


رقم الصفحةالتشكٌل/ الوزارة ت

13

23

33

44

56

8وزارة الداخلٌة6

9خدمات وزارة الصناعة والمعادن7

810

910

10القطاع الخاص10

11المــــرفقات11

الشركة الفرات االوسط لتعبئة وتعلٌب التمور وانتاج 

البسكوٌت المحشى بالتمر

الشركة العربٌة لصناعة المضادات الحٌوٌة 

اكاي- ومستلزماتها  القطاع المختلط

اسم الشركة

مصانع ابن سٌنا/ الشركة العامة للنصاعات التعدٌنٌه

شركة الفرات العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة

مصنع الراتنجات/ الشركة العامة للنصاعات التعدٌنٌه

الشركة العامة للنصاعات النحاسٌة والمٌكانٌكٌة

مصنع الرشٌد

الشركة الوطنٌة للصناعات المعدنٌة والدراجات

          الفهرست

وزارة الصناعة والمعادن

شركة الصناعات الحربٌة

مطبعة شهداء الشرطة

مصانع ابن سٌنا/ الشركة العامة للنصاعات التعدٌنٌه

القرارات والقوانٌن المعتمده لدى لجنة تشجٌع 

المنتوج الوطنً
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وحدة القٌاس(الشركة)اسم المنتج ت
نسبة القٌمة المضافة الى قٌمة 

 %(درجة التصنٌع  )االنتاج 

معٌار القٌمة المضافة 

(درجة التصنٌع )

استٌفاء معٌار 

ومواصفات الجودة
المالحظات

مطابقمتحقق36طنمعطل الفنادٌوم1

وحدة القٌاس(الشركة)اسم المنتج ت
نسبة القٌمة المضافة الى قٌمة 

 %(درجة التصنٌع  )االنتاج 

معٌار القٌمة المضافة 

(درجة التصنٌع )

استٌفاء معٌار 

ومواصفات الجودة
المالحظات

مطابقمتحقق99لترTC% 48كٌموسٌان 1

مطابقمتحقق99لترULT% 1.25كٌموسٌس زٌتً 2

وحدة القٌاس(الشركة)اسم المنتج ت
نسبة القٌمة المضافة الى قٌمة 

 %(درجة التصنٌع  )االنتاج 

معٌار القٌمة المضافة 

(درجة التصنٌع )

استٌفاء معٌار 

ومواصفات الجودة
المالحظات

مطابقمتحقق31طنالوارنٌش المخفف1

مطابقمتحقق31طناالزل/ زٌت محركات البنزٌن2

مطابقمتحقق32طناالزل/ زٌت محركات الدٌزل 3

مطابقمتحقق31طناالزل/ الزٌوت الصناعٌة بكافة انواعها 4

مطابقمتحقق31طناالزل/ زٌوت التشحٌم 5

مطابقمتحقق31طنقٌس الراوي/ زٌت محركات البنزٌن 6

مطابقمتحقق30طنقٌس الراوي/ زٌت محركات الدٌزل 7

مطابقمتحقق31طنقٌس الراوي/ الزٌوت الصناعٌة بكافة انواعها 8

مطابقمتحقق32طنقٌس الراوي/ زٌوت التشحٌم 9

مطابقمتحقق31طن10الهٌدرولٌك 10

مصنع الراتنجات/ الشركة العامة للصناعات التعدٌنٌة 

شركة الفرات العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة

وزارة الصناعة والمعادن

مصنع أبن سٌنا/ الشركة العامة للصناعات التعدٌنٌة 
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وحدة القٌاس(الشركة)اسم المنتج ت
نسبة القٌمة المضافة الى قٌمة 

 %(درجة التصنٌع  )االنتاج 

معٌار القٌمة المضافة 

(درجة التصنٌع )

