
 

 

 خبر صحفي
 السعودية العربية المملكة في المباشرة عملياتها طلقت األوسط الشرق  كانون 

 
خوانهييد القر "علي ز وشركة  "كانون الشرق األوسط"  الطلبتلبية ل "السعودية كانون "شركة  رسميا   ؤسسانت "شي وا 

 األعمال  المخصصة لقطاع  حلولال على المتنامي
 

 حلول مجال في عالميا   الرائدة الشركة األوسط، الشرق  أعلنت كانون : 2018يونيو  6دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 في مباشرةال هاعملياتعبر إطالق في منطقة الشرق األوسط  اإلقليمي حضورها نطاق ، اليوم توسيعالرقمي التصوير
خوانه القريشي زيد علي وشركة األوسط الشرق  كانون اتفاقية بين  توقيع حفلخالل ذلك  جاءو . السعودية العربية المملكة  وا 

على  األوسط الشرق  كانون كيان إقليمي رسمي يمثل  أكبرلتجسد بذلك  رسميا ، "السعودية كانون "تنص على تأسيس 
 .مستوى المنطقة

 
بذلك  تصبحل والخبر جدة في آخرين فرعينتقوم بافتتاح على أن ، الرياضانطالقا  من عملها  السعودية" "كانون تزاول وس
 ستساهم ؛2020 عام بحلول موظف 300 من أكثر وفي ظل سعيها الستقطاب. المنطقة كانون في لشركة كيان أكبر

 المملكة العربية السعودية رؤيةوفقا  ل والصناعي االقتصادي التنوعلتعزيز  المملكة استراتيجية في مباشر بدور الشركة
2030. 

 
" السعودية كانون " تأسيسشكل ي: ""األوسط الشرق  كانون " شركة في التنفيذي المدير أغراوال، أنوراغ قال ،وفي هذا السياق
في ضوء و . الرئيسية األسواق في المباشرحضورنا  عبر عمالئنا منالرامية إلى تعزيز قربنا  استراتيجيتنا منجزءا  محوريا  
المتنامية والشركات قطاعات ال من المتزايد دوالعد تنوعا ، أكثر اقتصاد نحو السعودية العربية المملكة هتشهدالتحول الذي 

منتجاتها  عبركانون السعودية ’، تهدف المنطقةالتي تعمل على تأسيس مقرات لها في السوق األكبر على مستوى 
 ."وتأسيس األعمال الواعدة الفرص هذهاغتنام  على العمالء مساعدةعمال إلى وحلولها المخصصة لقطاع األ

 
كانون الشرق ’: "يأتي المشروع المشترك مع القريشيرئيس مجلس إدارة مجموعة علي زيد  القريشيمن جهته، قال فيصل 

مجموعة ’و‘ كانون ’عاما  بين  50ثمرة عالقة العمل الطويلة الممتدة على مدار ‘ القريشيمجموعة علي زيد ’و‘ األوسط
وكخطوة تطور طبيعية في مسار شراكتنا الناجحة. وترى مجموعتنا أن هذا المشروع المشترك سيسهم في رؤية ‘ القريشي
تقنياتها وحلولها المبتكرة.  العالمية من خالله مسيرة تحول وتطور المملكة عبر‘ كانون ’تدعم عالمة  2030المملكة 



 

 

وعالوة على ذلك، ستعمل هذه الشراكة في إطار التزامها الراسخ بتدريب الشباب السعودي ودفع عجلة التقدم التقني في 
 القطاعين العام والخاص على حد سواء". 

 
 لمنطقة إقليمية مبيعات كشركة دورهابتحتفظ التي س" كانون الشرق األوسطتحت إشراف " "كانون السعودية"عمل وست

 كانون " المعنية بالعمليات المباشرة لشركة" اإلمارات كانون "الواسع الذي أعقب تأسيس  النجاحضوء وفي  .األوسط الشرق 
 فيحضورها  توسيعلتتيح لـ "كانون"  ستراتيجيةاال خطوةتأتي هذه ال المتحدة، العربية اإلمارات دولة في "األوسط الشرق 
 .التكنولوجيا على القائمة التصوير خدمات من وغيرها الرقمية خدماتعلى ال طلبا  متزايدا   التي تشهدالسعودية  السوق 

بهدف تعزيز المرونة والكفاءة  الرقمية األعمال حلول تطبيق أحدث إلىرى الكبالمؤسسات و  الحكومة سعي وفي ظل
 وخدمات منتجات مجموعةتأتي ؛ التي تشهد تغيرات متزايدةالراهنة  األعمال بيئةوالتنافسية وتقليص التكاليف سعيا  لمواكبة 

 الرقمي التحولعبر  النمو تحقيق، وبالتالي المساهمة في العملياتتعزيز سالسة و  لتحدياتعلى التصدي لتساعد ل "كانون "
 .المؤسساتالذي يشمل كافة المفاصل التشغيلية في 

