المؤشرات العامة
أوالً  :عدد السيارات المملوكة والعاملة للهيئات وشركات ومرافق النقل العام :
 1ـ بلغ عدد السيارات المملوكة  0678سيارة عام  9818/9882مقابل  0921سيارة عام  9882/9880بنسبة زياادة دادر ا
 %7.9منهم  1678أتوبيس ومينى باص مكيف  6898أتوبيس ومنى باص عادى .

ثانيا ً  :عدد الخطوط وجملة أطوالها بمرافق النقل العام :
 1ـ بلــغ عــدد الخــطوط  1218خطا ً عام  9818/9882مقـابل  1729خطاا ً عاام  9882/9880بنسبـاـة زياادة دادر ا %1.9
.
 9ـ بلغاات جمــااـلة أطــااـوال الخـااـطوط  992107كياـلو متااراً عــااـام  9818/9882مقابـااـل  912220كـااـيلو متااراً عااام 9880
 9882/بنسبة زيادة زيادة ددر ا . %7.4

ثالثا ً  :عدد الخطوط وأطوالها وعدد األدوار للوحدات بمترو األنفاق :
 1ـ بلغ عدد الخطوط  9خطا ً عام  9818/9882بدون تغير عن العام السابق .
 9ـ بلغ طولي الخطين  77كيلو متراً عام  9818/9882بدون تغير عن العام السابق .
 4ـ بلااغ عاادد األدوار للوحاادات  680ألااف دور عااام  9818/9882مقاباال  261ألااف دور عااام  9882/9880بنساابة خنخفااا
ددر ا . %96.1

رابعا ً  :عدد الخطوط وأطوالها وعدد األدوار للقطارات العاملة بالسكك الحديدية :
 1ـ بلغ عدد الخطوط  77خطا ً عام  9818/9882مقابل  *74خطا ً عام  9882/9880بنسبة زيادة دـدر ا .% 9.4
 9ـ بلغات أطاوال الخطاوط  2248كيلاو متاراً عاام  9818/9882مقابال  2140كيلاو متاراً عاام  9882/9880بنسابة زياادة
ددر ا . %6.7
 4ـ بلااغ عاادد األدوار للقطااارات العاملااة  409228دور خ ا ل عااام  9818/9882مقاباال  468286دور عااام 9882/9880
بنسبة زيادة ددر ا . %4.7
* ردم معدل
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خامسا ً  :عدد الركاب وجملة اإليرادات داخل وخارج المدن :
 1ـااا بلاااغ خجماااالي عااادد الركااااب  9981ملياااون راكاااب عاااام  9818/9882مقابااال  9170ملياااون راكاااب عاااام
 9882/9880بنسبة زيادة ددر ا  ، %9.2منهم عدد  082مليون راكب لمترو األنفاق .
 9ـ بلغت جملة اإليرادات  9.920مليار جنيا عاام  9818/9882مقابال  9.900ملياار جنيا عاام 9882/9880
بنسبة زيادة ددر ا  % 8.7منهم  771مليون جني خيرادات مترو األنفاق .

سادسا ً  :عدد الركاب وجملة اإليرادات بالخطوط الدولية:
 1ـ بلااغ عاادد الركاااب  920ألااف راكااب عااام  9818/9882مقاباال  476ألااف راكااب عااام  9882/9880بنساابة
انخفااا

داادر ا  %17.1ويمثاال أعلااى انخفااا

فااى خااط خسااكندرية ـ بنغاااز بنساابة  %40ويلي ا القااا رة ـ

طرابلس بنسبة  %97.0عن العام السابق .
 9ـ بلغت جـملة اإليرادات 41.0مليون جنيا عاام  9818/9882مقاباـل 47.0ملاـيون جنياـ عاـام 9882/9880
بنسبة انخفا

ددر ا . %0.7

سابعا ً  :عدد العاملين وجملة األجور :
 1ـ بلغ عدد العاملين  142889عاام ً عاام  9818/9882مقاـابل  144909عاام ً عاام  9882/9880بنساـبة
زيــادة ددر ا . %1.4
 9ـ بلغت جملة األجور النقدية والتأمينات االجتماعية والمزايا العينية 1.261مليار جني عــــام  9818/9882مقابل
 1.677مليار جني عام  9882/9880بنسبة زيادة ددر ا . %11.7
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