
 
 
 

 .2018( كانون الثاني / شباط / آذار التقرير الربعي لألشهر ) 

 
 

كانون  البيــــان
 آذار شباط الثاني

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

23656 24144 24144 

 1011 1011 1008 سرفيس عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 3535 3535 3503 متوسط عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 832 832 764 حافلة  عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 11088 11088 10770 سيارات تأجير سياحية

 223 223 223 عدد مكاتب سيارات التأجير السياحي

 10892 10892 10783 عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية 

 10006 10006 9899 المسجلة بالصفة الخصوصيةعدد الحافالت المتوسطة 

 886 886 884 عدد الحافالت المسجلة بالصفة الخصوصية

 669 669 668 عدد المركبات المسجلة بصفة نقل سياحي

 147 147 148 عدد الحافالت المتوسطة المسجلة بصفة نقل سياحي

 522 522 520 عدد الحافالت المسجلة بصفة نقل سياحي

 8 8 8 شركات النقل السياحيعدد 

 5294 5294 5291 سيارات تكسي أصفر

 139 139 140 عدد مكاتب تكسي اصفر

 178 178 178 سيارات تكسي مطار

 1 1 1 عدد مكاتب تكسي المطار

 25 25 25 سيارات تكسي المعبر

 1 1 1 عدد مكاتب تكسي المعبر

 176 176 158 سيارات تكسي السيارات الفخمة )الليموزين( 

 8 8 7 عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة

 88 88 83 سيارات مكتب تكسي فندقي

 12 12 11 عدد مكاتب تكسي الفندقي

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

 149 149 159 اسطول النقل دولي

 20 20 20 عدد شركات النقل الدولي

 800 800 757 التأجيراسطول شركات 

 430 430 403 عدد الحافالت المتوسطة المسجلة بصفة تأجير

 370 370 354 عدد الحافالت المسجلة بصفة تأجير

 18 18 18 عدد شركات التأجير

 1063 1063 1065 سيارات سفريات خارجية



 
 
 
 
 

 %76 درجة الرضا عن خدمات النقل العام
 0.7 نسمة  1000عدد الباصات لكل 

االنفااااااأ الريسااااامالن لبداياااااة منااااا  بداااااااة 
 )دانار(  30/6/2016لغااة  2016

1,439,878 

متوسااال العمااار التألاااغابن قسااالول النقااال 
 العام

9.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 24 24 عدد الحافالت لذوي االحتياجات الخاصة

 0 0 0 األنشطةعدد شركات مراكز إدارة 

 15 17 18 اعداد الباصات العمومي التي تم تحديثها 

 50 35 18 (2018عدد الباصات العمومي التي تم تحديثها )تراكمي للعام 

 2689 2674 2657 عدد الباصات العمومي التي تم تحديثها )تراكمي لجميع االعوام(



 .2018 (حزيران  /أيار  / نيسان )لألشهر  الثاني  التقرير الربعي

 
 

 حزيران أيار نيسان البيــــان

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

24144 24735 24735 

 1011 1011 1011 سرفيس عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 3538 3538 3535 متوسط عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 781 781 832 الهيئةحافلة  عمومي ضمن اختصاص 

 11624 11624 11088 سيارات تأجير سياحية

 227 227 223 السياحي التأجيرعدد مكاتب سيارات 

 10996 10996 10892 عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية 

 10107 10107 10006 المسجلة بالصفة الخصوصية الحافالت المتوسطةعدد 

 889 889 886 الخصوصيةالمسجلة بالصفة الحافالت عدد 

 658 658 669 نقل سياحيبصفة عدد المركبات المسجلة 

 142 142 147 نقل سياحيبصفة المسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 516 516 522 نقل سياحيبصفة المسجلة الحافالت عدد 

 8 8 8 عدد شركات النقل السياحي

 5304 5304 5294 سيارات تكسي أصفر

 139 139 139 اصفر عدد مكاتب تكسي

 178 178 178 سيارات تكسي مطار

 1 1 1 عدد مكاتب تكسي المطار

 30 30 25 سيارات تكسي المعبر

 1 1 1 عدد مكاتب تكسي المعبر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 213 213 176 سيارات تكسي السيارات الفخمة )الليموزين( 

 10 10 8 عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة

 88 88 88 سيارات مكتب تكسي فندقي

 12 12 12 عدد مكاتب تكسي الفندقي

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

 146 146 149 نقل دوليالاسطول 

 20 20 20 عدد شركات النقل الدولي

 852 852 800 التأجيراسطول شركات 

 472 472 430 بصفة تأجيرالمسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 380 380 370 بصفة تأجيرالمسجلة الحافالت عدد 

 18 18 18 التأجيرعدد شركات 

 1062 1062 1063 سيارات سفريات خارجية

 24 24 24 عدد الحافالت لذوي االحتياجات الخاصة

 0 0 0 عدد شركات مراكز إدارة األنشطة

 11 12 33 التي تم تحديثها العمومي  اعداد الباصات

 106 95 83 (2015التي تم تحديثها )تراكمي للعام  العمومي عدد الباصات

 2745 2734 2722 التي تم تحديثها )تراكمي لجميع االعوام( العمومي عدد الباصات



 %76 درجة الرضا عن خدمات النقل العام

 0.7 نسمة  1000عدد الباصات لكل 

االنفااااااأ الريسااااامالن لبداياااااة منااااا  بداااااااة 

 )دانار(  30/6/2016لغااة  2016

2481123.511 

متوسااال العمااار التألاااغابن قسااالول النقااال 

 العام

9.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 .2018 (أيلول  /آب  / تموز )لألشهر الثالث التقرير الربعي 

