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تصنيف التمور في اململكة العربية السعوديةمفهومية 
ةالنهائيتوجهاتدراسة االستخدام واللتقرير 

2021فبراير 1



املحتويات 

والتصورات ذات الصلةتصنيف االرتباط بالتمور 

واستهالكهاتصنيف استخدام التمور 

العوامل املؤثرة على قرارات الشراء

االستنتاجات

تصنيف سلوكيات الشراء
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نبذة عن الدراسة والنهج املت
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نبذة عن الدراسة وأهدافها 

.للتمور السعوديالشبابفئةاستهالكفيتقلًباهنالكأنوالتمور للنخيلالوطنياملركزتوقع

فتوقد ِّ
 
ل
ُ
وشرائهااستهالكهاعلىتؤثرالتياتواالتجاهالتمور استخدامحول أعمقفهمإلىللتوصل،والكميةالنوعيةالبحوثمنثنائينهجعلىتقوماستكشافيةدراسةبتسهيلوالتحليالتللبحوثفورسايتشركةك

.اململكةفي

:ُوِضعت للوحدتين الرئيسيتين أهداف محّددة

كّمية

ورة تقييم الجوانب الرئيسية لألصناف بص
شاملة في مراحل محددة من حياة املستهلك؛
لتكوين رؤى دقيقة يمكن أن تدعم عدًدا من

ين مبادرات التسويق لترويج أصناف التمور ب
الشباب السعودي 

نوعية

توضيح تصنيف االرتباط واالحتياجات 
ياق واالتجاهات ذات الصلة بالتمور لتحديد س

االتجاهات الناشئة

ها دراسة سلوكيات الشراء واالستهالك لربط
باملحفزات والعقبات الرئيسية
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نهج البحث وأطر العينات

كمية نوعية

مع املواطنين السعوديين عبر جلسة إلكترونية عامةمقابالت إلكترونيةأجريت 

الواحدةللمقابلةدقيقة20بواقعإلكترونيةمقابلة1,311العينةحجم

حَرز 
ُ
امل املستهدف 

اإلجمالي إناث  ذكور  املركز 

500 258 242 500 الرياض

510 225 285 500 ة جد 

301 168 133 300 الدمام

الفئة العمرية

360 160 200 350 سنة 25إلى 18

460 202 258 460 سنة 35إلى 26

491 289 202 490 سنة 45إلى 36

1,311 651 660 اإلجمالي

2020ديسمبر10وحتىنوفمبر 20من:امليدانيالعملمدة

الدمام جّدة الرياض

، رجل واحد، استهالك متوسط

الفئة أ

، سيدة واحدة، استهالك كبير

2ج/1الفئة ج

، رجل واحد، استهالك خفيف

الفئة ب 

سيدة واحدة، استهالك 

2ج/1متوسط، الفئة ج

رجل واحد، استهالك كبير، 

2ج/1الفئة ج

سيدة واحدة، استهالك 

خفيف، الفئة ب

18-25

رجل واحد، استهالك خفيف، 

الفئة ب

سيدة واحدة، استهالك 

2ج/1خفيف، الفئة ج

رجل واحد، استهالك كبير،

2ج/1الفئة ج

سيدة واحدة، استهالك 

خفيف، الفئة أ

رجل واحد، استهالك خفيف،

الفئة أ

سيدة واحدة، استهالك 

2ج/1متوسط، الفئة ج

26-45

جلسات4 جلسات4 جلسات4
اإلجمالي

جلسة12

ة والدمامفي ثالث مدن سعودية رئيسية هي جلسات نقاشية مركزةتيسير إقامة  الرياض وجد 

دقيقة للجلسة الواحدة  90جلسة نقاشية بواقع 12: حجم العينة
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مراحل الحياةحسب توضيح الطريقة املعتمدة لتصنيف الكميات 

اب
ّ
ز
ُ
ع

21%

أرس حديثة
38%

أرس 
متوسطة العمر

30%

أرس 
ة العمر كبير

11%

أسر 
كبيرة العمر

أسر 
متوسطة العمر

أسر 
حديثة

ُعز اب

11% 30% 39% 21% )%(الحجم 

138 396 508 269 العدد األساس ي

% % % % الفئة العمرية

7 8 25 66 سنة25إلى 18

8 36 49 26 سنة35إلى 26

85 56 26 8 سنة45إلى 36

39.4 35.5 30.5 25.4 متوسط العمر 

% % % % الحالة االجتماعية

0 0 0 100 اب  ُعز 

100 100 100 0 متزوجون 

االبن األكبر-العمر 

- - 100 - سنوات8إلى 0

- 100 - - سنة 15إلى 9

100 - - - سنة 16أكبر من 

17.9 11.9 4.5 - متوسط عمر االبن 

:تفصيليةكميةنتائجعلىللحصول الحياةمراحلعلىقائًمانهًجااعتمدنا

مراحلعبركيناملستهلوسلوكياتاحتياجاتتتغير:الطريقةهذهالتباعاملنطقياملسّوغ
‘الحاليةياتالسلوك’تفاصيلإبرازفيالحياةمراحلحسبالبياناتتحليلويساهمالحياة،
.معنيةزمنيةفترةخاللالسلوكياتهذه"تتطور "وكيف

فةالفئاتلتمييزاملستخدمةالسكانيةاملتغيراتأبرز  ‘العمر’:حياةالمراحلحسباملصن 
.’األكبراالبنعمر‘و‘االجتماعيةالحالة’و



7

والتصورات ذات الصلةتصنيف االرتباط بالتمور 
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واملعنويةاملنطقيةالعواملمنمجموعةللمستهلكينالتلقائيةاالرتباطاتتشمل

ة، من الفئة العمرية ". )ونحن نقدم التمر والقهوة في املأدبات واللقاءات العائلية، فهي من تقاليدنا. بتناول التمر( صلوات هللا عليه)عرفنا أهمية التمور في املنزل من األحاديث النبوية التي أوص ى فيها الرسول الكريم " (  سنة45إلى 26رجل من جد 

رك، شهر رمضان املبا: املناسبات الكبيرة
ت واحتفاالت العيد، وحفالت الزفاف وبيو 

العزاء، وغيرها 

ا موجودة دائًم : اللقاءات العائلية
ساء خالل نهاية األسبوع ووقت احت

القهوة 

مادة أساسية : متجذرة عميًقا في الرموز والثقافة
ململكة   للمنطقة ومتوفرة على نطاق واسع في جميع أرجاء ا

ي مهمة ويعتمد عليها ف: الضيافة
أكرام الضيوف

رة في مشمولة في التعاليم اإلسالمية ومذكو : السنة النبوية
وسلماملمارسات اليومية للنبي األكرم محمد صلى هللا عليه

زارع تنتشر م: مزارع التمور وأشجار النخيل
م وأبها شهيرة للتمور في مناطق مثل القصي

رة وغيرها واملدينة املنو 

ضافتها إلى تكمل القهوة وهي مثالية إل : ُمحّلٍّ طبيعي
الحلويات

ية توفر قيمة غذائ: طبيعية وصحية
ويةعالية وتمد الجسم بالطاقة والحي

ا يقدرون التمور كثيًر (: األجداد)كبار السن 
ا على غيرها ويربطونها بالعادات والتقاليد ويفضلونه

من الفاكهة والحلويات

الوصفات السعودية 
العريكة،: التقليدية

واملعمول، وغيرها

االرتباطات التلقائية
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واملناسباتوالضيافةالنبويةنةوالسبالثقافةذكًرااالرتباطاتأكثروتتصل.املركزةالنقاشيةالجلساتفيإليهااإلشارةتمتالتياملراتعددعلىبناءً مرتبةالرئيسيةاالرتباطاتجميعأدرجنا
الطبيعيةالصحيةوالفوائدالكبيرة

أهم االرتباطات

:  اللقاءات العائلية
ة موجودة دائًما خالل نهاي
األسبوع ووقت احتساء 

القهوة 

6
هوة تكمل الق: ُمحّلٍّ طبيعي

وهي مثالية إلضافتها إلى
الحلويات

7
:  لمزارع التمور وأشجار النخي

ور في تنتشر مزارع شهيرة للتم
مناطق مثل القصيم وأبها 

رة وغيرها واملدينة املنو 

8
(: األجداد)كبار السن 

يقدرون التمور كثيًرا
ويربطونها بالعادات 

ا على والتقاليد ويفضلونه
غيرها من الفاكهة 

والحلويات

9
الوصفات السعودية 

العريكة، : التقليدية
واملعمول، وغيرها

10

هر ش: املناسبات الكبيرة
رمضان املبارك، 
واحتفاالت العيد، 

وحفالت الزفاف وبيوت
العزاء، وغيرها 

مهمة ويعتمد: الضيافة
فعليها في أكرام الضيو 

وز متجذرة عميًقا في الرم
مادة أساسية: والثقافة

للمنطقة ومتوفرة على
اء نطاق واسع في جميع أرج

اململكة   

ر توف: طبيعية وصحية
قيمة غذائية عالية وتمد
يةالجسم بالطاقة والحيو 

ة مشمول: السنة النبوية
ة في التعاليم اإلسالمي

ومذكورة في املمارسات 
اليومية للنبي األكرم 
محمد صلى هللا عليه 

وسلم

12345
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باملناسبات العائلية، كما ترتبط باملشروبات األخرى أو رمضان بشكل واضح أيًضاالذكريات األولى للتمور يغلب ارتباط 

ي علمني أجدادي فوائدها وأهميتها ف
ديننا الحنيف 

كان جدي يطعمني التمر ويقول لي أنه سيمنحني"
ة تناوله لدمام، رجل من ا". )الدفء، ويذكرني دائًما بسن 

(سنة25إلى 18من الفئة العمرية 

عد  لنا املعم"
ُ
ول في البيت أتذكر تماًما كيف كانت جدتي ت

رجل ". )وتتحدث دائًما أن للتمر أهمية خاصة في اإلسالم
(سنة45إلى 26من الرياض، من الفئة العمرية 

تمر بدأ األمر كله في اإلفطار بتناول ال
خالل شهر رمضان املبارك 

بضع تعود بي ذكريات الطفولة إلى كسر صيامي على"
.  ن  إليهتمرات ورشفة ماء أو لبن،األمر الذي نعتز به ونحِّ 

