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، قرر 1997لسنة  – 3 –جلس الوزراء ألقليم كوردستان رقم مادة الثامنة من قانون مالاستنادا الى أحكام الفقرة الثالثة من 

 -مجلس الوزراء إصدار النظام اآلتى:

 7002لسنة – 1 –نظام رقم 

 نظام تسجيل و تصنيف و تحديد درجات المقاولين فى اقليم كوردستان

 

 المادة االولى

 التعاريف

 -:ام اينما وردت فيهألغراض هذا النظيقصد بالتعابير اآلتية المعانى المبينة ازاءها 

 العراق  –اقليم كوردستان  -: االقليم .1

الشخص المعنوى الذى يزاول اعمال المقاوالت و يكون منتميا الى اتحاد مقاولين  و الشخص الطبيعى  -: المقاول .7

اوالت ألقليم كوردستان، كما يشمل الشركة المقاولة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ والتى تزاول اعمال المق

 حسب نشاطها المبين فى عقد او بيان تاسيس الشركة.

 -عقد يتعهد بموجبة المقاول تنفيذ االعمال االتية : -: المقاولة .3

 :المقاوالت االنشائية –أ 

تمثل جميع اعمال المقاوالت المتعلقة بانشاء و توسيع و هدم و ترميم المبانى بانواعها، الطرق و الجسور، السكك الحديدية 

مطارات، السدود و الخزانات ، مشاريع الرى و البزل، المواتىء ، الماء و المجارى و غيرها من االعمال التي تدخل ، ال

 فى مجال هذا االختصاص .

 -مقاوالت االعمال الكهربائية و الميكانيكية و الكيميائية: –ب 

لقة بنصب و تركيب و صيانة المعدات و المكائن، تمثل جميع مقاوالت االعمال الكهربائية و المكانيكية و الكيميائية المتع

محطات توليد الطاقة الكهربائية اوطاقات اخرى، محطات الضخ ، بداالت الهواتف ، منظومات االتصاالت ، اعمال 

التكييف ، التأسيسات الكهربائية ، مشاريع الصرف الصحى ، صيانة االجهزة، نظم البرامجيات و الحاسبات االكترونية ، 

 كيبات المعدنية ، و غيرها من االعمال التى تدخل فى مجال هذة االختصاصات .التر

 ( خمسين مليون دينار .00المقاول الذى ينفذ مقاولة ثانوية التقل كلفتها عن ) -:المقاول الثاوى .4

تها ، على ان جزء من مقاولة رئيسية تنفذ من قبل مقاول ثانوى لصالح الجهات الرسمية بعد موافق -:المقاولة الثانوية .0

 ( خمسين مليون دينار.00التقل كلفة المقاولة الثانوية عن )

 اتحاد مقاولى االقليم . -: االتحاد .6

 رأسمال الشركة المقاولة المثبت لدى مسجل الشركات. -: رأس المال .2

في  مية المجازة رسمياالتقدير المالى المؤيد من قبل االدارة العامة المصارف الحكومية او غير الحكو -: الكفاءة المالية .8

 . األقليم

 لجنة تسجيل و تصنيف و تحديد درجات المقاولين فى االقليم المشكلة بموجب هذا النظام . -: اللجنة .9

 المديرية العامة لتسجيل الشركات فى وزارة التجارة فى االقليم  مسجل الشركات في -: مسجل الشركات .10

مدة و المتعاقد عليها مع تالشروط و المواصفات الفنية و اخرى معاالعمال التى انجزت وفق  -: االعمال المنجزة .11

 الجهات المعنية او المستفيدة، و صدرت بشانها شهادات اكمال االعمال.

 

 

 

 المادة الثانية

 األهداف

 يهدف هذا النظام الى تحقيق األتي.

 موجب هذا النظام .تسجيل و تصنيف المقاولين فى االقليم وفقا لالختصاص و درجات محددة ب -اوال :

استبعاد المقاولين الغير مؤهلين الذين ليست لديهم القدرة و الكفاءة عل تنفيذ االعمال بالشكل المطلوب ، من االشتراك فى  -ثانيا :

 المناقصات.

 احالة المقاوالت حسب مبلغ المقاولة وصنفها الى القاولين. -ثالثا :

 المادة الثالثة
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 -شائية الى المقاولين حسب الدرجات كاالتى :تكون احالة المقاوالت االن

 ( مليار و نصف مليار دينار.1.0للمقاوالت التى مهما بلغت كلفتها على ان التقل عن ) -الدرجة االولى : .1

 ( اربعة مليار دينار.4للمقاوالت التى التزيد كلفة الواحدة منها عن ) -الدرجة الثانية : .7

 ( ثالثة مليار دينار.3تزيد كلفة الواحدة منها عن )للمقاوالت التى ال -الدرجةالثالثة : .3

 دينار. ي(  مليار7للمقاوالت التى التزيد كلفة الواحدة منها عن ) -الدرجة الرابعة : .4

 (واحد مليار دينار.1للمقاوالت التى التزيد كلفة الواحدة منها عن ) -الدرجة الخامسة : .0

 ( سبعمائة و خمسون مليون دينار.200الواحدة منها عن )للمقاوالت التى التزيد كلفة  -الدرجة السادسة : .6

