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  ح�لالعام اس
	الع ال�أ� 

  العام داءال�ضا ع� األ

  

  2019 ی�ن&� في  نق	ة م!� ة 67 م
�س� ال�ضا ع� األداء العامبلغ 

ت;:� م:
�9 م678ة األعلى م� ح&4 م
�س� ال�ضا و  3اهال1ه�/اء و  ي ال�ق�دملف

  األس�أ وت�ف&� ف�ص الع3ل واألسعار م;?ود� ال?خل 

 

 

 

 

 

 

  

اس
	العه ال?ور� ح�ل تق&L7   ال3اضيی�ن&� أج�9 الIJ�3 ال��D3 لH;�ث ال�أ� العام (DE&�ة) في 

لف   ملفاً ع
3? االس
	الع على تق&L7 ع&Oة م� ال�D3 &� ل
:عة وع�6 �  ، ح&4 ا داء العاماألSن م�	غV

ون^افة ال�6ارع،   الق3امة رفع ه\ه ال�OZد ال�YانX ال:7اس7ة واالق
DادVة واالج
3ا7Wة في ال?ولة وت36ل 
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، األسعار، م:
�9 ال6783ة ل3;?ود� ال?خل، تعامل األم� مع  أن�اع ال�ق�د  لJال1ه�/اء، ت�ف&� 
عالقات ، الالع?الة االج
3ا7Wةالف:اد، ح� ة ال�أ� وال
عZ&�، م`اف;ة ال�3ا_O&�، ت�ف&� ف�ص الع3ل، 

، األوضاع االق
DادVة في الZل?، الD;ة، ال
علL7، ال�3اصالت ووسائل الOقل، ت�ف� وج�دة الSارج7ة
ال�Dف الD;ي، اإلعالم الSاص وال;`�مي، خ?مات ال3;�3ل، E	اقات ال
�3 �،    ال73اه، ت�ف� وج�دة

ن
اج الIراعي، ال
ل�ث، ت6غ&ل الD3انع، ال:7احة، ت:ه&ل إن6اء م�6وعات ق	اع خاص ج?ی?ة، اإل
  .الS	اب ال?یOي، ت�ف� ال:لع الغ\ائ7ة

ء L7 ال�D3 &� لألداوق? تL ح:اب م
�س� تق&L7 ال�D3 &� لل�OZد ال
:عة وع�6 � ل7ع�Z ع� تق& 

ائج أن م
�س� مlش� ال�ضا  العام.Oه�ت الnة 67ع� األداء العام بلغ  وق? أ	ة   100م�   نق	نق

    .2018ی�ن&�  نق	ة في  58 مقارنًة E;�الي
نق	ة في ال� s  68نق	ة في ال;�r إلى   64و �تفع م
�س� مlش� ال�ضا ع� األداء العام م�  

  ب&� ال\�Jر واإلناث. ال ت^ه� ف�وق مل;�nة ب&3Oا 
نق	ة ب&�    63و Z?و الH6اب األقل رضا ع� األداء العام ح&4 یZلغ م
�س� ال�ضا ع� األداء العام 

سOة أو أك�w. و SOفv   50ب&� م� بلغ�ا م� الع�3   100نق	ة م�  70الH6اب و �تفع لD7ل إلى  
  61نق	ة ب&� ال;اصل&� على تعلL7 أقل م� م
�س� إلى  69م
�س� ال�ضا ع� األداء العام م�  

  نق	ة ب&� ال;اصل&� على تعلL7 جامعي أو أعلى. 
أو   نق	ة  80 ملفات على 5وعلى م:
�9 ال3لفات ال
ي ش3لها مlش� ال�ضا ع� األداء العام، حDل 

�wة   100م� إج3الي   أك	ل أن�اع ال�ق�د غ&� ال1ه�/اء ( هيو نقJ �&ة)، 84ملفات ت�ف	ال1ه�/اء  نق
ت�ف� ال:لع و نق	ة)   82العالقات الSارج7ة مع ال?ول األخ�9 (نق	ة) و  83نق	ة)، واألم� (  83(

