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 السوداءالشركات المدرجة في القائمة 

 الجهة أسم الشركة ت

( Royal Express International Trading Incشرررشكح     .1

 انكُذيح.

 ٔصاسج انُفط 

 ٔصاسج انُفط  ( االيطانيح..DMIX S.R.Lششكح   .2

(   ORIENT CROWN International   Limitedشرشكح    .3

 انصيُيح.

 ٔصساج انُفط 

 ٔصاسج انُفط  انهثُاَيح .( .PETRO ENERGY COتتشٔاَشجي ششكح     .4

 ٔصاسج انُفط  ( انثشيطاَيح.TOKHEIM UK LIMITEDششكح     .5

( TEFIROM INSAAT ENERJI TURIZMشرررشكح     .6

 انتشكيح. 

 ٔصاسج انُفط 

 ٔصاسج انُفط  ( االياساتيح .SUPPLIES DEPOT FZEششكح     .7

 ٔصاسج انُفط  انصيُيح.( HERMIC LIMITEDششكح     .8

 ATLAS COPCO SERVICES MIDDLE EASTششكح     .9

O.M.C .االياساتيح ) 

 ٔصاسج انُفط 

 GOG GULFششكح   انخهري  نهتُقيرة عرٍ انرُفط ٔانوراص ٔانًعرادٌ   .11

OIL & GAS.االسدَيح ) 

 ٔصاسج انُفط

 SCHULZ & IBRAHIM IMPORT & EXPORTششكح     .11

GBR. االنًاَيح ) 

 ٔصاسج انُفط 

ايرررذٌ نهطاورررح ٔاالَشررراءاخ ٔانصرررُاعح ٔانتجررراسج انًغررراًْح / شرررشكح     .12

AYDIN ENERJI VE INSAAT TICARET SIRKETI )

 انتشكيح.

 ٔصاسج انُفط 

 ٔصاسج انُفط  ( انثهجيكيح. CG HOLDINGS BELGIUM NVششكح     .13

 ٔصاسج انُفط  ( انٕٓنُذيح..TROUVAY & CAUVIN B.Vششكح     .14

نهتجرراسج انعايررح انًحررذٔدج( يررذيشْا انًفررٕض انررٕادا انجذيررذ شررشكح     .15

 يحغٍ عهٕاٌ عهًاٌ.

 ٔصاسج انُفط 

 HOUSTON PAN AMERICAN TECHNICALشرشكح     .16

SERVICES , LLC / HPATS-MIDDLE EAST )

 االيشيكيح.

 ٔصاسج انُفط 

 & INTERNATIONAL PROCUREMENTشرررشكح     .17

CONTRACTING.االيشيكيح ) 

 ٔصاسج انُفط 

 PENTAG GEARS & OIL FIELDشررررشكح     .18

EQUIPMENT.انثشيطاَيح ) 

 ٔصاسج انُفط 

 ٔصاسج انُفط  ( االسدَيح.انًتحذج نهصُاعاخ انًيكاَيكيح ٔانكٓشتائيحانششكح     .19

 ٔصاسج انُفط  ( االياساتيح.MK GLOBAL SUPPLIESششكح     .21

اسض تورررذاد نهٕكررراالخ انتجاسيرررح ٔتجررراسج اجٓرررضج انغررريطشج شرررشكح     .21

 ( االسدَيح. انًحذٔدج ٔانتحكى

 ٔصاسج انُفط 

 ٔصاسج انُفط  ( االسدَيح .انجًيشا انصُاعيح ششكح     .22

 ٔصاسج انُفط  ( االياساتيح.تياٌ انفجش نهتجاسج ر.و.وششكح     .23

 ٔصاسج انُفط  ( االسدَيح.انًصادس االسدَيح نهتجٓيضاخ انفُيحششكح     .24

( انتجاسيررح انًحررذٔدج انًصررانل نهخررذياخ انُفطيررح ٔانٕكرراالخشررشكح     .25

 يذيشْا انًفٕض عًاس ويظ حغيٍ.