 
 

 ايلول آب تموز البيــــان

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

24735 24717 24717 

 1018 1018 1011 سرفيس عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 3560 3560 3538 متوسط عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 826 826 781 حافلة  عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 11427 11427 11624 سيارات تأجير سياحية

 227 227 227 السياحي التأجيرعدد مكاتب سيارات 

 11420 11420 10996 عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية 

 10520 10520 10107 المسجلة بالصفة الخصوصية الحافالت المتوسطةعدد 

 900 900 889 المسجلة بالصفة الخصوصيةالحافالت عدد 

 639 639 658 نقل سياحيبصفة عدد المركبات المسجلة 

 145 145 142 نقل سياحيبصفة المسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 494 494 516 نقل سياحيبصفة المسجلة الحافالت عدد 

 8 8 8 عدد شركات النقل السياحي

 5312 5312 5304 سيارات تكسي أصفر

 139 139 139 عدد مكاتب تكسي اصفر

 178 178 178 سيارات تكسي مطار

 1 1 1 تكسي المطار عدد مكاتب



 
 
 
 
 
 
 
 

 30 30 30 سيارات تكسي المعبر

 1 1 1 عدد مكاتب تكسي المعبر

 220 220 213 سيارات تكسي السيارات الفخمة )الليموزين( 

 10 10 10 عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة

 88 88 88 سيارات مكتب تكسي فندقي

 12 12 12 عدد مكاتب تكسي الفندقي

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

 166 166 146 نقل دوليالاسطول 

 22 22 20 عدد شركات النقل الدولي

 908 908 852 التأجيراسطول شركات 

 499 499 472 بصفة تأجيرالمسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 409 409 380 بصفة تأجيرالمسجلة الحافالت عدد 

 19 19 18 التأجيرعدد شركات 

 1096 1096 1062 سيارات سفريات خارجية

 24 24 24 عدد الحافالت لذوي االحتياجات الخاصة

 0 0 0 عدد شركات مراكز إدارة األنشطة

 13 13 22 التي تم تحديثها العمومي  اعداد الباصات

 154 141 128 (2018التي تم تحديثها )تراكمي للعام  العمومي عدد الباصات

 2793 2780 2767 التي تم تحديثها )تراكمي لجميع االعوام( العمومي عدد الباصات



 %76 درجة الرضا عن خدمات النقل العام

 0.7 نسمة  1000عدد الباصات لكل 

االنفااااااأ الريسااااامالن لبداياااااة منااااا  بداااااااة 

 )دانار(  30/9/2018لغااة  2018

4690780 

النقااال متوسااال العمااار التألاااغابن قسااالول 

 العام

9.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .2018 (كانون االول  /تشرين الثاني  / تشرين االول )لألشهر  الرابع التقرير الربعي

 

تشرين  البيــــان
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

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

31535 32757 34483 

 1018 1018 1011 سرفيس عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 3607 3560 3538 متوسط عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 822 826 781 حافلة  عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 11936 11427 11624 سيارات تأجير سياحية

 233 227 227 السياحي التأجيرعدد مكاتب سيارات 

 13008 11420 10996 عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية 

 12056 10520 10107 المسجلة بالصفة الخصوصية الحافالت المتوسطةعدد 

 952 900 889 المسجلة بالصفة الخصوصيةالحافالت عدد 

 611 639 658 نقل سياحيبصفة عدد المركبات المسجلة 

 143 145 142 نقل سياحيبصفة المسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 468 494 516 نقل سياحيبصفة المسجلة الحافالت عدد 

 8 8 8 عدد شركات النقل السياحي

 5361 5312 5304 سيارات تكسي أصفر

 142 139 139 عدد مكاتب تكسي اصفر

 228 178 178 سيارات تكسي مطار

 1 1 1 تكسي المطار عدد مكاتب

 30 30 30 سيارات تكسي المعبر

 1 1 1 عدد مكاتب تكسي المعبر



 
 
 
 
 
 
 
 

 264 220 213 سيارات تكسي السيارات الفخمة )الليموزين( 

 12 10 10 عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة

 93 88 88 سيارات مكتب تكسي فندقي

 12 12 12 عدد مكاتب تكسي الفندقي

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

 196 166 146 نقل دوليالاسطول 

 24 22 20 عدد شركات النقل الدولي

 1009 908 852 التأجيراسطول شركات 

 554 499 472 بصفة تأجيرالمسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 455 409 380 بصفة تأجيرالمسجلة الحافالت عدد 

 20 19 18 التأجيرعدد شركات 

 1061 1096 1062 سيارات سفريات خارجية

 2 2 2 عدد شركات التطبيقات الذكية

 9000 7540 6800 اسطول التطبيقات الذكية

 24 24 24 عدد الحافالت لذوي االحتياجات الخاصة

 0 0 0 عدد شركات مراكز إدارة األنشطة

 18 14 23 التي تم تحديثها العمومي  اعداد الباصات

 209 191 177 (2018التي تم تحديثها )تراكمي للعام  العمومي عدد الباصات

 2848 2830 2816 التي تم تحديثها )تراكمي لجميع االعوام( العمومي عدد الباصات



 %68 درجة الرضا عن خدمات النقل العام

 0.6 نسمة  1000عدد الباصات لكل 

االنفااااااأ الريسااااامالن لبداياااااة منااااا  بداااااااة 

 )دانار(  31/12/2018لغااة  2018

5.427.077 

متوسااال العمااار التألاااغابن قسااالول النقااال 

 العام

10.3 

 
 


