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   :حول  استطالع للرأي العام

التعديالت  األوضاع العامة، 
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 2022 يناير -كانون الثاني/31
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 استطالع للرأي العام:

 الدستورية، واإلجراءات الحكومية األوضاع العامة، التعديالت 

 ملزيد من املعلومات أو االستفسار ُيرجى االتصال بمركز الدراسات االستراتيجية على العنوان: 

 (962 6) 5355515فاكس:  -( 962  6) 5300100هاتف:  - دائرة استطالعات الرأي واملسوح امليدانية 

 

 

االستطالع تمثل وجهة نظر املستطلعين فقط، وال تمثل بالضرورة وجهة نظر املركز، أو  يرجى العلم بأن اآلراء الواردة في 

 الجامعة األردنية، أو العاملين فيهما. 
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 مقدمة 

 لعمل مركز الدراسات االستراتيجية بدراسة آراء املواطنين األردنيين حول 
ً
اللجنة امللكية لتحديث  مخرجات  استكماال

، قام مركز الدراسات  ، واالجراءات الحكومية االخيرةواملتعلقة بالتعديالت الدستورية املنظومة السياسية في األردن

- 15اسة في جميع مناطق اململكة على عينة وطنية ممثلة خالل الفترة من )االستراتيجية في الجامعة األردنية بتنفيذ در 

 (، حيث هدفت الدراسة الى:20/1/2022

 األوضاع العامة الراهنة   -1

 دورها في تطوير الحياة السياسية و مدى الرض ى عن التعديالت الدستورية  -2

 تصادية.مدى الرض ى عن القرارات الحكومية األخيرة املتعلقة بتحسين األوضاع االق -3
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 أبرز النتائج

 األوضاع العامة الراهنة 

% يعتقدون أنها تسير  62وثلث األردنيين فقط يعتقدون أن األمور في األردن تسير في االتجاه الصحيح   ❖

 في االتجاه الخاطئ. 

الفقر  و   البطالة ❖ نسب  وازدياد  عامة  بصفة  االقتصادية  األوضاع  تواجه  سوء  التي  املشكالت  اهم 

 نا.  وتفاقم الوضع الصحي املرتبط بفيروس كورو  املعيشة،ارتفاع األسعار وغالء  األردنيين، يليها

  أهم املشكالت السياسية التي تواجه والضغوط الخارجية على األردن  األوضاع اإلقليمية الغير مستقرة   ❖

 األردن.

بمهامه،   ❖ القيام  في  النواب  مجلس  اداء  القرارات وضعف  اتخاذ  في  والتخبط  الحكومي  االداء  ضعف 

 تشكل التحديات السياسية لألردنيين

 الدستور والتعديالت الدستورية 

% لم يسبق لهم  80أفادوا بأنهم اطلعوا على الدستور االردني او بعض مواده، و  فقط  خمس األردنيين ❖

 االطالع على الدستور األردني.

فقط عرفوا عن التعديالت الدستورية التي اوصت بها اللجنة امللكية لتحديث  %(  22خمس األردنيين ) ❖

 على هذه التعديالت.  % لم يعرفوا او يطلعوا78، ومجلس األمةاملنظومة السياسية والتي اقرها 

األردنيين ❖ التعديالت    %(51)  نصف  على  اطلعوا  الـ  )الدستورية  الذين  قليلة    %( 22من  معرفة  لديهم 

التي تم تعديلها على الدستور، و % ليس لديهم  15% لديهم معرفة متوسطة، و31باملواد الدستورية 

 معرفة على االطالق وانما فقط سمعوا عنها.  

