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  )29(: الجلسة رقم                                               التـــــخطيطوزارة 
 9/5/2017   :الجلسة تاريخ                  شركات المقاوالت والمقاولين تصنيفلجنة 

  )محضر جلسة( 
 بتاريخ المنعقدة التاسعة والعشرين  جلستهافي والمقاولين المقاوالت شركات تصنيف لجنة اجتمعت

 في 5868/4/3/22718(االمر الوزاري ذي العدد بموجب والمشكلة 9/5/2017
   6/10/2015 في 5974/4/3/23009) مع ملحقه االمر الوزاري ذي العدد 1/10/2015

 : االتية المواضيع اللجنة وتدارست

Uالتصنيف الول مرة:قرار اللجنة االول/U- الول ادناه والمقاولين في   المقاوالتشركات تصنف 
 المقاوالت شركات تصنيف تعليمات الى استناداً   المنجزةاالعمال تقديم شرط   مناستثناءاً  ةمر

 .2015لسنة  1 رقم واالدراج في القائمة السوداء, والمقاولين
   المطلوبةالدرجة الشركة اسم ت

شركة البرير للمقاوالت العامة محدودة   .۱
المسؤولية شركة خاصة 

المدير المفوض/برير محمد رضا 

خامسة 
انشائي+خامسة 

ميكانيكي 

شركة بيان االعمار للتجارة والمقاوالت   .۲
العامة محدودة المسؤولية شركة خاصة 

المدير المفوض/باسم خليفه عبد 

خامسة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة صفاء السماء للتجارة والمقاوالت   .۳
 العامة محدودة المسؤولية شركة خاصة

 المدير المفوض/سمير محمد علي

خامسة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة سوزدار للتجارة والمقاوالت   .٤
العامة محدودة المسؤولية شركة خاصة 
 المدير المفوض/اسماعيل خضر عباس

خامسة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 
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 المادة الى استناداً  والمقاولين  المقاوالتشركات تصنيف هويات تجددقرار اللجنة الثاني:- 

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

2016. 
  المطلوبةالدرجة الشركة اسم ت

شركة راضي فرج خلف وشركاؤه   .۱
للمقاوالت االنشائية /تضامنية 

المدير المفوض/راضي فرج خلف 

اولى انشائي 

شركة االقبال للمقاوالت االنشائية   .۲
المحدودة  

المدير المفوض/محمد علي جاسم 

اولى انشائي 

شركة المطاع للتجارة والمقاوالت   .۳
العامة المحدودة 

المدير المفوض/حامد سعد داود 

اولى 
انشائي+اولى 
كهربائي+اولى 

ميكانيكي 

شركة به رزيار للمقاوالت العامة   .٤
والنقل العام وتجهيز المواد االنشائية 

والمعدات المحدودة المسؤولية 
المدير المفوض/شاكر حمود عيدي 

اولى 
انشائي+اولى 
كهربائي+اولى 

ميكانيكي 

شركة البشير للمقاوالت العامة   .٥
المحدودة 

المدير المفوض/فريد عمر محمود 

اولى 
انشائي+اولى 
كهربائي+اولى 

ميكانيكي 

شركة التطوير واالسكان للتجارة   .٦
والمقاوالت العامة المحدودة 

المدير المفوض/قتيبه هالل شبيب 

اولى 
انشائي+اولى 
كهربائي+اولى 

ميكانيكي 

شركة ضفاف النهرين الشرقية   .۷
للمقاوالت والتجارة العامة والنقل العام 
واالستثمار العقاري وخدمات الموارد 

البشرية المحدودة 
المدير المفوض/مصطفى جالل محمد  

اولى 
انشائي+اولى 

كهربائي 
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شركة ناعور هيت للتجارة والمقاوالت   .۸
العامة المحدودة 

المدير المفوض/ابراهيم جندي محمود 

اولى 
انشائي+ثالثة 
كهربائي+ثالثة 

ميكانيكي 

شركة ذروة الخير للمقاوالت العامة   .۹
المحدودة 

المدير المفوض/جهاد صدام مفتن 

اولى 
انشائي+ثالثة 
كهربائي+ثالثة 

ميكانيكي 

شركة المعمار للمقاوالت العامة   .۱۰
المحدودة 

المدير المفوض/صباح عبد الكريم 
محمود 

اولى 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة المثل للتجارة والمقاوالت العامة   .۱۱
المحدودة المسؤولية 

المدير المفوض/رياض شعالن حمد 

اولى 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة الصروح العربية للمقاوالت   .۱۲
العامة المحدودة المسؤولية 

المدير المفوض/محمد هيجل حماد 

اولى 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة عسل النرجس للمقاوالت العامة   .۱۳
المحدودة 

المدير المفوض/محمد ارحيم طاهر  

اولى 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة زينة الشرق للمقاوالت والتجارة   .۱٤
العامة المحدودة 

المدير المفوض/مجباس كريم مطر 

اولى 
انشائي+خامسة 
كهربائي+خامسة 

ميكانيكي 

شركة الرباط الكبير للمقاوالت العامة   .۱٥
المدير المفوض/عماد جمعه جاسم 

اولى 
انشائي+خامسة 
كهربائي+خامسة 

ميكانيكي 

شركة مجموعة االسراء للتجارة   .۱٦
والمقاوالت العامة والنقل العام 
والخدمات النفطية المحدودة 

المدير المفوض/سالم جمعة حسن 

اولى 
انشائي+خامسة 
كهربائي+خامسة 

ميكانيكي 
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شركة العاصمة للمقاوالت العامة   .۱۷
المحدودة 

المدير المفوض/مولود اسود ضاري 

اولى 
انشائي+خامسة 
كهربائي+خامسة 

ميكانيكي 

  شركة مجموعة الساجر الهندسية   .۱۸
للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة 
المدير المفوض/علي اسماعيل ساجر 