مر، في شهر أتذكر أنني في طفولتي تناولت الكثير من الت
رجل من ". )رمضان املبارك على وجه الخصوص

(سنة45إلى 26الدمام، من الفئة العمرية 

فتناالتمور متأصلة في نفس ي وثقا

ن سيدة م". )ترتبط التمور بهوية الشعب السعودي"
(سنة25إلى 18الدمام، من الفئة العمرية 

ل من رج". )تشكل ذكريات الطفولة، ش يء ثمين وعريق"
(سنة45إلى 26الرياض، من الفئة العمرية 

وابط ا مهًما من الر تشكل التمور جزًء 
األسرية

ية، فهي نقدم التمر والقهوة في املأدبات واللقاءات العائل"
ة، من الفئة العمرية ". )من تقاليدنا 45إلى 26رجل من جد 

(  سنة

ة القهو ’نشأت على تناول التمر مع 
األصيلة‘ العربية

ل التمر احتساء القهوة العربية بالنسبة لي يعني تناو "
45إلى 26سيدة من الرياض، من الفئة العمرية ". )معها
(سنة

ل هذان الصنفان بعضهما البعض؛ حيثما و " جدت يكم 
يدة س" )القهوة العربية ال بد أن تتناول حبة تمر معها

ة، من الفئة العمرية  (سنة25إلى 18من جد 

الذكريات األولى للتمور 
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فوائد تناول التمر

(االجتماعيةواللقاءاتاألخرى،املأكوالت/املشروباتتصاحب)وثقافيةاجتماعيةفوائدتليها(والطاقةالصحة)وظيفيةبفوائدالتمور ترتبط

فوائد للتمر بحد أقص ى5فيما يلي بعض الفوائد الصحية واالجتماعية التي ذكرها الناس أسباًبا لتناول التمر، يرجى تحديد أهم : السؤال الوارد في االستطالع

48 

40
3838

21

فوائد أخرىالطاقة المناسبات االجتماعية      مادة مكّملة الصحة          

متوسط نتائج الفوائد تطالعكافة املشاركين في االس= العدد األساس ي 
(ية للعمرجميع اإلجابات معّبر عنها بالنسبة املئو )
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فئات متمايزة  4التي ذكرها املستهلكون في أهمية التمر وفوائده تندرج 

ينات فاكهة صحية ولذيذة، غنية بالفيتام
عية، واأللياف واملعادن والسكريات الطبي

وغيرها 

سم، تحتوي على العديد من املعادن التي يحتاجها الج"
ة من سيد)”.فالتمر خفيف على املعدة وغني بالفوائد

ة، من الفئة العمرية  (سنة25إلى 18جد 

دة، من )”.يحتوي على سكريات مفيدة“ سيدة من ج 
(سنة45إلى 26الفئة العمرية 

مفيدة للدورة الدموية وفقر الدم والعظام، وإذا كان"
شخص يعاني من انخفاض السكر، أعطه التمر 

مرية سيدة من الدمام، من الفئة الع)”...وسيصبح بخير
(سنة25إلى 18

الصحة

ثالي مادة طبيعية تحّسن الطعم، ومكّمل م
لرائحة القهوة العربية ومذاقها 

رجل من )”.عندما تفكر في القهوة، تفكر بالتمر أيًضا“
(سنة25إلى 18الدمام، من الفئة العمرية 

و يضاف إلى العديد من الوصفات على شكل شراب أ“
حيث يعطي.. معجون أو منزوع النوى إلضافة الحالوة

ل رج)”.مذاق السكر الطبيعي وهو أمر مطمئن بال شك
(سنة45إلى 26من الرياض، من الفئة العمرية 

مادة مكّملة 

رمز َجلّي للتقاليد السعودية وحسن
 عن السياق الثقاف

ً
ي الضيافة، فضال

اإلسالمي 

ة والكبيرة، يقدم التمر في كافة لقاءاتنا العائلية الصغير "
راد هناك أف. فهو عنصر ال يستغنى عنه في املجالس

ر منه، يتناولونه بكثرة، وآخرون ال يستهلكون الكثي
هذه واألكيد أنه ال بد من تناول حبة واحدة على األقل ف

سيدة من الدمام، من الفئة )”!هي السعودية حًقا
(سنة45إلى 26العمرية 

املناسبات االجتماعية

ك مصدر موثوق ويسهل الوصول إليه يمد
بالنشاط والرشاقة الذهنية والبدنية

و يمنحك النشاط في الصباح، ويعطيك القوة، فه“
سيدة من الرياض، من الفئة)”مصدر غذائي متكامل

(سنة45إلى 26العمرية 

ة من سيد)“يقوي املناعة ويشعرك بالنشاط والحيوية “
ة، من الفئة العمرية  (سنة25إلى 18جد 

الطاقة

فوائد تناول التمر 



13

أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

أسر 
حديثة

ُعز اب (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

138 396 508 269 (1311=العدد)جميع من يتناول التمر : العدد األساس ي

53 55 49 50

41 39 39 42

39 34 44 38

45 41 51 49

38 42 37 42

32 35 33 32

48 51 54 54

43 42 46 51

57 46 42 44

51 48 49 47

49 49 43 45

36 42 43 39

36 35 34 31

36 30 35 37

34 29 32 31

51

40

39

48

40

33

52

45

45

48

46

41

34

34

31

ذو قيمة غذائية عالية

مصدر جيد للسعرات الحرارية

مضاد جيد لألكسدة

مكمل جيد للمشروبات الساخنة

ُمحل ٍّ طبيعي

وجبة خفيفة رائعة في أوقات الفراغ

من السنة النبوية

جزء أساسي من حسن الضيافة

من التقاليد السعودية

مصدر طبيعي للطاقة

يقوي المناعة

يعزز الطاقة

يساعد في الهضم

جيد الستهالكه خالل الشتاء 

مثالي إلدراجه في خطة التخلص من السموم

للطاقةومعزًزاالسعوديةالتقاليدمنجزًءاتعتبرهالشيخوخةعمرفياألسرأنحينفيالكهولةعمروفيالحديثةباألسرأكثرالصحيةالفائدةترتبط

فوائد للتمر بحد أقص ى5فيما يلي بعض الفوائد الصحية واالجتماعية التي ذكرها الناس أسباًبا لتناول التمر، يرجى تحديد أهم : السؤال الوارد في االستطالع

فة 3أهم 
ّ
خصائص مصن

حسب الفوائد الرئيسية

مادة مكّملة
ت 

سبا
املنا

االجتماعية

طاقة
ال

خرى 
أ

صحة
ال

فوائد تناول التمر 
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تصنيف استخدام التمور ومناسبات استهالكها 



ويحرص أغلبهم على توضيح أنه يستخدم أو يستهلك الكمية نفسها من التمر إن لم يكن أكثر من ذي قبل  من العناصر الدائمة في روتينهم،يشعر املستهلكون أن التمر 

...في الصباح، وغالًبا أول ش ي أتناوله

اكل أسرة سعودية يعد امتالك  مخزونً
هو منتظًما من التمر أمًرا ال غنى عنه، ف

:يستهلك باستمرار

....مع العائلة في وقت مبكر من املساء

...لصيام أيام اإلثنين والخميس

...بعد صالة الجمعة

...في الجلسات مع اآلباء أو األجداد

...للضيوف والجيران عندما يأتون للزيارة

ر التمر في املنزل حتى
 

لو لم من الضروري أن أوف
.  امأتناوله باستمرار، فهو مهم للحمية والصي

ة، استهالك كبير، من الفئة ال) عمرية رجل من جد 
(سنة45إلى 26

عليه وسلم، النبي صلى هللايتناول أبي التمر اقتداًء بسنة
كبار كما أن تناوله جزء من العادات والتقاليد بالنسبة ل

مام، سيدة من الد). السن، فالبالغون ال يحبون الحلويات
(سنة25إلى 18استهالك كبير، من الفئة العمرية 

ة ال يزال التمر يمثل روح العائلة، فأينما وجدت القهو 
رجل من الدمام، من ). العربية وجد التمر دون أدنى شك

(سنة25إلى 18الفئة العمرية

شطة نتناول التمر في هذه األيام بعدة طرق؛ إذ نأكله مع الق
كعك والعسل والشوكوالتة والبندق واللوتس والنوتيال وال

وسط، رجل من الرياض ، استهالك مت)وكرات البروتين، وغيرها  
(سنة45إلى 26من الفئة العمرية 

االستخدام واالستهالك



؟.…مقارنة بالعام املاض ي، هل تعتبر أن استهالكك للتمر: السؤال الوارد في االستطالع

اتجاهات االستهالك

أسرة في عمر 
الشيخوخة

ةأسرة في عمر الكهول أسرة حديثة ُعّزاب
جميع األرقام بالنسبة

املئوية

138 396 508 269 الجميع: العدد األساس ي

27 53 56 40 زاد

72 46 43 46 لم يتغير

1 2 1 14 قل  

زاد االستهالك هذا العام
48%

لم يتغير االستهالك
50%

قل االستهالك هذا العام
2%

بالنسبة )التغّير في االستهالك 
(املئوية

(1311)الجميع : العدد األساس ي

يخوخةالشعمرفياألسربيننفسهاملستوى فيويبقىالكهولة،عمروفيالحديثةاألسربينوأعلىالشباب،بيننسبًياأقلاستهالك-الفئاتحسباالستهالكاتجاهاتتتباين



استعادة النشاط

االسترخاء

أوقات االنفراد بالذات األوقات 
االجتماعية

ا ومهًما يعتبر التمر عنصًرا صحيً : في الصباح قبل اإلفطار
الستعادة النشاط وتقوية املناعة 

ة ابتعاد مؤقت تعتبر األمسيات العائلية بمثاب:  تناول القهوة في املساء
األسرية عن يوم حافل باالنشغاالت حيث يستمتعون بتعزيز الروابط

والعالقات مع العائلة واألصدقاء بعد العودة من العمل

بارك، ال غنى عنه في شهر رمضان امل:املناسبات والعطالت
وحفالت الزفاف، واللقاءات الطويلة، وغيرها 

تقاليدنا    بادرة ترحيبية ال غنى عنها في: استضافة الزوار

منتصف النهار بعد االنتهاء من الذروة:في العمل
الصباحية

ر مناسبات االستهالك الفردي  ظهِّ
ُ
 أعلى إلى ت

ً
، ما يحد  بعض الش يء من األصناففي املنزل ‘ األوقات االجتماعية’ميال

لة في أثناء االسترخاء مع األصدقاء والعائ:بعد صالة الجمعة
‘ القهوة العربية’جلسة لتناول 

