د شرکت
نوم

1

انستا تیلکم

2

ندا تیلکم

3

سرفراز بهادر

4

سریتکس

0

رڼا تکنالوجیز

5

ملتی نیت

8

لیوال

7

افغان بیسیم

0

پکتیک

د
شرکت د اړیکې شمېره
رئیس

پته

د جواز ډول

ګڼه

د انټرنیټی خدمتونو د وړاندی کوونکو نوم لړ ( ) ISP
بریښنالیک پته

محمد

0202304747

ناصر

9800099970

سرک  ،3خانه  ،303شش
درک ،ناحیه نهم ،کابل

ملی

adminkbl@instatelecom.com
khalid@instatelecom.com

همایون

0700 295711

فروغ

0799 306110

شهر نو ،کوچه عصمت مسلم،
خانه ( )13ناحیه دهم

ملی

Info@neda.af
Samim@neda.af

سرفرازبهاد
ر

0700 409623

داخل ریاست مخابرات هرات،
شهر هرات

محلی

Mustafa.smdi@gmail.com
Mustafa.samadi@gmail.com

عبدالناصر

9805050098
0799300272

کوچه عصمت مسلم ،شهر نو،
کابل ،افغانستان

ملی

0798434343
0797915657

خانه نمبر  ،222چهار راهی
شهید ،شهر نو ،کابل ،افغانستان

ملی

fghafoor@ranatech.com
mmustafa@ranatech.com

9800000885

خانه نمبر ( )05سرک ()2
شیرپور ،کابل

ملی

nasrullah@multinet.af
hashmattullah@multinet.af

خانه نمبر  ،8سرک الف ،کوچه
عصمت مسلم ،شهر نو ،کابل

ملی

رحیمی
عبدالغفور
اندری
ینوریف

9875099099

سید
رحمن
لیوال
احسان
بیات
دریل هالند

9807000050

0700804804

سرک داراالمان ،مقابل کوچه
ګذرګاه ،حجاری نجاری سابقه،

ملی

mina@ceretechs.net
info@ceretechs.com

liwal@liwal.com
info@liwal.com

eaman@tsiglobe.com

کابل
0799007245

ناحیه ششم سرک ( )22خانه
نمبر( )436کارته سه

ملی

09

افغانستان فیض
ستالیت
کمونیکشن

عبداهلل
فیض

0776666333
0202213232

خانه شماره  ،222سرک دوم،
شیراپور ،کابل ،افغانستان

ملی

00

ستریم لنک

الف گل

0786289533
(020) 2512329

کوچه متصل لیسه حبیبیه ،
سرک داراالمان  ،کابل ،
افغانستان

ملی

info@streamlink.com.af
support@streamlink.com.af
streamlink_af@yahoo.com

05

ام تی ان

محمد
توفیق

9885550900

پارک پالزه ،روبروی تانک تیل
شهر نو ،کابل

ملی

Sharifullah.faizi@mtn.com
Burhanuddin.akbary@mtn.co
m
Hidayatullah.zahid@mtn.com

رابرت

رمضان

0772221014

support@kbi.pactec.net
cdafg@pactec.net

info@afsat.af

کتنې

خالقیار

0796 888200

کارته  ،4پل سرخ ،خانه نمبر
 ،10کابل

ملی

9888809809
0777740008

سرک  ،15کوچه  6متصل له
شیرپور ،خانه نمبر  ،38وزیر
اکبر خان ،کابل

ملی

0781212620

احسان پالزا ،وسط چهاراهی
شهید و چهاراهی حاجی یعقوب،
شهر نو ،کابل ،افغانستان

ملی

9800908905

خانه  ،471سرک  ،15کوچه ،1
وزیر محمـد اکبر خان ،کابل
افغانستان

ملی

wais@melatnetworks.com
sayedali@melatnetworks.com

چهاراهی بره کی ،نزد شفاخانه
افغان جرمن ،کابل

ملی

admin@stantelecom.af
abdul.qadeem@stantelecom.af

خانه نمبر  ، 874سرک  22قلعه
فتح اهلل  ،ناحیه  ، 25کابل

