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 مشارك

من منطقة الشرق اإلوسط
وشمال إفريقيا

84.3%

ماذا سييفعل المشاركون يف عيد األم

20.7%
 ادعوها للخروج

27.7%
أشتري كعكة

36.1%
أخطط لحفله ألفاجئها

31.4%
غير ذلك

69.2%
سيستخدمون وسائل التواصل اإلجتماعي 

للتعبير عن مشاعرهم يف عيد األم

66.8%
الفيسبوك

54.9%
واتساب

23.1%
إينستاجرام

10.8%
45.3% 40.1% 3.8%

أين سيتسوق المشاركون لعيد اإلم

تصفح األنترنت يف المتاجر
 التقليدية

كالهما (عبر اإلنترنت
ويف المتاجر التقليدية)

لن أقوم بالتسوق
 لهذا العام

82.0% 24.5%24.8%
األم الحماة الزوجة

لمن سيشتري المشاركون هدية بمناسبة عيد األم

29.4%

22.5%

36.2%

29.6%

10.7%

12.1%

فئات التسوق المفضلة لدى المشاركين
يف عيد األم

ما تريده األم فعلياً
يف عيد األم

مجوهرات

إقامة يف فندق/ 

 رحلة أو سفر

 أدوات و أجهزة منزلية

مجوهرات

، منتجات العناية بالبشرة

 المكياج ، العطور

 أدوات و أجهزة منزلية

11.6%

21.8%

33.3%

13.8%

19.6%

متى يبدأ المشاركون التسوق لشراء
هدايا لعيد األم

فبراير

أوائل آذار

األسبوع الثاين من آذار

آذار20

20يف عيد األم (      آذار)

$50 - $100

$101 - $150

26.6%

47.9%

15.1%
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$201 - $250
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$201 - $250
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4.4%

21.9%
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أقل من

كثر من أ $250

$50 أقل من

كثر من أ

$151 - $200

$201 - $250
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استطالع عيد األماستطالع عيد األم

49.7% 50.3%

الجنس

18 - 25

26 - 35

36 - 45

10%

32.1%

31.2%

25.6%

15 - 18 1.1%ً  عاما

ً  عاما

ً  عاما

ً  عاما

ً كثر من      عاما 45 أ

العمر

سيحتفلون بعيد األم هذا العام 

39.6% 37.0%

9.4% 57.3%

أين يجد المشاركون اإللهام
لشراء هدايا عيد األم

تصفح األنترنت وسائل التواصل االجتماعي

اإلعالنات المطبوعة
 (مجلة، صحيفة)

من معرفتي بما تفضله

15.7%

84.3%

ما األكثر أهمية لألمهات يف
الوطن العريب

تلقي هدايا قيمة

قضاء الوقت مع
اطفايل وعائلتي

مجوهرات منتجات العناية بالبشرة ، المكياج ، العطور

 أدوات و أجهزة منزلية


