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املكاتب احلدودية  للنقل الربي



اهليكل التنظيمي للشركة العامة للنقل الربي
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جدول املسافات بني حمافظات العراق



مع الوطن يف كافة امليادين... أسود النقل الربي 

اثناء تحميل الحنطة في 

السايلو
دعم المحدود للحشد الشعبي 

المقدس

نقل النازحين الى محل 

سكناهم

اثناء تحميل مفردات البطاقة 

التموينية في الميناء

النقل البري تسهم في 

إطفاء ظمأ البصرة

نقل زوار أربعينية االمام 

(عليه السالم ) الحسين 
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في مجاال النقال والادعم اللوجساتي تات تااريل حافال ممتاد شركٌة رائدةٌ 

متواضا  للنقال الباري بأُساطول الشاركة ، بادأت عاماً ( 45) على مدى 

متواضاااعة محااادودة ، نمااات وكبااارت حتاااى أصااابحت ا ن الناقااال ورؤياااا 

شااركة أهليااة ( 45)فااي العااراا ، التااي تعماال بمعيتهااا الُمعتمااد الااوطني 

مؤتلفاااااة معهاااااا تات إمكانياااااات وتلصااااا  كبيااااار فاااااي مجاااااال النقااااال 

البري                                                                         

توّسعتقدبهانقومالتياألنشطةفإن1970عامفيالتأسيسمنت

ويتناهمظلةتحتمستمر  بإّطراد  التميُّزفيسعيناوإنّ ،وتعّمقت

يضمنالتيالمتنوعالنقلفيإحتياجاتكملتلبيةالمحنكةواإلدارة

البماالتكاليففيتوفيراً الطراوبأكثرالمواعيدفيوالدقةاألمان

بالبيئةيضر

مناالطنانااللفنقلمنالمنصرمةالثالثالسنواتلاللإستطعنا

بينموّزعةالحموالت
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 لصالح وزارة التجارة نقل مفردات البطاقة التموينية.

 نقل المعدات الكهربائية الثقيلة ، الشاتة والتلصصية لصالح وزارة الكهرباء.

 نقل األسمدة والبتور لصالح وزارة الزراعة.

 نقل المشتقات النفطية لصالح وزارة النفط

لصالح وزارة الصحة جهزةأنقل مستلزمات و

نتلاباتإلللمفوضية العليا لقتراعنقل صناديا اإل.

 نقل الحموالت لصالح وزارة الصناعة

متنعلىالفترةهذهخاللالبواخرمنالمئاتبإفراغسطوللأَّالتكف َّحيث

نسطولهاأأَّ احنةـــــــش(5000)منأكثرمعهاالمؤتلفةوالشركاتالمتكوِّ

.البضائعمختلفلنقلمتطورةعالميةمواصفاتذاتمتنوعة
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عقود –متعدد الوسائط مع شركة سوومو لنقول املشوتقات النة يوة ) جانب من مباحثات وتوقيع عقود 
التجهيزات الزراعية لنقل األمسدة ومواد أخرى وتعد هذه العقود نوعية واسرتاتيجية  للشوركة والتوي 
سووووووتعمل علوووووود تيووووووادة صيراداتهووووووا وتنويووووووع م ووووووادر دخلهووووووا وتيووووووادة منافووووووذ   

.                                                                                                                            عملها
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ةاإلعتياديالتي فاق وتنها األوتان ( الشاذة )ُأس ول النقل الربي والشركات املؤتلةة تنقل احلموالت التخ  ية 
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-:والمحافظات لدينا فروع في بغداد 
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ة ــاقالبطري رحلة حياة هدفها النجاح حيث نقوم بنقل مفردات ـالشركة العامة للنقل الب

نا من الميناء إلى ملازن محافظات بلد( الحنطة ، الرز، السكر، زيت الطعام )التموينية 
.نقلة يومياً لف أ( 13,000) لنقل إستعدادالعزيز كافة ، ونحن على 



لمةــالضالستراتيجيةالنقلعملياتمنالعديدأنجزنا
دـأحتبارهــــبإعالكهرباءلقطاع)واً ـوجراً ـبح،راً ـب(