 
 والمتوسطة الصغيرة الشركات من متزايد عددنتيجة لتواجد  مطلوبةطلبا  متزايدا   خدماتعلى وجه الخصوص، تشهد هذه الو 

 من أكثر والمتوسطة الصغيرة الشركات تشكلففي الوقت الراهن، . لتدير أعمالها وفعالة سريعة رقمية أنظمة تحتاج التي
 كانون  تدعم التصوير؛ لخدماتتحتية من خالل رفدها بالدعم التقني والبنية الو  المملكة، في الشركات إجمالي من٪ 91
، 2030 عام بحلول٪ 35 إلى المحلي الناتجإجمالي في  والمتوسطة الصغيرة لشركاتا مساهمةبتعزيز " 2030 رؤية"

 .لتشكل بذلك عصبا  رئيسيا  يغذي التنوع االقتصادي في المملكة
 
 السعودي االقتصادليسهم في إثراء قيمة  السعودية العربية المملكة في األمد طويلحضور  تأسيسيأتي أغروال: "أضاف و 

تفضي في نهاية المطاف إلى  ،2030 رؤيةالتي نصت عليها  حديثةال رقميةال تحتيةال بنيةال تطوير في المساهمةعبر 
 اقتصادنمو  إلى الدولي النقد صندوق  توقعات وتشير .وتعزيز تنافسية اقتصاد المملكة المستثمرين من المزيداستقطاب 

، وجميعها مؤشرات 2019 عام في% 1.9نسبته  إضافيا   ونموا   2018 في% 1.7 بنسبة السعودية العربية المملكة
 الحكومات قمنا بمساعدةوعبر عملياتنا المباشرة،  ،وعلى مدار السنين .نموو  تحولما تشهده المملكة من  إيجابية تّدل على

وعبر . والنتائج المتفوقة فعالةالو  بسيطةال حلولرفدها بال عبر ألعمالها على ترسيخ المكانة المتميزة المختلفةوالمؤسسات 
خوانه’ تعاوننا مع شركة  خطوةجسد ي ‘السعودية كانون ’ تأسيس أننحن على ثقة ب محلي، كشريك ‘علي زيد القرشي وا 

 ."األوسط الشرق  منطقة في التصوير حلول قطاع ريادة تبوء نحوإضافية رائدة 
 
السعودية" في إطار  كانون " ستعمل ،المنشودة أهدافها تحقيقوالشركات لتمكينها من  القطاعات مختلف دعمعالوة على و 

دريب الت برامج لمن خال السعوديين لمواطنيناألداء المهني لو  مهاراتال تعزيزعبر  الموظفين في االستثمارهدفها ب



 

 

، سعيا  لتقديم الدعم اإلضافي لبرنامج توطين الوظائف المرأة وتمكين الشابةالسعودية  المواهب واحتضان المكثفة والتطوير
 "السعودة" في المملكة. 

 
 كانون "هدف ، تالمصلحة العامةعمل معا  في سبيل العيش و الالتي تعني " يكيوس" الخاصة كانون  شركة وفي إطار فلسفة

بهدف رّد  الرفاه االجتماعي وبرامج البيئية المبادرات إطالقعبر  السعودي المجتمع مع قوية عالقةأيضا  بناء " السعودية
 الجميل للمجتمع ودعم القضايا المتنوعة. 

 – انتهى –  
 

 لالستعالمات الصحفية، يرجى التواصل مع:
 كانون الشرق األوسط

 مريم مبارك
 me.com-mariam.mobarak@canonبريد إلكتروني: 

 
 أصداء بيرسون مارستيلر

 | نورا فيضي ياسر ألفي
 7600 450 4 971+هاتف: 

|  e.yasser.alvi@bm.comبريد إلكتروني:
nora.feidi@bm.com 

 حول "كانون الشرق األوسط"
تعتبر "كانون" شركة رائدة عالميا  في مجال ابتكار حلول 

المعلومات لألفراد والشركات. وتقدم التصوير وتكنولوجيا 
الشركة منتجات فردية وحلول متكاملة لتكنولوجيا الشبكات 
خراج المعلومات. وتتنوع منتجات "كانون" بين  دارة وا  إلدخال وا 
حلول األعمال )تطوير منتجات وحلول وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات للمكاتب ومجاالت الطباعة المتخصصة(، 

كي )التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والتصوير االستهال
والكاميرات الرقمية، وطابعات الليزر، والطابعات، النافثة 
للحبر(. وتعد "كانون الشرق األوسط" المقر التنفيذي لـ "كانون" 
في المنطقة ومقرها الرئيسي دبي بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة. ويتوافر مزيد من المعلومات حول "كانون الشرق 

 األوسط"، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني:
me.com-www.canon  
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