
تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبة
166%32.9متفائل جداً

257%51.0متفائل
56%11.1غير متفائل

23%4.6غير متفائل على اإلطالق
2%0.4ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

100.0%504

مسح توجهات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد

البيانات األساسية لجميع القطاعات

1. اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى تشعر بالتفاؤل تجاه مستقبل مصر؟ (متفائل جداً، متفائل، غير متفائل، غير متفائل على اإلطالق، ال أعرف)
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آلن وبعد الثورة، إلى أي مدى تشعر بالتفاؤل تجاه مستقبل مصر؟ا.  1
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ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبينغير متفائل على اإلطالقغير متفائلمتفائلمتفائل جداً
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التكرارالنسبةأخرىالتكرارالنسبة

23%4.6إنتخاب رئيس142%28.2استكمال عملية بناء المؤسسات الديمقراطية
5%1.0تحقيق أھداف الثورة215%42.7إستعادة األمن

3%0.6العمل على تقصي الحقائق بشفافية33%6.5تنشيط االقتصاد
1%0.2تأسيس مجلس من ثالث قوة متنافرة50%9.9استكمال عملية إزاحة بقايا النظام السابق

2%0.4استعادة أمالك الدولة7%1.4توفير فرص عمل جديدة
1%0.2أستقالل القضاء3%0.6رفع األجور

1%0.2النظافة49%9.7أخرى
تمام االستحقاقات الدستورية وفقا لإلعالن 5%1.0غير مبين

الدستوري
0.2%1

8%1.6وضع دستور يكفل الدولة المدنية

1%0.2تطھير جھاز الشرطة
الشھداء قتلة ومحاسبة السجناء عن 0اإلفراج 2%1

2. ما ھو اإلجراء األھم واألكثر إلحاحا الذي تريد من السلطات التي تدير البالد في المرحلة االنتقالية الراھنة أن تحققه؟ (استكمال عملية بناء المؤسسات الديمقراطية، استعادة األمن، تنشيط 
االقتصاد ،استكمال عملية إزاحة بقايا النظام السابق، توفير فرص عمل جديدة، رفع األجور، أخرى)

1%0.2اإلفراج عن السجناء ومحاسبة قتلة الشھداء

1%0.2تشكيل حكومة انقاذ وطني حقيقية
1%0.2رفض اإلجابة
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6.5%

9.9%

1.4%

0.6%

9.7%

1.0%

تنشيط االقتصاد

استكمال عملية إزاحة بقايا النظام السابق

توفير فرص عمل جديدة

رفع األجور

أخرى

غير مبين

ما ھو اإلجراء األھم واألكثر إلحاحا الذي تريد من السلطات التي تدير البالد في المرحلة؟.  2

28.2%

42.7%
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استكمال عملية بناء المؤسسات الديمقراطية

إستعادة األمن
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التكرارالنسبةبدائل تم طرحھا من الباحث
أسوأ مما ھي عليه إذا ما سيطر اإلسالميون 76%15.1دولة ديمقراطية تماماً

على الحكم
0.8%4

2%0.4سيستمر الصراع على السلطة361%71.6دولة شبه ديمقراطية
3%0.6يتوقف على عمل البرلمان في الفترة المقبلة43%8.5ستعود األوضاع إلى حالة قريبة مما كانت عليه قبل الثورة

1%0.2دولة ھمجية يسيطر عليھا البلطجية11%2.2ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين
1%0.2ستصبح دولة إسالمية13%2.6أخرى

1%0.2مرحلة ما قبل التطور الديمقراطي
1%0.2يتوقف على مدى نجاحھا في المرحلة المقبلة

 3. بعد عام من اآلن، ھل ستصبح مصر؟ (دولة ديمقراطية تماماً، دولة شبه ديمقراطية، ستعود األحوال إلى حالة قريبة مما كانت عليه قبل الثورة)

أخرى (بدائل تم اضافتھا من قبل المبحوث)

71.6%
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80.0%

بعد عام من اآلن، ھل ستصبح مصر؟ .  3
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 ً ستعود األوضاع إلى حالة قريبة مما دولة شبه ديمقراطيةدولة ديمقراطية تماما
كانت عليه قبل الثورة

أخرىال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين
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 4. بصفة عامة، كيف تتوقع أن يكون "وضعك االقتصادي" و"وضع مصر اإلقتصادي" بعد عام من اآلن؟ (س

نسبة الوضع 
اإلقتصاد المصري

نسبة وضع مصر 
اإلقتصادي

نسبة الوضع 
اإلقتصادي 
الشخصي

نسبة وضع 
مصر اإلقتصادي

%5.2%4.8سيصبح أفضل بكثير2426سيصبح أفضل بكثير
%53.8%48.2سيصبح أفضل بكثير243271 سيصبح أفضل
%13.3%26.6كما ھو األن13467كما ھو األن
%17.9%14.5سيصبح أسوأ7390سيصبح أسوأ

%5.8%2.2سيصبح أسوأ بكثير1129سيصبح أسوأ بكثير
%4.2%3.8ال أعرف1921ال أعرف

5.2%
53.8%

13.3%
17.9%

5.8%
4.2%

نسبة وضع مصر اإلقتصادي

بعد عام من اآلن؟ " وضع مصر اإلقتصادي"و" وضعك االقتصادي"بصفة عامة، كيف تتوقع أن يكون .  4

4.8%
48.2%

26.6%
14.5%

2.2%
3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

نسبة الوضع اإلقتصادي الشخصي

ال أعرف سيصبح أسوأ بكثير سيصبح أسوأ كما ھو األن سيصبح أفضل بكثير سيصبح أفضل بكثير
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التكرارالنسبة

68%13.5مطمئن
128%25.4لدي آمال وتطلعات كبيرة ولكن لدي أسباب للقلق
208%41.3قلق ولكن لدي أمل بتحقيق تقدم مھم إلى األمام

