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اوال : املقدمة

إلهميــة وضــرورة وضــع اســتراتيجية التنميــة االقتصاديــة الشــاملة واملســتدامة فــي 

العــراق بهــدف بنــاء صناعــة وطنيــة وتفــادي حــدوث ضــرر يلحــق بهــا من املمارســات 

الضــارة مــن سياســات االغــراق الســلعية التــي تــؤدي الــى فقــدان شــروط املنافســة 

العادلــة ولتعزيــز توجــة الحكومــة نحــو تشــجيع املنتــوج الوطنــي للقطاعــن العــام 

والخــاص اصــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )20( لســنة 2021 و قانــون املوازنــة 

االتحاديــة لســنة )2021( املــادة )34- ب(  مــن اجــل اإلرتقــاء بجــودة الصناعــات 

املحليــة فــي مواجهــة املســتورد وتنميتهــا والعمــل علــى زيــادة مقدرتهــا التنافســية 

فقــد خــول مجلــس الــوزراء وزارة التخطيــط باعــداد دليــل تشــجيع املنتــوج الوطنــي 

ــار القيمــة  واصــداره ســنويًا بأعتمــاد املعاييــر التــي تتضمــن تحقيــق الهــدف ) معي

املضافــة , معيــار جــودة املنتــج(

ــزء االول  ــدث )الج ــث املح ــل الثال ــدار الدلي ــالل اص ــن خ ــط م ــل وزارة التخطي   وتأم

ــي  ــوج الوطن ــجيع املنت ــروط تش ــتوفية لش ــام املس ــاع الع ــات القط ــاص بمنتج والخ

( مشــاركة واعتمــاد اكبــر لدعــم قــدرة الشــركات االنتاجيــة الوطنيــة التابعــة 

للــوزارات االتحاديــة وســتيم الحقــا اصــدار الجــزء الثانــي والخــاص بمنتجــات 

ــي  ــوج الوطن ــجيع املنت ــروط تش ــتوفية لش ــط املس ــاع املختل ــاص والقط ــاع الخ القط

وخطــوة نحــو توســيع مصــادر الدخــل ورفــع معــدل النمــو االقتصــادي بمــا يحقــق 

ــي . ــاد العراق ــاش االقتص ــوج وانع ــجيع املنت ــي تش ــاهم  ف ــي ويس ــاء الذات االكتف

  
   أ.د. خالد بتال النجم

وزير التخطيط
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ثانيًا : نبذة مختصرة عن وزارة التخطيط  :-

تعتبــر وزارة التخطيــط احــدى تشــكيالت مجلــس الــوزراء العراقيــة تــم تأسيســها عــام 1959 وهــي املســؤولة عــن 

ــة  ــتدامة والعدال ــة املس ــة االقتصادي ــق التنمي ــة لتحقي ــة للدول ــتثمارات العام ــؤه لالس ــال واالدارة الكف ــط الفع التخطي

ــعى  ــرية وتس ــة والبش ــات املادي ــات واالمكاني ــل للطاق ــتخدام االمث ــق االس ــراق وتحقي ــة الع ــي جمهوري ــة ف االجتماعي

لتطويــر مســيرة التنميــة االداريــة بمــا يرفــع كفــاءة اداء الجهــاز الحكومــي  وادارة وتوزيــع االســتثمارات العامــة ووضــع 

االطــر الالزمــة ملشــاركة القطــاع الخــاص واملجتمــع املدنــي فــي تحقيــق السياســات العامــة للدولــة وفــي تنفيــذ برامجهــا 

ــى املســتوى القومــي واالقليمــي مــع ضمــان اكبــر قــدر مــن الشــفافية واملســاءلة والتواصــل املجتمعــي . عل

ثالثًا : الية تشكيل لجنة تشجيع املنتوج الوطني في وزارة التخطيط 

تــم تشــكيل لجنــة تشــجيع املنتــوج الوطنــي فــي وزارة التخطيــط وفقَا قــرار مجلس الــوزارة املرقــم )405( 

ــوزارات املنتجــه  ــة مــن ال ــة ( الفقــرة )3( والتــي تنــص )) تشــكيل لجن لســنه 2015  )واملرفــق صــورة عن

ووزارة التخطيــط والــوزارة اوالجهــة املســتفيدة لتقييــم جــودة املنتــوج والقيمــة املضافــة للتصنيــع املحلــي 

ومــدة تجهيــز املنتــوج (( والتــي تهــدف الــى توجيــه الدعــم املقــدم للمنتــوج الوطنــي وتحديــد املتطلبــات 

والضوابــط التــي تضمــن الســيطرة علــى تأمــن احتياجــات الــوزارات االتحاديــة والجهــات غيــر املرتبطــة 

بــوزارة واملحافظــات بشــراء احتياجاتهــا مــن منتجــات الوطنيــة ضمــن مؤشــرات الجــودة والقيمــة املضافــة 

واالســعار املقبولــة  وقــد تــم تحديــد هــذه الشــروط فــي قانــون املوازنــة االتحاديــة لســنة 2018 - 2019 

- 2020  واخرهــا قانــون املوازنــة االتحاديــة لســنة )2021(  فــي املــادة )34- ب( والتــي نصــت علــى )تلتــزم 

الــوزارات االتحاديــة والجهــات غيــر املرتبطــة بــوزارة واملحافظــات بشــراء احتياجاتهــا مــن املنتجــات 

املحليــة علــى ان التقــل نســبة القيمــة املضافــة الــى قيمــة االنتــاج لهــذه املنتجــات املصنعــة علــى )30%( 

مــع مراعــاه مواصفــات النوعيــة والجــودة ( .

رابعًا : الهدف من اصدار الدليل السنوي لتشجيع املنتوج الوطني تشكيل:-

تسهيل وتبسيط اجراءات الشراء واملناقصات الحكومية لتحقيق احتياجاتها .( (--	

سهولة التعرف والوصول الى املنتجات الوطنية.( (--	

وسيلة لحث الشركات الصناعية العراقية الراغبة في عرض منتجاتها لغرض تسويقها لالنضمام ( (--	

الى هذا الدليل لغرض الترويج ملنتجاتها.

توفير قاعدة بيانات دقيقة عن املنتجات الوطنية في وزارة التخطيط .( ---	

ــي ( (--	 ــر ف ــه للمعايي ــط واملحقق ــاص واملختل ــام والخ ــاع الع ــي القط ــاج ف ــركات االنت ــدرة ش ــم ق  دع

الدليــل واملطلوبــة لضمــان قدرتهــا علــى املنافســة .

 دعــم عمليــة االصــالح االقتصــادي مــن خــالل تطويــر كفــاءة العاملــن وتحريــك عجلــة االنتــاج ( (--	

وتوفيــر فــرص العمــل.
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 ضمــان الســيطرة علــى الفحوصــات املختبريــة وجــودة املنتجــات الوطنيــة مــن قبــل الجهــاز ( (--	

املركــزي للتقييــس والســيطرة النوعيــة والشــركات الفاحصــة ممــا يعــزز ثقــة املواطــن العراقــي 

ــص . ــة الفح ــة و فاعلي ــات الوطني باملنتج

 خطــوة اوليــة نحــو تنويــع مصــادر الدخــل ورفــع معــدل النمــو االقتصــادي  بمــا يحقــق االكتفــاء ( (--	

الذاتــي .

ابراز هوية املنتج الوطني العراقي  .( (--	

 خطوة في الطريق الصحيح النشاء بوابة املشتريات الحكومية .( ((--	

 تقليــل اســتيراد الســلع مــن خــارج العــراق العــادة التــوازن الــى امليــزان التجــاري )الصــادرات ( ((--	
ــج . ــد منت ــى بل ــتهلك ال ــد مس ــن بل ــراق م ــل الع ــة وتحوي ــة الصعب ــتنزاف العمل ــل اس ــواردات( وتقلي وال

خامسًا : الية عمل لجنة تشجيع املنتوج الوطني  في وزارة التخطيط :-

تم تشكيل  لجنة من وزارة التخطيط لتحديد القيمة املضافة ومواصفات الجودة و النوعية برئاسة 
السيد الوكيل الفني لوزارة التخطيط  الدكتور ماهر حماد جوهان وعضوية كل من :-

قسم اداره الجودة والتطوير املؤسسي / مكتب الوزير.. 1

قسم الحسابات القومية في الجهاز املركزي لالحصاء . 2

قسم منح الشهادات في جهاز التقييس والسيطرة النوعية  .. 3

ولجنة من وزارة الصناعة واملعادن برئاسة د. عمار عبد الله محمد / املستشار العلمي في وزارة الصناعة 
واملعادن .

باالضافة الى عضوية ممثلي من وزارات والهيأة االخر .

واســتنادا لتوجيهــات الحكوميــة لدعــم القطــاع العــام والقاطــع الخــاص وفــق شــعار ) صنــع فــي العــراق 
( ووفــق قــرار )20( لســنه  2021 )املرفــق صــورة عنــه ( تــم ادراج القطــاع الخــاص واملختلــط الــى عمــل 
اللجنــه واشــراك عضويــة مــن الجهــات ذات العالقــة بعتبارهــم اكثــر اتصــااًل بهذيــن القطاعــن واملتمثلة:-

• مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة واملعادن 	

• اتحاد الصناعات العراقي.	

سادســًا: اليــة اعــداد الدليــل الســنوي ملنتجــات الشــركات الوطنيــة املســتوفية لشــروط تشــجيع املنتــوج 
الوطنــي 

تــم اعــداد و تعميــم اســتماراتن االولــى اســتمارة رقــم )1( والخاصــة بتقييم جــودة املنتــج الوطني ( (-(	
والثانيــة اســتمارة رقــم )2( الخاصــة بتحديــد القيمــة املضافــة ونســبتها الــى االنتــاج وفــق معادلــة 
اعدتهــا وزارة التخطيــط ملنتجــات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص واملختلــط )املرفــق صــورة عــن 
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ــط  ــاص واملختل ــاع الخ ــركات القط ــة وش ــة املنتج ــوزارات االتحادي ــركات ال ــى ش ــتمارتن( عل االس
وملئهــا بالبيانــات املطلوبــة واملتوفــرة عــن ســنة 2020 وتدقيقهــا ومراجعتهــا  مركزيــا مــن قبــل 
وزاراتهــم ) الجهــات املعنيــة( فيمــا يخــص القطــاع العــام امــا بيانــات القطــاع الخــاص واملختلــط يتم 
جمعهــا وتدقيقهــا ومديريــة التنميــة الصناعيــة فــي وزارة الصناعــة واملعــادن واتحــاد الصناعــات 

العراقــي.

عقــد عــدد مــن االجتماعــات مــع ممثلــن الــوزارات االتحاديــة املنتجــة ملتابعــة تصحيــح البيانــات ( (-(	
ــا ومعرفــة اســباب الحيــود املشــخصة مــن قبــل فريــق وزارة التخطيــط  واســتكمال النواقــص منه

والتــي ظهــرت اثنــاء التطبيــق .

يتولــى ممثلــي فريــق وزارة التخطيــط احتســاب معاييــر و شــروط تشــجيع املنتــوج الوطنــي فــي ( (-(	
ضــوء البيانــات الــواردة مــن القطــاع العــام والخــاص واملختلــط علــى مســتوى منتجــات كل شــركة 

ومقارنــة النتائــج باملعاييــر التــي ســبق ذكرهــا.

تصميــم دليــل ســنوي ملنتجــات الشــركات الوطنيــة املســتوفية لشــروط تشــجيع املنتــوج الوطنــي  ( --(	
الجــزء االول الخــاص بالقطــاع العــام .

مراجعــة الدليــل لغــرض اعتمــاده واصــداره بشــكل نهائــي بالتنســيق مــع ممثلــي وزارة الصناعــة ( (-(	
واملعــادن وطبــع الدليــل فــي وزارة التخطيــط فــي مطبعــة الجهــاز املركــزي لإلحصــاء.

يتــم تحديــث الدليــل ســنويًا مــن قبــل فريــق ممثلــي وزارة التخطيــط فــي ضــوء البيانــات املحدثــة ( (-(	
التــي تســتلمها وزارة التخطيــط مــن الــوزارات االتحاديــة املنتجــة واتحــاد الصناعــات العراقية.

اعتمــاد ونشــر الدليــل الســنوي ملنتجــات الشــركات الوطنيــة املســتوفية لشــروط  تشــجيع املنتــوج ( (-(	
الوطنــي ليلبــي احتياجــات الــوزارات االتحاديــة والجهــات غيــر مرتبطــة بــوزارة واملحافظــات .
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سابعًا: التعاريف واملصطلحات املعتمدة في اإلستمارات والنموزج املعتمد )معايير الجودة/ 
القيمة املضافة( :-

اسم املنتج :- االسم التجاري للمنتج )سلعة او خدمة( .( (-(	

ــاز ( (-(	 ــن الجه ــة م ــاج عراقي ــي االنت ــده ف ــة املعتم ــوع املواصف ــد ن ــة :- تحدي ــوع املواصف ن

ــة. ــة /او دولي ــيطرة النوعي ــس والس ــزي للتقيي املرك

نــوع الســيطرة النوعيــة املعتمــدة :- هــل يتــم الفحــص والســيطرة داخليــًا للمنتــج او ( (-(	

مــن قبــل الجهــاز املركــزي للتقييــس والســيطرة النوعيــة او مــن جهــة اخــرى .

قيمــة االنتــاج :- قيمــة االيــرادات املتحققــة مــن عمليــة االنتــاج ) ســلعة او خدمــات ( ( --(	

للوحــدة االقتصاديــة خــالل فتــرة زمنيــة معينــة .

قيمــة املســتلزمات الســلعية :- كلفــة املــواد االوليــة املصنعةاوالغيراملصنعــة املســتخدمة ( (-(	

فــي العمليــة االنتاجيــة بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة..

وال تعتبــر  املــواد املشــترات مــن االســواق املحليــة ذات املنشــأ االجنبــي  مــواد مصنعــه 

محليــًا  .

قيمــة املســتلزمات الخدميــة :- كلفــة الخدمــات املنجــزه مــن الغيــر والالزمــة لنشــاط ( (-(	

الوحــدة االقتصاديــة ) خدمــات الصيانــة، خدمــات النقــل واالتصــاالت، اســتئجار 

ــخ( . ــة ... ال ــودات الثابت املوج

 وحــدة القيــاس :- هــي وحــدة القيــاس املســتخدمة لقيــاس الكميــات ) كغــم , طــن , متــر ( (-(	

, لتــر  ...... الــخ ( او االقيــام )دينــار ،الف،مليون،.......الــخ( حســب طبيعــة املنتــج . علمــًا 

ان وحــدة قيــاس القيمــة فــي االســتمارات هــي الــف دينــار .

تعويضــات املوظفــن :- هــي عبــارة عــن كل مــا يدفــع للموظفــن العاملــن فــي الوحــدة ( (-(	

ــتراكات  ــًا واش ــدًا او عين ــع نق ــتحقة الدف ــب املس ــور والروات ــمل االج ــة وتش االقتصادي

التأمــن االجتماعــي املســتحقة الدفــع مــن قبــل الشــركة  .
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املصطلحات في الجدول

الوصف / التعريفاملصطلح /درجة القبولت

مطابق الستيفاء معايير ومواصفات الجودةمعيار الجودة1

2
)متحقق( بالنسبة ملعيار القيمة املضافة 

الى قيمة االنتاج ) درجة التصنيع (

هي نسبة القيمة املضافة للمنتج الى قيمة 

االنتاج والتي ال تقل عن )%30 ( كحد ادنى

معيار السعر 3

يتحقق معيار السعر من خالل املنافسة مع 

املنتج املنافس على ان ال يزيد عن %10 عن 

سعر املستورد

اشارة )-(الظاهرة في الجداول4
عدم توفر سعر مماثل للمنتجات املحلية من 

املنتجات املستوردة بنفس مواصفات املنتج 

املحلية .

ثامناً : المالحق :-

رقم املرفقاسم املرفقت

استمارة تقييم جودة املنتج ومدة التجهيز ملنتجات 1

الوزارات االتحادية لغرض تشجيع املنتوج الوطني 

	8 - 1(لغاية عام

استمارة احتساب القيمة املضافة ملنتجات الوزارات 2

االتحادية لغرض تشجيع املنتوج الوطني لغاية عام  

	8 - 2(قرار مجلس الوزراء رقم )405( لسنة 32015

4
قانون املوازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق 

للسنة املالية-2021) نص املادة 34- ب (
)3 - 8	

	8 - 4(قرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 52021

املصطلحات الواردة في جدول الدليل





وزارة اإلعامر واإلسكانوزارة اإلعامر واإلسكان
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شركة الرشيد العامة للمقاوالت االنشائية

ــوم بتمويــل انشــطتها ومشــاريعها بنفســها اسســت  ــي تقـــ ــل الذاتــ حــدى شــركات  وزارة االعمــار واالســكان  واالشــغال العامــة ذات التمويــ
برأسمال قدره 28 مليون دينـــار عراقي  للقيـــام باعمـــــال اعمــــار العـــراق بـــدال” مــن الشركـــات االجنبيـة باالستفـــادة مـن الكـادر وااليدى 

العاملـــة العراقيـة الوطنيـــة.
الشــركة متخصصــة بانشــاء املشاريــــع اإلنشائيــــة ) مشـــاريع صناعيـــة ،مستشــفيات , مــدارس ، مجمعــات ســكنية ، فنــادق، مجمعــات تجاريــــة 
، مخــــازن عامــــة ، موانــىء بحـــرية، إنتــــاج وتنـفيــــذ ركائـــز خرســانية لألســس ( قامــت بإنجــاز العديــد مــن املشــاريع فــي محافظــات العــراق 

كافــة .
للشــركة خبــرة خاصــة فــي األعمــار وتأهيـــــل املبانــــي املتضــررة فــي العــراق إضافــــة إلــى جــــودة التنفيذ وبكــــوادرها الهندسيــــة املتميـــزة 
وبمختلــف االختصاصــــات البالــــغ عددهـــــم )200 ( مهنــدس ،حيــث تتنافــس مــع العديــد مــن الشــركات ســواء فــي نفــس الــوزارة أو خارجهــا.
الشــركة هــي مــن درجــة الصنــف االول للمقاولــن فـــي العـــراق ولهــــا القابليــة والقدرة علــى تنفيذ مشــاريع اســتراتيجية ذات كلف عاليـــة او 
كلــف مفتوحة.تســعى الشــركة للحصــول علــى فــرص عمــل بتنفيــذ املشاريـــــع واعــادة االعمــار وتنفيــذ االعمــال االنشــائية التــي تكلــف بهــا 

مــن قبــل وزارة االعمــار واالســكان ، تبعــا لحجــم التخصيصـــــات املاليــة املحــددة مــن قبــل وزارة التخطيــط ووزارة املالــــية.
وتركزت انشطة الشركة بتنفيذ مشاريع االعمار لعدد مـــن مقرات الوزارات واملؤسسات العائدة لها.

