
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 1 من 20

س1

التكرارالنسبة

233%19.4متفائل جدا

620%51.6متفائل 

237%19.7غير متفائل

107%8.9غير متفائل على اإلطالق

5%0.4ال أعرف

س2

إلى أي مدى تشعر بالتفاؤل بمستقبل مصر بعد الثورة؟

(متفائل جدًا، متفائل، غير متفائل، غير متفائل على اإلطالق، ال أعرف)

ما هو اإلجراء األهم واألكثر إلحاحا الذي تريد من السلطات التي تدير البالد في المرحلة االنتقالية الراهنة أن تحققه؟

 (استعادة األمن، تنشيط اإلقتصاد، استكمال عملية إزاحة بقايا النظام السابق، توفير فرص عمل جديدة، رفع األجور، استكمال عملية البناء الديمقراطي)
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غير متفائل على اإلطالقغير متفائلمتفائل متفائل جدا

إلى أي مدى تشعر بالتفاؤل بمستقبل مصر بعد الثورة؟:  1س

التكرارالنسبة
814%67.7استعادة األمن

156%13.0تنشيط اإلقتصاد

57%4.7استكمال عملية إزاحة بقايا النظام السابق

60%5.0توفير فرص عمل جديدة

15%1.2رففع األجور

18%1.5استكمال عملية البناء الديمقراطي

81%6.7أخرى

1%0.1رفض اإلجابة
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 أخرى استكمال عملية البناء الديمقراطي رففع األجور توفير فرص عمل جديدة استكمال عملية إزاحة بقايا النظام السابقتنشيط اإلقتصاداستعادة األمن

ما ھو اإلجراء األكثر إلحاحا على السلطات  في المرحلة االنتقالية؟: 2س

CIPE بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة



مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 2 من 20

س3

التكرارالنسبة
341%28.4دولة ديمقراطية تماما
639%53.2دولة شبه دينقراطية

16.1%193

15%1.2أخرى 
11%0.9ال أعرف

3%0.2رفض اإلجابة

تعود األوضاع لحالة قريبة مما كانت عليه 

قبل الثورة

بعد عام من اآلن، هل ستصبح مصر؟ (دولة ديمقراطية تمامًا، دولة شبه ديمقراطية، ستعود األوضاع لحالة قريبة مما كانت عليه قبل الثورة)

53.2%
60%

دولة ديمقراطية تماماً، دولة شبه ديمقراطية، ستعود األوضاع لحالة قريبة مما كانت عليه قبل (مستقبل مصر بعد عام من األن : 3س
)الثورة
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تعود األوضاع لحالة قريبة مما كانت عليه قبل دولة شبه دينقراطيةدولة ديمقراطية تماما
الثورة 
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 3 من 20

بصفة عامة كيف تتوقع أن يكون:س4

6293%7.7%5.2سيصبح أفضل بكثير

636643%53.5%52.9سيصبح أفضل

281237%19.7%23.4كما هو األن

192175%14.6%16.0سيصبح أسوأ

1739%3.2%1.4سيصبح أسوأ بكثير

1413%1.1%1.2ال أعرف

ة ا 0اإل 0%0 2%2

نسبة الوضع االقتصادي 

الشخصي بعد عام

نسبة الوضع االقتصادي 

لمصر بعد عام

تكرار  الوضع االقتصادي 

الشخصي بعد عام

تكرار الوضع االقتصادي 

لمصر بعد عام

مستقبل الوضع االقتصادي الشخصي بعد عام (سيصبح أفضل بكثير، سيصبح أفضل، كما هو األن، سيصبح أسوأ، سيصبح أسوأ بكثير)

مستقبل الوضع االقتصادي لمصر بعد عام (سيصبح أفضل بكثير، سيصبح أفضل، كما هو األن، سيصبح أسوأ، سيصبح أسوأ بكثير)

2%0.2%0.0رفض اإلجابة
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سيصبح أسوأ بكثيرسيصبح أسوأكما ھو األنسيصبح أفضلسيصبح أفضل بكثير