99%19.6قلق
1%0.2ال أعرف

5. بصفة عامة، كيف تصف شعورك في المرحلة الراھنة؟ (مطمئن، لدي أمال وتطلعات كثيرة ولكن لدي أسباب للقلق، قلق ولكن لدي أمل بتحقيق تقدم إلى األمام، قلق، ال أعرف)
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بصفة عامة، كيف تصف شعورك في المرحلة الراھنة؟.  5
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لدي آمال وتطلعات كبيرة ولكن لدي مطمئن
أسباب للقلق

قلق ولكن لدي أمل بتحقيق تقدم مھم إلى 
األمام

ال أعرفقلق
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التكرارالنسبة

90%17.9ال
133%26.4نعم من خالل العضوية في األحزاب

36%7.1نعم، عبر الترشح في األنتخابات
157%31.2 نعم، من خالل العمل في مؤسسات المجتمع المدني -

62%12.3نعم ، من خالل النقابات
1%0.2نعم من خالل االتحادات العمالية
2%0.4نعم من خالل الغرف التجارية -
6%1.2نعم من خالل جمعيات األعمال

17%3.4ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

6. ھل تنوي المشاركة في العملية الديمقراطية في الفترة المقبلة (يمكن إختيار أكثر من إجابتين) (ال ، نعم من خالل العضوية في األحزاب، نعم عبر الترشح في االنتخابات، نعم، من خالل 
العمل في مؤسسات المجتمع المدني،  نعم، من خالل النقابات ،نعم من خالل االتحادات العمالية، نعم من خالل الغرف التجارية  من خالل جمعيات األعمال، ال أعرف)

0 2%

0.4%

1.2%

3.4%

ة ال ال ادات االت خالل ن ن

نعم من خالل الغرف التجارية -

نعم من خالل جمعيات األعمال

ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

)يمكن إختيار أكثر من إجابتين(ھل تنوي المشاركة في العملية الديمقراطية في الفترة المقبلة . 6
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ال

نعم من خالل العضوية في األحزاب

نعم، عبر الترشح في األنتخابات

نعم، من خالل العمل في مؤسسات المجتمع المدني  -

نعم ، من خالل النقابات

نعم من خالل االتحادات العمالية
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التكرارالنسبة
4%0.8صيغة ما بين النموذجين التركي والماليزي15%3.0الواليات المتحدة

7%1.4تونس32%6.3فرنسا
2%0.4االستفادة من كل النماذج الناجحة9%1.8بريطانيا
11%2.2البرازيل14%2.8اليابان
58%11.5ال يوجد نموذج معين لتفرد التجربة المصرية15%3.0الصين

2%0.4مجموعة دول جنوب شرق آسيا8%1.6كوريا الجنوبية
1%0.2الدنمارك5%1.0إيران

2%0.4جنوب أفريقيا5%1.0السعودية
3%0.6باكستان123%24.4ماليزيا
4%0.8ألمانيا162%32.1تركيا

1%0.2الدول االسكندنافية5%1.0السعودية
3%0.6الھند

2%0.4جورجيا
1%0.2النمور اآلسيوية

1%0.2أندونيسيا

7. ما ھو البلد الذي يمكن لمصر أن تتخذه نموذجا لھا
بدائل تم اضافتھا من قبل المبحوث

3%0.6ال يوجد
1%0.2رفض اإلجابة

5%1.0غير مبين
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ال أعرف، رفض ال أثق ابداً ثقة قليلةثقة كبيرةثقة كبيرة جداً التكرار
اإلجابة

14112303741الصحافة
5792741433التليفزيون
106237136205القضاء
301672206918النقابات

144419720346جمعيات األعمال
219518518320الجمعيات الدينية األھلية

251122101498الشرطة
4832691426األحزاب السياسية

3114220611510منظمات المجتمع المدني
117117523413الجماعات واألحزاب الدينية

4313420710218إئتالف شباب الثورة

ال أعرف، رفض ال أثق ابداً ثقة قليلةثقة كبيرةثقة كبيرة جداً 
اإلجابة

%0.2%14.7%60.1%22.2%2.8الصحافة
1التليفزيون 0%15 7%54 4%28 4%0 6%

8. إلى أي مدى تثق في المؤسسات التالية؟ (الصحافة، التليفزيون، القضاء، النقابات، جمعيات األعمال، الجمعيات الدينية األھلية، الشرطة، األحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، الجامعات واألحزاب 
الدينية، إئتالف شباب الثورة)

زيون %0.6%28.4%54.4%15.7%1.0ي
%1.0%4.0%27.0%47.0%21.0القضاء
%3.6%13.7%43.7%33.1%6.0النقابات

%9.1%40.3%39.1%8.7%2.8جمعيات األعمال
%4.0%36.3%36.7%18.8%4.2الجمعيات الدينية األھلية

%1.6%29.6%41.7%22.2%5.0الشرطة
%1.2%28.2%53.4%16.5%0.8األحزاب السياسية

%2.0%22.8%40.9%28.2%6.2منظمات المجتمع المدني
%2.6%46.4%34.7%14.1%2.2الجماعات واألحزاب الدينية

%3.6%20.2%41.1%26.6%8.5إئتالف شباب الثورة
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إلى أي مدى تثق في المؤسسات التالية؟. 8

0.0%

10.0%

ال أثق ابداً ثقة قليلةثقة كبيرةثقة كبيرة جداً

الصحافة التليفزيون القضاء النقابات
جمعيات األعمال الجمعيات الدينية األھلية الشرطة األحزاب السياسية
منظمات المجتمع المدني الجماعات واألحزاب الدينية إئتالف شباب الثورة
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التكرارالنسبة

13%2.6أشعر باالرتياح بدرجة كبيرة جدا
160%31.7 أشعر باالرتياح بدرجة كبيرة

206%40.9أشعر بعدم األرتياح
106%21.0ال أشعر باالرتياح على اإلطالق

19%3.8ألا أعرف

9. اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى تشعر باالرتياح عندما تتعامل مع الجھات أو المصالح الحكومية؟ (أشعر باألرتياح بدرجة كبيرة جدا، أشعر باألرتياح بدرجة كبيرة، أشعر بعدم األرتياح، 
أشعر بعدم األرتياح على اإلطالق)

