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%) ٣٣.٧(الف آيلومتر لنشاط نقل المسافرين والوفود وبانخفاض بلغت نسبته ) ٥٦٠٥(بلغت المسافة المقطوعة  •
 .الف آيلو متر ) ٨٤٥٥(حيث آانت المسافة المقطوعة  ٢٠١٢عن سنة 

بلغت عدد حيث %) ١٦.٧(بانخفاض بلغت نسبته  ٢٠١٣الف ساعة سنة ) ٣٩٥(بلغ عدد ساعات االشتغال للشرآة  •
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  .  ٢٠١٢مشتغل لسنة ) ٤٠٥٣(المشتغلين 

 .عدة انواع سيارة وب) ٦١١(بلغ عدد سيارات الرآاب المملوآة للشرآة العامة لنقل المسافرين والوفود  •
  
 

غير و%) ١١٤.٩(المملوآة بنسبة تزايد نسبة االيرادات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات 
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