بصفة عامة كيف تتوقع ان يكون مستقبل الوضع االقتصادى الشخصى بعد عام والوضع االقتصادى لمصر بعد عام؟: 4س

نسبة الوضع االقتصادي الشخصي 
بعد عام

نسبة الوضع االقتصادي لمصر بعد 
عام
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 4 من 20

س5

التكرارالنسبة

215%17.9مطمئن
248%20.6لدي آمال وتطلعات كبيرة ولكن لدي أسباب للقلق

403%33.5قلق ولكن لدي أمل بتحقيق تقدم مهم إلى األمام

335%27.9قلق

1%0.1ال أعرف

س6

التكرارالنسبة

بصفة عامة، كيف تصف شعورك في المرحلة الراهنة؟

هل ستقوم بالتصويت في االنتخابات القادمة ؟   (نعم، ال، محتمل) 

17.9%
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27.9%
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لدي آمال وتطلعات كبيرة  مطمئن
 ولكن لدي أسباب للقلق

قلق ولكن لدي أمل بتحقيق 
 تقدم مھم إلى األمام

 قلق

بصفة عامة، كيف تصف شعورك في المرحلة الراھنة؟: 5س

ھل ستقوم بالتصويت في االنتخابات القادمة ؟: 6س

1029%85.6نعم

151%12.6ال

21%1.7محتمل

1%0.1لم يجب
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 5 من 20

س 7

التكرارالنسبة

61.1%735

23.8%286

3.8%46

7.6%91

1.7%21

1.9%23

من خالل تقديم دعم مالي لألحزاب التي تعبر عن وجهة نظري

ال أعرف، لم يجب

هل تنوي المشاركة في العملية الديمقراطية في الفترة المقبلة "يمكن اختيار أكثر من إجابة": (ال، نعم من خالل المشاركة في األحزاب، نعم من خالل الترشح في األحزاب، نعم، 

من خالل العمل في مؤسسات المجتمع المدني، نعم، من خالل تقديم دعم مالي لألحزاب التي تعبر عن وجهة نظري)

ال

نعم من خالل المشاركة في األحزاب

نعم من خالل الترشح في األحزاب

من خالل العمل في مؤسسات المجتمع المدني

61.1%
60%

70%

ھل تنوي المشاركة في العملية الديمقراطية في الفترة المقبلة: 7س
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من خالل العمل في مؤسسات المجتمع نعم من خالل الترشح في األحزابنعم من خالل المشاركة في األحزابال
 المدني

من خالل تقديم دعم مالي لألحزاب 
 التي تعبر عن وجھة نظري

CIPE بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة



مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 6 من 20

س8

التكرارالنسبة
62%5.2أشعر باالرتياح بدرجة كبيرة جدا

410%34.1شعر باألرتياح بدرجة كبيرة
487%40.5أشعر بعدم األرتياح

221%18.4ال أشعر باألرتياح على اإلطالق
22%1.8ال أعرف، رفض األجابة، غير مبين

س9

اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى تشعر باالرتياح عندما تتعامل مع الجهات أو المصالح الحكومية؟ (أشعر باالرتياح بدرجة كبيرة جدا، أشعر باألرتياح بدرجة كبيرة، أشعر بعدم 

األرتياح، ال أشعر باألرتياح على اإلطالق)

اآلن وبعد الثورة، عندما تذهب إلى مصلحة حكومية، فماذا تتوقع: (معاملة طيبة من موظفين يقومون بأعمالهم بكفاءة دون رشوة أو إكرامية، البد من وجود واسطة إلنهاء 

المصلحة المطلوبة، البد من دفع رشوة أو إكرامية لتسيير األمور)
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34.1%
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أشعر باالرتياح بدرجة 
كبيرة جدا

ال أشعر باألرتياح على أشعر بعدم األرتياحشعر باألرتياح بدرجة كبيرة
اإلطالق

اآلن وبعد الثورة الى اى مدى تشعر باالرتياح عندما تتعامل مع الجھات او : 8س
المصالح الحكومية؟

