
1 
 

  
  (24): سةالجل رقم                                               التـــــخطيط وزارة
 2027/ 9/2   :الجلسة تاريخ                  نشركات المقاوالت والمقاولي تصنيف ةلجن

 ( محضر جلسة) 
 بتاريخ عقدةالمن والعشرين الرابعة اجلسته في والمقاولين المقاوالت شركات تصنيف لجنة اجتمعت

في  8585/4/3/22725)ي العددالوزاري ذ راألم بموجب والمشكلة 9/2/2027
   8/20/2028في  8974/4/3/23009مع ملحقه االمر الوزاري ذي العدد  (2/20/2028

 
 

 : االتية المواضيع اللجنة وتدارست

 الول ادناه ت والمقاولين ي المقاوال شركات تصنف -:التصنيف الول مرة/قرار اللجنة االول
 المقاوالت شركات تصنيف تعليماتالى  استنادا   المنجزة االعمال تقديم شرط من استثناءا   ةمر 

 .2022لسنة  2 رقم واالدراج ي  القائمة السوداء, والمقاولين
  المطلوبة الدرجة الشركة اسم ت

شركة اشرف قيصر صالح للتجارة   .1
والمقاوالت العامة مشروع فردي شركة 

 خاصة
 أشرف قيصر صالح/مدير المفوضال

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة اتجاه النجاح للمقاوالت والتجارة   .2
العامة واالستثمارات السياحية والعقارية 

 محدودة المسؤولية
 احمد وليد جاسم/المدير المفوض

 خامسة انشائي

شركة  ارتقاء الجنوب للمقاوالت   .3
والتجارة والخدمات العامة محدودة 

 لمسؤولية شركة خاصةا
 رياض سمير امين/المدير المفوض

 خامسة انشائي

شركة بدر البصرة للمقاوالت والتجارة   .4
والخدمات العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
 سيف سعد عبد الجبار/المدير المفوض

 خامسة انشائي
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 المادة الى استنادا   نوالمقاولي المقاوالت شركات تصنيف هويات تجدد -:قرار اللجنة الثان 

 رقم واالدراج ي  القائمة السوداء والمقاولين تالمقاوال شركات تصنيف تعليمات منثانيا  /20
لسنة  241واستثناء شرط االليات استنادا  الى قرار مجلس الوزراء رقم  2022لسنة (2)

2022. 
 المطلوبة الدرجة الشركة اسم ت

شركة اعمار المهندسين للمقاوالت   .1
 عامة المحدودةال

 عبد هللا عواد فرحان/المدير المفوض

 اولى انشائي

شركة العنكوشي للمقاوالت العامة   .2
 المحدودة

 عقيل جالوي نظيف/المدير المفوض

ثانية +اولى انشائي

ثانية +كهربائي 

 ميكانيكي

شركة حصن بغداد للتجارة والمقاوالت   .3
والخدمات العامة والتجهيزات الغذائية 

التجارية والنقل العام والوكاالت 
واالنتاج الزراعي والحيواني 
 واالستثمارات العقارية المحدودة

 عباس فاضل وشيح/المدير المفوض

اولى 

ثالثة +انشائي

ثالثة +كهربائي 

 ميكانيكي

شركة صقر الفحل للتجارة والمقاوالت   .4
العامة واعداد الدراسات والتصاميم 
واالستشارات الهندسية والنقل العام 

 محدودةال
 ميثاق محمود فحل/المدير المفوض

اولى 

ثالثة +انشائي

ثالثة +كهربائي 

خامسة +ميكانيكي

 كيميائي

شركة المذود للمقاوالت العامة   .5
 المحدودة

عبد العليم عبود /المدير المفوض
 سليمان

اولى 

رابعة +انشائي

رابعة +كهربائي

 ميكانيك

شركة رضوة االنبار للتجارة   .6
 والمقاوالت العامة المحدودة

 اسعد محمد عناد/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة مدينة الياقوت للتجارة   .7
 والمقاوالت العامة المحدودة

 مصطفى هاني هالل/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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مة شركة اليقين المتحدة للمقاوالت العا  .8
 المحدودة

نزار عبد الرحيم عبد /المدير المفوض
 الصاحب

ثالثة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة هندسة الحدرة للمقاوالت   .9
 والتجارة العامة المحدودة

 علي سعيد جواد/المدير المفوض

ثالثة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة الشهاب النافذ للمقاوالت العامة   .11
 المحدودة

 احمد شهاب حيدر/ المدير المفوض

رابعة 

ثالثة +انشائي

 كهربائي

شركة البقيع للمقاوالت العامة   .11
 المحدودة

حسام عقيل عبد /المدير المفوض
 الوهاب

رابعة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة البرقاء للمقاوالت العامة   .12
 والتجارة العامة والنقل العام المحدودة

 المسؤولية
 عمار احمد مخلف/المدير المفوض

 يكانيكخامسة م

شركة كرماء الغربية للتجارة   .13
 والمقاوالت العامة المحدودة المسؤولية 

 جبار حماد عبد/ المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة نور الراغب للتجارة   .14
 والمقاوالت العامة المحدودة

 راغب خضر صالح/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

ن النتاج االسفلت شركة جبال الشاهي  .15
 والمقاوالت العامة المحدودة

 سردار محمد مجيد/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة فاس للمقاوالت العامة المحدودة   .16
 المسؤولية

 اياد حسين حمودي /المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة عبق الرياحين للمقاوالت العامة   .17
 المحدودة

 حبيب حمدي جميل/ير المفوضالمد

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي



4 
 

شركة طيف الحجاز للمقاوالت العامة   .18
 المحدودة

 يحيى حمدان غزال/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

 المتفرقة /ثالثقرار اللجنة ال

 المتفرقة
 

 المقاول احمد عصام انعام -1
( 583)طلباً يروم فيه ترقين قيد الهوية المرقمة ( احمد عصام انعام)ول قدم المقا

 .بالدرجة العاشرة لالختصاص االنشائي 
 

 :التوصية 
بالدرجة ( 583)المرقمة ( احمد عصام انعام)على الغاء هوية المقاول الموافقة 

( 1) رابعاً من تعليمات رقم/11العاشرة لالختصاص االنشائي استناداً الى المادة 
من قبل الوكيل  6/1/1112لى الطلب المقدم بتاريخ واستناداً ا 1113لسنة 

 .3/1/1112في  1612بموجب الوكالة المرقمة  للمقاول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


