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التقرير النهائي حول المواعدة 

االسالمية وتوجهات الزواج 
للمسلمين

واحصائياتواحصائيات



توجهات دينية
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Fizza & Hassan

يعتبر Muzz أكبر تطبيق مواعدة وزواج مسلم. ولدينا معلومات 
حول أكثر من 7 مليون مسلم إلنشاء تقرير نهائي حول الزواج 

المسلم وتوجهات المواعدة حول العالم.

التوجهات الدينية
توجهات الزواج

هذي احصائيات سريعة!

التقوا على Muzz في 2020, تزوجوا في 2022

اإلحصائيات مملة، اإلحصائيات مملة، 
بس اليوم احصائياتنا بس اليوم احصائياتنا 

عن المسلمين!عن المسلمين!

المحتوياتالمحتويات
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حرام 2%

حرام 19.7%

حرام 3.6%

حرام 12%

حرام 3.3%

حرام 16.5%

حرام 3.8%

حرام 11.4%

حرام 4.2%

حرام 11.3%

حالل 98%

حالل 80.3%

حالل 96.4%

حالل 88%

حالل 96.7%

حالل 83.5%

حالل 96.2%

حالل 88.6%

حالل 95.8%

حالل 88.7%

اقل اقل 55 دول التزامًا بالحالل؟ دول التزامًا بالحالل؟

أكثر أكثر 55 دول إلتزامًا بالشرعية دول إلتزامًا بالشرعية
كينياكينيا

تونستونس

نيجيريانيجيريا

االردناالردن

إندونيسياإندونيسيا

العراقالعراق

ماليزياماليزيا

النمساالنمسا

المملكة المتحدةالمملكة المتحدة

البحرينالبحرين

لقد سألنا أعضاء Muzz كيف يحافظون على صلواتهم عادةً 
وتقاليدهم في األكل والشرب الحالل، أو التدخين لنجد أكثر 

المسلمين اتباعًا للشرع في العالم.

حيث تأتي كينيا وإندونيسيا ونيجيريا على رأس القائمة في أكثر 
المسلمين التزامًا بالشريعة. وبشكل مفاجئ يأتي أربعة من أقل 

خمس دول التزامًا بالشريعة على قائمتنا ذات أغلبية مسلمة.

من هو األكثر من هو األكثر 
اتباعًا للشرع؟اتباعًا للشرع؟

حالل:حالل: تعني مباح في اإلسالم 
حرام:حرام: تعني غير مباح في اإلسالم

توضيحتوضيح
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هل يوجد نساء مسلمات كثر هل يوجد نساء مسلمات كثر 
يرتدن الحجاب، العباية، أو النقاب؟يرتدن الحجاب، العباية، أو النقاب؟

كم عدد النساء اللواتي يرتدن كم عدد النساء اللواتي يرتدن 
الحجاب، العباية، أو النقاب؟الحجاب، العباية، أو النقاب؟

عالميًاعالميًا

من إيران لفرنسا, واجهت النساء المسلمات العديد من الضغوط 
الخلفية لتوجهات لباس محدد.

هل هذه الضغوطات تؤثر على كيفية لبس النساء المسلمات 
الحجاب أو عدمه؟

عالميًا
الواليات المتحدة األمريكية

المملكة المتحدة
فرنسا

حجاب أو من دون حجاب أو من دون 
حجاب؟حجاب؟
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MuzzMuzz إجمالي حاالت زواج إجمالي حاالت زواج

حاالت زواج Muzz عالميًا

لدينا اآلن 15× حاالت زواج اكثر على 
Muzz أكثر مما كنا في 2017

Muzz كل يوم يوجد متوسط 380 حالة زواج جديدة على
 

يأتي المسلمين الفرنسيين على رأس القائمة، بمعدل
90 زواج جديد علىMuzz كل يوم

في المتوسط يتطلب األمر حوالي 4.9 شهر للرجال إليجاد 
زوجة، و5.4 شهر إليجاد زوج

وأسرع تطابق زواج تطلب فقط 3 ساعات

المسلمين ال المسلمين ال 
يواعدون بل يواعدون بل 

يتزوجونيتزوجون
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Zak

Tayeba

Hazim

Nardjes Maha

Rabab

Amaani Ilyas

Syed

من ينضم لتطبيقات الزواج؟من ينضم لتطبيقات الزواج؟
MuzzMuzzالحالة االجتماعية عند االنضمام لـالحالة االجتماعية عند االنضمام لـ

رجالرجال

نساءنساء

أعزب 81%

أعزب 76%

مطلق 10%

مطلق 17%

تم فسخ عقد الزواج 2.3%

تم فسخ عقد الزواج 1.9%

منفصل 5%

منفصل 3%

أرمل 1.5%

أرمل 1.7%

ايطالي مغربي فرنسي جزائري امريكي

فرنسي تونسي

باكستاني امريكي

بريطاني نيجيري

مغربي

فرنسي باكستاني

بريطاني سوداني
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هل يقبل والديك حقك في اختيار الزوج؟

أهم 3 أشياء تبحث عنها في شريكتك...

الهدف من الزواج هو ...

هل يقبل والداك حقك في اختيار الزوج؟

أهم 3 أشياء تبحث عنها في شريكك...

