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  (27): سةالجل رقم                                               التـــــخطيط وزارة
 3/0227 /02   :الجلسة تاريخ                  نشركات المقاوالت والمقاولي تصنيف ةلجن

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

في  8585/4/3/22725)ي العددالوزاري ذ راألم بموجب والمشكلة 22/3/2227
   8/22/2228في  8774/4/3/23227مع ملحقه االمر الوزاري ذي العدد  (2/22/2228

 : االتية المواضيع اللجنة وتدارست

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

 .0222لسنة  2 رقم واالدراج ي  القائمة السوداء, والمقاولين
  المطلوبة الدرجة الشركة اسم ت

شركة المهارة الهندسية للتجارة   .1
والمقاوالت العامة محدودة المسؤولية 

 خاصةشركة 
صفاء عبد الحسين /المدير المفوض

 عبدهللا

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة البرج العاجي للمقاوالت والتجارة   .2
 العامة محدودة المسؤولية شركة خاصة

 علي اسماعيل جليل/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة امجاد الفهد للتجارة والمقاوالت   .3
 سؤولية شركة خاصةالعامة محدودة الم

 عمر عبيد علي/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة باني بالد مابين النهرين للتجارة   .4
 والمقاوالت العامة المحدودة

 حامد كاظم سلطان/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

 عاشرة انشائي المقاول صباح هادي كرمش  .5
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 المادة الى استنادا   والمقاولين المقاوالت شركات تصنيف هويات تجدد -:قرار اللجنة الثان 

 رقم واالدراج ي  القائمة السوداء والمقاولين تالمقاوال شركات تصنيف تعليمات منثانيا  /22
لسنة  241واستثناء شرط االليات استنادا  الى قرار مجلس الوزراء رقم  0222لسنة (2)

0222. 
 
 لمطلوبةا الدرجة الشركة اسم ت

شركة الجنان للمقاوالت العامة   .1
 المحدودة

 جبار عسكر صبيح/المدير المفوض

اولى 

اولى +انشائي

اولى +كهربائي

 ميكانيكي

شركة الفتيان للمقاوالت العامة   .2
 المحدودة

 توفيق علي سمير/المدير المفوض

اولى 

اولى +انشائي

اولى +كهربائي

 ميكانيكي

 شركة االعمار للمقاوالت العامة  .3
 المحدودة

 علي كريم مهاوي/المدير المفوض

اولى 

اولى +انشائي

 كهربائي

شركة صرح التكنولوجيا للتجارة   .4
 والمقاوالت العامة محدودة المسؤولية

 سيف عادل رحيم/المدير المفوض

اولى 

ثالثة +انشائي

ثالثة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة النجود للمقاوالت العامة   .5
 المحدودة

 محمد سالم مال هللا/المدير المفوض

اولى 

رابعة +انشائي

رابعة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة الحماد للمقاوالت العامة   .6
 المحدودة

 علي حماد سمير/المدير المفوض

 ثالثة انشائي

شركة التفاؤل للمقاوالت العامة   .7
 المحدودة

 احمد رمضان ناصر/المدير المفوض

ثالثة 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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ركة اوريتا للمقاوالت العامة ش  .8
 المحدودة

 رستم شمعون شعيا/المدير المفوض

رابعة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة التليد للمقاوالت العامة   .9
 والتجهيزات الغذائية المحدودة

 عامر علي رداد/المدير المفوض

رابعة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة عيون السرى للتجارة   .11
ودة المسؤولية والمقاوالت العامة محد

 شركة خاصة
 نيسان فرج نايف/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة الوردة الزاهرة للتجارة   .11
والمقاوالت العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
 نعمة منصور جابر/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة قصر العنود للمقاوالت العامة   .12
 المحدودة

 احمد خلف عليوي/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة ركن البداية الهندسية للمقاوالت   .13
العامة محدودة المسؤولية شركة 

 خاصة
باسم سعدون عبد /المدير المفوض

 الحسين

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة دانة الفيحاء للتجارة والمقاوالت   .14
 العامة المحدودة

 غازي سماري جعفر/فوضالمدير الم

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة احلى الروافد للمقاوالت العامة   .15
 محدودة المسؤولية

 باسم هاشم مصطفى/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة اعمار االقليم للتجارة   .16
 والمقاوالت العامة المحدودة المسؤولية

 جهاد نوري غريب/المدير المفوض

سة خام

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة اركان المجد للتجارة   .17
والمقاوالت العامة والوكاالت التجارية 
والنقل العام والخدمات النفطية والشحن 

والتفريغ محدودة المسؤولية شركة 
 خاصة

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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عبد الرحمن سعيد /المدير المفوض
 حامد
 

شركة جنوب الزبير للمقاوالت   .18
تعهدات العامة والتجهيزات والنقل وال

 العام محدودة المسؤولية شركة خاصة
 حسين طعمه حمود/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة جوهرة الشارقة للتجارة   .19
 والمقاوالت العامة المحدودة المسؤولية

 زهير سلمان علوان/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +ائيكهرب

 ميكانيكي

 عاشرة انشائي المقاول نجاح شعواط حمادي   .21

 


