
 
 أعداد وسائط النقل للركاب حسب الفئة والتي تقع ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري

 البيــــان

 
 تموز

 

 
 اب

 
 أيلول

 
 

)حافالت، سيارات  لوسائط النقل العام عدد االسطول

 37002 36454 35893 الركوب المتوسطة، الركوب الصغيرة والتاكسي(

 1004 1004 1004 اختصاص الهيئةسرفيس عمومي ضمن 

 3644 3644 3645 متوسط عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 744 744 744 حافلة  عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 11752 11667 11647 سيارات تأجير سياحية

 236 236 236 السياحي التأجيرعدد مكاتب سيارات 

 11423 11397 11478 عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية 

 المسجلة بالصفة الخصوصية الحافالت المتوسطةعدد 
10611 10531 10534 

 889 866 867 المسجلة بالصفة الخصوصيةالحافالت عدد 

 768 770 768 نقل سياحيبصفة عدد المركبات المسجلة 

 315 313 311 نقل سياحيبصفة المسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 453 457 457 نقل سياحيبصفة المسجلة الحافالت عدد 

 16 16 16 عدد شركات النقل السياحي

 5352 5353 5352 سيارات تكسي أصفر

 129 131 135 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

 596 597 595 سيارات تكسي السيارات الفخمة )الليموزين( 

 25 25 25 عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة

 114 114 116 سيارات مكتب تكسي فندقي

 14 14 14 عدد مكاتب تكسي الفندقي
عدد سيارات التكسي لذوي االحتياجات الخاصة )تكسي 

 اصفر(
30 

30 
30 

 231 231 236 نقل دوليالاسطول 

 29 29 35 النقل الدولي شركاتعدد 

 940 939 935 التأجيراسطول شركات 

 604 604 600 بصفة تأجيرالمسجلة  الحافالت المتوسطةعدد 

 336 335 335 بصفة تأجيرالمسجلة الحافالت عدد 

 21 21 21 التأجيرعدد شركات 

 1111 1144 1144 سيارات سفريات خارجية

 7 7 7 الذكيةعدد شركات التطبيقات 

 10603 10189 9774 اسطول التطبيقات الذكية

 عدد شركات النقل المدرسي

24 

24 

24 



 
 

 اعداد الشركات حسب التخصصات

 

 2022لثالثاالربع  النقل نمط

 115 الحاويات

 148 البضائع العامة

 10 السيـــارات

 14 المثقـــالت

 7 المبــــرد

 4 األغنام والمواشي

 4 الزيوت النباتيـة

 34 النفط الخام ومشتقاته

 5 الجاهزالباطون 
 

 

 المقطورات أنصاف /والمقطورات القاطرة الرؤوس أعداد

 2022لثالثاالربع  البيــان

 17838 القاطرة الرؤوس عدد
 21656 المقطورات عدد

 

* 

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

 

 المستحدثة الشاحنات وأعداد الشحن أسطول عمر معدل

 2022 لثلثااالربع  المؤشـر

 18.7 (سنة) الشحن أسطول عمر معدل
 

 

 1002 916 792 اسطول شركات النقل المدرسي

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

 15 12 10 التي تم تحديثها العمومي  اعداد الباصات
التي تم تحديثها )تراكمي للعام  العمومي عدد الباصات

2022) 
89 101 116 

التي تم تحديثها )تراكمي لجميع  العمومي عدد الباصات

 االعوام(
3809 3821 3836 