ة التكرارالنسبة

395%32.9 معاملة طيبة من موظفين يقومون بأعمالهم بكفاءة دون رشوة أو إكرامية

289%24.0البد من وجود واسطة إلنهاء المصلحة المطلوبة

496%41.3البد من دفع رشوة أو إكرامية لتسيير األمور

22%1.8ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين
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41.3%
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موظفين يقومون 

بأعمالھم بكفاءة دون 
رشوة أو إكرامية

البد من وجود واسطة 
إلنھاء المصلحة 

المطلوبة

البد من دفع رشوة أو 
إكرامية لتسيير األمور

اآلن وبعد الثورة، عندما تذھب إلى مصلحة :9س
:حكومية، فماذا تتوقع
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 7 من 20

س10

التكرارالنسبة

275%22.9شاملة

406%33.8إنتقائية

460%38.3عشوائية

61%5.1ال أعرف، غير مبين

س11

التكرارالنسبة

28 4%341

اآلن وبعد الثورة، ما هو رأيك في محاكمات الفساد الجارية اآلن؟ (شاملة، إنتقائية، عشوائية)

تتم وفقًا للتطبيق الدقيق للقانون

اآلن وبعد الثورة، ما هو تقييمك للطريقة التي يتم من خاللها إجراء التحقيقات والمحاكمات في قضايا الفساد؟ (تتم وفقًا للتطبيق الدقيق للقانون، يتم فيها التجاوز عن اإلجراءات 

القانونية، ضغوط الرأي العام تهدد فرص المحاكمة العادلة)

22.9%

33.8%
38.3%
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 ال أعرف، غير مبين عشوائيةإنتقائيةشاملة

اآلن وبعد الثورة، ما ھو رأيك في محاكمات الفساد الجارية اآلن؟: 10س

اآلن وبعد الثورة، ما ھو تقييمك للطريقة التي يتم من خاللھا إجراء : 11س
التحقيقات والمحاكمات في قضايا الفساد؟ 28.4%341

31.9%384

38.5%463

1.2%14

تتم وفقا للتطبيق الدقيق للقانون

يتم فيها التجاوز عن اإلجراءات القانونية

 ضغوط الرأي العام تهدد فرصة المحاكمة

العادلة
ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين
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يتم فيھا التجاوز عن اإلجراءات تتم وفقاً للتطبيق الدقيق للقانون
 القانونية

ضغوط الرأي العام تھدد فرصة 
 المحاكمة العادلة

ي ي و ي
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 8 من 20

س12

التكرارالنسبة

654%54.4دور جديد لمناهج التعليم

238%19.8دور جديد لإلعالم

165%13.7دور جديد لدور العبادة

39%3.2دور جديد للنقابات

51%4.2دور جديد للجمعيات األهلية

10%0.8دور جديد لألحزاب السياسية

45%3.7ال أعرف، غير مبين

س13

بعد ثورة 25 يناير كيف يمكن مواجهة الفساد إجتماعيًا؟

من وجهة نظرك، ما هو الترتيب المناسب لألولويات بين اإلصالح السياسي ومحاربة الفساد؟ (اإلصالح السياسي سيقود تلقائيا للحد من الفساد اإلداري، محاربة الفساد لها 

54.4%

19.8%

13.7%

3.2%

4.2%

0.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

 دور جديد لمناھج التعليم

 دور جديد لإلعالم

 دور جديد لدور العبادة

 دور جديد للنقابات

 دور جديد للجمعيات األھلية

 دور جديد لألحزاب السياسية

يناير كيف يمكن مواجھة الفساد إجتماعياً؟  25بعد ثورة : 12س

س13

التكرارالنسبة

19.3%232

24.5%295

55.7%669

0.5%6 ال أعرف، غير مبين

من وجهة نظرك، ما هو الترتيب المناسب لألولويات بين اإلصالح السياسي ومحاربة الفساد؟ (اإلصالح السياسي سيقود تلقائيا للحد من الفساد اإلداري، محاربة الفساد لها 

أولوية/ البد من التقدم في االتجاهين في نفس الوقت)

