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حقوق النشر محفوظة
لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

–1985منذ نشأته عام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ه األولدد  فقددد اصددت  فددا مرحلتدد. عدددت تحددو لتُ لكبواكددي التاكددرات التددا مددرع بهددا المجتمددع المصددري

نولوجكدا ثدم كداإ شنشداء وزارت التصدالت وت . بتطوير البنكة المعلوماتكدة فدا مصدر( 1985-1999)

نقطددددة تحددددو ف رمكيددددة فددددا ميددددكرتهُ لكبدددد دي دور  كمب  يددددة ف ددددر( 1999)المعلومددددات عددددام 

(Think Tank )تدعم جهود مبتخذ القرار فا شت  مجالت التنمكة.

اتخاذ القرار ومنذ ذلك الحكن، يتبنع  المركز رؤية مفادها أإ ي وإ المركز األكثر تمكزًا فا مجاف دعم

واطن فا قضدايا التنمكدة الشداملة، وشقامدة حدوار مجتمعدا بنعداء، وتعزيدز قندوات التوا د  مدع المد

ر فا  نع المصري الذي يبعَد  غاية التنمكة وهدفها األ م ُ األمر الذي ي هله لالضطالع بدور أكب

.اليكا ة العامة، وتعزيز كفاءت  جهود التنمكة وفعالكتها، وتر كخ مجتمع المعرفة

إ وفا  بك  تحقكق ذلك، يحمد  مركدز المعلومدات ودعدم اتخداذ القدرار علد  عاتقده مهمدة أإ ي دو

ضدد  وحتدد  يتيددن  لدده ذلددك، ف ندده ييددع  با ددتمرار ألإ ي ددوإ أحددد أف. داعمًددا ل دد  متخددذي القددرار

وقددد واكددي ذلددك . علدد  الميددتوم المحلددا وا قلكمددا والدددولا( Think Tank)م  يددات الف ددر 

ز بعددت اعترافٌ شقلكماٌّ ودولاٌّ بدور  الجوهري كم  يدة ف در،ُ وهدو مدا ظهدر جلك دا فدا فدوز المركد

، ومن بكن 2022العالمكة المعلن عنها فا أبري  " أووردز تكفا" جوامز ضمن ميابقة م  ية 

فريدق متنافيددكن مددن 700جدوامز بددرونزية مدددن بكددن أكثددر مدن ( 4)جدامدزت ذهبكدة، و( 1: )تدلك الجددوامز

دولددددة فددددا الشددددرق األو دددد  وشددددماف شفريقكددددا، كمددددا ظهددددر فددددا نتددددام  برنددددام  مراكددددز الف ددددر 17

بجامعدة بنيدلفانكا ( ThinkTanks and Civil Societies Program, TTCSP)والمجتمعدات المدنكدة 

ُ حكث تم اصتكار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2021األمري كة التا تم ا عالإ عنها فا فبراير 

:لك وإ

2020لعددام  " 19-كوفكددد"مركدز ف در علد  ميدتوم العدالم ا دتجابةً لجدامحددة 20ضمن أفض  ▪

(.ل يوجد ترتكي مبحدد للقاممة)

د مركز ف ر عل  ميتوم العالم كصاحي أفض  ف رت أو نموذج جدي64من بكن 21فا المرتبة ▪

، أصددذًا بعددكن العتبددار أندده ل يوجددد أي مركددز ف ددر مصددري  صددر تددم 2020قددام بتطددوير  صددالف عددام 

.تصنكفه وفقًا لهذا المعكار

.2020مركز ف ر عل  ميتوم شفريقكا والشرق األو   لعام 101من شجمالا 14فا المرتبة ▪

مجلس الوزراء
مركز معلومات ودعم اتخاذ القـــرار 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



فريق العم 
تـا  ررقـ  يهـالنشـر هإن هذ

ِ
  بـالمركز  مـو وا ـع با ـن متنوعـن مـو المصـادر وا اـخامات الخار  ـنالعمـ ن

ز با ضـــارن إلـــب عـــرئ بعـــال نتـــاأي ااـــتة عات الـــراي الم ل ـــن التـــي قجرقخـــا مركـــز ااـــتة   الـــراي بمركـــ

ف والت وــ رات واالاــتنتا ات الــومــو  ــم  . المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار قــل  ــر الم تــوم المم وارد  ر ــ  ال قعبِّ

تعــود موــتول تخا علــب بــ كمــا ان ةــ ن الب انــات والمعلومــات الــوارد  . بالضــرور  عــو و خــن نرــر المركــز

شار إل خا ري نخاقن ك  متاوات ااتة   الراي .ااتة  األةل ن  المم
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مساعــــــــــد رئيــــــــــس مجلــــــــــس الــــــــــوزراء
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ــــــــــــــــــــــــــــــــة رئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــس اإلدارة المركزيَّ
ــــــــــــــــات لمحــــــــــــــــور المعلومــــــــــــــــات والبيان

رئيــــــــــــــس المــــــــــــركز
أسامة الجوهري/ السيد

مركز المدير التنفيذي لل
أحـمـــد حلـــمـي/ دكتـــور

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــرأي العــــــــام الســــــــتطالعات وبحــــــــوث ال

اإلشـــــــــــراف العـــــــــــــــام
هايـــــدي محمـــــود/ األســـــتاذة

فريـــــــــــــــــــــــق اإلعــــــــــــــــــــــداد

إسالم راشد                     . ماإلخــــــــــــــــراج الفنـــــــــــــــــــــــــــي

محمود حنفي. أوليد رشاد. أاإلدارة العامـــــــة للجــــودة

رباب محمد. أأميرة منتصر. أياسمين فريد. أ
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نرــــــــر  عامـــــــن

ر عـو" نرر  علب ااتة عات الراي الم ل ن والعالم ـن" ـلم مركـز هـي نشـر  نصـه شـخرقن تُص 

ااــتة عات وب ــو  الــراي العــاف  بمركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار  بمجلــس الــوزراء  

خــات الــراي تخــلف إلــب مــل  وــور التواةــ  بــ و الــراي العــاف ومتخــذ القــرار  ح ــ   ترةــل تو  

ــب توــ ــي  با ضــارن إل ل ط العــاف العــالمي ن ــو القضــاقا و  قــن الصــلن بمصــر والــوفو العرب

. الضوء علب بعال القضاقا  التي  ل تخم الشأن المصري ري بعال دول العالم

وات وقعتمل العم  ري النشر  علب متابعن ورةل ااتة عات الراي التي تقوف بخا المتا

ـــراي مـــو خـــ ل متابعـــن الموا ـــع ا ل ترون  ـــن اللول ـــن وا  ل م ـــن المعن ـــن بااـــتة عات ال

ــن إزاء الموضــوعات التــي تخــم الشــأن  الخاةــن بخــاد بخــلف التعــرف علــب التو خــات العالم 

. المصري والعربي

هــــذه النشــــر  هــــي نتــــا  عمــــ  البــــاح  و بمركــــز ااــــتة عات وب ــــو  الــــراي العــــاف بمركــــز 

ذ المعلومات ودعـم اتخـاذ القـرار  والم تـوم الـوارد بخـا هـو كمـا ورد بالتقـارقر األةـل ن المـأخو

.عنخا النتاأي وال قعبر بالضرور  عو راي المركز
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ااتة عــــات الــــــــراي الم ل ـــــــن7

واء يتندداوف هددذا القيددم ا ددتطالعات الددرأي العددام التددا تهددتم بمصددر،  دد

تلددك التددا يددتم شجراؤهددا فددا مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرار، أو صددارج

.المركز عل  الميتوم ا قلكما، أو الدولا

ااتة عــــات الــــــــراي العرب ـــــــــن14

ييددتهدف هددذا القيددم مددن النشددرت عددرا ال ددتطالعات التددا تمددس 

.بصورت مباشرت الوطن العربا والعالم ا  الما

ااتة عــــات الــــــــراي اللول ــــــــــن22

يهدف هذا القيم شل  متابعة ور د توجهات الدرأي العدام العدالما نحدو

.ةبعدض القضدايا العالمدكدة، من صالف مراكز ا تطالعات الرأي العالمك

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ي قـتم قتناول هـذا القوـم ااـتة عات الـراي العـاف التـي تخـتم بمصـر  اـواء تلـ  التـ

إ راؤهـــا رـــي مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار  او خـــار  المركـــز علـــب الموـــتوم 

.ا  ل مي  او اللولي

:  القوم اال تصادي

تجربن المصرق و ري التووق عبر ا نترنت▪

رؤقن المصرق و لقرار ال  ومن بةرح عملن معلن ن رئن  ن خ و▪
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تجربن المصرق و ري التووق عبر ا نترنت: القوم اال تصادي

اعكدة، ويشدهد التحوف الرقما هو التاكر المرتب  بتطبكدق الت نولوجكدا الرقمكدة فدا جمكدع الجواندي الجتم

وجكددا العددالم اتجاهًددا نحددو التحددوف الرقمددا فددا جمكددع مجددالت الحكددات، كمددا تيددع  وزارت التصددالت وت نول

حكدات، المعلومات شل  بناء مصر الرقمكة والو وف شلد  مجتمدع مصدري يتعامد  رقمك دا فدا كافدة منداحا ال

لخدمات الرقمكدة لذا تعم  عل  تعزيز تنمكة البنكة التحتكة لت نولوجكا المعلومات والتصالت وتحيكن ا

جتمددع، فدا الجهددات الح ومكددة، وتدوفكر الدددعم لعملكددة  ددناعة القدرار، وشيجدداد حلددوف للقضدايا التددا تهددم الم

