
واردهصادرهتماس شمارهتسلیمی تاریخجواز شمارهدفتر آدرسرئیس نامجمعیت نامشماره

یاردمحمګرانبنسټ خیریه فمیردمحم000001

-آباد جالل- والیت ننګرهار

 ملی-والت ښارپشتونستان

ترڅنک رادیوتلویزیون

۱
۰۷۰۰۶۱۵۱۹۸ -

۰۷۸۰۸۹۶۴۶۶
۹۰۱/۱۴۰۰/۱۱/۳

000002

 از حمایت بنیادخیریه

 یتیم اطفال و بیوه زنان

 شهر اول ناحیه والع

کابل

احمدخان
 مارکیت-اول ناحیه-کابل شهر

سوم منزل-ګالخان حاجی
۲۱۴۰۰/۱۰/۱۵

۰۷۹۹۳۷۱۹۰۲ -

۰۷۰۰۸۵۸۰۰۳
۴۰۳/۱۴۰۰/۹/۱۶

ضیارملهمکار خیریه بنیاد000003
-۴سرک-تایمنی پروژه-کابل شهر

ثریا ملکه لیسه ممابل
۳1400/12/29۰۷۰۶۰۶۰۶۶۰-

۰۷۲۹۲۰۲۰۲۰

000004

 د کندهارکي په

 خلکو د افغانستان

بنسټ خیریه خدمت

دمحمزی
 په عینومینه د-کندهاروالیت

ښارګوتی
۴۱۴۰۰/۹/۳۰

۰۷۹۰۰۳۲۴۳۰ -

۰۷۰۰۳۱۲۲۲۸

000005
 والع امانت خیریه بنیاد

کابل شهر
۵۱۴۰۰/۱۰/۱۴شیرپور-۱۰ ناحیه-کابل شهردمحمنبی

۰۷۸۶۶۰۴۶۰ -

۰۷۹۷۴۱۸۷۴۷

000006

 افغان آریانا خیریه بنیاد

 شهر پنجم ناحیه والع

کابل

خان عجب

قلعه ناظر نقل مکان  –ناحیه پنجم - شهر کابل

- تایمنی کهنه-10 ناحیه 16/12/1400به تاریخ 

28خانه -سرک اول

۶۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۰۷۷۸۴۱۷۰۰ - 

۰۷۸۰۱۹۴۴۱۰۵

هللا حزببنسټ خیریه هیله افغان000007
 ګلبهار- ناحیه ښارشپارلسمه کابل

ګوتی
۷۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۰۷۰۰۳۲۶۱۵۲ -

۰۷۰۵۶۴۷۸۹۵

000008
 نصرت خیریه ننیاد

المساکین
۸۱۴۰۰/۱۰/۱۵آریانا کارته-دوم ناحیه- شهرکابلدمحمنبی مولوی

۰۷۱۱۱۲۴۱۲۴ -

۰۷۶۴۲۸۱۷۷۶

احمد فریدالشرعی خیریه بنیاد000009
 د–  ناحیه اتمی د–  ښار کابل

سرک دوهمه په نو کارته
۹۱۴۰۰/۱۰/۲۰

۰۷۶۵۲۷۵۸۱۹ -

۰۷۸۴۹۷۳۷۰۰

افغانستان اسالمی امارت

عدلیه وزارت

ها جمعیت امور ریاست

خیریه بنیاد دیتابیس/   اداری مدیریت



000010
 والع مهر خیریه بنیاد

کابل شهر نهم ناحیه
احمدسمیع

 یکه ساحه–  نهم ناحیه- کابل شهر

 لغمانی جامع مسجد متصل–  توت

- اول ناحیه مکان نمل/ها

درمسال ممابل- شوربازار

۱۰۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۰۷۸۰۳۷۳۰۳۰ -

۰۷۸۹۰۰۲۳۰۱

000011
 والع نگین خیریه بنیاد

کابل شهر چهارم ناحیه
عبدالبصیر

 سرک- چهارم ناحیه- کابل شهر

تایمنی پروژه سوم
۱۱۱۴۰۰/۱۰/۲۳

۰۷۷۷۱۲۷۱۸۹ -

۰۷۸۰۵۰۶۶۴۴

000012

 های کمک خیریه بنیاد

 ها افغان برای افغانها

 به/ کابل شهر والع

 مجمع فیصله اساس

 لغو شان عمومی

است ګردیده

دمحمصمیم
 ساحه–  پانزدهم ناحیه- کابل شهر

لصبه
۱۲۱۴۰۰/۱۰/۲۵

۰۷۹۷۳۴۱۲۱۸ -

۰۷۲۸۴۳۵۰۴۶

000013

 امت رفاه خیریه بنیاد

 شهر یازدهم ناحیه والع

کابل

احمدرشاد
 حصه–  یازدهم ناحیه- شهرکابل

خیرخانه دوم
۱۳۱۴۰۰/۱۱/۹

۰۷۹۶۲۵۶۹۶۹ -

۰۷۸۹۶۹۰۹۰۹

حمیدهللانواز غریب خیریه بنیاد000014
 میدان جواز-نهم ناحیه-کابل شهر

هوایی
۱۴۱۴۰۰/۱۲/۱۱

۰۷۸۶۱۰۲۵۲۵ -

۰۷۸۹۰۰۶۴۵۴

000015
 اخالص خیریه بنیاد

کابل شهر والع مندان
دالورخان

 لریه-سبز ده ولسوالی-شهرکابل

هوتک عزیزی
۱۵۱۴۰۰/۱۱/۹

۰۷۷۶۰۷۶۰۹۶ -

۰۷۸۲۳۱۱۵۸۸

۱۶۱۴۰۰/۱۱/۱۲سه کارته-سوم ناحیه-شهرکابلجواددمحمی خیریه بنیاد000016
۰۷۰۷۰۴۷۰۷۰ -

