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الهيئة العامة لتنظيم شئون لنقل البري: مصدر البيانات 
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اجمالي الركاباجمالي الرحالتالركاب الدوليةالرحالت الدولية
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الركاب المحليةالرحالت المحلية
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م2022إحصائية سنوية للرحالت والمسافرين بحسب الشركات لسنة 
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رواحل للنقل والسفريات
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(وكيل سراج)شركة االمبراطور للسفريات 
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اجمالي الركاباجمالي الرحالتالركاب الدوليةالرحالت الدولية
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الركاب المحليةالرحالت المحلية

م2022إحصائية سنوية للرحالت والمسافرين بحسب الشركات لسنة 

يناير

الشركة

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

اإلجمالي

مارس

للنقل البري (وكيل ربا الحجاز  )شركة ندى الطموح 

ابريل

للنقل البري (زائر المشاعر)شركة العنقزي وكيل 
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شركة األولى للنقل

شركة النورس للسفريات

شركة قريش للسفريات

(ترابط)شركة دار السالم للسفريات 
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اجمالي الركاباجمالي الرحالتالركاب الدوليةالرحالت الدولية
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الركاب المحليةالرحالت المحلية

م2022إحصائية سنوية للرحالت والمسافرين بحسب الشركات لسنة 
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للنقل البري (وكيل مشوار )شركة االمبراطور 

اإلجمالي 

مايو

حسين الصباحي وكيل األفضل للنقل الدولي

رواحل للنقل والسفريات

للنقل البري (زائر المشاعر)شركة العنقزي وكيل 

شركة أبو سرهد للسفريات

(وكيل سراج)شكة االمبراطور للسفريات 

شركة األولى للنقل

شركة البراق للنقل البري

شركة البركة للنقل

شركة األولى للنقل

شركة البراق للنقل البري

شركة البركة للنقل

شركة النور للسفريات

شركة النورس للسفريات

شركة قريش للسفريات

(ترابط)شركة دار السالم للسفريات 

شركة نجمة األفضل للنقل البري

قافلة الحجاز للنقل البري

حسين الصباحي وكيل األفضل للنقل الدولي

رواحل للنقل والسفريات

للنقل البري (زائر المشاعر)شركة العنقزي وكيل 

شركة أبو سرهد للسفريات

(وكيل سراج)شكة االمبراطور للسفريات 

شركة قريش للسفريات

(ترابط)شركة دار السالم للسفريات 

شركة نجمة األفضل للنقل البري

قافلة الحجاز للنقل البري

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

شركة النور للسفريات

شركة النورس للسفريات
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يناير

الشركة

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

للنقل البري (وكيل مشوار )شركة االمبراطور 

اإلجمالي

أغسطس

اإلجمالي

يوليو

للنقل البري (وكيل ربا الحجاز )شركة ندى الطموح 

للنقل البري (وكيل ربا الحجاز )شركة ندى الطموح 

للنقل البري (وكيل مشوار  )شركة االمبراطور 

للنقل البري (زائر المشاعر)شركة العنقزي وكيل 

شركة أبو سرهد للسفريات

شركة قريش للسفريات

(ترابط)شركة دار السالم للسفريات 

شركة نجمة األفضل للنقل البري

قافلة الحجاز للنقل البري

حسين الصباحي وكيل األفضل للنقل الدولي

رواحل للنقل والسفريات

للنقل البري (زائر المشاعر)شركة العنقزي وكيل 

شركة أبو سرهد للسفريات

(وكيل سراج)شكة االمبراطور للسفريات 

شركة األولى للنقل

شركة قريش للسفريات

(ترابط)شركة دار السالم للسفريات 

شركة نجمة األفضل للنقل البري

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

شركة النورس للسفريات

شركة البراق للنقل البري

شركة البركة للنقل

شركة النور للسفريات

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

شركة النورس للسفريات

(وكيل سراج)شكة االمبراطور للسفريات 

شركة األولى للنقل

شركة البراق للنقل البري

شركة البركة للنقل

شركة النور للسفريات

قافلة الحجاز للنقل البري

حسين الصباحي وكيل األفضل للنقل الدولي

رواحل للنقل والسفريات
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يناير

الشركة

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

للنقل البري (وكيل ربا الحجاز  )شركة ندى الطموح 

للنقل البري (وكيل مشوار )شركة االمبراطور 

اإلجمالي

سبتمبر

للنقل البري (وكيل ربا الحجاز )شركة ندى الطموح 

للنقل البري (وكيل مشوار  )شركة االمبراطور 

اإلجمالي

أكتوبر

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

حسين الصباحي وكيل األفضل للنقل الدولي

رواحل للنقل والسفريات

للنقل البري (زائر المشاعر)شركة العنقزي وكيل 

شركة أبو سرهد للسفريات

شركة النورس للسفريات

شركة قريش للسفريات

(ترابط)شركة دار السالم للسفريات 

شركة نجمة األفضل للنقل البري

قافلة الحجاز للنقل البري

(وكيل سراج)شكة االمبراطور للسفريات 

شركة األولى للنقل

شركة البراق للنقل البري

شركة البركة للنقل

شركة النور للسفريات

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

شركة النورس للسفريات

شركة قريش للسفريات

(ترابط)شركة دار السالم للسفريات 

شركة نجمة األفضل للنقل البري

قافلة الحجاز للنقل البري

(وكيل سراج)شكة االمبراطور للسفريات 

شركة األولى للنقل

شركة البراق للنقل البري

شركة البركة للنقل

شركة النور للسفريات

حسين الصباحي وكيل األفضل للنقل الدولي

رواحل للنقل والسفريات

للنقل البري (زائر المشاعر)شركة العنقزي وكيل 

شركة أبو سرهد للسفريات



الشهر

24071059

اجمالي الركاباجمالي الرحالتالركاب الدوليةالرحالت الدولية

145

الركاب المحليةالرحالت المحلية

م2022إحصائية سنوية للرحالت والمسافرين بحسب الشركات لسنة 

يناير

الشركة

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

للنقل البري (وكيل ربا الحجاز )شركة ندى الطموح 

للنقل البري (وكيل مشوار )شركة االمبراطور 

اإلجمالي

نوفمبر

للنقل البري (وكيل ربا الحجاز )شركة ندى الطموح 

للنقل البري (وكيل مشوار )شركة االمبراطور 

اإلجمالي

ديسمبر

اإلجمالي الكلي

شركة نجمة األفضل للنقل البري

قافلة الحجاز للنقل البري

حسين الصباحي وكيل األفضل للنقل الدولي

رواحل للنقل والسفريات

للنقل البري (زائر المشاعر)شركة العنقزي وكيل 

شركة أبو سرهد للسفريات

(وكيل سراج)شكة االمبراطور للسفريات 

شركة األولى للنقل

شركة البراق للنقل البري

شركة البركة للنقل

شركة نجمة األفضل للنقل البري

قافلة الحجاز للنقل البري

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

شركة النورس للسفريات

شركة قريش للسفريات

(ترابط)شركة دار السالم للسفريات 

شركة النور للسفريات

شركة البراق للنقل البري

شركة البركة للنقل

شركة النور للسفريات

شركة النورس للسفريات

شركة قريش للسفريات

(ترابط)شركة دار السالم للسفريات 

حسين الصباحي وكيل األفضل للنقل الدولي

رواحل للنقل والسفريات

للنقل البري (زائر المشاعر)شركة العنقزي وكيل 

شركة أبو سرهد للسفريات

(وكيل سراج)شكة االمبراطور للسفريات 

شركة األولى للنقل

(وكيل نجمة المسافر)أطياف 

70116,5271,38730,3852,08846,912


