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  (28): سةالجل رقم                                               التـــــخطيط وزارة
 18/4/2017   :الجلسة تاريخ                  نشركات المقاوالت والمقاولي تصنيف ةلجن

 ( محضر جلسة) 
 بتاريخ قدةالمنع والعشرين ثامنةال اجلسته في والمقاولين المقاوالت شركات تصنيف لجنة اجتمعت

في  5868/4/3/22718)ي العددالوزاري ذ راألم بموجب والمشكلة 18/4/2017
   6/10/2015في  5974/4/3/23009مع ملحقه االمر الوزاري ذي العدد  (1/10/2015

 
 : 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 

 .2015لسنة  1 رقم واالدراج ي  القائمة السوداء, والمقاولين
  المطلوبة الدرجة الشركة اسم ت

شركة كوكب البلقاء للتجارة والمقاوالت   .1
لية العامة والنقل العام محدودة المسؤو

 شركة خاصة
 المدير المفوض/اسامه حميد صالح

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة اساور الجنوب للمقاوالت   .2
والتجارة العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
 المدير المفوض/معتز عدنان محسن

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة هندسة المقاصد للتجارة   .3
لمسؤولية والمقاوالت العامة محدودة ا

 شركة خاصة
 المدير المفوض/ مظهر داود جلوب

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة االنوار المشرقة للمقاوالت   .4
والتجارة العامة والتجهيزات الغذائية 

 محدودة المسؤولية شركة خاصة
 المدير المفوض/حسين موسى علي

خامسة 

انشائي+خامسة 

كهربائي+خامسة 

 ميكانيكي

لشرق للمقاوالت شركة فينوس ا  .5
والتجارة العامة والتجهيزات الغذائية 

 محدودة المسؤولية شركة خاصة
 المدير المفوض/مهند صالح عبدهللا

خامسة 

انشائي+خامسة 

كهربائي+خامسة 

 ميكانيكي
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 عاشرة انشائي المقاول منتظر راهي كامل   .6

 عاشرة انشائي المقاول حيدر علي كريم   .7

 
 
 

 المادة الى استنادا   والمقاولين المقاوالت شركات تصنيف هويات جددت -قرار اللجنة الثان :

 رقم واالدراج ي  القائمة السوداء والمقاولين تالمقاوال شركات تصنيف تعليمات من/ثانيا  10
لسنة  148واستثناء شرط االليات استنادا  الى قرار مجلس الوزراء رقم  2015لسنة (1)

2016. 
 طلوبةالم الدرجة الشركة اسم ت

شركة خيرات النجف للمقاوالت العامة   .1
 المحدودة

 المدير المفوض/رجب حتحوت مدفون

 اولى  انشائي

شركة نهج التقدم للمقاوالت العامة   .2
 المحدودة

 المدير المفوض/احمد ابراهيم حسين

اولى  

انشائي+اولى 

 كهربائي

شركة اعماق الخليج للمقاوالت العامة   .3
 المحدودة

 جبار خلباص مكسرالمدير المفوض/

اولى  

انشائي+ثانية 

 كهربائي

شركة االزهر العالمية للمقاوالت   .4
 العامة المحدودة

 المدير المفوض/علي كريم رزاق

اولى 

انشائي+ثالثة 

 كهربائي

شركة التاخي الهندسية للمقاوالت   .5
 العامة المحدودة

 المدير المفوض/حسن هوله عامر

اولى 

انشائي+رابعة 

 كهربائي

صفاء العسجد للمقاوالت شركة   .6
 المحدودة

 المدير المفوض/صفاء صابر طه

اولى 

انشائي+خامسة 

 كهربائي
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شركة هيبة االعمار للتجارة   .7
 والمقاوالت العامة المحدودة

 المدير المفوض/ثائر مضعن خلف

اولى 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة طريقنا للمقاوالت والتجارة   .8
 العامة المحدودة

معن نوري عبد المدير المفوض/
 المحسن

اولى 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة مهدي صالح علي ومشاركوه   .9
 للمقاوالت العامة /تضامنية

 المدير المفوض/مهدي صالح علي

اولى 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة جماز للمقاوالت والتجارة العامة   .11
 المحدودة المسؤولية 

 المدير المفوض/ميثم حميد طالب

اولى 

امسة انشائي+خ

 كهربائي

 شركة هيت للمقاوالت العامة المحدودة  .11
 المدير المفوض/ابراهيم علي سلطان

اولى 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة بروج السماء العمالقة   .12
 للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة 
المدير المفوض/الحسين علي عبد 

 الحسين

اولى 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

والت العامة شركة قمة الصرح للمقا  .13
 المحدودة 

 المدير المفوض/خميس دايح صالح

اولى 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة الخيران للمقاوالت العامة   .14
 المحدودة 

 المدير المفوض/داود عبد زاير

اولى 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة الشاطيء االبيض للمقاوالت   .15
 العامة المحدودة

 المدير المفوض/مهند زكي علي

اولى 

ائي+خامسة انش

 كهربائي

شركة الرضام للمقاوالت والتجارة   .16
 العامة والخدمات النفطية المحدودة
 المدير المفوض/تركي جدعان عبد

اولى 

انشائي+خامسة 

 كهربائي
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شركة هندسة المشاريع المتكاملة   .17
 للمقاوالت العامة المحدودة