الصناعيـةعاتــــالمجتمفيوالمهمةاألساسيةالركائز

وانبــــبالجوضــــهـالنشأنهانــميــالتةــوالتجاري

موانئــالمنالنقلعملياتالشركةبدأتإت،الحضارية

اءـــــــــأنحإلىهاــومنةـالعراقيالموانئإلىةــالعالمي
.ةـكافرااـالع

ة ـيــالكهربائداتـل المعـــــــى نقـا علـأعمالنوإشتملت

مل ـــلتشالنهائية طاتـــــمن الموانئ العراقية إلى المح

مايةـــاليات الحـــــــبتلك عمليات التحميل والتفريغ وفع

المة ـــل سـن أجـــــــرا مـوإصالح الجسور وتعبيد الط
  .ةـنيــــات المعــــــــبالتنسيا م  السلطت داـوصول المع
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.طن ( 205-110) من  تتراوح أوزانها توربينات

.طن ( 185-180) من  تتراوح أوزانها جنريترات
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ة تنصيب  معدات تات أحجام متنوعة ُمجهزَّ

.عالمية ملتلفة الُصن  في المحافظات كافةمناشئمن 
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ومظلتناا صاهاريل لنقال الانفط ومشاتقاته مان جميا  المنااب  إسامنانمتلك والشركات المؤتلفة معنا والعاملة تحت 

المحليااااااااااااة والعالميااااااااااااة ، ونقلهااااااااااااا إلااااااااااااى جمياااااااااااا  المحطااااااااااااات ، ماااااااااااازّودة بوسااااااااااااائل السااااااااااااالمة 

.                                                                                                                     واألمان

البلاد علاى جميا  المحااور مماا فاتح إقتصاادُيعد دلول النقل البري في المضاربات التجارية النفطية دعماً لحركاة 

.                                           قنوات التعامل م  الشركات المحلية والعالمية للتعاقد معها في هتا المجال
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ابنائنلاللمنالتاريلُيللُِّدهاأعماالً أنجزنا

حمولةَتحمُّللاللهامننستطي التيللجسور

الدالليةالطراسالمةعلىمّناحرصاً ،الشاحنة

الحموالتنتيجةبهاضررأيإلحااوعدم

وتجنباً طناً (925)الـتجاوزتالتـيالتلصصية

المروريةاإللتناقاتلحدوث
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.يق  الجسر على نهر اللال  في محافظة ديالى 

. 2012عام العمل فيه باشر 

في الجسر على تراع نهر الثرثار يق  

. األنباربمحـــــافظة الصقالويةناحية 

.2012تنفيت العمل فيه عام تم 
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يعتبر من أهم اإلنجازات التي تم  بناؤه في 

.2011في عام محافظة كربالء المقــــدسة 

في نهــــــــــر الفــــــــــرات يق  جسر الجهاد على 

.2012الجسر عام تنفيت أعمال تم األنبار محافظة 
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.وزارة التجارة -

.وزارة الكهرباء -

وزارة الزراعة -

.وزارة الصحة -

.وزارة الصناعة -

.لإلنتلاباتالمفوضية العليا -

ض عن هتا إصدار قراراً من األمانة العامة لمجلس الوزراء  بإعتباروحيث تملَّ

( 2/1/24/758/ا)البري الناقل الوطني الُمعتمد وطنياً بكتابه تي الـــعدد النقل

2013/1/13.21في 



ٌز كبيٌر وباٌع طويلٌ م  الشركة العامة للنقل البري للقطاع  ائمًة الزالت قفالعقود واالتفاقيات .. اللا  حيِّ

.نهر العراا الثالث ... قدم  وساا  لتنتل نقالً برياً الزال يتدفا بالحياة من لالل جريان نهر على 

..مجـــــــــــراهفيتُصـــــــــــــبينابي نهرلكل

.ينبوعاً (45)البــــــــريللنقلالعامةوللشركة

البري،النقلأسطولم المؤتلفةالشركاتوهي

بالحيـــــاةالُمتدفاالنهرهتامجرىَشّكلتالتي

.الُمعطاةينابيعه  م جارياً يزالالوالتي
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نةرصيعالميةمناشئءمنحديثةمكائنتضم،المشتركللتشغيلونواةً ناجحاً أنموتجاً ُتعدمطبعةنمتلك

.المرئيةغيرواألمنيةالسريةباألحبارنطب 

، جامعة القادسية ، المفوضية العليا      واإلتصالوزارة التربية ، الداللية ، هيئة اإلعــالم ) لنا عقود مــ  