تحديد مناسبات االستهالك



18

مناسبات االستهالك

أي األنشطة التالية ترتبط بتناولك التمر؟ : السؤال الوارد في االستطالع

االستهالكمكانعنالنظربصرففردية،بصورةمنهاأكثر(وغيرهمواألصدقاء،العائلةمع)جماعيةبصورةالتمور تستهلك

64

63

56

35

29

24

21

19

قضاء الوقت مع العائلة

ل ز ي المنز
ز
مشاهدة التلفاز ف

مع الضيوف/ االستضافة 

نت/ استخدام الحاسوب  اإلننر

الدراسة/ القراءة 

لية  ز (الطبخ/ التنظيف )بعد إنجاز األعمال المنز

ل ز ي المنز
ز
بعد أداء الصالة ف

ألعاب الفيديو/ اللعب باأللعاب

68

59

46

24

16

37

21

18

17

هات مع العائلة ز النز

مع األصدقاء

حفالت الزفاف

بيوت العزاء

اللعب بألعاب الفيديو

ي المكتب
ز
العمل ف

ي الصالة الرياضية/ ممارسة الرياضة 
ز
ف

إىل العمل/ التنقل من 

ركوب السيارة/ أثناء القيادة 

نتيجة االستهالك خارج املنزل 
1311= العدد األساس ي 

نتيجة االستهالك داخل املنزل 
1311= العدد األساس ي 

خارج
صورة فر 

املنزل ب
دية

رج خا
صورة 

املنزل ب

جماعية

صورة فر 
ل املنزل ب

خ
دا

دية
صور 

ل املنزل ب
خ
دا

ة 

جماعية
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أوقات االستهالك

67 

44

73

30

(398=العدد)الليل                         (950=العدد)المساء                         (575=العدد)منتصف اليوم                         (873=العدد)الصباح                          

متوسط النتائج

في أي وقت من اليوم تتناول التمر عادة؟ : السؤال الوارد في االستطالع

الليلخاللتناولهايقلحينفي،واملساءالصباحفيالتمور تناول يفضل

تطالعكافة املشاركين في االس= العدد األساس ي 
(ية للعمرجميع اإلجابات معّبر عنها بالنسبة املئو )
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أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

أسر 
حديثة

ُعز اب (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

138 396 508 269 (1311=العدد)جميع من يتناول التمر : العدد األساس ي

39 50 49 41

25 33 34 30

43 34 32 28

14 15 17 15

36 36 38 34

60 59 55 50

13 15 14 9

28 26 19 16

46

32

33

16

37

56

13

21

قبل وجبة اإلفطار

مع وجبة اإلفطار

احة الصباح أثناء اسنر

أثناء وجبة الغداء

ة احة الظهنر
أثناء اسنر

ي المساء
ز
ف

مع وجبة العشاء

بعد وجبة العشاء

وقت االستهالك

في أي جزء من اليوم تتناول التمر عادة؟ : السؤال الوارد في االستطالع

67%

44%

73%

30%

 طعاًماالناسفيهايتناول الالتياملستقلة،املناسباتتشهد
ً

.العشاءوقبلاإلفطارقبل–للتمور أعلىاستهالكمعدلعام،بشكلثقيال

العشاءلقبفتفضلهالشيخوخةإلىالكهولةعمرفياألسرأمااإلفطار،قبلتناولهتفضلالكهولةعمرإلىالحديثةاألسرةفإنالشباب،باستهالكمرتبطةمحددةمناسبةتوجدال وحيث



املناسبات: شاي عدني
ع ومكافأة الذاتاالعتقاد بأنه دور التمر في مناسبات استهالكهيظهر من 

ّ
ٍّ ويعزز الترابط االجتماعي، في حين لم يأت ذكره فيما يتصل بالتمت

ّ
.مغذ

اط يمدني بالطاقة والنش
فه في بداية اليوم ومنتص

يمدني بالطاقة ويقوي مناعتي ويساعد في 
عمليات األيض

يضخ السكر الطبيعي في جسدي

أنا معتاد على تناول التمر مع املاء على معدة فارغة، فهذا “
ة رجل من الدمام، استهالك كبير، من الفئ)”.يمنحني القوة

(سنة25إلى 18العمرية 

ل يشعرني بالشبع خال
قت فترة الظهيرة وحتى و 

الغداء

إلفطار آكل التمر تصبيرة إذا فاتني تناول طعام ا

قب في بعض األحيان، أتناول التمر مع زمالئي ع
صالة الظهر 

3مرة إلى يتوفر التمر في املنزل أو على مكتبي دائًما، وأتناول ت“
، من رجل من الرياض، استهالك كبير)” تمرات ألشعر بالشبع

(سنة25إلى 18الفئة العمرية 

ر من السنة النبوية كس
الصيام بتناول التمر 

وشرب املاء 

صيام أشعر بالبركة عند تناوله على اإلفطار عند
يومي اإلثنين والخميس 

يحافظ على نشاط أجسامنا، وتنظم حالوته
مستويات السكر عندي 

التمر . مإذا نسيت تناول التمر عند اإلفطار، ال أشعر بأنني صائ"
، سيدة من الرياض)." يمدني بالطاقة بعد صيام النهار كله

(سنة45إلى 26استهالك متوسط، من الفئة العمرية 

ع يساهم في تعزيز الروابط م
داألص/األجداد/الزوجة/العائلة

قاء 

نستمتع بتناول قهوة املساء مع التمر 

ة سيما رفيق مثالي ألي نوع من املشروبات الساخن
القهوة 

مع يساعدني على االسترخاء بعد يوم متعب وشاق، والجلوس“
رجل )” .والدي  والتحدث معهما وتناول التمر أثناء مناقشة األمور 

ة، استهالك كبير، من الفئة العمرية  (سنة45إلى 26من جد 

احتياجات استهالك التمر وفوائده



املناسبات: شاي عدني
(إن لم يكن يومًيا، ففي عطلة نهاية األسبوع)الطاقة في املناسبات األخرى كما يوفر التمر  

ي يحافظ على نشاطي وتفاعلي ف
الحفالت واللقاءات الطويلة 

خرين أثناء يجعلني أستمتع بالدردشة مع ال ...ُيحيي روح املناسبة
ع باحتساء القهوة وتناول التمر

ّ
التمت

ينقلني إلى عاملي التقليدي البهي 

هية، وهذا نحن العرب نكرم ضيوفنا بتقديم التمر الفاخر والقهوة واملأكوالت الش"
من الفئة رجل من الدمام، استهالك كبير،)".يحسن مزاجنا ويربطنا أكثر بتقاليدنا

(سنة25إلى 18العمرية 

وجبة خفيفة مناسبة أثناء تنقلي

الرفيق املثالي للحيوية والنشاط أثناء سفري 

فالتمر نأخذ معنا التمر الجاف في جميع أسفارنا، بحيث إذا فاتتنا إحدى الوجبات“
ة، استهالك متوسط، من الفئة العمرية )” .يغنينا عنها (سنة25إلى 18سيدة من جد 

." نهعندما نذهب للتخييم في الصحراء نأخذ معنا القهوة والتمر، وهذا أمر ال بد م“
(سنة25إلى 18سيدة من الدمام، استهالك كبير، من الفئة العمرية )

ايمنحني القوة قبل التمارين وبعده

يمنحني جرعة إضافية من البروتين -يستعيد الطاقة 

ا بعد التمارين 
ً
صحي ويبقيني دافئ

ة بينما ال يزال أتناول التمر مرتين أسبوعًيا بعد ممارسة التمارين في الصالة الرياضي“
ا، ألحصل على فوائد التمر والبروتين

ً
تهالك رجل من الرياض، اس)”.جسمي نشيط

(سنة25إلى 18كبير، من الفئة العمرية 

احتياجات استهالك التمر وفوائده



التغييرات في نمط الحياة وأنواع املشروبات التي يفضلونها بسببيستهلك الشباب كميات أقل من التمر 

املنزل تغيير قواعد الضيافة كااللتقاء خارج
، (هيسيما السيدات الالتي يفضلن املقا)

وتقديم أنواع مختلفة من املشروبات،
وأنماط املجالس الجديدة، وغيرها 

 أصبح الزوار يجلبون معهم حلوى بعلب فاخر "
ً

ة بدال
مر من التمر، لذا فمن غير الالئق أن تقدم لهم الت

ة، من الفئة العمر )” .الكامل فقط ية سيدة من جد 
(سنة45إلى 26

مة، صحيح أن القهوة مه-املشروبات الجديدة 
ة إال أن التوجه أصبح نحو استهالك القهو 
املستوحاة من الغرب مثل القهوة الباردة،
إضافة إلى العصائر واملشروبات الغازية

ات أقل لم أعد أتناول التمر كالسابق ألنني أشرب كمي"
ل القهوة السوداء أو من القهوة حيث أصبحت أفض 

مرية سيدة من الرياض، من الفئة الع)”.الكابتشينو
(سنة25إلى 18

عد تناول التمر والقهوة العربية في املقاه“ ي أمًرا يُ
ا وقديًما عمرية رجل من الدمام، من الفئة ال)”.تقليديً

(سنة45إلى 26

واصل عبر مواقع الت)يغير االبتكار والتأثير 
ورة العقليات لتناول التمر بص( االجتماعي
(ليس وحده فقط)مختلفة 

لم يعد من الرائع نشر صور التمر الكامل على"
يدة س." )مواقع التواصل االجتماعي، ولن أفعل ذلك

(سنة25إلى 18من الرياض، من الفئة العمرية 

مر وجدت العديد من الوصفات التي تستخدم الت“
ت، وهي على منصات التواصل االجتماعي عبر اإلنترن

وصفات صحية ومفيدة وتغنيك عن السكريات
ة، من الفئة العمرية)” .الصناعية 26سيدة من جد 

(سنة45إلى 

حة تفضيل األطعمة الحديثة واملبتكرة واملري
خيارات جديدة ومغرية أثناء التنقل–

ثل كعك يبدي األطفال الصغار اهتماًما أكبر في خيارات م“
الكامل لقد تغيرت أهمية التمر. التمر والبسكويت وغيرها

