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المقدمة
أيام رمضان ليست مثل أي وقت آخر من العام.. إنه موسم التحول الذي يغير سلوكيات ومواقف 

العديـــد من األشـــخاص، يعيشـــه نحو 2 مليار شـــخص حول العالـــم، أي ما يقرب من ربع ســـكان 

الكوكب.

يأتي رمضـــان حامًال التغيير, حيـــث تتغير عادات وســـلوكيات ونمط حياة األفـــراد فيه، وذلك ما 

أكدته اإلحصائيات الصادرة حول مستخدمي وســـائل التواصل االجتماعي وتطبيقات المحمول 

في الشرق األوسط لموسم رمضان 2021م مقارنة بالموسم السابق له. 

ولفهم ســـلوكيات األشخاص في شـــهر رمضان أو الذين يتســـوقون خالل أيامه، كلف فيسبوك 

شـــركة األبحاث YouGov  بإجراء اســـتطالع على 18,113 شـــخًصا بالًغا للفتـــرة (13 مايو 03- يونيو 

2021)، أي بعـــد رمضان وعيـــد الفطر، حيث تم إجـــراء حوالي 1,500 مقابلة فـــي 12 دولة، منها: 

السعودية، مصر، إندونيسيا، مصر، تركيا، اإلمارات، ماليزيا، نيجيريا، وغيرهم.. مع تمثيل كل عينة 

على المســـتوى الوطني للبالغين عبر اإلنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاًما بناًء على 

العمر والجنس والمنطقة في ذلك السوق.

يستكشـــف التقرير التفاعلي التالي تغيرات سلوكيات وتوجهات المسوقين والمتسوقين خالل 

شـــهر رمضان؛ وذلك عبر اســـتطالع رأي غطى من خالله عدة موضوعـــات، مثل: تغير نمط تفكير 

المتســـوقين خالل شـــهر رمضان، ورغبتهم في الحصول على محتوى تســـويقي شامل ومعبر، 

ولفت إلى أهمية انتباه العالمات التجارية لالنخراط في األنشطة الرمضانية كطريقة للتعبير عن 

االنتمـــاء والرغبـــة فـــي رد الجميل، ويســـلط الضوء على ســـلوك المســـتهلكين داخل الســـوق 

الســـعودي، للوقوف على أهم مؤشـــرات قـــراءة وفهم تفكيرهم وذهنيتهـــم بخصوص عملية 

التســـوق، وذلك باختالف أجناســـهم وأعمارهم وديموغرافيتهم، وذلك عبر استطالع رأي ُأجري 

على 1519 شـــخًصا داخل الســـعودية تزيد أعمارهم عن 18 عام، خالل الفتـــرة من 13 مايو حتى 3 

يونيو 2021.

وفي النهاية نسترشـــد بأبرز االتجاهات المتوقعة لرمضان 2022 في عادات التســـوق واستخدام 

الهاتف عبر دراسة مسحية أجرتها شـــركة Ad Colony لتجارب الجوال بالتعاون مع شركة األبحاث 

اإلنجليزيـــة globalwebindex، باعتبارهـــا دليَال للموســـوقين لبناء الخطط المســـتقبلية الفعالة 

داخل مجتمعنا.
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فـــي هذا التقريـــر نتناول أحد أهم مواســـم العام التجارية، شـــهر رمضان 
المبارك، حين يصبح الهاتف الجوال همزة الوصل األهم بين المســـتهلك 

وأغلب السلع والخدمات.

عبر عدد من المحاور، نرســـُم خارطة لسلوك المســـتهلكين خالل الشهر 
الُمعّظم، بالنسب المئوية الدقيقة، والجداول اإلحصائية بالغة التفصيل، 
في الشرق األوسط عموًما، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص.

إليكم ملخًصا لبعض أهم ما جاء في تقريرنا من أرقام ونسب

أهم إحصـــــــائيات الشرق 
األوسط وشـــمال إفريقيا 

لموســـــــــــم رمضان 

2021
المحتـــــوى المرئـــيتحميل التطبـــيقات

مليـــــــون

االنطباعات حول المحتوى

21% 72% 
من المستخدمين حملوا 
تطبيقات بث الفيديو في 
رمضان، لتكون التطبيقات 
األكثر تحميًال في رمضان

مشاهـــــــــــــــــدة عــــلــى 
يوتيـــــــــوب لقـــــــنــــوات 
وفيديوهات التـــــــــــالوة 
المباشرة للقرآن الكــــريم 
في اليـــــــوم األول مــــــن 

رمضـــــــــــان فقط

من الجمهور لديهم انطباع 
سلبي عن اإلعالنات في 

شهـــــــر رمضان
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الموضـوعـات األكثــــر شيوًعا في التقييم

انطباعات الجمهور حول اإلعالنات

االهتــــــــمــــام 
حسب النــــــــوع

41% 

28% 72% 

48% 

63% 

80% 

24% 

ردود فعل عامة 
(إعجاب، عدم إعجاب)

19% 

45% 39% 

أداء المـــــمثـــلين

26% 
 أحداث المسلسالت

من إجمالي الحديث عن المسلسالت 
جرى على منصة فــــــــيس بوك، في 
حين مثل حجم الحديــــث على تويتر 

%2 فقط من اإلجمالي

13
ضعًفا نسبة االرتفاع في البحث عن 
اإلعالنات عـــــــــــام 2021 مقــــــارنــــة

 بعــــــــــــــــام 2020

من الذكـــــور

يهتمون بالمسلسالت التلفزيونية

من اإلنـــــــاث

الــــــــــدولــة 
األعــــــــلــى 
نشــاًطـا في 
المحـــــتـوى 
المـــــــــــرئي

اإلعـــــــــــــــــــالناتمنصات التواصل االجتماعي

تتربع مصر على قمة الدول في المنصات 

لكن السعودية  لها السبق 
في البرامج التليفزيونية

المسلسالت التليفزيونيةحسب الطلب

سلبــــــــــــــــي إيجابــــــــــــــــي 
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Unilever ST. Ives

300%270%
نسبة زيادة مبيعات 

مستحضرات الوجه في 
السعودية

نسبة زيــــــــادة مبيـــــعات 
مستحضرات الوجه فــــي 

اإلمـــــــــــــــــارات

290%30%
نسبة االرتفاع في الوقت الذي 
يقضيه المستخدم على موقع 
الشركة نتيجة الحملة اإلعالنية

من األشخاص الذين تفاعلوا مع 
الحملة اشتركــــــــوا بـــقـــــســـم 

الوصفات في الموقع

نســـــــتـــــلــــــه

سفــــن أب مصـر

 الشرق األوسط

نماذج لحمــــالت إعالنية ناجحـــة لعدد 
من الشـــركــات فــــي رمضان

2.8
ارتفــــــــع تفضـــــــيـــــــــل
 العالمة التجـــــــــــارية بـ

نقـــــطة 
5.4

تحســـــــــن الــــوعــــي
 بالحملة بمـــــــــــــقدار

نقـــــطة 



50%

77%

34%

70%

85%75%50%

نمط الحياة في رمضان 

العطـــــاء في رمضان 

من المشاركين في الدراسة يعكفون على 
محاولة التكيف مع روتين رمضان خالل النصف 

األول من الشهر

من المشاركين في الدراسة 
يتبرعون بالمال للجمعيــــــات 
الخيرية خالل شهر رمــــــضان

من المشاركين في الدراسة 
يشاهدون مقاطع الفيديو التي 

ينشرها المؤثرون

32%
من المشاركين في الدراسة 

يشاهدون مقاطع الفيديو التي 
ينشرها المشاهير

57%
من المشاركين في الدراسة يزيد 
اهتمامهم بالعالمة التجارية بعد 

التعرف على ممارساتها الخيرية

44%
يميلــــــون إلـــــى خدمة المجتمــــــــع عن طــــريــــق التطــــوع أو التــــــبرع فــــي النــــصف الثاني

تفضيـــــالت المحتــــوى

تفضيـــــالت المحتــــوى

التخطـــيط 
للتســــــوق

سلوك المستهلكين 
خالل رمضان 2021
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األسبوع الثاني والــــثالث 
من رمضان همــــا الـوقت 
األعــــــــــلـــــى للشــــــــراء 

في رمضان

مـــــــــن المشاركيــــــن في 
الدراســـــــــــة تعـــرفوا على 
الشركات من خالل إعالنات 

فيس بوك وإنستجرام

من المشــــــــــاركين في 
الدراسة اكتشـفوا منتًجا 
جديًدا عند التــــسوق عبر 

اإلنــــــــــــــترنت

ممن قامــــوا باكتشاف 
منتـــــــــجـــــات جــديدة، 
اشتروها بالــــــــــــــفعل

من المشـــاركين في الدراســـة 
كـــــــــان التســـوق اإللكترونـــي 
في  للتسوق  األولى  وجهتهم 

بداية رمضان 



 يبحثون عن مشترياتهم 91%
إلكترونًيا

باتوا يجدون الجوال أكثر أماًنا 68%
من المتجر

يميلون للتسوق عبر اإلنترنت 68%
كونه الوسيلة األكثر سهولة

91%
من المتسوقين من الخارج قالوا إن 

إنفاقهم زاد مقارنة بالسنوات السابقة 

30%
من المتسوقين أنفقوا نفس المبلغ 

الذي ينفقونه كل سنة

5%
من المشاركين في الدراسة جربوا 

التسوق من خارج بلدهم للمرة األولى 
هذا العام

األشـــخاص المهتمون بشـــراء البضائع 
االســـتهالكية مـــن أكثر الفئـــات زيارة 
للمتاجر الســـتلهام أفكار لمشترياتهم 

خالل رمضان

األشـــخاص المهـــــتمــــــــون بالتقنيـــة 
الفئـــات زيارة  واالتصـــاالت مـــن أكثـــر 
للمواقع اإللكترونية الســـتلهام أفكار 

لمشترياتهم خالل رمضان

سلوكــــــيــــــــات 
البحث والشــــراء

سلوكيات التسوق حسب الفئة

المتســــوقــــــون عبـــر الحدود
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السلوك المتوقع للمستهلك السعودي

مـن المشاركين فــــي الدراسة 
يستخدمـــــــــــون هــــــواتفهــم 
فــــي ألعــــــــــــاب الجـــــــــــــــوال 
و%46 ينــــــوون االستمـــــــــرار 

خالل رمضان 

مــن المستهلكين المشاركين 
فـــي الدراسة ينـــوون التسوق 
عبــــــــر أحد إعالنات الجوال حال 
كــــــان المنتج مميًزا ومتوافًقا 

مع متطلباتهم 

77%76%

مــن المستهلكين ينوون زيارة 
المتاجـــر لشراء المنتجات في 

رمضان، في مقابل 47% 
كانــوا أكثر ميًال لإلنترنت

مـــــــن المشاركيـــــــن بالدراسة 
ينـــــــوون الطبخ بالمنــــــــــــــــزل 
وعـــــــــــــــدم االعتمــــــــــــــــــــــاد 

على المطاعم

52%75%

في رمضان 2022



أهــم إحصائيات 
الشـرق األوسط

 لموسـم رمضان 2021
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تحميل التطبيقات
الترفيهيـــة، وبخاصة  التطبيقـــات  تســـتحوذ 
تطبيقات بث الفيديو، على النصيب األكبر من 
اهتمام المستخدمين، فخالل رمضان 2021، 

جاءت التطبيقات األعلى تحميال كالتالي:

تطبيـــــــــقــــــات 
بث الفيديـــو

نسبة الزيـــــــــاراتنسبـــــة التحميـــــــل

21%
13.5%14.1%6.2%

الصحة والجمال 
واللياقة البدنية

18%

وصـــــــفـــــــات
 الطــــــــــعــــام

15%

األلعـــــــــــاب

13%
13.5%12.6%19%

التســـــــــوق

10.6%

توصيـــــــــــــــل
 الطــــــــعـــــام

4.8%

يرتفع متوسط زيارات تطبيقات طلبات الطعام والمشروبات خالل األسبوع األخير من
رمضان بـ %7، مقارنة باألسبوع األول.