 ( خمسمائة مليون دينار.000للمقاوالت التى التزيد كلفة الواحدة منها عن ) -الدرجة السابعة : .2

 ( ثالثمائة مليون دينار.300للمقاوالت التى التزيد كلفة الواحدة منها عن ) -الدرجة الثامنة: .8

 ( مائتى مليون دينار.700لتى التزيد كلفة الواحدة منها عن )للمقاوالت ا -الدرجة التاسعة : .9

 ( مائة مليون دينار.100للمقاوالت التى التزيد كلفة الواحدة منها عن ) -الدرجة العاشرة : .10

 

 المادة الرابعة
   -تكون احالة مقاوالت االعمال الكهربائية و المكانيكية و الكيميائية الى المقاولين حسب الدرجات كاالتى :

 للمقاوالت التى مهما بلغت كلفتها .  -الدرجة االولى :  .1

 ( ثالثة مليار دينـــــــــــــــار . 3للمقاوالت التى ال تزيد كلفة الواحدة منها عن )  -الدرجة الثانية :  .7

 ـــــــــــار. ( مليارى دينـــــــــــــــــ 7للمقاوالت التى ال تزيد كلفة الواحدة منها عن ) -الدرجة الثالثة :  .3

 ( مليارو نصف مليار دينار . 1.0للمقاوالت التى ال تزيد كلفة الواحدة منها عن )  -الدرجة الرابعة :  .4

 ( خمسمانة مليون دينـــار . 000للمقاوالت التى ال تزيد كلفة الواحدة منها عن ) -الدرجة الخامسة :  .0

 المادة الخامسة
االنشائية فى الدرجات ) الخامسة الى االولى ( ، وشركات المقاوالت الكهربائية اوال / يجرى تسجيل شركات المقاوالت 

 والميكانيكية و الكيميائية فى الدرجات ) الثالثة الى االولى ( . 

ة التى تثبت الوجودالقانونى وثائق والمستندات الرسمية الالزمثانيا / يشترط لقبول طلب التسجيل وتحديد الدرجة تقديم ال

 لهذا الغرض . نا ، وملءاالستمارة التى تعدالمختصة قانو على تكون مصدقة من قبل الجهات للمقاول

ثالثا / يسجل المقاولون من خارج االقليم بموجب احكام هذا النظام شريطة تقديم طلباتهم الى اللجنة مرفقة بها جميع الوثائق 

 ة.العالق ذاتوجب احكام القوانين ة بموالمستندات الالزمة على ان تكون مصدقة من قبل الجهات المختص

 المادة السادسة

 ؤهالتمالشروط وال
 -يجرى تسجيل و تحديد درجة مقاولى االعمال االنشائية بموجب الشروط االتية:

 -: للشركات التى تتوافر فيها ما يلى : / الدرجة االولى-اوال:

( مليار 1.0مليون دينار و كفاءة مالية التقل ان ) ( سبعمائة و خمسون 200ان يكون للشركة المقاولة رأسمال قدره ) .1

 و نصف مليار دينار .

 -ان تكون للشركة : .7

وحدة فنية من ثالثة مهندسين على االقل ، اثنان منهم متفرغين ، ال تقل مرتبة احدهما عن استشارى مدنى أو معمارى  - أ

 االقليم .و االخرين بمرتبة التقل عن ممارس بتائيد من اتحاد أو نقابة مهندسى 

وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ بتأيد من نقابة المحاسبين و المدققين فى االقليم ، يقوم بسمك سجالت حسابية  - ب

 نظامية 

 مشاور قانونى ) غير متفرغ( مسجل لدى نقابة المحاميين فة االقليم . - ت

 (ثمانى سنوات.8التقل مدة ممارسة الشركة لنشاط المقاوالت عن ) .3

( مليار و 1.0( ثالث مقاوالت فى االقل ، والتقل كلفة اية منها عن )3و بصورة ناجحة اعمال ) اكملت الشركة .4

 (ستمائة مليون دينار .600نصف و مليار دينار ، وال تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن )

 ان تكون مزاولة اعمال المقاوالت هى النشاط االساس للشركة . .0

 وجوداتها كالمعدات و االالت و المكائن العائدة لها.تقديم الشركة بيان خاص بم .6

 

 -: للشركات التى تتوافر فيها مايلي :الدرجة الثانية -ثانيا :
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 ( مليار دينار.1( خمسمائة مليون دينار ، و كفاءة مالية التقل عن )000ان يكون للشركة المقاوالت رأسمال قدره ) -1

 -ان تكون لشركة: -7

ن على االقل ، اثنان منهم متفرغين ، ال تقل مرتبة احدهما عن مجاز مدنى أو معمارى  و وحدة فنية من ثالثة مهندسي - أ

 من اتحاد أو نقابة مهندسى االقليم. بتاييداالخر بمرتبة التقل عن ممارس 

من نقابة المحاسبين و المدققين فى االقليم ، يقوم بمسك سجالت حسابية  بتاييدوحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ  - ب

