امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس بنیاد های خیریه

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

صادره

شماره

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

۹۰۱/۱۴۰۰/۱۱/۳

000001

فمیردمحم خیریه بنسټ

یاردمحمګران

ننګرهار والیت -جالل آباد-
ښارپشتونستان والت-ملی
رادیوتلویزیون ترڅنک

۱

 ۰۷۰۰۶۱۵۱۹۸۰۷۸۰۸۹۶۴۶۶

۴۰۳/۱۴۰۰/۹/۱۶

000002

بنیادخیریه حمایت از زنان بیوه و اطفال
یتیم والع ناحیه اول شهر کابل

احمدخان

شهر کابل-ناحیه اول-مارکیت
حاجی ګالخان-منزل سوم

۲

 ۰۷۹۹۳۷۱۹۰۲۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۰۷۰۰۸۵۸۰۰۳

000003

بنیاد خیریه همکار

ضیارمل

شهر کابل-پروژه تایمنی-سرک-۴
ممابل لیسه ملکه ثریا

۳

۰۷۰۶۰۶۰۶۶۰۰۷۲۹۲۰۲۰۲۰

000004

په کندهارکي د افغانستان د خلکو خدمت
خیریه بنسټ

دمحمزی

کندهاروالیت-د عینومینه په
ښارګوتی

۴

 ۰۷۹۰۰۳۲۴۳۰۱۴۰۰/۹/۳۰
۰۷۰۰۳۱۲۲۲۸

000005

بنیاد خیریه امانت والع شهر کابل

دمحمنبی

شهر کابل-ناحیه -۱۰شیرپور

۵

 ۰۷۸۶۶۰۴۶۰۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۰۷۹۷۴۱۸۷۴۷

000006

بنیاد خیریه آریانا افغان والع ناحیه پنجم
شهر کابل

عجب خان

شهر کابل -ناحیه پنجم – للعه
ناظر نمل مکان به تاریخ
 16/12/1400ناحیه -10تایمنی
کهنه -سرک اول-خانه 28

۶

 ۰۷۷۸۴۱۷۰۰۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۰۷۸۰۱۹۴۴۱۰۵

000007

افغان هیله خیریه بنسټ

حزب هللا

کابل ښارشپارلسمه ناحیه -ګلبهار
ګوتی

۷

 ۰۷۰۰۳۲۶۱۵۲۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۰۷۰۵۶۴۷۸۹۵

وارده

امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس بنیاد های خیریه

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

شماره

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

000008

ننیاد خیریه نصرت المساکین

مولوی دمحمنبی

شهرکابل -ناحیه دوم-کارته آریانا

۸

 ۰۷۱۱۱۲۴۱۲۴۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۰۷۶۴۲۸۱۷۷۶

000009

بنیاد خیریه الشرعی

فرید احمد

کابل ښار – د اتمی ناحیه – د
کارته نو په دوهمه سرک

۹

 ۰۷۶۵۲۷۵۸۱۹۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۰۷۸۴۹۷۳۷۰۰

000010

بنیاد خیریه مهر والع ناحیه نهم شهر کابل

احمدسمیع

شهر کابل -ناحیه نهم – ساحه یکه
توت – متصل مسجد جامع لغمانی
ها/نمل مکان ناحیه اول -
شوربازار -ممابل درمسال