ت
اسم املنتج )الشركة(

وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة

)درجة التصنيع(

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق33قطعةاألشتايكر: أبعاد )80*80*4( سم1

شركة الفاروق العامة للمقاوالت األنشائية

احــدى تشــكيالت وزارة االعمــار واإلســكان تأسســت فــي ((/(/(((( بموجــب قانــون تأســيس الشــركات رقــم )66( لعــام 1987 والــذي تــم 
تعديلــه بموجــب القانــون رقــم 22 لعــام 1997 . وفــي عــام 2003 تــم دمــج شــركة رمضــان مبــارك العامــة  للمقــاوالت االنشــائية التــي هــي 

ايضــا” احــدى تشــكيالت وزارة االعمــار واإلســكان مــع شــركة الفــاروق لغــرض االســتفادة القصــوى مــن االمكانــات املتاحــة للشــركتن
االختصــاص العــام للشــركة تنفيــذ مختلــف مشــاريع املبانــي العامــة كمــا تنفــرد بامتالكهــا كــوادر ومعــدات متخصصــة لتنفيــذ أعمــال تصنيــع 

ودق الركائــز املختلفــة واألنابيــب الخرســانية العاليــة التحمــل اضافــة النتــاج جــدران وســقوف واســيجة جاهــزة

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

أنابيب كونكريتية مختلفة 1
األقطار مسلح بطول 240 

سم 3+سم وحسب املواصفات 
العراقية م/((((/(:

مطابقمتحقق34قطعةقطر 700 ملم2

مطابقمتحقق38قطعةقطر 800 ملم3
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اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة
املالحظات

مطابقمتحقق41قطعةقطر 900 ملم4

مطابقمتحقق40قطعةقطر 1000 ملم5

مطابقمتحقق44قطعةقطر 1100 ملم 6

مطابقمتحقق42قطعةقطر 71200

مطابقمتحقق39قطعةقطر 1400 ملم8

مطابقمتحقق33قطعةقطر 1500 ملم9

10

أنابيــب كونكريتية مختلفة 
األقطار غير مســلح بطول 240 

ســم 3+سم وحسب املواصفات 
العراقية م/((((/(:

مطابقمتحقق36قطعةقطر 600 ملم11

مطابقمتحقق38قطعةقطر 700 ملم12

مطابقمتحقق41قطعةقطر 800 ملم13

14
مطابقمتحقق46قطعةقطر 900 ملم

مطابقمتحقق43قطعةقطر 1000 ملم15

مطابقمتحقق40قطعةقطر 1100 ملم16

مطابقمتحقق40قطعةقطر 1200 ملم17

18
مطابقمتحقق36قطعةقطر 1400 ملم

مطابقمتحقق34قطعةقطر 1500 ملم19
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شركة املعتصم العامة للمقاوالت األنشائية
• تأسســت الشــركة فــي يوليــو 2003 بعــد اندمــاج شــركتي الدولــة. املعتصــم )املتخصصــة فــي املبانــي( التــي أنشــئت فــي عــام 1987 والجهــاد 

)املتخصصــة فــي الطــرق والجســور( التــي أنشــئت فــي عــام 1998.
• علــى الرغــم مــن الخســائر الشــديدة التــي عانــت منهــا الشــرآتان الســابقتان بعــد األحــداث التــي أعقبــت 9 أبريــل 2003 بســبب حــرق 

ــة واملعــدات واألثــاث. ونهــب مقرهــا الرئيســي وورش العمــل واملخــازن ومحطــات الخرســانة واألســفلت واملركبــات الثقيل

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة
املالحظات

مطابقمتحقق33قطعةاألشتايكر: أبعاد )80*80*4( سم1

 شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية             
تأسســت شــركة حمورابــي العامــة للمقــاوالت االنشــائية ســنة 1988 وهــي مــن الشــركات العراقيــة الكبيــرة فــي مجــال انشــاء وصيانــة الطــرق 
والجســور، اضافــة الــى تصنيــع الروافــد الكونكريتيــة وانتــاج املــواد االنشــائية ، وبالرغــم مــن اســتقاللها املــادي واملعنــوي فانهــا علــى اســتعداد 
للمشــاركة كمقــاول رئيســي او ثانــوي مــع القطــاع العــام والخــاص . تمتــاز شــركة حمورابــي العامــة بتصنيفهــا مــن مقاولــي الدرجــة االولــى / 
انشــائية فــي العــراق وهــو اعلــى تصنيــف يمنــح ملقــاول فــي الدولــة .وبلــغ عــدد املشــاريع التــى انجزتهــا الشــركة منــذ تاسيســها ولغايــة الوقت 

الحاضــر اكثــر مــن ) 800 ( مشــروعًا متضمنــة تنفيــذ اعمــال التبليــط وبطــول اجمالــي يصــل الــى ) 2150 كــم ( واكثــر مــن ) 55 ( جســرًا.

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 

القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 

ومواصفات 
الجودة

املالحظات

خرسانة خلطة كونكريتية 1
سمنت عادي:

مطابقمتحقق100م3

2C10 3مطابقمتحقق42م3سمنت 200كغم /م

3C20 3مطابقمتحقق40م3سمنت 300كغم /م

4C25 3مطابقمتحقق35م3سمنت 400كغم/م

5
خرسانة خلطة كونكريتية 

سمنت مقاوم:

6C10 3مطابقمتحقق33م3سمنت 200كغم /م

7C20 3مطابقمتحقق32م3سمنت 300كغم /م

8C25 3مطابقمتحقق31م3سمنت 400كغم/م

9C35  3مطابقمتحقق31م3سمنت 450كغم /م

األشتايكر:10

مطابقمتحقق31قطعةابعاد 1 م * 0.49 م * 0.08 م11
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شركة سعد العامة

وهــي أحــدى الشــركات اململوكــة حاليــا لــوزارة االعمــار واالســكان والبلديــات بموجــب قانــون الشــركات رقــم 22 لعــام 1997اســتنادا الــى كتــاب 
وزارة التجــارة العــدد 130 فــي ((/-/(((( ... وهــي امتــداد لتشــكيل كان يعــرف فــي حينــه بأســم “املنشــأة العامــة للتصاميــم واالستشــارات” . 
تعتبــر شــركة ســعد العامــة مــن الشــركات الهندســية املتخصصــة التي تعنــى بتصميــم وتنفيــذ وادارة املشــاريع الهندســية بشــقيها التكنلوجي 
واالنشــائي , وهــي وحــدة اقتصاديــة مســتقلة تعمــل بنظــام التمويــل الذاتــي , وتقــوم بتنفيــذ أنشــطتها املختلفــة باالعتمــاد علــى الخبــرة 
املتراكمــة لكوادرهــا البالــغ عددهــم )496(موظــف علــى املــالك الدائــم بمختلــف االختصاصــات الهندســية والفنيــة واالداريــة واملاليــة , كمــا 
انهــا تســعى باســتمرار الــى تعزيــز امكاناتهــا لتصبــح الرائــدة فــي مجــال تطبيــق أحــدث االســاليب واالجــراءات التنظيميــة والتنفيذيــة فــي 
كافــة مجــاالت تخصصاتهــا العامــة والتفصيليــة. اليوجــد لــدى الشــركة حاليــا اي فــرع اخــر غيــر مقرهــا الرئيســي فــي محافظــة بغــداد 
ــاريع  ــذ مش ــم وتنفي ــوم بتصمي ــا تق ــن انه ــي ح ــرة, ف ــة البص ــي محافظ ــركة ف ــرع للش ــح ف ــى فت ــل عل ــم العم ــة يت ــرة القادم ــالل الفت وخ

ملختلــف وزارات ودوائــر الدولــة علــى امتــداد اغلــب محافظــات البلــد .

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

1
قوالب حديد للروافد الجسرية 
ويتضمن العمل الجكات والفتح 

والغلق والهزازات مع النصب 
والتشغيل

مطابقمتحقق32عدد

خرسانة خلطة كونكريتية 2
سمنت عادي:

3C10 3مطابقمتحقق32م3سمنت 200كغم /م

4C20 3مطابقمتحقق34م3سمنت 300كغم /م

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
21( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
19( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات



وزارة الصناعة وااملعادنوزارة الصناعة وااملعادن
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وزارة الصناعة واملعادن 
الشركة العامة للصناعات االنشائية

تأسســت الشــركة العامــة للصناعــات االنشــائية كمنشــأة بموجــب قــرار مجلــس قيــادة الثــورة املنحــل 283 فــي((/-/(((( مــن دمــج ثــالث 
منشــآت متخصصــة فــي الصناعــات االنشــائية كمــا فــي ادنــاه:

   -( املنشــأة العامــة للصناعــات الجبســية  -( املنشــأة العامــة للصناعــات االسبســتية والبالســتيكية  -( املنشــأة العامــة للصناعــات الكونكريتية 
.

   ثم أضيفت اليها أربع منشآت آخرى بموجي قرار آخر برقم 333 في ((((/(/( وهي كل من:
 -( املنشــأة العامــة للكونكريــت الخفيــف والطابــوق الجيــري .-( املنشــأة العامــة ملــواد البنــاء االوليــة .-( الشــركة العامــة لصناعــة الطابــوق 

.-- الشــركة العامــة لتســويق املــواد االنشــائية .
ــا معامــل الطابــوق التــي تتركــز فــي املناطــق الوســطى والجنوبيــة مــن  ان الشــركة العامــة للصناعــات االنشــائية تضــم عــدة معامــل ومنه
العــراق وهنــاك معملــن النتــاج االنابيــب البالســتيكية احدهمــا فــي محافظــة بغــداد واالخــر فــي محافظــة ميســان ، اضافــة الــى معمــل 
االعمــدة الكونكريتيــة فــي بــادوش والهيــاكل الكونكريتيــة فــي أبــي غريــب وتضــم الشــركة أيضــا مقالــع الرمــل فــي كربــالء والحصــى فــي 

النباعــي وتقــع االدارة العامــة للشــركة فــي بغــداد ولهــا وحــدات خدميــة مســتقلة .

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة
املالحظات

الف طابوق فخاري1
طابوقة

مطابقمتحقق100

مطابقمتحقق64م3حصى النباعى2

مطابقمتحقق97طنبالستك بغداد3

مطابقمتحقق69طنبالستك ميسان4

مطابقمتحقق91طنهياكل كونكريتية موقع رقم )1(5

مصنع النعمان

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة
املالحظات

مطابقمتحقق100عدداجزاء معدنية دقيقة1

مطابقمتحقق100عدداجزاء معدنية تقليدية2

مطابقمتحقق100عددهياكل بيوت زراعية3

مطابقمتحقق60عدداجزاء حقن4

مطابقمتحقق87متراجزاء بثق5
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مصنع النعمان

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق100عددمنظومات ري مختلفة6

مطابقمتحقق100عددمنظومات بيوت زراعية7

مطابقمتحقق100طناغطية زراعية8

مطابقمتحقق99طناكياس نفايات9

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
21( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
17( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
19( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات
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 الشركه العامه للسمنت العراقية

ــة  ــة التابع ــركات العام ــدى الش ــي إح ــي واإلداري وه ــتقالل املال ــة واإلس ــخصية املعنوي ــع بالش ــا وتتمت ــة ذاتي ــة ممول ــدة إقتصادي ــي وح وه
لــوزارة الصناعــة واملعــادن ويحكمهــا قانــون الشــركات العامــة رقــم 22 لســنة 1997وقــد حــددت الشــركة مهامهــا بموجــب نظامهــا الداخلــي 

وكمــا يلــي :
  – إنتاج السمنت بجميع أنواعه وفق املواصفات املقررة.

  – تسويق السمنت املنتج داخل العراق وتصديره الى الخارج وفق الخطط والبرامج املقررة.
  – تصنيع أكياس تعبئة السمنت.

تــم تأميــم شــركة الســمنت العراقيــة املســاهمة فــي تمــوز عــام 1964 وأصبحــت تدعــى بإســم الشــركة العامــة للســمنت العراقيــة بعــد صــدور 
قانــون تاميــم الشــركات الخاصــة , حيــث كانــت قبــل هــذا التاريــخ ثــالث شــركات هــي شــركة الســمنت العراقيــة املســاهمة تاسســت عــام 1936  

وشــركة ســمنت الفــرات عــام 1957  وشــركة الســمنت املتحــدة عــام 1958 …
ــع الحديثــة ذات الطاقــة اإلنتاجيــة  وقــد خطــت هــذه الشــركة خطــوات واســعة فــي صناعــة الســمنت بإتجــاه التطــور فــي إنشــاء املصان
الكبيــرة التــي تعتمــد أحــدث األســاليب والتقنيــات فــي إدارة عمليــات اإلنتــاج والســيطرة علــى النوعيــة ممــا أدت الــى الصعــود بالطاقــات 

اإلنتاجيــة التصميميــة الســنوية 

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق40طنسمنت مقاوم /معمل الكوفه1

مطابقمتحقق73طننوره حيه ومطفأه وفلر2

مطابقمتحقق51طنسمنت عادي / بادوش التوسيع3

مطابقمتحقق79طنسمنت عادي / بادوش الجديد4

مطابقمتحقق52طنسمنت عادي / الرافدين5

6
سمنت عادي /حمام العليل 

الجديد
مطابقمتحقق70طن

مطابقمتحقق54طنسمنت مقاوم  / الحدباء7

8
مطابقمتحقق89طنآبار النفط/ معمل بابل

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
19( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
19( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات
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المستوفية لشروط تشجيع المنتج الوطني

الشركة العامة لصناعة االسمدة

ــة  ــة التابع ــركات العام ــدى الش ــي إح ــي واإلداري وه ــتقالل املال ــة واإلس ــخصية املعنوي ــع بالش ــا وتتمت ــة ذاتي ــة ممول ــدة إقتصادي ــي وح وه
لــوزارة الصناعــة واملعــادن ويحكمهــا قانــون الشــركات العامــة رقــم 22 لســنة 1997وقــد حــددت الشــركة مهامهــا بموجــب نظامهــا الداخلــي 

وكمــا يلــي :
  – إنتاج السمنت بجميع أنواعه وفق املواصفات املقررة.

  – تسويق السمنت املنتج داخل العراق وتصديره الى الخارج وفق الخطط والبرامج املقررة.
  – تصنيع أكياس تعبئة السمنت.

تــم تأميــم شــركة الســمنت العراقيــة املســاهمة فــي تمــوز عــام 1964 وأصبحــت تدعــى بإســم الشــركة العامــة للســمنت العراقيــة بعــد صــدور 
قانــون تاميــم الشــركات الخاصــة , حيــث كانــت قبــل هــذا التاريــخ ثــالث شــركات هــي شــركة الســمنت العراقيــة املســاهمة تاسســت عــام 1936  

وشــركة ســمنت الفــرات عــام 1957  وشــركة الســمنت املتحــدة عــام 1958 …
ــع الحديثــة ذات الطاقــة اإلنتاجيــة  وقــد خطــت هــذه الشــركة خطــوات واســعة فــي صناعــة الســمنت بإتجــاه التطــور فــي إنشــاء املصان
الكبيــرة التــي تعتمــد أحــدث األســاليب والتقنيــات فــي إدارة عمليــات اإلنتــاج والســيطرة علــى النوعيــة ممــا أدت الــى الصعــود بالطاقــات 

اإلنتاجيــة التصميميــة الســنوية 

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق34طنسماد اليوريا1

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
15( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
15( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
15( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
21( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات
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العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
15( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية

 تــم إنشــاء مصنــع إلنتــاج األســمدة الكيمياويــة وذلــك فــي عــام 1953 وبعــد إنجــاز دراســات اقتصاديــة وفنيــة مــن قبــل شــركات عامليــة تــم 
بتاريــخ  -(/((/((((توقيــع عقــد مــع شــركة متسوبيشــي للصناعــات الثقيلــة اليابانيــة إلنشــاء معمــل لصناعــة األســمدة فــي قضــاء أبــى 

الخصيــب بمحافظــة البصــرة .