 امية نظ

 ، مسجل لدى نقابة المحاميين فى االقليم .  (غير متفرغ)مشاور قانونى  - ت

 ( خمسة السنوات .0ال تقل مدة ممارسة الشركة المقاوالت عن ) -3

( تسعمائة مليون دينار ، 900االقل ، و التقل كلفة اية منها عن ) يالشركة اكملت و بصورة ناجحة اعمال مقاولتين ف -4

 ( خمسمائة مليون دينار .000ولة منجزة بشكل عام عن )تقل كلفة اية مقا و ال

 ان تكون مزاولة اعمال المقاوالت هى النشاط االساس للشركة. -0

 تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات و االالت و المكائن العائدة لها. -6

 

 -المؤهالت االتية :بللشركات التى تتمتع  -: ثالثا: الدرجة الثالثة

( ثمانمائة مليون 800( ثالثمائة مليون دينار ، وكفاءة مالية التقل عن )300ركة المقاولة راسمال قدره )ان يكون للش -1

 دينار .

  -ان تكون للشركة : -7

االخر بمرتبة  وحدة فنية من مهندسين اثنين متفرغين على االقل ، ال تقل مرتبة احدهما عن مجاز مدنى أو معمارى  و  -أ 

 من اتحاد أو نقابة مهندسى االقليم. التقل عن ممارس بتاييد

 من نقابة المحاسبين و المدققين فى االقليم ، يقوم بمسك سجالت حسابية نظامية . بتاييدمحاسب متفرغ   -ب

 ، مسجل لدى نقابة المحاميين فى االقليم .  (غير متفرغ)مشاور قانونى  - ث

 نوات.( اربعة الس4المقاوالت عن ) لنشاط ال تقل مدة ممارسة الشركة -3

( سبعمائة و خمسون 200الشركة اكملت و بصورة ناجحة اعمال مقاولتين في االقل ، و التقل كلفة اية منها عن ) -4

 مليون دينار . سبعون ( ثالثمائة وخمس320مليون دينار ، و ال تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن )

 ة.ان تكون مزاولة اعمال المقاوالت هى النشاط االساس للشرك -0

 تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات و االالت و المكائن العائدة لها. -6

 

 -: للشركات التى تتوافر فيها ما يلى : / الدرجة الرابعة-رابعا:

( 600)  عنو كفاءة مالية التقل  ،( مائتان و خمسون مليون دينار700ان يكون للشركة المقاولة رأسمال قدره ) -1

 ر ستمائة مليون دينا

 -ان تكون للشركة : -7

وحدة فنية من مهندسين اثنين احدهم متفرغ على االقل ، ال تقل مرتبتة عن مجاز مدنى أو معمارى و    االخر بمرتبة  -أ      

 من اتحاد أو نقابة مهندسى االقليم . بتاييدالتقل عن ممارس 

 قليم ، يقوم بسمك سجالت حسابية نظامية .من نقابة المحاسبين و المدققين فى اال محاسب متفرغ بتاييد  -ب    

 مشاور قانونى ) غير متفرغ( مسجل لدى نقابة المحاميين في االقليم .  -ث    

 (اربعة سنوات.4التقل مدة ممارسة الشركة لنشاط المقاوالت عن ) -3

مائة مليون دينار ، ( خمس000الشركة اكملت و بصورة ناجحة اعمال مقاولتين فى االقل ، والتقل كلفة اية منها عن ) -4

 (مائتان و خمسون مليون دينار .    700وال تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن )

 تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات و االالت و المكائن العائدة لها. -0

 

 -: للشركات التى تتوافر فيها ما يلى : / الدرجة الخامسة-خامسا:

( خمسمائة مليون 000)  عن( مائتا مليون دينار و كفاءة مالية التقل 700ولة رأسمال قدره )ان يكون للشركة المقا  -1

 دينار .

 -ان تكون للشركة :  -7

وحدة فنية من مهندسين اثنين احدهما متفرغ ، ال تقل بمرتبة عن ممارس مدنى أو معمارى ، بتائيد من اتحاد أو نقابة  -أ      

 مهندسى االقليم .
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 من نقابة المحاسبين و المدققين فى االقليم ، يقوم بمسك سجالت حسابية نظامية  بتاييدب غيرمتفرغ محاس  -ب    

 مشاور قانونى ) غير متفرغ( مسجل لدى نقابة المحاميين في االقليم .  -ث    

 (ثالث سنوات.3التقل مدة ممارسة الشركة لنشاط المقاوالت عن )  -3

( اربعمائة مليون دينار ، 400مقاولتين فى االقل ، والتقل كلفة اية منها عن ) الشركة اكملت و بصورة ناجحة اعمال  -4

 (مائتى مليون دينار .  700وال تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن )

 تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات و االالت و المكائن العائدة لها.  -0

 

 

 

 -:سادسا /درجة السادسة

 ( ثالثمانة مليون دينار.300قاول كفاءة مالية التقل عن ).ان تكون للم1

 من اتحاد او نقابة مهندسى االقليم. بتاييد. لدى المقاول مهندس غير متفرغ مدنى او معمارى بمرتبة ممارس على االقل 7

 الت حسابية نظامية.االقليم ،يقوم بمسك سج فيمن نقابة المحاسبين و المدققين  بتاييد. لدى المقاول محاسب غير متفرغ 3