 اإلصالح السياسي سيقود تلقائيا للحد من

الفساد اإلداري

محاربة الفساد لها األولوية

البد من التقدم في االتجاهين في نفس الوقت
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55.7%
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اإلصالح السياسي سيقود تلقائيا للحد 
 من الفساد اإلداري

البد من التقدم في االتجاھين في محاربة الفساد لھا األولوية 
 نفس الوقت

من وجھة نظرك، ما ھو الترتيب المناسب لألولويات بين اإلصالح : 13س
السياسي ومحاربة الفساد ؟
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 9 من 20

س14

التكرارالنسبة

69.5%835

14.8%178

15.1%182

0.6%7

فتح باب المصالحة مع رجال األعمال المتورطين لحماية المؤسسات 

واألنشطة االقتصادية

تطبيق القانون بدقة على المسئولين الرسميين المتورطين باعتبارهم 

أساس المشكلة

كيفية التعامل مع وقائع الفساد الكبير التي وقعت في ظل النظام السابق: (البد من تطبيق القانون على كافة المتورطين من داخل الحكومة وخارجها، تطبيق القانون بدقة على 

المسئولين الرسميين المتورطين باعتبارهم أساس المشكلة)

ال أعرف، غير مبين

%69.5البد من تطبيق القانون على كافة المتورطين من داخل الحكومة 

14.8%15.1%
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البد من تطبيق القانون على كافة 
المتورطين من داخل الحكومة 

وخارجھا

تطبيق القانون بدقة على 
المسئولين الرسميين المتورطين 

باعتبارھم أساس المشكلة

فتح باب المصالحة مع رجال 
األعمال المتورطين لحماية 

المؤسسات واألنشطة االقتصادية

كيفية التعامل مع وقائع الفساد الكبير التي وقعت في ظل النظام : 14س
:السابق

س15

التكرارالنسبة

73.3%881

23.7%285

36%3.0ال 

إصدار تشريعات جديدة تماما

تنقيح القائم من التشريعات

بعد ثورة 25 يناير كيف يمكن مواجهة الفساد تشريعًيا؟ (إصدار تشريعات جديدة تماما، تنقيح القائم من التشريعات)

73.3%
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60%

80%

 ال  تنقيح القائم من التشريعاتإصدار تشريعات جديدة تماما

يناير كيف يمكن مواجھة الفساد تشريعًيا؟ 25بعد ثورة : 15س
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 10 من 20

س16

التكرارالنسبة

113%9.4نظم تراخيص المباني

81%6.7قوانين ونظم تراخيص السيارات والقيادة

71%5.9نظم إصدار السجالت التجارية

344%28.6نظم األجور 

19%1.6تراخيص التشغيل الدورية

184%15.3نظم منع االحتكار

378%31.4أخرى

12%1.0ال أعرف، رفض اإلجابة، غير مبين

ما هي أهم النظم واللوائح الفاسدة التي يجب تعديلها؟  "اختر اثنين": نظم تراخيص المباني، قوانين ونظم تراخيص السيارات والقيادة، نظم إصدار السجالت التجارية، نظم 

األجور، تراخيص التشغيل الدورية، نظم منع الحتكار

9.4%

6.7%

5.9%

28.6%

1.6%

15.3%

31.4%

 نظم تراخيص المباني

قوانين ونظم تراخيص السيارات 
 والقيادة

 نظم إصدار السجالت التجارية

 نظم األجور 

 تراخيص التشغيل الدورية

 نظم منع االحتكار

 أخرى

ما ھي أھم النظم واللوائح الفاسدة التي يجب تعديلھا ؟: 16س

س17 

التكرارالنسبة

80.6%969

18.2%219

1.2%14

يجب اإلبالغ عن وقائع  الفساد المؤكدة فقط

يجب اإلبالغ عن كافة وقائع الفساد حتى لو 

كانت غير مؤكدة

ال أعرف رفض اإلجابة

هناك طرق لالبالغ عن الفساد، ما موقفك منها؟  يجب اإلبالغ عن وقائع  الفساد المؤكدة فقط، يجب اإلبالغ عن كافة وقائع الفساد حتى لو كانت غير مؤكدة