۰۷۷۸۹۵۷۵۷۶

میردمحمنویننوین خیریه بنیاد000017
 چهارراهی-چهارم ناحیه-شهرکابل

تایمنی سابمه
۱۷

۰۷۸۶۲۵۰۰۹۷ -

۰۷۸۲۳۶۹۹۲۸

دمحمعالممدنیت خیریه بنیاد000018
-شهرشبرغان-جوزجان والیت

بندردرزاب
۱۸۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۸۵۶۷۳۵۵۵ -

۰۷۸۳۶۰۹۱۶۴

000019

 بشیرنوید خیریه بنیاد

 شهر والع گروپ

مزارشرییف

۱۸۱۴۰۰/۱۱/۱۱سوم ناحیه-شهرمزارشریف-بلخ والیتاحمدی باهر
۰۷۹۰۷۲۰۷۲۰ -

۰۷۹۸۲۶۷۰۰۰



000020

 آغا گل حاجی خیریه بنیاد

 مزار شهر والع پروانی

شریف

۲۰۱۴۰۰/۱۱/۱۱سوم ناحیه-شریف شهرمزار-بلخ والیتعبدالصبور
۰۷۰۰۱۸۸۰۰۰ -

۰۷۹۸۲۶۷۰۰۰

تعاون محور خیریه بنیاد000021
 کوچه شهرنو-دهم ناحیه- کابل شهر

لصابی
21۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۷۲۹۷۷۲۹ -

۰۷۰۲۰۰۵۴۰۰

000022

 جاوید خیریه بنیاد

 والع از نام تغیر ابراهیمی

کابل شهر یازدهم ناحیه

ابراهیمی جاوید
 فامیلی سرک- ناحیه پنځمه-  ښار کابل

بانک عزیز کوچه به مکان نمل /ها
۲۲۱۴۰۰/۱۲/۱۷

۰۷۸۹۱۲۰۰۰۹ -

۰۷۷۱۱۱۱۱۳۱

منصوربنسټ خیریه رحمت000023
 خوشخال د- ناحیي دپنځمی-ښار کابل

سیمه په مینه
۲۳۱۴۰۰/۳/۱۴

۰۷۰۵۶۷۰۹۱۸ -

۰۷۸۲۳۷۲۲۲۲

هللا عارفبنسټ خیریه الفجر000024
 پلورونکو پنبه د-اول ناحیه-ښار کابل

سرای
۲۴۱۴۰۰/۱۱/۲۰

۰۷۷۹۹۶۴۱۵۱ -

۰۷۶۵۸۵۵۴۰۲

کمال مصطفییول یوپک خیریه بنیاد000025
 کوچه سه کارته-ششم ناحیه-کابل شهر

چهارم
۲۵۱۴۰۰/۱۲/۲۲

۰۷۹۹۰۴۰۴۸۴ -

۰۷۰۰۰۴۰۴۸۴

۲۶برک برکی ولسوالی- لوګر والیتاحمد ګلوسیله خیریه بنیاد000026
۰۷۰۳۱۰۷۳۵۹ -

۰۷۷۵۶۲۱۲۴۰

۲۷دهبوری- سوم ناحیه- شهرکابلالدین صالحرفاه خیریه بنیاد000027
۰۷۷۹۵۳۱۹۱۳ -

۰۷۶۶۷۸۱۰۶۱

000028
 علی کي ننګرهار په

بنسټ خیریه
جاوید

 د-ښار آباد جالل-والیت ننګرهار 

سرک متری چهل د-  ناحیي څلورمي
۲۸۱۴۰۰/۱۲/۳

۰۷۷۳۳۷۰۳۲۲ -

۰۷۸۶۱۸۲۲۷۱

کبیر سیدسبز چراغ خیریه بنیاد000029
-شهرشبرغان-جوزجان والیت

چرمګرخانه
۲۹۱۴۰۰/۱۲/۲۶

۰۷۸۵۲۴۴۱۷۱ -

۰۷۸۹۹۴۴۱۲۹

الدین اسالمبنسټ خیریه ترحم000030
 باغ بادام د-ناحیي څلورمي- ښار کابل

سیمه په
۳۰۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۳۰۲۶۳۵۱۹ -

۰۷۷۱۶۱۷۶۰۶

نواز صابرنجات افغان خیریه بنیاد000031
 ریاست پهلوی-ششم ناحیه-کابل شهر

پاسپورت
۳۱۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۷۵۸۷۸۶۸۸ -

۰۷۰۲۲۶۲۰۲۲

مل زاهد وکیلبنسټ خیریه زاهد000032
 د-ناحیه شپږمه-والیت هرات د

کوڅه په داکترفضلی
۳۲

۰۷۰۸۴۴۶۸۱۹ -

۰۷۰۵۹۸۴۰۵۷
۱۱۱/۱۴۰۰/۱۰/۲۱۴۳/۱۴۰۰/۱۲/۲۱

هللا عنایتعمل در جاهد خیریه بنیاد000033
 لب حسن پل- هفتم ناحیه-کابل شهر

دریا
۳۳۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۶۶۷۹۷۹۰۰ -

۰۷۹۹۲۰۷۱۵۰
۲۵۸/۱۴۰۰/۱۲/۸۴۲/۱۴۰۰/۱۲/۲۱



الدین اکرمبنسټ خیریه مسلم اکرام000034
 لوای د- ناحیي دویمی د-ښار کابل

سیمه په مرکز
۳۴

۰۷۷۱۷۹۶۹۳۱ -

۰۷۸۶۲۶۲۵۷۵
۸۵۲/۱۴۴۳/۵/۱۴۴۴/۱۴۰۰/۱۲/۲۱

000035
 از حمایه خیریه بنیاد

یتیمان
احمدحامد

- خانه خیریه- یازدهم ناحیه-کابل شهر

پنجم کوچه ناصری سیدال مکتب
۳۵۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۸۴۱۴۱۵۳۰ -