(سنة45إلى 26سيدة من الرياض، من الفئة العمرية )…” 

ل شراء العلب التي تحتوي على أنواع مختلف“ ة من أفض 
رجل )" .التمور؛ لسهولة حملها معي وألنها مثيرة لالهتمام

ة، من الفئة العمرية  (سنة25إلى 18من جد 

العقبات التي تحول دون االستهالك



ر نوع املستهلكين الذين لن يستهلكوا التمر السائب مثل غيرهمعدة عقبات تؤثر على جاذبية الفئة، أشار املشاركون في االستطالع إلى  وذلك أثناء تصو 

–ةتجنب تناوله الحتوائه على سعرات حرارية عالي
ي الوزنيؤدي استهالك التمر بصورة منتظمة إلى زيادة ف

ة الحرص على اتباع حمي–اتباع حمية غذائية معينة 
تحد من مقدار تناول السكريات الطبيعية

الحد من املخاطر املترتبة على الحالةالرغبة في 
، وحتى صحة األسنانالصحية

التي لم يعد مذاق التمر مرضًيا لي، إذ ال يمنحني املتعة
أشعرها عند تناول الشوكوالتة أو الحلويات 

ة، استهالك خفيف، من الفئة)…األخرى  سيدة من جد 
(سنة45إلى 26العمرية 

نسبة يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات، وبال
ية، لشخص مثلي يعاني من سوء الصحة الفموية والبدن

رجل من الدمام، استهالك ). فإن التمر من املمنوعات
(سنة45إلى 26خفيف، من الفئة العمرية 

ب احتوائه رغم أن التمر مفيد للصحة، إال أن تناوله بكثرة قد يؤدي إلى املرض بسب
بها تناول الكثير لقد أصبح الناس اليوم أكثر وعًيا باملخاطر التي قد يسب.  على السكر
(سنة45إلى 26رجل من الرياض، استهالك خفيف، من الفئة العمرية ). من التمر

ال يتعلق . يقًيالم يعد التمر كما في السابق، فعندما كنا نأكله، كنا نشعر بأننا نتناول تمًرا حق
ة، استهالك خفيف، من الفئة العمرية). األمر بالجودة، بل بشعور شخص ي إلى 18رجل من جد 

(سنة25

ة السمنشخص يعاني من مشاكل صحية قائمة، مثل 
والسكري وارتفاع ضغط الدم 

الجديدة واملشروبات تجربة األطعمةشخص يحب 
وال يولي اعتباًرا ملا يهتم به اآلخرونواملثيرة

االستهالكعقبات



ية الغذائية ويشعرون بالقلق من أن الشباب ينسون التراث الثقافي واألهميضاف إلى العقبات األخرى التي تحد من استهالك التمر السائب،عدم اهتمام أطفالهم بالتمر يشير أولياء األمور إلى أن 
لهذه الفاكهة

، إال أنني 
ً

ى أن يجربوا أحاول تشجيعهم علرغم أنني ال أجبر أبنائي على تناول التمر مثلي عندما كنت طفال
!معنا ألن التمر طبيعي وصحيأنواًعا مختلفة 

ي مخفوق الحليب املفضل لدى طفلي
ّ

...أضيفه ألحل

ا حتى يأكله األطاملكسرات أو رقائق الذرةنضيف ...فالأحيانً

تكون وصفات سهلة ومختلفة أجدها على موقع بينترستأجرب
...ألطفاليمبتكرة وجذابة 

مامهم وتقدم تثير اهتمنتجات تمر مناسبة لألطفالينبغي توفير 
...قيمة غذاء كاملة لهم

ونه ينظر إليه األطفال على أنه فاكهة خاصة بالبالغين وال يعد 
 ’خياًرا 

ً
لتناوله وجبة خفيفة‘ مفضال

مثل وتعتبر الحلوياتتفضيل تناول وجبات خفيفة أخرى 
أقل إثارة لالهتمامالتمر 

عندما تصبح العائالت أصغر حجًما وذات عقلية 
ة أن مستقلة، تعني التعبيرات العصرية لنمط الحيا

بالتقاليديفقدون االرتباطاألبناء 

ضافة تؤثر املخاوف املتعلقة باستخدام املواد الحافظة وامل
سلًبا على التمر الكاملفي شراب التمر، وكعك التمر

ألكثر بالتمر بين فئة الشباب اقلة الوعي واالرتباط
ا وتحفيًزا، وتطلًعا إلى الخار 

ً
ا ونشاط

ً
جارتباط

االستهالكعقبات
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هلك فيها التمر ستَ املناسبات التي يُ 



27

ل املحش يالتمريليهالعاديالتمر تناول الناسيفض 

أي أشكال التمر التالية قمت باستهالكها أو شرائها سابًقا؟: السؤال الوارد في االستطالع

كيف ُيستهلك التمر عموًما؟

84 

66

49

التمر المغىط(856=العدد)التمر المحشو                                       (1088=العدد)التمر العادي                                       

متوسط النتائج تطالعكافة املشاركين في االس= العدد األساس ي 
(ية للعمرجميع اإلجابات معّبر عنها بالنسبة املئو )
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.باللوز املحشوالتمرالثانيةاملرتبةفيويليه؛النوى منزوعغيرالعاديالتمراستهالكالفئاتمختلفتفضل

.العاديالتمرمنبكثيرشعبيةأقلاألخرى املجففةالفاكهةأومكوناتإليهاملضافالتمرأنحيث

اشتريتها في السابق؟/ما هي أشكال التمر التالية التي استهلكتها: السؤال الوارد في االستطالع

كيف ُيستهلك التمر؟

أسرة في عمر الشيخوخة أسرة في عمر الكهولة أسرة حديثة ُعّزاب جميع األرقام بالنسبة املئوية

138 396 508 269 (1311)الجميع : العدد األساس ي

92 78 70 75

33 35 28 29

43 53 44 37

16 32 24 23

19 32 25 20

22 31 22 21

12 14 10 10

28 32 25 25

12 28 25 24

17 20 15 22

10 18 15 14

14 20 12 13

75

31

45

25

25

25

11

27

24

18

15

15

تمر عادي مع النواة

تمر عادي منزوع النواة

تمر محشو باللوز

تمر محشو بالكاجو

تمر محشو بالفستق الحلبي

تمر محشو بالمكسرات

تمر مع الزعفران

تمر مغط ى بالشوكوالته

تمر مغط ى بالعسل

تمر مع صلصلة مثل الطحينية

تمر مغط ى بجوز الهند

تمر مغط ى بالشوكوالته

طى
التمر املغ

ي
التمر العاد

شو
التمر املح



.  طاتنحو اختيار اإلضافات والخلومع ذلك، يزداد امليل . من التمور األكثر شعبية(سكري، خالص، رطب، بلح، برحي)التمر العادي عندما يتعلق األمر بنوع التمر املراد شراؤه، يعد  

بسعر معقول مناسب ملن يستهلك التمر بكثرة؛ الذين يشترون التمر بالجملة✓
لالستهالك اليومي✓
ملن يهتمون بصحتهم كثيًرا✓
ن يسهل استخدامه في أي وصفة ✓ مخفوق الحليب/ مكو 
التوزيع/ ميسور التكلفة ألغراض الهدايا ✓
متوفر بسهولة في جميع قنوات الشراء ✓
يمكن التأكد من جودة املنتج قبل شرائه✓

كامل/ عادي

X ( ممل جًدا)يفتقر للجاذبية بين الشباب والشابات
X يحتاج إلى التنظيف وتخزينه بشكل صحيح

اللقاءات، وغيرهالغايات التمتع بالطعم اللذيذ، وفي الحفالت و -يستهلك في املناسبات ✓
تناول الحلويات األطفال والشباب والبالغين الذين يفضلون : املستهلكون املستهدفون ✓
ل تقديم✓ الزمالء /األصدقاء/إهداء التمور الفاخرة للضيوف/يفض 
عبوات جميلة ✓
يتوفر بعدة حشوات وإضافات وصلصات، بنكهات فاخرة ومبتكرة ✓
مريح، يمكن استهالكه أثناء التنقل✓

مغطى /محشو

Xا باهظ الثمن وبأسعار مبالغ فيها أحيانً
X ا ويحتوي على سعرات حرارية عالية حلو جد 
X  غير مناسب لالستهالك مع القهوة

أسباب تفضيل أشكال معينة من التمر
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أنماط االستهالك

.األلبانومنتجاتالساخنةاملشروباتمعالتمر املستهلكينمنكبيرقسميتناول 

أيًضاالكاملالتمرشخصينكلمنشخصيستهلك

87 

67

5048

28

وبات الساخنة ي تحضير األطباقعىل شكل تمر كامل مع منتجات األلبان مع المشر
 
وبات أخرىف مع مشر

متوسط النتائج

كيف تفضل تناول التمر؟ : السؤال الوارد في االستطالع

تطالعكافة املشاركين في االس= العدد األساس ي 
(ية للعمرجميع اإلجابات معّبر عنها بالنسبة املئو )

...استهالك التمر 
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نمط االستهالك

ما الطرق املختلفة التي تستهلك فيها التمر؟: السؤال الوارد في االستطالع

 أعلىالقهوةمعالتمراستهالكويعد  القهوة،معالتمر بتناول 5أصلمنأشخاص4يستمتع
ً

التمور تجريبإلىأكثرسراأل هذهتميلكماسًنا؛األصغرالعمريةبالفئاتمقارنةالشيخوخةعمرفياألسربينقليال
األخرى األطباقمع

أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

أسر 
حديثة

ُعز اب (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

138 396 508 269 (1311=العدد)جميع من يتناول التمر : العدد األساس ي

86 79 80 81

13 23 21 13

44 36 34 43

31 33 27 36

28 33 30 24

17 24 22 18

57 50 50 46

41 36 34 39

25 22 22 21

15 13 10 12

22 22 24 22

11 12 9 5

4 6 3 3

81

19

37

31

29

21

50

36

22

12

23

9

4

مع القهوة

مع الشاي

ز  مع اللب 

مع القشطة

مع الحليب

ز الرائب مع اللب 

تمر كامل

مع الطحينية

إلعداد الحلويات

أحد مكونات الطهو

مع الماء

مع العصنر 

وبات الغازية مع المشر

ق
ضير األطبا

ح
ت

خنة
سا

ت ال
با شرو

امل
ن
ت األلبا

جا
منت

خرى 
ت أ

با شرو
م



التمور منغيرهامنأكثروالخالصوالعجوةالسكري نوعمنبالتمور تلقائيةمعرفةالناسيمتلك

؟أي : السؤال الوارد في االستطالع
ً

أي من أنواع التمور التالية تعرف عنها جيًدا؟. 3أهل هناك نوع آخر يخطر على بالك؟.  2أأنواع التمور يتبادر إلى ذهنك أوال