المحتوى المرئي

سلبيات منصات بث الفيديو التي 
لفت لها المستخدمون

17.5
 مليون مشاهدة

التـــالوة  لقنـــوات وفيديوهـــات  علـــى يوتيـــوب 
المباشـــرة للقرآن الكريم، وذلك خالل اليوم األول 

من رمضان فقط.

عدم إتاحة 
المحتوى

معوقات أثناء
 تسجيل االشتراك

عدم االستجابة
 بالـــــــــــــــــــرد

مشاكل بواجهة
 التطبيق أو الموقع

أخــــــــرى اإلعـــــــــالنات

28%22%19%15%11%5%

9:41



CMYK 52/0/37/0
RGB 121/202/179
HEX #79cab3
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االنطباعات حول المحتوى

الموضوعات األكثر شيوًعا

72%28%
سلبــــــــــــي

أحداث المسلسالتردود الفعل العامة

إيجــــــــــابيسلـــــــــــــبيمحـــــــــــايد

إيجابــــــــــــي

المسلسالت  14% 23% 63%
التلفزيونية

االهتمام حـــســــب النوع

41%26%
التـــــمثــــيــل

19%

نهايات المسلسالت

5%
المـــــــفــاضـــلـــة

4%

المسلسالت الرمضـــــانية

الذكور

منصــــات المحــــتوىاإلعــــــــــــــــــالنــــــــــــــاتالبــــــرامج التلـــفــزيـونية

غير معروفاإلناث

45%39%

16%

52%33%

15%

48%37%

15%

41%27%

32%



النشاط حسب الدول

تحليل المحتوى حسب االهتمام
 على منصات التواصل االجتماعي

مصـــــــــــر

السعودية

المسلسالت الرمضـــــانية

البــــــرامج التلـــفــزيـونية

اإلعــــــــــــــــــالنــــــــــــــات

منصات البث حسب الطلب

12

سيطــــــرت السعــــوديـــــــة عــــلى البرامج التلفزيونية المقدمة خالل رمضان 2021 

البرامج التلفزيونيةالمسلسالت التلفزيونيةالمنصات حسب الطلبالدولة

57%48%24%
21%25%63%

%3%8%6الكــــــــويت
--%5اإلمـــــــارات
%3لبـــنــــــــــــان

80%9%8%2%1%

84%10%3%1%2%

69%20%5%4%2%

67%19%12%2%-

--

%

اإلعالنــــــــات

ضعــــــــــف 
13
75

هو حجم البحث عن إعالنات العالمات 
التجـــــاريــة خالل رمضان 2021، مقارنة

 بـ 2020.

تـــم  الـــذي  الفيديـــو  محتـــوى  مـــن 
مشاهدته على يوتيوب في اإلمارات، 
الســـعودية، ومصر تمثـــل في إعالنات 

العالمات التجارية
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تجارب رائدة لعدد من العالمات 
التجارية خالل شهر رمضان 

Unilever St Ives

نتائــــج الحملـــة

عالمة تجارية متخصصة في منتجات العناية
بالجسم والبشرة

استخدام ماسينجر وفالتر انســـتقرام لزيادة الوعي بالعالمة التجارية، 
وبالتالي زيادة المبيعات.

St Ives للوصول إلى جمهورها في السعودية واإلمارات، اتجهت
 إلى فيسبوك وانستقرام.  

استـــخـــــــدام مــــــــواد إعالنية تمثــــــل نمط حيــــــــــاة المستهلك، باإلضافة 
لرسائل قوية للعالمة التجــــــــــــارية. 

حث المتابعين إلى مشاركة معلومات عن بشرتهم عبر محادثات ماسينجر، إذ 
ُطرح عليهم أســـئلة حول نوع بشـــرتهم، مثـــل ما إذا كانت جافـــة أو دهنية، 
ومخاوفهم، مثل حب الشبـــــــــاب أو المــــلمس غيـــــر المتســــاوي، وعلــــى 

أساس إجابتاهم يتم ترشيح منتج يتناسب معهم. 

تشـــجيع األشـــخاص على تجربة فلتر كاميرا في إنســـتقرام، حيث أنشأ فلتر 
 St Ives ليوفر تجربـــة افتراضية لتنظيف منتجات ،(AR) بتقنيـــة الواقع المعزز

للبشرة.

علـــى  اإلقبـــال  ارتفـــاع 
بـ  التجــــــارية  العــــــــالمة 

4.7 نقــــــــطة

تذكـــر  درجـــة  ارتفـــاع 
اإلعالن بـ 14 نقطة

مــــــــبـــيــــعـات  زيـــــــــادة 
في  الوجــــه  مستحضرات 

السعودية 3 مــــــــــرات

مبــــــيـــعـــات  زيــــــــــادة 
في  الوجه  مستحضرات 

اإلمارات 2.7 مـــــرة
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35%

الشرق األوسط

مـــن األشـــخاص تفاعلـــوا مع 
الروبوت خالل أكثر من جلسة

30%
من األشـــخاص الذين تفاعلوا 
مـــع الروبـــوت اشـــتركوا في 

قسم الوصفات

نستــــله

زيادة الوعي بالعالمة التجارية خالل شـــهر 
رمـــضــــــــان باســـتـــخـــــدام روبــوت مفيــــد

.Messenger لبرنامج

قررت شركة نستله إنشـــاء روبوت على ماسينجر لمساعدة األشـــخاص في تلبية احتياجاتهم 
خالل فترة رمضان، من خالل اقتراح منتجات مفيدة وتوفير معلومات مفيدة.

وكانت من خالل إنشـــاء روبـــوت ثنائي اللغة يتواصل باللغتين اإلنجليزيـــة أو العربية بناًء على 
موقع الشخص. 

يمكـــن للناس طرح أســـئلة بســـيطة عبر خمـــس فئات: أفـــكار الطعام، ومعلومـــات عامة عن 
رمضان، والصحة والعافية، وأفكار للترفيه والهدايا. 

يمكن للروبوت اقتراح األفكار والمنتجات ذات الصلة بســـهولة، على ســـبيل المثال، إذا سئلت 
عما يجب تحضيره لإلفطار أو السحور أو الوجبات الخفيفة، فيمكنه توجيه الناس إلى العالمات 

 .Nestlé Sweetened Condensed Milk أو Maggi التجارية المختلفة مثل

يمكـــن أيًضا االشـــتراك في إشـــعارات الطعـــام اليومية، كذلـــك تقديم اقتراحـــات الهدايا من 
 .Nestlé Dolce Gustoو Nespresso

يمكن لألشخاص أيًضا مشاركة بطاقة تهنئة مخصصة مع أصدقائهم على ماسينجر باستخدام 
الروبوت. 

قام الروبوت الخاص بماســـنجر بالتقاط البيانات األساســـية للطرف األول، مما ســـمح لشـــركة 
Nestle بالوصول إلى عمالئها بشكل أفضل في الحمالت المستقبلية.

نتائــــج الحملـــة
ارتفاع الوقت الذي يقضيه المستخدم على موقع الشركة 2.9 مرة
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سفن أب مصر
تـــم إطـــالق حملـــة "Up with Food7" في شـــهر 
رمضان، عندما يتجمع النـــاس لقضاء بعض الوقت 

مع العائلة أو األصدقاء. 

ابتكـــرت ســـفن أب إعالنـــات فيديـــو جذابـــة على 
فيســـبوك وانســـتقرام، مع صـــور لذيـــذة للطعام 
مدعومة بأغاني ممتعة وظهور ألحد المشـــاهير 

المصريين. 

احتوت إعالنات الفيديو على تفاصيل حول كيفية 
الحصول على خصم بنسبة ٪75 على التوصيل من 
منصـــة "أطلـــب" إحدى منصـــات توصيـــل الطعام 

الرقمية الرائدة في المنطقة.

وذلك من خالل نســـخ قسيمة عند شراء سفن أب 
يتم إرســـال رقم القســـيمة إلى روبوت ماســـينجر 
لتحصـــل على خصـــم %75 عند طلـــب الطعام من 

خالل أطلب.

أثبتت حملة سفن أب في مصر أنها أكثر شعبية مما كانت الشركة 
تأمل، إذ كان من المخطط أن تستمر الحملة لمدة أسبوعين، ولكن 

تم استخدام جميع القسائم في غضون ثالثة أيام. 

عملية استرداد للقسائم

نسبة التحسن في الوعي 
خالل الحملة

نسبة تحســــيــن فـي
تذكر اإلعــــــــــــــــــــالن 

ارتفـــــــــــاع تفضــــــــيـــــــــــل 
العـــــالمة التجــــاريــــة

500,000

5.42.8
درجــــــــة

نقـــــــــطة

20

نتائــــج الحملـــة



الــــــدراسة المــسحية 
لسلوك المستهلكين

 خالل رمضان 

2021



50%

45%

43%
41%

49%55%

رمضان أكثر من لحظة، إنه موسم تحويلي يستمر 
ثمانية أسابيع، من الفترة التي تسبق شهر رمضان 

وحتى عيد الفطر، حيث تتغير سلوكيات التسوق
 طوال الوقت. 

فترة للتأمـــــــــــل والصـــــــالة والعطاء وفعل الخير،
باإلضافة إلـــى أنه وقت لالحتفـــال وتقديم الهدايا 

والتواصل مع األهل واألصدقاء.

خـــالل الوباء، لعبـــت التكنولوجيـــا دوًرا حيوًيا في تمكين الناس مـــن التواصل مع 
األهل واألصدقاء طوال شهر رمضان.

اهتمت النســـبة األكبر من المســـتهلكين خالل النصف األول من رمضان، بأنشطة 
تتعلق بالتكيف مع نمط الشهر الكريم عند جميع الفئات. 