۱۰

 ۰۷۸۰۳۷۳۰۳۰۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۰۷۸۹۰۰۲۳۰۱

000011

بنیاد خیریه نگین والع ناحیه چهارم شهر
کابل

عبدالبصیر

شهر کابل -ناحیه چهارم -سرک
سوم پروژه تایمنی

۱۱

 ۰۷۷۷۱۲۷۱۸۹۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۰۷۸۰۵۰۶۶۴۴

000012

بنیاد خیریه کمک های افغانها برای افغان
ها والع شهر کابل

دمحمصمیم

شهر کابل -ناحیه پانزدهم – ساحه
لصبه

۱۲

 ۰۷۹۷۳۴۱۲۱۸۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۰۷۲۸۴۳۵۰۴۶

000013

بنیاد خیریه رفاه امت والع ناحیه یازدهم
شهر کابل

احمدرشاد

شهرکابل -ناحیه یازدهم – حصه
دوم خیرخانه

۱۳

 ۰۷۹۶۲۵۶۹۶۹۱۴۰۰/۱۱/۹
۰۷۸۹۶۹۰۹۰۹

000014

بنیاد خیریه غریب نواز

حمیدهللا

شهر کابل-ناحیه نهم-جواز میدان
هوایی

۱۴

 ۰۷۸۶۱۰۲۵۲۵۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۰۷۸۹۰۰۶۴۵۴

صادره

وارده

امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس بنیاد های خیریه

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

شماره

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

000015

بنیاد خیریه اخالص مندان والع شهر کابل

دالورخان

شهرکابل-ولسوالی ده سبز-لریه
عزیزی هوتک

۱۵

 ۰۷۷۶۰۷۶۰۹۶۱۴۰۰/۱۱/۹
۰۷۸۲۳۱۱۵۸۸

000016

بنیاد خیریه دمحمی

جواد

شهرکابل-ناحیه سوم-کارته سه

۱۶

 ۰۷۰۷۰۴۷۰۷۰۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۰۷۷۸۹۵۷۵۷۶

000017

بنیاد خیریه نوین

میردمحمنوین

شهرکابل-ناحیه چهارم-چهارراهی
سابمه تایمنی

۱۷

 ۰۷۸۶۲۵۰۰۹۷۰۷۸۲۳۶۹۹۲۸

000018

بنیاد خیریه مدنیت

دمحمعالم

والیت جوزجان-شهرشبرغان-

۱۸

۰۷۸۵۶۷۳۵۵۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

000019

بنیاد خیریه بشیرنوید گروپ والع شهر
مزارشرییف

باهر احمدی

والیت بلخ-شهرمزارشریف-ناحیه
سوم

۱۸

 ۰۷۹۰۷۲۰۷۲۰۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۰۷۹۸۲۶۷۰۰۰

000020

بنیاد خیریه حاجی گل آغا پروانی والع شهر
مزار شریف

عبدالصبور

والیت بلخ-شهرمزار شریف-ناحیه
سوم

۲۰

 ۰۷۰۰۱۸۸۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۰۷۹۸۲۶۷۰۰۰

000021

بنیاد خیریه محور تعاون

شهر کابل -ناحیه دهم-شهرنو کوچه
لصابی

21

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 ۰۷۷۲۹۷۷۲۹۰۷۰۲۰۰۵۴۰۰

000022

بنیاد خیریه جاوید ابراهیمی تغیر نام از والع
ناحیه یازدهم شهر کابل

