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  (03): سةالجل رقم                                               التـــــخطيط وزارة
 31/6/1037   :الجلسة تاريخ                  نشركات المقاوالت والمقاولي تصنيف ةلجن

 ( جلسة محضر) 
 ريخبتا المنعقدةالثالثين  اجلسته في والمقاولين المقاوالت شركات تصنيف لجنة اجتمعت

في  8565/4/0/11735)الوزاري ذي العدد راألم بموجب والمشكلة 30/6/1337
   6/33/1338في  8774/4/0/10337مع ملحقه االمر الوزاري ذي العدد ( 3/33/1338

 : االتية المواضيع اللجنة وتدارست

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

 .1032لسنة  3 رقم واالدراج ي  القائمة السوداء, والمقاولين
  المطلوبة الدرجة الشركة اسم ت

شركة مسارات االعمال للتجارة   .1
والمقاوالت العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة 
 عمران ناهي رشيد/ير المفوضالمد

 خامسة انشائي

شركة الرزام للمقاوالت والتجارة العامة   .2
 محدودة المسؤولية شركة خاصة

 هيثم محمد عباس/المدير المفوض

 خامسة كهربائي

شركة سهل الرند للتجارة والمقاوالت   .3
 العامة محدودة المسؤولية شركة خاصة

علي اسماعيل عبد /المدير المفوض
 الجبار

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة طريق الفرح للمقاوالت والتجارة   .4
العامة والنقل العام والخدمات العامة 

 محدودة المسؤولية شركة خاصة
 احمد حسين شرموط/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة الرمال الصفراء للمقاوالت   .5
 والتجارة العامة المحدودة

الء عبد الرحمن عبد ع/المدير المفوض
 الرزاق

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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شركة الريباس للتجارة والمقاوالت   .6
 العامة المحدودة 

 قيس عدنان مدحت/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة حلول المخاطر للمقاوالت   .7
والتجارة العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
 ي حمزهيوسف عل/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

 عاشرة كهربائي المقاول محمد رضا موسى  .8

 
 

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

 رقم واالدراج ي  القائمة السوداء والمقاولين تالمقاوال شركات تصنيف تعليمات منثانيا  /30
لسنة  341واستثناء شرط االليات استنادا  الى قرار مجلس الوزراء رقم  1032لسنة (3)

1036. 
 المطلوبة الدرجة الشركة اسم ت

شركة االمارة المتحدة للتجارة   .1
 والمقاوالت العامة المحدودة

 صالح كريم جبر/المدير المفوض

اولى 

اولى +انشائي

 كهربائي

مة شركة اسوان للمقاوالت العا  .2
 المحدودة المسؤولية

 احمد عبود عياده/المدير المفوض

اولى 

اولى +انشائي

اولى + كهربائي

 ميكانيكي

شركة جنوب الخير للمقاوالت العامة   .3
 المحدودة

 حسين كريم منصور/المدير المفوض

اولى 

اولى +انشائي

اولى + كهربائي

 ميكانيكي

شركة البحر االبيض للمقاوالت العامة   .4
 المحدودة

 علي زكي علي/ير المفوضالمد

اولى 

اولى +انشائي

اولى + كهربائي

 ميكانيكي
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شركة انوار فدك للمقاوالت العامة   .5
 المحدودة

 علي عبيد فليح/المدير المفوض

اولى  

ثانية  +انشائي

ثانية + كهربائي

 ميكانيكي

شركة البشائر العربية للمقاوالت   .6
 العامة المحدودة

 مازن محي محمود/المدير المفوض

ولى ا

ثالثة +انشائي

ثالثة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة مجموعة الدلو للمقاوالت   .7
والتجارة العامة والنقل العام 

 والصناعات الكونكريتية المحدودة
عامر محمود حمه /المدير المفوض

 امين

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة تاج العروبة للتجارة والمقاوالت   .8
 العامة المحدودة

 عباس عبدعلي حسين/ضالمدير المفو

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة هندسة االبداع للمقاوالت العامة   .9
 المحدودة

حيدر هاشم عبد /المدير المفوض
 الواحد

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة نجم الثريا للمقاوالت العامة   .11
 المحدودة

 ارجان اديب شاكر/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

ركة بناء بغداد للمقاوالت والتجارة ش  .11
 العامة والنقل العام المحدودة

 حيدر عبيد محمود                                       /المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة االرض الزكية للمقاوالت العامة   .12
 والتجارة العامة المحدودة

امير عبد المجيد /المدير المفوض
 مهدي

ولى ا

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة مجموعة الرئازة للمقاوالت   .13
 العامة المحدودة

 خالد احمد ذنون/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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شركة العربي للمقاوالت العامة   .14
 المحدودة