۰۷۸۴۸۰۶۶۶۸
۲۸۳/۱۴۰۰/۱۲/۱۶۴۹-۱۴۰۰/۱۲/۲۵

000036
 هاشمی رضوان منظور

بنسټ خیریه
هاشمی صادق حاجی

-ښار آباد جالل-والیت ننګرهار

سیمه په ناحیي دوهمی
۳۶

۰۷۷۷۷۸۰۰۰۷ -

۰۷۸۹۳۳۲۳۳۲
۳۰۶-۱۴۰۰/۱۲/۲۴۴۸-۱۴۰۰/۱۲/۲۵

بنسټ خیریه کلی د000037
 الرحمن مجیب

محمودی

 خوشحال د-ناحیي پنڅمی-ښار کابل

سیمه په خان
۳۷۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۷۷۴۵۹۹۸۴۱ -

۰۷۸۶۲۹۹۷۲۷
۱۱۹-۱۴۰۰/۱۰/۲۵۴۷-۱۴۰۰/۱۲/۲۳

۳۸مینه احمدشاه-ناحیي دولسمی-ښار کابلشیزی کریم سیدبنسټ خیریه فیصل000038
۰۷۹۸۸۹۹۹۹۹ -

۰۷۷۶۱۱۷۸۷۹
۳-۱۴۰۱/۱/۲۳-۱۴۰۱/۱/۸

دمحمشفیعبنسټ خیریه دمحمشفیع000039
 راهی دسه- ناحیي دشپږمی-ښار کابل

سیمه په عالوالدین
۳۹

۰۷۸۴۷۰۷۶۷۲ -

۰۷۸۵۳۲۶۰۳۵
۲۳۸-۱۴۰۱/۱۲/۲۹۲-۱۴۰۱/۱/۸

000040
 کې والیت ننګرهار په

بنسټ خیریه خیل دوستو
خان لیس

 دریمه- ښار آباد جالل-والیت ننګرهار

ګوالیی عربانو د- ناحیي
۴۰۱۴۰۱/۵/۱

۰۷۷۵۰۶۰۱۳۵ -

۰۷۷۰۲۲۱۲۱۲
۲۷-۱۴۰۱/۱/۷۴-۱۴۰۱/۱/۸

000041
 حك کې والیت خوست په

بنسټ خیریه
۴۱۱۴۰۱/۱/۱۷کې بازار په- مرکز والیت خوستغنی عثمان

۰۷۷۴۸۲۸۸۰۸ -

۰۷۷۷۴۱۵۰۸۰
۲۸-۱۴۴۳/۸/۲۶۵-۱۴۰۱/۱/۱۰

ولی نوردمحمبنسټ دمحمخیریه نور000042
-ښار آباد جالل- والیت ننګرهار

سیمه په ناحیي دریمي
۴۲

۰۷۰۰۶۳۱۱۱۴ -

۰۷۸۴۷۴۲۰۱۵
۲۴۶-۱۴۰۰/۱۲/۴۸-۱۴۰۱/۱/۱۵

دمحمآصفحیات امید خیریه بنیاد000043
 شفاخانه ممابل- دوم ناحیه-کابل شهر

آرشیف و انتانی
۴۳۱۴۰۰/۱/۲۹

۰۷۸۰۹۰۵۱۷۰-

۰۷۴۹۹۹۸۸۸۸
۳۰۳-۱۴۰۰/۱۲/۲۳۷-۱۴۰۱/۱/۱۵

000044
 د کې والیت ننګرهار په

بنسټ خیریه رحیمی
رحیمی هللا عبید

 دو ښار آباد جالل- ننګرهاروالیت

سیمه په ناحیي اومی
۴۴۱۴۰۱/۳/۴

۰۷۸۰۸۲۸۰۲۲ -

۰۷۸۷۲۶۶۱۴۲
۴۹-۱۴۰۱/۱/۱۱۱۰-۱۴۰۱/۱/۱۸

دمحمعزیزبنسټ خیریه خیرالناس000045
 صحت-ښار اسعدآباد مرکز- کنروالیت

سرک عامی
۴۵

۰۷۰۷۸۶۹۹۸۱ -

۰۷۷۱۵۰۱۵۰۰
۵۵-۱۴۰۱/۱/۲۳۱۱-۱۴۰۱/۱/۲۳

خان علیمنجم خیریه بنیاد000046
-خان خوشحال-پنجم ناحیه-کابل شهر

کابل آریانا هوتل عمب
۴۶۱۴۰۱/۳/۵

۰۷۸۲۵۱۵۱۹۶ -

۰۷۸۹۷۰۱۳۸۶
۳۱۰-۱۴۴۳/۸/۹۱۳-۱۴۰۱/۱/۲۴



000047

 به/  سیرت خیریه بنیاد

 لغو ها تخطی اساس

است گردیده

عبدالحمید
-خانه خیریه-یازدهم ناحیه-کابل شهر

متره چهل کوچه اوختیف خشت
۴۷۱۴۰۱/۳/۹

۰۷۸۶۵۱۰۴۳۳ -

۰۷۳۱۰۰۰۸۳۳
۳۸-۱۴۰۰/۱۲/۲۵۱۴-۱۴۰۱/۱/۲۸

هللا نجیبشفمت خیریه بنیاد000048
 چهارم سرک-دهم ناحیه-کابل شهر

تایمنی
۴۸

۰۷۷۳۰۵۰۰۰۷ -

۰۷۰۰۲۱۵۲۷۰
۳۰-۱۴۴۳/۸/۲۶۲۲-۱۴۰۱/۲/۶

000049
 به/ حمیار خیریه بنیاد

گردید لغو ها تخطی اساس
هللا حشمت

 پنجم سرک-پانزدهم ناحیه-شهرکابل

اصالح خصوصی مکتب ممابل-تایمنی
۴۹۱۴۰۱/۳/۳

۰۷۰۶۶۵۶۰۲۳ -

۰۷۸۲۱۰۹۷۹۵
۳۲-۱۴۰۰/۱۲/۲۸۲۱-۱۴۰۱/۲/۵

هللا حشمتبنسټ خیریه نصیب000050
-ولسوالی سرخرود-والیت ننګرهار

نو للعه
۵۰۱۴۰۱/۴/۹

۰۷۷۷۴۱۹۵۵۵ -

