
 بيان صحفي

بنسبة  ٢٠١٢العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة للشرآة المتحققة اإليراداتتزايد نسبة 
)٦.٢ (%  

: ٢٠١٣ايلول  –إحصاء نشاط النقل في القطاع العام   

حين بلغت في  ٢٠١٢دينار سنة  يارمل) ٣٢,٥(المتحققة للشرآة العامة لنقل المسافرين والوفود  اإليراداتبلغت  •
 .عن العام الماضي  %)٦,٢(وبزيادة بلغت نسبتها  ٢٠١١دينار سنة  ارملي) ٣٠,٦( اإليرادات

 2008 2009 2010 2011 2012 السنة

 32476 * 31301 23407 31698 30585 )مليون دينار (  اإليرادات

     قسم النقل الدولي إيراداتقسم الوفود مع  إيراداتبسبب دمج  اإليراداتزادت * 

      

  

  بعض مؤشرات الشرآة العامة لنقل المسافرين والوفود عن العام الماضيانخفاض في 

) ٨٥٧(منها 2012 حافـــلة لسنــــة ) 917(بلغ عدد الحافالت الموجــودة لنشـــاط  نقل المسافــرين والــوفود  •
وبانخفاض بلغت  2011حافـلــة في ســنة ) ١٦٣٥ (حافلة ذو طابقين في حــين آانت ) ٦٠(حافلة ذو طابق و 

في حين بــــلـــغ عــدد الرآاب والمسافرين ) 84.8%(، وتشــكل نسبة الحافــالت العامــلة منها ) 44%(نسبته 
مليون راآب ومسافر ) 10.0( 2011مقارنة بسنة  2012مليون راآب ومسافر وموفد لسنة ) 8.2(والموفدين 

 %) .١٨ ( وبأنخفاض بلغت نسبتهوموفد 
حيث آان عدد %) 9.7(بلغت نسبته  بانخفاض و 2012لسنة  مشتغل )4053(للشرآة غلين ـــــــالمشت عددبلغ  •

 . 2011مشتغل لسنة ) ٤٤٠٢(المشتغلين 
وبانخفاض بلغت نسبته  لنشاط نقل المسافرين والوفود 2012سنة  آيلو متر مليون )٨,٥(بلغت المسافة المقطوعة  •

 .آيلومتر  مليون )١٤,٦(حيث آانت المسافة المقطوعة  2011عن سنة %) 42(
الف ) ٦٢٧(في حين بلغت عدد ساعات االشتغال   2012سنة  ألف ساعة )474(للشرآة عدد ساعات االشتغال بلغ  •

 %) .٢٤.٤(وبانخفاض بلغت نسبته  2011ساعة  لسنة 
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)٢٠١٢- ٢٠٠٨(ايرادات الشرآة العامة لنقل المسافرين والوفود من 



 مملوآة للشرآة العامة للنقلالتزايد نسبة االيرادات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات غير 
  لبريا

  

في  ٢٠١٢دينار سنة  ارملي) ٩,٦(للشرآة ) غير المملوآة(بلغت االيرادات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات  •
وبزيادة  ٢٠١١دينار لسنة ار ملي )٧,٦() غير المملوآة(حين بلغت االيرادات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات 

 .%) ٢٦.٢(بلغت نسبتها 
  

  انخفاض نسبة االيرادات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات المملوآة للشرآة العامة للنقل البري 
  

 ٢٠١٢دينــــار سنــــة  ارمليــــ ) ٨,٩(بلــغت اإليـرادات المتحــقــقة من نقل البضائع بالشاحنات المملوآة للشرآة  •
  ٢٠١١دينار سنة  ارملي) ١٢,٦(دات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات المملوآة للشرآة في حيـن بلغـت االيرا

  .%) ٢٨.٧(وبأنخفاض بلغت نسبته 
  

وانخفاض آمية البضاعة المنقولة ) غير المملوآة(تزايد آمية البضاعة المنقولة بالشاحنات 
  اضيللشرآة العامة للنقل البري عن العام الم) المملوآة(بالشاحنات 

  
في حين بلغت آمية  ٢٠١٢طن في سنة مليون ) ٣,١(بلغت آمية البضاعة المنقولة بالشاحنات غير المملوآة  •

 %) ٦٨.١(وبزيادة بلغت نسبتها  ٢٠١١طن في سنة  مليون )١,٨(البضاعة المنقولة بالشاحنات غير المملوآة 
  

في حين بلغت آمية البضاعة   ٢٠١٢ألف طن في سنة ) ٤٩٦(بالشاحنات المملوآة  ةبلغت آمية البضاعة المنقول •
 .%) ٤.٤(وبأنخفاض بلغت نسبته   ٢٠١١الف طن في سنة ) ٥١٩(المنقولة بالشاحنات المملوآة 
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