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج ) 
درجة التصنيع 

% )

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

حبيبات بولي اثلن عالي 1
الكثافة

مطابقمتحقق57طن

2
حبيبات بولي اثلن واطيء 

الكثافة
مطابقمتحقق58طن

مطابقمتحقق64طناالغطية الزراعية3

مطابقمتحقق64طناالكياس البالستيكية4

مطابقمتحقق85طنالنتروجن املسال5

مطابقمتحقق46طنالورق الصحي6

مطابقمتحقق33مليون ورقةدفاتر مدرسية7

اطباق البيض8
مليون 
طبقة

مطابقمتحقق55

مطابقمتحقق67طنكبس املخلفات9
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الشركة العامة لكبريت املشراق

هــي احــدى الشــركات التابعــة لــوزارة الصناعــة واملعــادن تــم انشــاؤها عــام 1969،  وبــدأ االنتــاج فيهــا أواخــر عــام 1971 يســتخرج الكبريــت 
ــر  ــى صه ــة عل ــذه الطريق ــد ه ــن (((-((( م . وتعتم ــراوح ب ــاق تت ــن اعم ــراش( وم ــة ف ـ)طريق ــماة ب ــة املس ــراق بالطريق ــل املش ــن حق م
الكبريــت فــي باطــن االرض بواســطة املــاء الحــار الــذي يحقــن داخــل الطبقــة الصخريــة الحاويــة علــى الكبريــت باســتخدام آبــار خاصــة ثــم 
يســتخرج الكبريــت املنصهــر مــن نفــس اآلبــار بمســاعدة الهــواء املضغــوط  توجــد فــي الشــركة اربــع مناطــق صناعيــة موزعــة حســب تسلســل 

العمليــة االنتاجيــة وهــذه املناطــق هــي :ـ
 املنطقة الصناعية االولى
 املنطقة الصناعية الثانية
 املنطقة الصناعية الثالثة
 املنطقة الصناعية الرابعة

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق93طنالشب1

مطابقمتحقق77طنالكبريت الزراعي2

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
63( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
63( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
63( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات
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الشركة العامة للصناعات الدوائية - سامراء
أسســت الشــركة العامــة لصناعــة أالدويــه واملســتلزمات الطبيــة / ســامراء بموجــب قانــون املؤسســات العامــة رقــم 66 لســنة 1965 . وبعــد 

صــدور قانــون الشــركات رقــم 22 لســنة 1997
تأسست الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية وموقعها الرئيسي في سامراء وبرأسمال قدره  )271.644 مليون دينار (

 وقد تم تعديله إلى )1.771.644( مليار دينار في ((((/((/(( .
وتضم الشركة املصانع التالية :

  -( مصنع أدوية سامراء / سامراء :-
-(  مصنع بغداد إلنتاج الغازات الطبية / بغداد :-

-( مصنع بابل إلنتاج املحاقن النبيذة والغازات الطبية / بابل :-
-- املراكز البحثية / بغداد وهي أربعة مراكز بحثية هي :-

 ) ابن سينا - ابن البيطار - مركز الرازي - البحوث البيطرية ( .
- أضيفت املراكز البحثية والبالغ عددها )4( على الشركة  بتاريخ   ((/(/ 2004  انفكت املراكز البحثية بتاريخ (/( /2010 

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق73الف حبةالحبوب1

مطابقمتحقق92الف قنينةاالشربة2

مطابقمتحقق53الف انبولةاملراهم والكريمات3

مطابقمتحقق77الف قنينةقطرات العيون4

مطابقمتحقق31الف قنينةاملعلقات5

مطابقمتحقق100الف لتراوكسجن/بغداد6
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الشركة العامة للمنتوجات الغذائية
تشكلت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية في شكلها الحالي بتاريخ ((((/(/( بعد دمج كل من الشركات التالية :-

-(   الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية       تأسست عام ) 1940 – 1969 (
-(   الشركة العامة ملنتجات األلبان                تأسست عام ) 1953 – 1982 (         

-(   الشركة العامة لصناعة السكر                تأسست عام ) 1959 – 1970 (
--   الشركة العامة للتبوغ والسكائر              تأسست عام ) 1963 (

وتختص الشركة في إنتاج :-
-(   الدهون الصلبة والزيوت السائلة والصوابن واملنظفات بانواعها  ومستحضرات التجميل

-(   االلبان ومشتقاتها
-(   السكر بانواعه واملنتجات العرضية والتكميلية

--   التبوغ والسكائر بانواعها
ــى مواكبــة التطــورات الحديثــة فــي مجــال صناعــات هــذه املنتجــات وتمتلــك خبــره فنيــة  وتعمــل الشــركة بصــورة دؤوبــه ومســتمرة عل

ــا مختبــرات متخصصــة بأجهــزة حديثــة ومــالكات ذات خبــرة ــى امتالكه عاليــة وعريقــة فــي هــذا املجــال إضافــة إل

الشركة العامة للمنتوجات الغذائية /مصانع االلبان

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

الحليب املعقم  واملطعم بعبوات 1
بالستيكية

مطابقمتحقق31طن

الحليب املعقم واملطعم بعبوات 2
كارتونية

مطابقمتحقق33طن

مطابقمتحقق33طنالقشطة3

مطابقمتحقق31طنالزبد4

مطابقمتحقق34طنالجنب املطبوخ بأنواعه5

مطابقمتحقق32طنجنب الطري6

مطابقمتحقق30طناللنب ) لنب رائب + شنينة (7

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
25( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
25( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات
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الشركة العامة للمنتوجات الغذائية / مصانع الزيوت النباتية

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

زيت زهرة الشمس ) البنت ( عقد 1
مشاركة

مطابقمتحقق32طن

املنظفات السائل ) الزاهي 2
, القاصر , منظف الزجاج 
, الصابون السائل , غسول 

السيارات , مزيل التكلسات , 
منظف الطباخات , منظف 

السجاد , منظف ومعقم حمامات

مطابقمتحقق33طن

3
الصوابن )صابون الغسيل 

,صابون التواليت , صابون الغار(
مطابقمتحقق36طن

مطابقمتحقق32طناملنظفات4

5
املستحضرات )معجون السنان 
عنبر, معجون الحالقة أدم, 

غسول الشعر ياسمن (
مطابقمتحقق32طن

مطابقمتحقق32طنالكاستر6
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الشركة العامة للمنتوجات الغذائية / مصانع السكر

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج     
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق51طنسكر ابيض من السكر الخام1

الشركة العامة للمنتوجات الغذائية / مصانع التبوغ والسكائر

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق32كارتونسيكاير كنك سايز1

مطابقمتحقق36كارتونسيكايرنانو2

كارتونسيكاير سوبر ْسِلْم3
33

مطابقمتحقق

كارتونتبغ معسل فئة )50( غم4
33

مطابقمتحقق
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الزوراء العامة
تأسســت شــركة الــزوراء العامــة عــام 1988 إلنتــاج منظومــات الجهــد الواطــئ وتتضمــن منظومــات الســيطرة علــى املحــركات، مجهــزات القــدرة 

الصناعيــة، منظومــات املوزائيــك والدوائــر االلكترونيــة املطبوعة.
ومنــذ ذلــك الحــن بــدأت الشــركة بتوســيع نشــاطاتها وتطويــر منتجاتهــا لتغطــي منظومــات الجهــد املتوســط ولغايــة 33 كيلو فولــت ومحطات 

التوزيــع املجمعة.
تضم شركة الزوراء العامة سبع معامل وتوظف 1000 فردًا بإختصاصات فنية ومؤهالت علمية.

هــدف الشــركة أن تصــل بمنتجاتهــا إلــى أرقــى املســتويات املطابقــة للمواصفــات العامليــة إذ يتــم إعــداد التصاميــم الهندســية للمنظومــات 
الكهربائيــة وفــق املعاييــر الدوليــة والعامليــة ضمــن مركــز التصاميــم الهندســية للشــركة .

أخذت الشركة على عاتقها:-
-  أعمال الصيانة املوقعية.

-  خدمات ما بعد البيع وفترة الضمان.

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

املحطات الثانوية الثابته 1
((/((/((( كيلو فولت 

مطابقمتحقق36عدد

2
محطات تحويل كهربائية متنقلة 

بفولتيات مختلفة  (((,((,(( 
كيلو فولت وبسعات مختلفة

مطابقمتحقق31عدد

لوحات جهد متوسط )((,(((3
كيلو فولت

مطابقمتحقق34عدد

4
املحطات الصندوقية املجمعه 
مطابقمتحقق39عدد)كيوسك( وبمختلف السعات  .

منظومات السيطرة والتوزيع 5
للجهد الواطىء 

مطابقمتحقق36عدد

6 R.M.U  وحدات الربط الحلقي
للجهد املتوسط  

مطابقمتحقق35عدد

منظومات تحسن معامل القدرة 7
للجهد الواطىء واملتوسط 

مطابقمتحقق37عدد

صناديق حماية املحوالت 8
بمختلف السعات .

مطابقمتحقق54عدد

مطابقمتحقق66عددلوحات توزيع )بلر( .9

بطاقات الكترونية ذات وجه 10
وذات وجهن   .

مطابقمتحقق53سم

مللف الخانق)10 - 80 ( امبير ) 11
. ) A.C ,D.C  CHOCKES

مطابقمتحقق79عدد

12
تجهيز ونصب وتشغيل منظومات 

توليد الطاقة الكهربائية 
باستخدام الخاليا الشمسية  .

مطابقمتحقق51كيلو واط
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اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

13
تصميم وتجهيز وتنفيذ 

منظومات الحماية الكاثودية 
وملختلف االستخدامات

عدد
37

مطابقمتحقق

تجميع تراكيب مصابيح انارة 14
.  LED الشوارع بتقنية

مطابقمتحقق41عدد

صناديق السيطرة على انارة 15
الشوارع وبمختلف السعات  

مطابقمتحقق35عدد

مطابقمتحقق31عددشاحنات البطاريات الصناعية16

17
 DC .Power   مجهزات القدرة

.Supplies
مطابقمتحقق35عدد

مطابقمتحقق46عددانتاج السخان الشمسي 18

19
املولدات الكهربائية وبمختلف 

)KVA) )-)))) السعات
مطابقمتحقق65مولدة

20
فالترالهواء للمحطات الكهربائية 

الغازية اسطواني ومخروطي
مطابقمتحقق64عدد

21
فالتر تنقية املياه لالستخدامات 

الصناعية واملنزلية 
مطابقمتحقق48عدد

مطابقمتحقق56عددملفات محركات الجهد العالي22

23
األسالك املعزولة مللفات محركات 

الجهد العالي / خط انتاجي
مطابقمتحقق42طن

24
محوالت تيار وفولتية ذات 
اغطية بالستيكية مختلفة 

القياسات واملواصفات واألغراض

مطابقمتحقق50كيلو واط

25
محوالت تيار وفولتية مصبوبة 
بمادة الرزن )((-(( كيلو فولت

مطابقمتحقق50عدد

26
إنتاج محوالت التوزيع ملختلف 

القدرات الكهربائية
مطابقمتحقق35عدد

27
مقاييس الطاقة الصناعية مع 

صناديق املقاييس
مطابقمتحقق30عدد

مطابقمتحقق48عدداالختام البالستيكية السداسية28
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اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق50عددالذرعة امليكانيكية29

مطابقمتحقق43عددالذرعة االلكترونية30

مطابقمتحقق37عددفالنكيت صمام مليء الغاز31

مطابقمتحقق34عددفلنجات مختلفة32

مطابقمتحقق70عدداقفال وسندات مختلفة33

34
مطابقمتحقق36عددمضخات تعمل بالطاقة الشمسية

35
مقاييس الطاقة االلكترونية 
الذكية ملختلف االستخدامات 
وبمختلف االطوار والسعات  

مطابقمتحقق32عدد

  تجميع املضخات والغواطس 36
املائية 

مطابقمتحقق39عدد

الواح الترسيب للمرسبات 37
الكهروستاتيكية  .

مطابقمتحقق42عدد

اقطاب التفريغ للمرسبات 38
الكهروستاتيكية  .

مطابقمتحقق30عدد

 )Bag Filter( انتاج الفالتر 39
الكيسية 

مطابقمتحقق36عدد

 انتاج ركائز االسيجة الحديدية 40
للخطوط السريعة  

50متر
مطابقمتحقق

  تجميع املصاعد الكهربائية 41
والساللم املتحركة      

مطابقمتحقق38عدد

42
 تجميع اجهزة حفظ االضابير 
والقاصات واالبواب الحصينة   

مطابقمتحقق35عدد

مطابقمتحقق60صندوقماء صحي معبأ43

مطابقمتحقق45سيتاملاء املقطر44
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وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق65لترسائل االوكسجن والنتروجن45

مطابقمتحقق64م3غاز الهيدروجن46

47
مطابقمتحقق54كليو واطالواح طاقة شمسية

منظومة فلترة هواء غرفة 48
الحجر الصحي

مطابقمتحقق48منظمومة

مطابقمتحقق51جهازجهاز التنفس االصطناعي49

مطابقمتحقق50غرفةغرفة تعفير االشخاص50
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الشركة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة
شــركة مختصصــة بتنفيــذ االتــي ) انظمــة اتصــاالت, تنفيــذ محطــة كهربائيــة , تنفيــذ منظومــات تحســن القــدرة ,انظمــة االنــذار 
واملراقبــة .تنفيــذ مشــاريع االعمــدة الكهربائيــة , قواطــع الــدورة الكهربائيــة ,العبــوات البالســتيكية, االكيــاس البالســتيكية ,محــول التوزيــع 

, املحــوالت الصندوقيــة بســعات مختلفــة (
معامل الشركة

-( مصنع صالح الدين :- ويختص بانتاج االعمدة الكهربائية ) عامود مدور 9 متر و11 متر- وعامود مشبك 9 متر و11 متر (  
  ) LED( ومعمل النتاج وتجميع انارة الشوارع بتكنولوجيا                         

                        و معامل انتاج الكابينات الكهربائية اضافة الى ورشة اصالح املحوالت الكهربائية .
-( مصنع الكندي :- وضم معمل تحسن معامل القدرة ويختصص بانتاج وتجميع منظومات تحسن معامل القدرة وبسعات مختلفة .

-( مصنع الحضر :- معمل انتاج حامض النتريك املخفف واملركز وكذلك انتاج نترات االمونيوم .

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1ph 1 مطابقمتحقق30عددمقياس ذكي

2ph 3 مطابقمتحقق31عددمقياس ذكي

3ph CT 3 مطابقمتحقق31عددمقياس ذكي

4ph cT.vT 3 مطابقمتحقق30عددمقياس ذكي

مطابقمتحقق30عددعمود مدور 11م5

مطابقمتحقق30عددعمود مدور 9م6

مطابقمتحقق30عددعمود مشبك 11م7

مطابقمتحقق30عددعمود مشبك 9م8

مطابقمتحقق31عددالكابينات الكهربائية9

مطابقمتحقق40عددعبوات طبية بالستيكية10

مطابقمتحقق43طناالكياس البالستيكية11

مطابقمتحقق32عددمصابح انارة الشوارع12

مطابقمتحقق30طناطيان الحفر13
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وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى 

قيمة االنتاج    
) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات 

الجودة

املالحظات

منظومة تحسن معامل 1
القدرة مختلفة االنواع تتدرج 
من100الى kvar 1000 القيمة 

للمنظومة بن خمسة مليون الى 
خمسة وستون مليون

مطابقمتحقق32عدد

منظومة مراقبة مرض جائحة 2
كورونا

مطابقمتحقق30عدد

منظومة قياس تلوث الهواء عن منظومة قياس تلوث الهواء عن 3
بعدبعد

مطابقمتحقق3131عدد

4
مطابقمتحقق37عدداسطوانات االطفاء

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني ) 64

الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة

الشركة العامة لمعدات االتصاالت والقدرة

شــركة مختصصــة بتنفيــذ االتــي ( انظمــة اتصــاالت, تنفيــذ محطــة كهربائيــة , تنفيــذ منظومــات تحســين 
القــدرة ,انظمــة االنــذار والمراقبــة .تنفيــذ مشــاريع االعمــدة الكهربائيــة , قواطــع الــدورة الكهربائيــة 
,العبــوات البالســتيكية, االكيــاس البالســتيكية ,محــول التوزيــع , المحــوالت الصندوقيــة بســعات مختلفة)

معامل الشركة:
1 - مصنــع صــالح الديــن :- ويختــص بانتــاج االعمــدة الكهربائيــة ( عامــود مــدور 9 متــر و11 متــر- وعامود 

مشــبك 9 متــر و11 متــر )  
  ( LED) ومعمل النتاج وتجميع انارة الشوارع بتكنولوجيا

و معامل انتاج الكابينات الكهربائية اضافة الى ورشة اصالح المحوالت الكهربائية .
2 - مصنــع الكنــدي :- وضــم معمــل تحســين معامــل القــدرة ويختصــص بانتــاج وتجميــع منظومــات 

تحســين معامــل القــدرة وبســعات مختلفــة .
3 - مصنع الحضر :- معمل انتاج حامض النتريك المخفف والمركز وكذلك انتاج نترات االمونيوم .