ملی

baktash.azizi@aria-sat.com

ملی

00

نیټ زون

00

اسیکس

بی بی
عایشه

00

اتصاالت

الهاملی

16

ملت نټورکس

ویس قادر

17

ستان تیلکم

محمد
سلیم

0788889900
0700000032

18

آریا ست لمتد

بکتاش
عزیزی

9800798700

19

ای سی جی

انجنیر
عبدالمهیم

0797001233

سرک دوم ،کوچه دوم ،کوچه
برج برق ،شش درک ،کابل

20

وصل تیلکم

0750999333

مزارشریف
نمایندگی کابل-شیرپور ،عقب
خانه جنرال دوستم

ملی

21

افغان سایبر

0799820020
0702550991

چهاراهی حاجی یعقوب ،شهر نو،
غرب مسجد حنظله ،کابل

ملی

حیدری

ن

حاتم

محمد
سمیع
هاشمی

0799 541931

0777779911

0753822992

haidary@netzone.af
saifi@netzone.af

info@asix-afg.com
sumeer.datta@asix-afg.com
zahirullah.safi@asix-afg.com

l-raffairs@etisalat.af

hnawab@acgtelasia.com

legal@wasel.af
shy.salik@wasel.af

president@afghancyber.com
ceo@afghancyber.com
fawad@afghancyber.com

ناحیه دهم ،شهرنو ،چهارراهی
حاجی یعقوب مقابل تعمیر
مرکزی اتصاالت ،ایس هاردویر
مارکیت

ملی

sales@gec.af

کارته چهار ،کابل ،افغانستان

ملی

info@rahanet.af
arman@rahanet.af

چهار راهی شهید ،مقابل
تلویزیون آیینه ،کابل

ملی

admin@giganor.com
sales@giganor.com

info@kayanat.af

گلوبل انټورج

عبدالعزيز

سرویسز

حميدي

23

رها نیت

سعید

24

افغان یار
تکنالوجی

حبیب اهلل

0700290504
0794157257

25

گیگانور

غالم
رسول

0780600496
(0)20 2502868

جوار کورس المپیاد ،لیسه رابعه
بلخی ،سرک  2جاده کارته چهار
ناحیه  ،3کابل،

ملی

کاینات

ندیم

0799490202

خانه  ،13ناحیه  ،10سرک ،7
قلع فتح اهلل،پهلوی خانه وزیر
اسبق ضرار احمد مقبل کابل

ملی

9897588987

پروژه تایمنی ،آخر سرک دو،
کابل

0795212223

خانه نمبر  ،A23کوچه اول رو
بروی سفارت عراق ،چهار راهی
انصاری ،شهرنو ،کابل

22

26

27

تکنالوجی

احمدی

آي ډي آي
ايل

رفعت

 28آرین ټکنالوجيز

29

وايټل ټيلي
كمونيكشن

30

آر ین افغان
نیټورك

کوکسل

سهراب
فاروقی

عبداهلل

9800555505

9808858780
9870858780

9878800005
9870590890

0797333545
0791555588

0783733242
9875999958
9870050070

حمید
عزیزی

9870331070
0770331090
0770331089

قلع موسی نزدیک قبرستان
گورا ،خانه نمبر  ،38کابل

شهر نو ،سرک قصر بختاور،
خانه  ،157کابل

ملی

ملی

ملی

ملی

habib_peerzada@yahoo.com

idilpr@idilpr.com.tr

info@aryantech.com
sohrab@aryantech.com

info@vitaltelecom.net
Abdullah_yasini@htomail.co
m

rafi@aanetwork.af
aliaskari@aanetwork.af

0783417080
0700060495

د كندهار ښار ،چوك مدد ،د
مخابراتو او معلوماتي ټكنالوجي

0700358590

رياست ته څيرمه ،كندهار

عبدالقیوم

0797198008

قریشی

0798000085

شهر نو عقب قصر بختاور کوچه
مسجد شیرپور خانه شماره ،25
کابل افغانستان.

