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  (26): سةالجل رقم                                               التـــــخطيط وزارة
 9/3/1027   :الجلسة تاريخ                  نشركات المقاوالت والمقاولي تصنيف ةلجن

 ( محضر جلسة) 
 ةالمنعقد والعشرين ةسادسال اجلسته في والمقاولين المقاوالت شركات تصنيف لجنة اجتمعت

في  8565/4/3/22725)ي العددالوزاري ذ راألم بموجب والمشكلة 9/3/2027 بتاريخ
   6/20/2028في  8974/4/3/23009مع ملحقه االمر الوزاري ذي العدد  (2/20/2028

 
 

 : االتية المواضيع اللجنة وتدارست

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

 .1022لسنة  2 رقم واالدراج ي  القائمة السوداء, والمقاولين
  المطلوبة الدرجة الشركة اسم ت

شركة اوتاد الطراز للمقاوالت والتجارة   .1
 العامة محدودة المسؤولية شركة خاصة

 وقاص عدنان مرشد/لمدير المفوضا

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة عطاء اليسر للمقاوالت والتجارة   .2
 العامة محدودة المسؤولية شركة خاصة

 سرمد عالء شهيد/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة بيت العالم للمقاوالت العامة   .3
والنقل العام محدودة المسؤولية شركة 

 ةخاص
عبد الخالق شريف /المدير المفوض

 عيسى

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

 عاشرة انشائي المقاول زينب جاسم حمادي  .4
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 المادة الى استنادا   والمقاولين المقاوالت شركات تصنيف هويات تجدد -:قرار اللجنة الثان 

 رقم اج ي  القائمة السوداءواالدر  والمقاولين تالمقاوال شركات تصنيف تعليمات منثانيا  /20
لسنة  241واستثناء شرط االليات استنادا  الى قرار مجلس الوزراء رقم  1022لسنة (2)

1022. 
 المطلوبة الدرجة الشركة اسم ت

شركة الشاكر للمقاوالت االنشائية   .1
 المحدودة

 شاكر خلف مهيدي/المدير المفوض

 اولى انشائي

شركة عبدهللا ضاري للمقاوالت   .2
 وع فرديمشر
 عبدهللا ضاري جاسم/المدير المفوض

 اولى انشائي

شركة مناجم الذهب للتجارة   .3
 والمقاوالت العامة المحدودة

 غزوان مسلم ساري/المدير المفوض

اولى 

ثالثة +انشائي

 كهربائي

شركة مباني الرافدين للتجارة   .4
والمقاوالت العامة والنقل العام محدودة 

 المسؤولية
 يف نزار نظيفنظ/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة مشاريع بغداد للتجارة   .5
 والمقاوالت العامة المحدودة

 ليث عماد طارق/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة حمص للمقاوالت واالستثمارات   .6
 العقارية المحدودة

 احمد حردان عبد /المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة الحدود الدولية للتجارة   .7
 والمقاوالت العامة المحدودة

 وليد عليوي ناجي/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة نجمة طوز للمقاوالت العامة   .8
 المحدودة

 محمد فاضل توفيق/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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شركة سما االتحاد الخليجي للتجارة   .9
 العامة المحدودة والمقاوالت

حسين محمد علي /المدير المفوض
 صفر

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة لؤلؤة دجلة للمقاوالت والتجارة   .11
العامة والنقل العام والوكاالت 

 والخدمات النفطية العامة المحدودة
 عبدهللا نجيم عبدهللا/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

والت والتجارة شركة انتمينا للمقا  .11
 العامة المحدوة المسؤولية

 نزار كمال اسكندر/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة الغضنفر للمقاوالت والتجارة   .12
 العامة المحدودة

 عالء شوكت رشيد/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

ة للمقاوالت شركة برج االمجاد الدولي  .13
 العامة المحدودة

 محمود كاظم حسين/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة شمس الهمام للتجارة   .14
والمقاوالت العامة والخدمات النفطية 

والنقل العام واالنتاج الزراعي 
والتصاميم الهندسية واالستشارات 

 المحدودة
 دقيس مالك احم/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة النبأ السعيد للمقاوالت والتجارة   .15
 العامة المحدودة