31.7%

40.9%

21.0%
20 0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى تشعر باالرتياح عندما تتعامل مع الجھات أو المصالح الحكومية؟. 9

2.6%3.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

ألا أعرفال أشعر باالرتياح على اإلطالقأشعر بعدم األرتياحأشعر باالرتياح بدرجة كبيرة أشعر باالرتياح بدرجة كبيرة جدا
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبة

 معاملة طيبة من موظفين يقومون بأعمالھم بكفاءة دون رشوة
أو إكرامية

26.4%133

194%38.5البد من وجود واسطة إلنهاء المصلحة المطلوبة

البد من دفع رشوة أو إكرامية لتسيير األمور
30.4%153

24%4.8ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

10. اآلن وبعد الثورة، عندما تذھب إلى مصلحة حكومية، فماذا تتوقع (معاملة طيبة من موظفين يقومون بأعمالھم بكفاءة دون رشوة أو إكرامية، البد من وجود واسطة إلنھاء المصلحة 
المطلوبة، البد من دفع رشوة أو إكرامية لتسيير األمور)

30.4%

4.8%

البد من دفع رشوة أو إكرامية لتسيير األمور

ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

معاملة طيبة من موظفين يقومون بأعمالھم بكفاءة دون رشوة أو  اآلن وبعد الثورة، عندما تذھب إلى مصلحة حكومية، فماذا تتوقع. 10
إكرامية

26.4%

38.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

معاملة طيبة من موظفين يقومون بأعمالھم بكفاءة دون رشوة أو إكرامية

البد من وجود واسطة إلنھاء المصلحة المطلوبة
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

ال أوافق بالمرةال أوافقأوافق بدرجة متوسطةأوافقأوافق بشدةالتكرار
 يجب بناء مؤسسات ديمقراطية لمحاربة الفساد وتجنبه في

المستقبل
391851684

 منع ومحاربة الفساد يحتاج إلى دولة قوية أكثر من حاجته إلى
مؤسسات ديمقراطية

981006418356

 يجب إجراء محاكمات عادلة وفقا للقوانين العادية للمتھمين في
قضايا الفساد

28690206839

 يجب إصدار قوانين استثنائية مشددة لمحاكمة المتھمين في
قضايا الفساد

1404638154125

 يجب التركيز على منع الفساد في المستقبل أكثر من محاكمة
أخطاء الماضي

233108488034

لمنع الفساد في المستقبل البد من البدء بمعاقبة المتورطين في فس
244128556114

ال أوافق بالمرةال أوافقأوافق بدرجة متوسطةأوافقأوافق بشدةالنسبة
 يجب بناء مؤسسات ديمقراطية لمحاربة الفساد وتجنبه في

المستقبل
77.6%16.9%3.2%1.6%0.8%

إل ته ا ن أكث ة ق لة د إل تا اد الف ة ا 19ن 4%19 8%12 7%36 3%11 1%

11. فيما يتعلق بمحاربة الفساد، ھل تتفق أم تختلف مع العبارات التالية (يجب بناء مؤسسات ديمقراطية لمحاربة الفساد وتجنبه في المستقبل، منع ومحاربة الفساد يحتاج إلى دولة قوية 
أكثر من حاجته إلى مؤسسات ديمقراطية، يجب إجراء محاكمات عادلة وفقا للقوانين العادية للمتھمين في قضايا الفساد، يجب التركيز على منع الفساد في المستقبل أكثر من محاكمة أخطاء 

الماضي، لمنع الفساد في المستقبل البد من البدء بمعاقبة المتورطين في فساد المرحلة السابقة)

منع ومحاربة الفساد يحتاج إلى دولة قوية أكثر من حاجته إلى
مؤسسات ديمقراطية

19.4%19.8%12.7%36.3%11.1%

 يجب إجراء محاكمات عادلة وفقا للقوانين العادية للمتھمين في
قضايا الفساد

56.7%17.9%4.0%13.5%7.7%

 يجب إصدار قوانين استثنائية مشددة لمحاكمة المتھمين في
قضايا الفساد

27.8%9.1%7.5%30.6%24.8%

 يجب التركيز على منع الفساد في المستقبل أكثر من محاكمة
أخطاء الماضي

46.2%21.4%9.5%15.9%6.7%

%2.8%12.1%10.9%25.4%48.4لمنع الفساد في المستقبل البد من البدء بمعاقبة المتورطين في فس
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

أوافق بدرجة متوسطة

ال أوافق

ال أوافق بالمرة

فيما يتعلق بمحاربة الفساد، ھل تتفق أم تختلف مع العبارات التالية. 11

لمنع الفساد في المستقبل البد من 

البدء بمعاقبة المتورطين في فساد 

المرحلة السابقة

يجب التركيز على منع الفساد في 

المستقبل أكثر من محاكمة أخطاء 

الماضي

يجب إصدار قوانين استثنائية مشددة 

لمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد

يجب إجراء محاكمات عادلة وفقا 

للقوانين العادية للمتهمين في قضايا 

الفساد

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

أوافق بشدة

أوافق منع ومحاربة الفساد يحتاج إلى دولة 

قوية أكثر من حاجته إلى مؤسسات 

ديمقراطية

يجب بناء مؤسسات ديمقراطية 

لمحاربة الفساد وتجنبه في المستقبل
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبة
38%7.5شاملة
191%37.9إنتقائية
254%50.4عشوائية

21%4.2ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

12. اآلن وبعد الثورة، ما ھو رأيك في محاكمات الفساد الجارية اآلن؟ (شاملة، إنتقائية، عشوائية، ال أعرف)

37.9%

50.4%

40.0%

50.0%

60.0%

اآلن وبعد الثورة، ما ھو رأيك في محاكمات الفساد الجارية اآلن؟. 12

7.5%
4.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبينعشوائيةإنتقائيةشاملة
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبة
86%17.1تتم وفقاً للتطبيق الدقيق للقانون

157%31.2يتم فيھا التجاوز عن اإلجراءات القانونية
233%46.2ضغوط الرأي العام تھدد فرصة المحاكمة العادلة