شركات وزارة الصناعة والمعادن

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
73( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني ) 64

الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة

الشركة العامة لمعدات االتصاالت والقدرة

شــركة مختصصــة بتنفيــذ االتــي ( انظمــة اتصــاالت, تنفيــذ محطــة كهربائيــة , تنفيــذ منظومــات تحســين 
القــدرة ,انظمــة االنــذار والمراقبــة .تنفيــذ مشــاريع االعمــدة الكهربائيــة , قواطــع الــدورة الكهربائيــة 
,العبــوات البالســتيكية, االكيــاس البالســتيكية ,محــول التوزيــع , المحــوالت الصندوقيــة بســعات مختلفة)

معامل الشركة:
1 - مصنــع صــالح الديــن :- ويختــص بانتــاج االعمــدة الكهربائيــة ( عامــود مــدور 9 متــر و11 متــر- وعامود 

مشــبك 9 متــر و11 متــر )  
  ( LED) ومعمل النتاج وتجميع انارة الشوارع بتكنولوجيا

و معامل انتاج الكابينات الكهربائية اضافة الى ورشة اصالح المحوالت الكهربائية .
2 - مصنــع الكنــدي :- وضــم معمــل تحســين معامــل القــدرة ويختصــص بانتــاج وتجميــع منظومــات 

تحســين معامــل القــدرة وبســعات مختلفــة .
3 - مصنع الحضر :- معمل انتاج حامض النتريك المخفف والمركز وكذلك انتاج نترات االمونيوم .

شركات وزارة الصناعة والمعادن

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني ) 64

الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة

الشركة العامة لمعدات االتصاالت والقدرة

شــركة مختصصــة بتنفيــذ االتــي ( انظمــة اتصــاالت, تنفيــذ محطــة كهربائيــة , تنفيــذ منظومــات تحســين 
القــدرة ,انظمــة االنــذار والمراقبــة .تنفيــذ مشــاريع االعمــدة الكهربائيــة , قواطــع الــدورة الكهربائيــة 
,العبــوات البالســتيكية, االكيــاس البالســتيكية ,محــول التوزيــع , المحــوالت الصندوقيــة بســعات مختلفة)

معامل الشركة:
1 - مصنــع صــالح الديــن :- ويختــص بانتــاج االعمــدة الكهربائيــة ( عامــود مــدور 9 متــر و11 متــر- وعامود 

مشــبك 9 متــر و11 متــر )  
  ( LED) ومعمل النتاج وتجميع انارة الشوارع بتكنولوجيا

و معامل انتاج الكابينات الكهربائية اضافة الى ورشة اصالح المحوالت الكهربائية .
2 - مصنــع الكنــدي :- وضــم معمــل تحســين معامــل القــدرة ويختصــص بانتــاج وتجميــع منظومــات 

تحســين معامــل القــدرة وبســعات مختلفــة .
3 - مصنع الحضر :- معمل انتاج حامض النتريك المخفف والمركز وكذلك انتاج نترات االمونيوم .

شركات وزارة الصناعة والمعادن
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الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية
اســتنادًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )260( لســنة 2015 واســتنادًا الحــكام املــادة )31( مــن قانــون الشــركات العامــة 22 لســنة 1997 تــم دمــج 
)الشــركة العامــة للصناعــات الكهربائيــة وشــركة العــز العامــة( املرتبطتــن بــوزارة الصناعــة واملعــادن فــي شــركة واحــدة تحــت تســمية(

الشــركة العامــة للصناعــات الكهربائيــة وااللكترونيــة( ومقرهــا فــي منطقــة الوزيريــة
 تأسســت الشــركة العامــة للصناعــات الكهربائيــة عــام 1967م و تقــع فــي قلــب العاصمــة بغــداد فــي منطقــة الوزيريــة وهــي إحــدى شــركات 
ــد  ــاريع قي ــن املش ــر م ــاك الكثي ــث ان هن ــادة البنــاء حي ــو واع ــيرة النم ــي مس ــتمرار ف ــى االس ــركة ال ــعى الش ــادن .وتس ــة واملع وزارة الصناع
التنفيــذ  ودراســة إمكانيــة االســتفادة مــن الطاقــات النظيفــة )الشــمس- قــوة الريــاح – قــوة املاء….الــخ( الســتخدامها كبدائــل فــي إنتــاج 

الطاقــة الكهربائيــة 
 امــا شــركة العــز العامــة فقــد تأسســت عــام 1991 تحــت اســم توســعات صــالح الديــن وكانــت تابعــة إلــى هيئــة التصنيــع العســكري ، وارتبطــت 
ــزة  ــة و االجه ــزة االلكتروني ــن االجه ــد م ــات البل ــد حاج ــاهمة بس ــو للمس ــها ه ــن تأسيس ــدف م ــام 2007 واله ــادن ع ــة واملع ــوزارة الصناع ب

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (
استيفاء معيار 

ومواصفات الجودة
املالحظات

مطابقمتحقق30عددمكيفات كنتورية )نمطي(1

مطابقمتحقق30عددحاسبات منضدية )نمطي (2

مطابقمتحقق30عددحاسبات محمولة )نمطي (3

4
مطابقمتحقق30عددأجهزة تابلت)نمطي (

مطابقمتحقق30عددتلفزيون LCD)نمطي (5

6
منظومات املراقبة الصورية 

)نمطي (
مطابقمتحقق35عدد

مطابقمتحقق35عددبداالت مختلفة  األنواع )نمطي (7

مطابقمتحقق70عدداملعدات الكهربائية)نمطي (8

مطابقمتحقق70عددمبردة الهواء 2500 قدم )نمطي (9

10
غاز االوكسجن )اسطوانة ( 

)استثماري (
مطابقمتحقق95عدد

11
سائل االوكسجن )لتر ( 

)استثماري (
مطابقمتحقق95عدد

مطابقمتحقق30عددمنظومة تحلية املياه )نمطي(12

13
محطات صندوقية  )كيوسك (      

)عقود مشاركة (
مطابقمتحقق30عدد

14
مصاعد كهربائية مختلفة االنواع 

)استثماري (
مطابقمتحقق40عدد
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وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

15
العداد الذكي )املنزلي والصناعي 

(   )استثماري (
مطابقمتحقق70عدد

16
صندوق املقياس صناعي و منزلي 

مع قواطع دورة      )نمطي(
مطابقمتحقق40عدد

مطابقمتحقق40عددالبلر)نمطي (17

18
معدات وانظمة اطفاء الحريق 

)عقد مشاركة (
مطابقمتحقق60عدد

19
تراكيب االنارة / الصوديومي 

والزئبقي )نمطي (
مطابقمتحقق31عدد

20
االثاث املكتبي واملنزلي     )عقد 

مشاركة (
مطابقمتحقق85عدد

مطابقمتحقق30عددمكيفات منفصلة )نمطي (21

22
مصابيح االنارة االقتصادية  

عددالعاملة بال  LED  )عقد مشاركة (
45

مطابقمتحقق

مطابقمتحقق40عددقابلوات )عقد مشاركة (23

مطابقمتحقق60عددسخان شمسي   )نمطي(24

25
سيل ختم مختلف االبعاد 

)باركود , GPS(   )عقد مشاركة (
عدد

70
مطابقمتحقق

26
عصا الذرعة )الدائري من 
االملنيوم (    )عقد مشاركة (

عدد
30

مطابقمتحقق

عددمحرك مبردة )اكد ( )نمطي(27
95

مطابقمتحقق

عددمضخة ماء )اكد (  )نمطي(28
95

مطابقمتحقق

29
املروحة السقفية )نسيم 

الرافدين (  )نمطي(
عدد

95
مطابقمتحقق

30
محوالت التوزيع )وزيرية (  

)عقد مشاركة(
مطابقمتحقق80عدد

31
مولدات )وزيرية (  )عقد 

مشاركة(
مطابقمتحقق40عدد

مطابقمتحقق90عددالسخانات )بابل (   )نمطي(32

املكيفات املركزية )نسيم 33
الرافدين ( )نمطي(

مطابقمتحقق70عدد
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وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

34
املكيفات الشباكية )نسيم 

مطابقمتحقق30عددالرافدين (  )نمطي(

مطابقمتحقق43عددبراد ماء 3 حنفية  )نمطي(35

مطابقمتحقق43عددبراد ماء مكتبي )نمطي(36

مطابقمتحقق80عددغرف التعفير )نمطي(37

38
جهازUV تعقيم املستلزمات 

الشخصية )نمطي(
مطابقمتحقق80عدد

39
باج تعقيم الهواء املحمول 

)نمطي(
مطابقمتحقق80عدد

مطابقمتحقق80عددجهاز تعقيم اليدين)نمطي(40

مطابقمتحقق80عددكمبريسربانواع مختلفة )نمطي(41

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
73( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات
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شركة اور العامة

 متخصصــة بإنتــاج كافــة أنــواع القابلــوات واألســالك الكهربائيــة والهاتفيــة باإلضافــة إلــى منتجــات األملنيــوم مــن مقاطــع وأشــرطة وصفائح 
أألملنيــوم وســدادات األدويــة . تأسســت الشــركة ســنة 1988 مــن دمــج منشــأتن همــا املنشــاة العامــة للقابلــوات واألســالك الكهربائيــة واملنشــاة 
ــوات  ــام القابل ــى أقس ــة عل ــي موزع ــل إنتاج ــم  15 معم ــي  وتض ــى التوال ــي 1974 – 1975 عل ــتا عام ــان تأسس ــوم اللت ــة األملني ــة لصناع العام
واألملنيــوم وتســعى الشــركة إلــى تغطيــة كافــة احتياجــات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص مــن املنتجــات أعــاله وتســعى الشــركة باالســتمرار 

فــي مســيرة النمــو وإعــادة البنــاء إلــى أن تصبــح إحــدى أبــرز الشــركات الصناعيــة  .

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق55طناسالك هوائية معلقة1

مطابقمتحقق49طنقابلوات كهربائية2

مطابقمتحقق44طناسالك ايناميل3

مطابقمتحقق55طنقابلوات كهربائية مبرومة4

مطابقمتحقق57طناسالك منزلية5

منتجات الطرد / مقاطع املنيوم 6
مؤكسدة وغير مؤكسدة

مطابقمتحقق61طن

منتجات الدرفلة / اشرطة 7
وصفائح املنيوم

مطابقمتحقق73طن
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شركة ديالى العامة
 تــم انشــاء مجمــع الصناعــات الهندســية الخفيفــة فــي عــام 1974واملســمى فــي حينهــا )املجمــع الصناعــي والــذي يشــمل املعامــل االنتاجيــة 

التاليــة والتــي افتتحــت فــي عــام 1978 وتتكــون مــن :-
معمل املقاييس الكهربائية - معمل املكواة  - معمل شمعات القدح  - معمل املراوح 

• عام 1983تم افتتاح مشروع انتاج املحوالت الكهربائية )محوالت التوزيع – محوالت القدرة (
• عام 1984تم انشاء معمل شمعات القدح الجديد بدل املعمل القديم.

• عام 1984تم دمج املعامل اعاله تحت اسم منشاة القادسية العامة للصناعات الكهربائية.
• عام 1990تم افتتاح معمل االركون النتاج غازي االوكسجن واالركون.

• عام 1998تم تحويل نظام املنشاة الى نظام الشركات.
• عام 2003تم افتتاح معمل القابلو الضوئي.

• عام 2003تم تغيير اسم شركة القادسية الى شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية.
• عام  2013تم افتتاح معمل املقاييس االلكترونية.

• عــام 2015  تــم الحصــول علــى شــهادة الجــودة الدوليــة ((((:(((( ISO  ملقــر الشــركة , معمــل محــوالت التوزيــع , معمــل محــوالت القــدرة  
ومعمــل القابلــو الضوئي.

• عام 2016 تم دمج شركة املنصور العامة مع شركتنا لتصبح شركة واحدة تحت اسم شركة ديالى العامة .
• عام 2017تم فك الدمج بن شركة املنصور العامة                  

 و شــركتنا تتوفــر لــدى الشــركة اإلمكانيــة إلنتــاج محطــات صندوقيــة بإســلوب الشــراكة وبمواصفــات شــركة شــنايدر الفرنســية كمــا تمتلــك 
الشــركة خطــوط فحــص متطــورة يتــم بواســطتها فحــص املحــوالت وفــق املواصفــات العامليــة (((((IEC وكذلــك توجــد إمكانيــة إلجــراء 

الفحوصــات الروتينيــة للمحطــات الصندوقيــة .

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحققMVA58محوالت التوزيع1

مطابقمتحققMVA58محوالت القدرة2

مطابقمتحقق58كممعمل القابلو الضوئي3

معمل املقاييس الكهربائية 4
وااللكترونية

مطابقمتحقق58عدد

5
عددمعمل املكواة

58
مطابقمتحقق
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الشركة العامة للصناعات التعدينية
حــدى تشــكيالت وزارة الصناعــة واملعــادن وهــي شــركة ذات اســتقالل مالــي وإداري ’ وللشــركة هويتــان صناعيتــان األولــى فــي مجــال 
الصناعــات الكيمياويــة والثانيــة فــي مجــال التعديــن .ففــي الصناعــات الكيمياويــة تنتــج أنــواع متعــددة مــن املنتجــات وفــي عــدة مجــاالت ’ 
أمــا فــي مجــال كيمياويــات البنــاء الحديــث تنتــج اللبــاد البوليمــري االســفلتي وقيــر إكســاء الطــرق املطــور وجميــع منتجــات العــزل املائــي ذات 
األســاس االســفلتي والصــوف الصخــري الــذي يســتخدم فــي العــزل الحــراري للخزانــات واألنابيــب باإلضافــة إلــى املضافــات الخرســانية تنتــج 
الشــركة الراتنجــات الصناعيــة وتــزود القطــاع العــام والخــاص باملــواد األوليــة األساســية لصناعــة األصبــاغ واألحبــار واللواصــق والفايبــر 
كالس والنوفــالك باإلضافــة إلــى إنتاجهــا إلــى األحبــار واملركــزات اللونيــة واألصبــاغ واملطبوعــات املختلفــة لوجــود مطبعــة حديثــة وفــي 
الصناعــات التعدينيــة اســتهدفت الشــركة االســتغالل للثــروة املعدنيــة فــي البــالد مــن خامــات معدنيــة أو مخلفــات مدنيــة وللشــركة عــدة 
أنشــطة فــي هــذا املجــال ابتــدأ مــن فتــح املناجــم واســتخراج الخامــات املعدنيــة وتنقيتهــا وتركيزهــا وتســويقها إلــى الجهــات املســتفيدة واهــم 
هــذه املنتجــات هــي الرمــال بكافــة أنواعهــا ) رمــال الســيليكا ورمــال املرشــحات ورمــال الثرمســتون ورمــال الحاملــة للفلدســبار وأطيــان الفلنــت 
والكاؤولــن والبورســلينيات وصخــور البوكســايت والبنتونايــت وامللــح الصناعــي املغســول واملطحــون واملحاليــل امللحيــة إلخمــاد وإصــالح اآلبــار 

النفطيــة ونشــاط التعديــن الحــراري املعنــي بإنتــاج معــدن الســيليكون وكاربيــد الكاليســيوم ومســحوق وســبائك األملنيــوم ( .  

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق35م2اللباد االسفلتي البوليميري1

مطابقمتحقق34طنقير االكساء املطور)قير االساس(2

مطابقمتحقق36طنالطالءات)البرايم كوت(3

مطابقمتحقق52م2الكات باك بانواعه/غير نمطي4

5
قير التسطيح بانواعه/ غير 

نمطي
مطابقمتحقق60طن

مطابقمتحقق30طنالفلنكوت غير نمطي6

مطابقمتحقق53طناملضافات الخرسانية7

املاستك الحار بانواعه/ غير 8
نمطي

مطابقمتحقق41طن

مطابقمتحقق40طننوفوالك9

مطابقمتحقق50طنالكيد رزن10

11P.V.Aمطابقمتحقق80طن

مطابقمتحقق30طنالوارنيش املخفف12

مطابقمتحقق76م2املحاليل امللحيه / مصنع الثغر13
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اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق90لترطالء صناعي14

مطابقمتحقق100لتربويه زيتي15

مطابقمتحقق68طنصوف صخري مغلف بالورق16

17
صوفصخري مغلف باالملنيوم 

فويل
مطابقمتحقق54طن

18
صوف صخري مغلف باملشبك 

املعدني
مطابقمتحقق42طن

مطابقمتحقق62طنالواح صوف صخري19

مطابقمتحقق55طنصوف صخري سائب20

21
املضافات الكيمياوية للمياه 

الصناعية
مطابقمتحقق72طن

مطابقمتحقق99طنالسماد الصلب والسائل22

مطابقمتحقق97م2األمالح والغازات23

24NaClمطابقمتحقق98طن

مطابقمتحقق100طنالبارايت25

26Biocide مطابقمتحقق100طن

27NaOHمطابقمتحقق36طن

مطابقمتحقق98طنرافع اللزوجة28

مطابقمتحقق100طنامللح الصناعي / سماوة29

مطابقمتحقق97طنامللح الصناعي / بصرة30

مطابقمتحقق97طنامللح الخام / بصرة31

مطابقمتحقق99طنحديد الحسينيات32
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اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

33
رمال السليكا للزجاج 

مطابقمتحقق99طنوالسيراميك

مطابقمتحقق99طنرمال السليكا للسمنت االبيض34

مطابقمتحقق99طنرمال السليكا للسمنت االسود35

مطابقمتحقق99طنرمال السليكا للسباكة36

مطابقمتحقق99طنالبوكسايت37

مطابقمتحقق99طنالرمل القياسي38

مطابقمتحقق99طنالفلنت39

مطابقمتحقق99طنحديد جبد العبد40

مطابقمتحقق99طنالكاؤولن االبيض41

42
مطابقمتحقق99طنالكاؤولن امللون

مطابقمتحقق99طنالكاؤولن الصوفي43

مطابقمتحقق85طنالرمال الحاملة للفلدسبار44

مطابقمتحقق99طنالبنتونايت الكالسيومي املنتج45

مطابقمتحقق99طنالبنتونايت الخام46

47
مطابقمتحقق67طنمسحوق االملنيوم القشري

48
مطابقمتحقق69طنمصبوبات االملنيوم
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شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية واملبيدات

