
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

 0202 يلولأ 7 – صحفــي بيــــان
 

% من 2.3شركة مساهمة عامة في بورصة عمان أنفقوا  ستون
 3102أرباحهم على مشاريع الخدمة المجتمعية في 

للشركات المساهمة  المسؤولية المجتمعية انفاق قام تقرير جديد لمجموعة المرشدين العرب بتحليل
األولى في  للشركات المدرجة في السوقاالرباح اإليرادات و العامة في بورصة عمان باإلضافة الى

 .0202و  0202في الفترة ما بين  بورصة عمان
 

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

 ".المدرجة في بورصة عمان على المسؤولية اإلجتماعية في األردنالشركات 
شركة  22ل جديد لمجموعة المرشدين العرب المسؤولية المجتمعيةالتقرير الحلل حيث 

  .مدرجة في السوق األولى لبورصة عمان
 

حصول يشير الى التحليل قالت هبة الربضي نائية مدير مجموعة المرشدين العرب ان 
مع ارتفاع  0202مقارنة مع  0207في العام انخفاض في االنفاق على المسؤولية المجتمعية 

شركة في سوق عمان المالي  22حيث وصل انفاق . 0202و 0202االنفاق في العامين 

% من مجمل أرباح 29.مليون دينار. بنسبة  92الى  0202على المسؤولية المجتمعية في 
 هذه الشركات. 

 
ان شركتي البوتاس  في مجموعة المرشدين العرب ، محلل أولعمر الجعبريفيما افاد 

% من مجمل انفاق الشركات المدرجة في بورصة عمان 70والبنك العربي ساهمتا بأكثر من 

 على المسؤولية المجتمعية. 
 

 ( للحصول Arab Advisors Groupبمجموعة المرشدين العرب )يرجى االتصال 
يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين  المحتويات.على نسخة من جدول 

 .أمريكي دوالر 0111العرب مقابل 
 

يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين 

 .(Arab Advisors Groupالعرب )
 

لي ( بإصدار حواArab Advisors Groupقام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب )
عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة  تقرير 5,555

 العرب فردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين

(www.arabadvisors.com). 
 

شركة  545 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية وإقليمية

list-https://arabadvisors.com/client.  
 

-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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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, Mauritania and Morocco.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  

 

http://www.arabadvisors.com/