ملی

حاجی
محمد

0700824822
0786222276

ملی

قاسم

0700307986

ناحیه  4بین چهاراهی بره کی و
پروان دوم ،روبروی کلیمزی تاور،
شمشاد پالزه ،دهلیز  1منزل
چهارم ،اپارتمان ()A-9

31

افنيټ

32

تیتاکس

33

سکای ویف
تکنالوجیز

34

یونیک
اتالنتیک تلی
کمونیکشن
لمتد

احمد ضیأ

35

سن تکنالوجی

جمیل

36

سنایپرهیل

حمید

37

سایبرنیت

محمد نبی

38

فاست نیت

ایمل

39

ایزی کونکت

نذیر بنیاد

احمدولي

9888000050
0799349424

0798000005
0780186184
0784304430

0700356542
0799188667

0777310034
0795294666

0792990001
0789484484

Info@tiitacs.com
tiitacs@yahoo.com

sales@jelani-group.com

info@uatelecom.af
z.eshan@uatelecom.af

چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو
خانه نمبر  263کابل

چهار راهی دهبوری ،مقابل لیسه
موزیک

ملی

خانه نمبر  ،665سرک  ،4ناحیه
 ،10شهرنو ،مقابل مسجد
هراتی ،کابل

ملی

info@sniperhill.net
hameed.zabih@dhitelecom.co
m

محل
ی

Mnabi007@gmail.com

والیت ننگرهار

0700600407

0788888912

ی

info@afnets.com

ملی

0781600407
0777778355

محل

جالل آباد تالشی چوک گمرک
مسجد ته مخامخ سپین غر تاور

سرک  ،12قلعه فتح اهلل ،عقب
احسان پطورلیم پمپ ،نزدیک
ریاست سره میاشت ،کابل

محل
ی

ملی

Info@suntech.af

Star0777695455@yahoo.com

Fastnet0777310034@yah
oo.com

info@easyconnect.af
khatera.hamta@easyconnect.a
f

40

نارت تیلکم

41

عارف عظیم

کاینات
فرهمند

حاجی
علی ارشد
عظیمی

9800000050

نارت تیلی کام تاور  ،چهار راهی
گل سرخ  ،مقابل پوهنتون
سالم  ،کابل

ملی

0786333786

منزل چهار ،زرنگار هوتل
محمدجان خان وات ،کابل

ملی

9875505005

0799030303

info@northtelecom.af
finance@northtelecom.af
admin@northtelecom.af

Arshad.azimi@arifazim.com

42

وایس گروپ

عبدالروف

0799444440
9800999900

سرک سوم قلعه فتح اهلل ،مقابل
مسجد فاطمیه ،کابل افغانستان

ملی

info@vicegroup.af

43

ګلوبل
ټکنالوجی

نقیب اهلل

0774511073

اسماعیل

0700252613

سرک  ،11خانه نمبر  ،99وزیر
محمد اکبر خان ،کابل

ملی

Admin.gtech@gmail.com

44

ټرای ستار

فرید احمد

سی سی آی مارکیت ،والیت
قندهار

محل
ی

info@tristar.af
sales@tristar.af
helpdesk@tristar.af

مقابل فردوسی  ، 2جاده
مخابرات ،هرات ،افغانستان

محل

0705500000
0708888538
0708824200

45

فوشنج

محمد

9805505070

موسی
بارکزی

9850570550
9095505577

46

عنکبوت

همایون

0805999995

47

سکای ټیلیکام

0799357644

تهمینه
یوسفزئ

0705809017

48

فایبر نیټ
ټیلیکام

اسلم

0700442417
9889790908

49

افغانستان
هولدینګ
ګروپ

سنزر
کاکړ

0728000055
0796000111

50

پرولینک ټیلی
کمیونیکیشنز

مرتضی

0773651717
0774049716

ی

Barakzay@yahoo.com
info@fushanj.net
admin@fushang.net
fushanjtelecomisp@gmail.co
m

ریحان تاور  ،منزل ، 22
اپارتمان  ، 20شهر نو  ،چهار
راهی شیهد .ناحیه  2کابل
فغانستان

ملی

Info@ankabat.af

سرک  ،12قلع فتح اهلل ،کابل
افغانستان

ملی

0799357644

دفتر نمبر  86څلورم بوړ،
الحاج نادرخان تجارتی مرکز،
غازی ببرک خان پارک لودیځ
لوری،
خوست افغانستان

محل
ی

خانه  ،21سرک ،MRRD
ناحیه  ،6داراالمان ،کابل
افغانستان

ملی

منزل  ،3بالک رهایشی
 ،Brownایستگاه سابقه،
گوالیی دواخانه ،ناحیه  ،ایستگاه
سابقه ،گوالیی دواخانه ،ناحیه ،3
کابل افغانستان

