
 .2019 ( كانون االول / تشرين الثاني / تشرين االول )التقرير الربعي لألشهر 

 

 أعداد وسائط النقل للركاب حسب الفئة والتي تقع ضمن اختصاص الهيئة -( 1جدول رقم )

تشرين  البيــــان
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

عدد االسطول لوسائط النقل العام )حافالت، سيارات الركوب 
 37699 37251 37175 المتوسطة، الركوب الصغيرة والتاكسي(

 1018 1018 1018 سرفيس عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 3620 3611 3607 متوسط عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 776 787 822 حافلة  عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 12649 12627 12655 سيارات تأجير سياحية

 233 233 233 السياحي التأجيرعدد مكاتب سيارات 

 12532 12797 13770 عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية 

 11620 11870 12827 المسجلة بالصفة الخصوصية الحافالت المتوسطةعدد 

 912 927 943 المسجلة بالصفة الخصوصيةالحافالت عدد 

 727 727 715 نقل سياحيبصفة عدد المركبات المسجلة 

 242 242 176 نقل سياحيبصفة المسجلة  المتوسطةالحافالت عدد 

 485 485 539 نقل سياحيبصفة المسجلة الحافالت عدد 

 11 11 8 عدد شركات النقل السياحي

 5361 5361 5410 سيارات تكسي أصفر

 135 135 135 عدد مكاتب تكسي اصفر

 228 228 228 سيارات تكسي مطار

 1 1 1 عدد مكاتب تكسي المطار

 30 30 30 سيارات تكسي المعبر

 1 1 1 عدد مكاتب تكسي المعبر

 426 395 324 سيارات تكسي السيارات الفخمة )الليموزين( 

 18 18 16 عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة

 104 104 93 سيارات مكتب تكسي فندقي

 12 12 12 عدد مكاتب تكسي الفندقي

 30 30 30 الخاصة )تكسي اصفر(عدد سيارات التكسي لذوي االحتياجات 

 234 230 190 نقل دوليالاسطول 

 19 19 19 عدد شركات النقل الدولي

 1079 1097 1123 التأجيراسطول شركات 

 620 607 600 بصفة تأجيرالمسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 459 490 523 بصفة تأجيرالمسجلة الحافالت عدد 

 22 22 22 التأجيرعدد شركات 

 1066 1066 1084 سيارات سفريات خارجية

 6 6 6 عدد شركات التطبيقات الذكية

 12367 11970 11850 اسطول التطبيقات الذكية

 3 3 2 عدد شركات النقل المدرسي

 7 4 4 اسطول شركات النقل المدرسي

 24 24 24 عدد الحافالت لذوي االحتياجات الخاصة



 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة الرضا عن خدمات النقل العام( 2) رقم جدول
 

 كانون أول تشرين ثاني تشرين أول المؤشـر

 غير متوافر درجة الرضا عن خدمات النقل العام )%(

 
 

 متوسط العمر التشغيلي ألسطول النقل العام( 3) رقم جدول
 

 

 كانون أول تشرين ثاني تشرين أول المؤشـر

 10.76 (سنة) متوسط العمر التشغيلي ألسطول النقل العام

 
 
 

 ( نسمة1000عدد الباصات لكل )( 4) رقم جدول
 كانون أول تشرين ثاني تشرين أول البيــان

 0.62 ( نسمة1000عدد الباصات لكل )

 
 
 

 ( حجم االستثمار5جدول رقم )
 
 

 كانون أول ثاني تشرين تشرين أول البيــان
االنفاق الرأسمالي لهيئة تنظيم النقل البري للنقل 

 (أردني دينار) العام للركاب
11750334.492 12184237.507 14651644.691 

 
 
 

 0 0 0 عدد شركات مراكز إدارة األنشطة

 30 35 35 التي تم تحديثها العمومي  اعداد الباصات

 452 422 387 (2019التي تم تحديثها )تراكمي للعام  العمومي عدد الباصات

 3300 3270 3235 التي تم تحديثها )تراكمي لجميع االعوام( العمومي عدد الباصات