شــركة الفــرات العامــة للصناعــات الكيمياويــة واملبيــدات هــي أحــدى شــركات وزارة الصناعــة واملعــادن التــي تأسســت عــام )1967( واملصانــع 
الكيمياويــة تعتبــر أحــد املصانــع الرئيســية التابعــة لهــذه الشــركة والتــي تقــوم بأنتــاج املــواد الكيمياويــة التاليــة :-

1. الصودا كاوية
NaOH( .2 ( الكلور سائل

CL2( .3 ( حامض هيدروكلوريك
HCL( .4 ( هايبو كلورات الصوديوم

Naocl( .5 ( حامض الكبريتيك املركز
H)SO- ( .6 ( حامض البطاريات

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق100طنحامض الكبريتيك املركز1

مطابقمتحقق100طنحامض الكبريتيك املخفف2

مطابقمتحقق98طنطارد االفاعي3

مطابقمتحقق99طنكبريت زراعي4

مطابقمتحقق99طنكيموكسيل5

مطابقمتحقق98طنكيموباف6
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الشركة العامة للصناعات املطاطية واالطارات

الشــركة العامــة للصناعــات املطاطيــة واالطــارات الكائــن مقرهــا فــي محافظــة النجــف االشــرف ــــ ناحيــة الحيدريــة هــي احــدى تشــكيالت 
وزارة الصناعــة واملعــادن املتخصصــة فــي مجــال الصناعــات املطاطيــة وهدفهــا املســاهمة فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي فــي مجــال تصنيــع 
االطــارات واالنابيــب مختلفــة االحجــام واالنــواع ومنتجــات املطــاط بنوعيــه الطبيعــي والصناعــي بموجــب املواصفــات املعتمــدة وممــا يحقــق 
ــركتن  ــج الش ــد دم ــام 2015 بع ــركة ع ــذه الش ــت ه ــات . تأسس ــذه املنتوج ــن ه ــوق م ــة الس ــن حاج ــزء م ــد ج ــة وس ــط التنمي ــداف خط اه

التاليتــن :ــ
ــاز  ــي بامتي ــار عراق ــت اول اط ــام 1974 وانتج ــها ع ــم تأسيس ــية ت ــة القادس ــي محافظ ــة ف ــة الكائن ــات املطاطي ــة للصناع ــركة العام 1ــــ الش
ــي عــام 1978 تتخصــص هــذه الشــركة بإنتــاج اطــارات الحمــل مــن النــوع ) النســيجي ( املســتخدمة ملركبــات  مــن الشــركة االيطاليــة برل

ــرات . ــارات الطائ ــى اط ــة ال ــة اضاف ــرارات الزراعي ــارات الج ــات واط ــاحنات واللوري الش
2ــــ الشــركة العامــة لصناعــة االطــارات الكائنــة فــي محافظــة النجــف ــــ ناحيــة  الحيدريــة  تــم تأسيســها عــام   1994 فــي ضــوء تشــغيل 
املرحلــة االولــى مــن مشــروع االطــارات وبــدأت االنتــاج عــام 1995 وهــي مصممــة ال نتــاج االطــارات الشــعاعية )الراديــال ( وملختلــف املركبات 

)الصالــون ، الحمــل املتوســط ، الحمــل الثقيــل ، الزراعــي ( بموجــب املســلك التكنولوجــي للشــركة البريطانيــة ــــ دنلــوب.
تضم الشركة العامة لصناعات املطاطية واالطارات ثالثة مصانع انتاجية /

ــ مصنع اطارات الديوانية الكائن في محافظة الديوانية
ــ مصنع اطارات بابل الكائن في محافظة النجف االشرف ــ ناحية الحيدرية ) مقر الشركة (

ــ مصنع املنتجات املطاطية الكائن في مركز محافظة النجف االشرف ــ حي عدن )املنطقة الصناعية 

اسم املنتج )الشركة(ت
نسبة القيمة وحدة القياس

املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

إطارات السيارات الصالون/ بابل ) 1
الرديال (

مطابقمتحقق66عدد

مطابقمتحقق35عددالخراطيم2

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني ) 32

الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة

الشركة العامة للصناعات التعدينية

أحــدى تشــكيالت وزارة الصناعــة والمعــادن وهــي شــركة ذات اســتقالل مالــي وإداري ‘ وللشــركة هويتــان 
صناعيتــان األولــى فــي مجــال الصناعــات الكيمياويــة والثانيــة فــي مجــال التعديــن .ففــي الصناعــات 
ــاء  ــات البن ــال كيمياوي ــي مج ــا ف ــاالت ‘ أم ــدة مج ــي ع ــات وف ــن المنتج ــددة م ــواع متع ــج أن ــة تنت الكيمياوي
الحديــث تنتــج اللبــاد البوليمــري االســفلتي وقيــر إكســاء الطــرق المطــور وجميــع منتجــات العــزل المائــي ذات 
األســاس االســفلتي والصــوف الصخــري الــذي يســتخدم فــي العــزل الحــراري للخزانــات واألنابيــب باإلضافــة 
إلــى المضافــات الخرســانية تنتــج الشــركة الراتنجــات الصناعيــة وتــزود القطــاع العــام والخــاص بالمــواد 
األوليــة األساســية لصناعــة األصبــاغ واألحبــار واللواصــق والفايبــر كالس والنوفــالك باإلضافــة إلــى إنتاجهــا 
إلــى األحبــار والمركــزات اللونيــة واألصبــاغ والمطبوعــات المختلفــة لوجــود مطبعــة حديثــة وفــي الصناعــات 
التعدينيــة اســتهدفت الشــركة االســتغالل للثــروة المعدنيــة فــي البالد مــن خامــات معدنية أو مخلفــات مدنية 
وللشــركة عــدة أنشــطة فــي هــذا المجــال ابتــدأ مــن فتــح المناجــم واســتخراج الخامــات المعدنيــة وتنقيتهــا 
وتركيزهــا وتســويقها إلــى الجهــات المســتفيدة واهــم هــذه المنتجــات هــي الرمــال بكافــة أنواعهــا ( رمــال 
ــن  ــت والكاؤولي ــان الفلن ــبار وأطي ــة للفلدس ــال الحامل ــتون ورم ــال الثرمس ــحات ورم ــال المرش ــيليكا ورم الس
المغســول والمطحــون والمحاليــل  البوكســايت والبنتونايــت والملــح الصناعــي  والبورســلينيات وصخــور 
الملحيــة إلخمــاد وإصــالح اآلبــار النفطيــة ونشــاط التعديــن الحــراري المعنــي بإنتــاج معــدن الســيليكون 

ــوم ) . ــبائك األلمني ــحوق وس ــيوم ومس ــد الكاليس وكاربي

شركات وزارة الصناعة والمعادن
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الشركة العامة للصناعات التعدينية

أحــدى تشــكيالت وزارة الصناعــة والمعــادن وهــي شــركة ذات اســتقالل مالــي وإداري ‘ وللشــركة هويتــان 
صناعيتــان األولــى فــي مجــال الصناعــات الكيمياويــة والثانيــة فــي مجــال التعديــن .ففــي الصناعــات 
ــاء  ــات البن ــال كيمياوي ــي مج ــا ف ــاالت ‘ أم ــدة مج ــي ع ــات وف ــن المنتج ــددة م ــواع متع ــج أن ــة تنت الكيمياوي
الحديــث تنتــج اللبــاد البوليمــري االســفلتي وقيــر إكســاء الطــرق المطــور وجميــع منتجــات العــزل المائــي ذات 
األســاس االســفلتي والصــوف الصخــري الــذي يســتخدم فــي العــزل الحــراري للخزانــات واألنابيــب باإلضافــة 
إلــى المضافــات الخرســانية تنتــج الشــركة الراتنجــات الصناعيــة وتــزود القطــاع العــام والخــاص بالمــواد 
األوليــة األساســية لصناعــة األصبــاغ واألحبــار واللواصــق والفايبــر كالس والنوفــالك باإلضافــة إلــى إنتاجهــا 
إلــى األحبــار والمركــزات اللونيــة واألصبــاغ والمطبوعــات المختلفــة لوجــود مطبعــة حديثــة وفــي الصناعــات 
التعدينيــة اســتهدفت الشــركة االســتغالل للثــروة المعدنيــة فــي البالد مــن خامــات معدنية أو مخلفــات مدنية 
وللشــركة عــدة أنشــطة فــي هــذا المجــال ابتــدأ مــن فتــح المناجــم واســتخراج الخامــات المعدنيــة وتنقيتهــا 
وتركيزهــا وتســويقها إلــى الجهــات المســتفيدة واهــم هــذه المنتجــات هــي الرمــال بكافــة أنواعهــا ( رمــال 
ــن  ــت والكاؤولي ــان الفلن ــبار وأطي ــة للفلدس ــال الحامل ــتون ورم ــال الثرمس ــحات ورم ــال المرش ــيليكا ورم الس
المغســول والمطحــون والمحاليــل  البوكســايت والبنتونايــت والملــح الصناعــي  والبورســلينيات وصخــور 
الملحيــة إلخمــاد وإصــالح اآلبــار النفطيــة ونشــاط التعديــن الحــراري المعنــي بإنتــاج معــدن الســيليكون 

ــوم ) . ــبائك األلمني ــحوق وس ــيوم ومس ــد الكاليس وكاربي

شركات وزارة الصناعة والمعادن
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الشركة العامة للصناعات املطاطية واالطارات / مصنع تدوير االطارات
 املستهلكة-الديوانية

اسم املنتج )الشركة(ت
نسبة القيمة وحدة القياس

املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1
الحبيبات)مثروم االطارات 

املستهلكة(
طن

72
مطابقمتحقق

طنزيوت الوقود2
74

مطابقمتحقق

االرضيات املطاطية من مثروم 3
االطارات املستهلكة

م2
94

مطابقمتحقق

متراملطبات املطاطية4
98

مطابقمتحقق

5
    االسالك الحديدية ) مخلفات 

االطارات(
طن

39
مطابقمتحقق

6
اسود الكاربون من تدوير 

االطارات املستهلكة
طن

48
مطابقمتحقق
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الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة

الشركة العامة للصناعات المطاطية واإلطارات

الشــركة العامــة للصناعــات المطاطيــة واالطــارات الكائــن مقرهــا فــي محافظــة النجــف االشــرف ــــ ناحيــة 
الحيدريــة هــي احــدى تشــكيالت وزارة الصناعــة والمعــادن المتخصصــة فــي مجــال الصناعــات المطاطيــة 
وهدفهــا المســاهمة فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي فــي مجــال تصنيــع االطــارات واالنابيــب مختلفــة االحجــام 
واالنــواع ومنتجــات المطــاط بنوعيــه الطبيعــي والصناعــي بموجــب المواصفــات المعتمــدة وممــا يحقــق 
اهــداف خطــط التنميــة وســد جــزء مــن حاجــة الســوق مــن هــذه المنتوجــات . تأسســت هــذه الشــركة عــام 

2015 بعــد دمــج الشــركتين التاليتيــن :ـ
ــة فــي محافظــة القادســية تــم تأسيســها عــام 1974  1 - الشــركة العامــة للصناعــات المطاطيــة الكائن
وانتجــت اول اطــار عراقــي بامتيــاز مــن الشــركة االيطاليــة برلــي عــام 1978 تتخصــص هــذه الشــركة 
بإنتــاج اطــارات الحمــل مــن النــوع ( النســيجي ) المســتخدمة لمركبــات الشــاحنات واللوريــات واطــارات 

الجــرارات الزراعيــة اضافــة الــى اطــارات الطائــرات .
ـــ ناحيــة  الحيدرية  تم تأسيســها عام    2 - الشــركة العامــة لصناعــة االطــارات الكائنــة فــي محافظــة النجــفـ 
1994 فــي ضــوء تشــغيل المرحلــة االولــى مــن مشــروع االطــارات وبــدأت االنتــاج عــام 1995 وهــي 
مصممــة ال نتــاج االطــارات الشــعاعية (الراديــال ) ولمختلــف المركبــات (الصالــون ، الحمــل المتوســط ، 

الحمــل الثقيــل ، الزراعــي ) بموجــب المســلك التكنولوجــي للشــركة البريطانيــة ــــ دنلــوب.
تضم الشركة العامة لصناعات المطاطية واالطارات ثالثة مصانع انتاجية:

- مصنع اطارات الديوانية الكائن في محافظة الديوانية
- مصنع اطارات بابل الكائن في محافظة النجف االشرف ــ ناحية الحيدرية ( مقر الشركة )

- مصنــع المنتجــات المطاطيــة الكائــن فــي مركــز محافظــة النجــف االشــرف ــــ حــي عــدن (المنطقــة 
الصناعيــة

شركات وزارة الصناعة والمعادن

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
37( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

1
إطارات السيارات الصالون

بابل ( الرديال )
جيد جدامتحقق86متحقق25عدد

2
إطارات السيارات الزراعي

بابل ( الرديال )
جيد جدامتحقق93متحقق26عدد

3
إطارات السيارات / الديوانية

( التقليدية )
جيد جدامتحقق97متحقق25عدد

جيد جدامتحقق95متحقق27طنمطاط معاد الحيوية4

جيد جدامتحقق89متحقق27طنمطحون المطاط5

جيد جدامتحقق83متحقق25لفةالصوندات6

جيد جدامتحقق83متحقق35عددالخراطيم7

جيد جدامتحقق83متحقق27عددالسلع المطاطية8
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الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة

الشركة العامة للصناعات المطاطية واإلطارات

الشــركة العامــة للصناعــات المطاطيــة واالطــارات الكائــن مقرهــا فــي محافظــة النجــف االشــرف ــــ ناحيــة 
الحيدريــة هــي احــدى تشــكيالت وزارة الصناعــة والمعــادن المتخصصــة فــي مجــال الصناعــات المطاطيــة 
وهدفهــا المســاهمة فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي فــي مجــال تصنيــع االطــارات واالنابيــب مختلفــة االحجــام 
واالنــواع ومنتجــات المطــاط بنوعيــه الطبيعــي والصناعــي بموجــب المواصفــات المعتمــدة وممــا يحقــق 
اهــداف خطــط التنميــة وســد جــزء مــن حاجــة الســوق مــن هــذه المنتوجــات . تأسســت هــذه الشــركة عــام 

2015 بعــد دمــج الشــركتين التاليتيــن :ـ
ــة فــي محافظــة القادســية تــم تأسيســها عــام 1974  1 - الشــركة العامــة للصناعــات المطاطيــة الكائن
وانتجــت اول اطــار عراقــي بامتيــاز مــن الشــركة االيطاليــة برلــي عــام 1978 تتخصــص هــذه الشــركة 
بإنتــاج اطــارات الحمــل مــن النــوع ( النســيجي ) المســتخدمة لمركبــات الشــاحنات واللوريــات واطــارات 

الجــرارات الزراعيــة اضافــة الــى اطــارات الطائــرات .
ـــ ناحيــة  الحيدرية  تم تأسيســها عام    2 - الشــركة العامــة لصناعــة االطــارات الكائنــة فــي محافظــة النجــفـ 
1994 فــي ضــوء تشــغيل المرحلــة االولــى مــن مشــروع االطــارات وبــدأت االنتــاج عــام 1995 وهــي 
مصممــة ال نتــاج االطــارات الشــعاعية (الراديــال ) ولمختلــف المركبــات (الصالــون ، الحمــل المتوســط ، 

الحمــل الثقيــل ، الزراعــي ) بموجــب المســلك التكنولوجــي للشــركة البريطانيــة ــــ دنلــوب.
تضم الشركة العامة لصناعات المطاطية واالطارات ثالثة مصانع انتاجية:

- مصنع اطارات الديوانية الكائن في محافظة الديوانية
- مصنع اطارات بابل الكائن في محافظة النجف االشرف ــ ناحية الحيدرية ( مقر الشركة )

- مصنــع المنتجــات المطاطيــة الكائــن فــي مركــز محافظــة النجــف االشــرف ــــ حــي عــدن (المنطقــة 
الصناعيــة

شركات وزارة الصناعة والمعادن

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
37( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
االتحادية والجهات غير المرتبطــة بوزارة والمحافظات

1
إطارات السيارات الصالون

بابل ( الرديال )
جيد جدامتحقق86متحقق25عدد

2
إطارات السيارات الزراعي

بابل ( الرديال )
جيد جدامتحقق93متحقق26عدد

3
إطارات السيارات / الديوانية

( التقليدية )
جيد جدامتحقق97متحقق25عدد

جيد جدامتحقق95متحقق27طنمطاط معاد الحيوية4

جيد جدامتحقق89متحقق27طنمطحون المطاط5

جيد جدامتحقق83متحقق25لفةالصوندات6

جيد جدامتحقق83متحقق35عددالخراطيم7

جيد جدامتحقق83متحقق27عددالسلع المطاطية8

اسم المنتج (الشركة)ت
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شركة ابن ماجد العامة

شــركة متخصصــة بتصنيــع املعــدات الهندســية الثقيلــة لســد متطلبــات شــركات القطــاع النفطــي باإلضافــة الــى كال مــن قطــاع الكهربــاء 
والقطــاع الصناعــي  مــع تخصصهــا بتصنيــع الســفن البحريةوالقطــع النهريــة والســدود الحديديــة  تخصصهــا  بتصنيــع الهيــاكل والجســور 
ــات التشــييد أملوقعــي وإعــادة  ــة لتنفيــذ عملي ــة الالزم ــات البشــرية والخبــرة الفني ــك الشــركة كافــة اإلمكاني ــة . تمتل واملقاطــع الحديدي

التأهيــل للمشــاريع النفطيــة ,محطــات القــدرة الكهربائيــة ,الجســور الحديديــة واملنصــات الحديديــة لتصديــر النفــط
تأسســت شــركة ابــن ماجــد العامــة فــي عــام 1990شــيدت بواســطة الشــركات العراقيــة  وجهــزت ملــدة ســنتن باملكائــن واملعــدات املســتوردة 

مــن خــارج العــراق
التوســعات واالضافــات للشــركة هــي :انشــاء مصنــع لتصنيــع املبــادالت الحراريــة -صيانــة وتصليــح املكائــن واملعــدات للجهــات كمكائــن الدرفلــة  

والكرينات
الطاقــة التصميميــة االنتاجيــة للشــركة كانــت )5000(طــن حديــد ســنويا ازدادت الــى )7000(طــن  ســنويا توقفــت الشــركة للفتــرة مــن 
	-(((-((((( بســبب العمليــات العســكرية التــي حدثــت فــي ((((/(/(( وعمليــات الســلب والنهــب التــي رافقتهــا تقــع الشــركة بالقــرب 
مــن مركــز مدينــة  محافظــة البصــرة بحوالــي 600 كــم جنــوب العــراق .املســاحة الكليــة )91108( م2 تشــمل )20500( م2 مشــغولة للمصانــع 

واالدارة.

