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 حولالعام استطالع الرأي 

 شراء حالوة المولد

 
 7102في  ثمث المصريين اشتروا حالوة المولد

 

 

 

 

 

 

 

في نيمية نوفمبر استطالعًا لرأي المصريين حول لعام بصيرة أجرى المركز المصري لبحوث الرأي ا
بيذه العادة المرتبطة معرفة مدى قيام المصريين ىذا االستطالع  ستيدفشراء حالوة المولد، وال ي

ع تأثير األوضا يوضحبل أيضًا إجراء ىذه االستطالعات بصورة سنوية  بمناسبة دينية فقط 
  االقتصادية عمى رفاىة المصريين.
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المولد النبوي الشريف من العادات التي يقوم بيا المصريون كل عام، مع حمول ويعد شراء الحمويات 
االستطالع الذي أجري في نياية شير نوفمبر قيام  ظيري  مع ارتفاع أسعار حالوة المولد ىذا العام و 

يعد سكان الريف أكثر حرصًا عمى شراء و حوالي ثمث المصريين بشراء حالوة المولد ىذا العام. 
% في 23% في الحضر إلى 72كان المناطق الحضرية حيث ترتفع النسبة من سحالوة المولد من 

% يميو 24بنسبة  حالوة المولد الريف، كما يظير الوجو البحري كأكثر المناطق إقبااًل عمى شراء
 %.02% ثم المحافظات الحضرية بنسبة 74الوجو القبمي بنسبة 

% بين المصريين في أدنى مستوى اقتصادي إلى 72من  وترتفع نسبة من اشتروا حالوة المولد
صادي المتوسط والمرتفع، كما يظير أن الشباب أكثر إقبااًل % في كل من المستوى االقت01حوالي 

  % بين األكبر سنًا.21% مقابل 24عمى شراء حالوة المولد بنسبة 
ويعد المستوى التعميمي أحد المؤشرات التي تعكس المستوى االجتماعي لألسر، وتظير النتائج ارتفاع 

ميمي حيث ترتفع نسبة من اشتروا حالوة المولد اإلقبال عمى شراء حالوة المولد بارتفاع المستوى التع
% بين الحاصمين عمى تعميم جامعي 24ن عمى تعميم أقل من متوسط إلى ي% بين الحاصم21من 

 أو أعمى. 
 

 منيجية االستطالع5

إعمااًل لمبدأ الشفافية والتزامًا بأخالقيات نشر االستطالعات يفصح المركز عن منيجية إجراء 
 يمي5 االستطالع وىي كما

من باستخدام الياتف المنزلي والياتف المحمول عمى عينة احتمالية  ستطالعاالتم إجراء 
بنسبة استجابة  سنة فأكثر غطت كل محافظات الجميورية 03الفئة العمرية المواطنين في 

إلى  72في الفترة من ، وقد تمت المقابالت موطناً  0414% ليصل حجم العينة النيائية إلى 04
  %.2ويقل ىامش الخطأ في النتائج عن  .7102نوفمبر  74

 
مقابل  وقد تم تمويل االستطالع من الموارد الذاتية لبصيرة ولم يتمق المركز تمويل من أي جية 

 .إجراء االستطالع
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رض لمحصول عمى مزيد من التفاصيل حول النتائج والمنيجية المستخدمة أو لمحصول عمى الع
وبنك  www.baseera.com.egاإللكتروني  بصيرة لموقعالبياني لمنتائج يمكن الرجوع 

 . www.baseeraibank.com معمومات بصيرة

http://www.baseera.com.eg/
http://www.baseeraibank.com/

