
 

 ( أعداد وسائط النقل للركاب حسب الفئة والتي تقع ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري 10جدول رقم )
 2022للربع الرابع لعام 
 

 البيــــان
 

 تشرين األول
 

 
 تشرين الثاني

 
 كانون األول

 
 

)حافالت، سيارات الركوب  لوسائط النقل العام عدد االسطول
 37926 37621 37267 المتوسطة، الركوب الصغيرة والتاكسي(

 1016 1016 1016 سرفيس عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 3618 3618 3618 متوسط عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 817 817 817 حافلة  عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 11893 11777 11647 سيارات تأجير سياحية

 237 236 236 السياحي التأجيرعدد مكاتب سيارات 

 11294 11283 11281 عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية 

 المسجلة بالصفة الخصوصية الحافالت المتوسطةعدد 
10420 10418 10424 

 870 865 861 المسجلة بالصفة الخصوصيةالحافالت عدد 

 754 748 746 نقل سياحيبصفة عدد المركبات المسجلة 

 324 317 312 نقل سياحيبصفة المسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 430 431 434 نقل سياحيبصفة المسجلة الحافالت عدد 

 16 16 16 عدد شركات النقل السياحي

 5346 5344 5344 سيارات تكسي أصفر

 130 130 130 عدد مكاتب تكسي اصفر

 228 228 228 سيارات تكسي مطار

 1 1 1 مكاتب تكسي المطارعدد 

 30 30 30 سيارات تكسي المعبر

 1 1 1 عدد مكاتب تكسي المعبر

 622 599 596 سيارات تكسي السيارات الفخمة )الليموزين( 

 26 25 25 عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة

 111 111 111 سيارات مكتب تكسي فندقي

 14 14 14 عدد مكاتب تكسي الفندقي

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

 231 231 231 نقل دوليالاسطول 

 30 30 30 النقل الدولي شركاتعدد 

 956 955 936 التأجيراسطول شركات 

 622 617 604 بصفة تأجيرالمسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 334 338 332 بصفة تأجيرالمسجلة الحافالت عدد 

 21 21 21 التأجيرعدد شركات 

 1107 1107 1107 سيارات سفريات خارجية

 7 7 7 عدد شركات التطبيقات الذكية



 
 

 هيئة تنظيم النقل البري  المصدر:
 عن خدمات النقل العامدرجة الرضا ( 11) رقم جدول

 

 كانون األول تشرين الثاني تشرين األول المؤشـر

 درجة الرضا عن خدمات النقل العام
68% 

 المصدر: هيئة تنظيم النقل البري 

 

 متوسط العمر التشغيلي ألسطول النقل العام( 12) رقم جدول
 

 كانون األول تشرين الثاني تشرين األول المؤشـر

 11.97 (سنة) التشغيلي ألسطول النقل العاممتوسط العمر 

 

 المصدر: هيئة تنظيم النقل البري 

 ( نسمة1000عدد الباصات لكل )( 13) رقم جدول
 كانون األول تشرين الثاني تشرين األول البيــان

   0.42 ( نسمة1000عدد الباصات لكل )

 المصدر: هيئة تنظيم النقل البري 
 

 االستثمار( حجم 14جدول رقم )
 

 كانون األول تشرين الثاني تشرين األول البيــان

االنفاق الرأسمالي لهيئة تنظيم النقل البري للنقل 
 (أردني دينار) العام للركاب

8,108,058 8,306,666  8,413,239 

 المصدر: هيئة تنظيم النقل البري  

 
 

 

 11202 11078 10892 اسطول التطبيقات الذكية

 24 24 24 عدد شركات النقل المدرسي

 1128 1094 1061 اسطول شركات النقل المدرسي

 24 24 24 عدد الحافالت لذوي االحتياجات الخاصة

 6 6 10 التي تم تحديثها العمومي  اعداد الباصات

 138 132 126 (2022التي تم تحديثها )تراكمي للعام  العمومي عدد الباصات

 3858 3852 3846 التي تم تحديثها )تراكمي لجميع االعوام( العمومي عدد الباصات



 
 
 

 ( اعداد الشركات حسب التخصصات18جدول رقم)
 

 2022الرابعالربع  النقل نمط

 116 الحاويات

 141 البضائع العامة

 10 السيـــارات

 9 المثقـــالت

 7 المبــــرد

 4 األغنام والمواشي

 4 الزيوت النباتيـة

 33 النفط الخام ومشتقاته

 5 الباطون الجاهز

 
 

 المقطورات أنصاف /والمقطورات القاطرة الرؤوس أعداد( 19) رقم جدول
 2022الرابع الربع  البيــان

 20308 القاطرة الرؤوس عدد

 21447 المقطورات عدد

 
* 

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

 
 المستحدثة الشاحنات وأعداد الشحن أسطول عمر معدل( 20) رقم جدول

 2022الرابع الربع  المؤشـر
 18.4 (سنة) الشحن أسطول عمر معدل

 
 


