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جميع مزودي خدمات اإلتصاالت في الوطن العربي يشاركون في 

 (CSR)مشاريع و أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات 
 يقوم بعرض و تحليل (Arab Advisors Group)صدر تقرير جديد عن شركة المرشدون العرب  

في الوطن  (CSR)المسؤولية االجتماعية  كجزء منخدمات اإلتصاالت  قدمها مزوديالمبادرات التي 

 .2014عام مع نهاية قدمتها هذه الشركات  ةمبادر 460من  أكثرعن   حيث كشفت الدراسة ،العربي

 
 تهامسؤولي كجزء منت اإلتصاالت امزودي خدم قدمهاالمبادرات التي عرضت الدراسة 

الجزائر، البحرين، مصر، العراق، هم:  عربية دولة تسع عشرةفي  (CSR)االجتماعية 

المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الكويت، األردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، 
المبدارات التي تم تطبيقها في  تشتمل . و اليمنسودان، سوريا، تونس، االمارات 

 بيئية. أعمال تطوير المجتمع، تعليمية، أعمال خيرية و مبادارات؛  علىالمنطقة 
 

 تقريراً جديداً بعنوان (Arab Advisors Group)صدرت مجموعة المرشدين العرب أ
الوطن في  مزودي خدمات اإلتصاالتل  (CSR)المسؤولية االجتماعية"مبادارات 

دوالر فقط، حيث  2,000يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل "العربي
 جدول تفصيلي. 45 صفحة و  52يحتوي هذا التقرير على

 

و كاتبة المرشدين العرب في مجموعة  أولى محللة أبحاثاألنسة جود حزينة،  أفادتو 
جمة. األمر الذي دفع مشاكل إجتماعية و إقتصادية  الوطن العربي ال يزال يعاني من " :التقرير

 ".على مبادارات تطوير المجتمع بشكل خاص تركيز جهودهمعلى   مزودي خدمات اإلتصاالت
 

حللت جميع المبادارات التي تم  مجموعة المرشدين العرب" حزينةالجود اآلنسة  وأضافت

عالم إلوسائل االمشاراكات من خالل أو  من خالل بيانات صحفية 2014اإلعالن عنها في عام 
 ."2015التي تم نشرها قبل شهر أيار  تقارير االستدامةأو من  االجتماعية

 

 بإصدار (Arab Advisors Group)المرشدين العرب مجموعةقام فريق المحللين في 

، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، أو عن واالعالمتقرير عن قطاعات االتصاالت  4,200
 المرشدين العرب مجموعةطريق االشتراك السنوي مع 

(Arab Advisors Group). 
 

 

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

عالمية وإقليمية  يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arab Advisors Group  
A Member of the Arab Jordan 

Investment Bank Group 

 
 

Amman 
Tel 962.6.5828849 

 Fax 962.6.5828809 
PO Box 2374, Amman 11821 

Jordan 
 

For more information 
www.arabadvisors.com 

arabadvisors@arabadvisors.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Media Contact: Bayan Jaghbeer 

+962.6.582 8849 
bayan@arabadvisors.com 

http://www.arabadvisors.com/reports/item/15241
http://www.arabadvisors.com/reports/item/15241
http://www.arabadvisors.com/reports/item/15241
http://www.arabadvisors.com/reports/item/15241
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  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 
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