 سنوات. ثالث (3يكوم المقاول قد مارس اعمال المقاوالت لمدة التقل عن ) ان. 4

مليون دينار ،و ة ئ( ثالثما300االقل ،وال تقل كلفة اية منها عن ) في. المقاول اكمل بصورة ناجحة اعمال مقاولتين 0

 ون مليون دينار.( مانة و خمس100التقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن )

 من اتحاد او نقابة مهندسى االقليم. بتاييد او معمارى مجاز مدنى او. او ان يكون المقاول مهندسا بمرتبة استشارى 6

 

 .سابعا /الدرجة السابعة

 ( مائتان و خمسون مليون دينار.700مالية التقل عن )تكون للمقاول كفاءة  ان .1

 من اتحاد  او نقابة مهندسى االقليم. بتاييدعمارى لدى المقاول مهندس غير متفرغ مدنى او م .7

االقليم ،يقوم بمسك سجالت حسابية  فيمن نقابة المحاسبين و المدققين  بتاييدلدى المقاول المحاسب غير متفرغ  .3

 نظامية 

،و التقل ( مائتان و خمسون مليون دينار 700االقل كلفة اية منها ) فيالمقاول اكمل و بصورة ناجحة اعمال مقاولتين  .4

 ( مائة مليون دينار.100كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن )

 

 -:ثامنا/الدرجة الثامنة

 ( مائة و  خمسة و سبعون مليون دينار.120ان تكون للمقاول كفاءة مالية التقل عن ) .1

 من اتحاد او نقابة مهندسى االقليم. بتاييدلدى المقاول مهندس غير متفرغ مدنى او معمارى  .7

( مائة و  خمسة و سبعون مليون 120ن )عكلفة االقل ،وال تقل  فيبصورة ناجحة اعمال مقاولتين و اول اكمل المق .3

 ( خمس و سبعون مليون دينار.20دينار ،وال تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن )

 -:تاسعا /الدرجة التاسعة

 .عشرون دينار( مائة و خمس و 170) كفاءة مالية التقل عنان تكون للمقاول  .1

 من اتحاد او نقابة مهندسى االقليم. بتاييدلدى المقاول مهندس غير متفرغ مدنى او معمارى  .7

( مائة و خمس و عشرون مليون دينار 170االقل ،وال تقل كلفة عن ) فيالمقاول اكمل بصورة ناجحة اعمال مقاولتين  .3

 ون.( خمسون ملي00وال تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن )

 -:عاشرا /الدرجة العاشرة

 ( مائة مليون دينار.100ان تكون للمقاول كفاءة مالية التقل عن )

 

 المادة السابعة
 -يجرى تحديد درجة المقاولين ذات االختصاصات الكهربائية و ميكانيكية و الكيميائية بموجب الشروط االتية:

 -:: للشركات التى تتوافر فيها مايلى اوال /الدرجة االولى

 ( واحد مليار دينار.1مليون دينار و كفاءة مالية التقل عن ) اربعمائة (400قدره ) رأسمالان يكون للشركة المقاولة  .1

 -ان تكون للشركة: .7

بتاييد عن ممارس وحدة فنية من مهندسين اثنين متفرغين على االقل احدهما بمرتبة استشارى، و االخر بمرتبة التقل  - أ

 االختصاصات )كهرباء او ميكانيك او كيمياء( او اختصاصات اخرى مشابهة. فيى االقليم و اتحاد او نقابة مهندس من
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االقليم ،يقوم بمسك سجالت حسابية  فيمن نقابة المحاسبين و المدققين  بتاييدمحاسب متفرغ  برئاسة وحدة حسابية - ب

 نظامية.

 دستان.االقليم كور فيمحاميين المشاور قانونى )غير متفرغ( مسجل لدى نقابة  - ت

 ( ستة سنوات.6اعمال المقاوالت لمدة ال تقل عن ) ان تكون تكون الشركة قد مارست .3

( سبع ماية و خمسون مليون 200االقل ،وال تقل كلفة اية منها عن ) فيبصورة ناجحة اعمال مقاولتين  تالشركة اكمل .4

 دينار. ة مليونئما( ثالث300لة منجزة بشكل عام عن )دينار ،و ال تقل كلفة اية مقاو

 ساس للشركة.االان تكون مزاولة اعمال المقاوالت هى النشاط  .0

 كالمعدات و االالت و المكائن العائدة لها. هاموجوداتب صتقديم الشركة بيان خا .6

 

 -:ثانيا /الدرجة الثانية

 للشركات التى تتوافر فيها مايلى:

( سبع و 200ن دينار و كفاءة مالية ال تقل عن )( مائتان و خمسون مليو700قدره ) رأسمالان يكون للشركة المقاولة  .1

 ماية و خمسون مليون دينار.

 -ان تكون للشركة : .7

من اتحاد او نقابة  بتاييد، على االقل ،احد هما بمرتبة ال تقل عن مجازوحدة فنية من مهندسين اثنين متفرغين  - أ

 اختصاصات )كهرباء او ميكانيك او كيمياء( او اختصاصات اخرى مشابهة . فيمهندسى االقليم و 

االقليم يقوم بمسك سجالت حسابية  فيمن نقابة محاسبين و المدققين  بتاييدمحاسب متفرغ  ةوحدة حسابية برأس - ب

 نظامية .