استٌفاء معٌار 

ومواصفات الجودة
المالحظات

مطابقمتحقق38عدد ملم122مدفع عٌار 1

مطابقمتحقق38عدد ملم155مدفع عٌار 2

مطابقمتحقق38عدد ملم130مدفع عٌار 3

مطابقمتحقق38عدد ملم107راجمة 4

مطابقمتحقق38عدد ملم120هاون 5

مطابقمتحقق38عدد ملم82هاون 6

مطابقمتحقق32عدداسطوانة غاز الطبخ7

مطابقمتحقق32عددصمام قنٌنة الغاز8

مطابقمتحقق32عددالجزء العلوي للصمام9

مطابقمتحقق32عددمجمع أبرة الصمام10

مطابقمتحقق33عددسٌت أطواق11

مطابقمتحقق38طنانابٌب ومقاطع حدٌدٌة12

مطابقمتحقق37طنابراج نقل الطاقة13

مطابقمتحقق37عدداعمدة نقل الطاقة14

مطابقمتحقق32عددروالت معدنٌة15

مطابقمتحقق34عددفالتر ومحطات16

مطابقمتحقق36عددخزانات كبٌرة17

مطابقمتحقق38عددمحطات تصفٌة18

مطابقمتحقق38طناسالك النحاس19

مطابقمتحقق38طنقضبان ومقاطع وأنابٌب بارزات20

مطابقمتحقق38طنمسبوكات ومنتجات21

مطابقمتحقق35عددرحالت مدرسٌة22

مطابقمتحقق36كرتونمٌاه صالحة للشرب23

مطابقمتحقق42عدد لتر20برمٌل سعة 24

مطابقمتحقق38عدد لتر30برمٌل سعة 25

مطابقمتحقق35عدد لتر40برمٌل سعة 26

مطابقمتحقق30عدد لتر60برمٌل سعة 27

مطابقمتحقق31عدد لتر216.5برمٌل سعة 28

مطابقمتحقق40عدد لتر150برمٌل سعة 29

مطابقمتحقق31عدد لتر115برمٌل سعة 30

الشركة العامة للصناعات النحاسٌة والمٌكانٌكٌة

شركة الصناعات الحربٌة 
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مطابقمتحقق41عدد(طن3)المبادالت الحرارٌة للمراجل 31

مطابقمتحقق40عدد(طن2)المبادالت الحرارٌة للمراجل 32

مطابقمتحقق39عدد(كبٌرة)منظومات اطفاء الحرائق 33

مطابقمتحقق41عدد(صغٌرة)منظومات اطفاء الحرائق 34

مطابقمتحقق41عدد طن25منظومات تبرٌد 35

مطابقمتحقق42عدد طن100منظومات تبرٌد 36

مطابقمتحقق41عددخزانات الوقود وخزانات منظومات االطفاء37

مطابقمتحقق41عددمنظومات الحماٌة الكاثودٌة حجم كبٌر38

مطابقمتحقق41عددمنظومات الحماٌة الكاثودٌة حجم صغٌر39

مطابقمتحقق42عددتشغٌل البٌرنكات المختلفة40

مطابقمتحقق41عدد طن10تصنٌع منظومات فالتر الغاز 41

مطابقمتحقق41عددصوانً ابراج التبرٌد وملحقاتها42
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وحدة القٌاس(الشركة)اسم المنتج ت
نسبة القٌمة المضافة الى قٌمة 

 %(درجة التصنٌع  )االنتاج 

معٌار القٌمة المضافة 

(درجة التصنٌع )

استٌفاء معاٌٌر 

ومواصفات الجودة
المالحظات

1BENTONITE مطابقمتحقق35طنالبنتوناٌت

2BARITE مطابقمتحقق37طنالباراٌت

3

CMC - LV CARBOXY METHYL CELLULOSE 

كاربوكسً مثٌل سلٌلوزمنخفض اللزوجة
مطابقمتحقق32طن

4CAUSTICIZED LIGNITE مطابقمتحقق33طناللكناٌت

5LIGNO SULFONATE مطابقمتحقق33طنلكنوسلفوناٌت

مطابقمتحقق33طنCOASTIC SODAالصوداالكاوٌة 6

مطابقمتحقق34طنSODA  ASHرمادالصودا 7

8BLENDED LCMمطابقمتحقق33طنخلٌط المواد السلٌلوزٌة

STUCK BREAKERمانع االلتصاق 9

برمٌل سعة 

 لتر180
35

مطابقمتحقق

10

CMC - HV CARBOXY METHYL CELLULOSE 

طنكاربوكسً مثٌل سلٌلوزعالً اللزوجة
38

مطابقمتحقق

مطابقمتحقق34طنPAC R POLYMERبولٌمرالتحكم بالسوائل عالً اللزوجة 11

12

 SODIUM HYDROبٌكاربونات الصودٌوم الهٌدروجٌنً 

BICARBONATEطن
33

مطابقمتحقق

مطابقمتحقق32طنPAC L POLYMERبولٌمرالتحكم بالسوائل منخفض اللزوجة 13

BIOCIDEمانع التأكسد14

عبوة سعة 

 لتر20
34

مطابقمتحقق

مطابقمتحقق34طنCALCIUM CARBONATEكاربونات ا لكالسٌوم 15

مطابقمتحقق43طنLIMEهاٌدروكسٌد الكالسٌوم16

مطابقمتحقق33طنCALCIUM  CHLORIDEكلورٌد الكالسٌوم 17

مطابقمتحقق33طنRESINEXمخفف اللزوجة 18

مطابقمتحقق32طنPHPAبولٌمرمثبت 19

 مصنع الرشٌد
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ANTIFOAMمانع الرغوة 20