علومدات وتعتبر ال روت البن كة أحد أهم عنا ر التحوف شل  مجتمع رقما، وفا هذا اليكاق قام مركز الم

دم ودعدددم اتخددداذ القدددرار بددد جراء ا دددتطالع لدددرأي المصدددريكنُ للتعدددرف علددد  امدددتالكهم لل دددروت البن كدددة، ومددد

:ال تفادت منها، وجاءت أبرز النتام  كالتالا

34.2%

نوا يفضلوإ ا، وبي الهم عما شذا كابن ك الديهم كارتًأكدوا أإالمواطنكن بالعكّنةمن 

%( 73.6)الدددفع نقدددًا أو مددن صددالف ال ددروت البن كددة، تبددكن أإ الاالبكددة الع مدد  مددنهم 

ن كة عند ممن لديهم كارت بن ا يفضلوإ الدفع نقدًا عن الدفع من صالف ال روت الب

.الشراء من المحالت التجارية أو اليوبر ماركت

.مركز ااتة   الراي العاف  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022اكتوبر : تارقخ النشر

ا كارت بن ي او ر زا او كارت مرتبات او معاشات؟" "حضرت  عنلك شخص ًّ

65.8%

ال

34.2%

نعم
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.مركز ااتة   الراي العاف  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022ابتمبر : تارقخ النشر

"ه  حضرت  بتشتري عو فرق  موا ع ا نترنت وال مش بتشتري؟"

16.4%

، يقومدددوإ بالشدددراء مدددن صدددالف 2022فقددد  مدددن المبحدددوثكن، فدددا ا دددتطالع  دددبتمبر 

فددا ا ددتطالع مددايو مددن % 12.1المواقددع والتطبكقددات عبددر ا نترنددت، وذلددك مقارنددة بددد 

.العام نفيه

15.6%
ممدددن لدددديهم بطاقدددات بن كدددة أشددداروا شلددد  أنهدددم يفضدددلوإ الددددفع مدددن صدددالف تلدددك 

% 8.6البطاقددات عنددد الشددراء مددن المحددالت التجاريددة أو اليددوبر ماركددت، فكمددا أوقدد  

اإ مددنهم تفضددكلهم مددا بددكن الدددفع النقدددي أو الرقمددا علدد  بعددض العوامدد ، والتددا كدد

تدددوافر اليدددكولة معهدددم، وتدددوافر شم انكدددة الددددفع الرقمدددا فدددا المحددداف التدددا : أهمهدددا

.يقوموإ بالشراء منها

87.9%

12.1%

83.6%

16.4%

ل أشترم من صالف ا نترنت أشترم من صالف ا نترنت

22-مايو 22- بتمبر
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المصرق و لقرار ال  ومن بةرح عملن معلن ن رئن  ن خ و  رؤقن: القوم اال تصادي

ة العامدة وافق مجلس الوزراء المصري بصورت مبدمكة عل  مقترح شبرام اتفاق شراكة بكن مصدلحة الخزاند

مصدرية ،  نشداء دار  دك بريطانكدة"رويداف مندت"و ك العملة المصرية، ودار اليك المل كة البريطانكدة 

. لتدداوفبالمنطقة القتصادية لقنات اليويس، وكذا ش دار و كّ عملدة معدنكدة ف دة جنكهدكن لطرحهدا ل

علد  وفا هذا اليكاق قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بد جراء ا دتطالع لدرأي المصدريكن للتعدرف

نمدم معرفتهم بهذا القرار، با ضافة شل  قكدا  مددم مدوافقتهم علكده، وقدد تدم شجدراؤ  صدالف الفتدرت مد

ومدددم ال ددتفادت منهددا، ( ددنة فددأكثر18)، علدد  عكةنددة مددن المددواطنكن البددالاكن 2022 ددبتمبر 26شلدد  18

:وجاءت أبرز النتام  كالتالا

34.5%

ثدا أكدوا أنهم  معوا عن هذا القرار، مقاب  مدا يقدرم مدن ثلالمواطنكن بالعكّنةمن 

.أوضحوا أنهم لم ييمعوا عنه من قب %( 65.5)المبحوثكن 

.مركز ااتة   الراي العاف  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022ابتمبر : تارقخ النشر

" ن  ؟2حضرت  امعت عو  رار ال  ومن بوّ  عملن معلن ن  لقل  بق من "

65.5%

لم أسمع

34.5%

سمعت
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.مركز ااتة   الراي العاف  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصلر 2022ابتمبر : تارقخ النشر

" ن  2تأق ل الموافن و لقرار ا  عملن معلن ن  لقل  بق من "

17.1%

درجدات، وجداء 5من المواطنكن بالعكّنة لم يمكلوا لتأيكد القرارُ حكث قكعمو  بأق  مدن 

، وعدم أهمكدة وجدود هدذ  الف دة %(37.5)التخوف من انخفاا قكمة الجنكه المصري 

فددا مقدمددة أ ددبام هددذا التقكددكم، كددذلك %( 29.0)لهددذ  العملددة مددن وجهددة ن ددرهم 

%(.13.2)كونها ت لفة شضافكة عل  الدولة ل داعا لها 

28.5%
درجدات 10و8من المواطنكن بالعكنة أبدوا تأيكدهم لهذا القرار بدرجات تتراوح ما بكن 

بحكدث يعندا الصدفر أنده غكدر م يدد علد  ا طدالق 10وذلك عل  مقكا  من  فر شلد  

وأقد  5بدرجات تتراوح مدا بدكن % 18.8أنه م يد تمامًا له، فا حكن قكعمه 10للقرار، والد 

.درجات8من 

17.1%

18.8%

28.5%

35.6%

درجات5أق  من 

8شل  أق  من 5من 

درجات

درجات10شل  8من 

لم يحدد

*؟درجات5لكه حضرتك قكمته بأق  من 
بحكث شإ ُ 10حضرتك م يد للقرار د  بدرجة كام من 

شنك م يد 10دالو فر معناها شنك مش م يد صال 
جدا؟

22.3%

6.4%

13.2%

29.0%

37.5%

لم يحدد

أ بام أصرم

ولةت لفة شضافكة عل  الد

عدم وجود فامدت منها

 ت دي لخفض قكمة 

الجنكه

.درجات5بأق  من قرار الح ومة بطرح عملة معدنكة ف ة جنكهكن قكعم النيبة ممن * 
.يبيمح بتعدد ا جابات
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قخلف هذا القوم مو النشر  إلـب عـرئ االاـتة عات التـي تمـس بصـور  مباشـ

الوفو العربي والعالم ا ا مي  وتشـم  هـذه االاـتة عات نرـر  عـو االتجاهـات

والق م اال تماع ن والو اا ن واال تصادقن للموافن و ري العالم العربي

إلب تو خاتخم ن و بعال القضاقا العالم ن

القوم الو ااي

القوم اال تصادي
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ر  قخلف هذا القوم مو النشر  إلـب عـرئ االاـتة عات التـي تمـس بصـور  مباشـ

الوفو العربي والعالم ا ا مي  وتشـم  هـذه االاـتة عات نرـر  عـو االتجاهـات

  با ضـارن والق م اال تماع ن والو اا ن واال تصادقن للموافن و ري العالم العربي

.إلب تو خاتخم ن و بعال القضاقا العالم ن

:  القوم الو ااي

للمنةقن  وتلاع اتخا علب ب دهم    " باقلن و "آراء األردن  و ري زقار  ▪

:  القوم اال تصادي

تق  م الشباب العربي ألوضاعخم المال ن▪

مـو رؤقن الموافن و ري منةقن الشرق األواط وشـمال إررقق ـا لقضـ ن األ▪

الغذاأي
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ب دهمعلبوتلاع اتخاللمنةقن"باقلن و"زقار رياألردن  وآراء:العربيالقوم

"بايدإ"رمكسالزيارتتناولتفقدالماضكةُاألعوامصالفكبكرًاتقاربًااألمري كةاألردنكةالعالقاتشهدت

ودورري كةاألماألردنكةوالعالقاتاألو  الشرقفااألمري كةالخارجكةاليكا ةميتقب للمنطقة

للمصالحتلبكتهومدماألمري اللدوراألردنكةالدولةرؤيةمناقشةشل با ضافةالمنطقة،فااألردإ

 تطالعاب جراء"األردنكةللجامعةالتابعال تراتكجكةالدرا ات"مركزقامالمنطلقهذاومناألردنكة،

منطقة،الفاودورهااألردإعل وتداعكاتهاللمنطقة"بايدإ"زيارتفااألردنككن راءعل للتعرفللرأيُ

:يلافكماال تطالعنتام أهمتمثلتوقد،2022أغيطس11شل 1منالفترتصالفذلكتموقد

Source: https://bit.ly/3EAnwOV 2022ابتمبر: تارقخ النشر

 ددمعوا عنهددا، % 42مددن األردنكددكن لددم ييددمعوا عددن زيددارت جددو بايدددإ للمنطقددة، مقابدد  

، ممن  معوا عن الزيارت أنها  تيهم فدا حد  الصدراع العربدا ا  درامكلا% 12ويرم 

يدروإ أنهدا  تيدهم فدا حد  % 10يروإ أنهدا  تيدهم فدا حد  األزمدة الكمنكدة، و% 11و

. األزمة اللبنانكة واليورية والعراقكة

%58

قدات من مواطنا األردإ الذين  معوا عن الزيارت يروإ أنها  تيهم فا تطبكع العال

ل يعرفدددوإ مددددم تأثكرهدددا علددد  تطبكدددع العالقدددات % 17ا  دددرامكلكة اليدددعودية، مقابددد  

