بيان صحفي حول
حصاد عام 2017

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة في نهاية عام  2017استطالعاً لرأي المصريين
حول األفضل واألسوأ في عام .2017

وجاء صعود مصر لكأس العالم كأفضل حدث في مصر في  2017بنسبة  %12يميه مشروعات

الطرق والكباري بنسبة  %9ثم مشروعات المزارع السمكية بنسبة  %4واألمن واستقرار البمد بنسبة

 %4ثم توقيع اتفاقية الضبعة بنسبة  %3بينما  %18يرون أنه ال يوجد حدث جيد في 2017

و %25أجابوا بأنهم ال يستطيعون التحديد وتوزعت باقي النسب عمى أحداث حصل كل منها عمى
نسبة أقل من .%3
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وقد أظهرت النتائج أن أحالم المصريين الشخصية في  2018يأتي عمى رأسها الحصول عمى

وظيفة بنسبة  ،%10يميها نجاح األبناء في الدراسة بنسبة  %8ثم تحسن مستوى المعيشة بنسبة
 %7والذهاب لمحج أو العمرة بنسبة %7ثم النجاح في الدراسة بنسبة  %5بينما  %5أجابوا بأنه

ليس لديهم أمنيات لعام  2018و %10أجابوا بأنهم ال يستطيعون تحديد ما يتمنون تحقيقه في

 ،2018وتوزعت باقي النسب عمى أمنيات كثيرة حصل كل منها عمى نسبة أقل من .%3

وقد نشر مركز بصيرة استطالع حصري مع جريدة الشروق أظهرت نتائجه أن القرارات أو األشياء

التي يتمنى المصريون أن يقوم به الرئيس السيسي في  2018يأتي عمى رأسها تخفيض األسعار

بنسبة  %33يميه القضاء عمى البطالة وتوفير فرص العمل بنسبة  %14ثم تحسين مستوى المعيشة

بنسبة %5ثم ترشح الرئيس لفترة رئاسية ثانية بنسبة  %4ثم وضع قانون لمقضاء عمى اإلرهاب بنسبة

 %3بينما أجاب  %13بأنهم ال يستطيعون التحديد و %2ال يوجد ما يطمبون من الرئيس تحقيقه،
وتوزعت باقي النسب عمى رغبات حصل كل منها عمى نسبة أقل من .%3

وجاء عمرو دياب كأفضل مطرب بنسبة  %13يميه تامر حسني بنسبة  %5ثم هاني شاكر بنسبة

 %4بينما  %45أجابوا بأنهم ال يستطيعون التحديد و %3أجابوا بأنه ال يوجد مطرب جيد .وجاءت

شيرين عبد الوهاب كأفضل مطربة بنسبة  %15تميها أصالة بنسبة  %10ثم إليسا بنسبة  %7بينما

 %49أجابوا بأنهم ال يستطيعون التحديد و %4أجابوا بأنه ال يوجد مطربة جيدة.
وقد تم إجراء االستطالع باستخدام الهات

المنزلي والهات

المحمول عمى عينة احتمالية من

المواطنين في الفئة العمرية  18سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية بنسبة استجابة %39
ليصل حجم العينة النهائية إلى  1519موطناً ،وقد تمت المقابالت في الفترة من  11إلى 17
ديسمبر  .2017ويقل هامش الخطأ في النتائج عن  .%3وقد تم تمويل االستطالع من الموارد
الذاتية لبصيرة ولم يتمق المركز تمويل من أي جهة مقابل إجراء االستطالع.
كما أصدر مركز بصيرة قائمة بأهم األرقام التي نشرها المركز ضمن خدمة رقم في حياتنا وتشمل
األرقام التالية:
 استوردت مصر آيس كريم ومثمجات أخرى بحوالي  41مميون جنيه ،وذلك فى الفترة من
يناير حتى أكتوبر  2016وهو ما يعادل تكمفة بناء  164فصل جديد.
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 مصر تعد من أكثر دول العالم تضر اًر من األلغام فهناك نحو  23مميون لغم ،مما يمثل ما
يزيد عن  %20من إجمالي األلغام المزروعة في العالم.
 حصل شاطئ "شرم المولي" في مرسى عمم عمى المرتبة الثالثة في قائمة أفضل  10شواطئ
في الشرق األوسط لعام .2017
 موقع جريدة اليوم السابع أكثر مواقع إخباري تداوالً في مصر والـ 17عالمياً ،حيث زار
الموقع في شهر يوليو  2017ما يقرب من  106مميون زائر.
 أنفق العالم  101ممياردوالرعمى شراء الشيكوالتة في  ،2015وهوما يتعدى إجمالي اإلنفاق
الحكومي المصري في نفس العام والبالغ  96ممياردوالر.
 وصل تعداد سكان مصر في الداخل في نوفمبر الماضي  96مميون نسمة.
 أفضل رئيس جمهورية سابق حكم مصر في رأي  %32من المصريين هو أنور السادات،
بينما ذكر  %26حسني مبارك و %25جمال عبد الناصر.
 المصريون سيتحركون داخل روسيا بين المدن التي سيمعب فيها الفريق المصري في كأس
العالم  3900كم حين المسافة بين القاهرة وموسكو  2900كم فقط.
 في بداية ديسمبر  2017مضى 500يوم عمى موافقة تشريعية البرلمان عمى تصعيد عمرو
الشوبكي وبطالن عضوية أحمد مرتضى عن دائرة الدقي والعجوزة ،وظل القرار غير منفذ.
 بمغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى لمصر  812.3دوالر فى الربع األخير من
السنة المالية  2016/2017بزيادة قدرها  %42عن نفس الفترة لمعام السابق.
لمحصول عمى مزيد من التفاصيل حول نتائج االستطالع أو رقم في حياتنا يمكن الرجوع لموقع
بصيرة اإللكتروني  www.baseera.com.egوبنك معمومات بصيرة
. www.baseeraibank.com
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