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عن في االردن يعرفون  مستخدمي الهواتف الذكية اكثر من نصف
   خدمة الجيل الرابع 

( دراسة مسحية كبيرة لمستخدمي الهواتف Arab Advisors Groupين العرب )المرشدأجرت مجموعة 
من % 31ان حولي  دراسةال هذه بينت .2015الذكية وتطبيقات الهاتف المحمول في االردن في شباط 

 .الخليوي همنوع نظام تشغيل هاتف ال يعلمون االردني فمستخدمي الهواتف الذكية مجموع 
 
( دراسة مسحية كبيرة Arab Advisors Groupلعرب )مجموعة المرشدين ا جرتأ

وقد  .2015 شباطفي  االردن فيتطبيقات الهاتف المحمول و الهواتف الذكية لمستخدمي

تطبيقات يستخدمون  االردنفي  الهواتف الذكية% من مستخدمي 89 ان الدراسةبينت 
 الهاتف المحمول.

 

/ نيسان من سادسال( تقريراً في Arab Advisors Groupصدرت مجموعة المرشدين العرب )أ
استخدام الهواتف الذكية وتطبيقات الهاتف المحمول في بعنوان " 2015 ابريل

تطبيقات الهواتف الذكية و التقرير نتائج مسحية متعمقة و شاملة لمستخدمي ". يوفراالردن
الهاتف الذكي أنماط استخدام شكال و . فقد بحث التقرير أردناالفي الهاتف المحمول 

 .انواع هذه التطبيقات باإلضافة إلى الخليويلدى مستخدمي تطبيقات الهاتف المحمول و

 
استهدفت عينة المشاركين بشكل عشوائي عن طريق أرقام هواتف تم تجميعها بشكل 

ق لمراقبة الجودة من قبل فريق إجابة بعد اجراء تدقي832  عشوائي. شملت نتائج المسح
بشكل عام، و قد  االردنمجموعة المرشدين العرب. و قد أجري االستطالع على سكان 

 .15شمل كال الجنسين وجميع الفئات العمرية فوق سن 

 
للمشتركين في  دوالر فقط 2,400يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل 

االتصال بمجموعة لغير المشتركين. الرجاء  دوالر3,650 ,ب خدمات مجموعة المرشدين العر
للحصول على جدول محتويات التقرير. يشار الى  Arab Advisors Group))المرشدين العرب 

 جدول تفصيلي. 72صفحة و  90أن التقرير يتألف من 
 

يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين 

أشهر من  3، فيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة (Arab Advisors Group) ربالع
قمة رسوم حضور مؤتمر مجموعة المرشدين العرب " من ضمنأو  .تاريخ شراء التقرير

في فندق  2015شهر حزيران من العام " في األول والثاني من الثانية عشراالندماج 

  ان. للمزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر يرجى زيارة موقعنا التالي:عم   -الفورسيزنز 

rs.com/Convergence/index.htmhttp://www.arabadviso  
 

مؤتمر نظم الدفع االلكترونية و قرير من ضمن رسوم حضور "أو يمكن أن يحسب هذا الت

في اليوم الحادي  العرب الذي تنظمه مجموعة المرشدين "الخلوية في العالم العربي

ان. للمزيد من عم   -فندق الفورسيزنز في  2015والعشرين من شهر نيسان من العام 
 المعلومات عن هذا المؤتمر يرجى زيارة موقعنا التالي: 

tmlMPayments/index.h-Ehttp://www.arabadvisors.com/ 
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أظهرت "في التقرير:  -في مجموعة المرشدين العرب ىأول ةمحلل – داليا حداد نسهاال توافاد
و  الرسائل يقومون باستخدام تطبيقات الخليويتطبيقات الهاتف مستخدمي  %من98ن الدراسة أ

كما أظهرت . النقالة الذكيةعلى أجهزتهم  تطبيقات التواصل االجتماعي يقومون باستخدام% 86
بين مستخدمي الهاتف الخليوي بعد انتشار  (SMS)تراجع في استخدام الرسائل النصية دراسة ال

والذين % من مستخدمي الهواتف الذكية 37. بينت الدراسة ايضا ان ظاهرة تطبيقات الرسائل

 "مستعدين ان يدفعوا مبلغ اضافي لزيادة سرعة االنترنت اعن خدمة الجيل الرابع ليسويعلمون 
 

 اكثــر مــن( بإصــدار Arab Advisors Groupق المحللــين فــي شــركة المرشــدين العــرب )قــام فريــ
عن قطاعات االتصـاالت واالعـالم والماليـة العربيـة، يمكـن شـراء هـذه التقـارير  تقرير  تقرير 4125

 Arab Advisorsبطريقة فرديـة، أو عـن طريـق االشـتراك السـنوي مـع شـركة المرشـدين العـرب )

Group. ) 
 

شركة عالمية   715بخدمة أكثر من  (Arab Advisors Group)ة المرشدين العرب تفخر شرك
يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:   وإقليمية

http://www.arabadvisors.com/clients.htm 
 

-END- 

 
Special 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. 

 

  
Arab Advisors Group’s Arabic name is موعة المرشدين العرب مج   
Please include our name in English in brackets after the name in Arabic 
           

Arab Advisors Group provides reliable research, analysis and forecasts of Arab 
communications, media, technology and financial markets.  

 

Arab Advisors Group Strategic Research Services (Media and Telecoms) are annual 
subscriptions. The services cover nineteen countries in the Arab 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  
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