۰۷۷۷۶۲۶۸۶۷
۱۱۵-۱۴۴۳/۶/۲۴۲۳-۱۴۰۱/۲/۶

000051
 کې والیت ننګرهار په

بنسټ خیریه خان
آغا خان

 دریمه-ښار آباد جالل- والیت ننګرهار

څیرما پوهنتون د-ناحیه
۵۱۱۴۰۱/۲/۲۸

۰۷۸۲۴۷۷۰۵۱ -

۰۷۸۵۲۰۴۹۷۲
۲۸۲-۱۴۰۰/۱۲/۱۶۲۴-۱۴۰۱/۲/۱۷

هللا نصرتبنسټ بشائرخیریه000052

 درک شش د-ناحیي سلمی د-ښار کابل

 ریاست ممابل-  نبیل کوڅه-  سیمه په

۰۱۱

۵۲۱۴۰۱/۳/۱۵
۰۷۸۵۵۳۵۵۷۸ -

۰۷۸۴۸۷۹۲۸۴
۴۴-۱۴۴۳/۹/۲۲۶-۱۴۰۱/۲/۲۰

عبدالباریبنسټ خیریه نصیر000053
 بالسم د- ناحیه څلورمه-ښار کابل

ترڅګ روغتون
۵۳۱۴۰۱/۳/۱۵

۰۷۸۱۶۲۴۱۱۸ -

۰۷۸۰۵۴۳۶۵۴
۲۰۲-۱۴۴۳/۱۱/۵۳۳-۱۴۰۱/۳/۱۵

000054
 د کې والیت ننګرهار په

بنسټ خیریه بابا حاجی
عبدالمادر

-  ولسوالی شینوار د-الیت ننګرهارو

سیمه په بازار دمارکو
۵۴۱۴۰۱/۳/۹

۰۷۰۰۶۲۶۶۰۰ -

۰۷۸۲۸۰۵۰۰۲
۱۸۲-۱۴۰۱/۳/۴۳۰-۱۴۰۱/۳/۴

000055
 خیریه حممل هللا نمیب

بنسټ
هللا نمیب

 شهید- ښار لښکرګاه- والیت هلمند

څیرمه ته هدیری ولی غلطان
۵۵۱۴۰۱/۳/۱۵

۰۷۰۰۰۰۰۰۷۱ -

۰۷۰۷۰۰۰۴۷۱
۱۴۱-۱۴۴۳-۱۰-۸۳۲-۱۴۰۱/۳/۱۲

انورالحكبنسټ خیریه المواسات000056
 د-ښار آباد جالل-والیت ننګرهار

ته مخامخ میاشت سره د-ناحیی دریمی
۵۶۱۴۰۱/۵/۲۶

۰۷۸۰۸۵۸۶۸۷ -

۰۷۸۷۰۸۲۶۲۴
۱۵۵-۱۴۴۳/۸/۱۳۲۷-۱۴۰۱/۲/۲۴

000057
 خیالنی عبدالمادر شیخ د

بنسټ خیریه
دمحمجاوید

-عینومینه-ناحیه یولسمه-والیت کندهار

کور ۷۸۲- سرک ۳۶
۵۷

۰۷۰۰۲۰۴۹۲۹ -

۰۷۰۶۵۸۸۳۴۹
۲۰۸-۱۴۴۳/۱۱/۶۳۵-۱۴۰۱/۳/۱۷



شینواری میرویسبنسټ خیریه انصار000058
-  ښار آباد جالل- والیت ننګرهار

پالزا په شیګوال عمران د-ناحیه لمری
۵۸۱۴۰۱/۳/۲۳

۰۷۳۰۳۳۳۳۴۸- 

۰۷۸۹۰۳۶۳۱۹
۲۲۰-۱۴۰۱/۳/۱۵۳۶-۱۴۰۱/۳/۱۸

سلطانی دمحمنعیمبنسټ خیریه میزان000059
 پوهنتون کابل- ناحیه دریمه-ښار کابل

پورکی لمری په- تاور سلطانی-سرک
۵۹

۰۷۸۲۵۸۲۵۲۵- 

۰۷۸۴۶۴۳۴۹۲
۳۸-۱۴۰۱/۳/۲۱

000060
 خیریه مرستو بشری د

بنسټ
عبدالجاوید

 د-آبادښار جالل- والیت ننګرهار

پور دریم تاور اتحاد
۶۰۱۴۰۱/۴/۹

۰۷۸۲۶۲۶۷۷۵- 

۰۷۰۰۶۰۰۷۵۴
۲۳۲-۱۴۴۳/۱۱/۱۴۴۲-۱۴۰۱/۳/۲۶

احمد مختاربنسټ خیریه آلتاش000061
 کابل د-ناحیه دومه-مرکز کندزوالیت

سیمه په هده نوی
۶۱

۰۷۸۹۰۶۴۹۸۲- 

۰۷۸۹۹۹۳۵۹۲
۲۱۶-۱۴۴۳/۱۱/۶۳۷-۱۴۰۱/۳/۱۹

هللا فیضاندا خیریه بنیاد000062
 پروژه-شبرغان شهر-جوزجان والیت

H
۶۲۱۴۰۱/۶/۲۲

۰۷۸۹۷۶۷۴۹۸- 

۰۷۸۵۷۶۱۸۴۹
۲۳۱-۱۴۴۳/۱۱/۱۴۴۰-۱۴۰۱/۳/۲۴

عبدالکبیربنسټ خیریه یاسر000063
- تاور حبیب د-ناحیه اومه-ښار کابل

پور دوهم
۶۳۱۴۰۱/۵/۱۰

۰۷۷۹۱۱۷۵۵۲- 

۰۷۶۵۴۸۳۳۱۸
۱۷۹-۱۴۴۳/۱۱/۱۶۴۱-۱۴۰۱/۳/۲۶

حامدی عبدالحیسمرلند خیریه بنیاد000064
 عمب-شریف شهرمزار-بلخ والیت

بیک الف کارته- شمس های بالک
۶۴۱۴۰۱/۴/۵

۰۷۸۸۴۱۴۹۶۷ -

۰۷۹۰۱۱۹۹۱۱
۲۲۵-۱۴۴۳/۱۱/۱۲۴۳-۱۴۰۱۳/۲۹

۶۵ناحیه شپږمه-ناحیه لسمه-ښار کابلنبی غالم مولویبنسټ خیریه درمان000065
۰۷۷۴۱۸۸۹۹۲ -

