
 5/10/2021موقف الطلبات املقدمة على املوقع اإللكرتوني ملبادرة االحالل حىت  
   )تاكسى + مالكى( 

 البيانات اإلمجالية للطلبات:   أوالً: 

 بيــــان  م
 الطلبات 
كتملة

ُ
 امل

)سئش + قتتتتت     تمت  وافقة  فبنك  افبمافقة  فبكائية  و  رتتتتلس  فبتتتتتةئ ف  1

 اواقفام سمئ يلي:

 6393 و  قئوتتتتتاف بئستتتتتتتتتتالم سةئ فتاتتتتتتتتتتتتتم  - 1

 540 تم تخليد فبتةئ ف  فبةديم  اجئ ى فستالم فبتةئ ف  فبجديدة  - 2

  229 فنتظئ  تاجه فبمافط  إبى سئح  فبتخليد  قي - 3

7162 

تم  فبمافقة  و  فبنك  اقى فنتظئ  قةئم فبشتلس  بتخيتةش رتئستةه  2

  أ)اواتا  )فبمافقة  فبكائية  و  فبشلس   قت  
2777 

 886 سئش )ب قي فنتظئ  تخيةش رئسةه اواتا  و  رلس  فبتةئ ف   3663

 )أ + ب( جمل  فبطلنئ  قي فنتظئ  تخيةش رئسةه اواتا  بدى رلسئ  فبتةئ ف 

 4681 وافقة  فبنك  اقى فنتظئ فبمندية  و  رلس  فبتةئ ف  تم  فبمافقة   3

 12677 فنتظئ  فبمافقة  فبمندية  و  رلس  فبتةئ ف  )قت   قي 4

)يلجع إبى فختةئ  فبعمةل بان فنتظئ  تاقةل فبملسن  و  رتتتتلس  فبتتتتتةئ ف    قي 5

 وعة  أا طلفز وعة  

29 

 3646 وتتكدف قي فنتظئ  فستةفئء  6

 تم فبلقض و  فبنك  بنعض فألسنئب أهمائ:   7

 سك   65تجتتتتتئاز ستتتت  فبعمةتتل  -1

 عدم اجاد ويد  دخل بلب  فبمكزل  -2

 )سلنتتتتى   فيتمئنيفستعتتتتتتتتالم   -3

 و  دخل فبعمةل  %50قت  فبتةئ ة أسنل و   -4

659 

 32517 امجالـــي الطلبـــات املكتملـة  
 

  



 
 على مستوى شركات السيارات:   تفصيليموقف  :ثانياً 
 فألعدفد  الشركة البيـــــــــان م

1 

ــ ر ــي   م تــ ــيو شاوــ ــص ت شــ ــركة  تمــ ــن شــ مــ

ــياراص ــ يم الو ــم تو ــتم  ت ــا+ ق طو ــر  )ك ــ   ابكب الع

ــر يو  ــ يم  ت ــراماص تو ــتكماء تر ــارت او ــا   ر منه

 الباطي.

 2798 ابمــــء

7162 

 1143 المنش ر 

 غبـــــ ر

 شيريم  - )ايتامك 
703 

 2518 نيوــان
 

2 

ــن  ــر  م ــن  ال  ــق م ــة ح  ــة اانتماني شــ رص الم اة 

ــام الشــركة بت شــيو شاوــي   البنــ    ةــي انتقــار طي

  م ت ر )طوتم

 1117 ابمــــء

2777 

 769 المنش ر 

 غبـــــ ر

 شيريم  - )ايتامك 
72 

 819 نيوــان
 

3 

 

ةـــي انتقـــار ت شـــيو يرطـــام شاوـــي   م تـــ ر مـــن 

 شركة الوياراص )كا+م

 

