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ىلإ لصي  ام  دعب  عرسأ  لكشب  ريوصتلا  طقتلي  نأ  نكمي  .نوف  يا  اريماك  ريوصت  ةبرجت  نسحي  هنأ  فيكو  اريماكلا  قيبطتلا  يف  ةديدجلا  تافاضإلا  ىلع  ءوضلا  طلسن  فوس  ةرملا  هذهو  نوف  يا  فتاوهل  ةيلخادلا 14  ةباقرلا  ةرئاد  نم  ديدجلا  رادصإلا  نم  ةديدجلا  تازيملا  يف  رظنلا  لازن  نحن ال   iOS 14 روص طاقتلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيناثلا ،  يف  تاراطإ  ىلإ 4  لصي  امو  ىلإ ٪90  لصت  اًروص 
ةلسلس ىلع  حوضوب  ةيئرم  نوكتس  ةديرفلا  ماقرألا  هذه  لك   ٪. ىلإ 15 لصت  عرسأ   iPhone 11 ةيلخادلا ةباقرلا  ةرئاد  عمو  ةيلخادلا 14  ةباقرلا  ةرئاد  ةلسلس  نم  لوحتلا  نود  ةريصقلا  ويديفلا  ةطرشأ  رانلا  قالطال  عيرس  ذخأ  نم  ةميدقلا  تارادصإلا  ىلع  ذخأت  ةعيرس  كلذ ، ىلإ  امو  يئيبلا ، روصتلاو  ةءاضإلا ، لثم  ىرخأ  لماوع  ىلع  دمتعي  هنأ  امك  .ربكأ  رادصإلا  ناك  املك  رغصأو  ةديدجلا 

ىلع اضيأ  روثعلا  متي  فوس  ثيدحتلا   14 iPhone XR، XS وXS ةلسلس ىلع  رصتقت  يليللا  ريوصتلا  ةزيم  لازت  .رانلا ال  قالطال  لدابت  ةياهن  ىتح  راظتنالا  نم  الدب  يليللا ) عضولا  طيشنت  متي  امدنع   ) رانلا قالطا  ةرتف  فصتنم  يف  رانلا  قالطا  .فتاوهلا  سكام   iPhone 11 نم ًاددع  توصلا  ىوتسم  رز  طقتلي  ريوصتلا ، عاضوأ  يف  توصلا  رارزأ  مادختساب  .ميدق  رادصإ  يأ  ىلع  رفوتت  الو 
روصلا هيف  طقتلت  يذلا  تقولا  سفن  يف  روصلا   Burst Photos، ةرظن تناك  .ققحي  فوس  ثيدحتلا  نأ  نوف  يا  تارادصإ  عيمج  ىلع  ةيناثلا  يف  تاطقلو  ويديفلا  ةقد  ىلع  ةرطيسلل  ةعيرس  تاراصتخا  عم  ويديفلا  عضو  لالخ  اريماكلا  قيبطتلا  ةهجاو  هيدل  نآلا  ويديفلا  مكحتلا  لضفأ  .ةينعملا  ةقباسلا  عيرسلا  طاقتلالا  ةزيم  عم  اًريصق  ويديف  عطقم  توصلا  ىوتسم  ليلقت  رز  طقتلي  امنيب 
ثيدحت يف  ةرهش  رثكألا  ةديدجلا  اريماكلا  قيبطت  تازيم  ىلع  ةعيرس  ةماع   iOS 14 ، اريماك عم  لضفأ  ةبرجتلا  ءارجإ  ديفملا  نم  نوكي  نأ  بجيو   iPhone. ىلع مكحتلا : زكرم  نم  ةعرسب  عوطسلا  ىوتسم  طبض  كنكمي  .تادادعإلا  وأ  مكحتلا  زكرم  نم  ةشاشلل  ةءاضإلا  ىوتسم  طبض  ةيفيك  ىلع  فّرعت   iPhone X وأ ثدحأ ، وأ   iPad ماظنب لمعي  يذلا   iOS 12 وأ  iPadOS، لفسأل بحسا 

