
 

 

 

ت اسالمی مارا                    ت                         د افغانستان اسالمی امار                    

 افغانستان 
  زارت ارشاد،حج و اوقاف و                             د ارشاد،حج و اوقافو وزارت                                          

 ریاست اوقاف 

 مدیریت اجرائیه 
 1444/        /        تاریخ                              گنه ...........        

                                                                                                                                          ت اوقاف چهارراهی قلعه موسی کابلریاسآدرس :  
awqaf@mohia.gov.af    

 مدیریت اجرائیه:

 تکثیر فرامین، مصوبات، مکاتیب غرض اجراآت کاری به شعبات مربوط. -1

ساحات  نی( هجده ملیون و نو صد و چهل و هشت هزار و چهار صد و هفده  افغا18948417جمع آوری مبلغ ) -2

 . اوقافی مرکز و والیات

 مدیریت عمومی اوقاف مرکز: 

 قرار داد یک در بند سرای واقع کوته سنگی اجرا گردید.  -1

  ( قطعه قرار داد ساحات جدید اوقافی در نواحی مختلف شهر کابل طی مراحل گردید.15بتعداد ) -2

 د. کرایه ماهوار ارسال شبه تعداد هفت قطعه مکاتیب به ریاست محترم اداری و مالی جهت تحویل  -3

ت اوقافی ساحاای از طرف نگرانهکنترول ساحات اوقافی  سه صدو پانزده، پنجصد فامیلی و هدیره شهداء صالحین  -4

 نواحی شهر کابل صورت گرفته است. 

 ( افغانی عواید باقیداری مستاجرین ساحات اوقافی شهر کابل33352جمع آوری مبلغ ) -5

 مدیریت عمومی اوقاف والیات 

 ( قطعه قیدوارده مکاتیب مختلف که از والیات مواصلت ورزیده است. 88بتعداد ) -1

ارسال  ارات ذیربط( قطعه مکتوب راجع به موضوعات قرار داد موضوع حقوقی و غیره به والیات و اد30به تعداد ) -2

 گردیده است. 

 روشن والیت بدخشان. مخابراتی  صدرو و منظوری اوراق قرار داد یک پایه آنتن  -3

 در دفتر نظیمترتیب و تنظیم دوسیه های متفرقه جهت بهبودی و ایجاد ت -4

( افغانی والیت بلخ مبلغ 2827008( افغانی والیت هرات مبلغ )15900باقیات سالهای گذشته از والیت لوگر مبلغ ) -5

( افغانی والیت تخار مبلغ 8100( افغانی والیت پروان مبلغ )21800( افغانی والیت نیمروز مبلغ )2146386)

( افغانی والیت جوزجان مبلغ 34625( افغانی والیت غور مبلغ )115656( افغانی والیت پکتیا مبلغ )1057210)

( افغانی والیت سمنگان مبلغ 8205( افغانی والیت خوست مبلغ )27100( افغانی والیت سرپل مبلغ )133592)
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ت اسالمی مارا                    ت                         د افغانستان اسالمی امار                    

 افغانستان 
  زارت ارشاد،حج و اوقاف و                             د ارشاد،حج و اوقافو وزارت                                          

 ریاست اوقاف 

 مدیریت اجرائیه 
 1444/        /        تاریخ                              گنه ...........        

                                                                                                                                          ت اوقاف چهارراهی قلعه موسی کابلریاسآدرس :  
awqaf@mohia.gov.af    

جمع آوری گردیده  ( افغانی536946( افغانی والیت ننگرهار والیت )12750( افغانی والیت غزنی مبلغ )87750)

 . است

 اوقاف مرکزمدیریت عمومی ثبت امالک 

هر ربوط ناحیه دوم شم( متر مربع زمین واقع کوچه دوم گردنه باغ باال 300اجراآت در مورد وقف و تسلیمی موازی ) -1

یده قت گردطاهر به منظور اعمار مسجد شریف و کابل که جدیداً از طرف اسامی محمد رحیم ولد حاجی محمد

 است. 

سوه ( ب1ازی )رداد مواین اداره عنوانی ریاست محترم قضایای امارت اسالمی در رابطه به است تعقیبیارسال مکتوب  -2

حوزه  م و امریتیه هشتزمین وقفی غصبی واقع شاه شهید مربوط ناحیه هشتم شاروالی کابل، ذریعه کاپیها عنوانی ناح

 هشتم ارسال شده است

ل مربوط ناحیه واقع عقب حوزه شانزدهم جوار دریا کاب( جریب زمین 2اجراآت در مورد وقف و تسلیمی موازی ) -3

 شانزدهم شهر کابل که جدیداً بخاطر اعمار مسجد شریف و مدرسه وقف گردیده است. 

 

 بااحترام

 

  "غفوری "نور اهلل 

 رئیس اوقاف
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