 االقليم. فيمسجل لدى نقابة المحاميين  (غير متفرغ)مشاور قانونى  - ت

 ( اربع سنوات  .4اعمال المقاوالت لمدة ال تقل عن ) مارست الشركة قد. ان تكون 3

ة و مليون دينار ( خمسمائ000قل كلفة اية منها عن )،و ال تاالقل   في. الشركة اكملت و بصورة ناجحة اعمال مقاولتين 4

 .مليون دينار ( مائتي700قاولة منجزة بشكل عام عن )و ال تقل كلفة اية م

 ل مقاوالت هى النشاط االساس الشركة.. ان تكون مزاولة اعما0

 شركة بيان خاص بموجودات كالمعدات و االالت و المكائن العائدة لها.ال. تقديم 6

 

 للشركات التى تتوفر فيها مايلى. -:ثالثا /الدرجة الثالثة

( خمسمائة 000( مائة و خمسون مليون دينار و كفاءة مالية ال تقل عن )100قدره ) رأسمالان يكون للشركة مقاولة  .1

 مليون دينار.

 -لشركة :لان يكون  .7

اختصاصات )كهرباء او  فيمن اتحاد او نقابة مهندسى االقليم و  بتاييدمهندس متفرغ بمرتبة مجاز على االقل ، - أ

 .ةكيمياء( او اختصاصات اخرى مشابه ميكانيك او

 سجالت حسابية نظامية االقليم ،بقوم بمسك فيمن نقابة محاسبين و المدققين  بتاييدمحاسب متفرغ  - ب

 االقليم. فيمشاور قانونى )غير متفرغ( مسجل لدى نقابة المحاميين   . ج

 ( أربعة سنوات.4عن ) المقاوالت لمدة التقل اعمال ان تكون الشركة قد مارست .3

( ثالثمائة و خمسون 300االقل و ال تقل كلفة اية منها عن ) فياعمال مقاولتين الشركة اكملت و بصورة ناجحة   .4

 ( مائة و خمسون مليون دينار.100مليون دينار و ال تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن )

 ان تكون مزاولة اعمال المقاوالت هى النشاط االساس للشركة. .0

 تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات و االالت و المكائن العائدها لها. .6

 

 -:رابعا /الدرجة الرابعة

 ( مائتان و خمسون مليون دينار.700ولة كفاءة مالية ال تقل عن )ان تكون للمقا .1

االختصاصات  فياالقليم و  فياو نقابة مهندسى  بتاييدان يكون للمقاول مهندس متفرغ بمرتبة ممارس على االقل  .7

 )كهرباء او ميكاينك او كيمياء( او اختصاصات اخرى مشابهة.

( ثالثمائة مليون دينار و ال 300منها عن )اية االقل و ال تقل كلفة  فيناجحة اعمال مقاولتين  المقاول اكمل بصورة .3

 ( مائة مليون دينار.100تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن )
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من اتحاد  بتاييدمهندسا مختصا بالكهرباء او الميكانيك او الكيمياء و بمرتبة ال تقل عن ممارس كون المقاول ي اناو   .4

 قليم.او نقابة مهندسى اال

 -:خامسا /الدرجة الخامسة

 ( مائة مليون دينار.100ان تكون للمقاول كفاءة مالية التقل ) .1

االختصاصات )كهرباء او ميكاينك او  فيمن اتحاد او نقابة مهندسى االقليم و  بتاييدان يكون للمقاول مهندس متفرغ   .7

 كيمياء( او اختصاصات اخرى مشابهة.

( 00) منها عن اية و ال تقل كلفة، االقل  فيبصورة ناجحة اعمال مقاولتين  و ملالمقاول كونة قد اك فييشترط  .3

 خمسين مليون دينار.

 

 المادةالثامنة

 تشكيل الجنة ومهامها
ليم برئاسة موظف / تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزاراء لجنة تسجيل و تصنيف و تحديد درجات المقاولين فى االقاوال 

 -التخطيط فى االقليم و عضوية كل من :وزير  بدرجة خاصة يسميه

 عن مدير عام. تقل درجتهممثل عن وزارة التخطيط ال -1

 مدير عام تسجيل الشركات فى وزارة التجارة . -7

 عن مدير عام .المالية و االقتصاد ، التقل درجته ممثل عن وزراة  -3

 عن مدير عام . االعمار و االسكان ، التقل درجته =          =           -4

 عن مدير عام. =         البلديات ، التقل درجته=             -0

 عن اتحاد مقاولى االقليم.  =        -6

 / يكون رئيس قسم تسجيل المقاولين فى وزارة التخطيط مقررا للجنة . ثانيا

ة تساوى االصوات لجنة بحضور اغلبية اصوات ، و تتخذ القرارات فيها باغلبية االصوات ، و فى حالل/ يكتمل نصاب اثالثا 

 يرجح الجانب الذى يصوت معة رئيس اللجنة.

