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 شركتان تساهمان في األردن:  للشركات جتماعيةالمسؤولية اال

 على المسؤولية اإلجتماعية من  المبالغ المدوعة  %70
شركة مدرجة في السوق األولى لبورصة   67 بتحليل المرشدين العرب لمجموعة جديدتقرير  قام

على مشاريع المسؤولية  2014مليون دينار في عام  28.8أنفقتالشركات قد وبين التحليل ان عمان. 
 مليون دينار. 32حيث أنفقت الشركات  2013% بالمقارنة مع 10نسبته  إنخفاضفي  ،االجتماعية 

 
ة في مسؤولية المجتمعية للشركات المدرجالعرب ال ر جديد لمجموعة المرشدينتقري حلل

% من أرباحها على 2.2الشركات نسبة هذه ان. أنفقت ق األولى في بورصة عموالس

 هذه على أرباحها% من 2.9نفاقها بلغ إ  في حين ،2014ع الخدمة المجتمعية في مشاري

 .2013في مشاريع ال

  
نفاق إ"تقريراً جديداً بعنوان  Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب )

 ."الشركات المدرجة في بورصة عمان على المسؤولية اإلجتماعية في األردن

حيث يحتوي  ،دوالر فقط 1,250مقابل  مجموعة المرشدين العربالتقرير من  يمكن شراء

إنفاق الشركات  التقرير يحلليذكر ان دول تفصيلي. ج 57 صفحة و 64 هذا التقرير على
 على المسؤولية اإلجتماعية. ىالمدرجة في السوق المالي األول

 
 

أن الشركات  في مجموعة المرشدين العرب أبحاث محلل -عمر الجعبري السيد أفادقد و
 ،شركة البوتاس العربية، المسؤولية اإلجتماعية هم البنك العربيعلى  الخمس األكثر إنفاقاً 

كما . العربية الدولية للتعليم و اإلستثمار و البنك األردني الكويتي ،شركة الفوسفات األردنية

% من مجموع ما 70البنك العربي وشركة البوتاس العربية أنفقتا  نأ عمر الجعبري السيد بين
 .أنفقته جميع الشركات على المسؤولية اإلجتماعية

 

 ( بإصدار حـوالي Arab Advisors Groupالعرب )قام فريق المحللين في شركة المرشدين 

تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية،  4,200

 (.Arab Advisors Groupأو عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب )
 

شركة  720بخدمة أكثر من  (Arab Advisors Group)تفخر شركة المرشدين العرب 

طالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت: عالمية وإقليمية  يمكن اإل

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. 
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Media Contact: Bayan Jaghbeer 
+962.6.582 8849 
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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, 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, 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  

 

http://www.arabadvisors.com/

