
2020يوليو 

تأثير جائحة كورونا على 
التســوق اإللكتـــروني 
للمواطنين السعوديين



مقدمة
راء على عادات الشجائحة كوروناقمنا باستقصاء تأثير 

راإللكترونية للمواطنين السعوديين فترة الحظ
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الميدانيالعمـل
تم الوصول لنتائج هذه الدراسة ✓

البحث الكميباستخدام منهجية 

تم نشر االستبيان عبر ✓
منصات التواصل االجتماعي

(سناب شات-إنستغرام-تويتر)

مـايوأبريل
2020 2020

إجابة مكتملة 1024تم الوصول لـ ✓
%3مع هامش خطــأ % 95العينة تحقق نسبة ثقــة 

في الفترة بين✓
2311
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الجنس
%37
ذكر

%63
أنثى

سعودي

الجنسية

%73%23%4

مطلقمتزوجأعزب

الحـالة اإلجتماعية

15أقل من 
15-24
25-34
35-44
45-54

55أكثر من 

%3

%51

%30

%11

%3

%1

الفئة العمرية

%54 46%
موظفطالـب

الحــــــالـة 
الوظيفية

البيانات الديموغرافية



المنورةالمدينة▪
القصيم▪
جازان▪
تبوك▪
حائل▪
الباحة▪
نجران▪
الجوف▪
الحدود الشمالية▪
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المنطقة اإلدارية

مناطق أخرى

عسير
%6

%11

الشرقية
%15

الرياض
%33

المكرمةمكة

%26

المستوى 
التعليمي

%4

%1

%4

%35

%18

المرحلة اإلعدادية 

المرحلة الثانوية 

دبلوم عالي 

ماجستير

دكتوراه 

بكالوريوس

دبـلــــوم %8

%26

طالب جامعي 

%4

البيانات الديموغرافية



الحظرتغير عادات الشراء أونالين بسبب
كوروناأثناء جائحة 
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ر تغير عادات الشراء أونالين بسبب الحظ
كوروناأثناء جائحة 
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بأنه كان هناك تغير في عادات الشراء لديهم %58أجمع أكثر من نصف العينة 
في ظل حظر التجول و انتشار فايروس كورونا المستجد

%42 58%

النعم
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زاد استخدامهم أكثر من ثلثهمبالنسبة لمن تغيرت عاداتهم !ما الذي تغير؟
للتسوق اإللكتروني  خوفًا من الخروج و االحتكاك بالناس و فئة أخرى 

توقفوا عن الشراء خوفًا من انتشار الفايروس و العدوى % 20تمثل 
عن طريق البضائع نفسها أو موظف التوصيل

37%22%22%20%

ازداد تـــكـــــــرار 
قل  تكرار الشراء الشراء االكتروني

اإللـــكتــــرونـــي
توقفت عن الشراء
اإللـــكتــــرونـــي

ازداد الشراء في 
أشياء و لكن قل 
في أشياء أخرى

تغيرت 58%
عاداتهم



49%42%9%

أتوقع أن تزيد عــــادتي
في الشراء االلكتروني

أكثــــــر بعــــد الحظـــر 
أتوقع أن تستمر عـادتي

ي في الشــراء االلكترون
كما هي اآلن في الحظر 

بعد الحظر سترجع عادتي
ي في الشـــراء االلكترون

كمــــا كـــانـت مـن قبـل 
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!ما الذي تتوقعه؟
قريبا  تيتوقع عـــادات شرائهــم الذين وجدوا تغييرًا في ألولئــك بالنسبـة 

انتهـــاء بعد الســابق عودة عاداتهـــم كما كـــانت عليه في نصفهــم
يتوقعون أن تستمــر عاداتهـــم كمـا هي فترة الحظر %42الحظر بينما 

.بعض الحظريــزيد شرائهــم االلكتـروني أن يتوقعــون % 9ونسبة ضئيلة 
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تأثير الحظر على استخدام 
تطبيقات التسوق اإللكتروني

ثلثيةبنسبالتطبيقاتبيناستخداماً األكثركانتالتوصيلتطبيقات
يقاتلتطباستخدامهمانخفضالعينةنصفبأننالحظبينماالمجيبين

.التجوللحظرنتيجةالفترةتلكفيالمواصالتوالسفر

قل 
استخدامهــــا 

46%

46%

38%

تطبيقـــات السفـــــر

تطبيقــات المواصالت

تطبيقــات المطــاعم

ازداد 
استخدامهــــا 

65%

42%

32%

تطبيقــات التوصيــل

تطبيقـــات المتـاجـــر

تطبيقـات الصيدليــات 
والمستلزمات الطبية 



المملكة العربية السعودية,جـدة

+966 126828887

www.frequency.sa 

info@frequency.sa 

@frequency_sa

Frequency Sa

+966 560236373

frequency.sa

محطاتنا للتواصل