	ة هL ملفات  نق   80وأقل م�   70ملفات على م
�س� ی
�اوح ب&�  9نق	ة)، وحDل  81(الغ\ائ7ة 
وخ?مات نق	ة)  76( وتعامل األم� مع ال�3ا_O&�نق	ة ل1ل مOه3ا،  77الS	اب ال?یOي وال?عL بـ  

ت:ه&ل إن6اء   نق	ة)، و  72ال�3اصالت ووسائل الOقل (  ، ول1ل مOه3ا نق	ة 74 وال�3ور بـ ال3;�3ل
  نق	ة ل1ل مOهL.  70واإلن
اج الIراعي وال:7احة بـ   م�6وعات ق	اع خاص 

 ت�ف� وج�دة ال73اه نق	ة هي ملفات   70وأقل م�   60ملفات على م
�س� ی
�اوح ب&�   8وحDل 
األوضاع االق
DادVة   نق	ة)، 66( ت6غ&ل الD3انع، و ل1ل مOه3ا نق	ة  68 بـ  ح� ة ال�أ� وال
عZ&�و 

م`اف;ة  نق	ة)، 63اإلعالم ( نق	ة)،  65نق	ة)، واألوضاع االق
DادVة في الZل? ( 67( في الZل? 
ل1ل  نق	ة  61بـ  وت�ف� وج�دة خ?مات الD;ة وت�ف� وج�دة ال�Dف الD;ينق	ة)،   62الف:اد (

  . مOه3ا
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الع?الة االج
3ا7Wة   نق	ة هي 60وأقل م�  50ملفات على م
�س� رضا ی
�اوح ب&�  4وحDل| 

  �54ارع (ورفع الق3امة ون^افة ال6 نق	ة)  55نق	ة) وم`اف;ة ال
ل�ث ( 57وال
علL7 ( ،نق	ة)  59(
  نق	ة). 

نق	ة) وت�ف&� ف�ص الع3ل  46( األسعارنق	ة هي  50ملفات على م
�س� رضا أقل م�  3وحDل 
  نق	ة).  40نق	ة) وت;:� م:
�9 م678ة م;?ود� ال?خل (  43(

 �J\الE 9 ال�ضاأنج?ی��
مازال مSOفrًا (أقل   ي ف�ص الع3ل، واألسعارملفع�  ه Eال�غL م� أن م:

  في م:
�9 ال�ضا عOهاواضح  ت;:� ن:Zي ت شه? ال
ي  Vع?ان م� ال3لفات إال أنه3ا  نق	ة) 50م� 

3Jا شه?ت ملفات الD;ة وال
علL7 والع?الة االج
3ا7Wة ت;:�   .2019و �ن&�   2018ما ب&� ی�ن&� 

  .2019و �ن&�   2018واضح في م:
�9 ال�ضا عOها ما ب&� ی�ن&�  

  مOه7Yة االس
	الع: 

إع3اًال لZ3?أ ال6فا�7ة وال
Iامًا Eأخال�7ات ن�6 االس
	العات VفDح الIJ�3 ع� مOه7Yة إج�اء  

  االس
	الع وهي 3Jا یلي: 

  E1530اس
S?ام الهاتف الIO3لي والهاتف ال3;�3ل على ع&Oة اح
3ال7ة ح3Yها    س
	الع االتL إج�اء  

في سOة فأك�w غ	| Jل م;اف^ات ال3Yه�ر ة، وق? ت3| ال3قابالت  18م�ا_Oًا في الف!ة الع�3 ة 

%، و قل هام� الS	أ  36و/لغ| ن:Hة االس
YاEة ح�الي  .2019 ی�ن&�  23إلى  18الف
�ة م� 


ائج ع�  في O3ال.%   

مقابل   وق? تL ت�3 ل االس
	الع م� ال�3ارد ال\ات7ة لDH&�ة ولL ی
ل� الIJ�3 ت�3 ل م� أ� جهة 

  . إج�اء االس
	الع


ائج والO3ه7Yة ال3:
S?مة أو لل;�Dل على العOفاص&ل ح�ل ال
�ض لل;�Dل على مI ? م� ال


ائج 3V`� ال�ج�ع  O7اني للZة ل�3قعال�&DE  وني�
و/www.baseera.com.eg    �Oاإلل1

  .www.baseeraibank.com  معل�مات DE&�ة