%(  33الذين اطلعوا على التعديالت الدستورية راضون عن هذه التعديالت، و)%(  36ثلث األردنيين ) ❖

%( أن هذه  67، بينما يعتقد )يعتقدون انها ستؤدي الى احراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في األردن

 . التعديالت لن يكون لها أثر إيجابي في احراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في األردن
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ا ❖  " كلمة  عنوانالردنيات"  إضافة  كانت    الى  األردني  الدستور  من  الثاني  التي    أبرز الفصل  التعديالت 

%(، تليها التعديل املتعلق بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب  37عنها األردنيون )   سمع/عرف 

 %(. 6%(، ومن ثم تمكين املرأة ودعمها للقيام بدورها )14سنة )   25لسن 

❖ ( األردنيين  14يعتقد  من  هي  فقط  %(  دورهم  وتفعيل  الشباب  بتمكين  املتعلقة  التعديالت    أبرز ان 

%(، والتعديالت املتعلقة  13ردني، ومن ثم التعديالت املتعلقة بتمكين املرأة ) التعديالت على الدستور األ 

( وادارته  ومهامه  النواب  )6بمجلس  الوزراء  مجلس  بصالحيات  املتعلقة  والتعديالت   ،)%4  ،)%

 %(. 4والتعديالت املتعلقة بتمكين وحماية ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن )

الى عنوان الفصل الثاني من   ردنيات"أل ا  ن السبب الرئيس ي إلضافة كلمة "%( أ 25يعتقد ربع األردنيين ) ❖

%( يعتقدون ان هذه اإلضافة هي إلعطاء  12بين الرجل واملرأة، و) املساواةالدستور هو لتحقيق 

%( ال يعتقدون بوجود أسباب واضحة ملثل هذه  12إيجابية ومساواة للمرأة في الدستور األردني، و )

  .اإلضافة

، وكانت اعلى نسبة تأييد للمواد  مجلس االمةية األردنيين يؤيدون التعديالت الدستورية التي اقرها غالب ❖

املتعلقة بحماية حقوق األشخاص ذوي االعاقة، وتمكين املرأة والشباب، فيما كانت اقل نسبة تأييد  

  30بدال من    شمسية  سنة  25ليصبح  وية مجلس النواب  ضللمواد املتعلقة بتخفيض سن الترشح لع

، والفقرة املتعلقة بالسماح لرئيس الوزراء او الوزير او من ينوب عنهم في مخاطبة مجلس ي النواب  سنة

واالعيان، وتكليف الهيئة املستقلة لالنتخاب في النظر في طلبات تأسيس االحزاب السياسية ومتابعة  

 القانون.  ألحكامشؤونها وفقا  
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 نيمجلس االمن القومي األرد

 

% لم يعرفوا عن  86%( من األردنيين عرفوا عن تشكيل مجلس االمن القومي األردني، و14فقط ) ❖

، فيما ال يؤيد تشكيله  %(14الذين عرفوا عنه )من الـ  % من األردنيين56تشكيله، ويؤيد تشكيله 

 . الذين عرفوا عنه % من األردنيين30

 على الوالية العامة للحكومة  %( من األردنيين أن مجلس األمن 47يعتقد ) ❖
ً
القومي لن يؤثر سلبا

سيصادر الوالية العامة والصالحيات   %( أن مجلس االمن القومي 37وصالحياتها، فيما يعتقد )

 %( ال يعرفون. 16الدستورية للحكومة، و) 

 

 مجلس النواب والتعديالت الدستورية 

ثلثي ول التعديالت الدستورية، و نقاشات مجلس النواب حجميع  اتابعو األردنيين  فقط من%( 1) ❖

عوا  ب%( تا32%( لم يتابعوا نقاشات مجلس النواب حول التعديالت الدستوري، و)67األردنيين )

 من هذه النقاشات، و)
ّ
%( من الذين تابعوا نقاشات مجلس النواب حول التعديالت  28بعضا

 الدستورية. الدستورية راضون عن أداء املجلس في مناقشة التعديالت 

يعتقد ، و لن تحصن اإلصالحات السياسيةالدستورية ان التعديالت من األردنيين %( 44يعتقد ) ❖

%( من األردنيين أن التعديالت الدستورية ستحصن االصالحات السياسية من التدخالت األمنية  39)

 %( ال يعرفون. 17)ووتشجع املواطنين على االنخراط في املشاركة السياسية،  

املرحلة القادمة في األحزاب السياسية الجديدة هي التي سوف تقود من األردنيين يعتقدون أن %( 41) ❖

