
ایمیل ادرس قراردادینام قراردادیتاری    خ ختم قراردادتاری    خ عقد قراردادتاری    خ منظوری پیشنهادشماره مسلسل پیشنهادروش تدارکاتنوع قراردادکود بودجهنوع تدارکاتنمبر قرارداد/ نمبر تشخیصهقیمت قراردادقراردادشماره
شماره تلیفون 

قراردادی
مالحظات

1396/8/141397/2/14INT NetlinkSample DATA$ 494343کلود پلت فارم1

دانشگاه ابن سیناaf1396/8/61396/11/9 5328309ترجمه و چاپ اسناد2

3
پروژه بهبود از حوادث بک اب و تداوم 

زیربناهای ویبسایت های مرکز میل معلومات
122301001396/8/61396/11/9

خدمات شبکه سازی و 

ان توسعه نرم افزار سایبر

ونیک سازی کتابخانه پوهنتون کابل4 یس.ال.پرولوجکس ال141296801396/7/221397/3/22الکبر

1396/9/81396/11/8INT Netlink$ 217189.17آنالین پاسپورت5

ICT11726661396/7/261396/12/17Ask Ariaانکشاف بخش 6

7
تهیه اجناس و سایر لوازم مرتبط به شبکه 

فایبر نوری
افغان تیلیکام$1396/9/27 232537

زاد15093361396/4/11397/3/31مشاور تخنییک ریاست پالن8 ن بخش مبر حسیر

9

قرارداد نصب و راه  (1)اصالحیه شماره

اندازی کیبل فایبر نوری جهت وصل نمودن 

ولسوایل دره صوف پایان و شولگر با شبکه 

OFC موجود در نقطه ارتباطات والیتر مزار 

یف شر

1,519,728 $
کت ساختمانن و تولید  شر

مواد ساختمانن معراج

10

نصب و راه اندازی  (1)اصالحیه شماره 

کیبل فایبر نوری جهت وصل نمودن 

ولسوایل دره صوف پایان و دز چشمه با 

کت ساختمانن عزیزی ګلوبل$01/10/201530/06/2017 1,634,150.54 79130029شر

11
قرارداد اتصال  (1)اصالحیه شماره 

نوری  با کیبل فایبر
ر
ق شمالشر

Famiri@gtr.com.my790691035رستم حیدری$23/01/201522/01/2017 4679774.46

12 نوری جهت وصل نمودن ولسوایل دره صوف پایان وو شولگر باشبکه  (2)اصالحیه شماره  یفOFCقراداد نصب و راه اندازی کیبل فایبر 30/06/201730/12/2017        1.519.728,00 موجود درنقطه ارتباطات والیتر مزارشر
کت ساختمانن و تولید  شر

مواد ساختمانن معراج

13

نصب و راه اندازی  (2)اصالحیه شماره 

کیبل فایبر نوری جهت وصل نمودن 

ولسوایل دره صوف پایان و دز چشمه با 

 موجود در جنکشن دو رایه OFCشبکه 

یکاونگ در شک بامیان

کت ساختمانن عزیزی ګلوبل$30/06/201730/12/2017 1634150.54 شر

14
قرارداد متخصص  (1)اصالحیه شماره 

ی  و قانون سایبر
ر
حقوق

سید خالد سادات$10/08/139509/08/1396 1338672

15

قرارداد نصب و راه  (1)اصالحیه شماره 

نوری جهت وصل نمودن  اندازی کیبل فایبر

 مرکز والیت کاپیسا با 
ر
شهر محمود راق

کت ساختمانن ورونو$10/01/201530/06/2017 959887.76 شر

16
 Localقرارداد پست  (2)اصالحیه شماره 

Expert Bate Base
وزه نظری19/10/139518/01/1396           334.668,00 فبر

نتر17 افغان تیلیکام15/12/139514/12/1396قرارداد خدمات انبر

18IT Network Local Expert660.000,00           04/10/139503/10/1396صفت هللا فیض یار

