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 حول جراه مركز بصيرةأبيان صحفي حول استطالع الرأي الذي 

 الميندس شريف إسماعيل تقييم أداء رئيس الوزراء

 
% من 13بعد سنتين عمى تولي الميندس شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء 

  % ال يستطيعون تقييمو.13المصريين يرون أداءه جيد و

 

 

 

 

 

 

 

 

أجرى المركز  ،تولي الميندس شريف إسماعيل رئاسة مجمس الوزراءبمناسبة مرور عامين عمى 
العام )بصيرة( استطالعو الدوري حول تقييم أداء رئيس الوزراء، حيث يرصد المصري لبحوث الرأي 
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عمى توليو رئاسة مجمس سنتين  يين ألداء رئيس الوزراء بعد مرورىذا االستطالع تقييم المصر 
 .الوزراء

% يرون أن 24% من المصريين يرون أن أداء رئيس الوزراء جيد و13 أن وقد أظير االستطالع
وتعكس  تقييم أدائو. المصريين ال يستطيعون  % من13سئ بينما  % يرون أداءه30أداءه متوسط و

داء رئيس الوزراء مقارنة  بالنتائج التي تم رصدىا بعد سنة تقييم المصريين أل في ىذه النتائج تحسن
% 24أن أداءه جيد و يرون  % من المصريين24 حواليمن توليو رئاسة مجمس الوزراء حيث كان 

 % أجابوا بأنيم لم يستطيعوا التحديد.13سئ و كانوا يرونو% 31متوسط وكانوا يرونو 

% في المحافظات 21من من توليو الوزارة سنتين  بعد وترتفع نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيد
وفي المقابل تنخفض نسبة من  ،الوجو القبمي% في 13% في الوجو البحري و22الحضرية إلى 

% في الوجو 3و % في الوجو البحري 33 % في المحافظات الحضرية إلى31يرون أداءه سئ من 
أداء رئيس الوزراء مرتفع في المناطق الثالثة حيث تبمغ نسبتو م عمى تقيي . ويظل عدم القدرةالقبمي

وترتفع نسبة  % في الوجو القبمي.11% في الوجو البحري و18% في المحافظات الحضرية و14
% في الريف مقابل 11من يرون أداء رئيس الوزراء جيد في الريف عنيا في الحضر حيث تبمغ 

 % في الحضر.23

% بين الحاصمين عمى تعميم أقل من 14تنخفض نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيد من و 
% 3داءه سئ من ترتفع نسبة من يرون أ% بين الحاصمين عمى تعميم جامعي، بينما 28متوسط إلى 

 % بين الحاصمين عمى تعميم جامعي.20بين الحاصمين عمى تعميم أقل من متوسط إلى 

األعمى رضا عن أداء رئيس الوزراء حيث تبمغ نسبة من يرون أداءه جيد بين ويعد األكبر سنا  ىم 
 سنة. 22-38% بين الشباب في العمر من 21% مقابل 41سنة فأعمى  10من بمغوا 

مزيد من النتائج حول تقييم أداء رئيس الوزراء متاحة عمى بنك معمومات بصيرة  
www.baseeraibank.com 

 منيجية االستطالع:

إعماال  لمبدأ الشفافية والتزاما  بأخالقيات نشر االستطالعات يفصح المركز عن منيجية إجراء 
 االستطالع وىي كما يمي:
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باستخدام الياتف المنزلي والياتف المحمول عمى عينة احتمالية حجميا  ستطالعاالتم إجراء 
سنة فأكثر غطت كل محافظات الجميورية، وقد تمت  38مواطنا  في الفئة العمرية  3133

%، 43وبمغت نسبة االستجابة حوالي  .2033أغسطس  22إلى  21في الفترة من المقابالت 
  %.1ويقل ىامش الخطأ في النتائج عن 

مقابل  من أي جيةوقد تم تمويل االستطالع من الموارد الذاتية لبصيرة ولم يتمق المركز تمويل  
 .إجراء االستطالع

لمحصول عمى مزيد من التفاصيل حول النتائج والمنيجية المستخدمة أو لمحصول عمى العرض 
  www.baseera.com.egالبياني لمنتائج يمكن الرجوع لمموقع اإللكتروني 

http://www.baseera.com.eg/