عبوة سعة 

 لتر20
33

مطابقمتحقق

مطابقمتحقق32طنPOTASSIUM CHLORIDEكلورٌدالبوتاسٌوم 21

مطابقمتحقق33طنMODIFIED  STARCHالنشا ا لصناعً 22

23VISCOSIFIER بولٌمرالزانثان XANTHAN GUMمطابقمتحقق32طن

24

 HYDRROXYETHYLهٌدروكسً أثٌلسلٌلوز 

CELLULOSE HECطن
33

مطابقمتحقق

مطابقمتحقق33طنهاٌبوكلوراٌت25

مطابقمتحقق36درامكاسر اإلستحالب26

مطابقمتحقق39طنمثبط الفانادٌوم27

مطابقمتحقق39طنحامض الهاٌدروكلورٌك28

مطابقمتحقق43طنكلورٌدالصودٌوم29
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وحدة القٌاس(الشركة)اسم المنتج ت
نسبة القٌمة المضافة الى قٌمة 

 %(درجة التصنٌع  )االنتاج 

معٌار القٌمة المضافة 

(درجة التصنٌع )

استٌفاء معاٌٌر 

ومواصفات الجودة
المالحظات

مطابقمتحقق45عددسجالت مختلفة األحجام1

مطابقمتحقق45عددصحف2

مطابقمتحقق45عددسجالت3

مطابقمتحقق45عددكراسات منهجٌة4

مطابقمتحقق45عدد(بٌه وشراء)عقد مروري 5

مطابقمتحقق45عددوصوالت محاسبٌة6

مطابقمتحقق45عددهوٌة أحوال مدنٌة7

مطابقمتحقق46عددشهادة الجنسٌة العراقٌة8

مطابقمتحقق45عددسمات دخول العتبات المقدسة9

مطابقمتحقق45عددهوٌة رعاٌة األجانب10

مطابقمتحقق45عدد1957صورة قٌد مترجم 11

مطابقمتحقق45عددباجات شركات الحماٌات األمنٌة12

مطابقمتحقق45عددالتصرٌحة الكمركٌة13

وزاره الداخلٌة

مطبعة شهداء الشرطة
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1

2

3

4

5

6

وتعتبر تعرٌفٌة غٌر الزامٌةمصنع أبن سٌنا  / الشركة العامة للصناعات التعدٌنٌة /                       خدمات وزاره الصناعة والمعادن 

الخدمة

تنفٌذ االعمال التكنولوجٌة والكٌمٌائٌة ضمن اختصاص الكهرباء والمٌكانٌك واالعمال المدنٌة

ٌوم/ 3م (40.300.200.100.50 )ذات السعات (package unit )وحدات الصرف الصحً نوع 

تصمٌم وتجهٌز ونصب وصٌانة المحارق بأنواعها

تصمٌم وتجهٌز ونصب وصٌانة انظمة معالجة المخلفات الصلبة الصحٌة

انتاج المعقمات والمطهرات والمنظفات

ٌوم/ 3م (5000.1000.30000.20000.30000.40000.50000)وحدات الصرف الصحً نوع الكونكرٌتٌة ذات السعات   
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وحدة القٌاس(الشركة)اسم المنتج ت
نسبة القٌمة المضافة الى قٌمة 

 %(درجة التصنٌع )االنتاج 

معٌار القٌمة المضافة 

(درجة التصنٌع )

استٌفاء معاٌٌر 

ومواصفات الجودة
المالحظات

1acamoxil 500 capمطابقمتحقق84شرٌط

2acamoxil 250 capمطابقمتحقق41شرٌط

3acamoxil 250 suspمطابقمتحقق85قنٌنة

5acaflex 500 capمطابقمتحقق80شرٌط

6acaflex 250 capمطابقمتحقق59شرٌط

7acaflex 250 suspمطابقمتحقق74قنٌنة

9acacime 400 capمطابقمتحقق29شرٌط

11acacime 100 suspمطابقمتحقق54قنٌنة

وحدة القٌاس(الشركة)اسم المنتج ت
نسبة القٌمة المضافة الى قٌمة 

 %(درجة التصنٌع )االنتاج 

معٌار القٌمة المضافة 

(درجة التصنٌع )

استٌفاء معاٌٌر 

ومواصفات الجودة
المالحظات

1
مدورة ومربع ومستطٌل ومحجر )انابٌب معدنٌة مغلونة وغٌر مغلونه 

ملم(2-0.7)سمك  (LTZدرج ومقاطع 
مطابقمتحقق33طن

وحدة القٌاس(الشركة)اسم المنتج ت
نسبة القٌمة المضافة الى قٌمة 

 %(درجة التصنٌع )االنتاج 

معٌار القٌمة المضافة 

(درجة التصنٌع )

استٌفاء معاٌٌر 

ومواصفات الجودة
المالحظات

مطابقمتحقق48كارتونتمر اصبع فاكٌوم1

مطابقمتحقق35كارتون كغم فاكٌوم1تمر معلب 2

القطــــــــــــــــــــــــــاع الخاص

الشركة الفرات االوسط لتعبئة وتعلٌب التمور وانتاج البسكوٌت المحشى بالتمر

الشركة الوطنٌة للصناعات المعدنٌة والدراجات

أكاي- الشركة العربٌة لصناعة المضادات الحٌوٌة ومستلزماتها 

القطــــــــــــــــــــــــــاع المختلـــــــــــــــط
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