ىلع .ةشاشلا  راسي  ىلعأ  نم   iPhone 8 وأ ةميدقلا  تارادصإلا  وأ   iPod Touch، ىلع ةشاشلا  نع  ديزملا  ىلع  فرعت  .ةءاضإلا  ىوتسم  طبضل  لفسأل  وأ  ىلعأل  ءوضلا  ريرمت  طيرش  بحسا  .ةشاشلل  ةيلفسلا  ةفاحلا  نم  ىلعأل  بحسا   iPhone X انه نم  .ةءاضإلا  ىوتسم  طبضل  راسيلا  وأ  نيميلا  ىلإ  ريرمتلا  طيرش  بحسا  .ةءاضإلاو   ةشاشلا  تادادعإ  ىلإ  لقتنا  .ثدحألا  تارادصإلاو 
ليغشت فاقيإ  دنع  .كينيع  ىلع  ةديج  ودبت  ةشاشلا  لعجل  هميمصت  مت  يذلا  ميتعتلا ، عضو  ليغشت  كنكمي   Blackout، ةشاش نوكتس   iPhone ليغشت كنكمي  .تازيملاو  تاقيبطتلا  عيمج  يف  ةفافش  ريغ  اهلمكأب   True Tone، بعلت نأ  اضيأ  كنكمي  .ةيعيبط  ودبت  روصلا  لعجل  طيحملا  ءوضلل  اًقفو  ةشاشلا  ةفاثكو  نول  طبضل  ةمدقتم  تارعشتسم  مدختسي  يذلا   Night Shift، نول طبضي  يذلا 
مدختسي .يقيقحلا  تامغنلا  ضرع  ليطعت  ىلإ  ربكملا ، نيابتلاو  ناولألا  سكع  كلذ  يف  امب  ةلطعملا ، رفوتلا  تادادعإ  ضعب  يدؤت  دق  .كينيع  ىلع  فيطل  ةشاشلا  ريثأت  لعجي  امم  ناولألا ، ةلسلس  يف  ءفدلا  نم  ةجرد  ىصقأ  ىلإ  ةشاشلا   iOS امنيب ةملظملا ، نكامألا  يف  ءوضلا  ةدش  نم  رعشتسملا  للقي  .كلوح  نم  ةءاضإلا  فورظ  ىلع  ًءانب  ةءاضإلا  ةدش  طبضل  طيحم  ةءاضإ  رعشتسم 
مادختسال تادادعإلا  نم  ةيئاقلتلا  ةءاضإلا  ليغشت  فاقيإ  وأ  ليغشت  كنكمي  .ةريغتملا  ةءاضإلا  فورظل  اًقفو  كرحتي  زاهجلا  يف  ةءاضإلا  ريرمت  طيرش  نأ  ظحالتس  ةيئاقلتلا ، ةءاضإلا  ليغشت  دنع  .يضارتفا  لكشب  ةيئاقلتلا  ةءاضإلا  نيكمت  متي  .ةءاضملا  نكامألا  يف  هتدش  نم  ديزي   qgt معدي .همجحو ال  صنلا  ضرعل  مادختسا iPod touch  ؛ كنكمي  .يئاقلتلا  عوطسلا   True Tone هذه عم 

ةزهجألا : iPhone 8 3  ) ءاوهلا داب  ةصوب ,)  9.7  ) ورب داب  ورب 10.5 , داب  يناثلا ,) ليجلا   ) ورب داب  ةصوب  و12.9  ورب , داب  ةصوب   11 ورب 12.9 , داب  ثدحأ  G) 5  ) ةكرشلا بلطتو  G) لبأ تارمتؤم  تهتنا  تياهنرهف  .) ةجرد  ىلإ 113   4  - نم  ) ةيوئم ةجرد  ىلإ 45   20 : - نيزختلا ةرارح  ةجرد  تياهنرهف .) ةجرد  ىلإ 95   32  ) ةيوئم ةجرد  ىلإ 35  يف 0  لضفأ  لكشب  لمعت  دوب  يآو  داب  نوف , يوهلاو  مومحملا 
نع نالعإلل  همدختسا  يذلا  زبوج ،  فيتس  ريهشلا  رخآ  ءيش  اًمئاد ب ـ  iPhone نكلو ثدحلا ،  ةياهن  يف   Apple Time Flies لمعت نأ  ضرتفملا  نم  يتلا  نوفيآ 12 ، ديروتلا  ةلسلس  ترخأ  يجاتلا  سوريفلا  ةحئاج  نأ  امك  ةكرشلل ، ةيحبرو  ةرهش  رثكألا  جتنملا  ىلع  ةحبرمو  ةرهش  رثكألا  لبأ  جتنم  نع  باغ  نامزلا ، نم  دقع  نم  برقي  ام  ذنم  ةرم  لوأل  .رخآ  دحاو  ءيش  ةريهش  ةرابع  نود  ءاج 
لثم لبأ  تامدخ  لمشت  يتلاو  لبأ ، ةمدخ  ءانثتساب  .سماخلا  ليجلا  ةينقت  عم   TV Plus، نم ديازتم  وحن  ىلع  ةعونتم  ةعومجم  عم  ةكرشل  نوف  يا  ىلع  طقف  دامتعالا  نم  بهذ  دق  هنأ  نيسفانملاو  اهيمدختسمل  تابثإل  ةيلاثم  ةصرف  قلخيس  لبأ  ةيمهأ  رثكألا  جتنملا  بايغ  نأ  ودبي  نوف ،  يا  نع  رظنلا  فرصبو  .ًايرهش  ًايكيرمأ  اًرالود  نم 15  أدبت  ةفلتخم  راعسأو  مزح  عم  سلب  كيزويمو  ديكرأ 
مهس فعاضت  دقف  يجاتلا ،  سوريفلا  يشفت  ببسب  ءيطب  ومنلا  نأ  ودبي  نيح  يف  .يلاوتلا  ىلع  و7 % ةبسنب 17 % حابرأ  قيقحت  ىلإ  ريشي  مقر  وهو  رالود ، رايلم  ةميقب 274  ًاحابرأو  تاداريإ  لبآ  ةكرش  ققحت  نأ  عقوتملا  نم  رهشلا ، اذه  يف  ةيهتنملا  ةيلاملا  ةنسلا  لالخو  .ةماهلا  تاجتنملا   Apple : اضيأ أرقا  .رالود  نويليرت  ىلإ 2  ةيقوسلا  هتميق  تلصوو  ةيضاملا  ةرتفلا  لالخ  تارم  عبرأ 