28%5.6ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

13. اآلن وبعد الثورة، ما ھو تقييمك للطريقة التي يتم من خاللھا إجراء التحقيقات والمحاكمات في قضايا الفساد؟ (تتم وفقاً للتطبيق الدقيق للقانون، يتم فيھا التجاوز عن اإلجراءات 
القانونية، ضغوط الرأي العام تھدد فرصة المحاكمة العادلة)

17.1%

31.2%

46.2%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

  اآلن وبعد الثورة، ما ھو تقييمك للطريقة التي يتم من خاللھا إجراء التحقيقات والمحاكمات في قضايا الفساد؟. 13

5.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبينضغوط الرأي العام تھدد فرصة المحاكمة العادلةيتم فيھا التجاوز عن اإلجراءات القانونيةتتم وفقاً للتطبيق الدقيق للقانون
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

النسبة الثانيةالنسبة األولى
%0.4%34.5من خالل منظمات المجتمع المدني والجمعيات األھلية

%6.5%22.6من خالل تفعيل المجالس المحلية
%5.0%15.5من خالل لجان المراقبة والمراجعة الداخلية باألجھزة الحكومية

%20.2%17.9من خالل تشكيل لجان مستقلة للمراقبة والمراجعة
%3.0%1.2من خالل إدارة جديدة مختصة بذلك بجھاز الشرطة

%36.1%6.3من خالل تفعيل دور النيابة اإلدارية
%20.4%0.4من خالل رقابة وسائل اإلعالم

%3.6%1.4أخرى
%4.8%0.2ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

التكرار الثانيالتكرار األول
1742من خالل منظمات المجتمع المدني والجمعيات األھلية

11433من خالل تفعيل المجالس المحلية
7825من خالل لجان المراقبة والمراجعة الداخلية باألجھزة الحكومية

90102من خالل تشكيل لجان مستقلة للمراقبة والمراجعة
615من خالل إدارة جديدة مختصة بذلك بجھاز الشرطة

14. من وجھة نظرك، ما ھي أفضل وسيلة لمراقبة الھيئات الحكومية (يمكن اختيار اثنين)؟ (من خالل منظمات المجتمع المدني والجمعيات األھلية، من خالل تفعيل المجالس المحلية، من 
خالل لجان المراقبة والمراجعة الداخلية باألجھزة الحكومية، من خالل إدارة جديدة مختصة بذلك بجھاز الشرطة، من خالل تفعيل دور النيابة اإلدارية، من خالل رقابة وسائل اإلعالم)

32182من خالل تفعيل دور النيابة اإلدارية
2103من خالل رقابة وسائل اإلعالم

718أخرى
124ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

22.6%

15.5%

17.9%

1.2%

6.3%

0.4%

1.4%

6.5%

5.0%

20.2%

3.0%

36.1%

20.4%

3.6%

من خالل تفعيل المجالس المحلية

من خالل لجان المراقبة والمراجعة الداخلية باألجھزة الحكومية

من خالل تشكيل لجان مستقلة للمراقبة والمراجعة

من خالل إدارة جديدة مختصة بذلك بجھاز الشرطة

من خالل تفعيل دور النيابة اإلدارية

من خالل رقابة وسائل اإلعالم

أخرى

من وجھة نظرك، ما ھي أفضل وسيلة لمراقبة الھيئات الحكومية؟  اختر اثنين. 14

34.5%
0.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

من خالل منظمات المجتمع المدني والجمعيات األھلية

النسبة الثانية النسبة األولى
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبةالتكرارالنسبة
250%49.6إصدار تشريعات جديدة تماما338ً%67.1اإلصالح السياسي سيقود تلقائيا للحد من الفساد

250%49.6تنقيح القائم من التشريعات159%31.5محاربة الفساد لھا أولوية
4%0.8ال أعرف، رفض اإلجابة7%1.4ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

16. من وجھة نظرك، ما ھو الترتيب المناسب لألولويات بين اإلصالح السياسي ومحاربة الفساد؟ 
(اإلصالح السياسي سيقود تلقائياً للحد من الفساد، محاربة الفساد لھا أولوية، ال أعرف)

15. بعد ثورة 25 يناير كيف يمكن مواجھة الفساد تشريعيًا ؟ (إصدار تشريعات 
جديدة تماماً، تنقيح القائم من التشريعات، ال أعرف)

67.1%

31.5%
30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

من وجھة نظرك، ما ھو الترتيب المناسب لألولويات بين اإلصالح . 16
السياسي ومحاربة الفساد ؟

49.6%49.6%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

يناير كيف يمكن مواجھة الفساد تشريعًيا؟ 25بعد ثورة . 15

1.4%
0.0%

10.0%

20.0%

اإلصالح السياسي سيقود تلقائيا 
للحد من الفساد

ال أعرف، رفض اإلجابة، غير محاربة الفساد لھا أولوية
مبين

0.8%
0.0%

10.0%

20.0%

 ً ال أعرف، رفض اإلجابةتنقيح القائم من التشريعاتإصدار تشريعات جديدة تماما
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرار 1النسبة 1التكرار 1النسبة 1
1604%0.8%31.7نظم تراخيص المباني

1919%3.8%3.8قوانين ونظم تراخيص السيارات والقيادة
73%0.6%1.4نظم إصدار السجالت التجارية

19942%8.3%39.5نظم األجور
44%0.8%0.8تراخيص التشغيل الدورية

79131%26.0%15.7نظم منع االحتكار
1734%6.7%3.4قانون اللمشتريات الحكومية

6236%46.8%1.2قواعد التصرف في أراضي الدولة
411%2.2%0.8أخرى

6%0.0%1.2كل ما سبق
320%4.0%0.6ال أعرف، رفض اإلجابة

17. ما ھي أھم النظم واللوائح الفاسدة التي يجب تعديلھا ؟ (اختر اثنين) (نظم تراخيص المباني، قوانين ونظم تراخيص السيارات والقيادة، نظم إصدار السجالت التجارية، نظم األجور، 
تراخيص التشغيل الدورية، نظم منع االحتكار، قانون المشتريات الحكومية، قواعد التصرف في أراضي الدولة، أخرى، ال أعرف)