، ستقودها%( أن املرحلة القادمة 27الحياة السياسية األردنية، فيما يعتقد )
ً
و   أحزاب قائمة حاليا

 %( ال يعرفون. 32)
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 الحكومة والقرارات االقتصادية األخيرة 

اإلجراءات والقرارات الحكومية املرتبطة باإلصالح االقتصادي  فقط من األردنيين سمعوا عن  %(  15) ❖

من الذين سمعوا عن هذه القرارات  %(  38. ويعتقد )2022/ 9/1والتي تم اإلعالن عنها في مؤتمر صحفي في  

مواطنين، فيما  ان مثل هذه القرارات سوف تساهم في زيادة النمو وتحسن الوضع املعيش ي لل%(  15)من الـ  

 %( من األردنيين. 62ال يعتقد بذلك )

❖ ( الجمركية من  45يعتقد  فئاتها  الجمركية وتعديل  التعرفة  تعديل  أن  األردنيين  الى    11%( من    4فئة 

في السوق املحلية، فيما يعتقد   القوة الشرائية  في تعزيز  العامة    ان توحيد%  51فئات سيسهم  املرجعية 

ن من اختصاص دائرة الجمارك العامة فقط سيسهم في تسهيل تدفق البضائع  الرقابية على الحدود لتكو 

 وتنظيم دخولها لألردن. 

% من األردنيين ان قرار الحكومة في وضع سقوف سعرية لبعض البضائع سيسهم في حماية  47يعتقد   ❖

 املستهلك ويحقق العدالة بين التجار. 

لتحفيز القطاع   2022ن دينار من موازنة مليو   80%( يعتقدون أن تخصيص مبلغ 48نصف األردنيين ) ❖

 الخاص والتشغيل سيمكن القطاع الخاص من النمو وزيادة منافسته. 

❖ ( األردنيين  من نصف  املستفيدين  53أكثر  توسيع شرائح  على  قادرة  كانت  الحكومة  أن  يعتقدون   )%

 ورفع قدرة النظام الصحي.
ً
 واملؤمنين صحيا

برنام 57) ❖ أن  يعتقدون  األردنيين  من  الذين  %(  "استدامة"  وبرنامج  "حماية"  الضمان    أطلقهماج 

 االجتماعي ساهما في حماية سوق العمل ودعم العاملين خالل السنة املاضية. 

 

 لجنة تحديث القطاع العام 

%( من األردنيين سمعوا عن لجنة تحديث القطاع العام التي تم تشكيلها بتاريخ  7فقط ) ❖

عنها   %(. وحوالي نصف الذين سمعوا88الغالبية العظمى من األردنيين )، ولم يسمع عنها 2021/ 12/ 23

 %( يعتقدون أن هذه اللجنة ستنجح في تحديث القطاع العام. 52%( )7)من الـ 
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 الجداول واالشكال 

 

 بشكّلٍّ عام. هل تعتقد أن األمور في األردن تسير في االتجاه اإليجابي، أم السلبي؟

 

 جميع 
ً
ن االعتبار، ما هي برأيك أهم مشكلة تواجه األردن اليوم؟ آخذا    االمور بعي 

 
 النسبة  %

 42.9 ارتفاع نسب البطالة

 15.3 سوء االوضاع االقتصادية بصفة عامة

 11.4 ازدياد نسبة الفقر 

 9.2 ارتفاع االسعار وغالء المعيشة

 6.1 تفاقم الوضع الصحي وملف كورونا

 3.5 والواسطة والمحسوبية انتشار الفساد 

 3.2 )التعليم، النقل، المياه، الكهرباء(  تردي الخدمات العامة

 2.4 االصالحات السياسية الغير مكتملة

 1.8 انتشار المخدرات والجريمة 

 1.0 سوء االوضاع االجتماعية 

 3.3 ال أعرف 

 100.0 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

33, إيجابي

62, سلبي

رفض / ال أعرف

4, اإلجابة
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ي عىل الحكومة معالجتها بشكلما هي برأيك أهم مشكله سياسية تواجه 
   عاجل؟  األردن وينبغن