 عزام اكرم عبدالوهاب/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة فيض المنتظر العراقية   .15
للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة 

 المسؤولية 
 عبد طعمه ناصر/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة جوهرة النور للتجارة   .16
 والمقاوالت العامة المحدودة 

 عماد جارهللا عبدهللا/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شائر العالمية للمقاوالت شركة الب  .17
 العامة المحدودة

 علي جواد كاظم/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة هندسة الشرق االوسط للتجارة   .18
والمقاوالت العامة والوكاالت التجارية 

 المحدودة
 محمد عواد كاظم/المدير المفوض

اولى 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 كيميكاني

شركة صدر الحضارة للتجارة   .19
 والمقاوالت العامة المحدودة

 حسين صالح خنجر/المدير المفوض

ثالثة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة ابراج الرياض للمقاوالت العامة   .21
 المحدودة

 رياض مطر حمادي/المدير المفوض

ثالثة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة تاج العاديات للمقاوالت العامة   .21
 دودةالمح
نواف عبد اللطيف /المدير المفوض

 عبد الكريم

ثالثة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة المعمار االصيل للمقاوالت   .22
 العامة المحدودة

 عبد كريم منان/المدير المفوض

 رابعة انشائي
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شركة المخراق للمقاوالت العامة   .23
 المحدودة

 باقر اكبر علوان/المدير المفوض

رابعة 

رابعة +انشائي

 ائيكهرب

شركة عبق الميسم للمقاوالت والتجارة   .24
 العامة المحدودة

 عدنان حماد عبد/المدير المفوض

رابعة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة سنابل العنبر للمقاوالت العامة   .25
 المحدودة

محمد صالح سويهي /المدير المفوض
 محمد

رابعة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة الثروة للمقاوالت العامة   .26
 دودةالمح
 فرج لطيف محمد/المدير المفوض

رابعة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة االيفاء للمقاوالت العامة   .27
 المحدودة

 فارس كاظم حسين/المدير المفوض

رابعة 

رابعة +انشائي

رابعة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة بصمة االبداع للمقاوالت العامة   .28
 المحدودة

                  فاضل عبد هاشم           /المدير المفوض

خامسة 

رابعة +انشائي

 كهربائي

شركة ليوث الشامية للتجارة   .29
 والمقاوالت العامة المحدودة

 ابراهيم احمد مصلح/المدير المفوض

 خامسة انشائي

شركة الطيبة للتجارة والمقاوالت   .31
 العامة المحدودة

 مناف شبر موسى/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة مجموعة النبأ الدولية للمقاوالت   .31
 العامة المحدودة

عبد الرسول رشيد /المدير المفوض
 يوسف

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة طريق البيان للمقاوالت   .32
والتجارة العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
يوسف عبد الحسين /المدير المفوض

 علي

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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هرة الناصر للتجارة شركة جو  .33
والمقاوالت والنقل والخدمات العامة 

 المحدودة
 محمد منصور حسين/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة الغضة للتجارة والمقاوالت   .34
 العامة المحدودة

 محمد مرضي غضا/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

الت شركة سما االنبار للتجارة والمقاو  .35
 العامة المحدودة

عبد العزيز علي /المدير المفوض
 عداي

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة نسيم النخيل للمقاوالت العامة   .36
 محدودة المسؤولية

 عدنان علي حسين/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة قمم نينوى للمقاوالت العامة   .37
 محدودة المسؤولية شركة خاصة

 حسن محمدعلي حميد/ر المفوضالمدي

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة ارض داقوق للمقاوالت   .38
 والتجارة العامة المحدودة

 سردار فاضل علي/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة االقرم للتجارة والمقاوالت   .39
 العامة محدودة المسؤولية

 رزكار حسين قادر/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +شائيان

 كهربائي

شركة مالك الخير للمقاوالت العامة   .41
 محدودة المسؤولية شركة خاصة

 اميره حميد صالح/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة ارض المختار للتجارة   .41
 والمقاوالت العامة المحدودة المسؤولية

 عدنان حسين علي/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 يكهربائ

شركة ارض الخالد للتجارة    .42
والمقاوالت العامة والنقل العام محدودة 

 المسؤولية شركة خاصة
 خالد مجيد رشيد/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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شركة عمرة الخير للتجارة والمقاوالت   .43
العامة محدودة المسؤولية شركة 

 خاصة
 بسام محمد خلف/المدير المفوض

خامسة 

امسة خ+انشائي

 كهربائي

شركة الرتاج العظيم للمقاوالت العامة   .44
 المحدودة

 عبدهللا خالد عبدهللا/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة محار الخليج للمقاوالت   .45
 والتجارة العامة محدودة المسؤولية