على المســـتوى األجيال كان جيل األلفية أكثر األجيال أنشطة تتعلق بالتكيف مع 
نمط الشهر الكريم.

وعلى مســـتوى النوع تفوق الذكور عن اإلناث في ارتباط تحسين الذات باألنشطة 
الرمضانيـــة، وفـــي المقابـــل اإلناث تفوقـــن في االهتمـــام باألنشـــطة المرتبطة 

بالعبادات وممارستها عن الذكور.

 .X بتحسين ذاتهم في رمضان، مقارنًة بجيل Z أيًضا انخفض اهتمام جيل

نمط الحياة 

أي من األنشطة التالية تربطها 
أكثر بالنصف األول من رمضان؟

17

20
2139%49%

42%45%

42%40%

45%54%48%49%

44%49%42%44%

45%41%43%42%

37%42%44%41%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط األنشطـــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

التكيــــــف مع الــروتين 
الجديد للشــــــــــهر

الصالة والعبـــــــــــــــادة

التأمل وتصفية الذهن

تحسيـــــــــــــن الــــــــذات
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51%

44%

38%
36%

51%56%

أي من األنشطة التالية تربطها أكثر بالنصف الثاني من رمضان؟

أي من األنشطة التالية تربطها بها أكثر بعيد الفطر؟

20
2147%44%

39%36%

37%36%

52%50%52%53%

46%45%44%46%

44%40%33%39%

38%39%33%38%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط األنشطـــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

وقــــــــــت التفكيـــــر
 الروحـــــــي

خدمــــة المجتـــمع 
(التبرع، التطوع، وغيرها)

التسوق في المتاجر

التسوق عبر االنترنت

67%

67%

63%
43%

37%
20%
17%

63%71%
20
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63%72%

62%67%

38%48%

65%68%69%67%

63%69%67%67%

61%60%66%63%

41%43%44%43%

38%38%33%39%36%36%

25%13%18%16%26%21%

19%13%16%16%17%16%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط األنشطـــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

االحتــــــــــــــفـــــــــــال

ارتــــــــداء المـــــالبس 
األنيـــــــــــــــــــقة

تقــــــــــديــــم الهــــدايا 
لألصدقاء والعـــــائلة

تـــــــــــــزيــــــــــــــــيــــــــن
 المـــــــــــــــــــــنــــــــــــــزل

التواصل مع األصدقاء 
والعـــــــــــــائـــــــــــــــــــلة

إعداد الطعام في المنزل 
لألصدقاء والعائلة

خدمة المجتمع (التبرع، 
التطوع، وغيرها)

خالل النصف الثاني من رمضان، كانت الغلبة لألنشطة المتعلقة بالتأمل والتفكير، وخدمة المجتمع.      

كانـــت األنشـــطة األكثر ارتباًطـــا بأيام عيد الفطـــر تتمحور حول االحتفـــال والتأنق بالمالبـــس الجديدة 
وتقديم الهدايا.

على مســـتوى النوع اهتمت اإلناث أكثر من الذكور باالحتفال والتأنـــق وتقديم الهدايا، وفي المقابل 
أهتم الذكور أكثر من اإلناث بخدمة المجتمع وإعداد الطعام مع األصدقاء والعائلة. 

على المستوى األجيال كان جيل األلفية أكثر األجيال أنشطة تتعلق بالتكيف مع نمط الشهر الكريم.

انخفض حرص أبناء الجيل X على التسوق خالل النصف الثاني من الشهر سواء في المتاجر أو إلكترونًيا، 
 .Zفي حين ارتفعت النسبة في جيلي األلفية و

وعلى مستوى النوع تفوق الذكور في خدمة المجتمع والعمل التطوعي، والتسوق، وتفوقت اإلناث
  في اهتمامهم بممارسة التأمل والتفكير في تلك الفترة من الشهر. 
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التبرع بالمال واألشياء كان أكثر األنشطة التي لجئ لها المستهلكين في مجال التطوع وعمل الخير. 

علــــــــى مستــــــــــوى النـــــــــــــوع ارتفــــــعت نسبــــــــــــــة الذكــــــــــور المتبــــــــــرعيـــــــــــــن عـــــن اإلناث

أما بالنسبة لألجيال فانخفضت نسب أبناء جيل X في أنشطة التطوع وعمل الخير كافة، وفي المقابل ارتفعت 
نسبة أبناء جيل Z في جميع األنشطة عن باقي األجيال.

ارتفعت نسبة اإلناث الالتي وافقن على دعم الجمعيات الخيرية والشركات المحلية خالل شهر رمضان 
مقارنة بالذكور.

 .X على مستوى األجيل فارتفعت النسبة عن اآلباء، وانخفض بين أبناء الجيل

هل قمت بأي مما يلي خالل 
شهر رمضان/ عيد الفطر؟

ما مدى موافقتك على أهمية دعـــم الجمعيات الخيرية 
والشركات المحلية خالل شهر رمضان/ عيد الفطر؟

77%

71%

64%
62%

82%76%

20
2175%72%

69%61%

66%62%

79%78%74%77%

76%73%68%73%

73%67%58%66%

66%65%56%63%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط النشــــــــــــــاط اآلباءXاأللفيةZالسنة

التبرع بالمال 
للجمعيات الخيرية

التبرع بمستلزمات 
للجمعيات

التطــــــــــــــــــــــــــوع

جمع المال للتبرعات من 
خالل منصات التواصل

66%

7%

27%

67%69%

20
218%6%

25%25%

66%67%63%68%

9%6%8%7%

25%27%29%25%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الـــــــــــــــــــــــــــــــرأي اآلباءXاأللفيةZالسنة

مــــــــوافــــق

غــــــــــيــــــــر 
موافــــــق

ال أهتـــــــــــم

عطـــــاء رمضــــان
العطاء هو عقيدة أساسية في رمضان، وبالنسبة للكثيرين، هذا هو الوقت المناسب لمساعدة األقل حًظا وتعزيز 

الروابط المجتمعية. 

يمتد هذا اإليثار إلى مواقف الناس تجاه التسوق: خالل الموسم، غالًبا ما يسعون لمساعدة الشركات المحلية 
والصغيرة ويكونون منفتحين على تجربة العالمات التجارية الجديدة التي تتوافق مع قيمهم.

اكتشـــف األنشـــطة الخيرية لألشـــخاص خالل موسم رمضان، 
والطرق التـــي يســـاعدون بها الشـــركات المحليـــة والصغيرة 

وكيف يتوقعون من العالمات التجارية رد الجميل.
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هل تـــرى أن العالمات التجاريـــة يجب أن تجد طرًقـــا لرد الجميل 
للمستهلكين والمجتمع خالل شهر رمضان وعيد الفطر؟

69%70%72% 20
21

67%71%68%73%

7%7%5%9%5%6%6%

24%23%23%24%24%26%21%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط اآلراء اآلباءXاأللفيةZالسنة

نعــــــــــــــــــم

ال أهتــــــــــــــم

ال

خالل شهر رمضان وعيد الفطر
أي مما يلي، إن وجد، قمت به لدعم شركة 

محلية أو شركة صغيرة مستقلة؟

25%
24%

22%

20%

29%24%

26%24%

27%18%

22%21%

24%28%22%26%

19%28%21%25%

20%22%24%23%

19%21%22%21%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط سلوكيات الدعم اآلباءXاأللفيةZالسنة

كتبت تعليق أو رأي إيجابي 
في شركة من خالل فيسبوك

تابعت صفحة شركة
 على فيسبوك

بــــــذل مجــــــهــــود 
للشراء من شركـــة 

19%24%16%17%20%20%20% رشحت للمجتمع 
عبر اإلنترنت

رشحت شركة 
لألصدقاء أو العائلة

19%21%21%20%22%15%19%

17%19%16%16%20%15%18%

نشر أو إعادة نشر محتوى 
شركة عبر فيسبوك

34%30%33%34%28%40%32% ال شيء من ذلك

التبرع بالمال لمشروع 
محلي صغير 20

21
كتابة التعليقات واآلراء اإليـــــجـــــابــــيـــــة أبرز 

السلوكيات التي انتهجها المستهلكين خـالل 
شهر رمضان لدعم الشركات المحلية الصغــيرة.

رأت اإلنــــــــــــــاث أن عــــــــلى الشركات
تقديــــــــم خدمات للمــجــــــــــــــــتـــمع 
والمستــــــــــــهلكيـــــــــــــــــــن خــــــالل 
الشهر الكــــــــــــــــــريم أكـــــــــــثــــــــــــــر

 من الذكــــــــــــــــــــــــــــور.

أمـــا األجيال فـــكان جيل اآلباء أكثـــر األجيال 
التـــي تـــرى أن العالمـــات التجاريـــة مدينـــة 
خدمـــات  تقديـــم  وعليهـــا  للمســـتهلكين 
 Z للمستهلك خالل رمضان في حال كان جيل

أقل األجيال موافقًة على ذلك.

على مستوى النوع اهتم الذكــور بشكل أكبر 
بدعم الشــــــــركات الصغيـــرة، وذلك من خالل 

كتابة التعليقات اإليجابية، ومتابعة صفحاتهم.

كان جيـــــــــــل األلفــــية أكـــــــثر األجيـــــال الداعمــــــة للشـــركات الصغـــــيرة، وفي المقابل جاء الجيل X كأقل
 األجـــــــــــــــيال دعًما للشــــــــركات.
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57%59%58% 20
21

51%62%56%61%

10%9%11%21%9%9%9%

33%32%31%28%29%35%30%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط اآلراء اآلباءXاأللفيةZالسنة

نعــــــــــــــــــم

ال أهتــــــــــــــم

ال

27%30%25%26%30%25%27%

25%28%25%27% 26%28%25%

23%
25%
21%
17%
33%

24%24%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

المتـــوســــط السلوك عبر وسائل 
التواصل االجتماعي السنة

ارتفع اهتمام المستهلكين بعد التعرف 
على ممارساتهم خالل شهر رمضان

تــــأثـــر الذكــــور بمـــمارسات الشركات 
خالل شهــر رمضان أكثر من اإلنــــاث

كان الجيل Z أقل األجيال اهتماًما بالعالمات التجارية نتيجة التعرف على ممارساتهم خالل 
شهر رمضان، وعلى النقيض كان جيل األلفية األكثر اهتماًما

أي مما يلي سبق لك القيام به بعد التعرف على قيم إحدى 
العالمات التجارية، من األعمال الخيرية التي يدعمونها و/ أو 

ممارساتهم التجارية؟

ZاأللفيةXاآلباء
20

21
 نشر معلومة إيجابية عن

 عالمة تجارية

اشتريت منتج بسبب معلومة

 شجعت األخرين للشراء

التعبير عن رفضك لعالمة تجارية

 شجعت األخرين لعدم الشراء

 اخترت عدم شراء منتج

ال شيء من ذلك

28%25%

22%22%

19%15%

31%32%

21%24%22%24%

28%27%23%27%

24%23%17%22%

14%18%18%17%

31%29%38%31%

كانت النســـبة األكبر للســـلوكيات اإليجابية، إذ انتهج المســـتهلكين ســـلوكيات إيجابية عبر وسائل 
التواصـــل االجتماعي اتجاه العالمات التجاريـــة بناًء على جهودهم الخيرية وممارســـاتهم التجارية 

بنسبة أكبر من السلوكيات السلبية.