 المدير المفوض/مراد حسن حرب

اولى 

انشائي+خامسة 

كهربائي+خامسة 

 ميكانيكي

شركة مالذ السالم للتجارة والمقاوالت   .18
 العامة المحدودة

 المدير المفوض/سعد عبد عيسى

اولى 

انشائي+خامسة 

كهربائي+خامسة 

 ميكانيكي

شركة ارض الموارد للمقاوالت العامة   .19
 المحدودة المسؤولية 

 المدير المفوض/باقر راضي باقر 

خامسة 

نشائي+اولى ا

 كهربائي

شركة الرؤى الذهبية للمقاوالت العامة   .21
 المحدودة

 المدير المفوض/قصي طه محمد

ثانية  

انشائي+ثانية 

 كهربائي

شركة الصوفي لالعمار والمقاوالت   .21
 العامة المحدودة

 المدير المفوض/جاسم محمد صوفي

ثالثة  

انشائي+خامسة 

 كهربائي

التصدير المجموعة التقنية لالستيراد و  .22
 والمقاوالت العامة المحدودة

المدير المفوض/علي حسين عبد 
 اللطيف

رابعة 

انشائي+ثانية 

 كهربائي

شركة بيت الشرقي العالمية للمقاوالت   .23
والتجارة والتعهدات والخدمات العامة 
والتصميم واعمال التشجير والبستنه 

 المحدودة
 المدير المفوض/علي حسن شريف

رابعة 

انشائي+ثانية 

 كهربائي

شركة بوابة واسط  للمقاوالت العامة   .24
 المحدودة

 المدير المفوض/ماجد ياسر خليفه

رابعة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة طريق الروافد الهندسية للتجارة   .25
 والمقاوالت العامة المحدودة

المدير المفوض/زياد يحيى عبد 
 المحسن

 خامسة انشائي
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ارة شركة الركن اليماني الهندسية للتج  .26
والمقاوالت العامة والنقل العام 

 والشحن والتفريغ المحدودة
 المدير المفوض/حسين حمزه عبيد

 خامسة انشائي

شركة صرح البنيان للتجارة   .27
والمقاوالت العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
 المدير المفوض/سيف سعد محسن

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

العامة  شركة بديع الفرات للمقاوالت  .28
 المحدودة

 المدير المفوض/مجيد حميد احمد

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة الوعد الصادق الهندسية للتجارة   .29
والمقاوالت العامة ونقل المسافرين 

 المحدودة
 المدير المفوض/بشير احمد عبد الستار

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة صفا النهرين للمقاوالت العامة   .31
 المسؤولية شركة خاصة محدودة

 المدير المفوض/احمد كاظم عبدهللا

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة جوهرة الحبانية للمقاوالت   .31
 العامة المحدودة

 المدير المفوض/عارف مخلف شاحوذ

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة خير البوادي للتجارة   .32
والمقاوالت العامة والنقل العام 

 ؤوليةالمحدودة المس
المدير المفوض/عبد المنعم شافي 

 عيفان

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة انوار الراية البيضاء للمقاوالت   .33
 والتجارة العامة محدودة المسؤولية 
 المدير المفوض/حسن ريسان حيال

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة ديوان الطيب للتجارة   .34
 والمقاوالت العامة المحدودة

 ر المفوض/حمدهلل هيجل حمادالمدي

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة السانية للتجارة العامة   .35
والمقاوالت العامة والنقل العام محدودة 

 المسؤولية شركة خاصة
 المدير المفوض/محمود مناجد محمد

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي
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شركة العمل الصالح للمقاوالت   .36
 والتجارة العامة المحدودة

 مدير المفوض/عباس جبار نعيمهال

خامسة 

انشائي+خامسة 

 كهربائي

شركة در السعد للمقاوالت والتجارة   .37
 العامة المحدودة

المدير المفوض/فراس عبد الحسن 
 رشيد

خامسة 

انشائي+خامسة 

كهربائي+خامسة 

 ميكانيكي

شركة روابي الموصل للتجارة العامة   .38
 والمقاوالت العامة المحدودة

 ض/نذير حمد احمدالمدير المفو

خامسة 

انشائي+خامسة 

كهربائي+خامسة 

 ميكانيكي

شركة االهرام العالمية للتجارة   .39
 والمقاوالت العامة المحدودة

المدير المفوض/عبد االمير شراد 
 مرسول

خامسة 

انشائي+خامسة 

كهربائي+خامسة 

 ميكانيكي

 
 قرار اللجنة الرابع/المتفرقة

 
 المقاول حيدر جعفر جاسم -1

 :التوصية
الموافقة على الغاء هوية المقاول )حيدر جعفر جاسم( بالدرجة )التاسعة( لالختصاص 

واستناداً الى  2015( لسنة 1/رابعاً من تعليمات رقم )12)االنشائي( استناداً الى المادة 
 الطلب المقدم.

 المقاول راضي نور عبود -2
 التوصية:

الدرجة )العاشرة( لالختصاص الموافقة على الغاء هوية المقاول )راضي نور عبود( ب
/رابعاً( من تعليمات رقم 12)االنشائي( استناداً الى الطلب المقدم واستناداً الى المادة )

 .2015( لسنة 1)
 