28
26

1098
5333320

67

82

34

23

62

45

21

2829

39

22
26

81

93

57

41

87

69

43

5151

65

42

53

ي برحي عجوةسلجصقعي سكريخالص
 
ةصفاويبرن يرطبصقعي عنير خض 

TOM تلقائي  املجموع

الوعي بمختلف أنواع التمور 



والعجوةوالخالصالسكري للتمرأعمارهبمختلفالسعوديالشعبتفضيلجلًيايظهر 

أي أنواع التمور التالية تستهلك في منزلك؟: السؤال الوارد في االستطالع

أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

أسر 
حديثة

ُعز اب (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

137 394 441 269 (1311=العدد)جميع من يتناول التمر : العدد األساس ي

51 59 52 56

33 29 32 25

11 14 11 7

5 9 7 3

45 33 29 44

21 19 14 7

12 8 9 6

9 9 6 4

7 10 5 2

7 9 8 6

7 12 6 4

4 7 5 3

55

29

11

6

35

15

8

7

6

8

8

5

سكري

عجوة

صقعي 

ي خضز

خالص

برحي 

رطب

ة عنن 

صفاوي

سلج

صقعي 

ي 
برنز

ن
ط الثم

س
متو

ن
زهيد الثم

ن
ظ الثم

باه

استهالك أنواع التمور املختلفة



التمرعلىتعتمدالتيللمنتجاتاملحتملةالجاذبيةحيثمنوذلكالتمور،منتجاتيليهواضحبشكلاملفضلةاألصنافمنالتمر معمول يعتبر 

82

5553

45
40

29

اب التمر مرنر التمر معجون التمر منتجات األلبانحلويات التمرمعمول التمر رسر

متوسط النتائج

من بين جميع املنتجات التي ذكرتها وتعتمد على التمر، ما املنتج الذي تميل أكثر إلى تجربته في املستقبل؟: السؤال الوارد في االستطالع

أنواع أخرى من منتجات التمور يتم استهالكها 

لتجريب منتجات التمر الجديدةمنفتح ( 1144)العدد األساس ي 
(جميع اإلجابات معّبر عنها بالنسبة املئوية للعمر)
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هوالحليبالتمروفطائرالتمرومعجون املعمول تجربةإلىاألشخاصيميلالتمرمنصناعتهايمكنالتياألخرى املنتجاتبينمن
 
املنتجاتمنغيرهامنأكثراملنك

من بين جميع املنتجات التي ذكرتها وتعتمد على التمر، ما املنتج الذي تميل أكثر إلى تجربته في املستقبل؟: السؤال الوارد في االستطالع

أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

أسر 
حديثة

ُعز اب (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

110 345 400 234 1144= العدد األساس ي 

86 82 79 85

29 31 29 21

37 45 39 31

37 35 28 28

22 23 20 21

38 46 37 34

14 18 12 10

53 41 35 43

28 32 25 30

14 23 16 18

معمول 

مربى التمر

رمنتجات األلبان بالتم

شراب التمر

معجون 

التمر

حلويات التمر 

82

28

39

31

21

39

14

40

29

18

معمول التمر

مربى التمر

حليب منك ه بالتمر

لبن بالتمر

عصير التمر

معجون التمر

طحين نواة التمر

فطائر بالتمر

شوكوالتة بالتمر

ألواح الطاقة المصنوعة من التمر

أنواع أخرى من منتجات التمور يتم استهالكها
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تصنيف سلوكيات الشراء
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مكان الشراء

عد
ُ
يذكريكادالفهواإلنترنتعبرالشراءأماالحديثة،التجارةتليهاالتمور لشراءمكانأبرز املتخصصةاملتاجرت

62 

23

15

المتاجر المتخصصة                                
(626=العدد)

نت(313=العدد)التجارة الحديثة                               الهاتف                                    /الطلب عير اإلنير
(9=العدد)

تطالعكافة املشاركين في االس= العدد األساس ي 
(ية للعمرجميع اإلجابات معّبر عنها بالنسبة املئو )

تشتري التمر لك أو ألسرتك؟ يرجى اختيار خيار واحد فقطمن أين: السؤال الوارد في االستطالع

العينة صغيرة: تنبيه*
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ومن أين تشتري التمر لك أو ألسرتك؟ : السؤال الوارد في االستطالع

ًيانسبمنخفضفهوالهاتفعبرالطلبأواإلنترنتوعبرالحديثةالتجارةمنالشراءأمااملحامص،أو املتخصصةاملتاجر أو بالجملةالبيعمتاجر منالتمور الناسيشتري الغالبفي

تفضيالت قنوات البيع بالتجزئة

أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

أسر 
حديثة

ُعز اب (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

138 396 508 269
جميع من يتناول التمر : العدد األساس ي

(1311=العدد)

60 60 60 56

54 49 45 52

22 25 29 26

15 20 22 25

38 41 47 41

7 11 14 15

10 11 12 9

6 6 7 7

6 7 5 6

59

49

26

21

43

13

11

6

6

متاجر البيع بالجملة

ي بيع التمور فقط
ز
المتاجر المتخصصة ف

محامص معروفة

(األصدقاء/لألقارب)مزرعة 

ة/ األسواق الضخمة األسواق الكبنر

البقالة

نت  اء عن  اإلننر ونية)الشر (المواقع اإللكنر

الطلب عن  الهاتف

نت  اء عن  اإلننر (التطبيقات)الشر

ب عبر 
طل

ال

ت
اإلنترن

/
الهات

ف

صة
ص

خ
جر املت

املتا
رة الحديث جا

الت
ة



رة واهتمام موظفي املبيعات خببسبب (املحامص: مثل)املتاجر املتخصصة ويفضل الكثيرون التوجه إلى .على نطاق واسع لشرائها عبر قنوات البيع بالتجزئة الحديثة والتقليديةتتوفر التمور 
واسعي االطالع، إضافة إلى تنوع األصناف املتاحة وإمكانية املساومة للحصول على سعر أفضل

اإليجابيات

جودة ونضارة مضمونة •

توفر أصناف مختلفة من التمور •

من يشترون التمر كذلك)الشراء بالجملة خالل شهر رمضان املبارك •
(  أجل التوزيع

البيع بأسعار الجملة، وهناك مجال للمساومة •

لدى البائعين إملام ممتاز بأنواع التمور وغيرها من املعلومات •

ون من املذاق، والقوام، والنضارة، الل)يمكنك التحقق من جودة املنتج •
(الداخل، وغيرها

حفظ لفترات طويلة، ويمكن تجميدها ألشهر • تُ

السلبيات

قليدية تبدو بعض األسواق غير نظيفة، وتعمل بطريقة غير منظمة وت•
للغاية

ال يوجد تنظيم لألسعار، وقد تتفاوت من متجر إلى آخر •

املتاجر املتخصصة 
الطرق، البيع بالجملة، واملحامص، واملزارع، والبائعين على جوانب)

(  وفعاليات ومهرجانات التمور، وغيرها

اإليجابيات

ع )مريحة ويسهل الوصول إليها • يمكن شراؤها أثناء التبض 
(  الشهري /األسبوعي

عروض ترويجية•

تمور نظيفة ومعبأة جيًدا •

طاوالت نظيفة وبحالة جيدة •

ارية ظهرت مؤخًرا بعض العالمات التج-تنوع في العالمات التجارية •
املعروفة وهي متوفرة دائًما 

توفر عبوات بأحجام مختلفة •

(غيرةالعائالت املتوسطة إلى الص)مناسبة لشراء الكميات الصغيرة •

السلبيات

من غير املمكن دائًما التحقق من جودة التمر عبر جميع الوسائل•
الحسية

في "-حية هناك شك بشأن تاريخ اإلنتاج وانتهاء الصال -التمور غير طازجة •
".كثير من األحيان استمع إلى حدس ي واختار العبوة

باهظة الثمن •

التجارة الحديثة 
( األسواق الضخمة، واألسواق الكبيرة، ومتاجر البقالة)

اإليجابيات

سهلة ومريحة •

جيدة للشراء من عالمات تجارية موثوقة•

(19-بسبب أزمة فيروس كوفيد)تكتسب شعبية متزايدة •

السلبيات

غير موثوقة لشراء التمر الكامل، ال يمكنك أن تضمن الجودة •

ارة، املذاق، والقوام، والنض)ال يمكنك التحقق من الجودة قبل الشراء •
(والرائحة، وغيرها

يجب مراعاة رسوم التوصيل والتأخير في التوصيل  •

باهظة مقارنة بالقناتين األخريين •

/  عبر اإلنترنت
التوصيل

ل شخصًيا أن أتفحص الجودة واملذاق بنفس ي فهذا أفضل من التس وق عبر أفض 
تواجد في أضف إلى ذلك أنك عندما تتطلب من اإلنترنت فاملتجر عادة ال ي. اإلنترنت

ذا، من ل. نفس منطقتك وسيفرض عليك رسوم التوصيل إذا طلبت بشكل منفرد
لعمرية رجل من الرياض ، استهالك متوسط، من الفئة ا). األسهل أن تشتريها من هنا

(سنة45إلى 26

تفضيالت قنوات التجزئة



سعار، وتكلفة أما العقبات الرئيسية فتتمثل في عدم الثقة في املنتجات التي لم يروها، واأل . رغم استخدامه من قبل البعض ألنه ال يتطلب أي جهدالتمر الكامل عبر اإلنترنت غير شائع كثيًراال يزال شراء 
التوصيل، وغيرها

التمر الكامل 

منزوعة النوى، املحشية، )التمور املعبأة 
(مع إضافات، غيرها

يعتبر الرجال على وجه الخصوص شراء التمر الكامل عبر 
مزعجة ال تخلو من املتاعباإلنترنت مسألة