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1
مطابقمتحقق74طنخزانات

مطابقمتحقق88طنهياكل ومقاطع حديدية وجسور2

مطابقمتحقق98طناوعية ضغطية3

مطابقمتحقق91طنمبادالت حرارية4

5
مطابقمتحقق99طنوحدات نهرية وبحرية وحربية

محطات ضخ عائمة مع انابيب 6
	HDPE( وملحقات االنابيب 

وانابيب الدكتايل

مطابقمتحقق92طن

مطابقمتحقق71طنتنفيذ موقعي7

مطابقمتحقق88طنمنتجات فايبر كالس8

مطابقمتحقق99طنمنتجات فايبر زوارق9
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الشركة العامة للحديد والصلب

ــواع مختلفــة مــن الحديــد  ــوزارة الصناعــة واملعــادن تنتــج ان شــركة مختصصــة بصناعــة الحديــد وتعتبــر مــن اعــرق الشــركات التابعــة ل
اهمهــا ))حديــد التســليح املحــزز , حديــد التســليح االملــس, حديــد الزاويــة , حديــد الراســطة , حديــد شــليمان , حديــد ســاقية(( اضافــة الــى 

االنابيــب الحديديــة العاريــة واالنابيــب الحديديــة املغلفــة .
معامل الشركة 

-( معمل الصلب
-( معمل الدرفلة

-( الخدمات الهندسية
-- معمل الحديد االسفنجي

-( معمل االنابيب الحديدية
-( السيطرة النوعية واملختبرات

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق98طنانابيب حديدية ملحومة حلزونيا1

مطابقمتحقق44طنللحام وتشغيل امليكانيكي2

3
مضخات اروائية مختلفة االنواع 

واالحجام والسعات
مطابقمتحقق30طن
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الشركة العامة لصناعة السيارات واملعدات
إحــدى شــركات وزارة الصناعــة واملعــادن تأسســت فــي ســنة 1976 فــي مدينــة اإلســكندرية التــي تقــع 50 كــم جنوب بغــداد لتكــون متخصصة 
فــي تجميــع الشــاحنات اســتنادا للعقــود الفنيــة املبرمــة مــع شــركة ســافيم الفرنســية وشــركة ســكانيا الســويدية وانتــاج الحافــالت اســتنادا 

إلــى عقــد تصنيــع أبــدان الحافــالت مــع شــركة ايــكاروس الهنغاريــة. وتقــوم الشــركة ومنــذ عــام 1976 بالعديــد مــن النشــاطات ومــن أهمهــا
. تجميع الشاحنات )((-(( طن, )((-((( طن -

 تصنيع بدن الحافلة )بن املدن,داخل املدن,املتوسطة(
إنتــاج الحافــالت والشــاحنات قــد توقــف بســبب ظــروف الحصــار االقتصــادي الســابق.في عــام 2000 فــان الشــركة أعــادت نشــاطها فــي إنتــاج 

الحافــالت والشــاحنات وكاالتــي :
• .  حافالت مصنعة على شواصي نوع ايفيكو 

• .  حافالت مصنعة على شواصي نوع مرسيدس 520 
• .  حافالت مصنعة على شواصي نوع مرسيدس 1636

k124IB . حافالت مصنعة على شواصي سكانيا •
L94 . حافالت مصنعة على شواصي نوع سكانيا •

•   خمسة وسبعون شاحنة نوع رأس تريله وشاحنة قالبة 
• فــي عــام 2000 تــم نقــل نشــاطات مصنــع األبــدان مــن الشــركة العامــة للصناعــات امليكانيكيــة إلــى الشــركة العامــة لصناعــة الســيارات 

واملعــدات

اسم املنتج )الشركة(ت
نسبة القيمة وحدة القياس

املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق33عددابدان قالبة متنوعه1

مطابقمتحقق30عددبدن نصف اانبوبي ويبر2

مطابقمتحقق33عددبدن ثابت متنوع3

مطابقمتحقق30عددابدان ورشة صيانة وادامة متنقلة4

5
صهاريج مختلفة )(((((-((((( 

لتر
مطابقمتحقق30عدد

مطابقمتحقق32عددمسحوبة قالبة ويبر21  م63

مطابقمتحقق32عددمسحوبة قالبة مايلر 21م73

8
مسحوبات مختلفة )36 طن- 45 

طن(
مطابقمتحقق32عدد

9
مسحوبة للوودر )35 طن - 70 

طن (
مطابقمتحقق32عدد

مطابقمتحقق33عددتصنيع كرافانات محتلفة القياس10

مطابقمتحقق32عددشاصي شاحنة رينو 6*114
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اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق33عددشاصي شاحنة رينو 2*124

13
شاحنات مختلفة ) عقود 

مشاركة(
مطابقمتحقق32عدد

مطابقمتحقق32عددشاحنات ازوز   )عقود مشاركة(14

15
معدة عجلة صاروخية )10000( 

لتر )معدة فقط(
مطابقمتحقق34عدد

16
معدة سحب مياه ثقيلة مختلفة 

السعه )معدة فقط(
مطابقمتحقق32عدد

17
ابدان ثابتة مع كرينات جانبية 

مختلفة )معدة فقط(
مطابقمتحقق33عدد

18
معدة كابسة نفايات مختلفة 

السعه واالحجام   )معدة فقط(
مطابقمتحقق34عدد

مطابقمتحقق33عددمعدة خباطة 7 م3  )معدة فقط(19

مطابقمتحقق33عددكرين انقاذ 30 طن20

21
معدة كانسة شوارع مختلفة 

السعة  )معده فقط(
مطابقمتحقق31عدد

22
مقطورة ماء ووقود سعه 5000 

لتر)عقود مشاركة(
مطابقمتحقق33عدد

23
ابدان قالبة وثابتة )عقود 

مشاركة(
مطابقمتحقق33عدد

24
ابدان كرينات مختلفة 

الحموالت)عقود مشاركة(
مطابقمتحقق32عدد

25
معدات ازاحة التربة  )عقود 

مشاركة(
مطابقمتحقق33عدد

26
صهاريج متنوعه  )عقود 

مشاركة(
مطابقمتحقق30عدد

27
مسحوبات مختلفة   )عقود 

مشاركة(
مطابقمتحقق32عدد

28
عجالت اطفاء مختلفة السعه  

)عقود مشاركة(
مطابقمتحقق30عدد

29
تدريع سيارات مصفحة  )عقود 

مشاركة(
مطابقمتحقق34عدد

مطابقمتحقق34عددرافعات انارة  )عقود مشاركة(30
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اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

31
سيارات اسعاف مختلفة )عقود 

مشاركة(
مطابقمتحقق34عدد

32
رافعات شوكية مختلفة )عقود 

مشاركة(
مطابقمتحقق33عدد

33
تجميع سيارات الصالون  )عقود 

مشاركة(
مطابقمتحقق33عدد

34
تجميع سيارات حقلية  )عقود 

مطابقمتحقق34عددمشاركة(

مطابقمتحقق34عددتجميع سيارات SUV) مشاركة(35

مطابقمتحقق33عددحافالت مختلفة )عقود مشاركة(36

37
بطاريات مختلفة االمبير )-((

)))-))-)))-)))-))-))
مطابقمتحقق34عدد

مطابقمتحقق31لترماء مقطر38

39
ساحبات زراعية نيو هوالند 

)عقود مشاركة(
مطابقمتحقق33عدد

40
ساحبات زراعية ماسي فوركسن 

)عقود مشاركة(
مطابقمتحقق35عدد

41
حاصدات زراعية CNH )عقود 

مشاركة(
مطابقمتحقق32عدد

42
حاصدات زراعية ماسي فوركسن  

)عقود مشاركة(
مطابقمتحقق31عدد

43
عربة زراعية قالبة محتلفة 

االنواع
مطابقمتحقق33عدد

مطابقمتحقق36عددمحراث ثالثي44

مطابقمتحقق33عددعازقة نابضية45

مطابقمتحقق31عددالة تسوية التربة46

مطابقمتحقق33عدداملحراث الثالثي الحفار47

مطابقمتحقق32عددفاتحة سواقي48

مطابقمتحقق30عددامشاط قرصية49
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اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق33عددمرازة ثالثية50

51
منظومة ري بالرش املحوري 

ملساحات مختلفة
مطابقمتحقق33عدد

مطابقمتحقق31عددمنظومة ري بالرش املتحرك52

مطابقمتحقق34عددمنظومة ري بالرش الثابت53

54
مصبوبات اهينية مختلفة 

القياس
مطابقمتحقق34عدد

مطابقمتحقق30عددبيت بالستيكي مع املضخة55

مطابقمتحقق31عددابراج نقل الطاقة الكهربائية56

مطابقمتحقق33عدداعمدة كهربائية مختلفة57

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني ) 44

الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة

الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات

إحــدى شــركات وزارة الصناعــة والمعــادن تأسســت فــي ســنة 1976 فــي مدينــة اإلســكندرية التــي تقــع 
50 كــم جنــوب بغــداد لتكــون متخصصــة فــي تجميــع الشــاحنات اســتنادا للعقــود الفنيــة المبرمــة مــع 
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ومــن أهمهــا
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. تصنيع بدن الحافلة (بين المدن,داخل المدن,المتوسطة)
ــاج الحافــالت والشــاحنات قــد توقــف بســبب ظــروف الحصــار االقتصــادي الســابق.في عــام 2000  إنت
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L94 . حافالت مصنعة على شواصي نوع سكانيا •
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الشركة العامة للصناعات الفوالذية
هــي أحــدى تشــكيالت وزارة الصناعــة واملعــادن وهــي مــن الشــركات الرائــدة  فــي الســوق العراقــي فــي مجــال اختصاصها تشــكلت هذه الشــركة 
مــن دمــج شــركة نصــر العامــة التــي تأسســت بتاريــخ ((/(/(((( تحــت اســم املجمــع الصناعــي فــي التاجــي بموجــب قانــون الشــركات رقــم 
	66( لســنة 1965 مــع شــركة الصمــود العامــة التــي تأسســت عــام 1995 حيــث مارســت الشــركتان نشــاطهما اإلنتاجــي ضمــن نطــاق األهــداف 
العامــة املحــددة بهمــا واملتمثــل بـــ )  اعمــدة كهربائيــة مــدورة و مغلونــة اعمــدة كهربائيــة مشــبكة ، هيــاكل حديديــة، مســبوكات حديديــة 
ــات وزارات  ــم احتياج ــد معظ ــتطاعت ان تس ــاالت... ( واس ــة واالتص ــة الكهربائي ــل الطاق ــراج نق ــات مختلفة،اب ــرية، مطروق ــات جس ، كرين

الدولــة والدوائــر الغيــر مرتبطــة بــوزارات والقطــاع الخــاص مــن خــالل معاملهــا املدرجــة أدنــاه :-
-( معمل الصلب الخاص والعدد املركزي 

-( معمل الهياكل الحديدية 
-( مصنع الكرينات واالبراج والغلونة 

-- مصنع ذو الفقار 
-( مصنع الطرق والسباكة الثقيلة

-( معمل الخدمات املركزية

اسم املنتج )الشركة(ت
نسبة القيمة وحدة القياس

املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1
األعمدة املدورة املغلونة بطول  ) 

((،(( متر
مطابقمتحقق76طن

2
األعمدة املشبكة املغلونة بطول 

	9،- -(-((( متر
مطابقمتحقق75طن

مطابقمتحقق71طنابراج نقل الطاقة الكهربائية3

مطابقمتحقق78عدداألختام  البالستيكية4

مطابقمتحقق97طنمسبوكات الصلب5

مطابقمتحقق79طنهياكل حديدية6

مطابقمتحقق46عدداعمدة انارة مضلعة7

مطابقمتحقق50م 2غلونة مقاطع8

مطابقمتحقق64طنكرينات جسرية9

مطابقمتحقق61عددمطروقات مغلقة10

مطابقمتحقق40عدد املرشات الزراعية11

مطابقمتحقق40طنالسياج الواقي12

مطابقمتحقق40طنالسالسل املعدنية13

مطابقمتحقق70لتراوكسجن سائل او  غاز14
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43( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني )

المنتجــات الوطنيــة الملــزم شــرائها من قبل الــوزارات 
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الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية
ــدف  ــد تهــ ــن الولي ــداء واب ــركات الف ــج ش ــالل دم ــن خ ــي ((((/((/(( م ــكلت ف ــادن تش ــة واملع ــات وزاره الصناع ــدى مؤسس ــركتنا اح ان ش

ــالث  ــة الثــ ــالل مصانعهــا الرئيسيــ ــال اختصاصهــا مــن خـــ ــة رصينــة فــي مجــــ ــة الــى بنــاء قاعــدة صناعيــة وطنيــة متكامل الشركـــ
• مصنع الهيدروليك

• مصنع امليكانيك والكهرباء
وذلــك باســتثمار و تطويــر املــوارد البشــرية واملاديــة املتاحــة مــن أجــل تقديــم منتــج وطنــي يغطــي حاجــة الســوق املحليــة  كمرحلــة أولـــى 
ويحقــق القــدرة علــى التنافــس مــع املنتجــات االجنبيــة املماثلــة فــي االســواق العامليــة تتنــــــوع منتجــات الشركـــــــة التــي تعبر عــــن هويتها 

فــي مجــال املعــدات امليكانيكيــة والكهربائيــة والهيدروليكيــة والبالستيكيــــة تبعــــًا ملتطلبــات الســوق وحاجــة الزبائن 

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق30عددعربة نقل القابلو1

مطابقمتحقق32عددرافعة حاوية النفايات2

3

مكبس هيدروليك ثابت 
ومتحرك

مطابقمتحقق30عدد

4
مطابقمتحقق65عددمخمد السيارات

مطابقمتحقق32عددمنظومات هيدروليكية مختلفة5

مطابقمتحقق30عددهياكل بيوت زجاجية6

مطابقمتحقق43عددكرفانات مدولبة7

مطابقمتحقق34عددكرفانات ثابتة8

مطابقمتحقق31عددتجميع مولدات مختلفة السعات9

10
خزانات ومقطورات مختلفة 

االحجام
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مطابقمتحقق30عددكابينات رجال املرور11

مطابقمتحقق30عددمرشة املبيدات الزراعية12

مطابقمتحقق30عددكواتم املولدات13

مطابقمتحقق35عددمظالت انتظار املواطنن14

مطابقمتحقق30عددكابسة النفايات 8 م((- م15
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العربات الطبية املتعددة 21
االغراض

مطابقمتحقق33عدد

مطابقمتحقق30عدداجهزة التعقيم الطبية املركزية22
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مطابقمتحقق30طناسالك شائكة29
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مطابقمتحقق35م2
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70
تصنيع وانشاء  وتأهيل وصيانة 

مطابقمتحقق30عددالخزانات ذات السعات العالية
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75
كابينة تعفير رباعية حديد 

لالشخاص ) تقليدية (
مطابقمتحقق30عدد

76
كابينة تعفير مزدوجة حديد 

لالشخاص ) تقليدية(
مطابقمتحقق33عدد

77
كابينة تعفير مفردة حديد 

لالشخاص ) تقليدية(
مطابقمتحقق33عدد

78
كابينة تعفير املنيوم مفردة 

لالشخاص ) تقليدية(
مطابقمتحقق32عدد

مطابقمتحقق33عددكابينة تعفير ذكية لالشخاص79

مطابقمتحقق30عددجهاز تعفير يدودي80

مطابقمتحقق30عددعجلة تخطيط الشوارع81

مطابقمتحقق32عددضاغطة الهواء82

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني ) 40

الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة

الشركة العامة للصناعات الفوالذية

هــي أحــدى تشــكيالت وزارة الصناعــة والمعــادن وهــي مــن الشــركات الرائــدة  فــي الســوق العراقــي 
ــخ  ــت بتاري ــي تأسس ــة الت ــر العام ــركة نص ــج ش ــن دم ــركة م ــذه الش ــكلت ه ــا تش ــال اختصاصه ــي مج ف
1981/9/15 تحــت اســم المجمــع الصناعــي فــي التاجــي بموجب قانون الشــركات رقم (66) لســنة 1965 
مــع شــركة الصمــود العامــة التــي تأسســت عــام 1995 حيــث مارســت الشــركتان نشــاطهما اإلنتاجــي 
ضمــن نطــاق األهــداف العامــة المحــددة بهمــا والمتمثــل بـــ (  اعمــدة كهربائيــة مــدورة و مغلونــة اعمــدة 
ــراج  ــات جســرية، مطروقــات مختلفة،اب ــة ، كرين ــة، مســبوكات حديدي ــاكل حديدي ــة مشــبكة ، هي كهربائي
نقــل الطاقــة الكهربائيــة واالتصــاالت... ) واســتطاعت ان تســد معظــم احتياجــات وزارات الدولــة والدوائــر 

