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  (31): سةالجل رقم                                               التـــــخطيط وزارة
 16/7/1017   :الجلسة تاريخ                  نشركات المقاوالت والمقاولي تصنيف ةلجن

 ( محضر جلسة) 
 بتاريخ عقدةالمن الثالثينو لحادية ا اجلسته في والمقاولين المقاوالت شركات تصنيف لجنة اجتمعت

في  8565/4/3/11715)ي العددالوزاري ذ راألم بموجب والمشكلة 16/7/1017
   6/10/1018في  8774/4/3/13007مع ملحقه االمر الوزاري ذي العدد  (1/10/1018

 
 : االتية المواضيع اللجنة وتدارست

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

 .1012لسنة  1 رقم واالدراج ي  القائمة السوداء, والمقاولين
  المطلوبة الدرجة الشركة اسم ت

شركة اجيال الجنوب للتجارة   .1
والمقاوالت والخدمات العامة والنقل 

 حدودة العام الم
عبد االمير غضبان /المدير المفوض

 بناي

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة عين بيخال للتجارة والمقاوالت   .2
 العامة محدودة المسؤولية شركة خاصة

 وعدهللا اسماعيل صالح/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة عصام ناصر جباري للمقاوالت   .3
 مشروع فردي شركة خاصة العامة

 عصام ناصر جباري/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

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

 قمر  واالدراج ي  القائمة السوداء والمقاولين تالمقاوال شركات تصنيف تعليمات منثانيا  /10
لسنة  141واستثناء شرط االليات استنادا  الى قرار مجلس الوزراء رقم  1012لسنة (1)

1016. 
 المطلوبة الدرجة الشركة اسم ت

شركة اريدو للمقاوالت العامة   .1
 المحدودة

 حامد ضاري ظاهر/المدير المفوض

 اولى  انشائي

شركة الطباق للمقاوالت العامة   .2
 المحدودة المسؤولية

 زاهد حسن عطيه/مفوضالمدير ال

اولى  

ثانية  +انشائي

 كهربائي

شركة البصرة ماس للمقاوالت العامة   .3
 المحدودة

 علي خريبط خلف/المدير المفوض

اولى  

ثانية  +انشائي

ثانية +كهربائي

 ميكانيكي

شركة برج حديثة للمقاوالت العامة   .4
 المحدودة

 حكيم محمد موسى/المدير المفوض

اولى 

ثالثة +انشائي

ثالثة +ائيكهرب

 ميكانيكي

شركة كنوز االرض للمقاوالت العامة   .5
 المحدودة

 غازي كامل عثمان/المدير المفوض

اولى 

ثالثة +انشائي

 كهربائي

شركة طريق العال للمقاوالت العامة   .6
 المحدودة

 جواد كاظم ماجد /المدير المفوض

اولى 

ثالثة +انشائي

 ميكانيكي

شركة العمارة العراقية للمقاوالت   .7
 عامة المحدودةال

 عادل عواد فرحان/المدير المفوض

اولى  

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة اعمار الشمال الهندسي   .8
للمقاوالت والتجارة العامة والوكاالت 

 التجارية المحدودة
 جبار حسين علي/المدير المفوض

اولى  

خامسة +انشائي

 كهربائي
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شركة ارض يافا للتجارة والمقاوالت   .9
 دةالعامة المحدو

 محمد ابراهيم عبد/المدير المفوض

اولى  

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة غصن الكروم للتجارة   .11
والمقاوالت العامة والنقل العام 

 المحدودة
 خالد كامل حسني/المدير المفوض

اولى  

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة بيرق الجنوب المتحدة   .11
 للمقاوالت العامة المحدودة

ادق عبد قيصر ص/المدير المفوض
 الوهاب

ثالثة  

ثالثة  +انشائي

ثالثة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة ارض المهاد للتجارة   .12
 والمقاوالت العامة المحدودة

 بارق حمد سفيح/المدير المفوض

ثالثة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة ينابيع اكد للتجارة والمقاوالت   .13
 العامة المحدودة المسؤولية

 امفواز عزيز دح/المدير المفوض

ثالثة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة تجدد االعمار للتجارة   .14
والمقاوالت العامة والنقل العام 

 المحدودة
 عادل عبدهللا حسين/المدير المفوض

ثالثة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة االوتار الفضية للمقاوالت   .15
 العامة المحدودة

