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  ح�ل ج�اه م��� ����ةأب�ان ص�في ح�ل اس�
الع ال�أ� ال�� 

  ال+ه12س ش�.- إس+اع�ل تق��& أداء رئ�# ال�زراء

  

  ج�1 أداء رئ�# ال�زراء ش�.- إس+اع�ل% م7 ال+��.�7 ی�ون 22

  ی�9 أداءه سئ ثل?ه& و واح1 م7 �ل خ+=ة م7 ال;امع��7 ی�9 أداءه ج�1 
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العام (����ة) اس�
العه ال1ور� ح�ل تق��& أداء رئ�# ال�زراء، أج�9 ال+��� ال+��� ل��Dث ال�أ� 
على ت�ل�ه  شه� 17 .�7 ألداء رئ�# ال�زراء �ع1 م�ورح�L ی�ص1 ه�ا االس�
الع تق��& ال+�� 

  .رئاسة م;ل# ال�زراء

% ی�ون أن 25ج�1 و % م7 ال+��.�7 ی�ون أن أداء رئ�# ال�زراء22 وق1 أRه� االس�
الع أن

�ع�ن ثلL ما Yق�ب م7 % ی�ونه سئ ب�2+ا 18أداءه م��سU و�=Y ج1ی�  تق��& أدائه. ال+��.�7 ال

على س2ة م�ور في سD��D+ ال+اضي �+2اسDة في االس�
الع ال�� أج�اه م��� ����ة �ال��� أنه 
أن  �ان�ا ی�ون  % م7 ال+��.�247 ، ح�الي ت�لي ال+ه12س ش�.- إس+اع�ل رئاسة م;ل# ال�زراء


�ع�ا 37سئ و كان�ا ی�ونه% 15م��سU وكان�ا ی�ونه % 24أداءه ج�1 و�=Y &أجاب�ا �أنه& ل %
  ال��1ی1.

% في 19م7 شه� م7 ت�ل�ه ال�زارة  �17ع1 وت�تفع ن=Dة م7 ی�ون أداء رئ�# ال�زراء ج�1 
قابل تf2فe ن=Dة ال�جه ال���D وال�جه القDلي وفي ال+�ل م7 % في 22ال+�افdات ال��b.ة إلى 
% في 15و % في ال�جه القDلي19 % في ال+�افdات ال��b.ة إلى27م7 ی�ون أداءه سئ م7 

 ���Dل ع1م الق1رةال�جه الd.لغ & على تق�� . وDت Lال?الثة ح� hiأداء رئ�# ال�زراء م�تفع في ال+2ا
  القDلي.% في ال�جه 38% في ال�جه ال���D و36% في ال+�افdات ال��b.ة و27ن=D�ه 

و.ع1 ال���ر أك?� ق1رة م7 اإلناث على تق��& أداء رئ�# ال�زراء ح�L تDلغ ن=Dة م7 أجاب�ا �أنه& ال 
Y= على أدائه &lع�ن ال��
ال���ر ال�ی7 ق�+�ا وانق=& % ب�7 اإلناث، 43% ب�7 ال���ر مقابل 27�

  %.23سئ بD=2ة %، و 26بD=2ة م��سU %، و 24ج�1 بD=2ة  أدائه ب�7

ب�2+ا داء رئ�# ال�زراء ج�1 ح=m ال+=��9 ال�عل�+ي اخ�الفات واض�ة في ن=Dة م7 ی�ون أوال ت�ج1 
% 29% ب�7 ال�اصل�7 على تعل�& أقل م7 م��سU إلى 20ت�تفع ن=Dة م7 ی�ون أداءه م��سU م7 

% ب�7 ال�اصل�7 12داءه سئ م7 �+ا ت�تفع ن=Dة م7 ی�ون أ ،& جامعيب�7 ال�اصل�7 على تعل�
% ب�7 ال�اصل�7 على تعل�& جامعي، وفي ال+قابل تf2فe ن=Dة 33على تعل�& أقل م7 م��سU إلى 


�ع�ن ال�l& على أدائه م7 �=Y إلى 45م7 ال Uس��16% ب�7 ال�اصل�7 على تعل�& أقل م7 م %
  ب�7 ال�اصل�7 على تعل�& جامعي.

   

  م2ه;�ة االس�
الع:
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ل��امًا �أخالق�ات ن�p االس�
العات Yف�ح ال+��� ع7 م2ه;�ة إج�اء إع+اًال ل+1Dأ الpفاف�ة وا

  االس�
الع وهي �+ا یلي:

�اس�1fام الهاتف ال+�2لي والهاتف ال+�+�ل على ع�2ة اح�+ال�ة ح;+ها  س�
العاالت& إج�اء 

�ل  18م�ا2iًا في الفtة الع+�.ة  1428 u+ات ال;+ه�ر.ة، وق1 تdل م�اف� u
س2ة فأك?� غ

%، و.قل هامy 44وxلغu ن=Dة االس�;ا�ة ح�الي  .2017ی2ای�  24و 23ی�مي ال+قا�الت 


أ في ال2�ائج ع7 f3ال.%   

مقابل  جهةوق1 ت& ت+�.ل االس�
الع م7 ال+�ارد ال�ات�ة ل���Dة ول& ی�لh ال+��� ت+�.ل م7 أ�  

  .إج�اء االس�
الع

لل���ل على م�.1 م7 ال�فاص�ل ح�ل ال2�ائج وال+2ه;�ة ال+=�1fمة أو لل���ل على الع�ض 
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