الغيــر مرتبطــة بــوزارات والقطــاع الخــاص مــن خــالل معاملهــا المدرجــة أدنــاه :-

1 - معمل الصلب الخاص والعدد المركزي 
2 - معمل الهياكل الحديدية 

3 - مصنع الكرينات واالبراج والغلونة 
4 - مصنع ذو الفقار 

5 - مصنع الطرق والسباكة الثقيلة
-6 معمل الخدمات المركزية

شركات وزارة الصناعة والمعادن
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1981/9/15 تحــت اســم المجمــع الصناعــي فــي التاجــي بموجب قانون الشــركات رقم (66) لســنة 1965 
مــع شــركة الصمــود العامــة التــي تأسســت عــام 1995 حيــث مارســت الشــركتان نشــاطهما اإلنتاجــي 
ضمــن نطــاق األهــداف العامــة المحــددة بهمــا والمتمثــل بـــ (  اعمــدة كهربائيــة مــدورة و مغلونــة اعمــدة 
ــراج  ــات جســرية، مطروقــات مختلفة،اب ــة ، كرين ــة، مســبوكات حديدي ــاكل حديدي ــة مشــبكة ، هي كهربائي
نقــل الطاقــة الكهربائيــة واالتصــاالت... ) واســتطاعت ان تســد معظــم احتياجــات وزارات الدولــة والدوائــر 

الغيــر مرتبطــة بــوزارات والقطــاع الخــاص مــن خــالل معاملهــا المدرجــة أدنــاه :-

1 - معمل الصلب الخاص والعدد المركزي 
2 - معمل الهياكل الحديدية 

3 - مصنع الكرينات واالبراج والغلونة 
4 - مصنع ذو الفقار 

5 - مصنع الطرق والسباكة الثقيلة
-6 معمل الخدمات المركزية

شركات وزارة الصناعة والمعادن
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شركة الفارس العامة
إحــدى تشــكيالت وزارة الصناعــة واملعــادن وواحــدة مــن شــركات القطــاع الصناعــي املتخصصــة فــي مجــال تصنيــع املعــدات الهندســية الثقيلة 

ووحــدات تصفيــة امليــاه والتي تأسســت عــام 1988
ــة  ــص ) X ray ( الحديث ــزة الفح ــة وأجه ــام املبرمج ــن اللح ــتخدم مكائ ــركة تس ــًا أن الش ــاالت علم ــف املج ــع وبمختل ــة التصني ــا إمكاني لديه
  ASTM ( ــة املعتمــدة ــاكل ، النعومــة، وصــالت اللحــام ( وفقــًا للمواصفــات العاملي وأجهــزة الفحــص املتطــورة )فحــص الســمك ، الصــالدة ، الت

) ,API, ASME, TEMA , DIN CODE
تخضــع جميــع منتجــات الشــركة إلــى مراحــل الفحوصــات املختلفــة املعتمــدة والشــركة علــى اســتعداد لتنفيــذ أيــه فعاليــات أو نشــاط يقــع 

ضمــن إمكانيــات شــركتنا.

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1
وحدة تصفية مياه سعة

 ) 14 م3/سا (
مطابقمتحقق54عدد

2
وحدة تصفية مياه سعة

 ) 36 م3/سا (
مطابقمتحقق54عدد

3
وحدة تصفية مياه سعة

 ) 50 م3/سا (
مطابقمتحقق54عدد

4
وحدة تصفية مياه سعة

 ) 100 م3/سا (
مطابقمتحقق54عدد

5
وحدة تصفية مياه سعة

 ) 200 م3/سا (
مطابقمتحقق54عدد

6
وحدة تصفية مياه سعة

 ) 240 م3/سا (
مطابقمتحقق54عدد

7
وحدة تصفية مياه سعة

 ) 400 م3/سا (
مطابقمتحقق54عدد

8
وحدة تصفية مياه سعة

 ) 500 م3/سا (
مطابقمتحقق54عدد

9
الخزانات االفقية  بالسعات          

) لغاية سعة100م3 (
مطابقمتحقق49طن

10
الخزانات العمودية  بالسعات 

)لغاية سعة 10000م3 (
مطابقمتحقق49طن

مطابقمتحقق47طنالهياكل الحديدية واملسقفات 11

12
املراجل البخارية بالسعات 

املختلفة
مطابقمتحقق52طن

13
املبادالت الحرارية بالسعات 

املختلفة
مطابقمتحقق52طن

مطابقمتحقق65عددعمود مدور 9 م14

مطابقمتحقق65عددعمود مدور 11 م15
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اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق65عددعمود مشبك 9 م16

مطابقمتحقق52عددعمود مشبك 11 م17

18

وحدات الصرف الصحي 
 )package unit( نوع
املتنقلة ذات السعات 

	(((,((-,(((,(((,(((,(( م3/
يوم(

مطابقمتحقق52طن

19

وحدات معالجة مياه الصرف 
الصحي الثابتة ذات السعات 

	(((((،(((((،(((-,(((( م3/
يوم(

مطابقمتحقق52طن

الواح مفردة الصفيح املضلع 20
مختلف السمك 

مطابقمتحقق47طن

21
تصنيع الهياكل الحديدية 

لكابينات االسعاف واالطفاء 
والعيادات املتنقلة

مطابقمتحقق39عدد

مطابقمتحقق31عددجهاز التنفس االصطناعي22
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االلبسة الجاهزة / املوصل

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق94قطعة بدلة عمل قطعتن1

مطابقمتحقق92قطعة بدلة عمل قطعة واحدة2

مطابقمتحقق87قطعة منتجات خياطة متنوعة3

مصنع االلبسة الرجالية في النجف

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1
شرشف سرير - بدلة عمل  -  

بقجة
مطابقمتحقق59قطعة 

2
بدلة رجالية - جاكيت مفرد - 

سروال مفرد
مطابقمتحقق60قطعة 



الدليل السنوي لمنتجات الشركات الوطــنية56

المستوفية لشروط تشجيع المنتج الوطني

الجلدية 
ــود التــي تأسســت ســنة 1945 مــع شــركة  ــة لدمــج الشــركة العامــة للجل تاسســت الشــركة العامــة للصناعــات الجلديــة ســنة 1976 كحصيل
باتــا العامــة التــي تأسســت ســنة 1932 وهــي واحــدة مــن املنشــآت الصناعيــة التابعــة إلــى وزارة الصناعــة واملعــادن , حولــت إلــى شــركة عامــة 

بموجــب قانــون الشــركات .

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1
احذية جلدية متنوعه و 

عسكرية
مطابقمتحقق37زوج

مطابقمتحقق32عددحقائب مدرسية2

مطابقمتحقق57زوجاحذية رياضية متنوعة3

مطابقمتحقق52قطعةقماصل جلدية4

مطابقمتحقق52قطعةحمالة مسدس5

مطابقمتحقق30قطعةجعبة صدرية6

مطابقمتحقق37قطعةكيس التجهيز العسكري7

مطابقمتحقق32قطعةمعطف مطري8

مطابقمتحقق37قطعةفراش سفري9

مطابقمتحقق37قطعةفجة منام10

مطابقمتحقق37قطعةدرع11

مطابقمتحقق37قطعةبدالت عمل12

مطابقمتحقق37قطعةسيت فض الشغب13

مطابقمتحقق37قطعةخوذة سالمة14

مطابقمتحقق37قطعةحذاء سالمة15

مطابقمتحقق32قطعةخوذة عسكرية16

مطابقمتحقق47قطعةكيس حفظ الجثث17
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اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق67زوجنعل طبي18

مطابقمتحقق32قطعةاحزمة متنوعة19

مطابقمتحقق51قطعة غير نمطية ) احزمة امان (20
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مصنع منسوجات الديوانية

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق98متر طولي اقمشة1

مطابقمتحقق94قطعة منتجات خياطة2

مطابقمتحقق100كغمقطن طبي3

مطابقمتحقق70قطعةخيوط جراحية4

مصنع الصوفية

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق32عددبطانية منسوجة1

مطابقمتحقق30عددبطانية مغروزة2

مطابقمتحقق36م2سجاد ميكانيكي3

مطابقمتحقق33م2سجاد نافذ4

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني ) 56

الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة

الشركة العامة لصناعات النسيجية والجلدية / مصنع القطنية

ــر اضخــم شــركة مــن  ــعادن تأسســت عــام 1945 وتعتب ــالت وزارة الصناعــة والمــ هــي احــدى تشكيـــــ
ناحيــة االنتــاج وعــدد المنتســبين وهــي شــركة ذات انتــاج متعــدد ومتطــور وهــي عـازمـــة علــى تحــــقيق 
قفــزات فـــــي االنتــاج مــن خــالل تقديــم نوعيــات منتجــات تنافــس االنتــاج المســتورد.وقد قامــت الشــركة 
باســتيراد احدث المكائن من روسيــــا االتحادية وارســال مهندســـــين وفنيــــين من  ذوي الخبرة والكفاءة 
فــي دورات الــى روســيا لمواكبــة اخــر التطــورات والنهــوض باالنتــاج وقــد ســاهمت الشــركة فــي عــدة 
ــام  ــات واقســ معــارض دوليــة ونالــت العديــد مــن الشــهادات وكان لهــا حضــور متميــز وتضــم عــدة بنايــ

ومخــازن وورش ومحطــات لتصفيــة الميــاة وخزانــات لخــزن المحروقــات ومنشــات خدميــة اخــرى.

جيدمتحقق50متحقق44م2حصيرة بالستيكية1
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ــر اضخــم شــركة مــن  ــعادن تأسســت عــام 1945 وتعتب ــالت وزارة الصناعــة والمــ هــي احــدى تشكيـــــ
ناحيــة االنتــاج وعــدد المنتســبين وهــي شــركة ذات انتــاج متعــدد ومتطــور وهــي عـازمـــة علــى تحــــقيق 
قفــزات فـــــي االنتــاج مــن خــالل تقديــم نوعيــات منتجــات تنافــس االنتــاج المســتورد.وقد قامــت الشــركة 
باســتيراد احدث المكائن من روسيــــا االتحادية وارســال مهندســـــين وفنيــــين من  ذوي الخبرة والكفاءة 
فــي دورات الــى روســيا لمواكبــة اخــر التطــورات والنهــوض باالنتــاج وقــد ســاهمت الشــركة فــي عــدة 
ــام  ــات واقســ معــارض دوليــة ونالــت العديــد مــن الشــهادات وكان لهــا حضــور متميــز وتضــم عــدة بنايــ

ومخــازن وورش ومحطــات لتصفيــة الميــاة وخزانــات لخــزن المحروقــات ومنشــات خدميــة اخــرى.
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ــر اضخــم شــركة مــن  ــعادن تأسســت عــام 1945 وتعتب ــالت وزارة الصناعــة والمــ هــي احــدى تشكيـــــ
ناحيــة االنتــاج وعــدد المنتســبين وهــي شــركة ذات انتــاج متعــدد ومتطــور وهــي عـازمـــة علــى تحــــقيق 
قفــزات فـــــي االنتــاج مــن خــالل تقديــم نوعيــات منتجــات تنافــس االنتــاج المســتورد.وقد قامــت الشــركة 
باســتيراد احدث المكائن من روسيــــا االتحادية وارســال مهندســـــين وفنيــــين من  ذوي الخبرة والكفاءة 
فــي دورات الــى روســيا لمواكبــة اخــر التطــورات والنهــوض باالنتــاج وقــد ســاهمت الشــركة فــي عــدة 
ــام  ــات واقســ معــارض دوليــة ونالــت العديــد مــن الشــهادات وكان لهــا حضــور متميــز وتضــم عــدة بنايــ

ومخــازن وورش ومحطــات لتصفيــة الميــاة وخزانــات لخــزن المحروقــات ومنشــات خدميــة اخــرى.

جيدمتحقق50متحقق44م2حصيرة بالستيكية1
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اسم المنتج (الشركة)ت

س
قيا

 ال
دة

وح

فة
ضا

لم
ة ا

يم
لق

ة ا
سب

ن
اج

النت
ة ا

يم
 ق

ى
 ال

%
 ) 

يع
صن

الت
ة 

رج
 د

( 

ة 
اف

ض
لم

ة ا
يم

لق
ر ا

عيا
م

ع (
ني

ص
الت

ة 
رج

)د

ي
حل

لم
ر ا

سع
 ال

بة
س

ن
%

د 
ور

ست
لم

ى ا
ال

عر 
س

 ال
يار

مع

ة 
ود

لج
ر ا

عيا
م

ت 
ظا

الح
لم

ا

شركات وزارة الصناعة والمعادن

العامـــة الشـــركات  لمنتجـــات  الســـنوي  الدليـــل 
( المســـتوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني ) 56

الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة
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ــر اضخــم شــركة مــن  ــعادن تأسســت عــام 1945 وتعتب ــالت وزارة الصناعــة والمــ هــي احــدى تشكيـــــ
ناحيــة االنتــاج وعــدد المنتســبين وهــي شــركة ذات انتــاج متعــدد ومتطــور وهــي عـازمـــة علــى تحــــقيق 
قفــزات فـــــي االنتــاج مــن خــالل تقديــم نوعيــات منتجــات تنافــس االنتــاج المســتورد.وقد قامــت الشــركة 
باســتيراد احدث المكائن من روسيــــا االتحادية وارســال مهندســـــين وفنيــــين من  ذوي الخبرة والكفاءة 
فــي دورات الــى روســيا لمواكبــة اخــر التطــورات والنهــوض باالنتــاج وقــد ســاهمت الشــركة فــي عــدة 
ــام  ــات واقســ معــارض دوليــة ونالــت العديــد مــن الشــهادات وكان لهــا حضــور متميــز وتضــم عــدة بنايــ

ومخــازن وورش ومحطــات لتصفيــة الميــاة وخزانــات لخــزن المحروقــات ومنشــات خدميــة اخــرى.

جيدمتحقق50متحقق44م2حصيرة بالستيكية1
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الشركة العامة للصناعات النسيجية والجدية / مصنع القطنية

هــي احــدى تشكيـــــــالت وزارة الصناعــة واملــــعادن تأسســت عــام 1945 وتعتبــر اضخــم شــركة مــن ناحيــة االنتــاج وعــدد املنتســبن وهــي 
شــركة ذات انتــاج متعــدد ومتطــور وهــي عـازمـــة علــى تحــــقيق قفــزات فـــــي االنتــاج مــن خــالل تقديــم نوعيــات منتجــات تنافــس االنتــاج 
املســتورد.وقد قامــت الشــركة باســتيراد احــدث املكائــن مــن روسيــــا االتحاديــة وارســال مهندســـــن وفنيــــن مــن  ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي 
دورات الــى روســيا ملواكبــة اخــر التطــورات والنهــوض باالنتــاج وقــد ســاهمت الشــركة فــي عــدة معــارض دوليــة ونالــت العديــد مــن الشــهادات 
ــات  ــات ومنش ــزن املحروق ــات لخ ــاة وخزان ــة املي ــات لتصفي ــازن وورش ومحط ــام ومخ ــات واقســ ــدة بنايــ ــم ع ــز وتض ــور متمي ــا حض وكان له

خدميــة اخــرى.

وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
املالحظاتومواصفات الجودة

مطابقمتحقق58م2      اقمشة قطنية ) معده للبيع ( 1

مطابقمتحقق47كغمقطن طبي باحجام مختلفة2

3
لفافات  طبي مختلف االنواع 

واالحجام والقياسات
مطابقمتحقق37م2

4
شاش طبي مختلف االنواع و 

االحجام والقياسات
مطابقمتحقق78م2

5
بالستر طبي مختلف االنواع 

واالحجام والقياسات  
مطابقمتحقق83م2

6
لصقه ظهر ولواصق جروح 
مختلفة االنواع والقياسات 

مطابقمتحقق86م2

مطابقمتحقق50قطعةنطاق عسكري7

مطابقمتحقق30قطعةخيمة 180 باوند8

مطابقمتحقق32قطعةخيمة400 باوند9

10

انتاجات متفرقه 
وتشمل   ) بدالت وصداري                  

مختلف  والقياسات وجوادر 
مختلف االستعماالت و املوديالت 

والقياسات  (

مطابقمتحقق50قطعة

11
أعالم/  مختلف االلوان 

والقياسات
مطابقمتحقق32قطعة

مطابقمتحقق47قطعةغطاء الحذاء/ مستثمر 12

مطابقمتحقق42قطعةغطاء الراس / مستثمر 13
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وحدة اسم املنتج )الشركة(ت
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق60قطعةكمامات / مستثمر 14

15
ضمادات قماش كريب باندج 
ورضوض اسطوانية باحجام 

مختلفة / مستثمر 

مطابقمتحقق31م.ط

مطابقمتحقق33كيساكياس بالستيكية منسوجة16
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الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود  

تأسســت شــركتنا فــي عــام 1969 باســم الشــركة العامــة للنســيج الناعــم فــي الحلــة ،ومــرت بمراحــل متعــددة مــن الهيكلــة والتنظيــم حتــى 
عــام 2005 صــار اســمها الشــركة العامــة للصناعــات النســيجية فــي الحلــة حســب قانــون الشــركات املرقــم 22 لعــام 1997 وهــي تضــم فــي 

هيكلهــا أربعــة معامــل ،يصــل عــدد املنتســبن فيهــا )9000( منتســبا
1. مصنع النسيج لألقمشة القطنية واملخلوطة في الحلة

2. معمل بابل للقديفة والخياطة 
3. مصنع نسيج الديوانية إلنتاج األقمشة القطنية في الديوانية

4. معمل األلبسة الرجالية في النجف االشرف.