19
مشاور دیزاین و مرکزی سازی سیستم 

ونییک پاسپورت الکبر
سمبر محمود جرادات04/12/139503/06/1396              50.000,00

20

Senior Local Consultant for 

Localization and Government 

Vocabulary

حاجر گل وهاج29/08/139528/08/1396        1.338.672,00

21
ات برای  ن خریداری شورها و سایر تجهبر

نشنل داتا سنبر
368.407,00           20/01/139619/07/1396INT Netlink Technologies

۱۳۹۶لست قراردادهای سال 
ی
 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومات

mailto:Famiri@gtr.com.my


ایمیل ادرس قراردادینام قراردادیتاری    خ ختم قراردادتاری    خ عقد قراردادتاری    خ منظوری پیشنهادشماره مسلسل پیشنهادروش تدارکاتنوع قراردادکود بودجهنوع تدارکاتنمبر قرارداد/ نمبر تشخیصهقیمت قراردادقراردادشماره
شماره تلیفون 

قراردادی
مالحظات

22

Expert E-Governance website 

Afghan web portal Developmen 

and plan development

وزی11/04/139530/09/1395           635.869,00 ابراهیم فبر

23M&E Reporting Specialist682.367,00           15/06/139530/12/1395سید محمد مظهری

24
کارمند جهت آماده سازی جهار جوب 

(Esmfٍ )مدیریت محییط و اجتمایع 
60.000,00              15/11/201606/03/2017Jose - M - Cabral

حبیب هللا7229301/05/139610/11/1396کارکن خدمانر25

سید اسدهللا یعقونر20/03/139610/10/1396              75.553,00محافظه شبانه26

27Content Management System
کت خدمات نرم افزار  شر

ان سایبر
789694560

شبکه داخیل وزارت28
کت   INT Netlinkشر

Technologies
729130029

29
 قلم اجناس تکنالوژی ریال تایم ۱۳تهیه 

ونییک وتذکره الکبی
کت کارتری    ج گلوب شر

WF.COMPANY@GM

AIL.COM
786134008

قرارداد پرداخت معاشات از طریق مبایل30
کت مبایل منی افغان  شر

بیسیم

Shahghasi.khan@afg

han-wireless.com
700801896

31
 قلم اجناس تکنالوژی پروژه آنالین ۳تهیه 

پاسپورت
کت کارتری    ج گلوب شر

WF.COMPANY@GM

AIL.COM
786134008

32
پرداخت معاشات کارمندان وزارت کار و امور 

اجتمایع توسط خدمات موبایل

 تلیفون 
ی
خدمات انکشاف

همراه افغانستان

amynsamji@roshan.

