
نام شرکت
جواز اعطا 
شده توسط

تاريخ صدور 
جواز

تاريخ ختم 
جواز

%34افغانشمش 

%33"عصمت هللا

دهللا %33"عب

زاد230/7/1398 %100"دوست محمدننگرهارتالآماده امضأ19/11/139818/11/1401"طارق ش

د دالمج %99"ع

ل %1"محمد 

%50"ن الرحمن

%50"خت هللا

%50"غالم محمد

%50"عتیق هللا

%50"خت من 

ض هللا %50"ف

ل %50"رد

دالواحد %50"ع

د وهاب %50"س

%50"ادرخان

%33"ل زمان

%33"شوکت هللا

%12.50"واحدهللا

%21.50"نورزمان

م خان %90"رح

%10"قاسم خان

"

"

احمد %67"ش

خان %33"ش

%99"احمدشاه

س خان %1"جا

الل %50"محمد 

مت هللا %50"ح

ح  %50"حا 

%25"صفت هللا

%25"حا لعل

%30"لعل آغا

زاده %30"ش

%15"محمد نذیر

%25"عرفات

ل ا %50"م

%50"دین محمد

1821/8/1398
رتال دمعدن  افغان س

کت استخراج او پروسس 
"28/11/139527/11/1398

وزل جهت  پرو
ه  تصحبح 

م  سل کت 
داده شده

"تال

192/12/1398
ا او  وی د شو نادرافغان 

معدن پروسس
"4/12/13953/12/1398

وزل ارائه  پرو
ده نگرد

"تال

204/12/1398(4GS)شن سلوشن 2/9/13951/9/1401"فورت ج
وزل ارائه  پرو

ده نگرد

سنگ های 
مه  م و ن ق

م  ق
ها %100"حا منصورک

2128/10/1398
حمرا د معدن استخراج او 

کت پروسس 
"5/12/13974/12/1398""

2228/10/1398
نعمان عادل د معدن استخراج او 

کت پروسس 
"تال"4/2/13973/2/1399"

ننگرهارتال" 1725/8/1398
ا د استخراج او  ندرد د شو د س

کت پروسس 
"10/9/13959/9/1398

14

ننگرهارگچ"16/12/139715/12/1398

ا تال د معدن استخراج  هالل س
کت او پروسس 

"

کت1628/10/1398 دی  ل د گچ تول "ژمن مالخ

158/11/1398
کت استخراج و پروسس معدن 

تورغر نا
ننگرهارگچ"2/2/13981/2/1399"

1/11/1398

ننگرهار

"

ننگرهار

ا  تالمیته ارز

104/10/1398

87/11/1398
ب شهاب تال او مرمرو د  حب

کت روسس  استخراج او

920/12/1398

الز24/12/1398 ا م "خوگ

تال"116/12/13988/1/13967/1/1399

ت  راست ث
مرکزی و 

ت فکری مال
14/3/139713/3/1400

اجازه نامه 
پروسس صادر 

شده
ننگرهارتال

22/9/1398"

ننگرهار

ننگرهار

16/12/1401

26/10/1401

"23/9/1395

ننگرهار

ننگرهارتال

ننگرهار

درخواست ها برای اخذ اجازه نامه پروسس در سال های ما 1397 و 1398
ادس ) ه شده توسط راست عمو  (ارقام ارا

تابعيتمالکين ذينفعواليت
فيصدی سهم 
تحت کنترول

حالت فعلی 
درخواست ها

نوع منرال

تال

ننگرهارتال

"26/8/139825/8/1401"

ننگرهارتال"

725/8/1398
زاد د معدن استخراج  کو ش

کت روسس  او
"1/2/139831/1/1399"

تال

14/2/139613/2/1399"ننگرهار افغان تال55/11/1398

20/8/1398
ن افغان د معدن استخراج او 

کت پروسس 
"17/12/1398

30/10/1398" 28/6/1402 29/6/1399 " کوردرلرس

مطیع سمیع د معدن استخراج او 
کت پروسس 

شماره

26/10/1398"کت پروسس تال عمرفاروق66/11/1398

"

جزئيات جواز سرمايه گذاری
تاريخ و زمان 

درخواستی

"