 ٔصاسج انُفط 

شرررررررشكح   انقرررررررِٕ انًضررررررراعفّ نالعتشررررررراساخ ٔانخرررررررذياخ انتقُيرررررررّ   .26

SYNERGY FOR CONSULTING & TECHNICAL 

 ٔصاسج انُفط 
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SERVICES.االسدَيح ) 

يحذٔدج انًغؤٔنيح( يرذيشْا انًفرٕض  انًغم نهخذياخ انُفطيحششكح     .27

 عذَاٌ خهف عُيذ.

 ٔصاسج انُفط 

( يرذيشْا َخهرح انجًيرشج نهتجراسج ٔانًقرأالخ انعايرح انًحرذٔدجششكح     .28

 انًفٕض احًذ عثذ انوُي احًذ.

 ٔصاسج انُفط 

شرشكح   عريٍ االيراٌ نهتجراسج ٔانًقرأالخ انعايرح يحرذٔدج انًغررؤٔنيح(   .29

 حغيٍ. يذيشْا انًفٕض احغاٌ فهيل

 ٔصاسج انُفط 

 ٔصاسج انُفط  ( االسدَيح.جضيشج انًُصٕس  االسدٌ عاتقاً(ششكح     .31

انًيًُررح انتجاسيررح ػ و ا  عاشررٕس انًطهررة نهتجرراسج ػ و ا شررشكح     .31

 ( االياساتيح / انًذيش انعاو يضْش عثذ انكشيى رياب.عاتقاً(

 ٔصاسج انتجاسج 

انًصرشيح / يًاهٓرا انغريذ ( فايهي جرشٔب نالعرتاًاس انصرُاعيششكح     .32

 عًاس جالل تشجظ.

 ٔصاسج انكٓشتاء 

( TURK KABLO ANONIM ORTAKLIGIشرررشكح     .33

 انتشكيح يًاهٓا تٕسغٕل عيُالس يحًذ.

 ٔصاسج انكٓشتاء 

( Wenteleo Energy Incششكح   ٔيُتهيٕ اَشجي اَكٕستٕسيتذ/   .34

 االيشيكيح يذيش انفشع في انعشاق صياد عثٕد 

 ٔصاسج انكٓشتاء 

( االسدَيررح انًررذيش انًفررٕض انجضيررشج نخررذياخ انطثاعررح ر.و.وشررشكح     .35

 نفشع انششكح في انعشاق انغيذ عثذ هللا اتشاْيى حغٍ.

 ٔصاسج انصحح 

انعشفرررراٌ نهخررررذياخ االعالييررررح ٔانثرررر  انًثاشررررش يحررررذٔدج شررررشكح     .36

 ( يذيشْا انًفٕض حغٍ عهي ْادا.انًغؤٔنيح

 شثكح االعالو انعشاوي 

 ٔصاسج انُفط  يؤعغح  يطا نالعتاًاس( األسدَيح.  .37

( IMPIANTI SISTEMA GEL I.S.G S.P.Aششكح     .38

 االيطانيح.

 ٔصاسج انُفط 

 ٔصاسج انُفط  ( انثٕنَٕيح. WENTYLATORY WENTECH SP  ششكح  .39

ششكح انًغم نهخذياخ انُفطيح يحذٔٔدج انًغؤٔنيح / يذيشْا انًفٕض   .41

 عذَاٌ خهف عُيذ.

 ٔصاسج انُفط 

يكتة أط ٔنيذ خهيم نتجاسج انًكائٍ ٔانًعذاخ / يذيش انًكتة أط   .41

 ٔنيذ خهيم.

