
 

 

 

 

انونىالبد أن يكون قمن المسافرين العرب يرون أن تطبيق أوبر  78%  

 

 نصفمن ال كثرأب منسبة الموافقة على هذه التطبيقات من قبل المسافرين الذين قامت دستينيا بإستطالع آرائه تم تسجيل

افرين يليهم المس تطبيقاتثر إستخداماً لمثل هذه الاألك هم (.  كما يعتبر المسافرين البريطانيين%77حيث بلغت )

 العرب.

 

اب إستخدام م أسبأه يقات، فى حين يرى المسافرين أن يعتبر السعر وسهولة اإلتصال من أهم أسباب إستخدام هذه التطب

  .هذه المنطقة شوارعل تهمالتاكسى هو معرف

Destinia.com   ،بيقاتفى عالم إستخدام تطتطوراً هائالً  تقد أحدثهى وكالة سفريات دولية   Uber, BlaBlaCar y 
Carpooling  آراء مستخدمى هذه التطبيقات. حولكما قامت بالبحث 

بلغت نسبة  المسافرين من الدول العربية الموافقين على إستخدام هذا النوع من التطبيقات أعلى نسبة: حيث بلغت النسبة  

المسافرين الذين قامت دستينيا بإستطالع آرائهم من من  %8877يريدون أن تكون هذه التطبيقات قانونية ، مقابل  7878%

تلقت دستينيا فى ، فرنسا، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، السعودية واإلمارات العربية المتحدة. إسبانيادول 

 إجابة من خالل إحصائية دولية على صفحات الويب الخاصة بها. 07171المجمل حوالى 

 حين أن حوالي في  هذه التطبيقات مشاركين فى اإلستطالع ال يستخدمونمن ال (%6,46)حوالى  أظهرت النتائج أن

، حيث جاء المسافرين العرب فى ترتيب أقل من المسافرين البريطانيين والذين يعتبروا قومون باستخدامهاي(  2642%)

. يستخدموها غالباً  %39خدموها أحياناً مقابل يست %93: حيث أظهرت النتائج أن حوالى ذه التطبيقاتاألكثر إستخداماً له

لم يستخدموا هذه التطبيقات  %8,47هم األقل إستخداماً لهذه التطبيقات ) حوالى  اإلسبانعلى العكس، يعتبر المسافرين 

 .(%,674)حوالى هذه التطبيقات أبداً(، فى حين بلغت نسبة المسافرين الفرنسيين الذين لم يستخدموا 

 هى أن كانت أغلب اإلجاباتسللة حول ممياات هذا النوع من التطبيقات مقابل ممياات خدمة التاكسى، رداً على  األ

والفرنسيين أن أهم مياة هى المبلغ المدفوع ) حيث  اإلسبانفى حين يرى السعر) أرخص( بإختالف النسبة فى كل سوق. 

أما بالنسبة للدول العربية يعتبر  فرين البريطانيين(،نسبة للمسابال %748,على التوالى، مقابل  %,6و  %63بلغت النسب 

كما تعتبر سهولة اإلتصال ثانى اهم مياة حيث بلغت النسبة   ،%,934السعر هو أهم مياة حيث بلغت النسبة حوالى 

(9843%). 

معرفة أكثر لتاكسى لديهم من المسافرين العرب يفضلون إستخدام التاكسى حيث أن سائقى ا %3,على النقيض اآلخر فإن 

أنه البد أن تكون خدمة التاكسى قانونية وأكثر ثقة  بيين واألمريكيينومن المسافرين األور %8,، بينما يرى بالشوارع

 حتى تمتلك الممياات الهامة فى مواجهة تطبيقات المواصالت الخاصة.



 أثق أو ال أثق. 

كان اإلختيار  ، حيث"ينة تثق أكثر أو أقل فى سائقى التاكسىفى أى مد"بالنسبة لألسللة الثالثة المتعلقة بإبداء الرأى حول 

، المملكة المتحدة باإلضافة إلى الواليات المتحدة(، إسبانيا، هولندا، إيطاليا، ألمانيابين مجموعة من الدول مثل )فرنسا، 

 ظار على النحو التالى:ملفتة لألن حيث جاء معدل اإلجابة بنسب متفاوتة ) كان إختيارى( ولكن جاءت النتائج

 

  يثقون  %3847فى الدول العربية جاءت  النتائج حول سائقى التاكسى األلمانيين: حيث أظهرت النتائج أن حوالى

 يثقون أقل فيهم. %36أكثر فيهم بينما حوالى 

  لى يثقون فى سائقى التاكسى األمريكيين بينما حوا %5172بالنسبة لألمريكيين أظهرت النتائج أن حوالى

 .اإلسبانال يثقون أبداً فى سائقى التاكسى  01751%

  من أكثر الدول التى يمكنك أن تثق فى سائقى التاكسى لديها ) بنسبة  إسبانيابالنسبة لألسبان فإنهم يرون أن

 (.%0872فى سائقى التاكسى لديها ) بنسبة  ةمن اإلجابات( بينما إيطاليا من الدول التى ال ثق 5772%

  فإنهم يرون أيضاً  اإلسبانمن الفرنسيين أن سائقى التاكسى لديهم هم األكثر ثقة، وعلى غرار  %70يرى حوالى

 (.%51أن سائقى التاكسى اإليطاليين هم أقل ثقة ) بنسبة 

  الفرنسيين اإلسبانيرى المسافرين العرب أن أفضل تعريفة للتاكسى هى تعريفة التاكسى فى فرنسا، بينما يرى ،

هى األفضل. بينما يرى األمريكيين أن أفضل تعريفة موجودة فى  إسبانيان تعريفة التاكسى فى والبريطانيين أ

 .وأمريكا إسبانيا

 

:نتائج اإلحصائية بالتفاصيل  

أن تكون  يجبCarPooling و Uber ، Blablacarمثل تعتقد أن تطبيقات وسائل المواصالت الخاصة هل.1
 ؟قانونية

 



 خالل رحلتك؟ ذه التطبيقات من قبلقمت بإستخدام أحد ه هل.2

 



 السيارات مقارنة بتطبيق التاكسى؟ وجهة نظرك ما هى ممياات إستخدام تطبيق من.3

 

 



 مقارنة بتطبيق السيارات؟ نظرك ما هى ممياات إستخدام تطبيق التاكسى .من وجهة4

 



 

 *يمكن للمشاركين إختيار إجابات متعددة.

 

 

 

 

 

:عن دستينيا  

 قدمتفضالً عن مليون عميل.  موظف 100 تضم حوالى ، حيث2001 تأسيسها عام ، مصر ودبى. تمإسبانيافى  سفريات عبر اإلنترنت لديها مكاتب وكالة هي
مستخدم حول العالم وذلك  مليون 63 حوالى لغة. تمتلك 25 طيران متاحة على الصفحة ب شركة 500 فندق و ألف 250 دستينيا لعمالئها عروض لحوالى

 . تعتبر دستينيا أول وكالة سفريات تقبل الدفع بنظام البيتكوين اإللكترونى مقابل ما تقدمه من خدمات.2013  لعام  ComScore .موقع فقاً لتقريرو

 

Press Contact: 

Amaia Arteta 

Mobile: +1.877-823-3454 

press@destinia.com 

Visit our press room 

https://twitter.com/Destiniacom
https://twitter.com/Destiniacom
https://www.facebook.com/Destiniacomarabic
https://www.facebook.com/Destiniacomarabic
https://www.facebook.com/Destiniacomarabic
https://www.facebook.com/Destiniacomarabic
mailto:press@destinia.com
http://blog.destinia.com/en/press-room

