
 .0202 ( كبَىٌ االول  -تشزيٍ انثبَي– تشزيٍ االول )التقرير الربعي لألشهر 

 
 
 

 تشزيٍ انثبَي تشزيٍ االول انجيــــبٌ

 

 كبَىٌ االول

)حبفالد، سيبراد انزكىة  نىسبئط انُقم انعبو عذد االسطىل

 35658 35551 35080 انًتىسطخ، انزكىة انصغيزح وانتبكسي(

 1021 1021 1021 انهيئخسزفيس عًىيي ضًٍ اختصبص 

 3475 3475 3475 يتىسط عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 776 776 776 حبفهخ  عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 11208 11185 22221 سيبراد تأجيز سيبحيخ

 234 234 234 انسيبحي انتأجيزعذد يكبتت سيبراد 

 12234 12254 12890 عذد انًزكجبد انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخ 

 11338 11355 11994 انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخ انحبفالد انًتىسطخعذد 

 896 899 930 انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخانحبفالد عذد 

 797 793 793 َقم سيبحيثصفخ عذد انًزكجبد انًسجهخ 

 292 292 292 َقم سيبحيثصفخ انًسجهخ  انحبفالد انًتىسطخعذد 

 505 500 022 سيبحيَقم ثصفخ انًسجهخ انحبفالد عذد 

 15 15 15 عذد شزكبد انُقم انسيبحي

 5478 5388 5388 سيبراد تكسي أصفز

 138 139 139 عذد يكبتت تكسي اصفز

 228 228 228 سيبراد تكسي يطبر

 1 1 1 عذد يكبتت تكسي انًطبر

 30 30 30 سيبراد تكسي انًعجز

 1 1 1 عذد يكبتت تكسي انًعجز

 588 588 015 سيبراد تكسي انسيبراد انفخًخ )انهيًىسيٍ( 

 24 24 23 عذد يكبتت تكسي انسيبراد انفخًخ

 133 117 116 سيبراد يكتت تكسي فُذقي

 14 14 14 عذد يكبتت تكسي انفُذقي

 30 30 30 عذد سيبراد انتكسي نذوي االحتيبجبد انخبصخ )تكسي اصفز(

 240 237 241 ُقم دونياناسطىل 

 35 35 35 انُقم انذوني يشغهيعذد 

 1079 964 972 انتأجيزاسطىل شزكبد 

 645 597 587 ثصفخ تأجيزانًسجهخ  انحبفالد انًتىسطخعذد 

 434 367 366 ثصفخ تأجيزانًسجهخ انحبفالد عذد 

 21 21 21 انتأجيزعذد شزكبد 

 1090 1090 1089 سيبراد سفزيبد خبرجيخ

 7 7 7 انذكيخعذد شزكبد انتطجيقبد 

 10255 10322 9991 اسطىل انتطجيقبد انذكيخ

 21 21 20 عذد شزكبد انُقم انًذرسي

 525 485 440 اسطىل شزكبد انُقم انًذرسي

 24 24 24 عذد انحبفالد نذوي االحتيبجبد انخبصخ
 22 21 20 انتي تى تحذيثهب انعًىيي  اعذاد انجبصبد
 210 210 201 (0202انتي تى تحذيثهب )تزاكًي نهعبو  انعًىيي عذد انجبصبد
 3102 3122 3620 انتي تى تحذيثهب )تزاكًي نجًيع االعىاو( انعًىيي عذد انجبصبد



 %7.18 درجة الرضا عن خدمات النقل العان
 0.58 نسمة  111.عدد الباصات لكل 

 .010االنفاااال الراسااامالئ لمنذ اااة منااا  بداذاااة 

 )دذنار(.0/010./.1لغاذة 

  602,108,5 دينار

 
متوسااااع العماااار التطااااغذمئ  سااااعول النقاااال 

 العان
..111 

 