تعتبر التجربة أصيلة عند شراء التمور من متاجر فعلية  

لقد جرب البعض الشراء عبر اإلنترنت بغرض االستهالك 
أما بالنسبة للضيوف وشهر رمضان املبارك، . الشخص ي

يفضل معظم الناس الشراء من املتاجر املتخصصة 

أكثر مالءمة، ومريحة جًدا 

تم تجريب شراء التمور املعبأة والتمور والفاخرة من -أثناء اإلغالق 
املواقع اإللكترونية مثل تمرية، وتمور اململكة، وبتيل، وآي هيرب، 
ونخلة، والواحة، والصالحية، وواحة األحساء، وسنابل السالم، 
وغيرها 

عندما يكون عندي مناسبة أو حاجة " تمور اململكة"اشتري التمر من 
فإذا كانت عندي مناسبة، أهتم بالتعبأة، وال أهتم بها في حال عدم . عاجلة

سيدة من الرياض ، استهالك متوسط، من الفئة العمرية ). وجود مناسبة
(سنة45إلى 26

أشتري التمر من تمرية إذ تعجبني طريقة التعبأة وتصميم متجرهم، 
ودائًما ما ينشرون اإلعالنات وهم عالمةتجارية معروفة ومتجر مشهور، 

نني ال كما أحب األنواع والنكهات التي يقدمونها، وال يهمني السعر كثيًرا، أل 
18سيدة من جدة، استهالك متوسط، من الفئة العمرية ). أخزن التمر

(سنة25إلى 

أفضل شخصًيا أن أتفحص الجودة واملذاق بنفس ي فهذا 
ة، استهالك ). أفضل من التسوق عبر اإلنترنت رجل من جد 

(سنة45إلى 26كبير، من الفئة العمرية 

أكثر ما يهمني هو سمعة وشهرة املتجر أو العالمة التجارية ألن
رجل من الدمام، استهالك )…الجودة مرتبطة بسمعة املتجر

(عاًما25إلى 18كبير، من الفئة العمرية 

تفضيالت قنوات التجزئة



الشراء )مر من املزارع فضل املشاركون في االستطالع من الدمام خصوًصا، فيما يتعلق بمشترياتهم بالجملة، شراء الت
ت التجارة ، والبائعين على جوانب الطرق، ومهرجانات التمور ومعارضها، لذا اعتبرت قنوا(بالجملة أثناء املواسم

(املعالج كيميائًيا قبل التعبئة أو التوضيب في الصناديق)الحديثة أماكن تبيع التمر املعالج 

 لشراء التمور، ويرجع السبب فتبرز الفعاليات واملعارض املتعلقة بالتمور 
ً

تمور التي توفرها ي ذلك إلى تنوع البالنسبة للمشاركين في االستطالع من الدمام باعتبارها واحدة من القنوات األكثر تفضيال
هذه الفعاليات وجودتها العالية وأسعارها املناسبة

ة يشعر املشاركون في االستطالع من الرياض باملشقة في الحصول على التمر الطازج، في حين ساور  املشاركون من جد 
والدمام درجة أقل من املخاوف بشأن النضارة والجودة إذ تتوفر التمور في هذه املناطق بسهولة ويسر 

تفضيالت قنوات التجزئة



اب،/الشباببينأكبروانستغراميوتيوبشعبيةأنحينوفياملستهلكين؛قبلمناستخداًماالقنواتأكثريوتيوبووتسابيعتبر الوتسابتفضلةالشيخوخعمرفياألسرفإنالُعز 

االطالع على املعلومات أو التحديثات فيما يخص التمور؟أين تحب برمجيات نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت التي تستخدمها شخصًيا؟ /يرجى تحديد قنوات التواصل االجتماعي: السؤال الوارد في االستطالع

أسرة في عمر الشيخوخة أسرة في عمر الكهولة أسرة حديثة ُعّزاب جميع األرقام بالنسبة املئوية

138 396 508 269 (1311)الجميع : العدد األساس ي

61 54 49 48

49 43 46 55

44 34 38 47

38 37 29 46

26 32 36 44

29 37 35 16

11 18 17 7

51

47

39

36

35

31

15

اقع التواصل االجتماعي استخدام مو

بوك يعتبر وتساب ويوتيوب وفيس
لة للحصول ع لى القنوات املفض 

املعلومات املتعلقة بالتمور 
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أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

أسر 
حديثة

ُعز اب (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

138 396 508 269 (1311=العدد)جميع من يتناول التمر : العدد األساس ي

11 18 17 15

13 37 34 22

19 22 28 31

30 16 15 20

25 5 6 11

2 1 1 2

2.05 3.34 3.24 2.27 (  الشهور /عدد املرات)املتوسط 

16

30

26

18

9

1

أقل من أسبوع

ي األسبوع
ز
مرة ف

ز إىل ثالثة أسابيع مرة كل أسبوعبر

ي الشهر
ز
مرة ف

مرة كل شهرين إىل ثالثة أشهر

شهور3أقل من 

وتيرة الشراء

…لكنها،أعلىبوتيرةالحديثةاألسروتتسوق شيوًعا،األكثر الشراءوتيرةباألسبوعمرةالشراءُيعد

ما وتيرة شرائك للتمر لك أو ألسرتك؟: السؤال الوارد في االستطالع
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أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

أسر 
حديثة

ُعز اب (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

138 396 508 269 (1311=العدد)جميع من يتناول التمر : العدد األساس ي

1 1 2 7

4 7 9 20

11 16 23 30

11 15 12 14

20 24 22 11

26 23 22 10

13 9 7 6

13 5 3 2

1.92 1.29 1.11 0.82 متوسط وزن التمر املشترى بالكيلوغرامات

5

9

20

20

13

20

10

3

كغم أو أكن  5

كغم3-4

كغم1-2

غم751-1000

غم501-750

غم251-500

غم101-250

غم100حتر 

الكمية املشتراة

(تقريًباكغم2)نسبًياأكبراتكمياملتوسطفيالشيخوخةعمرفياألسرتشتري حيثحياتهمراحلفياملرءيتقدمبينمااملشتراةالكميةوتزدادالشيخوخة،عمرفيباألسرمقارنةأقلكميةتشتري …
الشابةالفئاتمعمقارنةمناسبةكلفي

ما كمية التمر التي تشتريها باملتوسط في كل مناسبة؟: السؤال الوارد في االستطالع
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سلوكيات الشراء

التجاريةالمةالعذاتاملعبأةالتمور شراءويفضلون لهاملخططالبقالةتسوق منجزًءاللمعظمبالنسبةالتمريشكلإذضئيلة،معدالت(%6)املحمول الهاتفوتطبيقات(%10)اإلنترنتعبرالشراءيشهد
عاديةشراءمناسبةفيالتمور منمختلفيننوعينكبيرحدإلىاملستهلكون ويشتري املعروفة،

؟ر هل تخطط مسبًقا لشراء التمر أم تشتريه دون تخطيط؟ من يشتري التمر عادة لك أو ألسرتك؟ هل تشتري نوًعا واحًدا أو عدة أنواع من التمو : السؤال الوارد في االستطالع

تمور معبأة من عالمة 
تجارية معروفة

84%

تمر سائب
16%

مخطط له
78%

دون تخطيط
22%

الشخ
ص 
نفسه
71%

الزوج
14%

أفراد 
…األرسة 

شراء األصناف املعبأة والتمر الشراء حسب أفراد األسرة
السائب

الشراء املخطط له ودون تخطيط

نوع واحد فقط
28%

نوعان
56%

أنواع3
13%

أنواع أو أكثر4

الشراء حسب عدد أنواع التمور 
املشتراة

(1311)الجميع : العدد األساس ي

(1311)الجميع : العدد األساس ي

(1311)الجميع : العدد األساس ي

(1311)الجميع : العدد األساس ي
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العوامل املؤثرة على قرارات الشراء
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خصائص الجودة املؤثرة في قرار الشراء

التمرءشراقبلالجوانبكافةمنبالتحققالشيخوخةعمرفياألسرتقومأنواألرجحالتمور،جودةلتحديدمهمةاملستهلكون يعتبرهاالتيالخصائصأهموالوزنوالحجماللون يعد

خصائص بحد أقص ى5فيما يلي بعض الخصائص التي تحدد جودة التمور وتؤثر على قرار شراء املنتجات، يرجى تحديد أهم : السؤال الوارد في االستطالع

أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

أسر 
حديثة

ُعز اب (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

138 396 508 269 (1311=العدد)جميع من يتناول التمر : العدد األساس ي

88 70 72 66

64 68 70 59

74 55 74 62

58 65 65 61

51 51 45 42

46 52 51 60

41 47 53 55

29 30 27 31

29 28 27 30

28 24 26 26

24 24 20 21

13 15 16 15

12 14 13 12

10 13 13 13

72

67

66

63

47

53

50

29

28

26

22

15

13

13

لون فاتح

لون غامق

حجم متوسط

حجم كبير

حجم صغير

وزن ثقيل

وزن خفيف

يبدو طازًجا

طعمه لذيذ

شكله نظيف

قوامه طري ولي ن

قوامه جاف وقاسٍّ 

طري جًدا

دبق

الجوانب الحسية

الجوانب املادية
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التمر السائب عدة خصائص تحدد نضارته وجودة مذاقه وقيمتهيراعي املتسوقون عند شراء 

الصفرة/مائل إلى البياض
طعم خفيف▪
حالوة بسيطة ▪
غير ناضج▪

بني المع 
ناضج بالدرجة املناسبة▪
طري جًدا▪
طازج وطبيعي▪

بني غامق
طعمه غني▪
متوسط الطراوة▪
جاف وقاس  ▪

اللون 

تفضيل القوام الخارجي الالمع واألملس، ودون قشرة متكسرة ▪

طري ومتماسك، لكن ليس ناضًجا جًدا ▪

القوام

األسعار والعروض 
الترويجية

ن الخبراء واملرّوجو 

العالمة التجارية 
واملنشأ

تؤدي العالمة التجارية املعروفة وذات السمعة الطيبة دوًرا مهًما في جذب انتباه املشترين ▪

منشأ التمور، وهو ارتباط مباشر بالنضارة والجودة/يتمثل عامل الالوعي الذي يؤثر على قرار الشراء في مصدر▪

