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 ايار نيسان البيــــان

 

 حزيران

)حافالت، سيارات الركوب  لوسائط النقل العام عدد االسطول

 المتوسطة، الركوب الصغيرة والتاكسي(
34393 34788 35279 

 1021 1021 1021 سرفيس عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 3475 3475 3475 اختصاص الهيئةمتوسط عمومي ضمن 

 776 776 776 حافلة  عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 11468 11306 11026 سيارات تأجير سياحية

 237 237 236 السياحي التأجيرعدد مكاتب سيارات 

 11496 11527 11528 عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية 

 10630 10662 10667 المسجلة بالصفة الخصوصية الحافالت المتوسطةعدد 

 866 865 861 المسجلة بالصفة الخصوصيةالحافالت عدد 

 762 757 758 نقل سياحيبصفة عدد المركبات المسجلة 

 304 297 298 نقل سياحيبصفة المسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 458 460 460 نقل سياحيبصفة المسجلة الحافالت عدد 

 16 16 16 شركات النقل السياحيعدد 

 5356 5357 5354 سيارات تكسي أصفر

 135 135 136 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

 595 601 595 سيارات تكسي السيارات الفخمة )الليموزين( 

 25 25 25 عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة

 116 116 114 سيارات مكتب تكسي فندقي

 14 14 14 عدد مكاتب تكسي الفندقي

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

 232 236 235 نقل دوليالاسطول 

 35 35 35 عدد شركات النقل الدولي

 937 935 939 التأجيراسطول شركات 

 599 599 601 بصفة تأجيرالمسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 338 336 338 بصفة تأجيرالمسجلة الحافالت عدد 

 21 21 21 التأجيرعدد شركات 

 1090 1090 1090 سيارات سفريات خارجية

 7 7 7 عدد شركات التطبيقات الذكية

 9568 9279 9191 اسطول التطبيقات الذكية

 24 24 23 عدد شركات النقل المدرسي

 740 698 681 اسطول شركات النقل المدرسي

 24 24 24 عدد الحافالت لذوي االحتياجات الخاصة
 0 0 0 عدد شركات مراكز إدارة األنشطة

 20 18 10 التي تم تحديثها العمومي  اعداد الباصات
 79 59 41 (2022التي تم تحديثها )تراكمي للعام  العمومي عدد الباصات
 3799 3779 3761 التي تم تحديثها )تراكمي لجميع االعوام( العمومي عدد الباصات



 

 

 اعداد الشركات حسب التخصصات                                             

 

 2022الربع الثاني  النقل نمط

 114 الحاويات

 145 البضائع العامة

 10 السيـــارات

 13 المثقـــالت

 6 المبــــرد

 4 األغنام والمواشي

 4 الزيوت النباتيـة

 35 ومشتقاتهالنفط الخام 

 4 الباطون الجاهز

 

 

 

 المقطورات أنصاف /والمقطورات القاطرة الرؤوس أعداد                                        

 2022الربع الثاني البيــان

 20325 القاطرة الرؤوس عدد

 21455 المقطورات عدد
 

* 

 تم احتساب رؤوس القاطرات التي ترخيصها ساري المفعول ولم يحتسب المنتهي ترخيصها

 

 المستحدثة الشاحنات وأعداد الشحن أسطول عمر معدل                                      

 2022الربع الثاني  المؤشـر

 18.8 (سنة) الشحن أسطول عمر معدل

 