كان الذكور أكثر تعبيًرا عن رأيهم في العالمات التجارية كعس اإلناث. 

جيـــل األلفية كان أكثر األجيال انتهاًجا لســـلوكيات عبر وســـائل التواصل االجتماعـــي نحو العالمات 
التجارية، بينما كان الجيل Z أقل األجيال.

هل أصبحت أكثر اهتماًما بعالمة تجارية
 أو منتــج بعــد التعرف على ممارساتـهم

 التجارية في رمضــــان وعيــــد الفطـــــر؟

Z
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أسباب متابعتك للمشاهير أو النـاشرين 
الـــــذيـــن تجــدهم أكثـــر تــأثـيًرا خالل

شهر رمضان وعيد الفــــطر

غالًبـــا ما تتغير ســـلوكيات الجمهور في وســـائل 
اإلعالم والمنصات خالل شهر رمضان حيث يفكر 
الناس ويجددون شـــبابهم ويحتفلون، كما أنهم 
التجاريـــة إلنشـــاء  العالمـــات  إلـــى  يتطلعـــون 
محتـــوى يجعلهـــم يشـــعرون بأنهـــم مرئيـــون 

وممثلون ويكون ذلك بمثابة تمكين وأصالة.

استكشف ســـلوكيات األشخاص وتفضيالتهم خالل الموســـم، بما في ذلك الطرق التي يستخدمون بها خدمات 
التعريف، واألنظمة األساسية التي يتابعون فيها المؤثرين وأنواع المحتوى التي تجذبهم أكثر.

29%26%32%30%32%27%29%

32%27%23%28% 27%27%32%

27%
26%
26%
23%
23%

33%20%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

المتـــوســــط الفئـــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

20
21

 تقديم محتوى
يعجبني

 يساعدوني على اكتشاف
حسابات قد تعجبني

ألنهم خبراء

نشرهم محتوى مرتبط برمضان

ألنهم ترفيهين

يساعدوني على التعلم

مصدر لألخبار

كونهم مصدر إلهام

28%25%

26%29%

26%20%

26%22%

24%25%29%27%

24%27%26%25%

32%26%22%25%

21%22%27%24%

18%23%25%23%

19%20%28%24% 22%
22% ألنهم يقدموا محتوى متفرد

مواكبة نشاطاتهم

26%23%

24%20%20%19%24%21%

16%18%18%19% 18%22%15%

اختلفت األســـباب التي دعت المســـتهلكين لمتابعة مشـــاهيرهم المفضلين من خالل وسائل التواصل 
االجتماعي، لكن تقديمهم لمحتوى يعجبهم كان السبب األكثر شيوًعا.

على مستوى النوع فضل الذكور المشاهير الخبراء والذين قدموا لهم أخبار أو إلهام أكثر من الذين قدموا 
مواد ترفيهيه، في حين فضلت اإلناث أصحاب المحتوى الترفيهي عن غيرهم.

 X للمؤثرين حســـب لتقديمهم مواد ترفيهية عن غيرها من المجاالت، أما جيل Z أرتفع تفضيل أبناء جيل
فكان على النقيض تماًما إذ فضل المشاهير الملهمين والخبراء عن غيرهم.

السلوكيات على الوسائط وتفضيالت المحتوى
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بـــأي مـــن الطرق التالية تستخـــدم الفيسبـــــوك خالل
شهر رمضـــــان وعيد الفطـــــر؟

تعـــرف المســـتهلكين خـــالل شـــهر 
رمضـــان علـــى عالمـــات تجارية من 

خالل إعالنات فيسبوك وإنستقرام.

جيـــل األلفية أكثر األجيال تعرًفا على العالمات التجارية من خالل إعالنات فيســـبوك وإنســـتقرام، 
في حين كان جيل X أقل األجيال.

تعرفت اإلناث على العالمات التجارية 
إعـــــــالنات فيســـبوك  خــــــــالل  مـــن 

وإنستقرام أكثر من الذكور.

نســـبة األشـــخاص المنفتحين على 
التعرف علـــى العالمات التجارية أو 
الشركات التي يتم اإلعالن عنها عبر 
Facebook أو Instagram خالل شـــهر 

رمضان وعيد الفطر؟

85%70%72% 20
21

87%89%79%86%

15%15%15%13%11%21%14%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط اإلجابة اآلباءXاأللفيةZالسنة

تعرفت على شركات من خالل 
 Instagram أو Facebook إعالنات

لم أتعرف

مـــن  األكبـــر  النســـبة  اســـتخدم 
المســـتهلكين تطبـــــيق فيســـبوك 
الفيديـــو  مقاطــــــــــــــع  لمشـــاهدة 

والتواصل مع األخـــــــــــــــريـــن.

األلفيـــة واآلبـــاء على  تفوق جيـــل 
اســـتخدام  فـــي  األجيـــال  باقـــي 
الفيســـبوك في التعرف على أشياء 

جديدة.

علـــى مســـتوى النـــوع تقاربـــت نســـب 
الجنسين،  بين  المختلفة  االستخدامات 
لكـــن تفـــوق الذكـــور على اإلنـــاث في 
اعتمـــاد الفيســـبوك كوســـيلة للتعرف 

على أشياء جديدة.

كان جيـــل Z أقل األجيـــال اعتماًدا على 
فيسبوك كوســـيلة للتواصل، بينما كان 

جيل األلفية على النقيض

26%

26%

25%
24%

26%26%

20
2125%26%

24%25%

26%23%

45%28%25%27%

21%28%26%27%

22%27%25%26%

24%27%22%26%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط االستخدام اآلباءXاأللفيةZالسنة

مشاهدة مقاطع 
فيديو لمشاهير

التواصل مع المجتمع 
عبر االنترنت

متابعة أفراد ذوي 
اهتمامات متشابهة

التعرف على أشياء 
جديدة اهتم بها

Z
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بأي مــن الطرق التـــالية تستخدم إنستقرام خالل 
شهر رمضان وعيـــــد الفطـــــــــــر؟

التواصل كان االستخدام األبرز لتطبيق 
ماسينجر خالل شهر رمضان.

على مستوى النوع كان الذكور أكثر 
اعتماًدا على ماسينجر كوسيلة تواصل، 

على عكس اإلناث.

23%

25%
23%

23%

23%24%

20
2128%23%

24%23%

24%23%

19%21%26%23%

20%24%29%25%

20%24%23%24%

21%23%25%24%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط االستخدام اآلباءXاأللفيةZالسنة

مشاهدة مقاطع 
فيديو لمشاهير

التواصل مع المجتمع 
عبر االنترنت

متابعة أفراد ذوي 
اهتمامات متشابهة

التعرف على أشياء 
جديدة اهتم بها

26%

24%
24%

26%

26%30%

20
2122%27%

23%29%

26%29%

30%30%23%28%

30%27%19%24%

32%28%19%25%

31%28%23%27%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط االستخدام اآلباءXاأللفيةZالسنة

مشاهدة مقاطع 
فيديو لمشاهير

التواصل مع المجتمع 
عبر االنترنت

متابعة أفراد ذوي 
اهتمامات متشابهة

التعرف على أشياء 
جديدة اهتم بها

مشاهدة مقاطع فيديو للمشاهير والتعرف على أشياء جديدة كانا أبرز استخدامين إلنستقرام

اإلناث حصلن على نسب أكبر من الذكور في استخدام إنستقرام

كان الجيـــل X أقل األجيال اســـتخداًما للتطبيق، وفـــي المقابل كان الجيل Z أكثر مســـتخدمي 
التطبيق وذلك لمتابعة أفراد ذو اهتمامات تشابه اهتماماتهم. 

بأي مـــن الطرق التالية تســـتخدم 
ماســـينجر خالل شـــهر رمضان وعيد 

الفطر؟



28%

30%
27%

27%

31%27%

20
2131%30%

30%23%

30%27%

28%30%26%28%

28%33%27%30%

24%29%24%27%

25%29%25%27%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط االستخدام اآلباءXاأللفيةZالسنة

مشاهدة مقاطع 
فيديو لمشاهير

التواصل مع المجتمع 
عبر االنترنت

متابعة أفراد ذوي 
اهتمامات متشابهة

للتعرف على أشياء 
جديدة اهتم بها

25

بأي مـــن الطرق التالية تســـتخدم 
واتســـاب خالل شـــهر رمضان وعيد 

الفطر؟

أنواع الشخصيات العامة التي تتابعها على وسائل التواصل االجتماعي

التواصل كان االستخدام األبرز لواتساب خالل رمضان

على مستوى النوع كانت الغلبة للذكور مقابل اإلناث في استخدام واتساب

34%34%38%34%36%34%35%

33%36%29%32% 32%28%36%

32%
30%
23%
23%
21%

30%40%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

المتـــوســــط الفئـــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة
20

21
مؤثـــــــــــــريــــــــــــــــن

مشــــــــــاهــــــــــــــيــر

 أشخاص لديها نفس
االهتمامات الخاصة بي

خبراء في مجالهم

ريــــــــــاضيـــــــــــــين

كتـــــــــــــــــــــــــــــاب

رجال أعمـــــــــــــــــــال

نشــــــــــــــــــــــــــطاء

31%30%

30%13%

23%24%

22%17%

32%34%30%33%

24%30%35%31%

22%26%19%24%

23%25%22%25%

17%25%19%22%

19%22%23%22% 21%
19%  صحفييـــــــــــــــــــــــــن

موسيـــــــــــقيــــــــــين

25%20%

21%13%16%17%20%19%

24%19%13%17% 17%18%19%

خالل شهر رمضان تابع المستهلكين عبر وسائل التواصل االجتماعي المؤثرين بشكل أكبر عن غيرهم من الفئات.

ارتفعت نسب متابعة اإلناث للمؤثرين والمشاهير ومن هم ذوي اهتمامات متقاربه معـــــهن والموسيقيين عن 
الذكور، وفي المقابل تابع الذكور الرياضيين والمتخصصين في مجاالت مختلفة، ورجال األعـــــــمـــــــال والنشطاء 

والصحفيين أكثر من اإلناث.