نظم منع االحتكار

قانون اللمشتريات الحكومية

قواعد التصرف في أراضي الدولة

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

نظم تراخيص المباني

قوانين ونظم تراخيص السيارات والقيادة

نظم إصدار السجالت التجارية

نظم األجور

تراخيص التشغيل الدورية

مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد - البيانات األساسية لجميع القطاعات
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بمؤسسة األھرام - يدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة - 29 فبراير 2012 صفحة 20 من 42



تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرار 1النسبة 1
289%57.3يجب اإلبالغ عن وقائع  الفساد المؤكدة فقط

212%42.1يجب اإلبالغ عن كافة وقائع الفساد حتى لو كانت غير مؤكدة

3%0.6ال أعرف، رفض اإلجابة

18. ما ھو موقفك من االبالغ عن وقائع الفساد؟ ( يجب اإلبالغ عن وقائع  الفساد المؤكدة فقط، جب اإلبالغ عن كافة وقائع الفساد حتى لو كانت غير مؤكدة، ال أعرف)

42.1%

0.6%

يجب اإلبالغ عن كافة وقائع الفساد حتى لو كانت غير مؤكدة

ال أعرف، رفض اإلجابة

ما ھو موقفك من االبالغ عن وقائع الفساد؟.  18

57.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

يجب اإلبالغ عن وقائع  الفساد المؤكدة فقط
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبة
12%2.4عدم المعرفة باإلجراءات القانونية للترخيص والتشغيل

63%12.5تضارب القوانين وتعقيدھا
60%11.9فجوة الرواتب

176%34.9ضعف أجھزة الدولة الرقابية
93%18.5انتشار الفقر والبطالة

41%8.1ضعف المرتبات
52%10.3أخرى

7%1.4غير مبين

19. من وجھة نظرك ما ھو أھم سبب النتشار الفساد في مصر ؟ (عدم المعرفة باإلجراءات القانونية للترخيص والتشغيل، تضارب القوانين وتعقيدھا، فجوة الرواتب، ضعف أجھزة الدولة 
الرقابية، انتشار الفقر والبطالة، ضعف المرتبات، أخرى، ال أعرف)

12.5%11.9%

34.9%

18.5%

%
15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

من وجھة نظرك ما ھو أھم سبب النتشار الفساد في مصر ؟. 19

2.4%

11.9%
8.1%

10.3%

0.0%

5.0%

10.0%

عدم المعرفة باإلجراءات 
القانونية للترخيص والتشغيل 

أخرىضعف المرتباتانتشار الفقر والبطالةضعف أجھزة الدولة الرقابيةفجوة الرواتبتضارب القوانين وتعقيدھا
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبة
47%9.3الصحف القومية
123%24.4الصحف المستقلة
6%1.2الصحف الحزبية

3%0.6التليفزيون الرسمي للدولة
7%1.4الفضائيات الرسمية المصرية

35%6.9الفضائيات الخاصة
245%48.6التجربة المباشرة

17%3.4مما أسمعه من المحيطيين بي
21%4.2ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

20. ما ھو المصدر الذي تعتمد عليه عند تكوين رأيك حول الفساد؟ (الصحف القومية، الصحف المستقلة، الصحف الحزبية، التليفزيون الرسمي للدولة، الفضائيات الرسمية المصرية، 
الفضائيات الخاصة، التجربة المباشرة، مما أسمعه من المحطيين بي، ال أعرف)

48.6%

40.0%

50.0%

60.0%

ما ھو المصدر الذي تعتمد عليه عند تكوين رأيك حول الفساد؟. 20

9.3%

24.4%

1.2%0.6%1.4%

6.9%
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الفضائيات الرسمية التليفزيون الرسمي للدولةالصحف الحزبيةالصحف المستقلةالصحف القومية
المصرية

مما أسمعه من المحيطيين التجربة المباشرةالفضائيات الخاصة
بي
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبة
79%15.7موضوعية ودقيقة وملتزمة بالتقاليد المھنية

404%80.2تعتمد على الشائعات وغير ملتزمة بالتقاليد المھنية
21%4.2ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

21. ما ھو المصدر الذي تعتمد عليه عند تكوين رأيك حول الفساد؟ (موضوعية ودقيقة وملتزمة بالتقاليد المھنية، تعتمد على الشائعات وغير ملتزمة بالتقاليد المھنية، ال أعرف)

15.7%

80.2%
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ما ھو المصدر الذي تعتمد عليه عند تكوين رأيك حول الفساد؟. 21

4.2%

0.0%

10.0%

ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبينتعتمد على الشائعات وغير ملتزمة بالتقاليد المھنيةموضوعية ودقيقة وملتزمة بالتقاليد المھنية
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبة
32%6.3تساعد على تحقيق العدالة
100%19.8تساعد على محاربة الفساد

146%29.0 تؤدي إلى زيادة تردد المسئولين الحكوميين وعجزھم عن اتخاذ
39%7.7تشكك في مجتمع رجال األعمال المصري بالكامل

179%35.5تخلق عند المواطنين توقعات غير واقعية
8%1.6ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

22. اآلن وبعد الثورة، ما ھو أثر طريقة تغطية وسائل اإلعالم ألخبار وقضايا الفساد؟ (تساعد على تحقيق العدالة، تساعد على محاربة الفساد، تؤدي إلى زيادة تردد المسئولين الحكوميين 
وعجزھم عن اتخاذ القرار، تشكك في مجتمع رجال األعمال المصري بالكامل، تخلق عند المواطنين توقعات غير واقعية، ال أعرف)

19.8%

29.0%

35.5%

15.0%

20.0%
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35.0%

40.0%

آلن وبعد الثورة، ما ھو أثر طريقة تغطية وسائل اإلعالم ألخبار وقضايا الفساد؟. 22ا

6.3%
7.7%
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5.0%

10.0%

تؤدي إلى زيادة تردد المسئولين تساعد على محاربة الفسادتساعد على تحقيق العدالة
الحكوميين وعجزھم عن اتخاذ القرار