 فالح سلمان داود/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

ه للتجارة شركة صروح صعد  .46
والمقاوالت العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
 اسماعيل مجر رسن/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة ابراج الدمام للمقاوالت العامة   .47
 محدودة المسؤولية شركة خاصة

 عمر عجيل ذياب/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

ت والتجارة شركة نسيم الزبيرللمقاوال  .48
العامة والخدمات النفطية والنقل العام 

 محدودة المسؤولية
 هيثم فاضل عجمي/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة ساير البصرة للمقاوالت   .49
والتجارة والنقل العام وتجارة 

السيارات واالالت والمعدات والمكائن 
 الزراعية محدودة المسؤولية

 سلمان حسن بريسم/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة محمد مرعيد عطية للمقاوالت   .51
 العامة مشروع فردي

 محمد مرعيد عطيه/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة روعة التعمير للتجارة   .51
 والمقاوالت العامة المحدودة

 فالح حمد عزبه/المفوض المدير

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي
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شركة انهار سهل الخصيب للتجارة   .52
 والمقاوالت العامة المحدودة المسؤولية

 احمد سالم سليمان/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

 
 طلبات التعديل/الثالثقرار اللجنة 

 
 مشروع فردي/فرحان للمقاوالت العامة  شركة عقبة عابد -1

 :التوصية
درجة تصنيف الشركة من الدرجة االولى الى الدرجة الممتازة  تعدل

لسنة  1أ من تعليمات رقم /اوال/2لالختصاص االنشائي استناداً الى المادة 
مع تصنيفها الول مرة بالدرجة الخامسة لالختصاصين الكهربائي  2112

اوال من التعليمات اعاله علما ان هوية /3الى المادة  والميكانيكي استناداً 
في  1222الشركة مفقودة بموجب كتاب مركز شرطة السعدون ذي العدد 

22/1/2112. 
 شركة قمر بغداد للمقاوالت العامة المحدودة -2

 : التوصية
ثانياً /11تجدد هوية الشركة بالدرجة الخامسة لالختصاص االنشائي استناداً الى المادة 

مع تعديل درجة تصنيف الشركة لالختصاصين  2112سنة  1تعليمات رقم  من
الكهربائي والميكانيكي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية استناداً الى المادة 

 .جـ من التعليمات اعاله/اوال/2
 شركة عمارة قرطبة للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة  -3

 :    التوصية
االنشائي )الرابعة لالختصاصات ركة من الدرجة الخامسة الى الدرجة تعدل درجة تصنيف الش
 .2112لسنة  1هـ من تعليمات رقم /اوال/2استناداً الى المادة ( والكهربائي والميكانيكي

 
  

 المتفرقة:قرار اللجنة الرابع
 
 للمقاوالت  شركة خلف عبد كريم-1

 :التوصية
الخاص بالحجوزات 6/12/2116في ( 21)الغاء القرار المتخذ بالجلسة  قررت اللجنة

الوارد ذكرها في كتب مسجل الشركات وقررت ترويج المعامالت الخاصة بالشركات التي 
لسنة  1يرد عليها حجوزات كون ان تعليمات تصنيف شركات المقاوالت والمقاولين رقم 

يم وضوابطها لم يرد فيها توقيف اضابير الشركات وعدم النظر فيها وعدم تسل 2112
الهوية  كما ان الحجوزات ال تؤثر على تمشية اعمال الشركات التي مؤشر عليها اشارات 
حجز في حالتي التصنيف والتجديد وتعديل الدرجة للشركات والمقاولين،لذا قررت اللجنة 

 .استناداً الى ما ورد اعاله( خلف عبد كريم)تسليم هوية شركة 
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 المقاول فوزي حميد جراد-2
 :التوصية

استناداً الى الطلب المقدم من ( فوزي حميد جراد)الموافقة على الغاء تصنيف هوية المقاول 
 .2112لسنة ( 1)رابعاً من تعليمات رقم /12قبل وكيل المقاول واستناداً الى المادة 

 المقاول عصام ناصر جباري-3
 

 :التوصية
رابعاً من /12الى المادة  استناداً ( عصام ناصر جباري)الموافقة على الغاء هوية المقاول 

 .واستناداً الى الطلب المقدم من قبل وكيل المقاول 2112لسنة ( 1)تعليمات رقم 
 المقاول حسين صيهود حسين-4

 :التوصية
رابعاً من /12استناداً الى المادة ( حسين صيهود حسين)الموافقة على الغاء هوية المقاول 

 .الطلب المقدم من قبل المقاول واستناداً الى 2112لسنة ( 1)تعليمات رقم 
 
 
 
 
 
 
 