ملی

Aslam.omaid@fibernet.af

shershah.rahim@ahg.af

info@prolink.com.af

51

فایبر سټ

52

سایبر تیلیکام
سرویسز

53

سن تیلیکام

 54افغانستان آنالین

منیره
نظری

هارون

علی نقی
رضائی
عزیز اهلل
قاضی زاده

55

تالیا افغانستان
کارپوریشن

جویل
مارک آلن

56

ضحاک
ټکنالوژی

ضرغام

57

روشن

58

ایر سپید

59

آسیا بریج تیلی
کام

همایون
شیرزاد

60

ویو نیت
تکنالوجی

احمد

عامد

کریم
خواجه

فرحت
نوابی

راشد

پشت لیسه زرغونه ،خانه نمبر
 ،287قلع فتح اهلل ،کابل
افغانستان

ملی

fibersat@yahoo.com

اپارتمان نمبر ، 26منزل هفت
،آریانا تاور ،مقابل باغ زنانه ،
کابل افغانستان

ملی

h.rashidi@cts.af
nimroozy@yahoo.com

0780186181

سرک اول ،سینمای بریکوت،
کارته چهار ،کابل افغانستان

ملی

info@suntelecom.af

0703400700

خوشحال خان مینه

ملی

infoafgol@gmail.com

0771010159

خانه نمبر  ،293پشت سر ناحیه
 6شاروالی کابل ،کارته  ،3کابل
افغانستان

ملی

پل سوخته  ،سرک سوم  ،عقب
حمام قلعه شاده  ،کابل ،
افغانستان

ملی

9800088800

خانه نمبر  23سرک عمومی
وزیر اکبرخان  ،کابل  ،افغانستان

ملی

0702766666

سرک اول قلعه فتح اهلل ،عقب
پوهنتون افغانستان ،ناحیه دهم ،
کابل  ،افغانستان

ملی

9800050508

خانه نمبر ، 37کوچه نمبر 2
،چهار راهی حاجی یعقوب
،شهرنو ،کابل  ،افغانستان

ملی

9899000079

خانه نمبر  ، 44سرک ، 28
کارته سه  ،عقب پروشگاه
کابل  ،ناحیه  ، 4کابل ،
افغانستان

ملی

0795272117

0799000018
0799000096

9595000500
9899570008
9875050009

joel.allan@talia.net
alan.afrasiab@talia.net

zar@ztech.com

roshan@roshan.af

Farhat.nawabi@gmail.com
hekmatnoorzai@gmail.com

Hamayoun.sherzad@gmail.co
m
ceo@asiabtelecom.com

mashkoor@quadrant.af

50

آیفون

نیتورک زون
55

همایون
آرین

عبدالرحیم
سردار

5812825225

0786693693
0787693693
0752693693

ترست وایر

سعدیه

0

آی او گلوبل

راجا
گوپاالن

0792199204
0202302300

5

آریانا نیـتورک
سرویس

احسان اهلل

0700803020

بیات

0700890705

50

0790827788
0799444440

اپارتمان  ،26منزل  ،4ذبیح
هللا مارکیت ،سالنگ وات،
کابل ،افغانستان

سرک سوم قلعه فتح اهلل ،ناحیه
 ،25کابل  -افغانستان

چهار راهی گل سرخ ،مرکز
کابل ،کابل  -افغانستان

ملی

ملی

ملی

iraj@ifoneinc.com

Info@networkzonesolution.co
m

Sadia.abbassy786@gmail.com

وایمکس
دست چپ سرک اول پهلوی
شفاخانه ایمرجنسی ،کوچه
شاروال یا محکمه تجارتی ،خانه
نمبر  1151دست چپ ،کابل

WiMax

ykapoor@io-global.com

خانه شماره  ،724سرک شورا
کارته سه ،ناحیه ششم ،کابل

WiMax

info@ans.af
hr@ans.af
آadmin@ans.af
f.mohammad@ans.af

نوی یې جواز ترالسه
کړی

نوی یې جواز ترالسه
کړی

نوی یې جواز ترالسه
کړی