 ٔصاسج انُفط 

 ٔصاسج انُفط  (  انغٕيذيح. SKF EUROTRADE AKTIEBOLAGششكح    .42

 MEDITERRANEAN TRADING COMPANYششكح    .43

INTERNATIONAL .األيشيكيح ) 

 ٔصاسج انُفط 

 ٔصاسج انكٓشتاء  ششكح  تًٍٓ كغتشػ كياٌ يغاًْح خاصح( االيشاَيح.  .44

 ٔصاسج انُفط  ( انكُذيح.integrated control solution icsششكح    .45

انشرررررشكح انشرررررايهح نتكُٕنٕجيرررررا االتصررررراالخ ٔانًعهٕياتيرررررح يحرررررذٔدج   .46

 انًغؤٔنيح( يذيشْا انًفٕض حغيٍ عثذ انجهيم َاجي
وزارة التعلييييييٌل العيييييي لً وال  يييييي  

 العلمً 
صررحيح ٔاَشررائيح ٔعررذد  نصرراحثّ خهيررم  –يحررم خهيررم اتررشاْيى حغررٍ   .47

 اتشاْيى حغٍ انحغُأا
 وزارة الكهر  ء 

نرررؤا عثرررذ عهررري ٔشرررشيكّ نهٕكررراالخ انتجاسيرررح ٔاالعرررتيشاد شرررشكح     .48

 ( االسدَيح يذيشْا انًفٕض نؤا عثذ عهي ٔانتصذيش
وزارة االعم ر واالسك ن وال لدٌ ت 

 واالشغ ل الع مة 
 وزارة الص ة / ال ٌئة   ( االنًاَيحHexal Aktiengesellschaftششكح    .49

غرررذيش انغرررالو نهتجررراسج ٔانًقرررأالخ انعايرررح انًحرررذٔدج انف  شرررشكح     .51

يذيشْا انًفٕض عثذ انغرالو حًرذا  نهطيشاٌ ٔانشحٍ انًحذٔدج عاتقاً(

 عثذ انشصاق

 وزارة التج رة 

 وزارة التج رة  ( انهثُاَيحصعتشيكٕ ػ.و.ل أف شٕسششكح     .51

 وزارة الكهر  ء شييركة م مجموعيية  يين ل لييد للتجيي رة الع مييةم  مييدٌر   الم ييو  ل لييد علييً   .52
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 .ٌ سٌن

 وزارة الكهر  ء  .م الهندٌةBGR Energy Systems Limitedشركة م  .53

 وزارة الص ة/ ال ٌئة ةال لجٌكٌ مGymna UniphyNVشركة م  .54

شركة م غداد  لت  ٌل الو يدات الغ زٌية الم يدودةم ميدٌر   الم يو  ممتي ز   .55
 .ص ٌح رشدي

 وزارة الن ط 

شييركة مار   غييداد للوكيي الت التج رٌيية وتجيي رة اجهييزة السييٌطرة والييت كل   .56
 .رشٌدم االردنٌةودة / مدٌر   الم و   ش ر  مٌد الم د

 وزارة الن ط 

م    GSA GRIMLEY SMITH ASSOCIATES LIMITEDشركة م  .57

 .ال رٌط نٌة

 وزارة الن ط 

 وزارة الن ط  .م  االٌط لٌة .S.A.M.P.I S.P.Aشركة م  .58

 وزارة الن ط  .ةنٌم االرد شركة مالمص در االردنٌة للتجهٌزات ال نٌة ذ.ل.ل  .59

 وزارة الن ط  الكندٌة. م WORLD OIL TOOLSشركة م  .61

 ICCB (IRAQIشركة مالمكتب العراقً لالستش رة واالعم ر /   .61
CONSULTANTS AND CONSTRUCTION BUREAU LTD م

 .المؤسسة فً سوٌسرا

 دٌوان الرق  ة الم لٌة االت  دي

  SPAششكح  تشيٕييكاَيكا  .62

.TM.P TERMOMECCANICA POMPE..ايطانيح انجُغيح ) 

 وزارة الكهر  ء 

 اَتشَاشُال اَكٕستثٕسيتذ /ششكح  ْٕفشداو   .63

HOOVERDAM INTERNATIONAL INC ميدٌر    ( ايشيكيرح انجُغريح

 الم و  جوزٌف فرٌد فلمور

 وزارة الكهر  ء 

 GREAT LAKES GLOBAL IMPORTشركة مكرٌت لكس الع لمٌة   .64
EXPORT INC .م / االمرٌكٌة ومدٌر   الم و  ع  س ع د هللا مطشر 