 / تكون اجتماعات اللجنة دورية و بما ال يقل عن اجتماعين فى الشهر. رابعة

  -لجنة ممارسة المهام االتية :ل/ تتولى اخامسة 

م ، على ان ترد تسجيل و تصنيف و تحديد درجات المقاولين حسب كفاءاتهم ومؤهالتهم و فى ضوء احكام هذا النظا -1

( ثالثون يوما من تاريخ تقديمة بالقبول او الرفض مع بيان اسباب الرفض و 30اللجنة على الطلب المقدم اليها خالل )

 (ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب .60البت فية بالتسجيل و التصنيف و تحديد الدرجة فى حالة القبول خالل )

فقة بطلبات المقاولين ، و ال تعتبر هذة الضوابط نافذة اال من تاريخ مصادقة تحديد الضوابط الخاصة بالوثائق المر -7

 وزير التخطيط عليها.

النظر بطلبات اعادة تسجيل المقاولين و منح هويات التسجيل و التصنيف و تحديد الدرجة لهم مجددا فى النفس الدرجة  -3

 السابقة عند توفر الشروط االتية.

ناتجا عن اخالل  المقاول بقواعد السلوك المهنى المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة او  ان اليكون الغاء الهوية –أ 

 ان يكون محكوما علية بسبب ذلك.

 حكما باشهار افالسة . ان اليكون المقاول قد صدر بحقه –ب 

 ان اليكون المقاول مرتكبا لجريمة مخلة بالشرف . –ج 

 فى القائمة السوداء. و شطب تسجيله نهائيا بسبب ادراج اسمهون المقاول قد سحبت هويته ان اليك –د 

تكييف اوضاعة حسب احكام هذا  ى المقاول الذى يروم اعادة تسجيله و تصنيفه و تحديد درجته مجددا ، عليه/ علسادسا 

 النظام .

 

 المادة التاسعة
ر على ان تكون مصدقة من قبل الجهات للجنة قبول االعمال المنفذة من المقاول لحساب جهات غير عراقية خارج القط

 المختصة فى الخارج .

 المادة العاشرة
اعالم قسم تسجيل المقاولين  لتى تصدر بموجب هذا النظام ، عليهفى حالة تغير عنوان المقاول المبين فى استمارة التسجيل ا

 ( ثالثون يوما من تاريخ التغير .30في وزارة التخطيط بذلك خالل )
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 ادية عشرةالمادة الح
لتقدم بطلب جديد بعد /يحق للمقاول الذى ترفض اللجنة تسجيله الول مرة بسبب عدم توفر بعض الشروط ااوال 

 الشروط. استعفاء تلك

اكمال الشرط خالل شهرين من تاريخ  حد شروط الدرجة المسجل بها فعليهحالة فقدان المقاول مسجل ال في/ ثانيا

 درجته. فيتبليغه و بعكسه يعاد النظر 

 تلك الدرجة . فيتسجيل ال/اليجوز تعديل درجة المقاول او شركة المقاولة لدرجة اعلى االبعد مضى سنتين من  ثالثا

 /تعتمد االعمال المنجزة بعد اخر درجة كان عليها عند تعديل درجة المقاول.رابعا 

الدرجة السابعة للمقاوالت االنشائية و /اليجوز تسجيل المقاول )الشخص الطبيعى( الول مرة بدرجة تزيد على خامسا 

ال يجوز تسجيل للشركة المقاولة الول مرة بدرجة تزيد على و  ، الدرجة الرابعة للمقاوالت الكهربائية و ميكانيكية و كيميائية

ة مع مراعاة احكام الدرجة الخامسة للمقاوالت االنشائية و على الدرجة الثالثة للمقاوالت الكهربائية و الميكانيكية و الكيميائي

 هذا النظام.

الدرجة السادسة للمقاوالت ب/يجوز تسجيل المهندس المدنى او المعمارى االستشارى او المجاز الول مرة  سادسا

 االنشائية.

االستشارى او المجاز او كهرباء او الكيمياء او اختصاص المشابه ال/يجوز تسجيل المهندس الميكانيك او سابعا 

 رة بالدرجة الرابعة للمقاوالت الكهربائية و الميكانيكية و الكيميائية.الممارس الول م

 المادة الثانية عشرة
مواعيدها المحددة وفق  فيللجنة التحرى عن كفاءة المقاول للتثبيت من حسن المقدرة و الكفاءة على انجاز االعمال 

 تلك معلومات. تأييدبيانات من مختلف الجهات و الشروط و المواصفات المطلوبة و لها من اجل ذلك طلب المعلومات و ال

 المادة الثالثة العشرة

 اللجنة االستئنافية
( ثالثة اعضاء من بينهم ممثل عن اتحاد 3ستئنافية مكونة من )ا/تشكل بامر من رئيس مجلس الوزراء لجنة اوال 

 اعتراضات المقاولين على قرارات الجنة. فيمقاولى االقليم للنظر 

 فياالعتراض على قرار اللجنة لدى اللجنة االستئنافية المنصوص عليها  فيقاول او الشركة المقاولة الحق /للم ثانيا

االعتراض  في( ثالثون يوما من تاريخ تبليغه بالقرار و على اللجنة االستئنافية البت 30الفقرة )اوال( من هذه المادة خالل )

 راض.( ثالثون يوما من تاريخ تقديم االعت30خالل  )

 /يصدر قرار اللجنة االستئنافية باالكثرية و يكون نهائيا بعد مصادقة وزير التخطيط عليه.ثالثا 

 المادة الرابعة عشرة
بالنسبة للشركة المقاولة و سنتان من ( ثالث سنوات من تاريخ اصدارها 3تكون فترة نفاذ الهوية الصادرة عن اللجنة )

 خص الطبيعى(.تاريخ اصدارها بالنسبة للمقاول )الش

 المادة الخامسة عشرة
 يدفع المقاول الرسوم القانونية وفق الجدول التالى.

