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����ة اج�اهأي �ال�أ� ال اتب�ان صفي ح	ل اس��الع ��  ح	ل م�

  مق��حات ل�غ��� ق	ان�$ األح	ال ال"!��ة

  

  ح	الي ثل5ي ال�3��4$ ی�ف0	ن وق	ع ال�الق ال"ف	� ب-ون ت	ث�( 
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� ال���4 ل8	ث ال�أ� �ح	ل �$ ل�أ� ال3��4 ع-دًا م$ االس��العاتام (����ة) العأج�9 ال�4
رأ� ال�3��4$  اتاالس��الع رص-ت هDه، ح�A مق��حات تغ��� ع-د م$ ق	ان�$ األح	ال ال"!��ة

   .Jع�اء ح0انة األHفال لألبو  ح	ل وق	ع ال�الق ال"ف	� ب-ون ت	ث�(

����ة في ف�8ای�  ��ح	ل وق	ع ال�الق ال"ف	� ب-ون  2017وق- أوضح االس��الع ال�D أج�اه م�
% م$ ال�3��4$ ی�ف0	ن وق	ع ال�الق ال"ف	� دون ت	ث�(، وال ت�ع-9 ن8Tة ال4	افق�$ 63ت	ث�( أن 

$ % أجاب	ا �أنهZ ال ���TYع	ن ال�-ی-. وت�تفع ن8Tة م21%، ب�4Wا 16على وق	ع ال�الق ال"ف	� 
�	ر إلى 60ی�ف0	ن وق	ع ال�الق ال"ف	� م$ Dأن 67% ب�$ ال �^Wب�$ اإلناث. وم$ الالف_ لل %

% ب�$ الاصل�$ على تعل�Z أقل 63ن8Tة ال�اف�0$ ل	ق	ع ال�الق ال"ف	� دون ت	ث�( تW!فa م$ 
 % ب�$ الاصل�$ على تعل�Z جامعي أو أعلى وفي ال4قابل ت�تفع ن8Tة ال4	افق�$57م$ م�	سc إلى 
% ب�$ الاصل�$ على 30% ب�$ الاصل�$ على تعل�Z أقل م$ م�	سc إلى 12على وق	عه م$ 

  تعل�Z جامعي أو أعلى.

وت"�� ال�Wائج إلى أن ثلA ال�3��4$ فقc ی�ا�ع	ن الWقاشات ال-ائ�ة ح	ل ت	ث�( ال�الق ال"ف	�، و3ع- 
�% ب�$ الاصل�$ على 59ع	نها األعلى تعل�4ًا أك�5 م�ا�عًة لهDه الWقاشات ح�A ت8لغ ن8Tة م$ ی�ا

  % ب�$ الاصل�$ على تعل�Z أقل م$ م�	سc.26تعل�Z جامعي أو أعلى مقابل 

����ة  ساب( اس��العوق- أlه�  ��ح	ل م"�وع القان	ن ال�D تZ  2016في د�84TY أج�اه م�
ألم في حالة زواج ا تق-4Yه لp4لo الW	اب وال!اص �W4ح ح0انة ال�فل �ع- ال�الق لألب ال�4�وج

% م$ ال�3��4$ فقc س4ع	ا ع$ هDا ال4ق��ح، وت�تفع ن8Tة م$ س4ع	ا �ال4ق��ح م$ 17أن  إلى
% 13سWة فأك�5، �4ا ت�تفع م$  50% ب�$ م$ بلغ	ا 24سWة إلى  30% ب�$ ال"8اب أقل م$ 12

  % ب�$ الاصل�$ على تعل�Z جامعي أو أعلى.30ب�$ الاصل�$ على تعل�Z أقل م$ ال�4	سc إلى 

% م$ ال�3��4$ أنهZ م	افق	ن على هDا 35ءة مل!u مق��ح القان	ن على ال�8�p�T4$ أوضح وtق�ا
% أجاب	ا �أنهZ ال ���TYع	ن الZv. وتW!فa ن8Tة 9% رف0	ا هDا ال4ق��ح و56ال4ق��ح ب�4Wا 