af
799991823

33
نشر ویدیوکلیپ رهنمای در خواست 

پاسپورت آنالین
شبکه تلویزیون یک

 اداره آسان خدمت34
ی
ویدیو کلیپ معرف شبکه تلویزیون یکنشر

ونییک35 شبکه تلویزیون یکنشر وید یو کلیپ اعالنات تذکره الکبی
finance@1tvmedia.c

om
793793063

36
نشر وید یو کلیپ رهنمای پروسه تادیه 

معاشات از طریق مبایل
شبکه تلویزیون یک

 اداره آسان خدمت37
ی
ویدیو کلیپ معرف شبکه تلویزیون شمادنشر

38
نشر ویدیوکلیپ رهنمای در خواست 

پاسپورت آنالین
شبکه تلویزیون شماد

sales@shamshadtv.t

v
786676767

39
نشر وید یو کلیپ رهنمای پروسه تادیه 

معاشات از طریق مبایل
شبکه تلویزیون شماد

ونییک40 شبکه تلویزیون شمادنشر وید یو کلیپ اعالنات تذکره الکبی

41
نشر وید یو کلیپ رهنمای پروسه تادیه 

معاشات از طریق مبایل
شبکه تلویزیون تمدن

 اداره آسان خدمت42
ی
ویدیو کلیپ معرف شبکه تلویزیون تمدننشر

43
نشر ویدیوکلیپ رهنمای در خواست 

پاسپورت آنالین
شبکه تلویزیون تمدن

44
نشر وید یو کلیپ رهنمای پروسه تادیه 

معاشات از طریق مبایل
شبکه تلویزیون تمدن

45
نشر وید یو کلیپ رهنمای پروسه تادیه 

معاشات از طریق مبایل
انا شبکه تلویزیون آری

 اداره آسان خدمت46
ی
ویدیو کلیپ معرف انانشر شبکه تلویزیون آری

47
نشر ویدیوکلیپ رهنمای در خواست 

پاسپورت آنالین
انا شبکه تلویزیون آری

ونییک48 انانشر وید یو کلیپ اعالنات تذکره الکبی شبکه تلویزیون آری

49
ورت وسایط وزارت  تهیه سه نوع تیل ضی

ICTIوریاست 

کت لوژستیک حکمت  شر
صدیقی

747794999

Openspace قلم اجناس پروژه ۲۰تهیه 50
 شهرام 

ی
کت ساختمات شر

شهزاد
774032130
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mailto:WF.COMPANY@GMAIL.COM
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ایمیل ادرس قراردادینام قراردادیتاری    خ ختم قراردادتاری    خ عقد قراردادتاری    خ منظوری پیشنهادشماره مسلسل پیشنهادروش تدارکاتنوع قراردادکود بودجهنوع تدارکاتنمبر قرارداد/ نمبر تشخیصهقیمت قراردادقراردادشماره
شماره تلیفون 

قراردادی
مالحظات

51
 قلم قرطاسیه شعبات وزارت ۹۶تهیه 

وریاست پست
 معراج ویل

ی
کت تجارت شر

Walidjaan@hotmail.

com
749201020

52
ی ۲۳پروژه   قل مواد اعاشوی برای محصلی 

انستیتوت تکنالوژی مخابرات

کت خدمات لوژستیک  شر

برادران مختار حیات

hotak.hatullah@yah

oo.com
706030270

53
 قلم سامان آالت برق و آب ۷۲پروژه تهیه 

 وزارت مخابرات
ی
رسات

 و لوژستیک 
ی
کت تجارت شر

المنصور صدیقی
ltd.tld@gmail.com793021800

عرصی سازی ریاست پست54
ی   و انجیبی

ی
کت ساختمات شر

 ورسل
ی
کابل یوت

ahmad@kabuluniver

sal.af

794411928 / 

0780355551

له۵ و ۱۸پروژه ترمیمات اسایس تعمب  55 ی  مبی

 ، شکسازی 
ی
کت ساختمات شر

 
ی
و تولید مواد ساختمات

داوریان

Naim.dawari@gmail

.com
703030206

پروژه احاطه دیوار کانکرینی محوطه وزارت56
 بارک 

ی
کت ساختمات شر

گریتوال
730000934

57
ات فزییک سالون های شماره   ۵ و ۴پروژه تغیب 

نمایشگاه اقتصادی وزارت تجارت
ی
 مدت

ی
کت ساختمات 793635825شر

58
پروژه ترمیم و بازسازی سالون ورزیسر و حمام 

انستیتوت تکنالوژی مخابرات

 شکسازی، 
ی
کت ساختمات شر

 عقاب 
ی
وتولید مواد ساختمات

راه ابریشم

Oqabrahiabrishom@

gmail.com
785154200

59
پروژه ترمیمات اسایس تحویل خانه های 

عمویم وزارت

 آب ریز 
ی
کت ساختمات شر

مطهر

abriz.mcc@gmail.co

m
708383495

60
پروژه ترمیمات اسایس تاالر کنفرانس ها  

ICTIانستیوت 
ی  حقمل امب 

ی
کت ساختمات شر

abdulbasiramiri@gm

ail.com
780021848

 کابل وطنوالحفر یک حلقه چاه عمیق در محوطه وزارت61
ی
کت ساختمات شر

ramin.halimy@yaho

o.com
744909080

62
ورت پروژه ۲۰MBخریداری  نت مورد ضی  انبی

آنالین پاسپورت
کت افغان تلیکام شر

Info@afghantelecom

e.af
203330333

63
ورت ۴۰۰MBخریداری  نت مورد ضی  انبی

شعبات وزارت
کت افغان تلیکام شر

nawaz.malak@afgha

ntelecom.af
############

64
ورت پروژه ۱۵MBخریداری  نت مورد ضی  انبی

آنالین پاسپورت
کت افغان تلیکام شر

nawaz.malak@afgha

ntelecom.af
749416666

65
فت اقتصادی از طریق  اتصال نمایشگاه پیشر

فایبر نوری
کت افغان تلیکام شر

Info@afghantelecom

e.af

66
ات تکنالوژییک سالونهای  ی  ۵ و ۴خریداری تجهب 

مالیه دهنده گان متوسط
کت ذکریا حمید شر

zekria.hameed@gm

ail.com
202210529

67
نشر ویدیو کلیپ های اعالنات تذکره 

ونییک الکبی
شبکه رادیو تلویزیون میل

ahmad.najee@gmail

.com
700235078

68
نشر ویدیو کلیپ های اعالنات تذکره 

ونییک الکبی
۲۴marketing@24tv.tv728242424شبکه تلویزیون 

69
نشر ویدیو کلیپ های اعالنات تذکره 

ونییک الکبی
شبکه تلویزیون کابل نیوز

J.siddikky@tsiglobe.