.أفادوا أنها لن تيهم  فا تطبكع العالقات% 16ا  رامكلكة اليعودية، و

%67

57 7 16 13 7

لن ت ثر رفض  توثر بدرجة قلكلة  توثر بدرجة متو طة  توثر بدرجة كبكرت
(%)

مدن من المواطنكن فا  األردإ الذين  معوا عن الزيارت  أكدوا أنها لن ت ثر فا ح ّ ك 

.يروإ أنها  وف ت ثر% 24أزمة الطاقة العالمكة وأزمة ارتفاع األ عار، مقاب  
%57

شل  المنطقة فا ح  أزمة الطاقة العالمكة، وأزمة ارتفاع األ عار؟" بايدإجو "ه   تيهم زيارت "
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Source: https://bit.ly/3EAnwOV 2022ابتمبر: تارقخ النشر

ر علد  من األردنككن ممن  معوا بزيارت الدرمكس األمري دا للمنطقدة يدروإ أنهدا لدن تد ث

يدروإ %  8منهم أنها  تزيد من هدذا الددور، مقابد  % 29دور األردإ ا قلكما، بكنما يرم 

.أإ تأثكرها  لبا

%52

ا األكثدددر نفعًددد" بايددددإ"مدددن مدددواطنا األردإ لدددم ييدددتطكعوا تحديدددد الوعدددود التدددا قددددمها 

.عدم وجود جدوم لهذ  الوعود عل  األردإ% 27لبالدهم، ويرم 

كة مدددنهم أنهدددا  دددت وإ أكثدددر شيجابكدددة فكمدددا يتعلدددق بدددالوعود الخا دددة بالقضددد% 10يدددرم 

ادية، أنهددا  ددت وإ أكثددر شيجابكددة فكمددا يتعلددق بالقضددايا القتصدد% 7الفليددطكنكة، ويددرم 

. يوريةأنها  ت وإ أكثر شيجابكة فا  كاق الوعود المتعلقة بح  األزمة ال% 6ويعتقد 

%37

نصه األردن  و

مدنهم % 28بالعكنة  ممن  معوا عن الزيارت يروإ أنها لدن تد ثر علد  مصدالح األردإ فدا المنطقدة، ويدرم 

.يروإ أإ تأثكرها  لبا% 9أنها أثرت بش   شيجابا عل  مصالح األردإ فا المنطقة، مقاب  

%79

%42

فقدد   ددمعوا % 21مددن األردنكددكن لددم ييددمعوا عددن قمددة جدددت لممددن والتنمكددة، مقابدد  

.عنها

من مواطنا األردإ  الذين  معوا عن قمة جدت لممدن والتنمكدة يدروإ أنهدا  تيدهم

ا حددكن فدا تعمكددق التعدداوإ ا قلكمددا الدددفاعا واألمنددا وال ددتخباري فددا المنطقددة، فدد

أنهدا % 36منهم أنها  تيهم فا تعزيز  ب  التصدي لإلرهام، كما يدرم % 38يعتقد 

ية  تيهم فا ضماإ حريدة وأمدن ممدرات المالحدة البحريدة، ومعالجدة االثدار القتصداد

.، والحرم فا أوكرانكا"كورونا"اليلبكة لجامحة 
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تق  م الشباب العربي ألوضاعخم المال ن: القوم اال تصادي

عشدرت بدولة ا مارات العربكدة المتحددت ا  ددارت الرابعدة" مار تكلر-أ داء بكر وإ "أ درت م  ية 

ممدة علد  ، القا"بدايدة حقبدة جديددت"من  ليلة ا تطالعات الرأي الخا ة بالشبام العربدا تحدت عندواإ 

دولددة عربكددة مددن صددالف 17عامًددا فددا 24شلدد  18مبحددوف فددا الف ددة العمريددة مددن 3400نتددام  ا ددتطالع لددرأي 

وذلدك بهدددف تقددديم  ددورت واقعكددة 2022يونكددو 16مددايو حتدد  13المقدابالت الشخصددكة، صددالف الفتددرت مدن 

: كما يلاوقكّمة عن أبرز ما يمكز المنطقة من صالف ر د  راء شبابها، وقد تمثلت أهم نتام  ال تطالع ف

Source: https://bit.ly/3BLjj8j 2022ابتمبر: تارقخ النشر

35٪

مددن %( 32)مددن الشددبام العربددا بالعكنددة يددروإ أإ ارتفدداع ت ددالك  المعكشددة، والبطالددة 

، %(29)أكبدددر العقبدددات التدددا تواجددده بالدهدددم، يلكهمدددا الصدددراع الفليدددطكنا ا  دددرامكلا

، وتبددداط  النمدددو %(23" )كوروندددا"، ثدددم جددداء انتشدددار فكدددرو  %(28)والفيددداد الح دددوما 

%(.21)القتصادي 

"ري راق  ما ابرز عقبن توا   منةقن الشرق األواط؟" 

)%(

13
17 18

21 23
28 29

32
35

قلة الفرص

المتاحة 

للمرأت

صطر 

ا رهام

غكام 

الوحدت 

العربكة

النمو 

القتصادي

البطاء

جامحة 

"كورونا"

الفياد 

الح وما

الصراع 

نا الفليطك

اا  رامكل-

البطالة ارتفاع 

ت الك  

المعكشة
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Source: https://bit.ly/3R4j0e8 2022ابتمبر : تارقخ النشر

"اي مما قلي قنةب  عل  ؟" 

فدا الممل دة العربكدة % 72أي ثالثة أرباع الشدبام العربدا فدا كد  مدن  دلطنة عمداإ، و

يدددت ال ومبحوثدددواليدددعودية أفدددادوا انهدددم يتلقدددوإ دعمًدددا مالك دددا مدددن عدددامالتهم، يلكهمدددا 

.فا مصر% 31، وقد بلات هذ  النيبة %(65)، والجزامر %(69)

75٪

44٪
من الشبام العربا أكدوا أنهم قدادروإ علد   دداد نفقداتهم وعدادت مدا يددصروإ بعدض

.الماف

)%(

13

31 36 37 41
53 54 55 57 58 58 60 62

65 69 72 75

84 52
52 48 40

37 28 30 27 27
34

34 28 26 21
10

20
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9 5 10 8 8
18

4

يا
ور
 

صر
م

كا
كب
ل

ن
م
لك
ا

إ
رد
أل
ا

م
ار
م
ال

ق
را
ع
ال

س
ون
ت

إ 
دا
و
ي
ال

ن
طك

ي
فل

إ
نا
لب

ن
ري
ح
لب
ا

ت
را
ما
 
ا

مر
زا
ج
ال

ت
وي
 
ال

ة
دي
و
ع
ي
ال

إ
ما
ع
ة 
طن

 ل

أعطا عاملتا وأقاربا دعما مالك ا منت مًا ل أعطا ول أتلق   أي دعم مالا منت م من عاملتا

أتلق  دعمًا  مالك ا منت مًا من عاملتا
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ا ض ن األمو الغذاأي ري منةقن الشرق األواط وشمال إررقق : القوم اال تصادي

ندا  لتزاف قضكة األمن الاذاما مح  جدف لم يحيم فا منطقدة الشدرق األو د  وشدماف شفريقكدا، فه

 إ محاولت لدفع ح ومات المنطقة نحو تحقكق هددف الكتفداء الدذاتا مدن جاندي، وعلد  الجاندي االصدر فد

الدذاتا ندرت الموارد الطبكعكة، وتزايد الطلي عل  األرا والمكا  المحدودت يجع  تحقكدق هددف الكتفداء

فددا األمددن الاددذاما يعنددا أنددك تيددتطكع الو ددوف شلدد  الاددذاء المتدداح بيددعرمفهددوم وبدداها الت ددالك ، 

مدامُادذاءلتدوازإ الاألجد طويلدة الميدتقبلكة عمد  التقدديرات ، ولتحقكق ذلك لبدد مدن  متناوف الجمكع

التددا وال مكددةا ددتهالكه، كدد  دولددة تحديددد كمكددة الاددذاء الددذي  ددكتم فدداييددمح لصددانعا اليكا ددات 

حدداف بدد جراء لمب" البددارومكتر العربددا"ا ددتكرادها، ومددن هنددا قددام مركددز ا، وال مكددة التددا  ددكتم  ددتنت  محلك دد

مصدر،  والعدراق، واليدوداإ، : دوف بمنطقة الشرق األو   وشدماف شفريقكدا، هدا10ا تطالع للرأي فا 

بشددأإ واألردإ، وتددونس، ولكبكددا، وموريتانكددا، ولبندداإ، وفليددطكن، والماددرمُ بهدددف التعددرف علدد  رؤيددتهم

:قضكة األمن الاذاما، وقد أوضحت نتام  ال تطالع ما يلا

Source: https://bit.ly/3Mrs8ZH 2022ابتمبر : تارقخ النشر

74٪
إ موريتانكددا وافقددوا بشدددت أو شلدد  حددد مددا علدد  الددرأي القامدد  بددأنهم قلقددومبحددوثامددن 

.بشأإ نفاد الاذاء قب  الحصوف عل  أمواف كافكة لشراء المزيد من الطعام

ة أبدددوا مددوافقتهم علدد  الددرأي القامدد  بعدددم أهمكددة الن ددام اليكا ددا الددذي تتبعدده الح ومدد%( 79)تقريبًددا 

.طالما أنها قادرت عل  مواجهة القضايا القتصادية فا بالدهم

48٪
بالدهدم، لبناإ يروإ أإ األوضاع القتصادية من أهم التحديات التدا تواجدهمبحوثامن 

.عدم ال تقرار% 9قضايا الفياد، و % 23يلكها 

63٪
م، يلكها من األردنككن يروإ أإ األوضاع القتصادية ها أهم التحديات التا تواجه بالده

