
94.6%
رمضان

المبارك

سيصومون شهر

كيف يهنيء

المشاركون أفراد العائلة
عند بداية و نهاية شهر رمضان 

60.8%33.1%56.5%
برامج الدردشة و الرسائل الفورية

(واتساب، مسنجر، فايبر .. الخ) 
ا�تصال بهم عبر الهاتف زيارتهم

كيف يقضي

المشاركون الوقت
قبل ساعتين من ا�فطار 

سوف يقضي

المشاركون مزيًدا من الوقت
في ا�نشطة التالية في رمضان 

71.7%
يتناولون

وجبة السحور
في شهر رمضان عادًة

73.2%

استخدام ا�نترنت

قراءة القرآن 

في الطبخ 

20.3%

57.9% 38.9%

9.7%

13.4% 13.1%

7.3%

20.7%

17.7% 22.1%

30.1%

البرامج الرمضانية
ا�كثر مشاهدة

51.8%

Most Watched
Television Shows

 البرامج / المسلسالت التلفزيونية /
ا�فالم ا�كثر مشاهدة

 في رمضان

أكثر االهتمامات بحًثا عبر ا�نترنت
 في رمضان

الترفيه ا�غذية / الطبخ

مواضيع إسالمية / مواضيع رمضانية ا�خبار

26.8% 34.8%

41.3% 42.3%

أكثر المحتويات
المتعلقة بالطبخ/بالطعام

بحًثا عبر ا�نترنت
في رمضان

%%
OFF

34.4%

37.5%

36.3%

89.5%

39.3%

عروض و أسعار المواد التموينية

وصفات تحضير الطعام العالمية

نصائح تجنب العطش و الجفاف

نصائح و إرشادات الطبخ

وصفات تحضير
الطعام العربي (الشرقي)

85.6%
قلقون بشأن

تفشي فيروس كورونا

مع اقتراب شهر رمضان

48.9%
يعتقدون أن تفشي فيروس كورونا

سينتهي في خالل شهر أو

قبل رمضان

كيف يعتقد المشاركون أن

رمضان سيكون مختلفا
لهذا العام
بسبب الوضع الحالي

لفيروس كورونا

68.2%

92.8%
ال يشعرون بالراحة بتناول الطعام أو حضور تجمع

نظر¶ للوضع الحالي لفيروس كورونا

53.8%
ال يخططون الستخدام خدمة
توصيل الطعام في رمضان بسبب
تفشي فيروس كورونا

يخططون �ستبدال التسوق
في المتاجر بالتسوق عبر ا�نترنت

في رمضان

كيف أثرت أخبار فيروس كورونا

على سلوك التسوق الخاص بالمشاركين

الطريقة المفضلة لتناول ا�فطار خالل

شهر رمضان نظًرا للوضع الحالي
لفيروس كورونا

5.5% 21.3%
ا�فطار في المطاعم, ا�فطار

في الخيام الرمضانية,
مع ا�صدقاء

ا�فطار مع أفراد ا�سرة
الممتدة في منزلهم

ا�فطار في المنزل
73.2 %
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36-45

26-35

15-25

28.4%
9.9%

34.9%

26.8%
العمر

عام¼

عام¼

عام¼

45أكثر من       عام¼ 

28.6%
قلة النوم / مشاكل النوم 

31.4%
التغيير في روتين الحياة اليومية 

30.7%
زيادة في ا�لتزامات المادية 

31.7%
زيادة أسعار السلع 

أكبر التحديات
التي يواجهها المشاركون في رمضان

48.2% 44.6%

7.2%

بطريقة إيجابية بطريقة سلبية

سيكون مثل العام الماضي

16.1%

19.5%

47%

12.3%

54%

59.4%

58.2%

69.3%

الطعام و مشروبات

منتجات العناية الشخصية

مواد التنظيف المنزلية

الدواء

المنتجات الترفيهية

منتجات ومواد التجميل

ا�لكترونيات

المنتجات الفاخرة

المسابقات الرمضانية / ا�لغاز المسلسالت الكوميدية

البرامج التلفزيونية الدينية المسلسالت الرمضانية

73%
31.8% 30.1%

المصرية

السورية الخليجية

اشتري أكثر اشتري أقل

استطالع رمضان

2000
عدد المشاركين من منطقة

الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا

60% 40%

الجنس

أنثى 
ذكر

سيستمرون

بالتدخين
في رمضان

المواقع ا�لكترونية لشبكات التواصل ا�جتماعية
(مثل: فيس بوك, انستغرام, سناب شات)

مشاهدة التلفزيون

تصفح ا�نترنت التسوق

تمرين (مثل اللياقة)
أو الرياضة