 

اولى 
انشائي+خامسة 
كهربائي+خامسة 

ميكانيكي 

شركة السلسل للتجارة والمقاوالت   .۱۹
العامة المحدودة المسؤولية  

المدير المفوض/حيدر احمد محمد 

اولى 
انشائي+خامسة 
كهربائي+خامسة 

ميكانيكي 

شركة المكعب الهندسية للمقاوالت   .۲۰
العامة المحدودة 

المدير المفوض/ مصطفى سعد 
ابراهيم 

خامسة 
انشائي+اولى 
كهربائي+اولى 

ميكانيكي 

شركة هانة للمقاوالت العامة محدودة   .۲۱
المسؤولية 

المدير المفوض/صمد عبد الرحمن 
رشيد 

ثالثة انشائي 

شركة الحميدية المتحدة للمقاوالت   .۲۲
العامة المحدودة 

المدير المفوض/سعد محسن حميد 

ثالثة  
انشائي+ثالثة 

كهربائي+ثالثة  
ميكانيكي 

شركة الرؤوم للمقاوالت العامة   .۲۳
محدودة المسؤولية 

المدير المفوض/رياض حسن مشكور 

ثالثة  
انشائي+رابعة 

كهربائي+رابعة  
ميكانيكي 

شركة الرفد للمقاوالت العامة المحدودة   .۲٤
المدير المفوض/عمار طالب محمد 

ثالثة  
انشائي+خامسة 

كهربائي 
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شركة فجر الخليج للتجارة والمقاوالت   .۲٥
العامة المحدودة 

المدير المفوض/تحسين عاصي محسن 

رابعة 
انشائي+رابعة 

كهربائي+رابعة  
ميكانيكي 

شركة الحسان للمقاوالت العامة   .۲٦
المحدودة 

المدير المفوض/اياد محمد فرعون 
 

رابعة 
انشائي+رابعة 

كهربائي 

شركة ارزو للمقاوالت العامة   .۲۷
المحدودة 

المدير المفوض/سلمان ذياب سرحان 

رابعة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة الجونة للمقاوالت العامة   .۲۸
المحدودة 

المدير المفوض/جبار محمد حسين 

رابعة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة بركات الرحمن للمقاوالت   .۲۹
العامة المحدودة 

المدير المفوض/عبد االمير نعمه حمود 

خامسة 
انشائي+رابعة 

كهربائي 

شركة رياحين الربيع للمقاوالت العامة   .۳۰
المحدودة 

المدير المفوض/نواف عزيز خطاب 
 

خامسة انشائي 

شركة قوس الخليج للتجارة والمقاوالت   .۳۱
العامة والنقل العام محدودة المسؤولية 

شركة خاصة 
المدير المفوض/محمد خضير محمد 

خامسة كهربائي 

شركة رحلة البناء للمقاوالت والتجارة   .۳۲
العامة والنقل العام المحدودة 

المدير المفوض/حسن محمود عواد 

خامسة كهربائي 

شركة فخر الرافدين للمقاوالت العامة   .۳۳
المحدودة 

المدير المفوض/مجيد جصان سلمان 

خامسة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة نسيم البحر للمقاوالت العامة   .۳٤
المحدودة 

المدير المفوض/خالد ذياب عبد 

خامسة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 
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شركة مشاريع ديالى للمقاوالت   .۳٥
والتجارة العامة محدودة المسؤولية 

شركة خاصة  
المدير المفوض/معن محسن حميد 

خامسة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة عرين السلطان للتجارة   .۳٦
والمقاوالت العامة محمدودة المسؤولية 

شركة خاصة 
المدير المفوض/علي عارف علي 

خامسة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة انوار زيونة للمقاوالت العامة   .۳۷
والنقل العام المحدودة 

المدير المفوض/جمعه سلمان جمعه 

خامسة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة جنة الزهراء للمقاوالت العامة   .۳۸
المحدودة 

المدير المفوض/محسن فيصل كاظم 

خامسة 
انشائي+خامسة 

كهربائي 

شركة روعة اعمار العراق للتجارة   .۳۹
والمقاوالت العامة المحدودة 

المدير المفوض/سيف عالء الدين عبد 
المحسن 

خامسة 
انشائي+خامسة 
كهربائي+خامسة 

ميكانيكي 

عاشرة انشائي المقاول نصرت محمد امين   .٤۰
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طلبات التعديل /الثالثقرار اللجنة 
 

 شركة البعد الرابع للمقاوالت العامة واالستثمارات السياحية المحدودة -۱
التوصية: 

تعدل درجة تصنيف الشركة من الدرجة االولى الى الدرجة الممتازة لالختصاصات 
 1/اوالً /أ من تعليمات رقم 2االنشائي والكهربائي والميكانيكي استناداً الى المادة 

 .2015لسنة 
 

 شركة االلباب للمقاوالت العامة المحدودة -۲
التوصية:    

تعدل درجة تصنيف الشركة من الدرجة (الرابعة) الى الدرجة (الثانية) لالختصاص االنشائي 
 مع تجديد هوية الشركة 2015 لسنة 1/اوالً /ج من تعليمات رقم 2استناداً الى المادة 

 لسنة 1/ثانياً من تعليمات رقم 10بالدرجة الرابعة لالختصاص الكهربائي استناداً الى المادة 
2015 .

 
 
 شركة مجموعة البالل للمقاوالت العامة المحدودة -۳

التوصية:   
تعدل درجة تصنيف الشركة من الدرجة الخامسة الى الدرجة االولى لالختصاصين الكهربائي 

. 2015 لسنة 1/اوالً /ب من تعليمات رقم 2والميكانيكي استناداً الى المادة 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