 
 النسبة  %

 13.0 المحيط الغير مستقر والضغوط الخارجية عىل االردن 

ي اتخاذ القرارات
 
 5.6 ضعف االداء الحكومي والتخبط ف

ي القيام بمهامه 
 
 5.6 ضعف اداء مجلس النواب ف

ي  وأثره تحديات اللجوء 
 
 5.4 عىل االقتصاد االردن

 3.8 الفساد والواسطة والمحسوبية 

 2.5 مشاكل اقتصادية واجتماعية

 0.8 المشاكل المرتبطة بالتعديالت الدستورية 

 20.7 ال يوجد مشاكل سياسية 

 0.8 أخرى 

 41.8 ال أعرف 

 100.0 المجموع 

 

 هل سبق واطلعت على الدستور األردني؟

 

  

20, نعم

80, ال



 

9 

 

امللكية لتحديث املنظومة السياسية والتي قام مجلس النواب بمناقشتها  قرأت/عرفت عن التعديالت الدستورية التي اوصت بها اللجنةهل 

 واقرارها؟

 

 

 هل لك ان تذكر لي 
ً
 %( 22من الـ)من هذه التعديالت املقترحة؟  أيا

  

 
 النسبة  %

ي من 
 37.0 الدستور إضافة كلمة االردنيات لعنوان الفصل الثان 

شح لعضوية مجلس النواب لسن    14.0 سنة   25تخفيض سن الير

 5.7 تمكير  المرأة ودعمها للقيام بدورها

شح...الخ(   3.0 تعديالت متعلقة بمجلس النواب )منع الجمع بير  عضوية المجلس ومنصب وزير، تخفيض سن الير

 2.3 تعديل مدة رئاسة مجلس النواب 

ي تأسيس مجلس االمن 
 2.0 القومي االردن 

ي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 
ي المساهمة ف

 
 1.0 تمكير  الشباب ف

 10.0 أخرى 

 25.0 ال أعرف 

 100.0 المجموع 

 

  

22, نعم

78, ال



 

10 

 

 %( 22من الـ) ما هي معرفتك باملواد التي تم تعديلها على الدستور؟

 

 %(22من الـ) اقرها مجلس النواب؟ التعديالت الدستورية التي بشكل عام، الى أي درجة انت راضٍّ عن 

 

  

3

31

51

15

41

معرفة كبيرة معرفة متوسطة معرفة قليلة ال يوجد معرفة على 

االطالق

%الوسط الحسابي 

4

29 28
30

9

36

راٍض الى درجة 

كبيرة

راٍض إلى درجة 

متوسطة

راٍض إلى درجة 

قليلة

غير راٍض على 

االطالق

رفض / ال أعرف

اإلجابة 

الوسط الحسابي

%
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 %(22من الـ) ملموس بالحياة السياسية في األردن؟ الى أي درجة تعتقد أن هذه التعديالت سوف تؤدي الى إحراز تقدم

 
 

 الى أي درجة تؤيد كال من التعديالت التالية
 

اؤيد 

 بشدة 

اعارض  اعارض أؤيد

 بشدة 

ال أعرف/  

 رفض اإلجابة

الوسط  

 الحسابي % 

 املجموع

إلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس األمة واملنصب 

 الوزاري 

32 38 13 5 12 71 100 

تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور ليصبح: )حقوق  

 األردنيين واألردنيات وواجباتهم(

22 45 17 9 7 62 100 

ح ملجلس النواب ليصبح 
ُّ
( سنة  25)تخفيض سّن الترش

 شمسية

20 34 23 20 3 52 100 

يحمي القانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويعزز 

مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة املختلفة، كما يحمي  

األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع  

 اإلساءة واالستغالل 

58 37 3 1 1 85 100 

للقيام بدور فاعل في بناء  تكفل الدولة تمكين املرأة ودعمها 

املجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل 

 واإلنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. 