تشكك في مجتمع رجال األعمال المصري 
بالكامل

تخلق عند المواطنين توقعات غير واقعية
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

المملوكة للدولةالحزبيةالخاصة
%13.9%46.0%39.9ما تنشره الصحف فيه مبالغة كبيرة وتضخيم للفساد

%19.4%16.1%25.4 ما تنشره الصحف يعكس بدرجة كبيرة من الدقة ما يحدث في
%64.1%31.3%32.9ما تنشره الصحف أقل مما حدث في الواقع

%2.6%6.5%1.8ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين
المملوكة للدولةالحزبيةالخاصة

20123270ما تنشره الصحف فيه مبالغة كبيرة وتضخيم للفساد
1288198 ما تنشره الصحف يعكس بدرجة كبيرة من الدقة ما يحدث في

166158323ما تنشره الصحف أقل مما حدث في الواقع
93313ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

23. اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى ترى أن ما تنشره الصحف الخاصة ، الحزبية، والمملوكة للدولة من قضايا فساد يعكس حقيقة الحال في مصر؟ (ما تنشره الصحف فيه مبالغة كبيرة 
وتضخيم للفساد، ما تنشره الصحف يعكس بدرجة كبيرة من الدقة ما يحدث في الواقع، ال أعرف)

ما تنشره الصحف أقل مما حدث في الواقع

اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى ترى أن ما تنشره الصحف الخاصة ، الحزبية، والمملوكة للدولة من قضايا فساد يعكس حقيقة الحال في مصر؟. 23
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ما تنشره الصحف فيه مبالغة كبيرة وتضخيم للفساد
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المملوكة للدولة
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

الفضائيات التليفزيون المصريضائيات المصرية الخاصةالتليفويون المصري الحكو
المصرية الخاصة

63247%49.0%12.5ما تنشره الصحف فيه مبالغة كبيرة وتضخيم للفساد
62122%24.2%12.3 ما تنشره الصحف يعكس بدرجة كبيرة من الدقة ما يحدث في

362121%24.0%71.8ما تنشره الصحف أقل مما حدث في الواقع
1714%2.8%3.4ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

24. اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى ترى أن ما تبثه قنوات التليفزيون المصري الحكومي األرضية والفضائية، والفضائيات المصرية الخاصة  من قضايا فساد يعكس حقيقة الحال في مصر؟ 
(ما تنشره الصحف فيه مبالغة كبيرة وتضخيم للفساد، ما تنشره الصحف يعكس بدرجة كبيرة من الدقة ما يحدث في الواقع، ال أعرف)
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اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى ترى أن ما تبثه قنوات التليفزيون المصري الحكومي األرضية والفضائية، والفضائيات المصرية الخاصة  من . 24
قضايا فساد يعكس حقيقة الحال في مص؟
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبة
8%1.6بدرجة كبيرة جدا

84%16.7بدرجة كبيرة
181%35.9بدرجة قليلة

227%45.0ال تساعد على زيادة الثقة على اإلطالق
4%0.8ال أعرف

25. اآلن وبعد الثورة، ھل تؤدي الطريقة التي تتعامل بھا السلطات مع قضايا الفساد إلى زيادة الثقة في المؤسسات الحكومية؟ (بدرجة كبيرة جد، بدرجة كبيرة، بدرجة قليلة، ال تساعد على 
زيادة الثقة على اإلطالق)

35.9%
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اآلن وبعد الثورة، ھل تؤدي الطريقة التي تتعامل بھا السلطات مع قضايا الفساد إلى زيادة الثقة في المؤسسات . 26
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

التكرارالنسبة
169%33.5الكبير

82%16.3الصغير
220%43.7األثنين معاً 

33%6.5ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

27. .بعد ثورة 25 يناير أصبح من الممكن محاربة الفساد ؟ (الكبير، الصغير، األثنين معاً)

33.5%
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يناير أصبح من الممكن محاربة الفساد؟  25بعد ثورة .  27
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

الفساد الصغيرالفساد الكبيرالفساد الصغيرالفساد الكبير
10558%11.5%20.8أقل بدرجة كبيرة جداُ مما كان عليه قبل الثورة

334256%50.8%66.3أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة
27127%25.2%5.4مثلما كان

2245%8.9%4.4أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة
1013%2.6%2.0أكثر بدرجة كبيرة جداً مما كان عليه قبل الثورة

65%1.0%1.2ال أعرف

28.  في المرحلة القادمة،ھل سيصبح "الفساد الكبير" والفساد الصغير"؟ (أقل بدرجة كبيرة جداُ مما كان عليه قبل الثورة، أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة، مثلما كان، أكثر 
بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة، أكثر بدرجة كبيرة جداً مما كان عليه قبل الثورة، ال أعرف)
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؟"والفساد الصغير" الفساد الكبير"في المرحلة القادمة،ھل سيصبح .  28
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اإلستثمار التكلفة اإلجماليةاإلستثمار واألعمال
واألعمال

التكلفة اإلجمالية

6545%8.9%12.9أقل بدرجة كبيرة جداُ مما كان عليه قبل الثورة
334294%58.3%66.3أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة

3748%9.5%7.3مثلما كان
4883%16.5%9.5أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة

1120%4.0%2.2أكثر بدرجة كبيرة جداً مما كان عليه قبل الثورة
914%2.8%1.8ال أعرف

29. في المرحلة القادمة،ھل ستصبح "تكلفة الفساد على اإلستثمار واألعمال" و"التكلفة اإلجمالية لإلستثمار واألنشطة االقتصادية" ؟ (أقل بدرجة كبيرة جداُ مما كان عليه قبل الثورة، أقل 
بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة، مثلما كان، أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل الثورة، أكثر بدرجة كبيرة جداً مما كان عليه قبل الثورة، ال أعرف)

66.3%

58.3%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

؟"التكلفة اإلجمالية لإلستثمار واألنشطة االقتصادية"و" تكلفة الفساد على اإلستثمار واألعمال"في المرحلة القادمة،ھل ستصبح .  29