على مستوى األجيال فقد تقاربت النسب بشكل كبير لكن أهتم أبناء الجــــــــيل Z بمتابعة الموسيقيين أكثر من 
غيرهم، كذلك أهتم جيل X بمتابعة المتخصصين، في حين انخفضت نسبة اهتــــــــمامـــــه بمتــــابعة المشاهير 

والرياضيين والموسيقيين.
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التخطيط للتسوق
شـــراء الهدايا لألهل واألصدقاء هـــو جزء ممتع 
من رمضان بالنســـبة لمعظم األشخاص، وغالًبا ما 
تبدأ نافذة التسوق لشراء الهدايا قبل وقت طويل 
من الشهر نفســـه - على الرغم من وجود عمليات 

اندفاع في اللحظة األخيرة.
اكتشف إلى أي مدى يبدأ األشخاص في التخطيط مقدًما، عندما يجــــــــرون

معظم عمليات الشراء عبر الفئات وأين يتسوقون عندما ينفد الوقت.

2021 في أي وقت من السنة تقوم بالتسوق لرمضان؟

أكثر من 40 يوًما
قبل رمضان 

المتــــوسط الفتــــــــــــــرة

9%7%11%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

9%9%9%9%

ZاأللفيةXاآلباء

40 يوًما قبل 
%5%5%5%5%5%4%5رمضان

%7%8%8%4%6%8%7شهر قبل رمضان

مـــــــن أسبـــــــوع إلـى 
%21%21%20%20%20%23%20أسبوعين قبل رمضان

األسبــــــوع األول 
%10%8%9%11%10%7%9من رمضان

األسبـــــوع الثانـي 
%19%18%20%17%16%19%18والثالث من رمضان

األسبــــــوع األخير 
%8%7%8%4%8%6%7من رمضان

%5%4%4%5%3%6%4عيـــــــد الفطـــــــر

%1%1%1%3%2%2%2بعد عيــــــد الفطر

إطــــــــار زمنــــــي 
%31%32%31%37%34%28%33غير ثابت

لم يعتمدالمستهلكون إطار زمني ثابت للتسوق لرمضان، لكن كانت أكثر الفترات شيوًعا قبل الشهر 
بأسبوع أو اثنين.

جيل Z هو األقل تخطيًطا للتســـوق قبل رمضان بشهر، في حين تسوق اآلباء وجيل X قبل رمضان 
بأسبوع أو اثنين.
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2021 في أي وقت من العام تقضي معظم

التسوق الخاص بعيد الفطر؟

أكثر من 40 يوًما
قبل رمضان 

المتــــوسط الفتــــــــــــــرة

5%4%8%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

6%4%6%5%

ZاأللفيةXاآلباء

40 يوًما قبل 
%3%4%2%3%5%2%3رمضان

%4%4%6%1%5%4%4شهــر قبل رمضان

مـــــــن أسبـــــــوع إلـى 
%8%9%8%9%9%9%9أسبوعين قبل رمضان

األسبــــــوع األول 
%8%7%9%6%10%7%7من رمضان

األسبـــــوع الثانـي 
%19%18%19%17%20%17%18والثالث من رمضان

األسبــــــوع األخير 
%15%13%14%13%10%16%14من رمضان

%6%3%6%8%3%7%5عيـــــــد الفطـــــــر

%2%2%2%2%2%4%2بعد عيــــــد الفطر

إطــــــــار زمنــــــي 
%42%44%43%37%38%28%44غير ثابت

لم يحدد المشـــاركون فتـــرة زمنية ثابتة 
للتســـوق الخاص بعيد الفطر، لكن كانت 
فترة األسبوع الثاني والثالث من رمضان 

األكثر شيوًعا.

تسوقت اإلناث بشكل أكبر في األسبوع 
الثاني والثالث من رمضان، بينما تســـوق 

الذكور في األسبوع األخير من رمضان.

0102
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ما هي وجهتك األولى للتسوق

في بداية الموسم؟

التسوق اإللكتروني كان الوجهة األةلى لدى أغلب المستهلكين.
على مســـتوى النوع تسوق الذكور إلكترونًيا بنســـبة أكبر من اإلناث، لكن اإلناث األعلى تسوًقا في 

المتاجر.
من حيث الوسيلة المستخدمة في التسوق اإللكتروني فتسوقت اإلناث بنسبة أكبر من الذكور عبر 

الحاسوب، في حين لجأ الذكور إلى استخدام الهواتف الذكية بنسبة أكبر من اإلناث. 

تسوق إلكتروني 
عموًما

المتــــوسط الفتــــــــــــــرة

70%73%68%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

73%75%62%60%

ZاأللفيةXاآلباء

تســوق من خالل 
%28%36%23%26%31%26%29المتاجر

تســـوق من خالل 
الحاسوب

53%51%59%56%59%48%54%

تســوق من خالل 
%8%9%8%17%10%21%16الهاتف

2021
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فرص االكتشاف
غالًبـــا مـــا يكون شـــهر رمضـــان هو 
لتحضيـــر  ســـواء  التســـوق،  وقـــت 
خاصـــة  وجبـــات  تنـــاول  أو  المنـــزل 
جاهـــزة أو البحـــث عـــن هدايـــا عيد 
مـــع  واألصدقـــاء،  الفطرلألهـــل 
تعديل الروتين حـــول األكل والنوم 
وممارســـة الرياضة ومـــا إلى ذلك، 

باإلضافة إلى
تعديـــــــل فـــــــــي أنمــــــاط التسوق
واالنفتاح على اكتشـــاف العالمات 

التجارية الجديدة.
خـــالل شـــهر رمضان وفـــي الفتـــرة التي تســـبقه، يميل النـــاس إلى أن 
يكونـــوا أكثر انفتاًحـــا على االكتشـــاف التلقائي للمنتجـــات والعالمات 

التجارية الجديدة.

شاهد أين ومتى وكيف يحدث االكتشاف
خالل الموسم

75%

31%

31%
29%

26%
26%
21%

78%78%

31%33%

34%30%

29%31%

79%78%70%76%

28%30%34%32%

35%30%29%31%

24%33%27%28%

27%31%19%27%25%26%

24%29%28%28%24%27%

21%22%19%23%21%22%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الفئــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

اكتشفت أي منتج

اكتشفت منتًجا أو خدمة 
لم أكن أعرف عنها شيًئا

اكتشفت منتًجا بعد 
مشاهدة إعالن عنه

اكتشفت هدية لشخص 
ما أثناء التصفح

اكتشفت منتًجا لم 
أكن أبحث عنه

اكتشفت عالمة تجارية 
لم أكن أعرف عنها

اكتشفت عمًال محلًيا 
لم أكن أعرفه

21%
4%

18%18%17%19%25%19%

4%4%4%3%5%4%

ال شيء مما سبق

أنا ال أتسوق عبر اإلنترنت
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ما النظام األساســـي الذي تعتقد أنه "أســـهل وسيلة الكتشاف 
المنتجات" خالل الموسم؟

بالتفكير في الفئات التي تتسوق من أجلها خالل 
موســـم رمضان: في أي الفئات ستجرب العالمات 

التجارية الجديدة على األرجح؟

58%

22%

18%

56%65%

20
2121%20%

21%13%

61%62%55%59%

20%17%27%21%

17%19%17%18%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الــــــــوسيلـــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

من الحاسوب

من المتجر

من الجوال

يعتقد النســـبة األكبر من المتســـوقين أن الحاســـوب هو أسهل وسيلة الكتشـــاف المنتجات خالل 
موسم رمضان.

اعتمد المتســـوقون على تصفح واكتشاف المنتجات عبر المتاجر نفســـها بنسبة لم تتخط ¼ العينة 
اإلحصائية.

تميل اإلناث بنسبة كبيرة عن الذكور إلى التعرف على المنتجات عبر الحاسوب.

البضائع االستهالكية المعبأة هي الفئة األكثر استهداًفا عند المتسوقين لتجربتها.

تتجـــه اإلناث بصـــورة أكبر من الذكـــور إلى تجربة البضائع االســـتهالكية المعلبـــة، وكذلك العالمات 
التجارية الجديدة في فئة المنتجات القطاعي.

الترفيـــه والســـفر من أقـــل اهتمامات المتســـوقين من حيـــث تجربة العالمـــات التجاريـــة الجديدة 
حولهما.

البضائع االستهالكية 
المعبأة

التجارةاإللكترونية
/القطاعي

التكنولوجيا

الترفيه

السفر

النسبــــــــــــــة الفئـــــــــــــــــة

72%70%76%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

61%71%77%73%

ZاأللفيةXاآلباء

66%

12%

5%

5%

64%70%64%68%67%68%

15%6%15%10%13%13%

7%4%6%8%3%6%

7%4%3%7%4%5%

2021
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فـــي أي مـــن األماكـــن التاليـــة غير 
المتصلـــة باإلنترنـــت تـــم اســـتلهام 

أفكاًرا لرمضان/ عيد الفطر؟

68%

46%
40%

70%68%

49%47%

45%35%

66%67%67%68%

44%45%49%48%

38%42%39%42%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الــــــــوسيلـــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

في المتجر

الحديث مــــــع العائلة 
واألشخاص المقربين

ورق 
العروض-كتالوج

37%

35%

24%

42%34%

37%30%

26%22%

41%37%36%39%

37%37%32%36%

22%24%24%25%

التليفزيون

إعالنات الطرق

المطبوعات

16%

3%

20%11%

2%2%

19%16%14%17%

3%2%3%3%

الراديو

أخرى

النسبة األكبر من المتسوقين اكتشفوا أفكاًرا للشراء خالل رمضان من المعروضات بالمتاجر ذاتها.

الذكور هي الفئة األكثر تأثًرا باكتشاف المنتجات واستلهام األفكار داخل المتاجر.

لم يكن إلعالنات الراديو تأثيًرا كبيًرا على ســـلوك المشـــتري في اكتشـــاف منتجات أو أفكار شـــرائية 
جديدة.
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وجد أغلب المتســـوقين أفكاًرا للشراء من خالل التصفح أون الين عبر الحاســـوب أو الجوال، يليها الخدمات والبرامج التابعة 
لميتا.

النسبة األكبر من المتسوقات اإلناث وجدت أفكار شرائية عند تصفح الحاسوب.

يعتبر منصتي TIK TOK وPINTEREST من أقل الوســـائل قدرة في إلهام المتســـوقين الكتشـــاف منتجات اســـتهالكية أو 
أفكار للشراء خالل رمضان. 

تطبيق واتساب من أكثر الوسائل إلهاًما للشراء خالل رمضان 2021م.

الذكور هي الفئة األكثر استلهاًما لألفكار باستخدام تطبيق واتساب.

ساعدت تطبيقات المراسلة جيل األلفية بشكل كبير في استلهام األفكار الجديدة.

لم يكن لخدمات المراسلة المحلية تأثيًرا في اكتشاف أو استلهام أفكار جديدة للشراء.

مالحظة عامة   النســـبة األكبر من المتســـوقين يعتمدوا على التصفح أون الين الكتشـــاف أفكار للشـــراء، يليها الوسائل 
التقليدية غير المتصلة باإلنترنت، فيما حازت تطبيقات وخدمات المراسلة على النسبة األقل.