48 42 5 3 2 80 100 

تكفل الدولة ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في  

املساهمة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم  والثقافية 

 وتعزيز قيم املواطنة والتسامح وسيادة القانون 

53 42 2 0 3 84 100 

تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأّي وزير منها إما بناء على  

طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد ال 

 %( من أعضاء مجلس النواب.25يقل عن )

15 51 14 5 15 63 100 

لرئيس الوزراء أو للوزير أو من ينوب عنهم حق الكالم في  

ي األعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر  مجلس َ

 األعضاء في مخاطبة املجلسين. 

12 49 19 9 11 57 100 

6

22
27

37

8

33

الى درجة كبيرة إلى درجة 

متوسطة

إلى درجة قليلة لن تحرز تقدم 

ملموس على 

اإلطالق

ال أعرف  الوسط الحسابي

%
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اؤيد 

 بشدة 

اعارض  اعارض أؤيد

 بشدة 

ال أعرف/  

 رفض اإلجابة

الوسط  

 الحسابي % 

 املجموع

يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي 

ذلك البيان خالل  مجلس نواب جديد وأن تطلب الثقة على 

 شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا املجلس.

15 61 9 3 12 66 100 

إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة باألكثرية املطلقة 

من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وال يجوز  

 تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها 

24 53 10 2 11 70 100 

النواب حق إحالة الوزير العامل إلى النيابة العامة ملجلس 

مع إبداء األسباب املبررة لذلك وال يصدر قرار اإلحالة إال  

 بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

28 55 6 2 9 74 100 

للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب  

الوزراء أو بقرار يتخذه ما  إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس 

%( من أعضاء أي من مجلس ي األعيان أو  25ال يقل عن )

النواب ويكون قرارها نافذ املفعول بعد نشره في الجريدة 

 الرسمية. 

18 52 7 2 21 69 100 

يقتصر حق الطعن املباشر في دستورية القوانين واألنظمة  

ال يقل ما  -النافذة لدى املحكمة الدستورية على كل من: أ

%( من أعضاء مجلس األعيان أو من أعضاء 25عن )

 مجلس الوزراء. -مجلس النواب. ب

16 44 15 4 21 64 100 

تكليف الهيئة املستقلة لالنتخاب النظر في طلبات تأسيس  

ا ألحكام القانون 
ً
 األحـزاب السياسيـــــــة ومتابعة شؤونها وفق

12 47 15 8 18 59 100 

النواب في بدء الدورة العادية رئيًسا له ملدة ينتخب مجلس 

سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه بدال من ان كانت  

 سنتين 

19 55 12 6 8 65 100 

تختص محكمة التمييز بدال من القضاء بحق الفصل في  

ا ألحكام القانون.
ً
 صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق

11 51 11 4 23 63 100 

عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل  يجوز ألي 

بكتاب يقدمه إلى رئيس املجلس وتعتبر االستقالة نافذة من 

تاريخ تقديمها، بدال من ان يتم عرضها على مجلس النواب  

افقة عليها.  للمو

18 51 13 7 11 63 100 

الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها قبل األشهر 

تسبق انتهاء مدة املجلس تستقيل خالل  األربعة األخيرة التي 

أسبوع من تاريخ الحل، وال يجوز تكليف رئيسها بتشكيل  

 الحكومة التي تليها.

14 52 11 4 19 65 100 
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 هل سمعت/عرفت عن تشكيل مجلس االمن القومي األردني؟ 

 

 %( 14من الـ) هل أنت مع تشكيل مجلس األمن القومي األردني؟

 

 %( 14من الـ)  :العبارتين التاليتين يمثل رأيكأي من 

  

14, سمعت

84, لم اسمع

2, ال أعرف 

30, ال أؤيد56, أؤيد

رفض / ال أعرف

14, اإلجابة

47

37

16

 على الوالية
ً
العامة مجلس األمن القومي لن يؤثر سلبا

للحكومة وصالحي

مجلس األمن القومي سيصادر الوالية العامة 

والصالحيات الدستورية للح

رفض اإلجابة/ ال أعرف
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 هل تابعت نقاشات مجلس النواب حول التعديالت الدستورية؟

 

 %(33من الـ) الدستورية؟ الى أي درجة انت راض عن أداء مجلس النواب في مناقشة التعديالت

 

 أعتقد أن التعديل الدستوري األكثر أهمية هو..... 