أل

12.9%
7.3%9.5%

2.2%

8.9%9.5%

16.5%

4.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

أقل بدرجة كبيرة جداُ مما كان عليه
قبل الثورة

أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل 
الثورة

أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليه قبل مثلما كان
الثورة

أكثر بدرجة كبيرة جداً مما كان 
عليه قبل الثورة

اإلستثمار واألعمال

التكلفة اإلجمالية
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المدى البعيدالمدى المتوسطالمدى البعيدالمدى المتوسط
47291%57.7%9.3أثر إيجابي كبير

284182%36.1%56.3أثر إيجابي
245%1.0%4.8لن يكون لھا أثر

12716%3.2%25.2أثر سلبي
221%0.2%4.4أثر سلبي كبيرً 

09%1.8%0.0ال أعرف

30. ما ھو في تقديرك أثر الثورة بصفة عامة على قطاع األعمال واإلستثمار خالل المدى المتوسط ( 3 سنوات)، والمدى الطويل (10 سنوات)؟ (أثر إيجابي كبير، أثر إيجابي، لن يكون لھا 
أثر، أثر سلبي، أثر سلبي كبير، ال أعرف)

56.3% 57.7%

36.1% 40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

، والمدى )سنوات 3( ما ھو في تقديرك أثر الثورة بصفة عامة على قطاع األعمال واإلستثمار خالل المدى المتوسط .  30
؟)سنوات 10(الطويل 

المتوسط المدى

9.3%
4.8%

25.2%

4.4%
1.0%3.2%

0.2%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

أثر سلبي كبيرً أثر سلبي لن يكون لھا أثرأثر إيجابي أثر إيجابي كبير 

المدى المتوسط

المدى البعيد
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التكرارالنسبة
149%29.6متفئل جداً 
308%61.1متفائل

32%6.3غير متفائل
13%2.6غير متفائل على اإلطالق

2%0.4ال أعرف

31. بعد الثورة، ھل أنت متفائل بتحسن سياسات محاربة الفساد في المستقبل؟ (متفائل جداً، متفائل، غير متفائل، غير متفائل على اإلطالق، ال أعرف)

29.6%

61.1%

30 0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

بعد الثورة، ھل أنت متفائل بتحسن سياسات محاربة الفساد في المستقبل؟.  31

6.3%
2.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

غير متفائل على اإلطالقغير متفائلمتفائلمتفئل جداً
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التكرارالنسبة
64%12.7القطاع الخاص مع القطاع الخاص
317%62.9القطاع الخاص مع القطاع الحكومي
75%14.9القطاع الحكومي مع القطاع الحكومي
48%9.5ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

32. من وجھة نظرك، سيتركز الفساد في الفترة المقبلة أكثر في التعامالت بين أي من القطاعات التالية (القطاع الخاص مع القطاع الخاص، القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، القطاع 
الحكومي مع القطاع الحكومي، ال أعرف)

62.9%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

؟من وجھة نظرك، سيتركز الفساد في الفترة المقبلة أكثر في التعامالت.  32

12.7%
14.9%

9.5%

0.0%

10.0%

20.0%

ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبينالقطاع الحكومي مع القطاع الحكوميالقطاع الخاص مع القطاع الحكوميالقطاع الخاص مع القطاع الخاص

مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد - البيانات األساسية لجميع القطاعات
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بمؤسسة األھرام - يدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة - 29 فبراير 2012 صفحة 34 من 42



تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

تكرار/ من أجاب تكرار/ من أجاب بنعمنسبة/ من أجاب بنعم
ب (ال)

ال أعرف

485163%96.2قانون حرية  المعلومات
4504212%89.3قانون الملكية الفكرية

4633110%91.9إتاحة بدائل أكثر تنوعاً لتمويل المشروعات الصغيرة
4504113%89.3تعديل القانون الضرائب
3248595%64.3تعديل قانون اإلفالس
3606183%71.4تعديل قانون الشركات
3844575%76.2تعديل قانون الصناعة

4741416%94.0تعديل قانون اإلدارة المحلية
481149%95.4تعديل قانون المنافسة واإلحتكار
3775770%74.8تعديل قانون المنشآت الحكومية

482175%95.6استقالل القضاء
479196%95.0قانون لتجنب تعارض المصالح للوزراء أعضاء البرلمان

4562622%90.5قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية

(قانون الملكية الفكرية، إتاحة بدائل أكثر تنوعاً  33. ھل ترى أھمية للتشريعات واإلجراءات التالية التي تعد محدداً ھاماً في بناء الديمقراطية والتي ستؤثر بشكل أو بآخر على قطاع األعمال؟
لتمويل المشروعات الصغيرة، تعديل قانون الضرائب، تعديل قانون اإلفالس، تعديل قانون الشركات، تعديل قانون الصناعة، تعديل قانون اإلدارة المحلية، تعديل قانون المنافسة واالحتكار، 

تعديل قانون، المنشآت الحكومية، استقالل القضاء، قانون لتجنب تعارض المصالح للوزراء أعضاء البرلمان، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية)
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96.2%
89.3%91.9%89.3%

64.3%
71.4%

76.2%

94.0%95.4%

74.8%

95.6%95.0%
90.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

قانون حرية  
المعلومات

قانون الملكية 
الفكرية

إتاحة بدائل 
تنوعاً أكثر

تعديل القانون 
الضرائب

تعديل قانون 
اإلفالس

تعديل قانون 
الشركات

تعديل قانون 
الصناعة

تعديل قانون 
اإلدارة

تعديل قانون 
المنافسة

تعديل قانون 
المنشآت

استقالل 
القضاء

قانون لتجنب 
تعارض

قانون تنظيم 
المناقصات

ھل ترى أھمية للتشريعات واإلجراءات التالية التي تعد محدداً ھاماً في بناء الديمقراطية والتي ستؤثر بشكل أو بآخر على قطاع .  33
)من أجاب بنعم/ نسبة(األعمال؟ 