 وزارة الكهر  ء

/ الل ن نٌة / مدٌر   الم و   .Arocon. M.Eشركة ماركون اوف شور/   .65

 فرٌد جورج موسى

 وزارة الكهر  ء 

   EURO AMERICAN  INTERNATIONAL    ENERGY     LLCشيركة  .66

 / ام رتٌة الجنسٌة

 وزارة الن ط 

 وزارة الن ط  شركة مؤسسة المرسالت لللدم ت الهندسٌة  / اردنٌة الجنسٌة  .67

 وزارة الن ط  / امرٌكٌة الجنسٌة .  SPRING FIELD SUPPLIES INCمشركة   .68

شيييركة مارزٌيييف للتجييي رة الع مييية والميييواد الكهر  ئٌييية م ميييدٌر   الم يييو    .69
 م مود علً ٌوسف / عراقٌة الجنسٌة.

 وزارة الن ط 

شركة مالرشٌد للليدم ت الن طٌية / ميدٌر   الم يو   ميدي  مي د مير   /   .71
 عراقٌة الجنسٌة

 الن طوزارة 

 وزارة التج رة مجرشة أ مد / لص   ه  أ مد ص لح علً .  .71

شييركة سييم  اللٌيير للتجيي رة والمعيي والت الع ميية / مييدٌر   الم ييو  لٌيير هللا   .72
 غض  ن / عراقٌة الجنسٌة .

 وزارة التج رة 

شركة م رٌ  نة الللٌ  للتج رة الع مة / مدٌر   الم و  نيوري ع يد الغنيً   .73
 الجنسٌة.مزعل م عراقٌة 

 وزارة التج رة 

شييركة مالع فٌيية  للتجيي رة الع ميية الم ييدودة / مييدٌر   الم ييو  للييف طعميية   .74
 ع  س / عراقٌة الجنسٌةم

 الص ة وزارة

شييييركة م عهييييد االرتعيييي ء للتجيييي رة الع ميييية ولييييدم ت التن ٌييييف م ييييدودة        .75
المسييؤولٌة شييركة ل صييةم / عراقٌيية الجنسييٌة ومييدٌر   الم ييو  مم مييد 

 راضًمإ س ن 

 وزارة النعل

 وزارة الدف ع شركة م العر ٌة الع لمٌة لالستثم رات واالستش رات / األردنٌةم  .76

شركة ماوفل يت لالنشي ءات والكهر ي ء والمٌك نٌيل والليدم ت الع مية والنعيل   .77

/ التركٌييية / ميييدٌر الشيييركة ل يييرع  غيييداد  AUFLIFTوالتجييي رة الم يييدودة / 

  غدادام نة 
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 الملول س مً عط   سٌنم

شركة مدرة النهيرٌن العراقٌية للتجي رة الع مية والليدم ت الن طٌية الم يدودة/   .78
 مدٌر   الم و  عص ل   زل سلوم / عراقٌة الجنسٌة

 وزارة الزراعة

شركة االص ل لللدم ت الن طٌة م دودة المسؤولٌة شركة ل صية / ميدٌر     .79
 الم و  عم د ا را ٌل داود

 وزارة الكهر  ء 

مكتيييب  سيييٌن ا يييرا ٌل سيييعٌد للتجييي رة الع مييية واسيييتٌراد وتصيييدٌر / ميييدٌر   .81
 المكتب  سٌن ا ر ٌل سعٌد 

 وزارة الكهر  ء

 وزارة الصن عة والمع دن  مكتب ال  فر تج رة ع مة كهر  ئٌة / مدٌر المكتب   فر   زل ٌلدا   .81

شييركة اسييٌ  للطٌييران والشيي ن الجييوي الم ييدودة مييدٌر   الم ييو  نضيي ل   .82
   دي ن جً 

 وزارة النعل 

 وزارة االعم ر واالسك ن  مؤسسة الصمود للتج رة الدولٌة / االردنٌة  ض .83


