
 

 

 خبر صحفي 

 

 للتدريب  "العاملية آبكو "
ً
 إقليميا

ً
 تطلق معهدا

 السعودية  العربية اململكة في مقره ويتخذ االستراتيجي  التواصل  في يتخصص املعهد

 

 لبرامج   "،آبكومعهد  "العاملية اليوم    آبكو أطلقت    : 2022  مايو  9،  الرياض
ً
 جديدا

ً
 تعليميا

ً
الذي يشكل مصدرا

إلى ذلك   بالدخول  التدريب والتطوير املصممة لتحسين مهارات ومعرفة املختصين في التواصل واملهتمين 

 له على أن يتوسع    اململكة العربية السعوديةمن  عهد  سيتخذ املاملجال. و 
ً
 رئيسيا

ً
 مقرا

ً
واشنطن  نحو    مستقبل

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. محددةأخرى ولندن ومواقع 

معهد   قطاع    آبكووسينطلق  ضمن  الناشئة  االحتياجات  لتلبية  املصممة  البرامج  من  شاملة  سلسلة  مع 

 . 2030التواصل املتنامي في اململكة وتعزيز التحول االجتماعي واالقتصادي للمملكة الذي تدفعه رؤية 

معهد   ا  آبكوويقّدم  املقرر  عام  الجديد،  من  الثاني  النصف  خلل  من  2022نطلقه  كاملة  مجموعة   ،

التواصل، والشأن العام، والعلقات العامة، وسيقدمها كبار    في محاور الجلسات التدريبية وورش العمل  

 ضيوف من كل أنحاء العالم. الحاضرين عدد من املو  آبكو مسؤولي

اإلعلمي باململكة التواصل    مجال   فيستراتيجي لتمكين املختصين  اال عهد على بناء قدرات التواصل  املويركز  

من   السعودية  واملعالعربية  و ا األدوات  اللزمة  رف  على  العلقات  املتزايد  الطلب  التواصل لتلبية  حلول 

،  اإلعلمي املبتكرة والتي ترتقي ألفضل املمارسات الدولية من أجل ا
ً
 ودوليا

ً
 لوصول إلى الجماهير محليا

ً
 تزامنا

 .على كل الصعد نمو غير مسبوق من اململكة مع ما تشهده 

رائدة بهدف تقديم مناهج فريدة   ومؤسسات  شراكات مع جامعاتعقد  ل  آبكومعهد  يتطلع  كما   سعودية 

والتواصل اإلعلم  قطاعي  في  وظائف  عن  يبحثون  الذين  و للطلب  أيضا  سيوفر  .  عمل املعهد  ورش 

إمكانات التواصل كأداة تساعد   استثمارل األعمال ملساعدتهم على  تستهدف كبار املهنيين في مجا  متخصصة

 . تحقيق أهداف العمل واستباق األزمات املحتملةعلى 

لشركة   التنفيذية  والرئيسة  املؤسسة  كراوس،  مارجري  "آبكووقالت  املعاصر،  :  التواصل    حتليفي عاملنا 

بناء الثقة وإثبات الشفافية  لتحقيق أهداف في مقدمتها    أكثر أهمية من أي وقت مض ى  مكانة  اإلستراتيجي

تناقل    وبناء تلك املفاهيم ملخاطر متزايدة اليوم بسبب سرعة  الصورة الذهنية العامة خاصة مع تعرض 

 ." إمكانية وصول كل رسالة أو تغريدة إلى العالم بأسره في غضون ثوان  و  في العصر الرقمياملعلومات 



 

 

" كراوس:  العربية وأضافت  اململكة  عتبر 
ُ
اليوم    ت و مكانا  السعودية   

ً
 مثيرا

ً
بالفرص  حيويا تعمل  وغنيا  إذ   ،

هذه  من  تتمثل غايتنا  و تنافسية في العالم.    األكثر  اململكة على تسريع الجهود لتصبح إحدى االقتصادات

قوة التواصل الفعال وإمكاناته الهائلة خلل استثمار في مساعدة املهنيين في اململكة على الخدمة الجديدة 

 املرحلة التالية من النمو".  

املعهد،العاملية،    آبكوتخطط  و  نمو  امل  مع  من  املزيد  أنحاءمن  واملتدربين    شاركينلجذب  املنطقة    سائر 

 والعالم. 