3

مزی د معدن استخراج او  زمان ک
کت پروسس 

"13/11/139812/11/1401

13/7/1398
تال د معدن  د شمش عب
کت استخراج او پروسس 

2/11/1398 13

4

ننگرهار تال

تال"11/2/139610/2/1399

ننگرهار تال " 20/3/1399 21/3/1396 "

20/5/1399 21/5/1396 "
الل مو زی دمعدن استخراج 

کت او پروسس 

تال

تال

ننگرهار الز کندهار خی م

12



238/11/1398
سپ غر رودات د معدن 

کت استخراج او پروسس 
"تال"25/7/139624/7/1399"

2421/11/1398
الز استخراج او پروسس  مله م ن

کت
"تال"20/9/139619/9/1399"

254/12/1398(4GS)شن سلوشن الن ارائه کرده2/9/13981/9/1401"فورت ج
سنگ های 

مه  م و ن ق
م  ق

ل %100"حا منصورا

2629/12/1398
د سنگ مرمر عزت  کت تول

هللا ساحل (ساحل مارل)
"8/5/13967/5/1399

الن ارائه نکرده 
است

"ننگرهارمرمر

%80"سلمان خان

ب هللا %20"نق

2813/11/1398
ا د  نوی رحمت انصاف د شو

که پروسس فاب
"25/10/139524/10/1398

الن ارائه نکرده 
است

"ننگرهار

291/12/1398
ا  سارد گچ مرمراو شو خا ز

کت دی  تول
"ننگرهارگچ"14/7/139813/7/1399"

3029/12/1398
ینگ دمعدن استخراج  افغان شای

کت او پروسس 
"ننگرهارتال"17/1/139616/1/1399"

3123/11/1398
زاد استخراج او  سپ غرش

کت پروسس 
"ننگرهارگچ"21/4/139820/4/1399"

ز %50"پرو

دمامون %50"س

27/3/139426/3/1395"کت ساختما همراز3328/10/1398
الن ارائه نکرده 

است
ساتال "اپ

341/11/1398
د اجناس  کت رخت و تول

ا ا فلزی راشکو 
ت"2 لنفرا "ا

زهللا ولد مرجان351/11/1398 دار"ع لجغل خا "ا

شن"حا محمد رضا ولد محمود365/11/1398 لرگ "ا

شن"حا محمد عارف ولد محمود375/11/1998 لرگ "ا

انا سازه3827/10/1398 اری"کت ساختما آر لمعدن "ا

اری"کت ساختما وستا3920/10/1398 لمعدن "ا

شن"حا محمد انور فرزند محمود405/11/1398 لرگ "ا

شن"صفت هللا ولد شمس هللا4128/10/1398 لرگ "ا

انگچ"خادم حس ولد ضامن ع4218/12/1398 "ام

4330/10/1398
کت ساختما حا مال جان 

زی شاه م
اری" لمعدن "ا

%50"محمد آصف

ف دالط %50"ع

م %90"محمد ابراه

%10"محمد

د استنعمت هللا فرزند خداینور4618/12/1398 شنمس انرگ %100"نعمت هللاسمن

ارک شاه %50"م

%50"نعمت هللا

د فرزند جوره4818/12/1398 ا احمد جاو شنمیته ارز انرگ دسمن %100"احمدجاو

%50"محمود

سته %50"شا

504/12/1398(4GS)شن سلوشن 2/9/13951/9/1401فورت ج
الن ارائه 
ده نگرد

سنگ های 
مه  م و ن ق

م  ق
%100"حا منصورننگرهار

ف4918/12/1398 29/10/139828/10/1399"محمود فرزند محمد 

شن انرگ سمن

لخ صداقت451398/12/10 اری  16/2/1396"کت معدن

شن" انرگ سمن

ارک شاه فرزند شاه محمود4718/12/1398 "م

داره امضأ15/2/1399 لخجغل خا

چرل4430/10/1398 میته ارزا 4/6/13983/6/1401"سنگ ن
سنگ های 

تزئی 
ل ا

د ح 3230/11/1398 زس لتالمیته ارزا 18/3/139917/3/1402"پرو ا

کت2724/7/1398 ا  زاد د شو ننگرهارتالالن ارائه کرده22/8/139521/8/1398"سلمان ش