الخصائص املتعلقة باملنتجات 

املذاق

الطعم الطبيعي للتمر الذي يكمل املشروبات ▪

الطعم الذي يذوب بسالسة في الفم يعني أن التمر طازج▪

الحجم

الكبير من ال كبير وال صغير؛ يفضل األفراد عادة شراء التمر متوسط الحجم، ويشترون التمر▪
حين آلخر 

التعبئة 

مة اإلغالق شراء عبوة كرتونية أو ما شابه تمتاز بالقوة ومحك-وفًقا ألنماط االستهالك-ثالث أهم خاصية هي التعبئة؛ يفضل األفراد ▪

تضمن التعبئة عالية الجودة الحفاظ على جودة املحتويات▪

قد يغيير املستهلكون العالمة التجارية إذا وجدوا أن مزايا التعبئة أفضل ▪

 أساسًيا بالنسبة للكثيرين حيث يسود االعتقاد بأن التمور ليست باهظة الثمن، إال أنهم يس▪
ً

عون للحصول على رغم أن األسعار ال تعد عامال
أفضل قيمة مقابل املال 

االستعداد لدفع الثمن املناسب بناء على نوع التمر ومنشأه▪

و منشأه، وغير تعد نصيحة البائع حقيقية وموثوقة، ويفضل األفراد االستفسار منه عن التمر الجديد وأفضل األنواع ومدى نضارته وما ه▪
ذلك 

يساعدون في تقديم املعلومات حول األصناف وبناء والء الزبائن ▪

خصائص الجودة املؤثرة في قرار الشراء
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العوامل املهمة املؤثرة في قرار الشراء

التمور شراءعنداألهمالعناصروالنضارةبالطعماملتعلقةواالعتباراتالخصائصتعتبر

خصائص بالنسبة لك بحد أقص ى5أهم فيما يلي بعض الخصائص التي تؤثر على قرار شراء التمور، يرجى تحديد: السؤال الوارد في االستطالع

3332

27

16
13

النوعية الممتازة                                         
(431=العدد)

ويجية                                         العروض الير
(428=العدد)

نوعية طرية                                        
(348=العدد)

التعبئة                                         
(209=العدد)

القيمة                                        
(173=العدد)

متوسط النتائج تطالعكافة املشاركين في االس= العدد األساس ي 
(ية للعمرجميع اإلجابات معّبر عنها بالنسبة املئو )
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العوامل املهمة املؤثرة في قرار الشراء

املتجرداخلرويجيةالتالعروضمناالستفادةعلىالشيخوخةعمروفيالحديثةاألسروتحرصالتمر،شراءعندباالعتباريؤخذانعاملينأهماألسرةأفرادلجميعواملالءمةاملمتازةالنوعيةتعد  

أسباب كحد أقص ى ذات صلة بك5أهم فيما يلي بعض الخصائص التي تؤثر على قرار شراء التمور، يرجى تحديد: السؤال الوارد في االستطالع

أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

أسر 
حديثة

ُعز اب (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

138 396 508 269 (1311=العدد)جميع من يتناول التمر : العدد األساس ي

49 47 42 50

37 39 34 35

14 18 25 20

36 29 34 31

45 39 42 37

30 33 32 32

30 28 32 26

24 28 28 19

28 24 30 30

33 28 26 28

28 27 22 23

25 24 22 19

39 32 36 38

25 36 33 41

العروض الترويجية

القيمة
زة النوعية املمتا

زة ممتا
التعبئة

46

36

21

32

41

32

29

26

28

28

24

22

35

34

تمور عالية الجودة

عالمة تجارية معروفة

تمور مستوردة

أفضل العروض الترويجية داخل المتجر

مناسب لجميع أفراد العائلة

العائلة/يوصي به األصدقاء 

يسهل استخدامه دون إحداث فوضى

مناسب لألطفال

حجم العبوة

نوع التعبئة

عدد التمرات في العبوة

لون العبوة

القيمة مقابل المال

سعر التمر
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 مهًما في تشكيل اختيارات املتسوقين؛تعتبر التعبئة 
ً

ل املستهلكون شراء العبوات املفرغة من الهواء والعبوات الجديدة املبتكرة ذات الوظائف العمليعامال االحتفاظ ة والجاذبية العالية لضمان إذ يفض 
إحكام اإلغالق/ التمر بفعل ميزة التفريغ من الهواءبنضارة

العوامل املطلوبة في التعبئة املثالية✓

رؤية عبوات شفافة كلًيا تسمح للمتسوقين ب-الشفافية•
املحتويات بسهولة 

ها مغلقة جيًدا عند الشراء ويمكن إعادة إغالق-إحكام اإلغالق•
ضارته أو بإحكام بحيث ال يتغير لون التمر املتبقي، وال يفقد ن

قوامه

نة ومرنة ب: ال قاسية وال ضعيفة-املواد املستخدمة • شكل لي 
مثالي

(  خاصة ألغراض التنقل)تأتي بأحجام مختلفة -األحجام•

ة سهلة التخزين في أي حالة داخل املجمد أو بدرج-التخزين•
حرارة الغرفة 

غير دبقة وخالية من أي بقايا أو-جميلة املظهر ونظيفة•
رواسب

اعتبارات التعبئة
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تعتبر إيجابية إذ تحتفظ بنضارة التمر إلى حين فتح العبوة، ويجب بعد ذلك تناول محتوياتها أو تخزينها في عبوة أخرى :التعبئة بتقنية تفريغ الهواء

النواحي الجمالية 

املواد

املعلومات

الجودة 

تمور تبدو غير مرتبة أو منتفخة بعض الش يء حول ال▪

هيسهل تحديد لون التمر وحجمه وتجانس: شفافة▪

(  ةالنعومة والطراو )تعطي إحساًسا جيًدا بالقوام ▪
لتمرات بعينها  

إلى حين )االحتفاظ بالجودة العالية لكل تمرة ونضارتها▪
(فتحها

م مخاوف تتعلق بفقدان املحتويات نضارتها إذا ل▪
تؤكل مباشرة بعد فتحها /تستخدم

الوزناملعلومات املتاحة عن العالمة التجارية والنوع و ▪

معلومات واضحة حول تواريخ اإلنتاج وانتهاء ▪
الصالحية

ز املنتج قد تساعد املعلومات الشيقة واملفيدة في إبرا▪ عبوة بالستيكية شفافة قوية▪

أقوى وحادة عند الحواف ▪

يسهل فتحها لكن يصعب إغالق الغطاء  ▪

اعتبارات التعبئة 
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شكل العبوة املشتراة

املختلفةالحياةمراحلفيكثيًراالعبوةشكلتفضيليتباينوالوالبالستيك،الكرتون صناديقيليهاالهواءمناملفرغةالعبواتاختيارالتمور شراءعنداملستهلكون يفضل

تأتي التمور في عبوات مختلفة، أي العبوات تفضل شراءها؟: السؤال الوارد في االستطالع

أسر 
في عمر الشيخوخة

أسر 
في عمر الكهولة

عائالت 
فتية

اب ُعز  (بالنسبة املئوية للعمر)جميع األرقام 

138 396 508 269
جميع من يتناول : العدد األساس ي

(1311=العدد)التمر 

32 29 35 39

28 23 19 22

12 20 22 13

12 8 5 7

8 5 7 8

3 6 5 6

4 5 3 4

0 3 3 1

1 1 2 1

34

21

18

7

7

5

4

2

2

عبوة مفرغة من الهواء

ة)صندوق كرتون  (صناديق كبنر

صندوق بالستيكي 

كيس بالستيكي تقليدي

عبوات بالستيكية يمكن إعادة إغالقها

(صناديق هدايا)صينية بالستيكية 

سة
ّ
مقّسمة/صناديق مكد

صناديق معدنية/علب

أكياس عمودية
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االستنتاجات
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:الدراسةهذهعناملنبثقةالرئيسيةوالنتائجاملواضيعمنعددهناك االستنتاجات

ا، يشمل التراث وحسن الضيافة والثقافة والدين وتالتمر الكامل بالشعب السعودي يرتبط 
ً
ا وثيق

ً
فضيالت املأكوالت ارتباط

ا، إذ يفضل املستهلكون بشكل متزايد خيارات الحلويات واملأكوالت الغير نشط إلى حد ما،بيد أن هذا االرتباط 
ً
بديلة األوسع نطاق

نظًرا لحداثتها، وإبداعها، والراحة التي توفرها، وجاذبيتها، واملكانة التي تتمتع بها

تؤدي إلى تزايد التي تحدث في اململكة، والتيالتغييرات االجتماعية والثقافية الواسعةفي ضوء 
ارج املنزل، النووية وتعزيز األنشطة والتنقل خ/املستقلة/السمة الفردية ونمو األسر الصغيرة

بين الشبابيواجه التمر الكامل مخاطر قد تقلل من أهميته وجاذبيته 
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:الدراسةهذهعنالناشئةالرئيسيةوالنتائجاملحاور منعددهناكاالستنتاجات

افات واملفاهيم الخاطئة، تحد  مثل الخوف من محتوى السكر العالي، من ميل الشبابالخر
والسيدات إلى استخدام التمر الكامل

وقد حد  . ة، رغم استخدامها في عدة مناسبات استهالكيحاجة أو مناسبة معينة بشكل كامل ومقنع‘ تلبية’تفشل التمور في 
التقليل من أهميتهااالستخدام العام هذا في 

ق بأفكار سيما ما يتعل-يبحث املستهلكون عن أفكار مبتكرة 
اًعا مقترحات أكثر إقنإليجاد -املنتجات وجوانب التعبئة 
افقة مع تفضيالت  ومينمط حياتهم اليوسلوكيات ومتو
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ئات السكانية األربع النتائج املحددة واآلثار املترتبة والتوصيات املقدمة للفتوضح الشرائح التالية 