۰۷۹۹۷۰۷۰۹۶
۱۳۹-۱۴۴۳/۹/۸۳۹-۱۴۰۱۳/۲۴

هاشمی مبین سیدمحبت خیریه بنیاد000066

 چهارم سرک- سوم ناحیه-کابل شهر

 کابل کورس پهلوی-  مرکزی سیلوی

سنتر

۶۶۱۴۰۱/۵/۲
۰۷۸۶۸۳۸۳۰۱ -

۰۷۳۰۰۰۰۵۹۴
۲۶۴-۱۴۰۱/۴/۱۴۶-۱۴۰۱/۴/۲۷

حضرت غالمشفاه مسعود خیریه بنیاد000067

 چهار بین-چهارم ناحیه-کابل شهر

-ترافیک راهی چهار و-کی بره راهی

وثایك محکمه نزدیک

۶۷۱۴۰۱/۵/۴
۰۷۷۸۸۱۶۲۷۴ -

۰۷۳۰۳۴۹۳۵۸
۲۶۲-۱۴۰۱/۳/۲۰۴۸-۱۴۰۱/۵/۲

فریدبنسټ خیریه ننګ000068

-ښارګوتی تیری-ګردیزښآر-پکتیاوالیت

 دهمه-پور لومری-  پالزه غر سپین

اتاق

۶۸۱۴۰۱/۵/۱۵
۰۷۷۷۷۴۰۴۹۴ -

۰۷۷۴۰۲۹۳۲۰
۳۳۳-۱۴۴۳/۱۲/۲۶۴۹-۱۴۰۱/۵/۱۱



عبدهللابنسټ خیریه تعاون بشری000069

-کوڅه خاد د-ناحیه دوهمه-ښار کندهار

 پلورنځی توکو خوراکی د نور نوی

مارکیت

۶۹۱۴۰۱/۵/۲۵
۰۷۰۰۰۹۹۷۵۴ -

۰۷۹۹۲۹۱۹۳۹
۳۷۶-۱۴۰۱/۵/۱۵۵۲-۱۴۰۱۵/۱۶

ارشاررشد خیریه بنیاد000070
 عمب-ناحیه کوچه-هفتم ناحیه-شهرکابل

حبیبیه لیسه
۷۰۱۴۰۱/۶/۱۹

۰۷۳۰۶۱۶۶۹۹ -

۰۷۳۰۹۲۱۰۱۰
۲۸۱-۱۴۰۱/۴/۶۵۹-۱۴۰۱/۵/۲۹

۱۴۰۱/۵/۲۰-۱۴۰۰/۱۲/۵۵۴-۰۷۳۰۶۶۴۶۶۹۱۰۷۲- ۷۱0۷۰۰۰۷۸۴۶۴نو کارته-ناحیه اتمه-ښار کابلالرحمن سیفبنسټ خیریه عرفان000071

