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% مقارنًة ���الي 68انDفLM إلى   أن ن$6ة ال-�افق�: على أداء ال�ئ� ن�ائج االس�
الع وت�ضح

والع�V;: الUام: أداء ال�ئ�  في نهاTة شه�ه وق' بلغL ن$6ة غ�� ال-�افق�: على  .م�Q شه�;:% 82


ع 24�$T 7ا ل-�ق' شه'ت ن$6ة ال-�افق�: على أداء ال�ئ�  % ال�.7 على أداء ال�ئ� . و %8 

  .مقارنًة �ال-$��3 م�Q شه�;: ل\ل ش�ائح ال-Z�-ع الع-�;ة وال�عل�-�ة انDفاضاً 

ل7  ن$6ة ال-�افق�: على أداء ال�ئ�  ح$_ ال�Dائ^ ال-D�لفة نZ' أنو['راسة ن$6ة ال-�افق�: 

ن$6ة ال-�افق�: على أداء  6LلغتD�لف ح$_ ال-$��3 ال�عل�-ي ب�Q-ا `ه�ت اخ�الفات ح$_ الع-� ف

  سQة فأك�U. 50% ب�: م: بلغ�ا م: الع-� 82% مقابل 50سQة  30ال�ئ�  ب�: ال6Vاب أقل م: 

على أداء ال�ئ�  ع: األس6اب ال�ي ت7 رص'ها في االس�
العات ول7 تD�لف أس6اب ال-�افقة 

�ع'  %19ال$ا�قة، ف-ازال م�Vوع قQاة ال$�;  ه� ال$6_ األساسي لل-�افقة على أداء ال�ئ�  بQ$6ة 

ث7  %11إصالح ال6ل' بQ$6ة  % ث187یل�ه ت�$: األم: بQ$6ة  %،32 م�Q شه�;:أن �انL ن$6�ه 


ع و  ،%7اإلس.ان بQ$6ة وم�Vوعات  ،%9ش6.ة ال
�ق وال\6ار� بQ$6ة �$T 7م: ال-�افق�: 22ل %

  ل-�افقة.ل اً على أداء ال�ئ�  ت�'ی' س66

وهي أعلى م: الQ$6ة  %74وجاء ارتفاع األسعار �أه7 س6_ لع'م ال-�افقة على أداء ال�ئ�  بQ$6ة 

أ� ت�$: في  وج�د% ث7 ع'م 13یل�ه ع'م وج�د ف�ص ع-ل بQ$6ة  %)،53( م�Q شه�;:ال-Vاه'ة 

% ل\ل 4وع'م وج�د ع'الة اج�-اع�ة بQ$6ة س�ء األح�ال االق��ادTة ث7 % 12أوضاع ال6ل' بQ$6ة 

  .مQه-ا

وق' ت7 سvال ال-$��6�Z: ع-ا إذا �ان�ا س�Q��6Dن ال$�$ي إذا ما أج�;L ان�Dا�ات رئاس�ة غ'ًا وأجاب 
ی��قف على ال-�ش��: أن ق�ار ان�Dا�ه ذ��وا % 21ول: یQ��6Dه % 20و% �أنه7 س�Q��6Dنه 59
ج'ی� �ال��� أن ن$6ة م: س�Q��6Dن ال$�$ي إذا ما أج�;L االن�Dا�ات ال�ئاس�ة غ'ًا �انL  .أمامه
  % في نهاTة ال$Qة الUان�ة له في ال�ئاسة. 81

الن�Dاب ال$�$ي م�ة أخ�3 إذا ما أج�;L االن�Dا�ات ال-��;�ن األك�6 ع-�ًا اك�U م�ًال و;ع' 
% مقابل 77سQة أو أك�U  50ب�: م: بلغ�ا م: الع-� ال�ئاس�ة غ'ًا ح�x ت6لغ ن$6ة م: س�Q��6Dنه 
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% ب�: 53�-ا ت6لغ ن$6ة م: ی�Qون ان�Dا�ه م�ة أخ�3   .سQة 30أقل م:  ب�: ال6Vاب% 41
  �اصل�: على تعل�7 أقل م: م��سy. % ب�: ال63ال�اصل�: على تعل�7 جامعي مقابل 

  مQه�Zة االس�
الع:

إع-اًال ل-6'أ الVفاف�ة وال��امًا �أخالق�ات ن�V االس�
العات Tف�ح ال-��� ع: مQه�Zة إج�اء 

  االس�
الع وهي �-ا یلي:

�اس�D'ام الهاتف ال-�Qلي والهاتف ال-�-�ل على ع�Qة اح�-ال�ة حZ-ها  س�
العاالت7 إج�اء 

�ل  18م�ا}Qًا في الف?ة الع-�;ة  1520 L-ه�ر;ة، وق' ت-Zل م�اف|ات ال� L
سQة فأك�U غ


أ 48و[لغL ن$6ة االس�Zا�ة ح�الي  .2016 أك��[� 18و 17ال-قا�الت Dو;قل هام{ ال ،%

  %.3في الQ�ائج ع: 

ل وق' ت7 ت-�;ل االس�
الع م: ال-�ارد ال�ات�ة ل���6ة ول7 ی�ل~ ال-��� ت-�;ل م: أ� جهة مقاب

  إج�اء االس�
الع.

لل���ل على م�;' م: ال�فاص�ل ح�ل الQ�ائج وال-Qه�Zة ال-$�D'مة أو لل���ل على الع�ض 

  www.baseera.com.egال�6اني للQ�ائج T-.: ال�ج�ع لل-�قع اإلل\��وني 


