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 اة تًىس انجيــــبٌ

 

 ايهىل

)حبفالد، سيبراد انزكىة  نىسبئط انُقم انعبو عذد االسطىل

 34541 34882 انًتىسطخ، انزكىة انصغيزح وانتبكسي(
34726 

 

 1021 1021 1021 سزفيس عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 3475 3475 3475 انهيئخيتىسط عًىيي ضًٍ اختصبص 

 776 776 776 حبفهخ  عًىيي ضًٍ اختصبص انهيئخ

 11023 11018 10989 سيبراد تأجيز سيبحيخ

 234 234 234 انسيبحي انتأجيزعذد يكبتت سيبراد 

 12890 12666 12418 عذد انًزكجبد انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخ 

 11960 11735 11505 انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخ انحبفالد انًتىسطخعذد 

 930 931 913 انًسجهخ ثبنصفخ انخصىصيخانحبفالد عذد 

 793 783 780 َقم سيبحيثصفخ عذد انًزكجبد انًسجهخ 

 292 283 283 َقم سيبحيثصفخ انًسجهخ  انحبفالد انًتىسطخعذد 

 501 500 497 َقم سيبحيثصفخ انًسجهخ انحبفالد عذد 

 15 15 15 عذد شزكبد انُقم انسيبحي

 5388 5383 5386 سيبراد تكسي أصفز

 139 139 139 عذد يكبتت تكسي اصفز

 228 228 228 سيبراد تكسي يطبر

 1 1 1 عذد يكبتت تكسي انًطبر

 3 30 30 سيبراد تكسي انًعجز

 1 1 1 عذد يكبتت تكسي انًعجز

 543 538 537 سيبراد تكسي انسيبراد انفخًخ )انهيًىسيٍ( 

 23 23 23 انسيبراد انفخًخعذد يكبتت تكسي 

 115 115 115 سيبراد يكتت تكسي فُذقي

 14 14 14 عذد يكبتت تكسي انفُذقي

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

 237 237 237 ُقم دونياناسطىل 

 35 35 35 انُقم انذوني شزكبدعذد 

 972 952 947 انتأجيزاسطىل شزكبد 

 586 583 575 ثصفخ تأجيزانًسجهخ  انحبفالد انًتىسطخعذد 

 386 369 372 ثصفخ تأجيزانًسجهخ انحبفالد عذد 

 21 21 21 انتأجيزعذد شزكبد 

 1089 1089 1089 سيبراد سفزيبد خبرجيخ

 7 7 7 عذد شزكبد انتطجيقبد انذكيخ

 9859 9749 10184 اسطىل انتطجيقبد انذكيخ

 18 18 18 انًذرسيعذد شزكبد انُقم 

 359 282 218 اسطىل شزكبد انُقم انًذرسي

 24 24 24 عذد انحبفالد نذوي االحتيبجبد انخبصخ
 0 0 0 عذد شزكبد يزاكش إدارح األَشطخ

 9 20 13 انتي تى تحذيثهب انعًىيي  اعذاد انجبصبد
 145 136 116 (0202انتي تى تحذيثهب )تزاكًي نهعبو  انعًىيي عذد انجبصبد

 3680 3671 3651 انتي تى تحذيثهب )تزاكًي نجًيع االعىاو( انعًىيي عذد انجبصبد



 

 %86 درجة الرضا عن خدمات النقل العان
 1.0 نسمة  0111عدد الباصات لكل 

 0100االنفاااال الراسااامالئ لمنذ اااة منااا  بداذاااة 

 )دذنار(01/9/0100لغاذة 

 2.3.2.3.2 دينار

 
ألسااااعول النقاااال متوسااااع العماااار الت ااااغذمئ 
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