 
 

 
 النسبة  %

 14.2 التعديالت المتعلقة بتمكير  الشباب وتفعيل دورهم 

 13.0 التعديالت المتعلقة بتمكير  المرأة 

 6.0 وادارته  ومهامهالتعديالت المتعلقة بمجلس النواب 

 3.8 التعديالت المتعلقة بصالحيات مجلس الوزراء 

 3.6 السنالتعديالت المتعلقة بتمكير  وحماية ذوي االحتياجات الخاصة وكبار 

 1.3 التعديالت المتعلقة بقانون االحزاب

ي 
 0.8 التعديالت المتعلقة بتأسيس مجلس االمن القومي االردن 

 3.8 التعديالت االخرى 

 10.3 ال يوجد 

 43.2 ال أعرف 

 100.0 المجموع 

1

32

67

0

نعم، جميعها نعم، بعض منها قال، ال اتابعها على االطال  رفض اإلجابة/ ال اعرف

1

27
22

47

2

28

رةراض بدرجة كبي راض بدرجة 

متوسطة

ةراض بدرجة قليل غير راض على 

االطالق

رفض / ال اعرف

اإلجابة

الوسط الحسابي

%
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 املواطنين على االنخراط في املشاركة السياسية؟ التدخالت األمنية وتشجع  هل ستحصن/تحمي التعديالت الدستورية االصالحات السياسية من

 

املادة، هل   الى نص "االردنيات " تعديل الفصل الثاني من الدستور بإضافة كلمة  حصل الكثير من الجدل والنقاش الحاد بين النواب حول مقترح

 تعديل سمعت عن هذا ال

 

 %(58من الـ) عنوان الفصل الثاني من الدستور؟باعتقادك، ما هو السبب الرئيس ي إلضافة كلمة " االردنيات" الى 
  

 
 النسبة  %

 24.8 تحقيق التساوي بير  الرجل والمرأة

 12.2 ال يوجد اسباب واضحة 

ي الدستور 
 
 11.8 اضافة ايجابية ومساواة للمرأة ف

 6.1 بناء عىل طلبات اصالحية خارجية واتفاقات دولية 

ي وتفرقته 
 4.1 تفكيك المجتمع االردن 

 2.7 أخرى 

 38.3 ال أعرف 

 100.0 المجموع 

39, نعم

44, ال

رفض / ال اعرف

17, اإلجابة

58, سمعت

38, ال، لم اسمع

4, رفض اإلجابة/ ال اعرف
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  هل تعتقد أن املرحلة القادمة ستقودها أحزاب قائمة أم أحزاب
ً
 .تتشكل حديثا

 

(، جملة من اإلجراءات والقرارات الحكومية 2022/ 9/1الذي تم عقده في ) أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في املؤتمر الصحفي

 قتصادي باإلصالح اال املرتبطة

 

 %( 15من الـ) االقتصادي على املواطن؟ ما هو رأيك بهذه اإلجراءات والقرارات من ناحية تأثيرها

 

27

41

32

 
ً
أحزاب قائمة حاليا

أحزاب سوف تتشكل في املرحلة املقبلة

رفض اإلجابة/ ال اعرف

,  سمعت

15

84, لم اسمع

1, رفض اإلجابة 

11

35

23

31

2

42

ستحسن من 

الوضع 

االقتصادي 

بدرجة كبيرة

ستحسن من 

الوضع 

االقتصادي 

بدرجة متوسطة

ستحسن من 

الوضع 

االقتصادي 

بدرجة قليلة

لن تحسن من 

الوضع 

االقتصادي على

االطالق

ال اعرف  الوسط الحسابي

%
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 سوف تساهم في زيادة النمو وتحسين الوضع املعيش ي للمواطنين؟  هل تعتقد أن اإلجراءات والقرارات الحكومية املتعلقة باالقتصاد