مصنع النسيجية في الحلة

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1
أقمشة قديفة وكوبالن /    الف 

متر
متر

100
مطابقمتحقق

2

منتجات خياطة )1( طبية 
)SMS( استعمال مرة واحدة

وتشمل: )شرشف متعدد 
االنواع,كاون عمليات معقم 

متعدد االنواع, سيت عمليات 
متعدد االنواع,غطاء رأس, غطاء 

قدم, دشداشة مريض رجالي 
نسائي,زي كادرطبي )رجالي, 

نسائي( صدرية طبيب) رجالي, 
نسائي(.

مطابقمتحقق44قطعة

3

منتجات خياطة )2( وتشمل 
:بدلة عسكرية , بدلة مدنية 
مختلفة األنواع , بدلة عمل 
قطعة واحدة , بدلة عمل 

قطعتن, بدلة عمل خاصة 
للكادر الهندسي( , علم عراقي 

)وجهن( متعدد القياسات ,سجادة 
صالة .

مطابقمتحقق99قطعة

4

اكياس نفايات مختلفة األنواع 
والقياسات وتشمل: كيس نفايات 

عادي, كيس نفايات صديقة 
للبيئة, عالكة مختلفة األنواع.

مطابقمتحقق100طن

5

اكياس متنوعة وتشمل: 
أكياس بالستيكية  مختلفة 

االنواع)شفاف, مطبوع( ,عالكة 
بالستيك بيضاء, كيس نايلون 

زراعي ) عادي, مثقب(

طن
100

مطابقمتحقق
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مصنع النسيجية في الحلة

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

6

اكياس منسوجة /حلة وتشمل: 
كيس طحن مطبوع وغير 

مطبوع, كيس سماد مطلي, كيس 
سماد الفوسفات ,كيس كبريت 

الكبريت ,كيس اعالف مطبوع, 
كيس بريد )قصير مطبوع, 

طويل بدون طبعة,كي منسوج 
ابيض) رول(, كيس منسوج للرمل  

/الف متر .

مطابقمتحقق98متر

7
أقمشة حريرية ومخلوطة   /    

الف متر
مطابقمتحقق99متر

8

مفروشات وتشمل : وسادة , وجه 
وسادة, كوشة مختلفة القياسات, 

لحاف متعدد األنواع, فرشة 
عائلية , جودلية,دوشك اسفنج 

مختلف األنواع ,جادر صالة (

مطابقمتحقق71قطعة

9
حشوة وتشمل : فلتر محطات 

الكهرباء, فلتر متر مربع
مطابقمتحقق100طن

مطابقمتحقق99قطعةمنتجات خياطة عسكرية  10

مطابقمتحقق33قطعةالجبسونة11

12
أكياس منسوجة /معمل أكياس 

السدة /   الف قطعة
مطابقمتحقق92قطعة
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مصنع نسيج وحياكة واسط

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق64الف م.طاقمشة قطنية منسوجة1

مطابقمتحقق65الف م.طاقمشة خارجية محاكة2

مطابقمتحقق57الف زوججواريب3

مطابقمتحقق68الف قطعةالبسة داخلية )فانيالت(4

مطابقمتحقق66الف قطعةالبيرية5
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هياة البحث والتطوير الصناعي

مركز الرازي للبحوث وانتاج العدد التشخيصية الطبية

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق64عدة عدد تشخيصية سيرولوجية 1

 شرائط الفحص السريع   2
البشرية  

مطابقمتحقق65عدة 

 شرائط الفحص السريع  3
البيطرية  

مطابقمتحقق57عدة

4
اقراص فحص الحساسية 

للمضادات الحياتية 40 نوع 
مطابقمتحقق68فيال 



رشكة الصناعات الحربية العامةرشكة الصناعات الحربية العامة
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شركة الصناعات الحربية العامة

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
املالحظاتومواصفات الجودة

1

 CMC - HV CARBOXY
 METHYL CELLULOSE
كاربوكسيمثي لسليلوز عالي 

اللزوجة  

مطابقمتحقق38طن

2

منظومة منصات عدادت تحميل 
املنتجات النفطية مع ملحقاتها 

مطابقمتحقق88عدد

مصنع الرشيد
مجال عمل ااملصنع يعمل بأتجاهين

األول هو الصناعات الحربية ويتلخص نشاطه في : -
01 تصميم وتصنيع املحركات الصاروخية التي تعمل بالوقود الصلب املركب حاليآ ) 107ملم , 122 ملم (

02 فحص وتجميع الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب املركب .
ثانيآ هو األنتاج املدني ويتخلص نشاطه في :-

01 مشروع تدوير النفايات .
02 الطاقة املتجدده والبديلة .

03 مشاريع هندسية وخدمات صناعية .
04 األعمال األنشائية .

الشركة العامة للصناعات النحاسية وامليكانيكية

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

مطابقمتحقق42عددبرميل سعة 20لتر1

مطابقمتحقق38عددبرميل سعة 30 لتر2

مطابقمتحقق35عددبرميل سعة 40 لتر3

مطابقمتحقق30عددبرميل سعة 60 لتر4





وزارة الداخليةوزارة الداخلية
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مصنع البطاقات والجواز االلكتروني

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1
عدد جواز سفر عراقي مقروء اليا

83
مطابقمتحقق

2
مطابقمتحقق83عدد البطاقة الوطنية املوحدة





وزارة الكهرباءوزارة الكهرباء
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الشركة العامة لفحص وتأهيل املنظومات الكهربائية

هــي إحــدى تشــكيالت وزارة الكهربــاء  تأسســت ابتــداًء باســم الشــركة العامــة لتأهيــل منظومــات الطاقــة الكهربائيــة بموجــب قــرار 
ــة التــي أعقبــت ســقوط  مجلــس قيــادة الثــورة املنحــل املرقــم )189( فــي ((((/(/(( ،  وقــد تــم تحويــل الشــركة حســب متغيــرات املرحل
النظــام وتشــكيل مجلــس الحكــم الــى مديريــة عامــة ، حيــث تــم اســتحداث وزارة الكهربــاء بــدل هيئــة الكهربــاء وحســب هــذا املتغيــر تــم 
تســمية املديريــات التابعــة للــوزارة فســميت باملديريــة العامــة للصيانــة املركزيــة والــورش وذلــك حســب األمــر الــوزاري املرقــم )130( فــي 
((((/((/(( واســتمرت بالعمــل بهــذا االســم ملــدة أحــد عشــر شــهر تقريبــًا تــم تغييــره مــرة أخــرى إلــى املديريــة العامــة للفحــص والــورش 

ــي 6/  9 /2004 . ــم 11361 ف ــاب وزارة الكهربــاء املرق ــب كت ــة بموج الفني
 وقــد تــم أعــادة وضــع املديريــة الــى مــا كانــت عليــه والتــي تــم اســتحداثها علــى اساســها تحــت مســمى الشــركة العامــة لتأهيــل منظومــات 
الطاقــة الكهربائيــة حســب األمــر الــوزاري املرقــم 77400 فــي 1 / 12 / 2015 , وتنفيــذًا لألمــر الــوزاري الصــادر مــن وزارة الكهربــاء / الدائــرة 
األداريــة / قســم املتابعــة املرقــم 61083 فــي 24 / 10 / 2017 واملعطــوف علــى قانــون وزارة الكهربــاء رقــم  ) 53 ( لســنة 2017 املنشــور فــي 
جريــدة الوقائــع العراقيــة بعددهــا 4443 فــي 17 / 4 / 2017  تــم تبديــل اســم الشــركة الــى الشــركة العامــة لفحــص وتأهيــل املنظومــات 

اسم املنتج )الشركة(ت
وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1
معدة ربط املنيوم-نحاس         

مطابقمتحقق41عدد	(((-((( ملم2 طول50ملم

2
معدة ربط املنيوم-نحاس         

مطابقمتحقق55عدد	(((-((( ملم2 طول75ملم

3MK 2مطابقمتحقق31عددمعدة ربط  )(((-((( ملم

5
ثنابل نهاية نحاسي قياس 70 

ملم2
مطابقمتحقق34عدد

6
ثنابل نهاية نحاسي قياس 120 

ملم2
مطابقمتحقق42عدد





وزارة اإلتصاالتوزارة اإلتصاالت
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شركة السالم العامة

ت
اسم املنتج )الشركة(

وحدة 
القياس

نسبة القيمة 
املضافة الى قيمة 
االنتاج ) درجة 

التصنيع ( %

معيار القيمة 
املضافة )درجة 

التصنيع (

استيفاء معيار 
ومواصفات الجودة

املالحظات

1SLM-)))مطابقمتحقق30عدد
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شركات وزارة الصناعة واملعادن ذات طابع خدمي وتعتبر تعريفية وغير الزامية

الشركة العامة للصناعات االنشائية

فحص أنابيب بالســتيكية1

وزارة الصناعة واملعادن 

الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي

تجميــع وتصنيــع واعمــال فحــص وصيانة وتأهيــل املصاعد بمختلف االنواع واالحجام )الحمل واالشــخاص(1

الشركة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة

شركة مختصصة بتنفيذ االتي ) انظمة اتصاالت, تنفيذ محطة كهربائية , تنفيذ منظومات تحسن القدرة ,انظمة 
االنذار واملراقبة .تنفيذ مشاريع االعمدة الكهربائية , قواطع الدورة الكهربائية ,العبوات البالستيكية, االكياس 

البالستيكية ,محول التوزيع , املحوالت الصندوقية بسعات مختلفة (
معامل الشركة

-( مصنع صالح الدين :- ويختص بانتاج االعمدة الكهربائية ) عامود مدور 9 متر و11 متر- وعامود مشبك 9 متر و11 
متر (  

  ) LED( ومعمل النتاج وتجميع انارة الشوارع بتكنولوجيا  
   و معامل انتاج الكابينات الكهربائية اضافة الى ورشة اصالح املحوالت الكهربائية .

-( مصنع الكندي :- وضم معمل تحسن معامل القدرة ويختصص بانتاج وتجميع منظومات تحسن معامل القدرة 
وبسعات مختلفة .

-( مصنع الحضر :- معمل انتاج حامض النتريك املخفف واملركز وكذلك انتاج نترات االمونيوم .

فحوصــات مختبريــة متنوعــة )ميكانيــك - كهرباء - انشــائي - معادن - كيميائي - بالســتك ومطاط..الخ( 1

2NDT  دورات تدريــب وتخويــل اللحامن وتأهيــل فاحصي اللحام و

فحوصــات هندســية موقعيــة للمعــادن واآلليــات - خزانات - مراجل - اوعية ضغــط - كرينات - رافعات - 3
سيارات(

عمــال التوكيدي النوعــي للمنتجات4

اعمــال الطــرف الثالث للعقود املوقعة بن الشــركات5

6)ISO)-))):))))( ونظام ادارة البيئة  )ISO)))):))))( تأهيــل بموجــب نظام ادارة الجــودة

احتســاب نســب التلف القياســية للمواد الداخلة فــي العمليات االنتاجية7

تنظيــم ورش عمــل ودورات تخصصيــة مختلفــة باالضافــة الى دورات انظمة الجودة والبيئة والحاســوب 8
الجدوى  ودراسات 
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صيانــة وتأهيل املصاعد9

فحص الســالمة واالمان للمصاعد10

قيــاس وتحليــل الالتــوازن الديناميكي والالاســتقامة واالهتزازات وموازنة املحــاور املختلفة11

تاهيــل وصيانة املحوالت الكهربائيــة املختلفة12

13ISO)))))   تأهيــل املختبــرات بموجب املواصفة القاســية

تأهيــل الهيــاكل الحديديــة والخزانات والكرفانــات واالنابيب وتصنيــع  االدوات االحتياطية الحاكمة 14
للمعــادن واعمال الصيانة

التصاميــم واملســالك التكنولوجيــة للخطوط االنتاجيــة والقوالب والهياكل15

اعمــال تأهيل املعامل ومشــاريع البنــى التحتية16

الشــركة العامة لألنظمــة األلكترونية

تأسســت الشــركة العامة لالنظمة االلكترونية ســنة 2016 بعد دمج شــركتن وهي )الشــركة العامة 
للمنظومــات والشــركة العامــة لنظــم املعلومات( والتــي ابتدأت عملها كمراكز منذ عام 1983، والشــركة 
رائــدة فــي تقديم الحلــول الهندســية املتكاملة وتنفيذ املشــاريع والعقود في مجــاالت تجهيز وتنصيب 
وتأهيــل منظومــات الســيطرة DCS,PLC واالتصــاالت ومجهزات القدرة غيــر املنقطعة UPS واملوازين 

الجســرية وتجهيــز وتنصيب وتشــغيل واالشــراف على محطــات الطاقة الكهربائية لكافة االنواع والســعات 
اضافــة الــى الصناعــة البرمجيــة الحديثــة لكافة البرامجيات وذلــك من خالل امكانية الشــركة املتأتية من 

 MICROSOFT, ORACLE خبرتهــا التــي تتجــاوز 30 عام وكذلــك التعاون مع الشــركات العاملية الرصينة
IBM, واالرشــفة االلكترونيــة والطاقــة املتجددة واتمتــة البيانات وتصميــم وتصنيع البطاقات

تقديــم الخدمــات الهندســية وتنفيذ املشــاريع في مجال تصميــم وتجهيز وتنصيب وتشــغيل وفحص 
وتحويــر وصيانــة )منظومــات الســيطرة ، محطات ، شــبكات االتصاالت ، املولــدات ، املنظومات االمنية 

واملراقبــة ، منظومــات االطفــاء والتحســس ، املوازين الجســرية ، منظومات تتبع املركبــات ، منظومات القدرة 
غيــر املنقطعــة ، منظومــات االرشــفة ، الحاســبات وملحقاتها ، فــرن تعامل حراري ، تجهيــز خدمة انترنيت 
، تصميــم واســتضافة موقــع ، منظومــة دوام املنتســبن ، منظومــة مناداة نوع موتوريــال بمواصفات عالية ، 
منظومــة X - RAY ، اجهــزة الكترونيــة وكهربائيــة والطبيــة ،املصاعــــــــد ، منظومــات الطاقات املتجددة 
، انتــاج البرمجيــات ، انتــاج الهويــــــــــــــات ، أتمتتــة االعمــال وانظمة  ERP( ، تجميــع كاميرات املراقبة 

واالجهزة الشــبكية واللوحية التدريب ,تقديم االستشــارات الهندســية       
             

الشــركة العامة للصناعــات التعدينية

تنفيــذ وتجهيــز ونصــب وصيانــة محطــات معالجة املياه ) الشــرب , الصــرف الصحي , RO , محطات املاء 
اليســر , محطــات معالجة امليــاه الصناعية (

إعــداد التصاميــم والتنفيــذ والتجهيــز والنصب والتشــغيل والتدريب والصيانة لوحــدات معالجة املياه 
ولكافــة األغــراض            

      
إجــراء التحاليــل الكيمياويــة           
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الشــركة العامة للصناعــات الهيدروليكية

فحــص العناصر واملنظومــات الهيدروليكية1

تدريــب كوادر في مجــال الهيدروليك2

تنفيــذ تطبيقــات فــي مجــال الهيدروليــك          3
         

استشارات4 تقديم 

أنشــاء املســقفات والجملونات           5
        

صيانة اآلليات والدروع العســكرية6

صيانــة وتنظيــف وتاهيــل خزانــات النفــط مختلفــة الســعات       7
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  صفحة 10 من  14
 

 (1-8ِشفك سلُ )

ٌّٕزدبد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبص اٌشاغجخ ٌالٔظّبَ اٌٝ د١ًٌ رشد١غ إٌّزٛج اعزّبسح رم١١ُ خٛدح إٌّزح 
 اٌٛطٕٟ ٌغٕخ
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  صفحة 11 من  14
 

 (1-8ِشفك سلُ )

اٌشاغجخ ٌالٔظّبَ اٌٝ د١ًٌ رشد١غ اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبص ٌّٕزدبد اٌم١ّخ اٌّضبفخ زّبسح اززغبة اع

 إٌّزٛج اٌٛطٕٟ ٌغٕخ 

 

 

 

 

 

 

 

مرفق رقم )8 - 1 (
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  صفحة 12 من  14
 

 (2 -7ِشفك سلُ )

 2015( ٌغٕخ 405لشاس ِدٍظ اٌٛصساء سلُ )

مرفق رقم )8 - 2 (
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  صفحة 13 من  14
 

 (3 -8ِشفك سلُ )

 ( ة -34ٔض اٌّبدح  )2021-اٌّب١ٌخ ٌٍغٕخ اٌؼشاق ٌدّٙٛس٠خ الرسبد٠خ ٌؼبِخا اٌّٛاصٔخ لبْٔٛ

 

 

 

مرفق رقم )8 - 3 (
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  صفحة 14 من  14
 

 

 (4 -7ِشفك سلُ )

 2021( ٌغٕخ 20سلُ )ِدٍظ اٌٛصساء لشاس 

 

 

مرفق رقم )8 - 4 (
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