أهم 3 أشياء ضرورية لنجاح الزواج هي...

أهم 3 أشياء ضرورية لنجاح الزواج هي...

الهدف من الزواج هو...

في الزواج، دور الزوج هو...

هل تفضل القطط أم الكالب؟

أكثر أكثر 55 أسئلة مطروحة  أسئلة مطروحة 
من الرجالمن الرجال

أكثر أكثر 55 أسئلة مطروحة  أسئلة مطروحة 
من النساءمن النساء

لماذا ما يفكر لماذا ما يفكر 
به المسلمين به المسلمين 

يعتبر مهم؟يعتبر مهم؟
بإمكان أعضاء Muzz سؤال بعضهم البعض اسألة تكسر الحواجز

ليجدوا النقاط المهمة التي يبحثون عنها في الشريك.

لكاًل من الرجال والنساء المسلمين، كان مهما معرفة ما إذا كان 
الوالدين يدعمون طريقتهم في البحث عن زواج.
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نساء %31نساء 69%

نساء %63نساء 37%

نساء %39نساء 61%

نساء %65نساء 35%

نساء %68نساء 32%

نساء %31نساء 69%

نساء %63نساء 37%

نساء %67نساء 33%

نساء %56نساء 44%

نساء %66نساء 34%

نساء %75نساء 25%

تونستونس

إندونيسياإندونيسيا

المغربالمغرب

ماليزياماليزيا

المملكة المتحدةالمملكة المتحدة

باكستانباكستان

الواليات االمريكية المتحدة الواليات االمريكية المتحدة 

االمارات العربية المتحدةاالمارات العربية المتحدة

فرنسافرنسا

المانياالمانيا

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

بنسبة %63 يرسل الرجال المسلمين الرسالة االولى أكثر 
من النساء المسلمات

بمعدل %25 أرسلت النساء في المملكة العربية 
السعودية الرسالة االولى

بينما تعتبر النساء التونسيات واإلندونيسيات أكثر شجاعة 
حيث أرسلن الرسالة االولى بمعدل 69%

مين اللي يرسل مين اللي يرسل 
الرسالة األولي؟الرسالة األولي؟

62%
عالميًاعالميًا

أول رسالة حسب جنس المُرسل؟أول رسالة حسب جنس المُرسل؟
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185cm

180cm

175cm

165cm

170cm

160cm

بشكل عام الشباب تحت طول 183سم )6 اقدام( ما 
بيحصلوا تطابقات من الفتيات في تطبيقات المواعدة - 

لكن هل الموضوع نفسه في تطبيقات زواج المسلمين؟

عام ملوك عام ملوك 
قصار القامة؟قصار القامة؟

%88 من الفتيات اللي على تطبيق Muzz بيقولوا انه الطول 
المفضّل لهم للرجال يكون تحت ال182سم )6 اقدام(

متوسط الطول المفضل من قبل الفتيات الباكستانيات 
كان 175سم )5 اقدام و9سم(

الفتيات السعوديات كانوا اعلى طول مفضل من قبلهم حيث كان 
المتوسط اللي فضلوه هو 180سم )5 اقدام و11سم(

المتوسط األدني للطول المفضل بالنسبة للنساء المسلماتالمتوسط األدني للطول المفضل بالنسبة للنساء المسلمات
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حسب إحصائياتنا أغلب أعضاء Muzz منفتحين على الزواج 
بمسلمين من خلفيات عرقية مختلفة.

ما يزيد عن نصف التطابقات حول العالم تأتي من عرقيات 
مختلفة. في استراليا واإلمارات العربية المتحدة فإن 3 من 4 

تطابقات تكون بين عرقيات مختلفة.

زواج العرقياتزواج العرقيات

53%
عالميًاعالميًا

مطابقات من مجموعات مطابقات من مجموعات 
عرقية اخرىعرقية اخرى

بين األعراق 76%

بين األعراق 69%

بين األعراق 63%

بين األعراق 57%

بين األعراق 49%

بين األعراق 19%

بين األعراق 0.33%

بين األعراق 0.21%

بين األعراق 76%

بين األعراق 64%

بين األعراق 61%

بين األعراق 53%

بين األعراق 47%

بين األعراق 0.75%

بين األعراق 0.27%

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

باكستانباكستان

المغربالمغرب

هولنداهولندا

المملكة المتحدةالمملكة المتحدة

إندونيسياإندونيسيا

فرنسافرنسا

المانياالمانيا

كنداكندا

الواليات االمريكية المتحدة الواليات االمريكية المتحدة 

استراليااستراليا

االمارات العربية المتحدةاالمارات العربية المتحدة

نيجيريانيجيريا

مصرمصر

سنغافورةسنغافورة
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 إن كنت ترغب في مزيد من المعلومات )بما في ذلك 
تقسيمات حسب الدولة( أو تعليقات من فريقنا، يُرجى 

press@muzz.com التواصل عبر

 لمزيد من اإلحصاءات المهمة حول المسلمين، إذهب إلى 

muzz.com/unwrapped

هذي احصائياتنا!هذي احصائياتنا!

حيث يلتقي المسلمون

#MuzzUnwrapped  
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