%(.14)، ثم جاءت قضايا الفياد %(18" )كورونا"انتشار فكرو  

عرا   و10مو ك  8
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Source: https://bit.ly/3Mrs8ZH 2022ابتمبر : تارقخ النشر

"ري راق   ما اهم الت لقات التي توا   ب دك؟" 

47٪
الدهدم، من المصريكن يروإ أإ األوضاع القتصادية ها من أهم التحديات التا تواجه ب

%(.41" )كورونا"يلكها انتشار فكرو  

)%(
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لكبكا

العراق

فليطكن

اليوداإ

المارم

موريتانكا

تونس

مصر

لبناإ

األردإ

األوضاع القتصادية الفياد عدم ال تقرار

التدصالت األجنبكة الخدمات العامة فكرو  كورونا

أصرم ا رهام لم يحدد
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

قخـــلف هـــذا القوـــم إلـــب متابعـــن ورةـــل تو خـــات الـــراي العـــاف العـــالمي ن ـــو بعــــال 

القضـــــاقا العالمـ ـــــن  رــــي وــــ  عــــالم ذات وت ــــر  متوــــارعن  رخــــو ق تــــوي علــــب آراء 

  والموا ـــه واالتجاهـــات التـــي تشـــغ  المب ـــو  و رـــي العـــالم الغربـــي ن ـــو القضـــاقا

.العالم

:  القوم الو ااي

رؤقن المب و  و الروس لضم األراضي األوكران ن▪

 قن ا قةال  و ري رأ س ال  ومن وتق مخم لموتوم المع شن ▪

مخاوف األمرق   و بشأن ااتمرار ال رب ري اوكران ا ▪

رؤقن األتراك للو اان الخار  ن لب دهم▪

: القوم اال تصادي

األوضا  اال تصادقن العالم ن الراهنن والتو عات الموتقبل ن▪

رؤقن الموافن و حول العالم للمخافر  ري اوق األوراق المال ن▪

رؤقن ال رنو  و لمعلالت ال قر ري ب دهم▪

تق  م البرقةان  و للوضع اال تصادي ري ب دهم▪

الوك ات الموتخل  و األمرق   و خ ل رتر  التضخم▪

: القوم اال تماعي

دولن حول العالم لنراف الرعاقن الص  ن ري ب دهم34تق  م الموافن و ري ▪
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رؤقن المب و  و الروس لضم األراضي األوكران ن:القوم الو ااي

ألدد  جندددي مددن قددوات الحتكدداي للقتدداف فددا 300بعددد شعددالإ الددرمكس الرو ددا فالديمكددر بددوتكن ا ددتدعاء 

" لوهانيددك"و" دونكتيددك"، أعلددن عددن شجددراء ا ددتفتاء شددعبا فددا منطقتددا 2022أوكرانكددا فددا  ددبتمبر  

ذلك وكدد" جمهوريتدداإ شددعبكتاإ"الددواقعتكن شددرقا أوكرانكددا، واللتدداإ اعترفددت مو دد و بهمددا علدد  أنهمددا 

كددرالا منطقة صكر وإ فا جنوم أوكرانكدا، ودعدوت  د انها شلد  التصدويت علد  النضدمام شلد  التحداد الف

، وفد  هدذا 2022مدن  دبتمبر 27و23وقد تدم شجدراء التصدويت فدا هدذ  المنداطق فدا الفتدرت بدكن الرو ا،

مدن البدالاكن الدرو ُ لمعرفدة 1612الرو دا ا دتطالعًا للدرأي علد  عكندة مدن " لكفدادا"اليكاق أجرم مركدز 

راء  رامهم وتوجهاتهم عن ضم بعض المناطق األوكرانكدة شلدا بالدهدم، وقدد تدم شجدراء ال دتطالع قبد  شجد

:، وفكما يلا أهم النتام  التا وردت بال تطالع2022ال تفتاء الشعبا فا أغيطس 

Source: https://bit.ly/3STy9kx 2022ابتمبر: تارقخ النشر

أإ من المواطنكن الرو  الذي يدعموإ التدص  العي ري الرو ا فدا أوكرانكدا يدروإ

اء فا هذ  المناطق يجي أإ تصبح جزءًا من التحاد الرو ا، وافقوا عل  شجراء ا تفت

ت التابعدددة ألوكرانكدددا والخاضدددعكن ليدددكطرت القدددوا" زاباروجكدددا"و " منطقتدددا صكر دددوإ

.رفضوا شجراء % 11الرو كة، مقاب  

54٪

ا من يجي أإ تصبحا جزءً" زاباروجكا"و " صكر وإ"من مواطنا رو كا يروإ أإ منطقتا 

يدروإ % 14أنه يجي أإ ت ونا دولتكن ميتقلتكن، مقاب  % 21التحاد الرو ا، بكنما يرم 

. أنهما يجي أإ ت ال جزءًا من أوكرانكا

45٪

مددن الددرو  يددروإ أندده يجددي أإ يددتم قبددوف انضددمام هددذ  المندداطق شلدد  رو ددكا فددا حدداف 

.يروإ أنه يجي عل  رو كا رفض ذلك% 20أ فرت نتكجة ال تفتاء عن ذلك، مقاب   69٪

43 26 13 7 11

يجي أإ تقب  رو كا بالتأككد يجي أإ تقب  رو كا يجي أإ ترفض بالتأككد يجي أإ ترفض لم يحدد

)%(

 ا ان إذا اا رت نتاأي االات تاء  عو ان راي األغلب ن هـو االنضـماف إلـب رواـ ا  هـ  قجـر علـب رواـ"

"تقب  انضماف تل  المناف  اف ال؟
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ن  قن ا قةال  و ري رأ س ال  ومن وتق مخم لموتوم المع ش:القوم الو ااي

بعددد شصفدداق محاولتدده 2022با ددتقالته مددن منصددبه فددا شددهر يولكددو " مدداريو دراجددا"تقدددم رمددكس الددوزراء 

  يددتم ا ددتمرت فددا اليددلطة ألداء مهامهددا، حتدد" دراجددا"لتوحكددد المددتالف الحدداكم المف عددك، شل أإ ح ومددة 

العًا لدرأي ا دتط" جدالوم"تيلكم اليلطة شل  المرشح الفامز فا النتخابات، وف  هذا اليكاق أجرم مركز 

شدخ  بدالغُ لقكدا  مددم رضداهم عدن أداء رمدكس الدوزراء اليدابق 1000ا يطالككن عل  حجم عكنة بلغ 

، 2022يونكددو 27مددايو شلدد  30والوضدع المعكشددا فددا بالدهددم، وقددد تددم شجددراء ال ددتطالع صددالف الفتددرت مددن 

:وفكما يلا أهم النتام  التا وردت بال تطالع

Source: https://bit.ly/3TpCbkv 2022ابتمبر :تارقخ النشر

" مدداريو دراجددا"مددن المبحددوثكن فددا شيطالكددا موافقددوإ علدد   أداء رمددكس الددوزراء الحددالا 

غكر موافقكن، ويعد دراجا هو أوف % 34وراضوإ عن الطريقة التا يتعام  بها، مقاب  

جورجكددو"حددكن تددول  2012رمددكس وزراء يحصدد  علدد  هددذ  النيددبة مددن الثقددة منددذ عددام 

%.71رما ة الوزراء وو لت نيبة الموافقة عل  أدامه  نذا  " نابولكتانو

65٪

"؟قزداد اوًءااف ه  تشعر ان موتوم مع شت  قت وو ري الو ت ال الي  "

يثقدوإ % 41من مواطنا شيطالكا أعربدوا عدن عددم ثقدتهم فدا الح ومدة الحالكدة، مقابد  

2013، فا حدكن بلادت أدناهدا فدا عدام 2006بها، وتعد هذ  النيبة ها العلكا منذ عام 

%.13حكث بلات 

59٪

33٪
فتقدر شلد  من ا يطالككن يروإ أإ ميتوم المعكشة فا البالد يتحين، شل أنه ل يدزاف ي

.يروإ أنه يزداد  وءًا% 29، مقاب  2021عام % 27التفاؤف، وقد ارتفعت النيبة من 

25 34
19 21 23

12 16 10
24 25 28 30 35 33 29 27 33

34 29
49

28 28
47 56 53 55 51

28
43 38 37 40 32 29

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

يتحين ييوء )%(
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مخاوف األمرق   و بشأن ااتمرار ال رب ري اوكران ا : القوم الو ااي

-ة علدد  الددرغم مددن أنهددا تبعددد عددن الحدددود األمري كدد-تفددرا العملكددات العيدد رية الرو ددكة فددا أوكرانكددا 

بعدات العديد من التحديات أمدام ا دارت األمري كدة، وكدذلك أمدام المدواطنكن األمدري ككن الدذين يتحملدوإ ت

مددن 10588بدد جراء ا ددتطالع للددرأي علدد  عكنددة مددن " بكددو"تلددك الهجمددات، وفددا هددذا الصدددد قامددت شددركة 

رتبدة علكده، البالاكن األمدري ككنُ للتعدرف علدا مخداوفهم بشدأإ الصدراع الرو دا ددد األوكراندا والنتدام  المت

، وفكمدددا يلدددا أهدددم النتدددام  التدددا وردت 2022 دددبتمبر 18شلددد  13وقدددد أجدددري ال دددتطالع صدددالف الفتدددرت مدددن 

:بال تطالع

Source: https://pewrsr.ch/3rM7udb

s

2022ابتمبر: تارقخ النشر

"؟....ما ملم شعورك بالقل  بشأن إم ان ن حلو  ك  مما قلي"

73٪
أو شلد  حدد مدا %( 41)من المبحوثكن األمري ككن أعربوا عن شعورهم بالقلق  واء جدد ا 

بتمبر بشأإ قكام رو كا بازو دوف أصرم بالمنطقة، وذلدك وفقًدا ل دتطالع  د%( 32)

صددالف شددهر مددايو % 84، وقددد اتجهددت هددذ  النيددبة نحددو النخفدداا حكددث كانددت 2022

2022  .