عالء محمد عبد /المدير المفوض
 الرزاق

خامسة 

اولى +انشائي

اولى +كهربائي

 ميكانيكي

شركة زهرة ميسان للمقاوالت العامة   .16
 المحدودة

 ناصر منشد حسين/المدير المفوض

ثالثة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة مجموعة االعرجي الحديثة   .17
 للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة

روحي شاكر عبد /المدير المفوض
 الواحد

ثالثة 

خامسة +انشائي

 ميكانيكي
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شركة قطب النجف للمقاوالت العامة   .18
 المحدودة المسؤولية 

 محمد رحيم غازي/المدير المفوض

خامسة    

الثة ث+ انشائي

 كهربائي

شركة انوار الخليج للمقاوالت العامة   .19
 المحدودة

 محمد قاسم محمد/المدير المفوض

رابعة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة بنجين للمقاوالت العامة محدودة   .21
 المسؤولية شركة خاصة

 خليل رشيد حسن/المدير المفوض

 خامسة انشائي

شركة الفاخر الهندسية للمقاوالت   .21
 حدودةالعامة الم

 صباح محمد صالح/المدير المفوض

 خامسة انشائي

شركة غيث السماء للتجارة   .22
والمقاوالت العامة والنقل العام 

 المحدودة المسؤولية
 بشير محمد احمد/ المدير المفوض

 خامسة ميكانيكي

شركة صقر كركوك للمقاوالت العامة   .23
 المحدودة

 محمد جاسم محمد/المدير المفوض

خامسة 

مسة خا+انشائي

 كهربائي

شركة السراج المضيء للمقاوالت   .24
 العامة المحدودة

 جبار شاكر محمود/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة حضارة التصاميم للمقاوالت   .25
العامة المحدودة المسؤولية شركة 

 خاصة
 اسامه اسماعيل جياد/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

السالم للمقاوالت والتجارة  شركة ابداع  .26
 العامة المحدودة المسؤولية

 سالم كريم نعيم/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة الجبل العالي للمقاوالت   .27
 المحدودة

 رائد نافع فرحان/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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شركة ضياء االمين للمقاوالت العامة   .28
 لية المحدودة المسؤو

 عمار فياض مهدي/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة همس الوادي للمقاوالت العامة   .29
 محدودة المسؤولية شركة خاصة

 عادل مجيد طاهر/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة سديم البركة للمقاوالت العامة   .31
 المحدودة 

 يمعادل بدر عبد الكر/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة بالد الكوثر للتجارة والمقاوالت   .31
 العامة المحدودة

 علي شاكر كحط/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة سخاء الكرم للتجارة والمقاوالت   .32
 العامة المحدودة

 اكرم عبد مخلف/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

رة البحر االبيض شركة جوه  .33
 للمقاوالت العامة المحدودة المسؤولية

 ضاري محمود/المدير المفوض
 سليمان

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة عصر الزهور للتجارة   .34
والمقاوالت العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
 باسم محمد علي/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

تجارة والمقاوالت شركة قمة العال لل  .35
العامة المحدودة المسؤولية شركة 

 خاصة
 احمد حسين محمد/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 ميكانيكي

شركة طريق مجرى الخير للمقاوالت   .36
 العامة المحدودة 

 كاظم معيفي عليوي/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

المقاوالت شركة يادكار للتجارة و  .37
العامة والحج والعمرة المحدودة 

 المسؤولية
 حمزه علي علوان/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي
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شركة هندسة ارض الخير للمقاوالت   .38
والتجارة والنقل العام والتجهيزات 

 الغذائية المحدودة
 حكيم غالب شنين/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +بائيكهر

 ميكانيكي

 
 

 المتفرقة /ثالثقرار اللجنة ال
 المتفرقة: اوال

 شركة هبة الفرات للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة -1
  :التوصية

لالختصاص االنشائي وبالدرجة الثالثة ( االولى)تجدد هوية الشركة بالدرجة 
اً من تعليمات رقم ثاني/11لالختصاصين الكهربائي والميكانيكي استناداً الى المادة

هبة الفرات للمقاوالت )مع اضافة نشاط الشركة لتكون  5112لسنة ( 1)
الى االسم اعاله استناداً الى الكتاب الصادر من دائرة تسجيل الشركات ( العامة

 .52/2/5111في  11215ذي العدد 


