
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ تعارة؟
المغاه

  45.5% (1,244,080 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
 31.6% (862,443 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
   13.6% (370,240 حغضض) 

الدرائإ
 6.0% (166,184 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
 2.4% (66,000 حغضض) 

المظح والعئات
 0.7% (20,000 حغضض) 

غراطات طثاطفئ
 0.2% (5,000 حغضض) 

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (2,782,047 حغضض)
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أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ تعارة شغ إذار الاساون المحارك بغظ الئطثغئ 
ووزارة التضط المتطغ وطسعث أرغب، وذلك طظ خقل طحروع 

"طظ أجض جغاجات طالغئ داسمئ لطاظمغئ" بثسط طظ أوضسفام.
طتاعى عثه الظحرة ق غسئر بالدرورة سظ آراء طآجسئ أوضسفام. الئطثغئ تاتمض 

ضاطض المسآولغئ سظ ضض المسطعطات وا�راء المعجعدة شغ الظحرة.

تتسغظ وتطعغر الئظغئ الاتاغئ.

تطعغر الاظمغئ اقصاخادغئ شغ الئطثة سظ ذرغص سمض 
طحارغع. 

تطعغر وتتسغظ الثثطات الماسطصئ شغ المةال البصاشغ 
واقجاماسغ والجراسغ.  

تطعغر السمض المآجسغ داخض الئطثغئ.

اقعامام بثوي اقتاغاجات الثاخئ.

تطعغر المثارس وتطئغئ اتاغاجاتعا بمحارضئ المةامع 
المتطغ.
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

ظتع تعارة سرغصئ، طجدعرة، ساطرة وطظزمئ ذات بغؤئ 
طساثاطئ. 

تسمض بطثغئ تعارة سطى تعشغر الثثطات الساطئ لضاشئ 
المعاذظغظ وباضطفئ تاقءم طع ضاشئ حرائح المةامع، 

تطعغر الاظمغئ اقصاخادغئ واقجاماسغئ والبصاشغئ 
والجراسغئ، تطعغر الئظغئ الاتاغئ.

9,814,967 طغاه 
100,000 دغعن طافرصئ 

9,914,967 المةمعع 

2,204,586 ظفاغات خطئئ 
8,464,542 طغاه 

87,960 رخص الترف والخظاسات 
55,000 غاشطات 

 10,812,088 المةمعع 

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (2,733,947 حغضض)

860,000 إسادة تأعغض ذرق داخطغئ 
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المغاه
(1,101,800 حغضض) 39.6% 

طخارغش إدارغئ
(471,832 حغضض)    16.96%    

رواتإ وأجعر
(313,297 حغضض)   11.26%     

طخارغش عظثجغئ
(96,500 حغضض)          3.5%  

الختئ والسقطئ الساطئ
(10,200 حغضض)         0.4%  

افحشال الساطئ
(517,100 حغضض)    18.6% 

ضرغئئ الثخض
(8,500 حغضض)         0.2%      

الاثطغط والاطعغر 
المةامسغ (200 حغضض) 0.01% 

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(21,200 حغضض)           0.8% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

تعارة؟

الظفاغات الخطئئ
A(241,418 حغضض)    8.67% 
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