
 

69.89% 100.00% 1395/12/30 1393/01/26 افغانستان حکومت اعماریک محراب مسجد ننگرهار 23,532,284.00              1

55.00% 75.00% 1395/09/07 1394/11/07 افغانستان حکومت (بغالن,پکتیا,کندز)ماستر پالنهای  39,381,537.00              2

50.00% 75.00% 1395/12/20 1395/02/21 افغانستان حکومت ماستر پالن پوهنتون لغمان 9,602,198.00                 3

53.40% 70.00% 1398/08/22 1395/07/05 افغانستان حکومت اعمار دیوار احاطه یکهزار جریب پوهنتون اسالمی والیت ننگرهار 37,481,521.00              4

94.08% 94.08% 1396/09/30 1393/3/20 افغانستان حکومت تعمیر تدریسی ادیتوریم پوهنتون بدخشان 46,000,000.00              5

72.65% 80.00% 1398/08/22 1395/09/01 افغانستان حکومت تعمیر تدریسی پوهنځی زراعت موسسه تحصیالت عالی دایکندی 59,842,535.00              6

97.91% 90.00% 1395/12/30 1393/01/26 افغانستان حکومت اعمار پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار 117,165,064.89            7

79.51% 98.00% 1398/03/29 1395/10/01 افغانستان حکومت اعمار تعمیر شفاخانه نسایی ووالدی پوهنتون ننگرهار 26,000,000.00              8

49.50% 50.00% 1399/01/31 1395/12/02 افغانستان حکومت اعمار تعمیر کمپیوتر ساینس ننگرهار 57,000,000.00              9

72.85% 75.00% 1399/02/01 1396/03/22 افغانستان حکومت اعمار تعمیر کتابخانه پوهنتون بدخشان 36,042,140.00              10

41.70% 45.00% 1399/05/10 1397/11/10 افغانستان حکومت اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی دایکندی 48,000,000.00              11

10.00% 10.00% 1399/01/04 1398/04/04 افغانستان حکومت تهیه، نصب و منتاژ برج برق پوهنتون بلخ 44,671,275.00              12

35.00% 50.00% 1398/10/25 1398/04/25 افغانستان حکومت 13 بستر شفاخانه عاجل علی آباد200پروسه کمبودات  34,892,699.00             

33.40% 45.00% 1398/12/20 1396/12/21 افغانستان حکومت اعمار تعمیر مرکز تداوی سرطان شفاخانه علی آباد پوهنتون طبی کابل 281,621,534.30            14

0.00% 50.00% 1398/10/02 1398/08/07 افغانستان حکومت تنویر چراغهای باغی وزارت تحصیالت عالی 1,084,300.00                 15

95.00% 95.00% 1398/10/05 1398/08/25 افغانستان حکومت تهیه و نصب کانکس ها، زیرساختها و تجهیزات لیلیه نسوان پوهنتون البیرونی 7,782,300.00                 16

0.00% 5.00% 1400/01/22 1398/07/22 افغانستان حکومت اعمار صالون طعام خوری و آشپزخانه پوهنتون غزنی 17,416,226.00              17

0.00% 0.00% 1399/02/20 1398/08/20 افغانستان حکومت ترمیمات تشناب های لیلیه مرکزی نسوان پوهنتون کابل 5,515,000.00                 18

0.00% 5.00% 1399/01/25 1398/08/25 افغانستان حکومت تمدید آب آشامیدنی، اعمار پمپ هاوس و اعمار ذخیره ارتفاعی شفاخانه تدریسی علی آباد 10,648,000.00              19

93.16% 93.16% 1398/10/20 1398/08/20 افغانستان حکومت تحکیمات امنیتی و ترمیمات اساسی اقامتگاه مقام وزارت 2,623,298.00                 20

0.00% 20.00% 1399/04/22 1398/08/22 افغانستان حکومت پوشش سقف تاالر پوهنځی اقتصاد و ادبیات پوهنتون قندهار 9,238,200.00                 21

66.35% 66.35% 1398/10/02 1398/08/02 افغانستان حکومت ترمیم تشناب های تعمیر جراحی شفاخانه تدریسی علی آباد 2,000,817.00                 22