 الدرجة            

 10 9 8 2 6 0 4 3 7 1 الرسم

رسم 

التسجيل 

 /دينار

100000

0 

170000

0 

110000

0 

90000

0 

20000

0 

00000

0 

30000

0 

70000

0 

70000

0 

70000

0 

رسم 

تجديد 

الهوية/دي

 نار

700000 770000 700000 12000

0 

10000

0 

17000

0 

17000

0 

17000

0 

17000

0 

17000

0 

 

 المادة السادسة عشرة
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 التزامات الجهات الحكومية و المستفيدة

 -جهات المستفيد مراعاة ماياتى:العلى 

ت الرئيسية و مناقصات و تنفيذ اعمال المقاوالال في/االلتزام باحكام هذا النظام و عدم السماح الى مقاول باالشتراك  اوال

 الثانوية مالم يكن حائزا على الهوية الصادرة من اللجنة.

شروع بعهدته وفقا لهذا مد من امكانية و كفاءة المقاول بما تتالءم و حجم و طبيعة و نوعية االعمال عند احالة ال/التاكثانيا 

 النظام.

تحديد  فيتعتمد كلفة الجزء الخاص بكل منهم من العمل حالة اشتراك مقاولين من درجات مختلفة لتنفيذ عقد متكامل  في/ ثالثا

 درجة المطلوبة لكل شريك.ال

قصة تطلب درجة معينة على ان ال تقل درجة اى منهم اكثر من مرتبة عن امن في/يجوز الكثر من مقاول االشتراك رابعا 

 نسحاب خالل مدة المقاولة.الدرجة المطلوبة شريطة عدم السماح الى منهم عند رسو المناقصة بالتنازل او اال

 من اتحاد مقاولى االقليم يؤيد قدرته على القيام باعمال المقاوالت. ييدتا/ان يقدم المقاول الول مرة  خامسا

 المادة السابعة عشرة
 ( خمسون مليون دينار لمقاولين غير مسجلين.00للوزير المختص او من يخوله احالة المقاوالت التى التزيد كلفتها عن )

 لمادة الثامنة عشرةا
 اية مقاولة ثانوية بعهدة مقاول مالم يكن حائزا على الهوية الصادرة من اللجنة.ال يجوز الموافقة على إناطة 

 المادة التاسعة عشرة
يتم تزويد اللجنة بكافة التغييرات التى تطر أعلى كيان و اوضاع المقاول ،من قبل الجهات ذات االختصاص من ضمنها حالة 

 ات و المعلومات التى سبق و ان زودت اللجنة بها.تأييدعضوية المقاول او معاقبته و كذلك فيما يخص ال فقدان

 المادة عشرون
 بموجب هذا النظام. المطلوبة اكثر من تخصص اذا توفرت الشروط فييجوز تسجيل المقاول 

 المادة الحادية و عشرون
 صنيع و عقود اجور العمل و عقود الخدمات االستشارية .تهيز و ال/التسرى احكام هذا النظام على مقاوالت التجاوال 

تنفيذ مقاولة واحدة تحدد درجة كل مشارك حسب نسبة مشاركته و ذلك الغراض  فيحالة اشتراك اكثر من مقاول  في/ ثانيا

لة بالتساوى على عدد حالة عدم وجود ما يثبت نسبة المشاركة تقسم كلفة المقاو فيمجال المقاوالت و  فياحتساب الخبرة 

 المشاركين بالتنفيذ عند التسجيل.

 المادة الثانية و عشرون
 ن في وزارة التخطيط تدقيق ماياتي:يتولى قسم تسجيل المقاولي

الوثائق الخاصة باثبات صفة المقاول و مؤسسي الشركات المقاولة او المساهمين فيها وفق القوانين و  .1

 التعليمات المرعية بهذا الخصوص.

دوائر  فيمؤسسي الشركات و المساهمين فيها او المقاولين كموظفين  م تعيينلتعهدات القانونية الخاصة بعدا .7

 القوانين االنظمة و التعليمات النافذة بهذه الخصوص .الدولة حسب 

 التعهدات بشأن عدم عمل مؤسسي الشركات المقاولة كمالكات فى شركات مقاولة اخرى. .3

و االوراق الرسمية االخرى الالزمة للتجسيل و التصنيف و تحديد الدرجة التأييد تب اكمال جميع الوثائق و ك .4

 وفق احكام هذا النظام ،على ان تكون جميعها اصلية او مصدقة لدى الجهات المختصة بذلك قانونا.