فـــي أي مـــن األماكن التاليـــة على اإلنترنـــت تم اســـتلهام أفكار 
لرمضان/ عيد الفطر؟

من خالل أي من خدمات المراسلة هذه، تم استلهام أفكار لرمضان/ 
عيد الفطر؟

72%

67%

47%
47%

44%
43%
41%

72%75%

67%70%

47%51%

47%51%

75%73%69%73%

71%69%62%68%

50%51%44%49%

51%46%46%49%

49%43%45%46%43%46%

46%42%42%45%43%45%

46%37%49%42%39%43%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الوسيلــــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

أون الين من خالل 
الحاسوب – الجوال

الخدمات والبرامج 
التابعة لميتا

مواقع التجارة 
اإللكترونية

المواقع التابعة 
لمتاجر

منصات تواصل 
اجتماعي أخري

محركات البحث

YouTube

30%
30%

31%33%30%33%30%33%

31%33%35%33%25%32%

Pinterest

29%33%26%28%32%29%32% مواقع إلكترونية أخري

Tik Tok

47%

39%

36%

51%44%

41%41%

41%32%

44%48%46%50%

40%42%36%41%

32%40%34%38%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط التطبيـــــــــــق اآلباءXاأللفيةZالسنة

WhatsApp

خدمات مراسلة 
أخرى

 Facebook
Messenger

27%

0%

29%27%

0%0%

27%32%22%29%

0%0%0%0%

We Chat

منصات محلية
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2021 هـــل فعلت أيـــا مما يلـــي أثناء 

التسوق لرمضان/ عيد الفطر؟

هل ترى أن فيسبوك/ انستجرام يساعدك على 
اكتشاف منتجات جديدة خالل موسم رمضان؟

احتفظت بقائمة للمنتجات 
التي ترغب بشرائها على 

منصات التواصل 

النسبــــــــــــــة الفئـــــــــــــــــــة

31%

25%

24%

23%

31%37%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

31%34%31%33%

ZاأللفيةXاآلباء

أشرت ألحد األشخاص الذين 
تعرفهم ممن يهتمون 

بالمنتج
27%26%23%27%24%26%

أشار أحدهم إليك لمعرفته 
%25%26%23%26%22%28اهتمامك بالمنتج

شاركت منتجا يمهك على 
%24%21%26%20%24%25أي تطبيقات المراسلة

20%

20%

شاركت قائمة للمنتجات 
التي ترغب بشرائها على 

منصات التواصل
21%23%21%21%20%20%

شاركت فكرة هدية على أحد 
%20%18%20%25%22%21تطبيقات المراسلة

27% %25%31%24%22%23%25ال شيء مما سبق

 Wish) يميل األشخاص عند الرغبة في شراء أحد المنتجات لوقت الحق، إلى حفظها على منصات التواصل، كقائمة أمنيات
list)، أو اإلشارة لمعارفهم ممكن يهتمون بالمنتج، وهو ما يبرز أهمية الترويج للمنتج عبر األشخاص ممن لديهم والء له.

تهتم اإلناث بهذا األمر أكثر نوعا ما من أقرانهن من الذكور.
ال يهتم الجيل Z كثيرا بمشاركة المنتجات التي يرغب بشرائها. 

60% من األشخاص يرون أن فيسبوك/ انستجرام تساعدهم في اكتشاف منتجات جديدة.

جمهور اإلناث هو األكثر تعرضا الكتشاف منتجات جديدة عبر منصات ميتا.

كذلك الجيل Z هو األكثر انتباًها لهذا األمر.

60%

10%

30%

59%66%

20
2111%11%

30%23%

63%63%54%61%

11%10%10%11%

26%27%36%28%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الـــــــــــــرد اآلباءXاأللفيةZالسنة

نعــــــــــــــم

ال

ال أهتم
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هل قمت بشـــراء منتجات اكتشفتها ألول مرة 
على فيسبوك/ انستجرام خالل رمضان الحالي؟

أكد على ذلك جمهور اإلناث بفارق ليس كبير عن جمهور الذكور
ويشـــير جيـــل األلفية إلـــى أنه الجيـــل األكثر ميال لهـــذه الخطوة، مـــا يمكن تبريـــره بأن أفراد هـــذا الجيل 

مستقلون ماديا، باإلضافة لجيل اآلباء

 أكدوا أنهم اشتروا منتجات اكتشفوها 
ألول مرة على منصات ميتا.

50%

50%

16%

34%

50%54%

17%16%

33%30%

49%53%47%51%

17%12%19%16%

34%35%34%33%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الـــــــــــــرد اآلباءXاأللفيةZالسنة

نعــــــــــــــم

ال

لم ألحظ



اهتـــم المتســـوقون باستكشـــاف المنتجات أون اليـــن عن طريق الجـــوال بصورة أكبر من الوســـائط 
األخرى.

جيل األلفية من أكثر األجيال بحًثا عن المنتجات عن طريق اإلنترنت.

تميل اإلنات إلى البحث عن المنتجات عن طريق اإلنترنت باستخدام الجوال أكثر من الذكور.

35

سلوكيات البحث والشراء

في هذا الفصل يمكنك الغوص بشكل أعمق 
في كيفية تقييم األشـــخاص للموسم وإجراء 
عمليات الشـــراء فيه، ومتـــى يقومون بالبحث 
والتسوق، وماذا يشترون، والعوامل التي تؤثر 

على قراراتهم.

غطى الفصل الســـابق أين ومتـــى وكيف يحدث 
االكتشاف خالل شهر رمضان/ عيد الفطر.

كيف تبحث عن مشترياتك في رمضان؟

91%

84%

31%
33%

25%
22%
18%

92%93%

84%87%

34%30%

42%22%

89%94%87%91%

84%87%78%84%

35%30%29%31%

31%30%36%34%

26%22%23%21%28%25%

24%20%26%22%20%23%

17%19%16%15%19%18%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الوسيلــــــــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

أون الين

من خالل الهاتف الذكي

اكتشفت منتًجا بعد 
مشاهدة إعالن عنه

من خالل المتاجر

من خالل الالبتوب – 
الحاسوب

من خالل األجهزة 
اللوحية

التحدث مع األصدقاء 
والعائلة

6%
0%

7%4%7%4%9%6%

0%0%0%0%0%0%

ال أبحث عن التسوق في 
رمضان – عيد الفطر

غير ذلك
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17%21%12%16%20%14%18%
من خالل الالبتوب 

– الحاسوب

أي منصة هي "أسهل
وسيلة للشراء"؟

72%

55%

26%

74%71%

53%59%

23%27%

74%77%66%73%

58%57%53%55%

23%22%30%24%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الــــــــوسيلـــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

أون الين

من خالل الجوال 
– األجهزة اللوحية

من خالل المتاجر

يفضل غالبية المتسوقون استخدام الجوال كوسيلة لشراء المنتجات خالل رمضان.
تعتمد اإلناث بشـــكل أكبر من الذكور على استعمال الجوال في شراء المنتجات دوًنا 

عن الوسائل األخرى.
جيل األلفية من أعلى فئات األجيال اســـتخداًما لإلنترنت كوســـيلة لشـــراء المنتجات 

خالل رمضان.
لم ير أغلب المتسوقين جهاز الحاسوب وسيلة سهلة لعملية الشراء عبر اإلنترنت.

يثـــق أغلب المتســـوقين في اســـتخدام الجوال بدًال من الشـــراء المباشـــر من المتجر 
باعتباره وسيلة أكثر أماًنا.

الموافقين  وغير  الموافقين  األشـــخاص  نســـبة 
على اســـتخدام الجوال عند التسوق كونه أكثر 

أماًنا من الذهاب إلى المتجر

نعم

ال

ال أعرف

النسبــــــــــــــة العبــــــــــارة

68%69%74%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

69%71%76%70%

ZاأللفيةXاآلباء

10%

22%

8%10%13%6%11%9%

23%16%18%23%22%21%

2021
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17%21%12%16%19%15%18%
من خالل الالبتوب 

– الحاسوب

ما هي الوســـيلة التي تم الحصـــول على أفضل خدمة 
عمالء خاللها؟

64%

47%

32%

65%64%

44%53%

32%32%

68%69%59%65%

52%51%44%48%

26%27%38%31%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الــــــــوسيلـــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

أون الين

من خالل الجوال 
– األجهزة اللوحية

من خالل المتاجر

حصلـــت اإلناث على تجربة خدمة عمالء مميزة عند الشـــراء من خالل الهاتف مقارًنة 
بالذكور.

22%24%19%19%22%23%22%
من خالل الالبتوب 

– الحاسوب

تجربة  ذات  الوسيلة  هي  ما 
التسوق األكثر إحباًطا؟

59%

37%

24%

59%60%

20
2135%41%

24%24%

55%66%55%60%

35%44%32%37%

31%22%25%23%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الــــــــوسيلـــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

أون الين

من خالل الجوال 
– األجهزة اللوحية

من خالل المتاجر

الشراء عبر اإلنترنت كان من أكثر تجارب التسوق إحباًطا خالل شهر رمضان.
فيما جاءت تجارب التســـوق عبر المتاجر أو من خالل الحاسوب كأقل التجارب إحباًطا 

في رمضان.
جيل األلفية من أعلى األجيال تعرًضا لتجارب تسوق محبطة خالل تلك الفترة.
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سلوكيات التسوق حسب الفئة

تختلف سلوكيات التسوق في رمضان عن غيرها في باقي شهور السنة، 
ســـواء عبر اإلنترنت أو دونه، وتخصص له عدد مـــن المنتجات والخدمات 
المختلفة، اكتشـــف كيف يتعرف المتســـوقون على فئـــات جديدة من 
المنتجات، وكيف تتغير سلوكيات التسوق الخاصة بهم عبر الوقت خالل 

ذلك الموسم.

نسبة األشخاص ممن يتسوقون 
الذين  التاليـــة،  الفئـــات  من  أي 
المتاجر  بزيارة  لقيامهم  أشـــاروا 
المنتجات  على  التعرف  أجل  من 
واســـتلهام أفكار لرمضان وعيد 

الفطر:

األشـــخاص المهتمون بشـــراء البضائع االســـتهالكية المعلبة مـــن أكثر األفراد زيـــاًرة للمتاجر 
الستلهام أفكار للشراء خالل رمضان.

المتســـوقون لفئة الســـفر من الجيـــل "z"، من أكثر األفراد زيـــاًرة للمتاجر الستكشـــاف أفكار 
جديدة للشراء.

المهتمـــون بشـــراء "الســـيارات" من الجيـــل "X"، هم أعلى المتســـوقين زيـــاًرة للمتاجر ذاتها 
الستلهام األفكار.

