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تطبيقات النقل في األردن %34.29 :من مستخدمي التاكسي
وتطبيقات النقل افادوا بانخفاض استخدامهم للتاكسي بعد
استخدامهم للتطبيقات
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بينت دراسة مسحية جديدة السخددا وسائل النقل في المملكة االردنية الهاشمية أن حوالي ربع
مجموع مسخددمي وسائل النقل العا المطلعين على تطبيقات النقل في المملكة على اسخعداد
السخددا هذه الخطبيقات عوضاً عن وسائل النقل العا  .كما بينت الدراسة ان تطبيقات النقل لها تأثير
أكبر على اسخددا وسائل النقل بين االناث.

أجرت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupدراسة مسحية كبيرة
السخددا وسائل النقل في المملكة االردنية الهاشمية في نيسان  .2017وقد بينت
الدراسة ان اكثر من نصف المشاركين في االسخبيان هم من مسخددمي وسائل النقل
العا في االردن.
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupتقريراً في الثالث والعشرين
من نيسان /أبريل  2017بعنوان "مسح الستخدام وسائل النقل في االردن ."2017
يوفر الخقرير نخائج مسحية مخعمقة و شاملة السخددا وسائل النقل (وسائل النقل العا
السيارات الشدصية و تطبيقات النقل) في االردن.

اسخهدفت عينة المشاركين عن طريق أرقا هواتف تم تجميعها بشكل عشوائي.
شملت نخائج المسح  791إجابة بعد اجراء تدقيق لمراقبة الجودة من قبل فريق
مجموعة المرشدين العرب .و قد أجري االسخطالع على سكان االردن بشكل عا  ،و
قد شمل كال الجنسين وجميع الفئات العمرية فوق سن .18
يمكن شراء الخقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل  1,900دوالر أمريكي فقط.
الرجاء االتصال بمجموعة المرشدين العرب ( (Arab Advisors Groupللحصول على
جدول محخويات الخقرير .يشار الى أن الخقرير يخألف من  92صفحة و يقارن نخائج
المسح بنسبة هامش خطأ اقل من .%5
يذكر أن شراء هذا الخقرير سيحسب من ضمن االشخراك السنوي مع مجموعة المرشدين
العرب
) (Arab Advisors Groupفيما لو قرر المشخري االشخراك ضمن فخرة  3أشهر من تاريخ
شراء الخقرير.
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 "أظهرت: في الخقرير-ذكرت األنسة هبة الربضي – محللة أولى في مجموعة المرشدين العرب
 من%34.29 الدراسة أن لخطبيقات النقل تأثير قليل على اسخددا وسائل النقل العا حيث ان
مسخددمي الخاكسي وتطبيقات النقل افادوا باندفاض اسخددامهم للخاكسي بعد اسخددامهم
 من مسخددمي الباص العا وتطبيقات النقل باندفاض اسخددامهم%15.79  كما افاد.للخطبيقات
%16.67  اما بالنسبة لوسيلة النقل العا السرفيس فقد أفاد.للباص بعد اسخددامهم للخطبيقات
من مسخددمي السرفيس وتطبيقات النقل باندفاض اسخددامهم للسرفيس بعد اسخددامهم
".لخطبيقات النقل
) بإصـدار اكثـر مـنArab Advisors Group( قا فريق المحللـين فـي شـركة المرشـدين العـرب
 يمكن شـراء هـذه الخقـارير بطريقـة، تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعال والمالية العربية4400
. )Arab Advisors Group(  أو عن طريق االشخراك السنوي مع شركة المرشدين العرب،فردية
 شركة عالمية900 ( بددمة أكثر منArab Advisors Group) تفدر شركة المرشدين العرب
.وإقليمية
-ENDSpecial note to the editors: Kindly use Arab Advisors (not AAG) when
abbreviating Arab Advisors Group. AAG is not a suitable abbreviation since it
conflicts with the name of another company not related at all to Arab
Advisors Group.
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World: Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Iraq, Egypt, Sudan,
Mauritania, Saudi Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain,
Oman, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and Mauritania.
For more information, please contact the Arab Advisors Group
offices. www.arabadvisors.com