( .اللا  بإدلال الشاحنات عبر المنافت الحدودية المنافيستإضافة الى لإلنتلابات
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ي فاي الاوطن العربي للنقل البري هيئة عربية متلصصاة فاي شاؤون تنمياة وتطاوير وتنظايم وتكامال قطااع النقال الباراإلتحاد

.7/6/1976بتاااااااريل 745العربيااااااة رقاااااام اإلقتصاااااااديةبموجااااااب قاااااارار مجلااااااس الوحاااااادة اإلتحاااااااد،أُنشاااااائ العربااااااي 

مان الهيئاات والمؤسساات والمنشاات والجمعياات عادداً ، ويضم فاي عضاويته 1/6/1979من إبتداءً مهامه اإلتحادوقد باشر 

.                                    والشااااااركات العربيااااااة العاملااااااة فااااااي مجااااااال النقاااااال البااااااري ماااااان القطاااااااع العااااااام واللااااااا  والملااااااتلط والتعاااااااوني

راء النقال العربياة، ويتمتا  بصافة العضاو المراقاب فاي مجلاس وزاإلقتصااديةحالياً ضمن إطار مجلاس الوحادة اإلتحادويعمل 

لعربياة، كماا باين دول الجامعاة ا( الترانزيات)العباور إلتفاقيةالوزاري العربي السياحي وكتلك اللجنة الفنية والمجلس العرب، 

الاادول بصافة عضااو مراقاب فاي كافااة اللجاان الفرعياة والقطاعياة واللجااان الدائماة للنقال المنبثقااة عان جامعاةاإلتحااديشاارك 

العضاوية باإلتحاادالادولي للنقال علاى الطارا بصافة عضاو مراقاب ويتمتا  اإلتحاادفي عضاوية اإلتحادالعربية وكتلك يشارك 

((UITPالعربي للنقل العام اإلتحادالكاملة في 

.          العرباااي للنقااال الباااري مااان مديناااة عَماااان عاصااامة المملكاااة األردنياااة الهاشااامية مقاااراً دائماااا ألمانتاااه العاماااةاإلتحاااادويتلااات 

Arab Union Of Land Transport
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.  نظام المصروفات ا لي                                                                     *

.( ألوامر التشغيل وسندات الصرف ) القط  ا لي ظامن*  

.ا لي المنافيستنظام * 

.(LAN)الشبكة الداللية برنامل* 
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صل فاـــــدلال التكنولوجيا في جمي  مإمنا على حرصاً 

نات ى تطبيا مشروع نظام تتب  الشـــاحالعمل نسعى ال

عبر األقمار الصناعية وهو مشروع وطني مهم لتــتب 

ه أثر الشاحنات كافة في حالتي التفريغ والتحميل ولما ل

م في حماية الشاحنة وسائقها وكتلك الحمولة وتنظــــي

.                               النقل 

م  المعايير الدولية  الحديثة للحفاظ على البيئة  تماشياً 

جاء إنشاء الطرا وتبني صناعة نقل حديثة وسالمة 

.  الستراتيجيمشروع حولي بغداد 

حيث يتكون من لمسة موانئ جافة تضم ساحات كبيرة إليواء الشاحنات ، تفريغ حموالتها  ، ملازن مبردة   

ثم  يتم بعدها نقل هته الحموالت الى دالل العاصـــمة بغدادإستراحةنموتجية ، محطة وقود حديثة ومحطة 

. باليات صغيرة 

أماكن العمل

إنترنيت

نظام موحد
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الشركة العراقية السورية

لللنقالسوريةالعراقيةالشركةإنّ 

وتتولى2002عامتأسستالبري

نوالمسافريللبضائ النقلعمليات

فيلهاويحالهاالمتممةوالعمليات

واستئجاروإيجاربي تلكسبيل

النقلوسائطأنواعكافةوإستقدام

ألغراضاالحتياطيةوأدواتهالبري

وإمتالكالشركةأهدافتنفيت

لغرضوالمنشاتاألراضيوإستئجار

عمليتطلبهاالتيالملازنإنشاء

.الشركة
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لمزيد من المعلومات ندعوكم لتصفح موقعنا اإللكتروني

للتعرف على كل ما هو جديد في عالم النقل

..وتقديم أفضل اللدمات المتميزة لعمالئنا 
اللبرة.. المهنية .. نتميز بالمصداقية 
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وأسعار تنافسية..  بمواصفات عالمية .. ُمستعدون لطب  مطبوعاتكم .. وهته دعوة للوزارات كافة 