60%64%56%58%60%59%61%

53%53%56%55% 54%54%53%

53%
44%
43%
37%
35%

57%47%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

النسبـــــــــــــة الفئـــــــــــــــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

49%37%

46%44%

36%36%

40%33%

46%55%52%54%

55%35%66%4%

44%41%49%46%

27%41%37%38%

66%29%31%36%

 البضائع االستهالكية
المعلبة

 التجارة اإللكترونية
أو التجارة بالتجزئة

السيارات

الترفيه

17%20%13%13%21%15%17% المالية

السفر

التقنية واالتصاالت

األطعمة والمشروبات
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نسبة األشـــخاص ممن يتسوقون أي 
مـــن الفئـــات التاليـــة، الذين أشـــاروا 
التجـــارة  مواقـــع  بزيـــارة  لقيامهـــم 
التعرف على  أجـــل  اإللكترونيـــة من 
المنتجات واســـتلهام أفـــكار لرمضان 

وعيد الفطر: 

الجيل "Z" هو األعلى في االطالع على السيارات من خالل 
مواقع التجارة اإللكترونية.

25%25%27%28%25%26%27%

31%35%34%35% 33%33%35%

13%
20%
41%
23%
23%

14%12%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

النسبـــــــــــــة الفئـــــــــــــــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

18%28%

42%42%

23%25%

25%22%

11%13%16%13%

36%18%11%20%

34%38%47%43%

21%24%24%23%

15%25%26%23%

 البضائع االستهالكية
المعلبة

 التجارة اإللكترونية
أو التجارة بالتجزئة

السيارات

الترفيه

12%12%13%14%14%10%13% المالية

السفر

التقنية واالتصاالت

األطعمة والمشروبات

المهتمون بفئة التقنية واالتصاالت 
مثلوا أعلى األفـــراد زيـــارًة لمواقـــع 
التجـــارة اإللكترونية لالطالع دون 

اتمام عمليات الشراء.

المهتمون بتســـوق الفئـــات المالية 
أقـــل  والمشـــروبات،  واألطعمـــة 
اعتمـــاًدا على زيـــارة مواقـــع التجارة 

اإللكترونية الستلهام أفكار جديدة.

0102

03



سلوكيات التسوق عبر تطبيقات ميتا 
(فيسبوك، انستجرام..)
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نســـبة األشـــخاص ممن يتســـوقون أي مـــن الفئات 
التالية، الذين أشاروا لقيـــامــــــهم بتصفح تطبيقات 
ميتا (فيســـبوك، انســـتقرام..) من أجل التعرف على 

المنتجات واستلهام أفكار لرمضان وعيد الفطر:

حـــاز المهتمون بفئة الســـفر على النســـبة األعلى فـــي االعتماد على تصفـــح تطبيقات ميتا 
للتعرف على أفكار جديدة للشراء في رمضان.

اعتمدت النسبة األكبر من جيل "Z" المهتمين بتسوق منتجات التقنية واالتصاالت والسيارات 
على استخدام تطبيقات ميتا الستلهام أفكارهم خاللها.

يقل االعتماد على اســـتخدام تطبيقات ميتا الكتشاف أفكار جديدة للشراء في رمضان، عند 
المهتمين بتسوق منتجات األطعمة والمشروبات.

متســـوقي فئة المالية من الذكور هم األقل استخداًما لتلك التطبيقات، على عكس اإلناث 
حيـــث مثلت النســـبة األقـــل اعتماًدا على تلـــك التطبيقات مـــن المهتمات بتســـوق منتجات 

السيارات واألطعمة والمشروبات.

53%54%55%57%54%52%56%

60%61%49%57% 56%56%61%

42%
52%
63%
59%
67%

46%42%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

النسبـــــــــــــة الفئـــــــــــــــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

63%42%

66%61%

57%63%

75%56%

40%45%43%45%

74%52%27%54%

74%59%60%66%

54%61%59%59%

64%68%68%69%

 البضائع االستهالكية
المعلبة

 التجارة اإللكترونية
أو التجارة بالتجزئة

السيارات

الترفيه

46%44%53%49%53%36%47% المالية

السفر

التقنية واالتصاالت

األطعمة والمشروبات
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نسبة األشـــخاص ممن يشـــترون منتجات 
التجزئـــة التالية، أشـــاروا لقيامهم بتصفح 
تطبيقات ميتا (فيسبوك، انستجرام..) من 
أجـــل التعرف علـــى المنتجات واســـتلهام 

أفكار لرمضان وعيد الفطر:

63%

59%

58%

66%61%

68%49%

56%61%

74%59%60%66%

63%62%49%61%

55%60%57%58%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
النسبـــــــــــــة الفئـــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

اإللكترونيات

األلعاب

المطاعم أو توصيل 
الطعام

57%

55%

52%

54%65%

66%53%

49%59%

62%59%53%61%

56%58%55%59%

55%56%45%51%

السلع المصممة

ديكــــورات المنزل 
وأعمال البستنة

المالبس

49%

48%

47%30%

56%46%

51%57%30%49%

46%51%47%48%

السلع الرياضية

المجوهرات

متســـوقو اإللكترونيات هـــم الفئة األكثر اعتماًدا على تصفح تطبيقات ميتا الســـتلهام أفكار 
جديدة للشراء في رمضان وعيد الفطر.

تتمثل األفراد األكثر تصفًحا لتطبيقات ميتا للتعرف على المنتجات واستلهام األفكار في

متســـوقو الســـلع الرياضية والمجوهرات يعدا من أقل األفراد اهتماًما بتصفح تطبيقات ميتا 
الستلهام األفكار.

اإلنـــــــاث المهتمة بشـراء 
السلع المصممة

02
الذكور المهتميــــن بشراء 

األلعاب

01
مفضلو سلع اإللكترونيات 
"X" والجيل "Z" من الجيل

03
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نسبة األشـــخاص ممن يشترون (السلع االستهالكية المعلبة، السلع 
الترفيهية، والســـلع الخاصـــة بالســـفر، والتقنية) أشـــاروا لقيامهم 
بتصفح تطبيقات ميتا (فيسبوك، انستقرام..) من أجل التعرف على 

المنتجات واستلهام أفكار لرمضان وعيد الفطر:

67%

62%

59%

75%56%

58%56%

60%68%

64%68%68%69%

49%63%68%62%

57%59%63%60%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
النسبـــــــــــــة الفئـــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

السفر واإلجازات

ألعاب الفيديو 
والجوال

منتجات الصحة 
والجمال

52%

46%

46%

63%42%

44%53%

45%59%

74%52%27%54%

49%53%36%47%

38%58%40%49%

السيارات وقطع 
الغيار

التبرعات الخيرية

السلع الروحية والدينية

42%

39%

46%42%

44%38%

40%45%43%45%

41%38%42%41%

الطعام والشراب

الحلويات

المهتمين بالســـفر واإلجازات هـــم من أكثر الفئات تصفًحا لتطبيقات ميتا من أجل اســـتلهام 
أفكاًرا لشراء المنتجات المشار إليها.

يعتزم أغلب المتسوقون شراء منتجات التجارة بالتجزئة والبضائع االستهالكية المعلبة بصورة 
أكبر من الفئات األخرى.

يميل الجيل "X“ بنسبة كبيرة إلى شراء البضائع االستهالكية المعلبة خالل رمضان.

83%

83%

48%

82%86%

20
2183%84%

50%44%

85%85%82%84%

72%80%90%83%

44%49%47%49%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الفئـــــــــــــــــــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

التجارة اإللكترونية
أو التجارة بالتجزئة

الترفيه

البضائع االستهالكية 
المعلبة

22%

13%

26%16%

19%11%

26%23%22%24%

12%17%12%14% السفر

التقنية واالتصاالت

نســـبة األشـــخاص اللذين قالوا إنهم يعتزمون التســـوق وشراء أي من 
الفئات التالية في رمضان وعيد الفطر:
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التي  المنتجـــات  أي فئة مـــن 
تشـــتريها عادة خالل موســـم 
إلى  أكثر  تميل  رمضان،  شـــهر 
جديدة  تجارية  عالمـــات  تجربة 

خاصة بها؟

42%

21%

12%
8%

8%
7%
5%

35%51%

2021

21%19%

15%6%

9%7%

41%42%46%44%

14%22%20%22%

15%10%13%13%

7%10%6%8%

8%13%14%8%7%9%

7%8%6%9%5%7%

5%6%6%5%4%5%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الفـــــــــــــــــئة السنة

ZاأللفيةXاآلباء

المـــــــــــــــــالبس

المطاعم أو توصيل 
الطعـــــــــــــــــام

اإللكترونيات

المجـــــــــــوهرات

ديكورات المنزل 
وأعمال البستنة

األلعــــــــــــــاب

4%5%2%3%5%3%4% السلع الرياضية

السلــــع المصممة

يميل النسبة األكبــــــر من المتسوقين إلى 
تجــــــــربـــــــة العـــــــالمات التجارية الجديدة 
في فئة المالبس بصــــــــورة ملــــــحـــــوظة 

عن بـــــــــاقي الفئــــــات.

تتجـــــــــه اإلناث إلـــــى شراء العالمات التجارية 
الجديـــــــــدة بالنســـبة للمالبس بصورة أكبر من 
الذكور، مقــابل اتجاه الذكور لتجربة الجديد من 

اإللكترونيات عن اإلناث.

يهتم الجيل "Z" بشراء العالمات التجارية الجديدة من المجوهرات عن باقي األجيال



44

المتسوقون عبر الحدود
 أدى تطـــور التجـــارة اإللكترونيـــة وإمكانيـــة الوصـــول الرقمي إلى طمـــس الخطوط 
الفاصلة بين التســـوق المحلي والعالمي - ما يسهل الوصول إلى المنتجات والخدمات 
عبـــر الحدود، ومـــع انفتاح النـــاس على األشـــياء الجديدة خالل شـــهر رمضـــان، تتزايد 

االكتشافات العابرة للحدود.

تعرف على ســـبب شـــراء المتســـوقين عبر الحدود في رمضان * للمنتجات من الخارج، 
وتعرف على فئات المنتجات التي ُيرجح شرائها دولًيا واكتشف ما الذي يحفز تفضيالت 

الشراء لديهم.