صات 
ايدات 
ومية
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                      التكرارالنسبة
17.9%90

73.6%371

6.3%32

11%2.2ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة والقطاع العام بالدور الرئيسي

 نظام اقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بدور رئيسي في اإلنتاج مع تشديد دور الدولة
في الرقابة والتنظيم

 نظام اقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بالدور الرئيسي مع تخفيف قبضة الدولة
بدرجة كبيرة جدا

34. من وجھة نظرك، ما ھو النظام االقتصادي األفضل لمصر؟ (نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة والقطاع العام بالدور الرئيسي، نظام اقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بدور رئيسي في 
اإلنتاج مع تشديد دور الدولة في الرقابة والتنظيم، نظام اقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بالدور الرئيسي مع تخفيف قبضة الدولة بدرجة كبيرة جداً، ال أعرف)

73.6%

0.5

0.6

0.7

0.8

من وجھة نظرك، ما ھو النظام االقتصادي األفضل لمصر؟.  34

17.9%

6.3%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

نظام اقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بدور رئيسي في اإلنتاج مع نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة والقطاع العام بالدور الرئيسي
تشديد دور الدولة في الرقابة والتنظيم

نظام اقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بالدور الرئيسي مع تخفيف 
قبضة الدولة بدرجة كبيرة جدا 
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التكرارالنسبة
359%71.2أن تنفتح بدرجة أكبر على العالم

104%20.6أن تحافظ على المستوى الحالي من اإلنفتاح على العالم

31%6.2أن تقلل من إنفتاحھا على العالم
10%2.0ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

35. من وجھة نظرك، ما ھو الخيار األفضل لمصر؟ (أن تنفتح بدرجة أكبر على العالم، أن تحافظ على المستوى الحالي من اإلنفتاح على العالم، أن تقلل من إنفتاحھا على العالم)

71.2%

30 0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

من وجھة نظرك، ما ھو الخيار األفضل لمصر؟.  35

20.6%

6.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

أن تقلل من إنفتاحھا على العالمأن تحافظ على المستوى الحالي من اإلنفتاح على العالمأن تنفتح بدرجة أكبر على العالم
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البيانات األساسية
التكرارالنسبةالنوع
425%84.3ذكر
79%15.7أنثى

الحالة االجتماعية
60%11.9أعزب
6%1.2خاطب
415%82.3متزوج
9%1.8مطلق
9%1.8أرمل
5%1.0غير مبين

المستوى التعليمي
2%0.4أمي
1%0.2إبتدائي/ إعدادي
1%0.2ثانوي
2%0.4دبلوم متوسط
285%56.5بكالوريوس
41%8.1دبلوم عالي
70%13.9ماجيستير
99%19.6دكتوراة
3%0.6غير مبين
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397%78.8نعم
103%20.4ال
4%0.8غير مبين

المھنة
15%3.0عضو مكتب سياسي بالحزب
21%4.2رئيس مجلس إدارة
23%4.6محامي
3%0.6موجه بالتربية والتعليم، مدرس
61%12.1أكاديمي
6%1.2األمين العام للحزب
1%0.2أمين  تنظيم الحزب
4%0.8نائب رئيس الحزب
5%1.0مسئول التدريب والتثقفيف
1%0.2مدير تفعيل األعضاء
5%1.0مھندس
4%0.8محاسب
4%0.8صيدلي

وجود موقع على الفيس بوك

6%1.2أمين عام مساعد
16%3.2مدير مشروع أو ھيئة
1%0.2طبيب بشري
16%3.2مدير شركة
2%0.4مدير تصوير
18%3.6باحث أو مراقب
7%1.4موظف
2%0.4رجل أعمال
2%0.4أمين شياخة
32%6.3صحفي
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4%0.8عضو مجلس شعب عن الحزب
1%0.2المتحدث اإلعالمي للحزب
2%0.4مدير المكتب اإلعالمي للحزب
2%0.4أمين شباب الحزب
1%0.2أمين عام االتصال السياسي بالحزب
2%0.4ناشر
3%0.6عضو مكتب تنفيذي
1%0.2مستشار سابق
8%1.6وكيل مؤسس الحزب
43%8.5نائب رئيس تحرير
3%0.6رئيس لجنة االنتخابات
3%0.6المستشار القانوني للحزب
5%1.0عضو مجمع البحوث اإلسالمية
5%1.0عضو ھيئة العلماء بدار اإلفتاء
1%0.2المدير الوطني لألعمال البابوية
3%0.6راعي كنيسة
3%0.6منسق ميداني وإعالمي
2%0.4نائب مدير وحدة البحوث
1%0.2عضو لجنة تقصي الحقائق
1%0.2رئيس مؤسسة حقوق انسان
38%7.5مدير منتدى القانون الدولي
47%9.3رئيس تحرير، مدير تحرير
20%4.0معد برامج
16%3.2مذيع
7%1.4مدير برامج
1%0.2مراسل
2%0.4مدير مبيعات
2%0.4عضو منتدب
2%0.4أمين صندوق الجمعية
7%1.4مدير تنفيذي
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تـم إجراء المسح من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012 مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

1%0.2رئيس لجنة المسئولية االجتماعية
1%0.2مستشار الجمعية
11%2.2غير مبين

نطاق عمل المؤسسة
56%11.1محلي
73%14.5إقليمي
369%73.2مصر
5%1.0عالمي
1%0.2إقليمي محلي
ال أعرف

متوسط دخل األسرة الشھري
46%9.1أقل من 200 جنيه
90%17.9من 2001 إلى 3000 جنيه
156%31.0من 3001 إلى 6000 جنيه
59%11.7من 6001 إلى 10000 جنيه
46%9.1من 10001 إلى 20000 جنيه
37%7.3أكثر من 20,000 جنيه
70ال أعرف، غير مبين، رفض اإلجابة

القطاع
104%20.6أحزاب وحركات سياسية
49%9.7رجال دين
54%10.7منظمات مجتمع مدني
50%9.9أكاديميين ومراكز دراسات
197%39.1إعالم
50%9.9جمعيات أعمال
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