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بيــــان صحفــي – 10أيلول/سبتمبر
2018
الوعي بالسيارات الكهربائية أعلى نسبياً من الوعي بالسيارات
متصلة باإلنترنت في اإلمارات العربية ال ُ
ذاتية القيادة وال ُ
متحدة
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupدراسة مسحية في أيلول
2018حول درجة الوعي بالسيارات الكهربائية وال ُ
متصلة باإلنترنت وذاتية القيادة في اإلمارات العربية
متحدة ،والذي أظهرت أن الوعي بالسيارات الكهربائية أعلى ُمقارنة بالسيارات ال ُ
ال ُ
متصلة باإلنترنت
وذاتية القيادة .كما أن أكثر من  %57من ال ُ
مستجيبين على درجة كافية من الوعي حول السيارات
الكهربائية.
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أطلقت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupاستطالعاً حول درجة الوعي
بالسيارات الكهربائية وال ُ
متصلة باإلنترنت و ذاتيه القيادة ،وذلك في شهر أيلول من العام
الحالي .و ُيساعد االستطالع الذي أجرته المجموعة شركات السيارات في تحديد العوامل
التي تدفع ال ُ
مستجيبين إلى شراء سيارة كهربائية و ُمتصلة باإلنترنت ،وتلك التي قد تمنعهم
من ذلك.
وتم إطالق تقرير بالتزامن مع هذا االستطالع بعنوان "استطالع خاص بالسيارات
متصلة باإلنترنت وذاتية القيادة في اإلمارات العربية ال ُ
الكهربائية وال ُ
متحدة" في
ُ
حيث تضمن التقرير نتائج االستطالع الذي أجري بواسطة
شهر أيلول من العام الحالي،
ُمقابالت هاتفية مدعومة ببرنامج حاسوب ُمختص ،حول درجة الوعي بما ي ُ
خص السيارات
الكهربائية وال ُ
متصلة باإلنترنت وذاتية القيادة.
وتتيح مجموعة المرشدين العرب للراغبين بشراء االستطالع الذي يقيس درجة وعي
ال ٌ
مستهلكين ومدى رضاهم عن التكنولوجيا وال َ
خدمات والمزايا واألداء وتكلفة السيارات
الكهربائية وال ُ
متصلةُ ،مقابل  3,500دوالر أمريكي فقط .ويستهدف هذا االستطالع الذي
ُأجري في اإلمارات العربية ال ُ
متحدة ويتألف من  86صفحة ،السكان اللذين تزيد أعمارهم
عن  18عاماً وحاملي ُرخص القيادة.
وقد تضمن االستطالع عينة اتصال هاتفي عشوائية تم خِاللها الحصول على إجابات شمِلت
 502من ال ُ
مستجيبين اللذين اجتازوا اختبارات صارمة تتعلق بمعايير ضبط الجودة مِن قِبل
فريق مجموعة ال ُ
مرشدين العرب ،فضال ً عن أن نسبة الثقة التي تضمنها االستطالع تصل
إلى  %99وهامش خطأ أقل من .%6
للحصول على نسخة من التقرير وقائمة المحتوى واالستطالعُ ،يرجى االتصال بمجموعة
المرشدين العرب.
من جهته ،قال رئيس مجلس إدارة مجموعة المرشدين العرب السيد حكم كنفاني " :نعي
تماماً ُقدرة السيارات الكهربائية وال ُ
متصلة باإلنترنت وذاتية القِيادة على االستمرار ،ونتوقع
زيادة إيجابية في نسب النمو بالنسبة للدول التي لديها تشريعات وقوانين مرنة وتسعى إلى
توفير كافة أشكال الدعم التقني في ال ُ
مجتمع".
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ُ  " تنظُر شركات تصنيع السيارات وال:وأضاف السيد كنفاني
مستهلكين على حد سواء إلى عالم
ً
ُ  ويأخذون بال،السيارات بطريقة ُمختلفة تماماً عن السابق
حسبان حاليا القِيادة العملية
 باإلضافة إلى التغيرات التي طرأت على كيفية امتال ك السيارة وليس،والمسؤولية اتجاه البيئة
 وبالنسبة لنا في مجموعة المرشدين العرب فإننا نقوم بدور رائد في مجال األبحاث.ُمجرد قيادتها
ُ
حيث عملنا على نشر أحد أبرز التقارير التي ُتسلط الضوء على آخر
،ومجاالت المسح الميداني
ُ
."التطورات في عالم السيارات والمعايير التي تحكم اقتنائها
) بإصـدار اكثـر مـنArab Advisors Group( قام فريق المحللـين فـي شـركة المرشـدين العـرب
 يمكـن شـراء هـذه، تقرير عن قطاعات االتصـاالت والتكنولوجيـا واالعـالم والماليـة العربيـة4,950
 أو عن طريق االشترا ك السنوي مع شركة المرشدين العرب،التقارير بطريقة فردية
. )Arab Advisors Group(
 شركة عالمية910 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب
.وإقليمية
http://www.arabadvisors.com/clients/a
-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.
Arab Advisors Group’s Arabic name is مجموعة المرشدين العرب
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 and technology 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, 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