 

 المادة الثالثة عشرون
او محاميا فيحسب ضمن المالك /فى حالة كون مؤسس او احد مؤسسي الشركة المقاولة مهندسا او محاسبا اوال 

 . الدرجةبات تطلالمطلوب حسب م

واحد / المشروع الفردى(تراعى خبرة مؤسس الشركة السابقة ال/فى الشركة المقاولة من نوع )ذات شخص ثانيا 

 . على التأسيس الغراض التقييم و منح الدرجة

تعد خبرة و اعمال واحد او اكثر من   / فى الشركة المقاولة غير)ذات شخص واحد / المشروع الفردى( ثالثا

 . لشركةلالمؤسسين فى مجاالت مجزية الغراض التقييم و منح الدرجة 

/اذا كان مؤسس الشركة )ذات شخص واحد / المشروع الفردى( مهندسا مدنيا او معماريا و بمرتبة مجاز  رابعا

سى االقليم يعتبر ذلك مجزيا لشرط توفر االعمال من اتحاد او نقابة مهند بتاييدفأكثر وله خبرة فى تنفيذ المشاريع 
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المطلوبة فى شركات المقاوالت االنشائية و الكهرباء و الكيمياء او اى اختصاصات اخرى ذات عالقة مباشرة بها 

 شركات المقاولة(.ال)وتطبق فقط على 

ها مهندسا التقل مرتبته عن /ينطبق الحكم فى الفقرة )رابعا( اعاله على الشركات فى حالة كون احد مؤسسيخامسا 

 %(30تأسيس الشركة التقل عن ) رأسمالمجاز و بنسبة مساهمة فى 

 

 المادة الرابعة و عشرون
/لرئيس مجلس الوزراء او نائبه حصرا استثناء الشركات المقاولة من الشروط المنصوص عليها فى هذا النظام  اوال

ذلك و بعد بتها السابقة لكال االختصاصين و ذلك بعد توصية اللجنة و منحها الدرجة الثانية او االولى عند تعديل درج

و ثائق ملكيتها للمكائن و تكييف اوضاع الشركة حسب شروط الدرجة المطلوب و كذلك بعد تقديم هذه الشركات 

و  هاب المعدات و االالت الصادرة و المصدقة من الجهات المعينة للحصول على هذه الدرجة وفقا للضوابط المعمول

 اثبات مايؤيد قدرتها على تنفيذ المشروعات المؤهلة للتصنيف المطلوب.

/يجوز للجنة منح الشركات المقاولة الول مرة درجة االولى فى حالة مساهمة مؤسسات او شركات القطاع ثانيا 

 ذه الدرجة.الشركة و بعد تكييف اوضاعها حسب متطلبات ه رأسمال%( من 70العام فى تاسيسها بنسبة التقل عن )

لوزير الختطيط و بتوصية من اللجنة اعادة تسجيل المقاولين السابقين التاركين للعمل بدرجاتهم السابقة بعد / ثالثا

 تقديم ما يثبت بتلك الدرجة.

 

 المادة الخامسة و العشرون

 درجة اسم المقاول فى القائمة السوداء
ة المنفذة المبين فيه االسباب المبررة و بتوصية من هللج /لوزير التخطيط بناء على طلب من الوزير المختص اوال

ب على هذا االدراج تنزيل مرتبته درجة تفى القائمة السوداء لمدة التزيد على سنتين و يتراللجنة ادراج اسم المقاول 

فى القائمة واحد لمدة سنتين تسرى اعتبارا من تاريخ رفع اسمه من القائمة السوداء و في حالة ادراج اسم المقاول 

السوداء لمرة اخرى تسحب هويته الصادرة من اللجنة و يشطب تسجيله نهائيا و يمنع من المزاولة اعمال 

 المقاوالت.

/للمقاول الذى تقرر ادراج اسمه فى قائمة السوداء حق االعتراض لدى وزير التخطيط بواسطة الوزارة المنفذة  ثانيا

من تاريخ التبليغ ولوزير التخطيط دراسة اعتراضه فى الضوء االسباب ( خمسة عشر يوما 10او المستفيد خالل )

 االجراءات التى ينبغى اتخاذها بحقه.التى قدمها المعترض و الجهات المعينة وال يوقف اعتراض المقاول سير 

اصال ادراج التى اقترحت  بواسطة الجهة /للمقاول الذى تم ادراجه فى القائمة السوداء تقدم طلب الى اللجنةثالثا 

الى مصادقه وزير  توصيات اللجنة اسمه في القائمة السوداء للنظر فى امر رفعه من القائمة السوداء و تخضع

 التخطيط عليها.

 

 

 المادة السادسة و العشرون
يحتفظ المقاولين الحائزين على هوية تسجيل المقاولين سابقا بصنفهم و عند منحم صنف اعلى عليهم تكييف 

 وجب االحكام الواردة فى هذة النظام.اوضاعهم بم

 

 

 المادة السابعة و العشرون
بتسجيل و تصنيف و تحديد درجات المقاولين النافذة قبل صدور هذا النظام و ال تلغى االنظمة و التعليمات الخاصة 

 يعمل باى نص يخالف احكامه.

 

 المادة الثامنة و العشرون
 ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره.
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