کابل ښار  -پنځمه ناحیه -سرک
جاوید ابراهیمی فامیلی ها /نمل مکان به کوچه عزیز
بانک

۲۲

 ۰۷۸۹۱۲۰۰۰۹۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۰۷۷۱۱۱۱۱۳۱

صادره

وارده

امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس بنیاد های خیریه

شماره

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

000023

رحمت خیریه بنسټ

منصور

کابل ښار-دپنځمی ناحیي -د خوشخال
مینه په سیمه

۲۳

۱۴۰۰/۳/۱۴

 ۰۷۰۵۶۷۰۹۱۸۰۷۸۲۳۷۲۲۲۲

000024

الفجر خیریه بنسټ

عارف هللا

کابل ښار-ناحیه اول-د پنبه پلورونکو
سرای

۲۴

 ۰۷۷۹۹۶۴۱۵۱۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۰۷۶۵۸۵۵۴۰۲

000025

بنیاد خیریه یوپک یول

مصطفی کمال

شهر کابل-ناحیه ششم-کارته سه
کوچه چهارم

۲۵

 ۰۷۹۹۰۴۰۴۸۴۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۰۷۰۰۰۴۰۴۸۴

000026

بنیاد خیریه وسیله

ګل احمد

والیت لوګر -ولسوالی برکی برک

۲۶

 ۰۷۰۳۱۰۷۳۵۹۰۷۷۵۶۲۱۲۴۰

000027

بنیاد خیریه رفاه

صالح الدین

شهرکابل -ناحیه سوم -دهبوری

۲۷

 ۰۷۷۹۵۳۱۹۱۳۰۷۶۶۷۸۱۰۶۱

000028

په ننګرهار کي علی خیریه بنسټ

جاوید

ننګرهار والیت-جالل آباد ښار-د
څلورمي ناحیي  -د چهل متری سرک

۲۸

۱۴۰۰/۱۲/۳

000029

بنیاد خیریه چراغ سبز

سید کبیر

والیت جوزجان-شهرشبرغان-
چرمګرخانه

۲۹

 ۰۷۸۵۲۴۴۱۷۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۰۷۸۹۹۴۴۱۲۹

 ۰۷۷۳۳۷۰۳۲۲۰۷۸۶۱۸۲۲۷۱

صادره

وارده

امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس بنیاد های خیریه

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

شماره

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

000030

ترحم خیریه بنسټ

اسالم الدین

کابل ښار -څلورمي ناحیي-د بادام
باغ په سیمه

۳۰

 ۰۷۳۰۲۶۳۵۱۹۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷۷۱۶۱۷۶۰۶

000031

بنیاد خیریه افغان نجات

صابر نواز

شهر کابل-ناحیه ششم-پهلوی ریاست
پاسپورت

۳۱

 ۰۷۷۵۸۷۸۶۸۸۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷۰۲۲۶۲۰۲۲

صادره

وارده

000032

زاهد خیریه بنسټ

وکیل زاهد مل

د هرات والیت-شپږمه ناحیه-د
داکترفضلی په کوڅه

۳۲

 ۰۷۰۸۴۴۶۸۱۹۰۷۰۵۹۸۴۰۵۷

۱۱۱/۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۴۳/۱۴۰۰/۱۲/۲۱

000033

بنیاد خیریه جاهد در عمل

عنایت هللا

شهر کابل-ناحیه هفتم -پل حسن لب
دریا

۳۳