72٪
أو شل  حدد %( 38)من مواطنا الوليات المتحدت األمري كة يشعروإ بالقلق  واء جد ا 

تمبر وفقًددا ل ددتطالع  ددب)بشددأإ هزيمددة أوكرانكددا وا ددتكالء رو ددكا علكهددا %( 34)مددا 

.فا مايو من العام نفيه% 83، وقد انخفضت هذ  النيبة حكث كانت (2022

)%(

59
41

25

32

15
26

2022مايو   2022 بتمبر  

ل أشعر 

  بالقلق عل

ا طالق

أشعر 

  بالقلق شل

حد ما 

أشعر 

ابالقلق جد 

55
38

28

34

16
26

2022مايو   2022 بتمبر  

49
32

31

37

18
30

2022مايو   2022 بتمبر  

غزو رو كا لدوف أصرم 
فا المنطقة

هزيمة أوكرانكا 
هاوا تكالء رو كا علك

دعم أمري ا وحل  شماف 
د األطليا  ألوكرانكاُ مما ق
ي دي شل  اتياع نطاق 
الحرم مع رو كا
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ا من األمدري ككن أكددوا أنهدم قلقدوإ للاايدة بشدأإ احتمداف وقدوع حدادف ندووي كبكدر فد

عن قلقها شلد  حدد مدا ( ٪41)شحدم محطات الطاقة فا أوكرانكا، وأعربت نيبة مماثلة 

ة لمزمة بشأإ احتمالكة حدوف نق  حاد فا الطاقة فا أوروبا صالف هذا الشتاءُ نتكج

.الرو كة دد األوكرانكة

؟"
ٍ
 اف غ ر كاف

ٍ
ا اف كاف   لًّ

ٍ
"ري راق  ه  اللعم األمرق ي ألوكران ا كاف

)%(

57٪
ربهدا من مواطنا الوليات المتحددت يدروإ أإ بالدهدم تقددم دعمًدا كافكًدا ألوكرانكدا فدا ح

.يرونه غكر كافٍ% 18شل  أإ هذا الدعم كافٍ جد ا، بكنما % 20ضد رو كا، وأشار 

42

31

18

32

35

37

7

12

20

19

22

24

2022مار  

2022مايو 

2022 بتمبر 

غكر كافٍ  كافٍ كافٍ جد ا لم يحدد

44٪

تحدت الوليات المتحدت أعربوا عن قلقهم بشأإ دعم ك  من الوليات الممبحوثامن 

مدع وحل  شماف األطليا ألوكرانكا، وما قد ي دي شلكه ذلك من اتياع نطداق الحدرم

.رو كا

69٪

Source: https://pewrsr.ch/3rM7udb
2022ابتمبر: تارقخ النشر
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رؤقن األتراك للو اان الخار  ن لب دهم:القوم الو ااي

اتجهددددت اليكا ددددة الخارجكددددة الترككددددة علدددد  مدددددم عقدددددود نحدددددو الادددددرم، ووا دددددلت  دددددعكها فدددددا شطدددددار 

وبددا ، فبعددد هددذا التوجدده نحددو الاددرم األور"التحدداد األوروبددا"ا دددتراتكجكتها طويلدددة األمددد لالنضددمام شلدد  

فددا واألمري ددا والعالقددات المحدددودت مددع الشددرق األو دد ، تاكددرت أولويددات اليكا ددة الخارجكددة الترككددة

، وفددا هددذا القددرإ الحددادي والعشددرين لتصددبح أنقددرت الكددوم فدداعالً شقلكمك ددا أ ا ددك ا ومدد ثرًا فددا المنطقددة

حجدم الجامعا للدرا ات الترككة ب جراء ا تطالع للرأي ع  األتدرا  ، علد " قادر ها "اليكاق قام مركز 

، وقدددد تمثلدددت أهدددم نتدددام شدددخ  بدددالغ، وذلدددك بهددددف تقكدددكم العالقدددات الدولكدددة لترككدددا 100عكندددة بلدددغ 

:    ال تطالع فكما يلا

Source: https://bit.ly/3CebMyY
2022ابتمبر :  تارقخ النشر

"؟...................إلي اي ملم توار  علب العبارات التال ن"

،  فدا حدكن يراهدا ربدع المبحدوثكن تقريبًدا (29.1)بالعكنة يروإ أنهم ين روإ شل  ترككا علد  أنهدا دولدة أوروبكدة 

.يعتبرونها من دوف البحر المتو  %( 16.2)باعتبارها دولة شرق أو طكة، و%( 25.5)

)%(

63.1٪

المكة، من المواطنكن فا ترككا موافقوإ عل  أإ بالدهم دولة نشطة عل  الياحة الع

دولدة ع كمدة، % 60.8من األترا  أإ بالدهم قوت شقلكمكدة، ويعتبرهدا %% 61.3كما يرم 

.أإ ترككا دولة لها ثق  فا محكطها ا قلكما% 54.5ويعتقد 

 ل  األتراك تقرقًبا 

8.9

10.7

13.7

16

15.9

16.7

21.9

21.3

21.5

15.5

16.7

27.6

35.5

37.8

37.8

39.4

39.5

41.6

30.4

25.8

33.4

34.5

35.1

34.1

27.9

28.4

26.5

20.1

23

16.6

8.6

7.6

7.4

7

6

6.3

25.1

23.8

8.7

5.1

3.6

4

3.8

4

4.1

ترككا دولة ضعكفة

ترككا دولة  اكرت

ترككا دولة متو طة الحجم

ة ترككا طرف فاع  ومهم فا العالقات الدولك

ترككا دولة ييمع الكها العالم

ترككا دولة لها ثق  فا محكطها ا قلكما

ترككا قوت شقلكمكة

ترككا دولة ع كمة

ترككا دولة نشطة عالمك ا

موافق بشدت موافق محايد غكر موافق غكر موافق عل  ا طالق
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Source: https://bit.ly/3CebMyY 2022ابتمبر : تارقخ النشر

لددد  مدددن مدددواطنا ترككدددا يدددروإ أإ الوليدددات المتحددددت األمري كدددة تمثددد  تهديددددًا صطكدددرًا ع

: ، وقدددد انخفدددض تهديدددد الددددوف العربكدددة، مثددد  %41.9بالدهدددم، يلكهدددا ش دددرامك  بنيدددبة 

%.18.4، ومصر %19.4، وا مارات العربكة المتحدت %19.4الممل ة العربكة اليعودية 

42.7٪

38.2٪

يدكن من المواطنكن األترا  يروإ أنه يجي عل  بالدهم أإ تبدذف مزيددًا مدن الجهدد لتح

يددروإ أنهددا يجددي أإ تحيةددن عالقاتهددا بالممل ددة % 35.6عالقاتهددا المضددطربة بمصددر، و

ات يروإ أنها يجي أإ تعم  عل  تحيكن عالقاتها بالولي% 34.9العربكة اليعودية، و

. المتحدت األمري كة

يدبة ، وقدد ارتفعدت هدذ  النالعالقدات الترككدة المصدريةا دت نافمن األترا  يددعموإ

يرفضدددوإ ال دددت ناف، ويالحدددا % 19.5، مقابددد  %(34)حكدددث كاندددت 2021مقارنددده بعدددام 

نقاي م ويدة مقارندة بالعدام 10بواقع انخفاا نيبة من يرفضوإ ا ت ناف العالقات 

%(.29.2)الماضا حكث كانت

37.2٪

40.9٪
وإ مددن مددواطنا ترككددا يددروإ أإ دور ترككددا فددا الصددراع العربددا ا  ددرامكلا يجددي أإ ي دد

يدددروإ أنددده يجدددي دعدددم % 12يدددروإ أنددده يجدددي دعدددم اليكا دددة العربكدددة، و% 17محايددددًا، و

. اليكا ة ا  رامكلكة

44.3٪
ك ا فدا من المواطنكن فا ترككا يروإ أإ الوليدات المتحددت األمري كدة تلعدي دورًا أ ا د

ورو دكا %( 13.1)نقطدة م ويدة تقريبًدا ترككدا 31ميتقب  الشرق األو د ، يلكهدا بفدارق 

(10.9.)%

39.9٪

ا الخارجكدة من المبحوثكن األترا  بالعكنة أكدوا أإ ترككا يجي أإ تتعاوإ فدا  كا داته

يددددروإ أنهددددا يجددددي أإ تتعدددداوإ مددددع الدددددوف % 27.9مددددع الوليددددات المتحدددددت األمري كددددة، و

يددروإ أندده % 12يددروإ أندده يجددي التعدداوإ مددع دوف التحدداد األوروبددا،و% 26.2ا  ددالمكة، و

.يجي التعاوإ مع دوف الشرق األو  
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ناألوضا  اال تصادقن العالم ن الراهنن والتو عات الموتقبل :القوم اال تصادي

اط  أدت األزمددة الرو ددكة ددددد األوكرانكددة شلدد  مجموعددة مددن التددداعكات تمثعلددت أهمهددا فددا تعجكدد  وتكددرت تبدد

مددداد، النشدداي القتصددادي العددالما، وارتفدداع أ ددعار اليددلع األولكددةُ ممددا يدد دي شلدد   تعط دد   ال دد  ا 