سیر احمدبنسټ خیریه االفغان امداد000072
-ته جنوب لومندانی زړی-کندهارښار

پور دریم-پالزا اعتماد
۷۲۱۴۰۱/۶/۲

۰۷۰۰۳۳۸۳۲۱ -

۰۷۰۰۶۶۸۱۳۱
۴۱۰-1401/5/3061-1401/5/31

هللا حبیب مولویبنسټ خیریه افغان000073
-نږدی والیت-ښار ګردیز- والیت پکتیا

دفتر په ټاکنو پخوانی د 
۷۳

۰۷۶۶۲۷۶۴۷۸ -

۰۷۲۸۱۲۲۸۳۸
۳۷۷-۱۴۰۱/۵/۱۶۵۸-۱۴۰۱/۵/۲۶

عبدالواحدبنسټ خیریه سعادت000074
 بګرامی-ناحیه شپارلسمه-والیت کابل

کوثرکوڅی د سبز ک شهر-ولسوالی
۷۴

۰۷۸۳۸۸۴۸۸۴ -

۰۷۷۷۷۱۳۵۱۳
۳۹۹-۱۴۴۴/۱/۱۸۶۲-۱۴۰۱/۵/۶

عبدالهادیبنسټ خیریه احسن000075
 جامه سره ناحیه شپږمه-کندهارښار

نو شهر
۷۵۱۴۰۱/۶/۱۲

۰۷۰۹۸۰۴۱۰۰ -

۰۷۰۰۴۰۴۳۵۹
۴۴۶-۱۴۴۴/۱/۲۶۳-۱۴۰۱/۶/۷

000076
 نصرت خیریه بنیاد

االنسان
هللا عزیز

 ناحیه-شبرغان شهر-جوزجان والیت

مینه میرویس- دوم
۷۶۱۴۰۱/۶/۱۶

۰۷۳۱۵۰۸۰۱۵ -

۰۷۸۰۵۶۲۱۶۸
۴۵۸-۱۴۴۴/۶/۸۶۴-۱۴۰۱/۶/۱۰

000077
 خیریه هوساینه افغان

بنسټ
هللا شفیك

 څلور لمړی محبس د-ناحیه دولسمه-ښار کابل

 مکان نمل /بالک اتمه-کوڅه دوهمه-الری

 چمن حضوری د- ناحیه لمری جدید

 خوستی جان امین د- ترڅنګ

 ۴۰۲-پور دریم- مرکز سوداګریز

نمبر اطاق

۷۷۱۴۰۱/۶/۲۷
۰۷۸۱۳۱۰۹۸۴ -

۰۷۲۹۲۲۲۲۰۹
۳۱۱-۱۴۴۳/۱۲/۱۸۶۶-۱۴۰۱/۶/۱۳

000078

 شاه احمد خیریه بنیاد

 بنیاد از نام تغییر فمیری

فمیر شاه احمد

۷۸۱۴۰۱/۷/۱۶برامان- نهم ناحیه-  هرات شهرفمیر شه احمد
۰۷۲۸۸۶۸۵۶۸ -

۰۷۹۵۱۰۰۳۲۹
۴۲۴-۱۴۰۱/۶/۲۶۸-۱۴۰۱/۶/۱۹

000079

 نام تغیر آزاد خیریه بنیاد

 والع آزاد خیریه بنیاد از

سرپل والیت

۷۹نو شهر-  اول ناحیه-سرپل والیتآزاد عبدالبشیر الحاج
۰۷۸۸۲۲۴۲۶۶ -

۰۷۹۹۱۲۳۷۰۱
۴۸۸-۱۴۰۱/۶/۱۹۷۱-۱۴۰۱/۶/۲۱



آصف دمحمبنسټ خیریه ولی شاه000080
-خان خوشخال-ناحیه پنځمه-ښار کابل

کور ۱۷ سیمه په الف د
۸۰۱۴۰۱/۷/۲۶

۰۷۰۰۲۳۲۳۲۸ -

۰۷۰۰۹۹۱۶۸۷
۵۲۴-۱۴۰۱/۶/۲۲۷۴-۱۴۰۱/۶/۲۸

هللا شکر( توانا ) اسالن خیریه بنیاد000081
-شبرغان شهر مرکز-جوزجان والیت

اندخوی بندر
۸۱۱۴۰۱/۷/۳

۰۷۳۰۹۲۹۱۰۳ -

۰۷۸۹۱۰۵۰۹۷
۵۳۰-۱۴۰۱/۶/۲۹۷۵-۱۴۰۱/۶/۲۸

حامد دمحمالنخل خیریه بنیاد000082
 سرک متصل-هشتم ناحیه-کابل شهر

سوم منزل-پالزا ساجد-نو کارته سوم
۸۲۱۴۰۱/۸/۲۲

۰۷۷۸۸۱۳۱۸۲ -

۰۷۷۷۱۲۲۷۰۲
۵۰۶-۱۴۰۱/۶/۲۲۷۶-۱۴۰۱/۶/۲۹

هللا نعمتسلبیل خیریه بنیاد000083
 کوچه-شهرشبرغان-جوزجان والیت

خانه عرب- میرزا حاجی
۸۳۱۴۰۱/۸/۸

۰۷۸۹۲۷۴۷۹۰ -

۰۷۷۶۱۹۸۸۸۳
۵۵۳-۱۴۰۱/۷/۴۷۹-۱۴۰۱/۷/۴

000084

 حکمت خیریه بنیاد

 بنیاداجتماعی از تغییرنام

حکمت

یاسر دمحم
 ناحیه-شریف مزار شهر-بلخ والیت

شهدا پروژه-دهم
۸۴۱۴۰۱/۸/۹

۰۷۸۱۱۰۰۷۰۷ -

۰۷۸۹۵۰۰۱۷۲
۵۷۸-۱۴۰۱/۷/۱۰۷-۱۴۴۳/۳/۸

شاه احمدابرار خیریه بنیاد000085
 سلیم های بالک-دهم ناحیه-کابل شهر

پنجم آپارتمان- سوم منزل-کاروان
۸۵

۰۷۰۲۴۵۵۰۰۲ -

۰۷۷۹۰۶۵۲۵۱
۵۶۲-۱۴۰۱/۳/۲۸-۱۴۴۴/۳/۴

عبدالصمدزیتون خیره بنیاد000086
 محبس جاده-اول ناحیه-هرات شهر

سوم بالک - ۶سینا این
۸۶

۰۷۹۰۰۴۹۰۳۰ -

۰۷۹۹۱۶۱۷۰۰
۵۹۶-۱۴۰۱/۷/۲۹-۱۴۴۴/۳/۱۶

سمیر احمدرکا خیریه بنیاد000087
 سرک بین-چهارم ناحیه-کابل شهر

تایمنی پرژوه وپنجم چهارم
۸۷

۰۷۷۳۳۰۸۱۷۵ -

۰۷۰۶۶۴۴۰۸۴
۵۵۶-۱۴۰۱/۵/۲۳۱۰-۱۴۴۴/۳/۱۷

عزیر دمحمتسکین خیریه بنیاد000088
 پل سرک-کندهار دروازه-هرات شهر

هرات دارالعلوم جنب-ماالن
۸۸۱۴۰۱/۹/۶

۰۷۹۴۳۰۵۱۳۰ -

۰۷۹۶۴۰۰۰۴۶
۶۳۸-۱۴۰۱/۷/۳۰۸۹-۱۴۰۱/۸/۱

جمشیددارالصدله خیریه بنیاد000089
 للعه سوم سرک-دهم ناحیه-کابل شهر

هللا فتح
۸۹

۰۷۸۲۱۶۶۶۸۲ -

۰۷۸۵۴۶۲۰۸۶
۶۱۶-۱۴۰۱/۷/۲۵۹۰-۱۴۰۱/۸/۲

جاویدبنسسټ خیریه عدنان000090
 پنځمه-ښار آباد جالل-ننګرهار والیت

ناحیه
۹۰۱۴۰۱/۸/۲۵