 ۰۷۶۶۷۹۷۹۰۰۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷۹۹۲۰۷۱۵۰

۲۵۸/۱۴۰۰/۱۲/۸

۴۲/۱۴۰۰/۱۲/۲۱

000034

اکرام مسلم خیریه بنسټ

اکرم الدین

کابل ښار-د دویمی ناحیي -د لوای
مرکز په سیمه

۳۴

 ۰۷۷۱۷۹۶۹۳۱۰۷۸۶۲۶۲۵۷۵

۸۵۲/۱۴۴۳/۵/۱۴

۴۴/۱۴۰۰/۱۲/۲۱

000035

بنیاد خیریه حمایه از یتیمان

احمدحامد

شهر کابل-ناحیه یازدهم -خیریه خانه
-مکتب سیدال ناصری کوچه پنجم

۳۵

 ۰۷۸۴۱۴۱۵۳۰۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷۸۴۸۰۶۶۶۸

۲۸۳/۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۴۹-۱۴۰۰/۱۲/۲۵

000036

منظور رضوان هاشمی خیریه بنسټ

حاجی صادق
هاشمی

ننګرهار والیت-جالل آباد ښار-
دوهمی ناحیي په سیمه

۳۶

 ۰۷۷۷۷۸۰۰۰۷۰۷۸۹۳۳۲۳۳۲

۳۰۶-۱۴۰۰/۱۲/۲۴

۴۸-۱۴۰۰/۱۲/۲۵

امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس بنیاد های خیریه

تاریخ تسلیمی

شماره

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

000037

د کلی خیریه بنسټ

مجیب الرحمن
محمودی

کابل ښار-پنڅمی ناحیي-د خوشحال
خان په سیمه

۳۷

 ۰۷۷۴۵۹۹۸۴۱۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷۸۶۲۹۹۷۲۷

000038

فیصل خریه بنسټ

سید کریم شیزی

کابل ښار-دولسمی ناحیي-احمدشاه
مینه

۳۸

 ۰۷۹۸۸۹۹۹۹۹۰۷۷۶۱۱۷۸۷۹

۳-۱۴۰۱/۱/۲

000039

دمحمشفیع خیریه بنسټ

دمحمشفیع

کابل ښار-دشپږمی ناحیي -دسه راهی
عالوالدین په سیمه

۳۹

 ۰۷۸۴۷۰۷۶۷۲۰۷۸۵۳۲۶۰۳۵

۲۳۸-۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱۴۰۱/۱/۸

000040

په ننګرهار والیت کې دوستو خیل خیریه بنسټ

لیس خان

ننګرهار والیت-جالل آباد ښار-
دریمه ناحیي -د عربانو ګوالیی

۴۰

۱۴۰۱/۵/۱

 ۰۷۷۵۰۶۰۱۳۵۰۷۷۰۲۲۱۲۱۲

۲۷-۱۴۰۱/۱/۷

۴-۱۴۰۱/۱/۸

000041

په خوست والیت کې حك خیریه بنسټ

عثمان غنی

خوست والیت مرکز -په بازار کې

۴۱

۱۴۰۱/۱/۱۷

 ۰۷۷۴۸۲۸۸۰۸۰۷۷۷۴۱۵۰۸۰

۲۸-۱۴۴۳/۸/۲۶

۵-۱۴۰۱/۱/۱۰

000042

نور دمحمخیریه بنسټ

نوردمحم ولی

ننګرهار والیت -جالل آباد ښار-
دریمي ناحیي په سیمه

۴۲

 ۰۷۰۰۶۳۱۱۱۴۰۷۸۴۷۴۲۰۱۵

۲۴۶-۱۴۰۰/۱۲/۴

۸-۱۴۰۱/۱/۱۵

000043

بنیاد خیریه امید حیات

دمحمآصف

شهر کابل-ناحیه دوم -ممابل شفاخانه
انتانی و آرشیف

۴۳

۰۷۸۰۹۰۵۱۷۰۰۷۴۹۹۹۸۸۸۸

۳۰۳-۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۷-۱۴۰۱/۱/۱۵

۱۴۰۰/۱/۲۹

شماره تماس

صادره

وارده

۱۱۹-۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۴۷-۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۳-۱۴۰۱/۱/۸

امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس بنیاد های خیریه

شماره

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

صادره

وارده

000044

په ننګرهار والیت کې د رحیمی خیریه بنسټ

عبید هللا رحیمی

ننګرهاروالیت -جالل آباد ښار دو
اومی ناحیي په سیمه

۴۴

۱۴۰۱/۳/۴

 ۰۷۸۰۸۲۸۰۲۲۰۷۸۷۲۶۶۱۴۲

۴۹-۱۴۰۱/۱/۱۱

۱۰-۱۴۰۱/۱/۱۸

000045

خیرالناس خیریه بنسټ

دمحمعزیز

کنروالیت -مرکز اسعدآباد ښار-
صحت عامی سرک

۴۵

 ۰۷۰۷۸۶۹۹۸۱۰۷۷۱۵۰۱۵۰۰

۵۵-۱۴۰۱/۱/۲۳

۱۱-۱۴۰۱/۱/۲۳

000046

بنیاد خیریه نجم

علیم خان

شهر کابل-ناحیه پنجم-خوشحال خان-
عمب هوتل آریانا کابل

۴۶

۱۴۰۱/۳/۵

 ۰۷۸۲۵۱۵۱۹۶۰۷۸۹۷۰۱۳۸۶

۳۱۰-۱۴۴۳/۸/۹

۱۳-۱۴۰۱/۱/۲۴

000047

بنیاد خیریه سیرت

عبدالحمید

شهر کابل-ناحیه یازدهم-خیریه خانه-
خشت اوختیف کوچه چهل متره

۴۷

۱۴۰۱/۳/۹

 ۰۷۸۶۵۱۰۴۳۳۰۷۳۱۰۰۰۸۳۳

۳۸-۱۴۰۰/۱۲/۲۵

۱۴-۱۴۰۱/۱/۲۸

000048

بنیاد خیریه شفمت

نجیب هللا

شهر کابل-ناحیه دهم-سرک چهارم
تایمنی

۴۸

 ۰۷۷۳۰۵۰۰۰۷۰۷۰۰۲۱۵۲۷۰

۳۰-۱۴۴۳/۸/۲۶

۲۲-۱۴۰۱/۲/۶

000049

بنیاد خیریه حمیار

حشمت هللا

شهرکابل-ناحیه پانزدهم-سرک پنجم
تایمنی-ممابل مکتب خصوصی
اصالح

۴۹

۱۴۰۱/۳/۳

 ۰۷۰۶۶۵۶۰۲۳۰۷۸۲۱۰۹۷۹۵

۳۲-۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۲۱-۱۴۰۱/۲/۵

000050

نصیب خیریه بنسټ

حشمت هللا

ننګرهار والیت-سرخرود ولسوالی-
للعه نو

۵۰

۱۴۰۱/۴/۹

 ۰۷۷۷۴۱۹۵۵۵۰۷۷۷۶۲۶۸۶۷

۱۱۵-۱۴۴۳/۶/۲۴

۲۳-۱۴۰۱/۲/۶

امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس بنیاد های خیریه

شماره

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

صادره

وارده

000051

په ننګرهار والیت کې خان خیریه بنسټ

خان آغا

ننګرهار والیت -جالل آباد ښار-
دریمه ناحیه-د پوهنتون څیرما

۵۱

۱۴۰۱/۲/۲۸

 ۰۷۸۲۴۷۷۰۵۱۰۷۸۵۲۰۴۹۷۲

۲۸۲-۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۲۴-۱۴۰۱/۲/۱۷

000052

بشائرخیریه بنسټ

نصرت هللا

کابل ښار-د سلمی ناحیي-د شش
درک په سیمه  -کوڅه نبیل  -ممابل
ریاست ۰۱۱

۵۲

۱۴۰۱/۳/۱۵

 ۰۷۸۵۵۳۵۵۷۸۰۷۸۴۸۷۹۲۸۴

۴۴-۱۴۴۳/۹/۲

۲۶-۱۴۰۱/۲/۲۰

000053

نصیر خیریه بنسټ

عبدالباری

کابل ښار-څلورمه ناحیه -د بالسم
روغتون ترڅګ

۵۳

۱۴۰۱/۳/۱۵

 ۰۷۸۱۶۲۴۱۱۸۰۷۸۰۵۴۳۶۵۴