 محمد حامد كامل/المدير المفوض

ثالثة 

خامسة +انشائي

 بائيكهر

شركة فن التشييد للمقاوالت العامة   .16
 المحدودة

 فرج جبر زرزور/المدير المفوض

 رابعة انشائي

شركة النوادر للمقاوالت العامة   .17
 المحدودة المسؤولية

 غانم سالم توفيق/المدير المفوض

 رابعة انشائي

شركة جبل قنديل للمقاوالت العامة   .18
 المحدودة

 سامي غفور محمد/المدير المفوض

رابعة 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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شركة الشهير للمقاوالت العامة   .19
 المحدودة

 فراس عزالدين احمد/المدير المفوض

رابعة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة ضوء الصباح للمقاوالت العامة   .21
 المحدودة

 صباح محمد محيبس/المدير المفوض

 خامسة انشائي

شركة بابل الهندسية للمقاوالت العامة   .21
 ودةالمحد

 صالح جاسم محمد/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة به هيز للتجارة والمقاوالت   .22
 العامة المحدودة

 هاوري مجيد حسن/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة بوابة الوفاء للتجارة والمقاوالت   .23
العامة محدودة المسؤولية شركة 

 خاصة
لملك خليل محمد عبدا/المدير المفوض

 سعيد

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة البناء الذهبي للتجارة   .24
 والمقاوالت العامة المحدودة

 عامر مطلك زيدان/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة زهور الوطن للمقاوالت العامة   .25
 المحدودة

 هيثم خليفه سالم/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 بائيكهر

شركة فيض الغري للمقاوالت العامة   .26
 المحدودة

 فارس اموري غانم/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

الول )كهربائي 

 (مرة

شركة لسان الصدق للتجارة   .27
والمقاوالت العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
 حسين علي مسير/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

داد للتجارة والمقاوالت شركة رماح بغ  .28
العامة محدودة المسؤولية شركة 

 خاصة
عبد القادر عبد /المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي
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 المحسن علي 

شركة ركن التطوير الهندسي للتجارة   .29
 والمقاوالت العامة المحدودة

 سليمان دكدوك شالل/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

ء الشروق الهندسية شركة بنا  .31
للمقاوالت العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
 غازي فيصل فالح/المدير المفوض

  

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة التراث العريق للمقاوالت العامة   .31
 المحدودة المسؤولية

 لؤي فخري زيدان/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

ة والمقاوالت شركة تاج نينوى للتجار  .32
العامة محدودة المسؤولية شركة 

 خاصة
 بسام ناصر بطرس/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة تاج السراي للمقاوالت العامة   .33
 المحدودة المسؤولية شركة خاصة

 علي محمد حميد/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

رة شركة مجموعة الخالد المتحدة للتجا  .34
 والمقاوالت العامة المحدودة

 فارس عبدهللا عزيز/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة تالل الطبيعة للتجارة   .35
والمقاوالت العامة محدودة المسؤولية 

 شركة خاصة
 طه حمادي تركي/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

 كهربائي

شركة الصرح المتين للتجارة   .36
 العامة المحدودةوالمقاوالت 
 ياسر محمد فاضل/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي

 ميكانيكي

شركة فن الراصد للمقاوالت والتجارة   .37
 العامة محدودة المسؤولية

 عدنان حسن علي/المدير المفوض

خامسة 

خامسة +انشائي

خامسة +كهربائي
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 ميكانيكي

 
 
 

 طلبات التعديل/الثالثقرار اللجنة 
 كة التفوق للمقاوالت العامة المحدودةشر -1

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

ع تجديد هوية م 2112لسنة  1أ من تعليمات رقم /اوال/2االنشائي استناداً الى المادة 
ثانياً /11الى المادة  الشركة بالدرجة االولى لالختصاصين الكهربائي والميكانيكي استناداً 

 .من التعليمات اعاله
 

 
 
 

 

 المتفرقة:قرار اللجنة الرابع
 

 المقاول  ارجمان رشاد عبدهللا -1
 :التوصية

( 2215)المرقمة ( ارجمان رشاد عبدهللا)الموافقة على الغاء هوية المقاول 
ى واستناداً ال 2112لسنة ( 1)من تعليمات رقم ( رابعاً /12)استناداً الى المادة 

 .5/7/2117الطلب المقدم من قبل وكيل المقاول في 
 
 