عام   في  السعودية  العربية  اململكة  في  عملياتها  بدأت  أن  عملت  2017ومنذ  ف  آبكو،  مشاريع العاملية  ي 

 استراتيجية وشهدت نمو 
ً
، حققت ةالعامليالجائحة  ٪ في اإليرادات. وعلى الرغم من تداعيات  40.6بنسبة    ا

 شركة نمو ال
ً
 . 2021و 2020خلل الفترة ما بين  اململكة٪ في أعداد املوظفين العاملين في 41بنسبة  ا

، عن منصبه ليكون أول  ملكةفي امل  آبكووسيتنحى ليام كلرك، الذي شغل منصب املدير العام لعمليات  

تترتب    . وقال كلرك: "تمّر اململكة العربية السعودية بتحول غير مسبوق آبكومسؤول عن العمليات في معهد  

استراتيجية ومتعددة    قدراتمسؤولي اتصال ذوي مهارات عالية و عليه ضرورة مواكبته من خلل وجود  

االستخدامات قادرون على نقل رسالة اململكة إلى أصحاب املصلحة الرئيسيين على الصعيدين اإلقليمي  

معهد  نسعى  كما  والدولي.   خلل  قدرات    ةعمليخطط    لتقديم  آبكومن  االستراتيجية   التواصللتعزيز 

السعودي، وكذلك أولئك الذين يخدمون  للمديرين التنفيذيين ذوي اإلمكانات العالية في القطاع الخاص  

أيض ونأمل  املهمة.  الحكومية  املنظمات   في 
ً
النابضة    ا املهنة  إلى هذه  للنضمام  الشباب  املزيد من  إلهام  في 

 بالحياة". 

بحيث تساعد اململكة العربية السعودية على اقتناص   آبكووقد تمت هيكلة وتصميم الوحدات األولية ملعهد  

ا االقتصادية  إعداد الفرص  جانب  إلى  واستراتيجية،  ورشيقة  ذكية  اتصاالت  خلل  من  الكبرى  لعاملية 

وتخريج املواهب القادرة على تحقيق طموحات اململكة. ويرتكز عمل الدورة على ما يقرب من أربعة عقود  

عضو   100عضو وخبرات أكثر من    900والخبرة الكبيرة لفريقها الذي يزيد عن    آبكولدى  من الخبرة العاملية  

 االستشاري الدولي. آبكوفي مجلس 

. التواصلفي قطاع    الدائمة التطور وتغطي الدورات التي يقدمها املعهد، لكل من الطلب واملهنيين، املجاالت  

العامة  إ للعلقات  واالقتصادية  التجارية  األسس  األولية  الدورات  تشمل  وغرفة    والتواصلذ  والثقافة، 

واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بشأن  والتواصل  والتخطيط  والعشرين،  الحادي  القرن  في  األخبار 

وا النزاعات،  وإدارة  الرقمي،  العصر  في  األزمات  وإدارة  األزمات،  واتصاالت  اإلعلمي، واملؤسسية،  لتدريب 

 والخطابة العامة، وغيرها الكثير. 

وكبير   والحكومة  لألعمال  هارفارد  ملركز  السابق  املدير  جاكسون،  إيرا  املحتملين  املحاضرين  بين  ومن 

مستشاري حاكم ماساتشوستس، والدكتور بروس جينتلسون، مستشار أول سابق ملدير تخطيط سياسة  



 

 

واق الناشئة وزارة الخارجية األمريكية وأستاذ في جامعة ديوك؛ وجون ديفتيريوس، محرر األعمال واألس

نيويورك؛ وجيس أوكونيل، الرئيس التنفيذي السابق   "س ي إن إن" وأستاذ مساعد في جامعة  السابق في 

لقائمة إميلي؛ والسير أشلي فوكس، عضو   للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واملدير التنفيذي السابق 

ن الصناعة بأمريكا الشمالية في شركة  سابق في البرملان األوروبي؛ وجودي كليتز، املدير العام السابق لشؤو 

في   سابق  أول  مسؤول  بوند،  هانسون  وجودي  غامبل"؛  آند  األمريكية   Chubb"بروكتر  التجارة  وغرفة 

قسم   رئيس  كراوس،  وإريك  في    التواصلوموتوروال؛  ونانس ي  Covidien PLCو  Bacardi Ltdالسابق  ؛ 

ال التسويق  قسم  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب  في  باشراش،  وجاك  Grey Worldwideسابق  ؛ 

كاالفريتينوس، املدير السابق للشؤون الحكومية الدولية والخارجية بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية  

 األمريكية.

 انتهى

 العاملية   آبكو نبذة عن 

 في مجال استشارات    آبكو"
ً
. وتدعم الشركة مؤسسات القطاعين  ستراتيجيالتواصل اال العاملية" هي شركة متخصصة ورائدة عامليا

العام والخاص ملساعدتها على العمل بفعالية ومرونة وتعزيز سمعتها وعلماتها التجارية وعلقاتها وحلولها بما يمكنها من النجاح.  

 www.apcoworldwide.comشركة مستقلة. املزيد من املعلومات على املوقع اإللكتروني للشركة:  العاملية بأنها "آبكو" تمتاز
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