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العرب تستقطب مستثمرا نبني على نجاحنا: مجموعة المرشدين 
 جديد استراتيجيا جديدا، تتوسع إلى دبي، وتنقل إدارتها إلى مقر

 مميز في عّمان
بعد تأسيسها منذ ما يقارب الستة عشر عاما عن طريق السيد جواد عباسي في األردن، ترحب 

قدارها حكم كنفاني كمستثمر استراتيجي جديد، وبنسبة ملكية مالمجموعة المرشدين العرب بالسيد 
 .2016حكم من بنك اإلستثمار العربي األردني في الربع الثالث من عام ال%، استحوذ عليها السيد 40

 

تفخر مجموعة المرشدين العرب، الشركة الرائدة في مجال األبحاث والمؤتمرات في العالم 
كرئيس لمجلس اإلدارة. حيث يقدم السيد العربي، بإعالن إنتخاب السيد الحكم كنفاني 

كنفاني، والذي استحوذ على حصة بنك اإلستثمار العربي األردني في مجموعة المرشدين 
العرب، خبرة نوعية ومميزة، حيث يعّد انضمامه لمجموعة المرشدين العرب عالمة فارقة في 

تاريخ المجموعة. وبهذه الصفقة، أصبح مالكو مجموعة المرشدين العرب هم السيد الحكم 

 السيد جواد عباسي وعائلته.  كنفاني، باإلضافة إلى
 

وتحت هذه اإلدارة الجديدة، فإن مجموعة المرشدين العرب تعبّر عن إلتزامها بتقديم أعلى 
معايير الخدمات التي تلبي إحتياجات قاعدة عمالئها المتنامية، كما تستمر في تقديم 

تفخر خدمات ومنتجات جديدة تتناسب مع طبيعة السوق وحاجاته الديناميكية. كما 

تخطط للتوسع والمجموعة بانتقالها إلى مقرها الجديد المميز في منطقة العبدلي بعّمان، 
 .2017إلى دبي خالل العام 

 
د علّق السيد كنفاني: "كنت من عمالء مجموعة المرشدين العرب ومتابعيها منذ انشائها، وق

وأنا سعيد اليوم بأن أكون جزءا من هذه الشراكة. إن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
وقطاع اإلعالم الرقمي عند مفترق طرق يتطلب منه الكفاءة واإلبداع. ومجموعة المرشدين 

 لقطاع حتى يستمر في النمو والمنافسة" لبتقديم كل الدعم  العرب سعيدة

 
بدوره، علّق السيد جواد عباسي، مؤسس مجموعة المرشدين العرب والمساهم األكبر 

فيها: "تجمعني بالسيد الحكم صداقة طويلة، وهو اختيار مثالي كرئيس مجلس إدارة 
للشركة من أكثر من عام، فقد لمجموعة المرشدين العرب. منذ أن تركت اإلدارة المباشرة 

استمرت بالنمو المتواصل، مما يعتبر شهادة بكفاءة فريق مجموعة المرشدين العرب. في 

عاما  15، فإن ترك أدارة الشركة التي أسستها من 2015ذلك الوقت، وبالتحديد في سبتمبر 
س اإلدارة استقبال الحكم كشريك استراتيجي ورئيس لمجل ، ولكنكان قرارا ممزوج المشاعر

  هو حدث سعيد وهام"
 

من ناحيته، علّق السيد محمد الشوا، مدير عام مجموعة المرشدين العرب: "نحن سعداء 

بانتخاب السيد الحكم رئيسا لمجلس إدارتنا، وأنا واثق من أن المستقبل يحمل مزيدا من 
لى مجموعة النجاح والتقدم لفريقنا. حيث أن مجلس اإلدارة الجديد يضيف خبرات واسعة إ

جديد". كما أضاف الشوا:  مستوىأعمالنا إلى  ، مما سيساعدنا على تطويرالمرشدين العرب
"سوف نستمر في البناء على نجاحنا المتواصل خالل الستة عشر عاما الماضية حتى نحقق 

 على المدى الطويل"المزيد من التطور 
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في منطقة العبدلي المميزة في  مقر إدارة مجموعة المرشدين العرب الجديد، يقعيذكر أن  

العاصمة األردنية عّمان. حيث يوفر المقر الجديد مساحات مفتوحة تسهل على أعضاء الفريق 
 العمل معا، وتوفر لهم بيئة عصرية تساعدهم على اإلبداع.

 

يقع مقر إدارة مجموعة المرشدين العرب في مجمع الجالل التجاري، شارع صهيب بن سنان. 
 بنا عبر األرقام التالية: يمكن االتصال

 
 1608 568 6 962+هاتف: 

 1530 568 6 962+: فاكس

 
 Türk) لمجموعة اإلتصاالت التركيةعمل السيد الحكم كنفاني كرئيس تنفيذي 

Telekomünikasyon A.S. حيث تم اختياره كأفضل 2014وشهر يناير  2010( بين شهر أغسطس ،
رئيس تنفيذي في تركيا لثالث سنوات متتالية. ويشغل حاليا منصب مستشار أول لرئيس مجلس 

 2006. حيث بدأ السيد كنفاني عمله مع مجموعة أوجيه تيليكوم في يناير اإلتصاالت التركيةإدارة 
 والشراكات. كمدير تنفيذي لتطوير األعمال

 

بدأ السيد كنفاني حياته العملية في وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( في الواليات المتحدة 
مشغل انترنت في (، والتي تعتبر أول DATUMاألمريكية. كما عمل كرئيس تنفيذي لشركة ديتوم )

مصر، وانتقل بعدها إلى مجموعة بالتل حيث عمل كمدير تنفيذي للعمليات للمجموعة، ورئيسا 
تنفيذيا لشركة جوّال، مشغل الخلوي الخاص األول في فلسطين. تخرج السيد كنفاني بمرتبة 

عضو  الشرف من الواليات المتحدة، كما أكمل دراسته من جامعة هارفرد. كما أن السيد الحكم

مؤسس في هيئات القيادات العربية الشابة والقيادات العالمية الشابة، ويشغل منصب نائب 
 Turk Telekom Internationalالعالمية ) اإلتصاالت التركيةرئيس مجلس إدارة في مجموعة 

Group اإلتصاالت التركية( وعضو مجلس إدارة في (Türk Telekomünikasyon A.S.)  وأوجيه
بي. كما عمل السيد كنفاني كرئيس االتحاد العالمي لمشغلي الهواتف الخلوية وم دكتيلي

(GSMA). 
 

 
 

 

-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 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, Mauritania and Morocco.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com 
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