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آيلومتر لنشاط نقل المسافرين والوفود وبانخفاض بلغت  ألف) ٢١٧٤(للحافالت العاملة بلغت المسافة المقطوعة  •
 .آيلو متر  ألف) ٥٦٠٥(حيث آانت المسافة المقطوعة  ٢٠١٣عن سنة %) ٦١.٢(نسبته 

حيث %) ٥.٨(وبانخفاض بلغت نسبته  ٢٠١٤مشتغل لسنة )٣٦٩١(لنقل المسافرين والوفود بلغ عدد المشتغلين  •
 .  ٢٠١٣مشتغل لسنة ) ٣٩١٩(آان عدد المشتغلين 

  
عن العام الماضي حيث %) ٠.٨(ألف ساعة بزيادة بلغت نسبتها ) ٣٩٨(بلغ عدد ساعات االشتغال للحافالت العاملة  •

 . ٢٠١٣لسنة ألف ساعة ) ٣٩٥(آانت 
 .سيارة وبعدة أنواع ) ٦١١(لنقل المسافرين والوفود بلغ عدد سيارات الرآاب المملوآة  •

 
غير و%) ٢٥.٧(المملوآة بنسبة المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات  اإليراداتنسبة  انخفاض

  عن العام الماضي للبضائع  للنقل البري %)٢٣.٢(بنسبة  مملوآةال

بلغت  بأنخفاضدينار  مليون) ١٤٣٣٧(للشرآة ) المملوآة(المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات  اإليراداتبلغت  •
في حين بلغت االيرادات المتحققة من نقل  ٢٠١٣مليون دينار في سنة ) ١٩٢٩٤(حيث آانت %) ٢٥.٧(نسبته 

) ٩٧٦٦(حيث آانت %) ٢٣.٢(بلغت نسبته  بأنخفاضودينار  مليون )٧٥٠٣() غير المملوآة(البضائع بالشاحنات 
 . ٢٠١٣مليون دينار لسنة 

  
المملوآة بنسبة وغير %) ١٣.٦(تزايد عدد الشاحنات العاملة لنقل البضائع المملوآة بنسبة 

)٧٣.٩(%  
في حين آان %) ١٣.٦(شاحنة بزيادة بلغت نسبتها ) ٦٠١( الشاحنات العاملة لنقل البضائع المملوآةبلغت عدد  •

 . ٢٠١٣شاحنة سنة ) ٥٢٩(عددها 
في حين %) ٧٣.٩(شاحنة بزيادة بلغت نسبتها ) ٤٠٠٠( الشاحنات العاملة لنقل البضائع غير المملوآةبلغت عدد  •

 . ٢٠١٣شاحنة سنة ) ٢٣٠٠(عددها آان 
  

  في بعض مؤشرات الشرآة العامة للنقل البري عن العام الماضي انخفاض
  

في حين بلغت %) ١٣.٨(بانخفاض بلغت نسبته ألف طن ) ٣٨٧(بالشاحنات المملوآة  ةبلغت آمية البضاعة المنقول •
 .  ٢٠١٣طن في سنة  الف) ٤٤٩(آمية البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوآة 

عن %) ٣٤.٣(بلغت نسبته  بأنخفاضالف طن ) ٢٣٧٥(بلغت آمية البضاعة المنقولة بالشاحنات غير المملوآة  •
 . ٢٠١٣الف طن في سنة ) ٣٦١٦(في حين بلغت آمية البضاعة المنقولة بالشاحنات غير المملوآة  ٢٠١٣سنة 

حيث آان عدد المشتغلين %) ٢.٦(مشتغل بانخفاض بلغت نسبته ) ٣٥٨٦( للنقل البري للبضائعبلغ عدد المشتغلين  •
 . ٢٠١٣مشتغل لسنة ) ٣٦٨٣(
  

) ٩٢٢(سيارة اما عدد سيارات الحمل فكان عددها ) ١٢٤( للبضائع بلغ عدد سيارات الرآاب المملوآة للنقل البري •
 ) .٣(سيارة والمواصفات الخاصة آان عددها 

  ٢٠١٥ لسنة )   ٢٧   (رقم البيان  
 معلومات االتصال 
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