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

80.6%

18.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

يجب اإلبالغ عن كافة وقائع الفساد حتى لو كانت يجب اإلبالغ عن وقائع  الفساد المؤكدة فقط
غير مؤكدة

ھناك طرق لالبالغ عن الفساد، ما موقفك منھا؟  : 17س

CIPE بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة



مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 11 من 20

س18

التكرارالنسبة

72%6.0فجوة الرواتب

178%14.8ضعف أجهزة الدولة الرقابية

420%34.9انتشار الفقر والبطالة

531%44.2أخرى

1%0.1ال أعرف, رفض اإلجابة

س19

ة االن التك

اآلن وبعد الثورة، ما هو تقييمك للتغطية التي تقدمها وسائل اإلعالم ألخبار وقضايا الفساد؟ موضوعية ودقيقة وملتزمة بالتقاليد المهنية،  تعتمد على الشائعات وغير ملتزم  

بالتقاليد المهنية

من وجهة نظرك مع هو ام سبب النتشار الفساد فى مصر؟

6.0%

14.8%

34.9%

44.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ضعف أجھزة الدولة فجوة الرواتب
 الرقابية

 أخرى انتشار الفقر والبطالة

  من وجھة نظرك ما ھو أھم سبب النتشار الفساد في مصر؟: 18س

اآلن وبعد الثورة، ما ھو تقييمك للتغطية التي تقدمھا وسائل : 19س
لف ق أل ال التكرارالنسبة

152%12.6موضوعية ودقيقة وملتزمة بالتقاليد المهنية

738%61.4تعتمد على الشائعات وغير ملتزم  بالتقاليد المهنية

298%24.8متزنة

14%1.2ال أعرف، رفض اإلجابة
12.6%

61.4%

24.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

موضوعية ودقيقة وملتزمة 
بالتقاليد المھنية

تعتمد على الشائعات وغير ملتزم  
بالتقاليد المھنية

متزنة

اإلعالم ألخبار وقضايا الفساد؟ 
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 12 من 20

س20

التكرارالنسبة

147%12.2تساعد على تحقيق العدالة

300%25.0تساعد على محاربة الفساد فى المستقبل 

190%15.8تشكك في مجتمع رجال األعمال المصري بالكامل

552%45.9تخلق عند المواطنين توقعات غير واقعية

13%1.1ال أعرف، رفض اإلجابة

اآلن وبعد الثورة، ما هو أثر طريقة تغطية وسائل اإلعالم ألخبار وقضايا الفساد؟ تساعد على تحقيق العدالة، تساعد على محاربة الفساد، تؤدي، تشكك في مجتمع رجال 

األعمال المصري بالكامل، تخلق عند المواطنين توقعات غير واقعية

45.9%

40.0%

45.0%

50.0%

اآلن وبعد الثورة، ما ھو أثر طريقة تغطية وسائل اإلعالم ألخبار وقضايا الفساد؟: 20س

12.2%

25.0%

15.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

تساعد على محاربة الفساد فى  تساعد على تحقيق العدالة
المستقبل

تشكك في مجتمع رجال األعمال 
المصري بالكامل

تخلق عند المواطنين توقعات غير 
واقعية
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 13 من 20

س21

الصحف 

الخاصة

الصحف 

الحزبية

الصحف 

القومية

الصحف 

الخاصة

الصحف 

الحزبية

الصحف 

القومية

599400302499%41.5%25.1%33.3%49.8ما تنشره الصحف فيه مبالغة كبيرة وتضخيم للفساد

28.9%32.6%32.4%40.9%347392389492

199369486191%15.9%40.4%30.7%16.6ما تنشره الصحف أقل مما حدث في الواقع

57412520%1.7%2.1%3.4%4.7ال أعرف، رفض اإلجابة

التلفزيون المصرى 

الحكومى األرضى 

اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى ترى أن ما تنشره الصحف 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، ما تنشره الصحف أقل مما حدث في الواقع

