
1 

 

  

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

  ق&�ة ج�$�تي ت��ان وص!اف��

  
% ی�ون أنه.ا سع	دی�ان 11% م- ال.��$�- ی�ون أن ج�$�تي ت��ان وص!اف�� م��$�ان مقابل 47

  % أجاب	ا �أنه9 ال 7ع�ف	ن.42و

�$�ت�- لل>ع	د7ة حال ص<ور ق�ار �- أك<وا على أنه9 ل- ی	افق	ا على ت>ل�9 % م- ال.��47$Aال

  % س�	افق	ن على ت>ل�.ه.ا.35ال�Dل.ان بCلB ب�!.ا 
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شه< ال�أ� العام ج<ًال واسعًا في األ7ام ال.اض�ة ح	ل ق&�ة ت��ان وص!اف�� �ع< ق�ار ال�Dل.ان 
�$�ت�- ل.�� أو ال>ع	د7ة، Aع�ة الDعلى ت M$	ال���	ث ال�أ� العام رأN لCا Dال.��� ل ��ال.�

>اع< في ح>9 هCا �أ� العام على ع�!ة م.Sلة لل.��$�- م.ا ق< 7الق�ام �اس��الع للض�ورة (����ة) 
  . الق�ار ��	رة ح<یSة ل!WD الVارع ال.���  �وUم<اد الA.ه	ر العام وم�CT الA<ل

وق< ت9 سZال ال.>��D�A- ع.ا إذا �ان	ا ی�ون أن ج�$�تي ت��ان وص!اف�� ت�Dعان م�� أم ال>ع	د7ة، 
% ی�ون أنه.ا سع	دی�ان 11% مقابل 47وت��V ال!�ائج إلى أن ن>Dة م- ی�ون أنه.ا م��$�ان تDلغ 

ق	رنM ب!�ائج % أجاب	ا �أنه9 ال 7ع�ف	ن. وتعa` هCه ال!�ائج تغ�� ���D في ال�أ� العام إذا ما 42و
، ح�e بلغM ح�!ها ن>Dة م- ی�ون أنه.ا م��$�ان 2016نف` ال>Zال ع!<ما ت9 ت	ج�هه في أب�$ل 

% لa7 9	ن	ا 16% أجاب	ا �أنه9 ال 7ع�ف	ن، و%31 �ان	ا ی�ون أنه.ا سع	دی�ان و23% مقابل 30
�$�ت�-.  Aا ع- ال	ق< س.ع 

 
�$�ت�- إال أنه �>Zال ن على أن ی!اقم- ال.��$�- م	افق	  %60وgال�غ9 م- أن Aل.ان ق&�ة ال�Dال h

�$�ت�- لل>ع	د7ة سال.>��D�A- ع.ا إذا �ان	ا Aن على ت>ل�9 ال	افق	ل.ان ق�ر أنه.ا ��Dفي حالة أن ال

% م	افق	ن) ب�!.ا 25% م	افق	ن ج<ًا و%10 �أنه9 س�	افق	ن على ذلB (35>ع	د7ة أجاب لتا�ع�ان ل

47 Bا على ذل	افق	أنه9 ل- ی�% غ�� م	افق�- على اإلkالق) 25% غ�� م	افق�- و22(% أجاب	ا 

  % ل9 7>���ع	ا ال�<ی<. 19ب�!.ا 

 N�$ث� على العالقات ب�- 36وZل- ی Bد7ة فإن ذل	ت�- لل>ع�$�Aع�ة الDل.ان ت�Dأنه إذا ق�ر ال %

% ی�ون أن ذلB س�a	ن له تأث�� إA7ابي على العالقات ب�- الDل<ی- 16م�� وال>ع	د7ة ب�!.ا 

  �ون أنه س�a	ن له تأث�� سلDي وال!>Dة الDاق�ة أجاب	ا �أنه9 ال 7>���ع	ن ال�<ی<.% ی26و

 Nث� على 41وفي ال.قابل ی�Zل- ی Bت�- ل.�� فإن ذل�$�Aع�ة الDل.ان ت�Dأنه إذا ق�ر ال %

% ی�ون أن ذلB س�a	ن له تأث�� إA7ابي على العالقات ب�- 11العالقات ب�- م�� وال>ع	د7ة ب�!.ا 

  % ی�ون أنه س�a	ن له تأث�� سلDي وال!>Dة الDاق�ة أجاب	ا �أنه9 ال 7>���ع	ن ال�<ی<.24والDل<ی- 

 Nت�- 42وفي س�اق م��ل ی��$�Aعلى ت>ل�9 ال pعVم- ال.��$�- أنه م- ال&�ور� اس�ف�اء ال %

% 16% ی�ون االك�فاء �ق�ار الق&اء، ب�!.ا 3% ی�ون االك�فاء �ق�ار ال�Dل.ان و37لل>ع	د7ة ب�!.ا 
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قل م- أجاب	ا �أنه9 ال 7ع�ف	ن، وت	زعM ال!>p الDاق�ة على الع<ی< م- اآلراء ح�ل �ل م!ها على أ

1 .%  

 B!ل اإلقامة م�اح على بتل�ل ن�ائج االس��الع ح>p الع.� وال.>�	N ال�عل�.ي لل.>��D�A- وم

  . http://www.baseeraibank.comمعل	مات ����ة 

  

  :اتم!ه�Aة االس��الع

 �Vأخالق�ات ن�� ع- م!ه�Aة إج�اء إع.اًال ل.D<أ الVفاف�ة وال��امًا �االس��العات 7ف�ح ال.�

  االس��الع وهي �.ا یلي:

�اس�T<ام الهاتف ال.!�لي والهاتف ال..	ل على ع�!ة اح�.ال�ة حA.ها  س��العاالت9 إج�اء 

�ل  18م	اk!ًا في الف�ة الع.�$ة  1164 M.ر$ة، وق< ت	ه.Aاف�ات ال�ل م Mغ� �Sس!ة فأك

و$قل هامh %، 47 وgلغM ن>Dة االس�Aا�ة ح	الي .2017ی	ن�	 12و 11ی	مي ال.قا�الت 

   %.3ال�Tأ في ال!�ائج ع- 

� ت.	$ل م- أ� جهة مقابل  �وق< ت9 ت.	$ل االس��الع م- ال.	ارد الCات�ة ل���Dة ول9 ی�ل� ال.�

  إج�اء االس��الع.

لل�	ل على م�$< م- ال�فاص�ل ح	ل ال!�ائج وال.!ه�Aة ال.>�T<مة أو لل�	ل على الع�ض 

   www.baseera.com.egال�Dاني لل!�ائج a.7- ال�ج	ع لل.	قع اإلل���وني 

   

  


