
 

  

 

  

 

 

  ( طن فما فوق.30( دينار للطن الواحد للكيلو مرت الواحد لكل محولة من )70رفع أجور النقل اىل ) -

تعاقد الشركة العامة للنقل الربي مع شركات أخرى ) أهلية ( كشركة بغداد وعشتار والعراقية املختلطة بغية زيادة عدد -
 الشاحنات لنقل املواد الغذائية.  

 

ومت توجيه وزارة البيئة اىل ضرورة فحص املواد احململة على منت البواخر يف أماكن االنتظار قبل وصوهلا اىل الرصيف  *
( ساعة ، باإلضافة اىل مفاحتة وزارة الكهرباء 24التأكيد على الدوائر العاملة يف املوانئ على االلتزام بالدوام ملدة ) مع

 .إلستثناء سايلو البصرة من القطع املربمج 
 

 



 اتصف احد فيها توفرت أذا(  احلجم كبرية الثقيلة األوزان ذات)  اإلختصاصية احلموالت من الكهربائية املعدات تعد 
  -: أدناه اجلدول يف املوجودة احلموالت

 

 م 16  م 11,75 الطول

 م 3,85  م 2,45 العرض

 م 4,25  م 3,000 اإلرتفاع

 م 78,35  م 3,50 الحجم

 طن900-500  طن 35 الوزن
 

 

 -: املعدات هذه نقل أجور عن أما
ل فقط شرط ان تكون ـدينار طن/ كم ( نق 70ي ) ـجميع المخازن والمحطات الكهربائية والمشاريع وبالعكس فه ـىن الموانئ العراقية الـــــمـ 1

 ( كم.  200)  نـــر مـة أكثـالمساف

ل ـــالواحد نقدينار ( للطن  17500ر ) ــع وبالعكس بسعـــة والمشاريــــئياى جميع المخازن والمحطات الكهربــــن الموانئ العراقية الـــــ م2

  ( دينار.15500( كم للطن الواحد ) 100( كم مسافة أقل من )200ل )ــــأق ى أن تكون المسافةـــفقط عل

( أربعة وستون 64.800ر )ي تقع ضمن مسار الطريق بسعـتاب الى بغداد والى المواقع التنـن ميناء مرسين وغازي عـل المعدات مـــ أجور نق3

 طن الواحد .لل ألف وثمنمائة دينار

 ( أربعة وخمسون ألف دينار للطن 54,000أجور نقل من االسكندرونة الى بغداد والى المواقع التي تقع ضمن مسار الطريق بسعر )ـ 4

 الواحد.

 

 



 

واربعون ألف ( تسعة 49,200التي تقع ضمن مسار الطريق )والى المواقع ى بغداد ـن ميناء طرطوس وميناء الالذقية الـل فقط مــ أجور نق5

  للطن الواحد. ومئتا دينار

( تسعة 49,200ـ أجور نقل المعدات من ميناء العقبة المناطق الحرة / عمان الى بغداد والى المواقع التي تقع ضمن مسار الطريق بسعر )6

 دينار للطن الواحد.ومئتا  ألفوأربعون 

 ألف( خمسة وسبعون 75,600ر )ــــى المواقع التي تقع ضمن مسار الطريق بسعـــــى بغداد والــــــن مصر الــــــــ أجور نقل المعدات م7

 وستمائة دينار للطن.

( 37,200ق بسعر )ــــــتي تقع ضمن مسار الطريـــى المواقع الـــــى بغداد والــــــن بيروت وطرابلس الـــــــ أجور نقل المعدات الكهربائية م8

 ومئتا دينار للطن الواحد.  ألفة وثالثون ــــسبع

 

 -: احلاويات نقل
 وخمسمائة دينار. ألف( مليون ومائة واثنان 1,102,500ر )ـكم بسع 200قدم لمسافة اقل من  40قدم او  20ل الحاوية الواحدة بحجم ــ كلفة نق

 ألـف( مليون ومائتان وتسعة وستون 1,269,675ر )ـكم( بسع 400-200ة )+ـقدم لمساف 40قدم او  20ل الحاوية الواحدة بحجم ــ كلفة نق

 وستمائة وخمسة وسبعون دينار.

 ألف( مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون 1,777,500( كم بسعر )700-400قدم لمسافة )+ 40قدم او  20ل الحاوية الواحدة حجم ـة نقــ كلف

 وخمسمائة دينار.

ومائة  ألف( مليونان وتسعة وثالثون 2,039,130كم( بسعر ) 1050 –كم 700سافة )+قدم لم 40قدم او  20ـ كلفة نقل الحاوية الواحدة حجم 

 .وثالثون دينار

( مليونان وخمسمائة وخمسة وستون 2,565,562( بسعر )كم 1200 –كم  1050قدم لمسافة )+ 40دم او ق 20ـ كلفة الحاوية الواحدة حجم 

 واثنان وستون دينار. وخمسمائة ألف

 

 



 

  

 

 

 

 دهوك                 

 153 اربيل

 355 202 سليمانية

 59 84 286 موصل

 248 93 109 177 كركوك

 290 205 221 221 112 تكريت

 531 308 267 393 215 241 بعقوبة

 465 350 331 396 255 175 66 بغداد

 675 460 442 606 365 285 176 110 رمادي

 565 450 431 496 355 275 166 100 210 حلة

 583 458 449 504 372 283 174 108 218 42 كربالء

 626 511 492 559 416 336 227 151 271 61 78 نجف

 646 531 512 577 436 356 247 181 291 81 123 65 ديوانية

 637 522 603 568 427 347 238 172 282 272 280 333 353 كوت

 735 620 601 666 525 445 337 270 380 170 212 155 89 292 ماوةس

 840 725 706 771 620 550 441 375 465 275 317 258 194 187 105 ناصرية

 831 716 697 762 621 541 432 367 476 466 474 527 547 197 489 384 عمارة

 1014 899 880 945 804 724 605 549 659 483 524 476 402 377 313 208 182 بصرة

 1087 972 953 1018 877 797 678 622 732 555 597 540 475 450 386 281 255 73 ام قصر 

 

 

 العراق حمافظات بني املسافات جدول