التلفزيون المصرى 

الحكومى األرضى 

 ما تنشره الصحف يعكس بدرجة كبيرة من الدقة ما

يحدث في الواقع

التكرارالنسبة

اآلن وبعد الثورة، إلى أي مدى ترى أن ما تنشره الصحف من قضايا فساد يعكس حقيقة الحال في مصر: 21س

49.8%

28.9%

16.6%

33.3%32.6%30.7%

25.1%

32.4%

40.4% 41.5%40.9%

15.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

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

ما تنشره الصحف أقل مما حدث في الواقع

الصحف الخاصة

الصحف الحزبية

الصحف القومية

التلفزيون المصرى الحكومى األرضى 
والفضائى

CIPE بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة



مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 14 من 20

س22

التكرارالنسبة

702%58.4نعم

469%39.0ال

31%2.6ال أعرف، رفض الإلجابة

س23

  اآلن وبعد الثورة، هل تؤدي الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع قضايا الفساد إلى زيادة الثقة في المؤسسات الحكومية؟(نعم - ال)

بعد ثورة 25 يناير اصبح من الممكن محاربة الفساد:  الكبير، الصغير، االثنين معا، ال أعرف، رفض اإلجابة

58.4%

39.0%
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50%
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70%

 النعم

اآلن وبعد الثورة، ھل تؤدي الطريقة التي تتعامل بھا السلطات مع قضايا : 22س
الفساد إلى زيادة الثقة في المؤسسات الحكومية؟

التكرارالنسبة

200%16.6الكبير

67%5.6الصغير

930%77.4االثنين معا

5%0.4ال أعرف، رفض اإلجابة

16.6%

5.6%

77.4%

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

 االثنين معا الصغيرالكبير

:يناير، اصبح من الممكن محاربة الفساد 25بعد ثورة : 23س
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 15 من 20

في المرحلة القادمة،هل سيصبح "الفساد ":س 24

%الفساد 

الكبير

% الفساد 

الصغير

%14.7%17.1أقل بدرجة كبيرة جدُا مما كان عليه 
%57.1%68.1أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه

%17.5%8.2مثلما كان
%7.2%4.7أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليه

%2.5%1.1أكثر بدرجة كبيرة جدًا مما كان عليه
1212%1.0%1.0رفض اإلجابة

98210
5687
13

ب. الفساد الصغير:  أقل بدرجة كبيرة جدُا مما كان عليه قبل الثورة، أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه، مثلما كان، 

30

تكرار الفساد الصغيرتكرار الفساد الكبير

205177
818686

أ. الفساد الكبير: أقل بدرجة كبيرة جدُا مما كان عليه قبل الثورة، أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه، مثلما كان، أكثر 

" :الفساد"في المرحلة القادمة،ھل سيصبح: 24س

14.7%

57.1%

17.5%

7.2%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ح ي

 الفساد الصغير% 

الفساد الكبير%
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 16 من 20

في المرحلة القادمة،هل ستصبح "تكلفة الفساد على اإلستثمار واألعمال"س25

التكرار ب التكرار أ

137132أقل بدرجة كبيرة جدُا مما كان عليه 

802750أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه

155143مثلما كان

81142أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليه

1319أكثر بدرجة كبيرة جدًا مما كان عليه

1415رفض اإلجابة

11.0%

62.4%

11.9%

11.8%

1.6%

1.2%

11.4%

66.7%

12.9%

6.7%

1.1%

1.2%

أ.  تكلفة الفساد على اإلستثمار واألعمال: أقل بدرجة كبيرة جدُا مما كان عليه قبل الثورة، أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه، 

ب. التكلفة اإلجمالية لإلستثمار واألنشطة االقتصادية:  أقل بدرجة كبيرة جدُا مما كان عليه قبل الثورة، أقل بدرجة كبيرة مما 