ما هي النسبة المئوية لقضاء عطلتك 
لشـــراء المنتجات التي تعرف أنها تم 

شحنها من الخارج؟

55%60%57%48%62%53%58%

30%33%35%34% 33%34%28%

23%
7%
9%

28%

24%25%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

المتـــوســــط الفئــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

20
21

أكثـــــــــــــــــر من 0%

من %0 إلـــــــــــى 25%

من %26 إلـــــــــــــى 50%

من %51 إلـــــــــــــــى 75%

من %76 إلـــــــــــــى 100%

 لم يالحظ من أي بلــــــــد تم
شحن المنتج

8%8%

9%9%

25%29%

17%26%20%24%

9%9%6%8%

6%10%10%9%

37%23%29%26%

ُيعّرفون بأنهم األشخاص الذين يشـــحنون أكثر من نصف تسوقهم في 
رمضان من الخارج المالحظة
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كيف تصـــف إنفاقك على المنتجات المشـــحونة من 
الخارج استعداًدا لشهر رمضان / عيد الفطر وخالله؟

32%

30%

24%
9%

31%33%
20

2130%32%

26%24%

8%7%

30%33%30%33%

27%32%28%30%

26%24%24%22%

11%7%13%9%

5%5%4%6%5%4%5%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع
المتـــوســــط الفئـــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

زيادة اإلنفاق أكثر من 
السنوات السابقة

إنفاق نفس المبلغ 
مثل السنوات السابقة

إنفاق أقل من السنوات 
السابقة

المرة األولى لتجربة 
تلك المنتجات

ال أتــــــــــــــــذكر

الســـلوكيات  نســـبة  تقاربـــت 
الشـــرائية مـــن حيـــث اإلنفاق 

في حالتي

زيادة اإلنفاق على المنتجات المشـــحونة من الخارج 
أو إنفـــاق نفـــس المبلـــغ مثـــل الســـنوات الســـابقة 

استعداًدا لشهر رمضان

تنفـــق اإلناث بنســـبة أكبر من 
المنتجـــات  علـــى  الذكـــور 
المشـــحونة من الخارج خالل 

رمضان

جيل األلفية من أكثر األجيال 
المــــــنتجـــــــات  إنفاًقـــا علـــى 
المشـــحونة من الخارج خالل 

رمضان
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أي من فئـــات المنتجات التالية قد تفكر في شـــحن 
المنتج من الخارج؟

67%66%74%68%70%66%69%

38%44%52%47% 46%48%50%

30%
22%
10%
43%
30%

34%22%

الجيــــــــــــــــل النــــــــــــــــوع

المتـــوســــط الفئـــــــــــــة اآلباءXاأللفيةZالسنة

20
21

قطاعي

 البضائع االستهالكية
المعبأة

التكنولوجيا

وسائل الترفيه

السفر

األزياء

اإللكترونيات

األلعـــــــــــــاب

23%19%

13%10%

37%52%

34%22%

24%30%32%31%

19%24%21%24%

11%11%9%11%

41%43%46%44%

24%30%32%31%

15%17%16%16% 16%
14% المنتجات الرياضية

منتجات تجميل المنزل

17%10%

15%12%12%15%16%14%

15%14%11%13% 13%12%16%

13%14%13%13%13%13%13%

18%12%7%11% 11%9%17%

10%
28%
17%
15%
15%

10%9%

منتجات تستخدم في
التصميم 

المجوهرات

توصيل طلبات الطعام

الصحة والجمال

الطعام والشراب

الحلويات

العاب الهاتف

التبرعات الخيرية

26%35%

19%13%

18%15%

16%11%

7%11%10%10%

22%27%31%28%

13%17%20%18%

11%15%19%16%

14%10%14%16%

9%8%10%9% 10%
9% السيارات

متعلقات دينية

9%9%

11%7%-7%9%9%

10%8%7%8% 9%11%6%

فكر الغالبية من المستهلكين في شراء المنتجات بالتجزئة والبضائع االستهالكية 
المعلبة من الخارج

أعلى المنتجات طلًبا من
 الخارج بالنسبة للذكور

أعلى المنتجات طلًبا من 
الخارج بالنسبة لإلناث

من الفئات األقل طلًبا 
من الخارج تتمثل في

اإللكترونــــياتالتكنــولـــــوجيـــا

ألعاب الهـــاتفالطعام والشراب

األزيــــــــــــــــــــاءالمنتجات القطاعي

الصحـــــــــــــة والجمــــــــال

المتعلقات الدينيةالسيــــــــــــــــــارات

المجوهــــــــــــــراتالتبرعات الخيرية

010203



أي من هذه األســـباب تدفعك إلى شـــراء المنتجات 
التـــي يتم شـــحنها من الخارج اســـتعداًدا لموســـم 

رمضان / عيد الفطر وخالله؟
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44%

43%

33%
29%

42%48%

20
21

47%38%

35%30%

30%33%

53%41%44%44%

35%39%50%43%

31%29%41%34%

36%30%25%28%

22%25%20%24%21%23%22%
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منتجات أرخص

منتجات عالية 
الجودة

منتجات غير متوفرة 
في بلد اإلقامة

تفضيل المنتجات 
المشحونة من الخارج

اكتشاف منتجات 
جديدة

15%14%16%15%18%11%14%

4%3%5%3%4%3%3%
ال يوجد سبب، لعدم 

االهتمام بالمصدر عند الشراء

تأييد أحد المؤثرين 
للمنتج

3%3%2%2%3%3%2% ال شيء مما سبق

المنتجات الرخيصة من أعلى الدوافع 
الشرائية عند طلب المنتجات من الخارج، 

يليها المنتجات ذات الجودة العالية

جودة المنتج من اهم دوافع الذكور للشراء، 
بينما جاءت المنتجات الرخيصة كأهم الدوافع 

الشرائية لدى اإلناث.

تفضيل المنتجات المشحونة من الخارج 
في األساس لم تكن من ضمن الدوافع 

الشرائية القوية لطلب المنتجات من الخارج

يفضل الجيل "Z" الطلب من الخارج في حالة 
المنتجات رخيصة الثمن، في مقابل تفضيل 

الجيل "X" للمنتجات عالية الجودة



يوافقون  الذين  األشخاص 
على العبارات التالية بشأن 
شـــراء المنتجات التي يتم 

شحنها من الخارج

يفضل النســـبة األكبر من المســـتهلكين 
شـــراء المنتجـــات مـــن الخارج فـــي حالة 
الدرايـــة بعالمتها التجارية مســـبًقا، يليها 
رؤية المحتوى باللغة المحلية للمتسوق.

تؤثر إعالنات المنتجـــات على جيل األلفية 
بصورة كبيـــرة عند الطلب من الخارج، على 
عكـــس الجيـــل "X“ الـــذي حاز علـــى أقل 

نسبة.

72%

69%

69%
64%

73%77%

20
2170%71%

71%72%

66%65%

73%73%71%73%

67%72%67%71%

69%71%68%71%

59%67%65%67%

64%67%68%63%67%62%65%
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شراء المنتجات في حالة 
الدراية بعالمتها التجارية 

مسبًقا

رؤية المحتوى باللغة 
المحلية

إذا كانت عملية الشراء 
سلسة

تجربة منتجات جديدة 
من الخارج

تفضيل شراء المنتجات 
المصنوعة في البلد التي 

أعيش فيها

56%58%58%56%63%48%59%
الشراء إذا كانت إعالن المنتج 

عن رمضان أو عيد الفطر

تهتـــــــــم اإلنــــــــــاث عنـــــــــــــد الطلـــــــــــــب مـــــــــن 
الخـــــارج بضـــــــرورة الـــــــــــدرايــــــــــة بــالعـــــــــــالمة 
التجـــــــــــــــارية مقــــــــــــــارنـــــــــــــــــة بــــــالـــــــذكـــور
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وفقا لدراســـة مســـحية  أخـــرى أجرتها 
شـــركة Ad Colony لتجـــارب الجـــوال، 
بالتعاون مع شركة األبحاث اإلنجليزية 
المؤشـــرات  جـــاءت   globalwebindex
التاليـــة التـــي تلفـــت ألهـــم عـــادات 

التسوق في السعودية :

استخدام الجوال

50% 
من السعوديين يقضون من ساعة – 
3 ســـاعات يوميـــا علـــى هواتفهـــم 

الجوالة.

من األشخاص داخل السعودية يســـتخدمون هواتفهم في ألعاب الجوال، وأعرب  77%
%46 منهم عن نيتهم االستمرار بها خالل رمضان.

من األشـــخاص يقضـــون أكثر من 30 دقيقة إلى ســـاعتين يوميا فـــي لعب ألعاب  48%
الجوال، وجاء الوقت المفضل للعب عند أغلبهم بين الـ 12 ظهًرا - 6 مساء.

75% 
يفضلـــون التســـوق بعـــد اإلفطار، 
بينما %33 يفضلون التســـوق بين 

الـ 12 ظهرا - 6 مساء.

79% 

75% 64% 

أكمــــــــلــــوا التــــــســــوق لرمضان
ينوون التســـوق لرمضـــان عبر أحد  %76 عبر إعـــــــــــــالنات الجـــــــــــوال

إعالنـــات الجـــوال فـــي حالـــة كان 
المنتـــج مميـــز، أو إذا كانت خدمة 

ذات صلة بمتطلباتهم

يشـــير ذلك إلى أن العالمات التجارية والمســـوقين، بحاجة للتركيز أكثر على إعالنات 
الجوال، وتجنب التركيز فقط على إعالنات الويب. 

56
منهم قالوا إن اإلعالنات على الجوال 
لها تأثيـــر كبير على قرارات الشـــراء، 

مقارنة بـ %21 بإعالنات التلفزيون.

ال يعني ذلـــك أن تهمل العالمات التجاريـــة اإلعالنات داخل المتاجر، إذ عبر %52 من المســـتخدمين عن 
نيتهم زيارة المتاجر لشراء بقالة رمضان، في مقابل %47 عبر اإلنترنت.

الطبـــخ  إلـــى نيتهـــم  أشـــاروا 
بالمنـــزل، بينمـــا %14 ينـــوون 

الحصول على الطعام الجاهز.

ذكــــــــر نيـــته السفــــر للخارج
 خـــــــــــــــالل رمضـــــــــــــــــــــان

59% 
مـــن العبـــي ألعـــاب الجـــوال، 
الذين يحبون السفر, أشارو إلى  
لتفضيلهـــم شـــراء التذاكر عبر 

اإلنترنت.



51

األكثر  التجاريـــة  العالمـــات 
حًظا حسب المنتجات

يزيد أيضا إنفاق السيدات على مستحضرات التجميل، 
وكان أكثرها

78% 
من المستخدمين يرغبون في 

مشاهدة إعالنات المالبس 

يرغبــــــــون فـــــــي إعــــــــالنات  67%
يرغبون في إعالنات شركات  %51الطعـــــــــــــــام

االتصاالت

67% 

50%

من المستخدمين ينتظرون العروض الترويجية للسيارات خالل رمضان، ما يعني 
إلى أن سوق السيارات يصبح رائجا ويتزايد الطلب في رمضان

منتجات العناية بالبشرة

49%
العــــــــــــطــــــــــــــــــــور

47%
منتجات العناية بالشعر 

ذكــــــــر نيـــته السفــــر للخارج 64%
من العبي ألعاب الجوال، الذين يحبون  %59 خـــــــــــــــالل رمضـــــــــــــــــــــان

الســـفر, أشـــارو إلى  لتفضيلهم شراء 
التذاكر عبر اإلنترنت.



المصـــــــــــــــادر

https://jakelelm.com/resources/3289/
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