۲۰۲-۱۴۴۳/۱۱/۵

۳۳-۱۴۰۱/۳/۱۵

000054

په ننګرهار والیت کې د حاجی بابا خیریه
بنسټ

عبدالمادر

ننګرهارو الیت-د شینوار ولسوالی -
دمارکو بازار په سیمه

۵۴

۱۴۰۱/۳/۹

 ۰۷۰۰۶۲۶۶۰۰۰۷۸۲۸۰۵۰۰۲

۱۸۲-۱۴۰۱/۳/۴

۳۰-۱۴۰۱/۳/۴

000055

نمیب هللا حممل خیریه بنسټ

نمیب هللا

هلمند والیت -لښکرګاه ښار -شهید
غلطان ولی هدیری ته څیرمه

۵۵

۱۴۰۱/۳/۱۵

 ۰۷۰۰۰۰۰۰۷۱۰۷۰۷۰۰۰۴۷۱

۱۴۱-۱۴۴۳-۱۰-۸

۳۲-۱۴۰۱/۳/۱۲

000056

المواسات خیریه بنسټ

انورالحك

ننګرهار والیت-جالل آباد ښار-د
دریمی ناحیی-د سره میاشت مخامخ ته

۵۶

 ۰۷۸۰۸۵۸۶۸۷۰۷۸۷۰۸۲۶۲۴

۱۵۵-۱۴۴۳/۸/۱۳

۲۷-۱۴۰۱/۲/۲۴

000057

د شیخ عبدالمادر خیالنی خیریه بنسټ

دمحمجاوید

کندهار والیت-یولسمه ناحیه-
عینومینه ۳۶-سرک ۷۸۲ -کور

۵۷

 ۰۷۰۰۲۰۴۹۲۹۰۷۰۶۵۸۸۳۴۹

۲۰۸-۱۴۴۳/۱۱/۶

۳۵-۱۴۰۱/۳/۱۷

امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس بنیاد های خیریه

شماره

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

صادره

وارده

000058

انصار خیریه بنسټ

میرویس
شینواری

ننګرهار والیت -جالل آباد ښار -
لمری ناحیه-د عمران شیګوال په
پالزا

۵۸

۱۴۰۱/۳/۲۳

۰۷۳۰۳۳۳۳۴۸۰۷۸۹۰۳۶۳۱۹

۲۲۰-۱۴۰۱/۳/۱۵

۳۶-۱۴۰۱/۳/۱۸

000059

میزان خیریه بنسټ

کابل ښار-دریمه ناحیه -کابل پوهنتون
دمحمنعیم سلطانی
سرک-سلطانی تاور -په لمری پورکی

۰۷۸۲۵۸۲۵۲۵۰۷۸۴۶۴۳۴۹۲

۵۹

۳۸-۱۴۰۱/۳/۲۱

000060

د بشری مرستو خیریه بنسټ

عبدالجاوید

ننګرهار والیت -جالل آبادښار-د
اتحاد تاور دریم پور

۶۰

000061

آلتاش خیریه بنسټ

مختار احمد

کندزوالیت مرکز-دومه ناحیه-د کابل
نوی هده په سیمه

۶۱

۰۷۸۹۰۶۴۹۸۲۰۷۸۹۹۹۳۵۹۲

000062

بنیاد خیریه اندا

فیض هللا

والیت جوزجان-شهر شبرغان-پروژه
H

۶۲

۰۷۸۹۷۶۷۴۹۸۰۷۸۵۷۶۱۸۴۹

۲۳۱-۱۴۴۳/۱۱/۱۴

000063

یاسر خیریه بنسټ

عبدالکبیر

کابل ښار-اومه ناحیه-د حبیب تاور -
دوهم پور

۶۳

۱۴۰۱/۵/۱۰

۰۷۷۹۱۱۷۵۵۲۰۷۶۵۴۸۳۳۱۸

۱۷۹-۱۴۴۳/۱۱/۱۶

۴۱-۱۴۰۱/۳/۲۶

000064

بنیاد خیریه سمرلند

عبدالحی حامدی

والیت بلخ-شهرمزار شریف-عمب
بالک های شمس -کارته الف بیک

۶۴

۱۴۰۱/۴/۵

 ۰۷۸۸۴۱۴۹۶۷۰۷۹۰۱۱۹۹۱۱

۲۲۵-۱۴۴۳/۱۱/۱۲

۴۳-۱۴۰۱۳/۲۹

۱۴۰۱/۴/۹

۰۷۸۲۶۲۶۷۷۵۰۷۰۰۶۰۰۷۵۴

۲۳۲-۱۴۴۳/۱۱/۱۴

۴۲-۱۴۰۱/۳/۲۶

۲۱۶-۱۴۴۳/۱۱/۶

۳۷-۱۴۰۱/۳/۱۹

۴۰-۱۴۰۱/۳/۲۴