۰۷۷۱۲۶۶۷۱۵ -

۰۷۸۴۵۰۹۱۴۲
۶۶۷-۱۴۰۱/۸/۹۹۳-۱۴۰۱/۸/۵

رمضانبنسټ خیریه رمضان000091
 سید-ولسوالی کوت-والیت ننګرهار

بازار تکیه-  خیل احمد
۹۱۱۴۰۱/۹/۶

۰۷۷۳۲۵۴۸۷۱ -

۰۷۹۲۲۴۳۶۹۶
655-1401/8/595-1401/8/5



اکبر فضشمس طلوع خیریه بنیاد000092
-تایمنی پروژه-چهارم ناحیه-کابل شهر

ترک افغان دخترانه مکتب ممال
۹۲۱۴۰۱/۸/۲۸

۰۷۶۶۳۷۹۲۲۱ -

۰۷۸۱۸۰۱۸۴۱
628-1401/7/397-1401/7/30

هللا سعدآبی هالل خیریه بنیاد000093

 ناحیه-شریف مزار شهر-بلخ والیت

-ولید بن خالد پروژه اول لسمت- اول

داوزهم کوچه

۹۳۱۴۰۱/۹/۱۳
۰۷۰۰۸۳۳۴۵۱ -

۰۷۸۶۰۳۰۱۳۲
709-1444/8/2399-14018/28

احمد خلیلبنسټ خیریه السادات000094
 باغ- ناحیه اوله- عینومینه-ښار کندهار

ساحه
۹۴۱۴۰۱/۹/۲۲

۰۷۴۷۷۷۷۵۰۶ -

۰۷۰۷۶۷۵۹۴۳
۷۲۷-۱۴۴۴/۴/۲۷۱۰۰-۱۴۰۱/۹/۱

هللا حبیببنسټ خیریه افغان ریحان000095

 دریمه-ښار آباد جالل-والیت ننګرهار

 ۶ ښوونځی کشاف کوڅه پنځمه-ناحیه

کور

۹۵۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۰۷۰۰۶۶۴۷۲۱ -

۰۷۰۴۴۰۴۴۰۲
۷۳۰-۱۴۰۱/۸/۳۰۱۰۱-۱۴۰۱/۹/۳

سنایی غالمسعادت مسیر خیریه بنیاد000096
 کوچه-بهلول باغهای-غزنی شهر

آغا حسن سید جوازمسجد-البیرونی
۹۶۱۴۰۱/۱۱/۱۷

۰۷۹۹۰۲۶۶۶۴ -

۰۷۸۶۷۱۰۵۱۲
۷۵۷-۱۴۰۱/۹/۷۱۰۵-۱۴۰۱/۹/۸

000097
 افغان هللا نمیب داګتر

بنسټ خیریه
هللا نمیب

-وات مالدمحمحسن-ښار کندهار

کور نمر۳۳-دندچوک
۹۷

۰۷۰۵۱۵۱۵۱۹ -

۰۷۰۸۹۶۶۳۴۹
۷۲۶-۱۴۰۱/۸/۲۰۱۰۶-۱۴۰۱/۱۰/۱۳

عبدهللابنسټ خیریه اکبر000098
 لمړی-ښار لښکرګاه-والیت هلمند

وات والت-ناحیه
۹۸۱۴۰۱/۹/۲۹

۰۷۰۲۴۱۷۷۵۲ -

۰۷۰۰۴۷۶۶۸۰
۷۷۳-۱۴۰۱/۹/۱۴۱۱۱-۱۴۰۱/۹/۱۴

داودبنسټ خیریه تابین000099
 انصاری د-ناحیه څلورمه-ښار کابل

کور ۹-کوڅه یفتلیانو د-الری څلور
۹۹۱۴۰۱/۹/۲۱

۰۷۸۵۲۹۲۴۳۲ -

۰۷۸۱۴۱۷۵۷۶
۶۲۲-۱۴۴۳/۱۲/۵۱۱۲-۱۴۰۱/۹/۱۹

الرحمن شمسبسټ خیریه حامد000100
 استخباراتو د-ښار آباد اسعد-کنړوالیت

مخامخ ته ریاست
۱۰۰۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۰۷۷۷۷۲۰۰۵۳ -

۰۷۷۸۴۳۳۷۲۰
۷۷۶-۱۴۰۱/۹/۱۵۱۰۹-۱۴۰۱/۹/۱۵

هللا احمد مولویبنسټ خیریه الریاض000101
 د-درک شش-ناحیه نهمه-ښار کابل

مخامخ ته ښوونځی العلوم ریاض
۱۰۱۱۴۰۱/۱۰/۳

۰۷۰۵۱۵۰۱۵۰ -

۰۷۰۰۰۲۱۳۳۳
۸۰۲-۱۴۴۳/۶/۹۱۱۵-۱۴۰۱/۹/۲۲

000102
 خیریه رحمانی هللا سیف

بنسټ
هللا سیف

 عالوالدین-ناحیه شپږمه-ښار کابل

 دوهم په پالزا احمد وکیل- الری دری

پور

۱۰۲
۰۷۰۸۰۳۰۴۹۴ -

۰۷۰۰۸۴۵۵۰۰
۷۷۲-۱۴۰۱/۹/۱۴۱۱۷-۱۴۰۱/۹/۲۴

منصور کلیم دمحمبنسټ خیریه الحافظ000103
-لیمت ارزان-ناحیه دولسمه-ښار کابل

الره څلور خان داود د
۱۰۳

۰۷۹۵۷۱۰۷۱۰ -

۰۷۸۴۴۵۷۵۳۶
۷۴۵-۱۴۰۱/۹/۲



000104

 عالمه خیریه بنیاد

 (رح ) رازی فخرالدین

اجتماعی بنیاد از نام تغییر

کاظم سید

 چاده-دوازدهم ناحیه-هرات شهر

 امام دارالعلوم محوطه داخل-۸هرات

رازی فخرالدین

۱۰۴۱۴۰۱/۱۱/۱۵
۰۷۹۰۱۱۷۰۷۳ -

۰۷۹۷۶۰۶۸۳۸
۸۲۸-۱۴۰۱/۹/۲۹۱۲۴-۱۴۰۱/۱۰/۶

۱۰۵۱۴۰۱/۱۱/۴مخابرات جاده-سوم ناحیه-هرات شهردمحمعلیرها خیریه بنیاد000105
۰۷۸۴۷۶۷۸۷۶ -

۰۷۸۹۷۲۳۱۰۰
۸۵۸-۱۴۴۴/۶/۲۱۲۳-۱۴۰۱/۱۰/۶

000106
 مصطفی خیریه بنیاد

سهاک
نوررحمان

 اول سرک-چهارم ناحیه-شهرکابل

څارنوالی لوی کوچه ممابل-تایمنی
۱۰۶

۰۷۹۹۳۰۴۳۸۱ -

۰۷۸۳۰۷۷۱۵۰
۴۰۹-۱۴۰۱/۵/۳۰۱۲۲-۱۴۰۱/۱۰/۶

000107
 دمحم حاجی خیریه بنیاد

یار حبیب ابراهیم
عبدالرحیم

-متره سی سرک-اول ناحیه-شهرهرات

تاالرخیام عمب
۱۰۷

۰۷۹۱۵۸۰۹۶۰ -

۰۷۹۹۴۵۵۲۲۴
۳۱۷-۱۴۰۱/۴/۲۸۱۲۱-۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عبدالباسطعمران خیریه بنیاد000108
 بین-هللا فتح للعه-دهم ناحیه-شهرکابل