ةزهجأ تاداريإ  تضفخنا  دقو  .ربكأ  احابرأ  ةكرشلل  بلجتو  نوفيآلا  نع  ةيمهأ  لقت  ىرخأ ال  تاجتنمو  تامدخ  دجوت  ثيح  لبأ ، ءارو  ةعفادلا  ةوقلا  دعت  مل  يتلا  نوفيآ ، تاعيبم  نوريثكلا  ظحالي  دقو  ةديدجلا ، اهتامدخو  اهتزهجأ  ضعب  نع  لبآ  ةكرش  نلعت  مويلا  ثادحأ  زربأ   iPhone عبارلا عبرلا  يف  لبآ  تاعيبم  نم  ةئاملا  يف  وأ 44  ةيضاملا ، سمخلا  تاونسلا  ىدم  ىلع  ةئاملا  يف  ةبسنب 16 
لبأ و اهيلع  رطيست  يتلا  ءادترالل  ةلباقلا  ةزهجألا  تعفتراو  .تمن  اهؤادترا ، نكمي  يتلا  تاراوسسكإلاو  ةزهجألا  لثم  ىرخألا ، ماسقألا  نكلو  ماعلا ، نم  Airpods ضفخني امدنع  .رالود  رايلم  ىلإ 13.2  لصتل  ةبسنب 162 % تامدخلا  تمنو  رالود ، رايلم  ىلإ 6.45  ةبسنب 45 % دابيآ  زاهج  عفتراو  رالود ، رايلم  ىلإ 6.45  لصتل  ةبسنب 144 %  iPhone ةقاط ميلست  متي  .تاعيبملا  يف   Apple لكل

زاهج  100 iPhone نم اًجوز  اهعيب و49  متي   Apple Airpods فتاه لك 100  لباقم  جنوسماس ،  عم  اهدوجو  ءانثأ  ةكرشلل  ةيكذ  ةعاس  ةبسنلاب Galaxy و 14  امأ  .يواوه  ينيصلا  قالمعلا  وهو  اهل ، سفانم  برقأ  ةصح  فعض  يأ  قوسلا ، نم  ىلع 40 % يناثلا  عبرلا  يف  لبآ  ةكرشل  ةيكذلا  تاعاسلا  قوس  ذوحتساو  .ةيكذ  ةعاس  طقف و14  ًايكلسال  اًربكم  ىضاقتي 34  هنإف  هعيبت ،  يذلا  دئارلا 
لبأ تاعيبم  ريخأت  امبرو  ىرخألا ،  تاجتنملا  تاعيبم  ىلع  ديكأتلاب  رثؤيس  هنإف  ديدجلا  نوف  يا  قالطإ  مدعو  عقوتملا ،  نم  لقأ  ناك  يذلا  ثدحو  لبأ  يمدختسم  اهب  رعشي  يتلا  لمألا  ةبيخ  نم  مغرلا  ىلع  اريخأو ،  .يموش  اهيسفانم ، برقأ  جرُخت  اهلعج  امم  ةبسنب 38 ،% ماعلا  نم  يناثلا  عبرلا  يف  ةمخض  ةيقوس  ةصحب  ظافتحالا  نم  لبآ  ةكرش  تنكمت  ةيكلساللا ، سأرلا  تاعامس  قوسل 

اصوصخ 5 كلتمت  فوس  يتلا  ةديدجلا  تازيملاو  قالطإ 12  دعب  لبقملا  ماعلا  نم  لوألا  عبرلا  لالخ  ةوقب  رهظتس  تاعيبملا  هذه  نكلو  امومع ،  G سماخلا .ايجولونكتلا  .
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