۲۲-۱۴۰۱/۲/۶

000049

 پنجم سرک-پانزدهم ناحیه-شهرکابلهللا حشمتحمیار خیریه بنیاد

 خصوصی مکتب ممابل-تایمنی

اصالح

۴۹۱۴۰۱/۳/۳
۰۷۰۶۶۵۶۰۲۳ -

۰۷۸۲۱۰۹۷۹۵
۳۲-۱۴۰۰/۱۲/۲۸۲۱-۱۴۰۱/۲/۵

000050
-ولسوالی سرخرود-والیت ننګرهارهللا حشمتبنسټ خیریه نصیب

نو للعه
۵۰

۰۷۷۷۴۱۹۵۵۵ -

۰۷۷۷۶۲۶۸۶۷
۱۱۵-۱۴۴۳/۶/۲۴۲۳-۱۴۰۱/۲/۶

000051
-ښار آباد جالل- والیت ننګرهارآغا خانبنسټ خیریه خان کې والیت ننګرهار په

څیرما پوهنتون د-ناحیه دریمه
۵۱۱۴۰۱/۲/۲۸

۰۷۸۲۴۷۷۰۵۱ -

۰۷۸۵۲۰۴۹۷۲
۲۸۲-۱۴۰۰/۱۲/۱۶۲۴-۱۴۰۱/۲/۱۷

000052

 شش د-ناحیي سلمی د-ښار کابلهللا نصرتبنسټ بشائرخیریه

 ممابل-  نبیل کوڅه-  سیمه په درک

۰۱۱ ریاست

۵۲
۰۷۸۵۵۳۵۵۷۸ -

۰۷۸۴۸۷۹۲۸۴
۴۴-۱۴۴۳/۹/۲۲۶-۱۴۰۱/۲/۲۰

000053
 د- ناحیي دریمی د- ښار آباد جاللانورالحكبنسټ خیریه المواسات

ته مخامخ میاشت سره
۵۳

۰۷۸۰۸۵۸۶۸۷ -

۰۷۸۷۰۸۲۶۲۴
۱۵۵-۱۴۴۳/۸/۱۳۲۷-۱۴۰۱/۲/۲۴

000054

-  ولسوالی شینوار د-الیت ننګرهاروعبدالمادربنسټ خیریه حاجی د کې والیت ننګرهار په

۵۴۱۴۰۱/۳/۹سیمه په بازار دمارکو
۰۷۰۰۶۲۶۶۰۰ -

۰۷۸۲۸۰۵۰۰۲
۱۸۲-۱۴۰۱/۳/۴۳۰-۱۴۰۱/۳/۴