وسوم دوهم سرک
۱۰۸۱۴۰۱/۱۱/۲

۰۷۸۱۱۶۶۲۱۴ -

۰۷۰۰۱۶۶۵۲۳
۷۶۹-۱۴۰۱/۹/۱۳۱۲۵-۱۴۰۱/۱/۱۱

000109
 لیس دمحم خیریه بنیاد

ارغندیوال
ارغندیوال لیس دمحم

 سرک-سه کارته-ششم ناحیه-شهرکابل

۵۱شماره خانه-چهارم
۱۰۹۱۴۰۱/۱۰/۲۹

۰۷۹۹۸۲۰۰۲۰ -

۰۷۶۶۱۰۰۲۲۵
۸۱۱-۱۴۰۱/۹/۲۷۱۲۹-۱۴۰۱/۱۰/۱۵

الدین صالحبنسټ خیریه الجود000110

-هللا فتح للعه-ناحیه لسمه-ښار کابل

 ته خانی تکیه امام ۱۲-سرک اومه

مخامخ

۱۱۰۱۴۰۱/۱۱/۲۸
۰۷۸۰۲۶۱۰۶۱ -

۰۷۷۷۸۶۶۸۹۰
۱۰۶۰-۱۴۰۱/۵/۱۰۱۲۶-۱۴۰۱/۱۰/۱۳

هللا عزتبنسټ خیریه پال افغان000111
 نور نوی-ناحیه دوهمه-کندهارښار

پور دریم-مارکیت
۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵

۰۷۰۴۹۹۲۰۵۸ -

۰۷۰۸۰۰۲۶۹۲
۸۹۵-۱۴۰۱/۱۰/۱۹۱۳۱-۱۴۰۱/۱۰/۲۱

عبدالرحمنبنسټ خیریه شیرزاد000112
 دوهمی د-ناحیه دوهمه-کندهارښار

مخامخ ته حوزی
۱۱۲۱۴۰۱/۱۰/۲۴

۰۷۰۰۳۵۸۸۶۸ -

۰۷۰۵۱۲۰۶۶۵
۹۱۶-۱۴۴۴/۶/۱۸۱۳۲-۱۴۰۱/۱۰/۲۲

000113
 خیریه لومونو ځاځیو د

بنسټ
صدیك دمحم

 مدینه- للعچه- ناحیه اتمه-ښار کابل

مارکیت
۱۱۳۱۴۰۱/۱۱/۱۳

۰۷۸۶۸۰۹۰۲۰ -

۰۷۷۷۰۹۹۵۵۱
۷۲۹-۱۴۰۱/۸/۳۱۳۴-۱۴۰۱/۱۰/۲۸

الدین امانایازی خیریه بنیاد000114
 ناحیه-شریف شهرمزار-بلخ والیت

ګذرلبادیان-اول
۱۱۴۱۴۰۱/۱۱/۱۳

۰۷۹۴۹۴۴۲۴۲ -

۰۷۰۰۵۰۲۴۷۲
۹۸۱-۱۴۰۱/۱۱/۸۱۴۰-۱۴۰۱/۱۱/۱۰

لسیم دمحمسروری ممتاز خیریه بنیاد000115
 اول حصه-یازدهم ناحیه-شهرکابل

پنجم منزل-پالزا سروری-خیرخانه
۱۱۵

۰۷۷۴۴۶۴۶۴۴ -

۰۷۸۰۲۷۹۷۶۷
۹۷۱-۱۴۰۱/۱۱/۵۱۴۳-۱۴۰۱/۱۱/۱۳



فیصل دمحمبنسټ خیریه المسلم000116
 دولت-بګرامی ولسوالی-کابل والیت

ښارګوتی زی
۱۱۶۱۴۰۱/۱۱/۲۴

۰۷۸۷۳۸۲۸۲۱ -

۰۷۸۲۷۲۷۲۹۷
۷۱۰-۱۴۰۱/۸/۲۳

000117
/  عادله بی بی خیریه بنیاد

بنیاد از نام تغییر
عادله بی بی

 موتر سرک-پانزدهم ناحیه-کابل شهر

زاهد شیخ شهرک متصل-فروشی
۱۱۷

۰۷۰۰۸۲۸۲۸۲ -

۰۷۲۸۶۶۶۶۸۰
۸۱۷-۱۴۴۴/۵/۲۴۱۲۷-۱۴۰۱/۱۰/۱۴

۱۱۸چهار کارته-سوم ناحیه-کابل شهرهللا وحیدیکدلی خیریه بنیاد000118
۰۷۷۳۵۶۰۷۰۰ -

۰۷۹۲۰۱۷۰۹۵
۹۱۸-۱۴۰۱/۱۰/۲۴۱۴۷-۱۴۰۱/۱۱/۱۹

سالم دمحمبنسټ خیریه سعد000119
-کوڅه دوهمه- پروژه تایمنی-ښار کابل

مخامخ ته ښوونځی اناثی ترکد افغان د
۱۱۹

۰۷۹۳۰۱۷۸۲۱ -

۰۷۷۲۳۳۲۰۶۱
۱۴۸-۱۴۰۱/۱۱/۱۹

فوادبنسټ خیریه ملکزی000120
 دریمه-ښار آباد جالل- والیت ننګرهار

کوڅه اربابانو د-ناحیه
۱۲۰

۰۷۸۴۰۴۰۰۰۸ -

۰۷۸۶۰۹۸۶۵۶
۷۹۱-۱۴۰۱/۹/۲۱۱۳۹-۱۴۰۱/۱۱/۱۳