 266 ابمــــء

886 

 59 المنش ر 

 غبـــــ ر

 شيريم  - )ايتامك 
372 

 189 نيوــان
 

4 
تمــص الم اة ــة المب نيــة مــن شــركة الوــياراص  تــم 

 تح ي ها الق البن   اوتش ار الم اة ة اانتمانية 

 1588 ابمــــء

4681 

 898 المنش ر 

 غبـــــ ر

 شيريم  - )ايتامك 
686 

 1509 نيوــان
 



5 
ــياراص  ــركة الو ــن ش ــة م ــة المب ني ــار الم اة  ــي انتق ة

 )طوتم

 1381 ابمــــء

12677 

 1320 المنش ر 

 غبـــــ ر

 شيريم  - )ايتامك 
8247 

 1729 نيوــان
 

6 

ــار تـــ ةير  ــةةـــي انتقـ ــياراص  المركبـ ــركة الوـ مـــن شـ

حيــأ ين نـــ ي الوــيارا الم تـــار مــن طبـــء المـــ اتن 

 غير مت ةر ةي ال طص الحالي

 11 ابمء 

 1 نيوــــان 29

 17 المنش ر 
 

 انتقار اوتيفام موتن اص قي 7

 1349 ابمــــء

3646 

 729 المنش ر 

 غبـــــ ر

 شيريم  - )ايتامك 
408 

 1160 نيوــان

 

 من البن    المرة ضةالت باص  8

 212 ابمــــء

659 

 97 المنش ر 

 غبـــــ ر

 شيريم  - )ايتامك 
156 

 194 نيوــان
 

 اإلمجــــــــــــال  -9

 8722 ابمــــء

32517 

 5032 المنش ر 

 غبـــــ ر

 شيريم  –)ايتامك  
10644 

 8119 نيوــان



 

 سيارات امليكروباص ات ــطلبــف موق
 ــادرة االحالل ي ملبــع اإللكرتونــى املوقــة علــاملقدم

 2021/ 10/ 5حىت    2021/ 11/7بداية من 
 

 بيــــان  م
 الطلبات 
كتملة

ُ
 امل

)سئش + قتتتتت     تمت  وافقة  فبنك  افبمافقة  فبكائية  و  رتتتتلس  فبتتتتتةئ ف  1

 اواقفام سمئ يلي:

 264 سةئ فتام و  قئواف بئستالم  - 1

 80 فنتظئ  تاجه فبمافط  إبى سئح  فبتخليد  قي - 2

  36 تم تخليد فبتةئ ف  فبةديم  اجئ ى فستالم فبتةئ ف  فبجديدة - 3

380 

تم  فبمافقة  و  فبنك  اقى فنتظئ  قةئم فبشتلس  بتخيتةش رتئستةه  2

 أ )قت  اواتا  )فبمافقة  فبكائية  و  فبشلس   
181 

204 
 23 قي فنتظئ  تخيةش رئسةه اواتا  و  رلس  فبتةئ ف  سئش )ب 

 ب(+  )أ جمل  فبطلنئ  قي فنتظئ  تخيةش رئسةه اواتا  بدى رلسئ  فبتةئ ف 

 136 وافقة  فبنك  اقى فنتظئ فبمندية  و  رلس  فبتةئ ف  تم  فبمافقة   3

 121 فنتظئ  فبمافقة  فبمندية  و  رلس  فبتةئ ف  )قت   قي 4

 47 قي فنتظئ  فستةفئء وتتكدف   6

 تم فبلقض و  فبنك  بنعض فألسنئب أهمائ:   7

 سك   65تجتتتتتئاز ستتتت  فبعمةتتل  -5

 عدم اجاد ويد  دخل بلب  فبمكزل  -6

 )سلنتتتتى   فيتمئنيفستعتتتتتتتتالم   -7

 و  دخل فبعمةل  %50قت  فبتةئ ة أسنل و   -8

 م كية الويارا ل اشر ب اية  ال ه -9

15 

 903 امجالـــي الطلبـــات  

 