مخداطر وتفاقم انعدام األمدن الادذاما والفقدر، وا دتفحاف التضدخم، كمدا أإ االفداق الميدتقبلكة عرضدة ل

اليكا ددددكة، وا ددددتمرار األوضدددداع -زيددددادت حدددددت التددددوترات الجارافكددددة : تطددددورات  ددددلبكة متعددددددتُ منهددددا

امدت المعاكية الم دية شل  الركود التضخما، وتصاعد عدم ا تقرار القطداع المدالا، وفدا هدذا الصددد ق

 ددا بدد جراء ا ددتطالع لددرأم المددواطنكن فددا كدد  مددن   ددكا والمحددك  الهدداد  وأوروبددا وأمري" مدداككنزي"شددركة 

شخصًدا 1247الشمالكة والشرق األو   وشماف شفريقكا وشفريقكا جنوم الصدحراء، علد  حجدم عكندة بلدغ 

الفتددرت مدنبالاًاُ لمعرفة  رامهم عن األوضاع القتدصادية الحالكدة والميتقبلكدة فا بالدهدم، وذلك صدالف

:، وفكما يلا أهم النتام  التا وردت بال تطالع2022 بتمبر 2أغيطدس شل  29

Source: https://mck.co/3ygLKdo 2022ابتمبر :تارقخ النشر

60٪

52٪
هر مددن  المددواطنكن بالعكنددة يتوقعددوإ أإ األوضدداع القتصددادية العالمكددة صددالف األشدد

.أإ الوضع  كبق  كما هو% 18اليتة المقبلة  ت وإ أ وأ، بكنما يتوقع 

ة أ دوأ من المشارككن فا ال تطالع  أكدوا أإ األوضاع القتصادية العالمكدة الحالكد

.يروإ أإ األوضاع الحالكة أفض % 27مقارنة باألشهر اليتة الماضكة، مقاب  

60

13

27

ة األوضاع الحالكة مقارنه  باألشهر اليتة الماضك

أ وأ زم ماه   أفض  

52

18

30

التوقعات صالف  األشهر اليتة القادمة

أ وأ زم ما ها أفض 
)%(

و عاتـ  ما تق  م  لألوضا  اال تصادقن العالم ن ال ال ن مقارنن بالوت شخور التـي مضـت  ومـا ت" 

"للوت شخور القادمن؟
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68٪

62٪

ة من  المبحدوثكن فدا دوف أوروبدا أكددوا أإ أ دعار الطاقدة هدا أكبدر المخداطر المحتملد

خفدض عل  النمو القتصادي فا بالدهم صالف الثنا عشر شدهرًا القادمدة، فدا حدكن ان

القلددق مددن أ ددعار الطاقددة فددا الدددوف األصددرم التددا شددملها ال ددتطالع، حكددث كانددت

، وفدا الصدكن الع مد  وأمري دا الشدمالكة %(30)النيبة فدا   دكا والمحدك  الهداد  

%(.19)، وفا األ واق النامكة %(23)

مددددن  مددددواطنا دوف   ددددكا والمحددددك  الهدددداد  يددددروإ أإ التضددددخم هددددو أكبددددر المخدددداطر 

شددهرًا القادمددة، هددذا وقدددد 12المحتملددة علدد  النمددو القتصددادي فددا بالدهدددم صددالف اف

  اتفقدددت النيدددبة ال بدددرم مدددن المشدددارككن علددد  أإ التضدددخم  هدددو الخطدددر األكبدددر علددد

.اقتصادات بالدهم با تثناء مواطنا الصكن

)%(

26

53 55
56

68

23

19

23

62

30

19

24

31
36 33

10
18

37

27 24
19 20

25
22

24

13

5

31

11 13

48

2 3 2

21

الصكن ال بري األ واق النامكة أمري ا الشمالكة أوروبا   كا والمحك  الهاد 

التضخم  أ عار الطاقة

عدم ال تقرار الجكو كا ا أو النزاعات ارتفاع معدلت الفامدت 

اضطرابات  ال   التوريد نق  العمالة

كورونا

يددروإ أإ التضددخم يمثدد  أكبددر تهديددد محتمدد  علددا %( 53)واأل ددواق النامكددة %( 55)فددا أمري ددا الشددمالكة 

.النمو القتصادي فا بالدهم صالف الثنا عشر شهرًا القادمة

نصه المب و  و 

"ما المخافر الم تملن علب النمو اال تصادي ري ب دك خ ل اال ني عشر شخًرا القادمن؟" 
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رؤقن الموافن و حول العالم للمخافر  ري اوق األوراق المال ن: القوم اال تصادي

يددددة ت مددددن أهمكددددة الدددددور الددددذي تلعبدددده األ ددددواق المالكددددة فددددا تددددوفكر النقددددد واليددددكولة لمنشددددطة التجار

كة والقتصدددادية المختلفدددة، و نقددد  األمدددواف المددددصرت بعدددد ا نفددداق ال دددتهالكا علددد  اليدددلع المعكشددد

حاجدة شلد  األ ا كة، وتوظكفها فا قنوات ال تثمار المختلفة من صالف توجكهها شل  القطاعات ذات ال

رص تلك األمواف، وتيهم  وق األوراق المالكة فا تنمكدة العامددات الدصاريدة، وتوجكده المددصرات نحدو فد

هم واليندات، ال تثمار الوطنكة المتاحةُ حكث تمث  الو كلة األ ا كة لال تثمارات المالكة فا األ 

فدز شعدادت كما ت ثر عل  جدذم ال دتثمار المحلدا واألجنبدا غكدر المباشدر، وتددعم النشداي القتصدادي، وتح

ام، ومدن تدوير رأ  الماف وتنشك  األعماف، ومن ثدمّ تد ثر علد  زيدادت النمدو القتصدادي للددوف بشد   عد

دولدة حدوف العدالم، منهدا مصدرُ للتعدرف 25بد جراء ا دتطالع للدرأي فدا " يوجدوف"هذا المنطلق قام مركز 

هدم علا  راء المواطنكن ومدم ا تعدادهم للمخاطرت فا  وق األوراق المالكة، وفكمدا يلدا نيدتعرا أ

:نتام  ال تطالع

Source: https://bit.ly/3EIZm4O 2022ابتمبر : تارقخ النشر

31٪

دولددة حددوف العددالم الددذين 25هددو متو دد  المبحددوثكن الددذين شددملهم ال ددتطالع فددا 

لمالكة أبدوا موافقتهم عل  الرأي القام  بأنهم يفضلوإ المخاطرت فا  وق األوراق ا

. أبدوا عدم موافقتهم عل  هذا الرأي% 39مقاب  

53٪

، من مواطنا جندوم شفريقكدا أكددوا ا دتعدادهم للمخداطرت فدا أ دوق األوراق المالكدة

دولدددة شدددملها ال دددتطالع، بكنمدددا أشدددار25وهدددا تعدددد النيدددبة العلكدددا علددد  ميدددتوم 

. شل  أنهم لكيوا عل  ا تعداد لتلك المخاطرت% 27

49٪

الهنددد ذكددروا أنهددم علدد  ا ددتعداد للمخدداطرت فددا  ددوق األوراق المالكددة،مبحددوثامددن 

وراق وأوضحت نتدام  ال دتطالع ارتفداع نيدبة مدن يفضدلوإ المخداطرت فدا  دوق األ

هدذ  النيدبة المالكة نيبك ا بكن المبحوثكن فا بعض الددوف اال دكوية، حكدث ارتفعدت

، وتايالندددد (٪37)، وشندونكيدددكا (٪39)، وفكتندددام (٪42)فدددا ا مدددارات العربكدددة المتحددددت 

(.٪35)، ومالكزيا (37٪)

10٪

خداطرت من المبحوثكن فق  فا ك  من التشكك وكرواتكا أفادوا أنهم ميدتعدوإ للم

لدددوف فددا أ ددواق األوراق المالكددة، وتعددد هددذ  النيددبة هددا الدددنكا بددكن المبحددوثكن فددا ا

.مح  ال تطالع
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28٪
فدا من المصريكن المشارككن فا ال دتطالع أفدادوا أنهدم علد  ا دتعداد للمخداطرت

. وق األوراق المالكة
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49
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32

37

39

28

38

28

27

30

26

23

24

23

27

39

التشكك

كرواتكا

فرنيا

الكاباإ

بريطانكا

كندا

بولندا

ش بانكا

ألمانكا

البرازي 

كةالوليات المتحدت األمري 

الصكن

مصر

الم يكك

كولومبكا

 ناافورت

مالكزيا

تايالند

شندونكيكا

هون  كون 

فكتنام

ا مارات العربكة المتحدت

الهند

جنوم شفريقكا

المتو   العالما

أوافق محايد ل أوافق

Source: https://bit.ly/3EIZm4O
2022ابتمبر : تارقخ النشر

)%(

"ه  توار  اف ال توار  علب المخافر  ري اوق األوراق المال ن؟"
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رؤقن ال رنو  و لمعلالت ال قر ري ب دهم: القوم اال تصادي

رتدي علكهدا مدن بش   عام توترًا كبكدرًا بيدبي حدرم أوكرانكدا، ومدا تفرنياتشهد األوضاع القتصادية فا

ارتفددددداع غكدددددر ميدددددبوق أل دددددعار اليدددددلع والمنتجدددددات الاذامكدددددة، فضدددددلًا عدددددن التهديددددددات الميدددددتمرت 

ودوف التحددداد األوروبددا بشددأإ وقددد  واردات الادداز الرو دددا، وهددو مددا يهددددد الدددوف األوروبكدددة رو ددكابددكن