59

ملخص النتائج حسب الفئات

أسر في عمر الشيخوخة أسر في عمر الكهولة العائالت الفتية اب ُعز 

11% 30% 39% 21% حجم الفئة 

من السنة النبوية•

ذات قيمة غذائية عالية •

مصدر طبيعي للطاقة •

يقوي املناعة •

من التقاليد السعودية •

من السنة النبوية•

ذات قيمة غذائية عالية •

مصدر طبيعي للطاقة •

يقوي املناعة •

من السنة النبوية•

ذات قيمة غذائية عالية •

مصدر طبيعي للطاقة •

رفيق ممتاز للقهوة•

مضاد جيد لألكسدة •

سنة النبي صلى هللا عليه وسلم•

ذات قيمة غذائية عالية •

مصدر طبيعي للطاقة •

رفيق ممتاز للقهوة •

جزء أساس ي من الضيافة•

افع الرئيسية الستهالك الدو
التمور 

قبل اإلفطار •

في املساء •

أثناء استراحة الصباح•

أثناء استراحة الظهيرة•

قبل اإلفطار •

في املساء •

أثناء استراحة الظهيرة•

قبل اإلفطار •

في املساء •

أثناء استراحة الظهيرة•

قبل وجبة اإلفطار •

في املساء •

أثناء استراحة الظهيرة•
متى يتناولون التمر؟

التمر العادي مع النواة•

التمر املحشو باللوز •

تمر منزوع النواة •

التمر العادي مع النواة•

التمر املحشو باللوز •

التمر العادي منزوع النواة •

الكاجو/املحشو بالفستق الحلبي•

التمر العادي مع النواة•

التمر املحشو باللوز •
النواةمع التمر العادي •

التمر املحشو باللوز • ؟ما شكل التمر املفضل تناوله

مع القهوة•

التمر الكامل•

الطحينة / مع اللبن•

مع القهوة•

التمر الكامل•

الطحينة / مع اللبن•

مع القهوة•

التمر الكامل•

مع القهوة•

التمر الكامل•

الطحينة / القشطة/ مع اللبن•
ر الرفيق املفضل لتناول التم
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ملخص النتائج حسب الفئات

أسر في عمر الشيخوخة أسر في عمر الكهولة العائالت الفتية اب ُعز 

11% 30% 39% 21% حجم الفئة 

سكري •

خالص •

عجوة•

برحي•

سكري •

خالص •

عجوة•

سكري •

خالص •

عجوة•

سكري •

خالص •

عجوة•
وع التمر املفضل ن

مراكز بيع الجملة •

املتاجر املتخصصة في التمور •

مراكز بيع الجملة •

املتاجر املتخصصة في التمور •

األسواق الكبيرة / األسواق الضخمة•

مراكز بيع الجملة •

املتاجر املتخصصة في التمور •

األسواق الكبيرة / األسواق الضخمة•

مراكز بيع الجملة •

املتاجر املتخصصة في بيع التمور •

البقاالت•
املكان املفضل لشراء التمور 

اللون •

الحجم•

الوزن•

اللون •

الحجم•

الوزن•

اللون •

الحجم•

الوزن•

اللون •

الحجم•

الوزن•

ر ما الصفات التي تؤثر على قرا
الشراء؟ 

النوعية املمتازة •

العالمة التجارية املعروفة •

عروض القيمة مقابل املال •

أفضل العروض الترويجية داخل املتجر •

النوعية املمتازة •

العالمة التجارية املعروفة •

السعر •

النوعية املمتازة •

العالمة التجارية املعروفة •

عروض القيمة مقابل املال •

النوعية املمتازة •

العالمة التجارية املعروفة •

السعر •

عروض القيمة مقابل املال •

عند العوامل الرئيسية التي تراعى
شراء التمور؟

عبوة مفرغة من الهواء•

صندوق كرتون •

عبوة مفرغة من الهواء•

صندوق كرتون •

صندوق بالستيك•

عبوة مفرغة من الهواء•

صندوق كرتون •

صندوق بالستيك•

عبوة مفرغة من الهواء•

صندوق كرتون • شكل العبوة املفضل 
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التوصيات حسب الفئات 

التأكيدويجب.االجتماعيالسياقتجاوز يبمالها،بالنسبةأهميةأكثرالتمور لجعلالفئةهذهمعمعنوي رابطإنشاءإلىالحاجةوتبرز.املاض يبالعاممقارنةمتراجًعااتجاًهاوتشهدالتمور مننسبًياقليلةكميةالفئةهذهتستهلك
.للقهوةورفيقكمحّلٍّ التمور دور على

الطحينيةأو القشطةأو اللبنمعلتمر اتناول ويعد.املختلفةالغذائيةاالحتياجاتوتلبيالتمور علىتعتمدجديدةمنتجاتبتقديماملجالتحديدإعادةويجب.املساءوفياإلفطارقبلمناسبتين؛فيالتمور الفئةهذهتستهلك
.االستهالكمستوى زيادةفيواملساعدةاملرغوبة،السلوكياتتعزيز(واللبنالتمرعلىاملباركرمضانشهرخاللاإلفطارمثل)التقليديةاالرتباطاتعلىالتأكيدشأنمن.الفئةهذهفينسبًيامرتفًعا

.بالقبول التمر وفطائر التمر معمول يحظىالتمر،علىتعتمدالتياألخرى املنتجاتبينومن.باللوز املحش يأوالنواةمنزوعغيرالطبيعيالتمرالفئةهذهتفضل

الفئة،هذهفيجذاًبامقترًحاتمرات3إلىتمرتينتحوي صغيرةعبوات/وحداتتوفير وسيكون .التجاريةوالعالمةالجودةعنالنظربصرفجًدا،مهًماالتمر سعر يعّد كماالشراء،قرارعلى(والوزناللون )التمور شكليؤثر
.الكرتون وصناديقالهواءمناملفرغةالعبواتالفئةهذهوتفضل.التمور بيعفياملتخصصةاملتاجربخالفباستمرار،البقالةتزور فهي

وتعتبر .للقهوةورفيقكمحّلٍّ لتمور ادور علىالتأكيدويجب.االجتماعيالسياقضمنأكثربالتمور ترتبطفهيالسابقةالفئةغراروعلى.املاض يبالعاممقارنةنسبًياللتمور استهالكهاازدادوقدالفئاتأكبرمنالفئةهذهتعد
.كذلكلألكسدةمضادالتمر أنالفئةهذه

 أو القهوةمعإماللطاقة،معزًزابوصفهالتمر استهالكويأتي.املساءوفيالظهيرةاستراحةوأثناءاإلفطارقبلمناسبات؛ثالثفيالتمور الفئةهذهتستهلك
ً

.كامال

هوالحليبالتمر معمول يحظىالتمر،علىتعتمدالتياألخرى املنتجاتبينومن.باللوز املحش يأوالنواةمنزوعغيرالعاديالتمرالفئةهذهتفضل
ّ
.بالقبول بالتمر املنك

فياملتخصصةاملتاجروأبالجملةالبيعمتاجرمنالفئةهذهمعظمتشتري .التجاريةوالعالمةالجودةعنالنظربصرفاملال،مقابلالقيمةعروضعنالفئةهذهوتبحثالشراء،قرارعلى(والحجماللون )التمور شكليؤثر
.البالستيكوصناديقالهواءمناملفرغةالعبواتوتفضلالتمور،بيع

ُعّزاب ال
21%

األسر الحديثة
39%
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  للطاقة،طبيعيومصدرمغذية،مادة)بالتمرترتبطكثيرةصحيةفوائدهناكأنترى حيثاملاض ي؛بالعاممقارنةالفئةهذهفينسبًياالتمراستهالكازداد
بالبحوثذلكودعمالفئةذههمعالتواصلويجب(للمناعةومقو 

.األمراضيقللأناملوسمخاللأو يومًياالتمر الستهالكيمكنكيفحول الطبية

.(الطحينية/بناللمع)العائلةومع(القهوةمع)فرديةبصورةالتمور استهالكيتماألسرة،حجمإلىوبالنظر.املساءوفيالظهيرةاستراحةوأثناءاإلفطار،قبلمناسبات،ثالثفيالتمور الشريحةهذهتستهلك

هوالحليبالتمر معمول :ختلفةاملبأشكالهالتمراستهالكعلىانفتاًحاتبديكما.بالشوكوالتةومغطىالحلبي،الفستقأوالكاشوأوباللوز ومحشًياالنواة،منزوعغيرالعاديالشكل:أشكالبعدةالتمرالفئةهذهتستهلك
ّ
املنك

.التمروفطائر التمر ومعجون بالتمر واللبنبالتمر 

وتفضلالتمور،بيعيفاملتخصصةاملتاجرأوبالجملةالبيعمتاجرمنالفئةهذهمعظمتشتري .التجاريةالعالمةواسمالجودةعنعداجًدا،مهًماالتمر سعر ُيعدكما.الشراءقرارعلى(والوزناللون )التمور شكليؤثر
.والبالستيكالكرتون وصناديقالهواءمناملفرغةالعبوات

  للطاقة،يطبيعومصدرمغذية،مادة)بالتمرترتبطكثيرةصحيةفوائدهناكأنترى السابقةالفئةغرارعلىوهي.املاض يبالعاممقارنةثابًتاللتمور استهالكهاظلوقدالفئاتأصغرمنالفئةهذهتعد
يجبو (للمناعةومقو 

.األمراضيقللأناملوسمخاللأو يومًياالتمر الستهالكيمكنكيفحول الطبيةبالبحوثاملدعومالتواصلتنفيذ

استهالكيتماألسرة،حجمإلىوبالنظر.اأيضً السنكبار لدىصدىالليلفيالتمر تناول فوائدتوضيحيالقيوقد.املساءوفيالظهيرةواستراحةالصباحاستراحةوأثناءاإلفطار،قبلمناسبات؛عدةفيالتمور الفئةهذهتستهلك
.(الطحينية/اللبنمع)العائلةومع(القهوةمع)فرديةبصورةالتمور 

هوالحليبر التممعمول :املختلفةبأشكالهالتمراستهالكعلىانفتاًحا-السابقةالفئةشأنشأنها-تبديكما.كذلكباللوز ومحشًيادونهاأوالنواةمعالعادي،بشكلهالتمراستهالكالفئةهذهتفضل
ّ
بالتمر واللبنبالتمر املنك

.التمروفطائر 

التمور،بيعفياملتخصصةتاجراملأوبالجملةالبيعمتاجرمنالفئةهذهمعظمتشتري .التجاريةوالعالمةالجودةعنعدالها،بالنسبةمهًماالتعبئةونوعالعبوةحجموتعتبر .الشراءقرارعلى(والوزناللون )التمور شكليؤثر
.الكرتون وصناديقالهواءمناملفرغةالعبواتوتفضل

األسر في عمر الكهولة
30%

سر في عمر الشيخوخة األ 
11%

التوصيات حسب الشرائح 



شكًرا لكم