0.00% 0.00% 1399/12/28 1398/09/28 افغانستان حکومت اعمار تعمیر صالون طعام خوری و آشپزخانه پوهنتون پکتیا 18,079,100.00              23

0.00% 0.00% 1399/02/04 1398/10/04 افغانستان حکومت ایجاد و تجهیزات مرکز مشاوره پوهنتون هرات 3,838,000.00                 24

73.74% 90.00% 1398/03/20 1396/03/29 جهانی بانک اعمار تعمیر لیلیه نسوان وسالون طعام خوری موسسه تحصیالت عالی هلمند 39,287,296.60              25

60.21% 60.21% 1398/09/30 1396/07/11 جهانی بانک اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی میدان وردگ 43,995,740.00              26

93.60% 94.00% 1398/09/30 1395/07/05 جهانی بانک اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون غزنی 74,587,560.50              27

84.31% 90.00% 1398/09/30 1395/12/16 جهانی بانک تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی والیت سرپل 61,406,134.00              28

86.215% 87.00% 1398/12/19 1395/12/04 جهانی بانک تعمیرتدریسی چهار منزله موسسه تحصیالت عالی لوگر 64,484,919.65              29

14.82% 15.00% 1399/05/26 1397/06/31 جهانی بانک اعمار تعمیر لیلیه موسسه تحصیالت عالی بادغیس 78,490,564.00              30

60.00% 95.00% 1396/06/28 1395/09/28 جهانی بانک تعمیر مرکز تحقیقات پوهنتون کابل 23,645,899.36              31

0.00% 95.00% 1398/07/29 1397/08/19 جهانی بانک ترمیمات و تجهیزات کودکستان پوهنتون بامیان 3,860,871.38                 32
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0.00% 3.00% 1400/11/17 1398/05/17 جهانی بانک اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات 62,022,823.55              33

85.86% 100.00% 1398/08/17 1397/05/17 هندوستان کشور اعمار تعمیر لیلیه اناثیه پوهنځی طب پوهنتون ننگرهار 17,120,000.00              34

47.46% 60.00% 1398/11/17 1397/05/17 هندوستان کشور اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون لغمان 52,590,811.31              35

41.62% 50.00% 1398/11/15 1397/05/15 هندوستان کشور اعمار تعمیر البراتوار های پوهنتون پکتیا 50,319,230.00              36

48.35% 60.00% 1398/11/17 1397/05/17 هندوستان کشور اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی حقوق پوهنتون پروان 49,188,496.00              37

53.39% 55.00% 1398/11/17 1397/05/17 هندوستان کشور 38 نفری پوهنتون بغالن200اعمار تعمیر لیلیه  26,245,890.00             

72.20% 100.00% 1398/09/30 1397/05/17 هندوستان کشور اعمار دیوار احاطه پوهنتون تخار 16,676,032.50              39

79.759% 90.00% 1398/12/22 1397/09/04 هندوستان کشور اعمار دیوار احاطه پوهنتون هلمند 11,715,528.75              40

79.474% 85.00% 1399/04/09 1397/10/09 هندوستان کشور اعمار تعمیر لیلیه ذکور موسسه تحصیالت عالی سمنگان 18,760,000.00              41

25.00% 30.00% 1399/07/04 1398/04/04 هندوستان کشور اعمار دیوار احاطه موسسه تحصیالت عالی لوگر 42,607,059.70              42

55.25% 75.00% 1399/08/02 1397/08/02 هندوستان کشور اعمار دو بالک تعمیر لیلیه ذکور پوهنتون بامیان 59,376,125.00              43

18.35% 20.00% 1400/10/31 1398/04/31 هندوستان کشور اعمار تعمیر تدریسی و الحاقیه موسسه تحصیالت عالی غور 80,351,385.00              44

20.558% 30.00% 1400/02/13 1398/06/13 هندوستان کشور اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان 16,010,000.00              45

0.00% 5.00% 1400/04/13 1398/08/13 هندوستان کشور اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون هلمند 69,218,001.00              46

مجموعه     1,901,418,397

احترام با
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