أكبدر بموجات باردت، ونق  فا اليلع الاذامكة والمدواد األ ا دكةُ ممدا زاد مدن معددلت الفقدر فدا ثدانا

ا غاثدددة "بالتعددداوإ مدددع من مدددة " شبيدددو "اقتصددداد فدددا منطقدددة الكدددورو، وفددد  هدددذا اليدددكاق أجدددرم مركدددز 

مدن البدالاكن الفرنيدككنُ لقكدا  مددم انتشدار معددلت 1010ا تطالعًا للرأي عل  عكندة مدن " الفرنيكة

الفقددر فددا بالدهددم، وحجددم الصددعوبات التددا يواجهونهددا فددا ظدد  األزمددة العالمكددة الراهنددة، وقددد تددم شجددراء 

:، وفكما يلا أهم النتام  التا وردت بال تطالع2022يولكو 5شل  1ال تطالع صالف الفترت من 

Source: https://bit.ly/3C0M94y 2022ابتمبر: تارقخ النشر

م، من الفرنيكن أفادوا أنهم عانوا مدن الفقدر بالفعد  فدا مرحلدة مدا مدن مراحد  حكداته

شلد  أنهدم قدد ي وندوإ  علد  % 19صا ه مدع ارتفداع موجدة الفقدر هدذا العدام، بكنمدا أشدار 

.وشك التعرا لمث  هذ  التجربة

38%

قر فدا من مبحوثا فرنيا أكدوا أنهم يعرفوإ شخصًا واحدًا عل  األق  يعانا من  الف

نقداي م ويدة مقارندة 10دامرت عاملتهم أو أ دقامهم، وقد ارتفعت هذ  النيبة بمقدار 

.بما كانت علكه العام الماضا

65%

نعم

38%

ث  نعم، ول نا لم أصتبر م

هذا الموق 

19%

لم يحدف عل  ا طالق

43%

ذه ه  اب  ل  ان عان ت مو ال قر ري مرحلن ما مو مراح  ح ات   او كنت علب وش  التعـرئ لخـ"

"التجربن؟
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مددن المددواطنكن الفرنيددكن أفددادوا أنهددم يجدددوإ  ددعوبة مالكددة فددا الددذهام فددا شجددازت

 دددنوية مدددرت واحددددت علددد  األقددد ، هدددذا فضدددلًا عدددن الصدددعوبات المتعلقدددة بالنتقدددالت

، ودفددع فددواتكر الخدددمات الطبكددة %(41)، وتحمدد  ت ددالك  الطاقددة %(45)والموا ددالت

(39.)%

47٪

65٪
دت مدن المدواطنكن فددا فرنيدا أشداروا شلدد  أإ لدديهم ا دتعدادًا للمشدداركة فدا ميدداع

.األشخاص الذين يعكشوإ فا فقر حالك ا

"؟......مما يلاه  تجد  عوبة مالكة فا القكام ب   "

13
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مصاري  األطفاف

تناوف الفواكه والخضراوات الطازجة ك  يوم 

دفع فواتكر بعض الخدمات الطبكة صارج الضماإ 

الجتماعا

ت الك  الطاقة من كهرباء وتدف ة

ت لفة النتقالت والموا الت

الذهام فا شجازت مرت واحدت عل  األق  فا الينة 

نعم كثكرًا نعم قلكلًا ل  ل عل  ا طالق  ل ينطبق

85٪
طر من المواطنكن فا فرنيا أعربوا عن أنهم يخشوإ من أإ األجكداف القادمدة  تضد

يتوقعدوإ أنهدم % 8شل  مواجهة حالت فقر أكثر مما واجهتها األجكداف الحالكدة، مقابد  

. كواجهوإ حالت فقر أق  من األجكاف القادمة

)%(
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تق  م البرقةان  و للوضع اال تصادي ري ب دهم: القوم اال تصادي

تفدداع يشدهد قطداع الطاقدة فددا بريطانكدا ارتفاعًدا غكددر ميدبوق فدا أ دعار ال هربدداء والاداز ، وتوقعدات بار

ريطدانككن، أعداد األ ر الفقكرت فا الممل ة المتحدتُ مما دفدع الح ومدة البريطانكدة شلدا تقدديم الددعم للب

ا دتثنامكة ومن المقرر أإ تحص  ماليكن األ ر البريطانكة عل  صصم عل  فواتكر الطاقة، وفدرا ضدريبة

الع بد جراء ا دتط" شبيدو "غكر متوقعة عل  شركات الطاقة العمالقة، وفا هذا اليكاق قامت شركة 

عم من البالاكن البريطانككنُ بهددف التعدرف علد  تقكدكمهم للدد2001عل  عكنة من -عبر ا نترنت –للرأي 

وقد أجري الح وما المقدم لهم، با ضافة شل  التعرف عل  رؤيتهم لموضاع القتصادية فا بالدهم، هذا

:، وفكما يلا نيتعرا أهم نتام  ال تطالع2022أغيطس 11شل  9ال تطالع صالف الفترت من 

Source: https://bit.ly/3CqlaPY 2022اغوةس : تارقخ النشر

"إلي اي ملم تت ر العوام  التال ن ري تق  م  للوضع اال تصادي ري ب دك؟"

66٪
ن فددا مددن المبحددوثكن البريطددانككن يددروإ أإ الح ومددة تقدددم دعمًددا غكددر كددافٍ للمددواطنك

ارندة مواجهة ارتفاع األ عار وزيدادت ت دالك  المعكشدة، وقدد ارتفعدت هدذ  النيدبة مق

. شل  أنه كافٍ% 19، بكنما أشار %49حكث كانت 2022بما كانت علكه فا مايو 

66٪

مددن مددواطنا الممل ددة المتحدددت أكدددوا أإ معدددلت التضددخم هددا مددن أهددم العوامدد  

الع المددد ثرت فدددا تقكدددكمهم علددد  األوضددداع القتصدددادية للدددبالد، وذلدددك وفقًدددا ل دددتط

. فا مار  من العام نفيه% 61، وقد بلات هذ  النيبة 2022أغيطس 

7
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26
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31
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61
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35
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37

45

55

66

غكر متابع

حركة البكع والشراء داص  األ واق

قكمة الدين الح وما

الدص  القوما

قكمة الجنكه ا  ترلكنا

أ عار العقارات

متو   األجور

معدلت البطالة

أ عار الفامدت

معدلت التضخم

22-أغيطس

22-مار 

)%(
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الوك ات الموتخل  و األمرق   و خ ل رتر  التضخم: القوم اال تصادي

شددأإ وقددد أعددرم الميددتهل وإ عددن قلقهددم بيشددعر المواطنددوإ األمري كددوإ بارتفدداع ت ددالك  المعكشددة،

قددرار وارتفدداع األعبدداء علدد  كاهدد  األ ددر  األمري كددة، وكددذلك الضدداوي علدد   ددناع النفقدداتهم ومدددصراتهم،

لد  عكندة ب جراء ا تطالع للرأي ع" ماككنزي"لليكطرت عل  الوضع الحالا، وفا هذا اليكاق قامت شركة 

الدهددم، مدن البدالاكن األمدري ككنُ بهدددف التعدرف علدا رؤيدتهم بشددأإ الوضدع القتصدادي فدا ب4000مدن 

10شلد  6وككفكة شدارت أمورهم المالكة فا ظ  أزمة التضخم، وقدد تدم شجدراء ال دتطالع صدالف الفتدرت مدن 

: ، وفكما يلا نيتعرا بعض نتام  ال تطالع2022يولكو 

Source: https://mck.co/3C9LcXH
2022اغوةس : تارقخ النشر

"ما تو عات  لألوضا  اال تصادقن ري ب دك خ ل شخرقو او    ن اشخر  ادمن؟"

30٪

الوليدددات المتحددددت األمري كدددة أعربدددوا عدددن تشددداؤمهم بشدددأإ األوضددداع مبحدددوثامدددن 

تددرات القتصدداديةُ حكددث يددروإ أإ األوضدداع القتصددادية فددا بالدهددم تتجدده نحددو أ ددوأ ف

  الركددود علدد  ا طددالق، وقددد تضدداعفت هددذ  النيددبة مقارنددة بمددا كانددت علكدده فددا مددار

%. 15حكث كانت 2022

26٪

تصدادية من األمري ككن الذين شملهم ال تطالع يتوقعوإ أإ تتحيدن األوضداع الق

فددا بالدهددم صددالف شددهرين أو ثالثددة أشددهر قادمددة، وهددا تعددد أدندد  نيددبة منددذ مددار  

فدا أكتدوبر % 44، وقد بدأت هذ  النيبة فا التجا  نحو النخفاا، حكث بلادت 2020

.  2022فا مار  % 38، ثم انخفضت لتص  شل  2021

)%(
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 كزداد  وءًا كتحين صالف شهرين أو ثالثة أشهر قادمة كيتارق وقتًا أطوف للتعافا



37
Source: https://mck.co/3C9LcXH 2022اغوةس: تارقخ النشر

65٪

كهم الوليددات المتحدددت األمري كددة أعربددوا عددن قلقهددم بشددأإ التضددخم، يلددمبحددوثامددن 

، %(35)نقطة م وية القلق بشأإ  المتهم الشخصكة من العن  الميلح 30بفارق 

مدن قدوانكن ا جهداا، % 24، و"كورونا"وأفاد ربع المبحوثكن أنهم قلقوإ من فكرو  

.  أعربوا عن قلقهم من التاكرات المناصكة% 19ثم 

66٪

ة من األمري ككن أكدوا أنهم اتخذوا بعض ا جراءات  دارت أمورهم المالكة فدا مواجهد

مدنهم شلد  أنهدم قداموا بخفدض مددصراتهم كد جراء لمواجهدة % 44التضخم، وقدد أشدار 

فقددات ذلدك التضددخم، وقددد تيدداوت نيددبة مددن قداموا برفددع الحددد المتمددانا لتاطكددة الن

