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

  م(ل' ال&	ابتق��" أداء 

  

  أداء م(ل' ال&	ابم	افق	ن على ال.��-�,  ثل*

  الاصل	ن على تعل�" جامعي وال56اب ه" األقل م	افقة على أداء م(ل' ال&	اب

 

 

 

 

 

 

  

 
� ال.��� ل5	ث ال�أ� العام (����ة) اس��العًا شه�-ًا ل�أ� ال.��-�, ح	ل أداء �@(�� ال.�

، وقB ت" إج�اء م(ل' ال&	ابح�* ی�" سDال ال.�C(��5, ع, مAB م	افق�ه" على أداء  م(ل' ال&	اب
Hاس5ة م�ور 2017وح�ى أب�-ل  2016في الف��ة م, مارس  اتاالس��الع هه&.Rشه� على  15. و
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����ة تق�-�ه ح	ل انع ��خالل هHه  م(ل' ال&	اب	ر أداء ت�قاد أول جلCات م(ل' ال&	اب ی&�6 م�
   ال.Bة.

ففي  خالل هHه الف��ة، م(ل' ال&	ابألداء  وتZه� ال&�ائج عBم وج	د تغ�� ���5 في تق��" ال.��-�,
على أداء  : ال.(.	عة األولى ت	اف]أن ال.��-�, م&قC.�, إلى ثالث م(.	عاتن(B  2017أب�-ل 

اء ال.(ل' وRلغ[ ن�5Cها .(.	عة الaان�ة غ�� م	افقة على أد%، وال30ال.(ل' وRلغ[ ن�5Cها 
%. 33% وال.(.	عة الaالaة ذ��ت أنها ال ت���Cع الb" على أداء ال.(ل' وRلغ[ ن�5Cها 37

 وت(Bر اإلشارة أن ن5Cة غ�� ال.	افق�, زادت في معZ" ال6ه	ر الf.' ع�6 ال.اض�ة ع, ن5Cة
ه �ال5aات واس�ق�ت ح	ل ئال.	افق�,، في ح�, اتC.[ ن5Cة الHی, ذ��وا أنه" ال @���Cع	ن تق��" أدا

�ًا  م(ل' ال&	ابشهBت ن5Cة ال.	افق�, على أداء  ع.ل ال.(ل'و-الحj أنه خالل ف��ة  الaل*.HبHت
وkل[ ع&B نف' ال.�C	A  2016في ی	ل�	 % 33و 2016في أب�-ل  % 35ال&5Cة فقB بلغ[ 

 �R	في ی&ای�  2016تق�-5ًا في أك� ]mفfث" عادت لالرتفاع م�ة 26ل��ل إلى  2017ث" ان %
  %. 30ل��ل إلى  2017أخ�A في أب�-ل 

�	ر على أداء م(ل' ال&	اب  2017إلى أب�-ل  2016وخالل الف��ة م, مارس Hافقة ال	5ة مCان[ ن�
س&ة أو  50ال�5انات إلى أن ال.��-�, الHی, بلغ	ا م, الع.�  أعلى م, ن5Cة م	افقة اإلناث. وت��6
في أب�-ل س&ة، ف 30مقارنًة �ال56اب األقل م,   م(ل' ال&	ابأك�a ه" األعلى م	افقًة على أداء 

 50% ب�, الHی, بلغ	ا 41% ب�, ال56اب مقابل 24بلغ[ ن5Cة ال.	افق�, على أداء ال.(ل'  2017
.�aافق�, على أداء  س&ة فأك	5ة ال.Cه� ال&�ائج أن نZابوت	رة  م(ل' ال&	��انfفm[ ب�, ال56اب 

 ح	الي 2016في أب�-ل  �ان[ ن5Cة ال.	افق�, على أداء ال.(ل' 2016واضة مقارنًة �أب�-ل 
اخ�الف ح�* �ان[ في  س&ة أو أك5C50 �aة ب�, م, بلغ	ا % ب�, ال56اب ب�&.ا ل" ت6هB ال&36

  %.41 اليح	  2016أب�-ل 
م�� (ال.افZات ال�m-ة، ال	جه ال5��، ال	جه  �Cة فيوتZه� مقارنة ال.&اr] الaالث ال�ئ�

رصB تق��" ال.��-�, ألداء م(ل' ال&	اب ح�* ف�ها الق5لي) ن.t م��sر r	ال ال6ه	ر ال�ي ت" 
یل�ه ال	جه ال5�� ب�&.ا أعلى نuC  ال.(ل'تZه� ال.افZات ال�m-ة أقل ن5Cة م	افقة على أداء 

% 25 [ ن5Cة ال.	افقة على أداء ال.(ل'�ان 2016، ففي أب�-ل م	افقة ت" رصBها في ال	جه الق5لي
% في ال	جه الق5لي، وانfفm[ هHه 41% في ال	جه ال5�� مقابل 36في ال.افZات ال�m-ة و

  .% على ال��ت�39u% و28% و18ل��ل إلى  2017ال&uC في أب�-ل 
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وت��6 ن�ائج االس��العات إلى أنه مع ارتفاع ال.�C	A ال�عل�.ي تقل ن5Cة ال.	افقة على أداء م(ل' 
 %20نuC ال.	افق�, م, الاصل�, على تعل�" جامعي أو أعلى بلغ[  2016ففي أب�-ل ال&	اب 
بلغ[ ن5Cة ال.	افق�,  2017وفي أب�-ل  الاصل�, على تعل�" أقل م, م�	سt،% ب�, 43مقابل 

% ب�, الاصل�, 40% ب�, الاصل�, على تعل�" جامعي أو أعلى مقابل 19على أداء ال.(ل' 
.tس	على تعل�" أقل م, م� 

 
  :اتم&ه(�ة االس��الع

� ع, م&ه(�ة إج�اء �إع.اًال ل.B5أ ال6فاف�ة وال��امًا �أخالق�ات ن�6 االس��العات @ف�ح ال.�

  االس��الع وهي �.ا یلي:

�اس�Bfام  2017إلى أب�-ل  2016��	رة شه�-ةخالل الف��ة م, مارس ات س��العاالت" إج�اء 

شf}  2500و 1500ت�اوح ح(.ها ب�, الهاتف ال.&�لي والهاتف ال..	ل على ع�&ة اح�.ال�ة 

   %.3، و-قل هام| ال�fأ في ال&�ائج ع, %50و %42 ب�,االس�(ا�ة  نuC وت�اوح[

� ت.	-ل م, أ� جهة  اتوقB ت" ت.	-ل االس��الع �م, ال.	ارد الHات�ة ل���5ة ول" ی�ل] ال.�

  مقابل إج�اء االس��الع.

لل�	ل على م�-B م, ال�فاص�ل ح	ل ال&�ائج وال.&ه(�ة ال.Bf�Cمة أو لل�	ل على الع�ض 

   seera.com.egwww.baال�5اني لل&�ائج @.b, ال�ج	ع لل.	قع اإلل��sوني 

   