 تكلفة الفساد على 

اإلستثمار واألعمال

 التكلفة اإلجمالية لإلستثمار

واألنشطة االقتصادية

ت25 ھل ة القاد لة ال ال"ف األع ا تث اإل عل اد الف "تكلفة

11.4%

66.7%

12.9%
6.7%

1.1%

11.0%

62.4%

11.9%11.8%

1.6%
0%
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 أكثر بدرجة كبيرة جداً مما كان عليه أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليهمثلما كانأقل بدرجة كبيرة مما كان عليهأقل بدرجة كبيرة جداُ مما كان عليه 

"تكلفة الفساد على اإلستثمار واألعمال"في المرحلة القادمة،ھل ستصبح25س

 تكلفة الفساد على اإلستثمار واألعمال   التكلفة اإلجمالية لإلستثمار واألنشطة االقتصادية
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 17 من 20

س26

 المدى %

المتوسط

 المدى %

الطويل

%48.2%7.4أقل بدرجة كبيرة جدُا مما كان عليه 

%41.6%62.9أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه

%3.2%10.3مثلما كان

%4.7%17.1أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليه

%0.8%1.2أكثر بدرجة كبيرة جدًا مما كان عليه

%1.5%1.0رفض اإلجابة

التكرار المدى الطويل

12

579

500

39

56

10

18

التكرار المدى المتوسط

89

756

124

206

15

ما هو في تقديرك أثر الثورة بصفة عامة على قطاع األعمال واإلستثمار خالل المدى المتوسط، والمدى الطويل؟

أ. المدى المتوسط (ثالث سنوات): أثر إيجابى كبير، أثر إيجابى، لن يكون لها أثر، أثر سلبى، أثر سلبى كبير، ال أعرف، رفض اإلجابة

ب. المدى الطويل (عشر سنوات): أثر إيجابى كبير، أثر إيجابى، لن يكون لها أثر، أثر سلبى، أثر سلبى كبير، ال أعرف، رفض اإلجابة

ل؟26 الط ال ط ت ال ال خالل ا تث اإل ال األ قطا ل ة ا فة ة الث أث ك تق ف ا

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

 المدى المتوسط% 

 المدى الطويل% 

ما ھو في تقديرك أثر الثورة بصفة عامة على قطاع األعمال واإلستثمار خالل المدى المتوسط، والمدى الطويل؟:26س

 أقل بدرجة كبيرة جداُ مما كان عليه   أقل بدرجة كبيرة مما كان عليه  مثلما كان  أكثر بدرجة كبيرة مما كان عليه  أكثر بدرجة كبيرة جداً مما كان عليه
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 18 من 20

س 27

التكرارنسبة

271%22.5متفائل جداً 

736%61.2متفائل

155%12.9غير متفائل

37%3.1غير متفائل على اإلطالق

3%0.2ال أعرف، رفض اإلجابة

هل تؤيد التصالح المشروط مع المتهمين فى قضايا الفساد؟  (موافق بشدة، موافق، ال أوافق، ال أوافق على االطالق، ال أعرف، رفض اإلجابة)س 28

بعد الثورة، هل أنت متفائل بتحسن سياسات محاربة الفساد في المستقبل؟  متفائل جدًا، متفائل، غير متفائل، غير متفائل على اإلطالق

22.5%

61.2%
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 غير متفائل على اإلطالق غير متفائلمتفائلمتفائل جداً

بعد الثورة، ھل أنت متفائل بتحسن سياسات محاربة الفساد في المستقبل؟ 27س 

الفساد؟:28س قضايا ف المتھمين مع المشروط التصالح تؤيد ھل

التكرارنسبة

110%9.2موافق بشدة

241%20.0موافق

280%23.3الأوافق

570%47.4ال أوافق على االطالق

%19.2%0.1رفض اإلجابة

20.0%
23.3%

47.4%
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25%
30%
35%
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50%

 ال أوافق على االطالق الأوافقموافقموافق بشدة

ھل تؤيد التصالح المشروط مع المتھمين فى قضايا الفساد؟:28س
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مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، يوليو 2011 استطالع آراء القطاع الخاص إزاء قضايا الفساد والشفافية في مصر صفحة 19 من 20
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