�	ر إلى 46 ال4	افق�$ على ال4ق��ح م$D8ة  ال4قابل ت�تفع% ب�$ اإلناث وفي 24% ب�$ الTن
�	ر إلى 44 ال�اف�0$ م$Dافق�$ على مق��ح 68% ب�$ ال	8ة ال4Tن aف!W4ا ت�% ب�$ اإلناث. 
% ب�$ الاصل�$ على تعل�Z 29% ب�$ الاصل�$ على تعل�Z أقل م$ ال�4	سc إلى 38القان	ن م$ 

  جامعي أو أعلى.
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ب���tة % �أن ق�ام األب 31وق- تZ سxال ال4	افق�$ على مق��ح القان	ن ع$ أس8اب م	افق�هZ وأجاب 
�4ا أجاب  ،yلDائه أف0ل م$ ق�ام زوج األم بW31أب z34اح ل�جل غ�Tال $v4Y أنه ال�% أ0Yًا 

% أجاب	ا �أن ت��tة األب 8% أجاب	ا �أن األب أولى ب�عاYة أبWائه، و10"زوج األم" ب���tة الW8ات، و
  أف0ل م$ ت��tة األم.

األم س�اف{ على أبWائها وت��tهZ  % م$ ال�اف$�0 �أن35وع$ أس8اب رفa مق��ح القان	ن أجاب 
% أجاب	ا �أن وج	د األHفال مع أمهZ أف0ل م$ وج	دهZ مع زوجة 23��	رة أف0ل م$ األب، 

% أجاب	ا أن اع�4اد األHفال على أمهZ أك�5 9% أجاب	ا �أن األم أولى ب�عاYة أبWائها، و12أب�هZ، و
ف0ل أن تق	م الp-ة ب���tة األHفال في % م$ ال�اف�0$ أنه م$ األ7م$ اع�4ادهZ على أب�هZ. و9�3 

  هDه الالة. 

  مWه�pة االس��الع:

� ع$ مWه�pة إج�اء �إع4اًال ل84-أ ال"فاف�ة وال��امًا �أخالق�ات ن"� االس��العات Yف�ح ال�4

  وهي �4ا یلي: اتاالس��الع

�لي والهاتف ال44	ل على ع�Wة  �$س��العاالتZ إج�اء W4اس�!-ام الهاتف ال� بلغ اح�4ال�ة

في االس��الع ال�D أج�� في ف�8ای�  سWة فأك�5 18م	اWHًا في الف�ة الع3�4ة  1509 ح4pها

�ل  الع��Wان غ�_ ، وق-2016م	اWHًا في االس��الع ال�D أج�� في د�84TY  1515و 2017

ف�8ای�  22إلى 20في الف��ة م$ االس��الع األول مقا�الت ماف^ات ال4pه	ر3ة، وق- ت4_ �ل 

وtلغ_ ن8Tة  .2016د�84TY  15إلى  12في الف��ة م$  ومقا�الت االس��الع ال5اني 2017

   %.3%، و3قل هام� ال!�أ في ال�Wائج ع$ 42ح	الي في �ال االس��الع�$ االس�pا�ة 

� م$ ال4	ارد الDات�ة ل �$وق- تZ ت4	3ل االس��الع ��4 ��ت4	3ل م$ أ� ����ة ولZ ی�ل( ال�4

  .مقابل إج�اء االس��الع جهة

لل�	ل على م�3- م$ ال�فاص�ل ح	ل ال�Wائج والW4ه�pة ال�T4!-مة أو لل�	ل على الع�ض 

   www.baseera.com.egال�8اني لل�Wائج v4Y$ ال�ج	ع لل4	قع اإلل���وني 