com
700150090

70
نشر ویدیو کلیپ های اعالنات تذکره 

ونییک الکبی
شبکه رادیوتلویزیون ژوندون

info@zhwandoon.to

v
744602000

ات  ی کت لوژستیک آسیا گرین ریاست پالنITپروژه تهیه شش قلم تجهب  شر
Asiagreenaf@gamail

,com
785208180

اتور و یک پایه استپالیزر تهیه یک پایه چبی
کت امید صدیقی و گالب  شر

الدین خانزاده

faridsediqey@yahoo

.com
۷۸۶۳۶۳۵۶۳

ورت IT قلم وسایل ۱۶خریداری   مورد ضی

ERPپروژه 
کت اسمارت گروپ شر

info.smartgroup@g

mail.com
۷۹۶۱۱۱۳۳۳

ات ۲۸تهیه  ی کت افغان کریستال  اداره آسان خدمتIT قلم تجهب  شر
info@afghancrystal-

hp.com
796266620

 قلم وسایل تکنالوژی ریاست ۱۵خریداری 

عمویم تکنالوژی
کت ذکریا حمید zekria.hameed@gmail.com202210529شر

ایجاد تعمب  برای مرکز میل معلومات دویم
کت شکسازی و تولید مواد  شر

 عقاب راه ابریشم
ی
ساختمات

Oqabrahiabrishom@

gmail.com
729130029

ی پروژه البراتوار تحقیق جرایم سایبر
کت   INT Netlinkشر

Technologies

satish@netlinkin.co

m
729130029

ونیک سازی کتاب خانه پوهنتون  پروژه الکبی

کابل
کت پرولوجکس شر

support@prologixaf.

com/prologix.afg@g

mail.com

780770422/

0789461560

ات دیتا سنبی دوم ی کت اسمارت گروپپروژه تجهب  شر
info@smartgroup@g

mail.com
796111333
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ایمیل ادرس قراردادینام قراردادیتاری    خ ختم قراردادتاری    خ عقد قراردادتاری    خ منظوری پیشنهادشماره مسلسل پیشنهادروش تدارکاتنوع قراردادکود بودجهنوع تدارکاتنمبر قرارداد/ نمبر تشخیصهقیمت قراردادقراردادشماره
شماره تلیفون 

قراردادی
مالحظات

ات برای ریاست  ی پروژه خریداری تجهب 

پاسپورت

کت   INT Netlinkشر

Technologies

satish@netlinkin.co

m
729130029

 قلم اجناس انستیتوت 23پروژه خریداری 

ICTI
احمد فرشاد فردوس لمیتد

ahmadfarshad.ferda

wsltd@gmail.com
700260606

786000699زیپتیک سلوشنقلم اجناس کال سنبی آسان خدمت 12

افغان تلیکام باب وزارت خانه8وصل سازی 
Info@afghanteleco

me.af
75202345

احمد فرشاد فردوس لمیتدقلم سامان آالت برق انستیتیوت 73

AHMAD.FARHADFA

RDAWS@YAHOO.C

OM

700221022

ltd.tld@gmail.com793021800المنصور صدیقیقلم اجناس خدمات پسنی 22

پروژه حفر یک حلقه چاه برای انستیتوت 

مخابرات
 قمبر

ی
کت آب رسات 730506990شر

ات دیزان تعمب  اول آسان خدمت تغیب 
Geo Planning and 

surving

Geoplanningcompan

y@gmail.com
786006549

ات آرشیف ی کت مهتاب قلعهپروژه تجهب  777390517شر

کت مایکروستانپروژه تعقیب مراسالت رسیم ریاست پست شر
info@microstaan.co

m
704447777

افغان بیسیمپرداخت معاشات از طریق موبایل
Shahghasi.khan@afg

han-wireless.com
700801896

روشنپرداخت معاشات از طریق موبایل
amynsamji@roshan.

af
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