
  

  ح	ل م�"!  ���ة �اج�اهأ ��یلال�أ� ال يب�ان صفي ح	ل اس��الع

�$	�  د/.�-�  1وح�لة ال�قا(عة ی	م   �اقة ال�

أس� م'��ة على اس�ع�اد لل��ازل ع� ��اق�ه� ال������ة ألس�ة أك��  3أس�ة واح�ة م� �ل 

  اح��اجًا.

 د8�/9�. 1% م� ال�'���� ی��5ون ح�لة مقا2عة ش�اء ال/لع ی�م 73

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ح	ل ال-�اقات ال��	$:�ة، وق8 ت6 س5ال  اس��الع" أج�3 ال��"! ال���� ل-	ث ال�أ� العام " ���ة

ال�.���B-� إذا "ان ل38 أس�ته6  �اقة ت�	$� أم ال، وس5ال م� ل8یه6  �اقة ت�	$:�ة إذا "ان	ا على 

  ق8 تK	ن في حاجة إل�ها أك�H م:ه6.  �اق�ه6 ال��	$:�ة ألس�ه أخ�3  اس�ع8اد لل�:ازل ع�



ال	جه  و$Rه8أس� ل8یها  �اقة ت�	$:�ة،  8أس� م��$ة ی	ج8  10وق8 أOه�ت ال:�ائج أن م� ب�� "ل 

ال	جه الق-لي ب:.-ة  ع8ه %، و$أتي 89ال-�� أعلى ن.-ة ل�غ��ة ال-�اقات ال��	$:�ة لألس� ب:.-ة 

افZات ال�Y$ة أقلتRه8 %، ب�:�ا 80�  .%69ب:.-ة -�اقات ال��	$:�ة  الغ��ة ت ن.-ة ال

و[.5ال ج��ع م� ل8یه6  �اقة ت�	$:�ة إذا ما "ان	ا على اس�ع8اد لل�:ازل ع� ال-�اقة ال��	$:�ة 

أنه6 % م:ه6  31 في حاجة إل�ها أك�H م:ه6، أجاب أس�ته6 ل�الح أس�ة أخ�3 ق8 تK	ن ال^اصة  

أس�ة ع� مل�	ن  5.5ح	الي  م�ا /ع:ي إمbان�ة ت:ازل ته6 ال��	$:�ةام	افق	ان على ال�:ازل ع�  �اق

وgذا ما ح8ث ذلf  م:ه6. إذا ما اق�:ع	ا أن ه:اك أس� أك�H اح��اجاً  ال-�اقات ال��	$:�ة ال^اصة به6

�b�مل�ار ج:�ه في  41ال��	$:�ة وال-الغة ل8ع6 ال.لع  هال�	جهال�-الغ ثلi  ما /ق�ب م� ��	فت فإنه /

مل�ار ج:�ه م���، "�ا ق8 /.اه6 في  13م�ا /ع:ي ت	ف�� ح	الي  2016/2017م	ازنة عام 

 6Bسع أو ز$ادة ح	جه لال8ع6 ال�	�  ك�H اح��اجًا.األألس� ال

% م� أصاب ال�.�	3 االق��اد� األعلى    77 ال:�ائج الهامة ال�ي ی	ضها االس��الع أنوم� 

�ع ال���� 12وال�ی� /�Hل	ن - �B�وأك�H م� ن�فه6 م	افق	ن على  ،ل8یه6  �اقات ت�	$� - % م� ال

ل8یه6  �اقة  م� األس� ال�ي %11ال�:ازل ع�  �اقاته6 ال��	$:�ة. ی�Yح م� ال:�ائج أ/Yًا أن 

��لK	ن س�ارة مالكي./ �$	�  ت

افZات ال�Y$ة  %35اس�ع8اد لل�:ازل ع�  �اقاته6 ال��	$:�ة وت-لغ ن.-ة م� ل8یه6 �في ال

  ال	جه الق-لي.في % 28ال	جه ال-�� مقابل % في 33و

أج�3 ال��"! في شه� ن	ف�-� اس��الع ح	ل ح�لة  وفي س�اق م��ل ب�	اف� ال.لع وأسعارها

ال�Rار"ة  ى% م� ال���$�� ع� م	افق�ه6 عل73أع�ب  د/.�-�، وق8 1مقا(عة ش�اء أ� سلع ی	م 



لل8ع	ات ال�ي أ(لق�ها الع8ی8 م� الBهات على  د/.�-� اس�Bا ةً  1ی	م  أ� سلع في مقا(عة ش�اء

  م	اقع ال�	اصل االج��اعي، وال ت^�لف ن.-ة ال�	افق�� على ال�Rار"ة ح.w ال^�ائv ال�^�لفة.

 ���في األس	اق  -y األسعارض$�� أن ه�ه ال�قا(عة س�.اع8 على و$�3 أك�H م� ن�ف ال

% ب�� الاصل�� على تعل�6 أقل م� م�	سy إلى 59لf م� ، وت:^فz ن.-ة م� ی�ون ذال���$ة

% ب�� ذو� أدنى م.�	3 59ك�ا ت:^فz م�  لاصل�� على تعل�6 جامعي أو أعلى،% ب�� ا43

  % ب�� ذو� أعلى م.�	3 اق��اد�.47اق��اد� إلى 

 

  م:ه�Bة االس��الع:

ال��"! ع� م:ه�Bة إج�اء إع�اًال ل�-8أ الRفاف�ة وال�!امًا  أخالق�ات ن�R االس��العات /ف�ح 

  االس��الع وهي "�ا یلي:

�	ل على ع�:ة  ال-�اقات ال��	$:�ة ت6 إج�اء اس��الع� اس�^8ام الهاتف ال�:!لي والهاتف ال

�ها Bال�ة ح�س:ة فأك�H غ�{ "ل مافZات  18م	ا(:ًا في الف|ة الع��$ة  1520اح�

�ه	ر$ة، وق8 ت�{ "ل ال�قا الت Bمي ال	[� 18و 17ی	ا ة  .2016 أك�Bو[لغ{ ن.-ة االس�

  .%48ح	الي 

�	ل على ع�:ة مقا(عة ش�اء ال.لع  ت6 إج�اء اس��العو � اس�^8ام الهاتف ال�:!لي والهاتف ال

�ها Bال�ة ح�س:ة فأك�H غ�{ "ل مافZات  18م	ا(:ًا في الف|ة الع��$ة  1522اح�

�ه	ر$ة، وق8 ت�{ "ل ال�قا الت B16إلى  14في الف��ة م� ال  �-�و[لغ{ ن.-ة  .2016ن	ف

  .%49االس�Bا ة ح	الي 

  %.3ع�  االس��الع�� ن�ائج/قل هام� ال^�أ في 

  



م� ال�	ارد ال�ات�ة ل-���ة ول6 ی�ل� ال��"! ت�	$ل م� أ� جهة مقابل  ��وق8 ت6 ت�	$ل االس��الع

  إج�اء االس��الع.

لل�	ل على م!$8 م� ال�فاص�ل ح	ل ال:�ائج وال�:ه�Bة ال�.�^8مة أو لل�	ل على الع�ض 

  www.baseera.com.egال-�اني لل:�ائج /��b ال�ج	ع لل�	قع اإلل��Kوني 