شلد  % 13، كمدا أشدار (كد  منهمدا% 18)األ ا كة مع من قاموا بالدفع االج  للفدواتكر 

.أنهم قاموا بالبحث عن عم  شضافا أو عدد  اعات شضافكة لزيادت الدص 

"ه  اتخذت إ راءات  دار  امورك المال ن لموا خن التضخم  وما هذه ا  راءات؟" 

)%(

66

نعم اتخذت شجراءات لمواجهة 

التضخم

44

18 18
13

تخفكض المدصرات زيادت الحد المتمانا كرالدفع االج  للفوات البحث عن عم  

شضافا لزيادت الدص 

ا جراءات التا اتخذت لمواجهة التضخم

74٪

م مدددن البدددالاكن فدددا الوليدددات المتحددددت األمري كدددة أكددددوا أنهدددم قددداموا بتاكدددر  دددلوكه

قداموا % 44شلد  قكدامهم بتخفدكض كمكدة مشدترياتهم، و% 60ال تهالكاُ حكث أشدار 

.فضلوا الشراء صالف فترت التخفكضات% 37بتأجك  قرارات الشراء، و
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دولــن حــول العــالم لنرــاف الرعاقــن الصــ  ن رــي 34تق ــ م المــوافن و رــي :القوــم اال تمــاعي

ب دهم

متددع فمددن حددق كدد  شنيدداإ التشإ تلبكددة الحتكاجددات الصددحكة لمفددراد هددا حددق أ ددك  مددن حقددوق ا نيدداإ،

ادية دوإ التعددرا لمعاندات، وفددا ظد  األوضدداع القتصددبدأعل  ميددتوم مدن الصددحة الجيدمكة والعقلكددة

قددرت انع دس هدذا الوضدع علد " فكر  كوروندا"المتدهورت للعديد من دوف العالم، با ضافة شل  انتشار 

د األدند  ففا بعض الددوف قدد ل تتماشد  هدذ  المعدايكر مدع الحدالدوف فا تبنا معايكر الرعاية الصحكة،

كدة ل بدار التطعدكم، والعدالج الطبكعدا، والرعايدة الطب)للحق فا الصحة الذي يضمن لمفراد الحصوف عل 

دولددة حددوف 34بدد جراء  ا ددتطالع لددرأي المددواطنكن فددا " شبيددو "، وفددا هددذا اليددكاق قددام  مركددز (اليددن

أغيددطس 5يولكددو شلدد  22أشددخاص بددالاكن، وذلددك فددا الفتددرت مددن 23507العددالم، علدد  حجددم عكنددة بلددغ  

د ُ بهدددف التعددرف علدد  رؤيددتهم حددوف التعامدد  عبددر تلددك المنصددات الرقمكددة ومدددم ثقددتهم بهددا، وقدد2022

:    تمثلت أهم نتام  ال تطالع فكما يلا

Source: https://bit.ly/3Mo1kcW
2022ابتمبر : تارقخ النشر

47٪

يمثدددد  أكبددددر " كورونددددا"دولددددة حددددوف العددددالم يددددروإ أإ فكددددر  34مددددن المددددواطنكن فددددا 

يدددكة المشدد الت الصددحكة التدددا تواجدده بالدهدددم فددا الوقدددت الحددالا، يلكددده الصددحة النف

%. 34، ثم جاء اليرطاإ فا المركز الثالث بنيبة %36بنيبة 

لدد  بالعكنددة أكدددوا أإ ن ددام الرعايددة الصددحكة فددا بالدهددم جكددد، وقددد جدداءت الممل ددة العربكددة اليددعودية  ع

،  يلكهددا ا مددارات العربكددة المتحدددت بنيددبة %(79) رأ  قاممددة الدددوف التددا لددديها ن ددام رعايددة  ددحكة جكددد

%(.69)، ثم أ ترالكا  وبلجك ا بنيبة %(77)

نصه المب و  و

33٪

ودت مددن المبحددوثكن فددا العكنددة يتوقعددوإ أندده صددالف اليددنوات القادمددة  تتحيددن جدد

الممل ددة : الخدددمات الصددحكة فددا بالدهددم، وقددد ارتفعددت هددذ  التوقعددات فددا كدد  مددن

%.71، وكولومبكا %72، وا مارات العربكة المتحدت %78العربكة اليعودية بنيبة 

53٪
دولة حوف العالم أعربدوا عدن ثقدتهم فدا ن دام الرعايدة الصدحكة34من المواطنكن فا 

، %91اف فا بالدهم وأنه يقدم لهم أفض  عالج، حكث ارتفعت هذ  النيدبة فدا البرتاد

.ل   منهما% 71يلكها الممل ة العربكة اليعودية وا مارات بنيبة 



نبــذ  عــو بعــال متاوــات ااــتة عات الــراي العــاف العالم ــن
.التي تم عرئ نتاأي ااتة عاتخا

WWW.IPSOS.COM

مدددن أهدددمّ الشدددركات الناشدددطة فدددا مجددداف " إبسررر  "شررر    تعدددد 

صددمات ا حصدداء والبحدثُ حكددث تعتمدد علدد  طدرق منهجكددة واضددحة 

من أج  درا ة العديد من المفداهكم العامدة والخددمات التدا تدرتب 

وتعتمددد فددا أندددواع . بحكددات المددواطنكن فدددا العديددد مددن دوف العدددالم

.رادالدرا ات التا تبجريها عل  شجراء المقابلة الشخصكة مع األف

حدداف شددركة دولكددة علدد  ا نترنددت مختصددة بأب"جرر  يرر "شرر    تعددد 

األ ددواق و مقرهددا الممل ددة المتحدددت، وتجددري عملكاتهددا فددا كدد  مددن

أوروبددددا، وأمري ددددا الشددددمالكة، والشددددرق األو دددد ، و  ددددكا، والمحددددك  

فددا الممل ددة المتحدددت منددذ شددهر مددايو يوجددوفالهدداد ، وتأ يددت 

.2000عام  WWW.YOUGOV.COM

WWW.GALLUP.COM

مددددن الم  يددددات الرامدددددت فددددا مجدددداف "جرررر ل  "مؤسسرررر  تبعددددد 

بكدرت ا تطالعات الرأي العامُ حكث تح   بشهرت عالمكدة وبخبدرت ك

ا، ، وتقوم ب جراء ا تطالعات للرأي العام األمري 1935ترجع شل  عام 

م هذا با ضدافة شلد  ا دتطالع  راء المدواطنكن فدا بعدض دوف العدال

.تجا  القضايا التا تح   باهتمامهم

WWW.PEWGLOBAL.ORG

وندة لمركدز للتوج هات العالمكة أحد ال كاندات الم "بي "مش وع يعَد  

ليدلة لمبحاف بالوليات المتحددت األمري كدة، وهدو عبدارت عدن  " بكو"

ن من ميوح الرأي العام عل  ميدتوم العدالم تقدكس رأي المدواطنك

.فدا القضايا المهمة التا تر م حكاتهم وتش لها
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بمركدز المعلومداتم  ر  سسرالعات و وبثر ل سلر أع سلعر   أنشئ 

،((Poll Centerُ لك دوإ بمثابدة أوف 2003ودعم اتخداذ القدرار فدا عدام 

وحدة يبعن  بدرا ة اتجاهات الرأي العام المصري نحو القضايا المطر

المركدز عل  الياحة الداصلكة، والتوجه بها شل  متخذ القرار، كما يبعند 

يا أيضًا بقكا  اهتمامدات الدرأي العدام مدن أجد  التعدرف علد  القضدا

.ذات األولوية W W W . I D S C . G O V .N E T

مددن الم  يددات األمري كددة الرامدددت فددا" مرر  يي ع"مؤسسرر  تعددد 

، تقددددوم بتنفكددددذ 1926مجدددداف ال تشددددارات ا داريددددة، تأ يددددت عددددام 

ت لصتبار درا ات لتقككم قرارات ا دارت با تخدام البكانات والمقابال

اليدعودية -مصدر : دوف عربكة، ها 5الفرضكات، وللشركة فروع فا 

.البحرين–قطر -ا مارات -

، تقددددم هدددو شدددب ة بحثكدددة ميدددتقلة وغكدددر حزبكّدددةسلبررر يوميال  سلع بررر 

ن دددددرت ثاقبددددددة عددددددن التجاهددددددات والقددددددكم الجتماعكددددددة واليكا ددددددكة 

الشب ة والقتصادية للمواطنكن العاديكن فا العالم العربا، وتقوم

يقكا ب جراء ا تطالعات للرأي العام فا الشرق األو   وشماف شفر

.. 2006ذات ميتوم عافٍ من الجودت والمصداقكة منذ عام  WWW.ARABBAROMETER

WWW.ARABBAROMETER

، وها 2000عام " م يساليل –أصدسء بي س ن "مؤسس  تأ يت

م  يددددة رامدددددت فددددا مجدددداف ا تشددددارات العالقددددات العامددددة علدددد  

"مكندداكوم"ميددتوم المنطقددة، وتعددد الشددركة عضددوًا فددا مجموعددة 

-إ بكر دددو"ضدددمن شدددب ة " دبلكدددو بدددا بدددا"التابعدددة بددددورها لشدددركة 

ركات العالمكة، وتقدم الشركة صددماتها للح ومدات والشد" مار تكلر

.متعددت الجنيكات، والعمالء من الشركات ا قلكمكة

WWW. MCKINSEY.COM
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