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 ها في المملكة العربية السعودية والخليجشركة بيدرسن وشركاهم تعزز وجود
 

بوضع خطط  ،ينالتنفيذي عن البحث مجال في الرائدةالعالمية  الشركةوهي  ،موشركاه درسنيبقامت شركة  - الرياض

 سابقال مديرال والتون يوان يدس               مؤخرا  ترقية ال تم قدف العربي. الخليج ودول ةالسعوديتواجدها في المملكة العربية  تعزيزل

 انضم الذي) شاكر أمجد يدسالرقية تفي حين تم  الخليج، منطقةمكتب  رئيسمنصب  إلى السعودية العربية مملكةمكتب الل

 .الرياضفي  السعودية العربية لمملكة( إلى منصب مدير مكتب اكمدير 7100 أكتوبر في الشركة لىإ

 

في  أمجد                                  ط، إفريقيا والهند قائال : "إن خبرة سوالشريك المسئول عن الشرق األ ،الناصر لمايكتاذ سوبهذه المناسبة علق األ

إلمامه و لسوقل فهمهو ،عالقاتهل نظرا موشركاه بيدرسنله الشخص المناسب جعلتية تعالقات المؤسساوال تسويقالمجال 

ترؤس ليوان ترقية                                             معنا مديرا  لمكتب المملكة العربية السعودية و أمجدوبوجود . ناعقطا في المطلوبةدورة تطوير األعمال ب

ترتكز على قاعدة قوية للمزيد من التوسع في المنطقة عبر تقديم خدمات  موشركاه بيدرسنركة فان ش الخليج، منطقة مكتب

 .المحلي" السوقاحتياجات  فهمدعمها تعالمية المستوى ي

 

 أوروبا منطقة في لتوظيفات ااستشارو ينالتنفيذيعن  البحث مجال في عاما 01 من أكثربخبرة تمتد  والتون يوانيتمتع 

 موشركاه بيدرسن لىامه إنضما ليقب. والخليج ومنطقة السعودية العربية المملكة على خاص تركيز مع األوسط والشرق

وفي عام  ذلك،سبق ين. التنفيذيالبحث عن وحدة بصفته المسئول عن  جي ام بي كي في    ا  منتدب    ا  عضوو شريكايوان  كان

 التعاون مجلس دول منطقةين في التنفيذيالبحث عن  شركات ىأول من واحدة تأسيس في والتون، أن شارك السيد 7110

تشمل خبرة يوان الشركات العائلية، . المنطقة في األكبرحيث كانت حينها  7112الشركة عام وتم االستحواذ على ، الخليجي

 مساعدةباإلضافة إلى  التجزئة، وقطاع ،المالية واألسواق ،والبناء العقاري والتطوير، واالتصاالت المعلوماتتقنية وقطاع 

األشخاص المرتبطين مباشرة  عن فضالأو التنفيذيين،  اإلدارة لسامج مستوىسواء على  المديرين كبار توظيففي  ءعمالال

 وجود وتعزيز توسيع على يعملس نهأ كما                      اتخاذ الرياض مقرا  له في السيد والتون سيستمر و. المستشارينبالتنفيذيين أو 

 .الخليج أنحاء جميع في          إقليميا   موشركاه بيدرسن

 

 لصواتال           ا  في مجال أكثر من عشرين عام السعودية العربية المملكة فيأما بالنسبة للسيد أمجد شاكر فتمتد خبرته 

 ،والتعليم ،والعقارات ،واالتصاالت ،االستثمارك لقطاعاتعدد من ا في هخالل عملحصل عليها  لتسويقاو االستراتيجي

 .وغيرها العامة والمرافق العام، القطاعو العسكري، التدريب مجال في والدعم ،الصحية والرعاية

 

    ا  مديرعمل و، اتينالثماني أواخر في السعودي التلفزيون من 7 القناةلألخبار في     ا  مذيعر المهنية مسيرة السيد شاك بدأت

 رفيعةال مناصب                               كما تقلد السيد شاكر عددا  من ال .سنوات ثمانيحوالي ل القابضة المملكة شركة                     ا  للعالقات واإلعالم في تنفيذي

 ننوكيلب    ا  تنفيذي        مديرا  دية، وعمل في المملكة العربية السعو لالستثمار العامة الهيئةشملت العالقات واالعالم في  المستوى

 لرئيسل    ا  نائبفي شركة المياه والطاقة العربية عمل  امك في لندن(، ماليبيوكنن للتواصل الشركة  عشراكة م) األوسط الشرق

 .العامة والعالقات التسويق خدماتالديناميكية للعالقات واإلعالم المتخصصة في  شاكر وكالة للعالقات واإلعالم، ويمتلك

 

دولة  92 في       مكتبا   94ويوجد للشركة  ين.التنفيذيعن  البحثمجال  في     ميا  عال رائدةات الشركم أحد الوشركاه بيدرسنتعتبر 

 كولومبيا، الصين، كندا، بلغاريا، البرازيل، والهرسك، البوسنة البيضاء، روسيا أذربيجان، النمسا، أرمينيا، ألبانيا، هي

 ايران، اندونيسيا، الهند، المجر، اليونان، ، ألمانيا جورجيا، فنلندا، استونيا، مصر، التشيك، جمهورية قبرص، كرواتيا،

 صربيا، السعودية، العربية المملكة روسيا، رومانيا، بولندا، منغوليا، مولدوفا، مقدونيا، وانيا،ثلي التفيا، كازاخستان،

. وأوزبكستان المتحدة، المملكة ، المتحدة العربية االمارات اوكرانيا، تركيا، اسبانيا، افريقيا، جنوب سلوفينيا، سلوفاكيا،

 المعلومات من زيدللم. التنفيذيين عن فضال العمالء، معفي جميع تعامالتها مهنية الو العالقةو الثقةوهي  اهقيمتطبق الشركة 

  www.pedersenandpartners.comزيارة الرابط قم بم، وشركاه يدرسنب حول

 

 للتواصل، يمكنكم االتصال على األرقام التالية:

 

 مارك آندرسن

 مدير التسويق والتواصل المؤسساتي

 +971 212 682 711: جوال

 أمجد شاكر

 مدير مكتب المملكة العربية السعودية

 +422 6 1699 7122جوال: 

 

http://www.pedersenandpartners.com/team/consultants/michael-al-nassir
http://www.pedersenandpartners.com/team/consultants/ewan-walton
http://www.pedersenandpartners.com/