 

فئات سيسهم في تعزيز القوة الشرائية في السوق    4فئة الى  11الجمركية من  تعديل التعرفة الجمركية وتعديل فئاتهاالى اي درجة تعتقد ان 

 املحلية؟

 

الحدود لتكون من اختصاص دائرة الجمارك العامة فقط سيسهم في تسهيل تدفق   الى أي درجة تعتقد ان توحيد املرجعية العامة الرقابية على

 دخولها وتنظيم   البضائع

 

  

5

36

16

33

10

38

ستساهم بدرجة 

كبيرة

ستساهم بدرجة 

متوسطة

ستساهم بدرجة 

قليلة

لن تساهم على 

االطالق

رفض / ال أعرف

اإلجابة

الوسط الحسابي

%

6

37

14

23
20

45

سيسهم بشكل 

كبير

سيسهم بشكل 

متوسط

سيسهم بشكل 

قليل

لن يسهم على 

االطالق

رفض / ال أعرف

اإلجابة

الوسط الحسابي

%

11

40

15
18 16

51

سيسهم بشكل 

كبير

سيسهم بشكل 

متوسط

سيسهم بشكل 

قليل

لن يسهم على 

االطالق

رفض / ال أعرف

اإلجابة

الوسط الحسابي

%
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 سعرية لبعض البضائع، الى أي درجة تعتقد
ً
 ان ذلك سيسهم في حماية جيب املستهلك ويحقق العدالة للتجار؟  وضعت الحكومة سقوفا

 

الخاص والتشغيل، الى أي درجة سيمكن ذلك القطاع الخاص من النمو   لتحفيز القطاع 2022مليون دينار من موازنة  80خصصت الحكومة 

 دفع عجلة االقتصاد بهدف  ستهوزيادة مناف

 

 ورفع قدرة النظام الصحي خالل العام املاض ي؟  الى أي درجة كانت الحكومة قادرة على توسيع شرائح املستفيدين
ً
 واملؤمنين صحيا

 

  

11

39

20
23

7

47

سيسهم بشكل 

كبير

سيسهم بشكل 

متوسط

سيسهم بشكل 

قليل

لن يسهم على 

االطالق

رفض / ال أعرف

اإلجابة

الوسط الحسابي

%

12

37

18 21

12

48

يرةسيمكنه بدرجة كب سيمكنه بدرجة 

متوسطة

سيمكنه بدرجة 

قليلة

لن يمكنه على 

االطالق

رفض / ال أعرف

اإلجابة

%الوسط الحسابي 

13

43

23

14

7

53

كانت قادرة بدرجة 

كبيرة

كانت قادرة بدرجة 

متوسطة

كانت قادرة بدرجة 

قليلة

لم تكن قادرة على 

االطالق

ةرفض اإلجاب/ ال أعرف %الوسط الحسابي 
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العاملين خالل  مل ودعمالذين أطلقهما الضمان االجتماعي ساهما في حماية سوق الع "استدامة“ وبرنامج "حماية" الى إي درجة تعتقد ان برنامج

 ياملاض  العام

 

 العام، برئاسة رئيس الوزراء، هل سمعت/عرفت عن هذه اللجنة؟  عن تشكيل لجنة لتحديث القطاع 23/12/2021أعلنت الحكومة في 

 

 %( 7من الـ) )الحكومي(؟ القطاع العام تحديثهل تعتقد أن اللجنة سوف تنجح في 

 

12

39

15
10

23

57

بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة لم يساهما على 

االطالق

رفض / ال أعرف

اإلجابة

الوسط الحسابي

%

7, سمعت

88, لم اسمع

رفض / ال أعرف

5, اإلجابة

52, ستنجح
36, لن تنجح

13, ال أعرف 


