
 

 بیان صحفي 

%) عن العام 0.9والوفود بنسبة ( من خدمات النقل للمسافریناإلیرادات المتحققة  نسبةفي تزاید 
  الماضي

  :2015لسنة  البري للمسافرین والوفود والبضائعإحصاء نشاط النقل 
 0.9( ابلغت نسبتھ بزیادةدینار  ملیار) 34,2والوفود ( للمسافرین من خدمات النقل بلغت اإلیرادات المتحققة (%

 دینار . ار) ملی33,9( كانتحیث  2014عن سنة 

 2015 2014 2013 2012 2011 السنة
 34,2 33,9 30,3 32,5 30,6 دینار) ملیار( اإلیرادات

       

      

 

%)عن العام الماضي 55.7عدد الركاب والمسافرین والوفود بنسبة (في تزاید   

 ) حیث كان  2014%) عن سنة 55.7) ملیون بزیادة بلغت نسبتھا (19بلغ عدد الركاب والمسافرین والوفود
 ) ملیون.12,2عددھم (

وانخفاض عدد الحافالت  %)4.5نقل المسافرین والوفود بنسبة (ل عدد الحافالت الموجودة انخفاض في
عن العام الماضي %) 4.6بنسبة (العاملة   

  عن سنة4.5بلغت نسبتھ ( بانخفاض) حافلة 1,219نقل المسافرین والوفود (لبلغ عدد الحافالت الموجودة (% 
%) 4.6بلغت نسبتھ ( بانخفاض) حافلة 667عدد الحافالت العاملة بلغت ( أما ) حافلة1,277حیث كانت ( 2014

  ) حافلة .699حیث كانت ( 2014عن سنة 
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 )ملیاردینار(2015االیرادات المتحققة من النقل البري للمسافرین والوفود لسنة 



%) 209.3بنسبة ( لنقل المسافرین والوفود المقطوعة للحافالت العاملةفي نسبة المسافة تزاید 
  %) عن العام الماضي 435.4وفي عدد ساعات االشتغال بنسبة (

  ابلغت نسبتھ بزیادةكیلومتر و ملیون) 6,7(لنقل المسافرین والوفود بلغت المسافة المقطوعة للحافالت العاملة 
 كیلو متر . ملیون) 2,2حیث كانت ( 2014%) عن سنة 204.5(

 ) سنة %) عن 435.4ساعة بزیادة بلغت نسبتھا ( باأللف) 2,131بلغ عدد ساعات االشتغال للحافالت العاملة
 ساعة . باأللف) 398حیث كانت ( 2014

 ) 2014عن سنة %) 7.0)مشتغل وبانخفاض بلغت نسبتھ (3,432بلغ عدد المشتغلین لنقل المسافرین والوفود 
 ) مشتغل . 3,691حیث كان (

 
للنقل  %)18.2المملوكة بنسبة (المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات  اإلیراداتنسبة في  تزاید

  البري للبضائع عن العام الماضي

  18.2( ابلغت نسبتھ بزیادةدینار  ارملی)16,9(المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات (المملوكة) اإلیراداتبلغت (%
 . 2014دینار في سنة  ار) ملی14,3حیث كانت (

 
 

وانخفاض في عدد الشاحنات %) 1.3عدد الشاحنات العاملة لنقل البضائع المملوكة بنسبة ( تزاید
  %)7.5بنسبة (للنقل البري للبضائع غیر المملوكة العاملة لنقل البضائع 

  
  في حین كان 1.3() شاحنة بزیادة بلغت نسبتھا 609( الشاحنات العاملة لنقل البضائع المملوكةبلغت عدد (%

 . 2014) شاحنة سنة 601عددھا (
 ) في 7.5بلغت نسبتھ ( بانخفاض) شاحنة 3,700بلغت عدد الشاحنات العاملة لنقل البضائع غیر المملوكة (%

 . 2014) شاحنة سنة 4,000حین كان عددھا (
  

  عن العام الماضي النقل البري للبضائعانخفاض في بعض مؤشرات 
  

  عن سنة %) 8.3بانخفاض بلغت نسبتھ (طن  باأللف) 354البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوكة (بلغت كمیة
 .طن ألف) 386(حیث كانت  2014

 ) 34.8بلغت نسبتھ ( بانخفاضطن  باأللف) 1,548بلغت كمیة البضاعة المنقولة بالشاحنات غیر المملوكة (%
 . 2014طن في سنة  باأللف) 2,375( حیث كانت 2014عن سنة 

  حیث  2014عن سنة  %)6.2) مشتغل بانخفاض بلغت نسبتھ (3,362( للنقل البري للبضائعبلغ عدد المشتغلین
 . 2014) مشتغل لسنة 3,586كان (
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