
 

.0213 (ايلول/  ّاب/  تموز)شهر التقرير الربعي لأل  

 النقل العام للركاب 

 ايلول ّاب تموز البيــــان

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

21391 21391 21388 

 1065 1065 1065 سرفيس عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 3986 3986 3986 عمومي ضمن اختصاص الهيئة متوسط

 973 973 973 حافلة  عمومي ضمن اختصاص الهيئة

 7500 7492 7492 سيارات تأجير سياحية

 240 240 240 عدد مكاتب سيارات التاجير السياحي

 10430 10380 10380 عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية  

 752 775 764 نقل سياحي

 8 8 8 شركات النقل السياحيعدد 

 5023 5023 5023 سيارات تكسي أصفر

 175 175 175 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

 21 21 21 سيارات تكسي السيارات الفخمة )الليموزين( 

 2 2 2 عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة

 96 96 96 سيارات مكتب تكسي فندقي

 12 12 12 عدد مكاتب تكسي الفندقي

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

 126 115 115 اسطول نقل دولي 

 22 17 17 عدد شركات النقل الدولي

 543 496 496 اسطول شركات التاجير 

 20 17 17 عدد شركات التاجير

 1100 1100 1100 سيارات سفريات خارجية

 24 24 24 عدد الحافالت لذوي االحتياجات الخاصة

 2 2 2 عدد شركات مراكز إدارة األنشطة

 6 6 4 التي تم تحديثها العمومي  اعداد الباصات

 108 102 96 (3102التي تم تحديثها )تراكمي للعام  العمومي عدد الباصات

 1991 1985 1979 التي تم تحديثها )تراكمي لجميع االعوام( العمومي عدد الباصات



 
 
 

 % 67 درجة الرضا عن خدمات النقل العام
 02041.7 نسمة  0111عدد الباصات لكل 

االنفاااااااس الر ساااااامال  لاية ااااااة مناااااا  بداةااااااة 
 101./11/7لغاةة  101.

525072505 

متوسااااع العماااار التطااااغةا   سااااعول النقاااال 
 العام

6260 

 
 

 نقل البضائع على الطرق 

 اعداد الشركات حسب التخصص

 ايلول ّاب تموز حزيران نمط النقل
 66 66 66 67 الحاويات
 75 75 75 76 البضائع
 31 31 31 31 السيارات
 7 7 7 7 المثقالت
 7 7 7 7 المبرد

 2 2 2 2 االغنام والمواشي
 1 1 1 1 الزيوت النباتية
 61 61 61 61 النفط الخام

 7 7 7 7 الباطون الجاهز
 244 244 241 243 المجموع

 

  5وطركة ف  طير  6طركة ف  طير تخصص البضا ع تم ترخةص 

  6تم ترخةص طركة ف  طير تخصص الحاوةات 

 . باق  التخصصات لم ةتم ترخةص اي طركة 

  ف  كل التخصصاتولم ةتم الغاء اي طركة 
 



 اعداد الشركات المرخصة في هيئة تنظيم النقل البري

 ايلول ّاب تموز حزيران 
 244 244 241 243 شركات النقل المتخصص  
 001 001 001 001 شركات وسطاء الشحن  
     

 

  7وتم ترخيص شركتين في شهر  7شركات في شهر  3وسطاء الشحن : تم الغاء . 

 

 لوسطاء الشحن ونسبة االستثمار االجنبي فيهرأس المال الكلي 

 ايلول ّاب تموز حزيران 
 44317444 44317444 44317444 44357444 رأس المال الكلي
حجم االستثمار 
 االجنبي

327354 327354 327354 327354 

نسبة االستثمار 
االجنبي من رأسمال 
 وسطاء الشحن

1,3%  1,4%  1,4%  1.4%  

 

عدد  الشهر
 الشاحنات

الرؤوس  )
 القاطرة(

عدد 
 المقطورات

متوسط 
عمر 

 االسطول

ملكية 
 االفراد

نسبة 
 االفراد

ملكية 
 الشركات

نسبة 
 الشركات

%77,6 34355 37,26 37543 37724 حزيران  7127 14,1%  
%77,4 34242 37,24 37542 37745 تموز  7276 14,4%  
%77,3 34242 37,36 37677 37456 ّاب  7247 11,5%  
%77,5 34272 37,45 37571 37747 ايلول  7254 14,3%  

 



 

 

 

 


