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البحرين
يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م.  

برج كانو
ص. ب. 45، مدخل رقم 155

طريق 1703، مجمع 317
المنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين

هاتف: 0220 1722 973+
فاكس: 9122 1722 973+

المملكة العربية السعودية
المنطقة الشرقية 

شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة
ص. ب. 37، شارع الملك سعود 

الدمام 31411، المملكة العربية السعودية
هاتف: 6000 835 13 966+

فاكس: 5747 835 13 966+

المنطقة الوسطى
شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة

ص. ب. 753
طريق الملك عبد العزيز

الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 2228 477 11 966+

فاكس: 6869 478 11 966+

المنطقة الغربية 
شركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة

ص. ب. 812، طريق المدينة
جدة 21421، المملكة العربية السعودية

هاتف: 6171 263 12 966+
فاكس: 2910 263 12 966+

اإلمارات العربية المتحدة
دبي

مجموعة كانو
بناية مجموعة كانو

شارع 14 أ، خالد بن الوليد، بر دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3633 393 4 971+  

فاكس: 3636 393 4 971+

أبوظبي
مجموعة كانو

برج ماكين
مكتب رقم 502-501

شارع 9، منطقة النادي السياحي، البر الرئيسي
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 4444 677 2 971+
فاكس: 2505 672 2 971+

سلطنة عمان
شركة يوسف بن أحمد كانو

الزيبة
مبنى سوبر بالزا

مكتب رقم 41، الدور الرابع
مبنى رقم 340، شارع رقم 4805، طريق رقم 72

مسقط، سلطنة عمان
هاتف: 412 597 24 968+

فاكس: 353 210 24 968+



مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو

تأسست مجموعة 
يوسف بن أحمد كانو 

عام 1890 كشركة 
عائلية صغيرة ألعمال 

التجارة والشحن، 
ونجحت في التطور 

لتصبح اليوم واحدة 
من أكبر الشركات 

العائلية في منطقة 
الخليج العربي.
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حققت المجموعة نموًا قويًا من خالل اإللتزام بقيم تجارية راسخة وشراكات قوية تعد األفضل من نوعها، ومن 
خالل أنظمة أعمال متطورة، تستخدم أحدث التقنيات. وتعطي عملياتها الشاملة قيمة مضافة للتنمية 

االقتصادية المستمرة في المنطقة.

وتحظى مجموعة يوسف بن أحمد كانو بمجموعة من األعمال المتنوعة في كل من األسواق القائمة 
والمتنامية في جميع أنحاء العالم. وتنتشر األنشطة المملوكة بالكامل عبر دول الخليج في مملكة البحرين، 

المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، مع توسيع نطاق األنشطة عبر 
أفريقيا، وأوروبا وآسيا.

وقد تم إنشاء شراكات قوية طويلة األجل مع العديد من الشركات الرائدة على مستوى العالم، وعلى مر 
السنين، أصبحت مجموعة يوسف بن أحمد كانو أيضًا الشريك المفضل بالنسبة للشركات اإلقليمية. وكان 

ذلك بفضل ما تتمتع به من سمعة راسخة إكتسبتها باإللتزام المستمر بأعلى المعايير األخالقية، ومن خالل 
العمل على المستويات المثلى من اإلنتاجية، مع ضمان القدرة التنافسية، والكفاءة والنزاهة.

تعمل المجموعة عبر نطاق واسع من القطاعات من خالل باقة شاملة من األعمال المتكاملة والشراكات 
االستراتيجية وذلك بفضل وجودها في الشرق األوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وإمتالكها لقوة عاملة عالية 

المهارة، وتشمل أقسامها:

_  الشحن؛

_  الخدمات اللوجستية؛

_  السفر؛

القطاع الصناعي والطاقة   _

)اآلليات، النفط والغاز، 
والطاقة والمشاريع 

الصناعية(؛

 _  اإلستثمارات المالية؛
_  العقارات.

برج كانو، الطابق 19، مدخل رقم 155، طريق 1703، مجمع 317
المنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين

هاتف: 0220 1722 973+، فاكس: 9122 1722 973+
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 مجموعة

شركات يوسف بن أحمد كانو

نهجنا
لكي يقف أي هيكل صامدًا على مر 

السنين، المواد المستخدمة في بنائه هي 
على أعلى المعايير الممكنة. وهذا ينطبق 
على المبادئ األساسية التي أسست عليها 

مجموعة كانو سمعتها.

إن اإلطار الشامل لحوكمة الشركات ومبادئ 
اإللتزام األخالقي الراسخة، وتفاني مجلس 

اإلدارة واإلدارة العامة دائمًا ما تأكد على 
التقيد الصارم بالتشريعات المحلية وكذلك 

اإلمتثال للمعايير والممارسات العالمية.

أخالقيات األعمال التجارية

من خالل المعايير العالية لإللتزام األخالقي، 
تضمن مجموعة يوسف بن أحمد كانو 
إمتثالها التام بالقوانين، والقواعد في 

األعمال واللوائح القانونية من أجل إحداث 
أثر إيجابي على المجتمع. ويتم اإللتزام 

بسياسات الشركة وإجراءاتها بالكامل، 
وتدمج “مدونة قواعد السلوك الوظيفي” 

المعمول بها في جميع جوانب العمل. ومن 
خالل ذلك، نصبح قادرون على النمو بقوة 
لمواصلة تحسين سمعتنا الممتازة، على 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

خدمة تتميز بالجودة

نحن ملتزمون بضمان أعلى مستويات 
الخدمة للوفاء بإلتزاماتنا تجاه عمالئنا 

وأصحاب المصلحة. وهذا يضمن تفهم 
الموظفين الذين هم على مستوى عاٍل 

من التدريب، والخبرة، والتفاني لمتطلبات 
العمالء وأن يؤدوا المهام بشكل صحيح 

من المرة األولى في كل مرة. فنحن نحافظ 
على كفاءة نظام إدارة الجودة، وتحسين 
فعاليته بصفة مستمرة مع الحفاظ على 

معيار آيزو 9001. 

الصحة والسالمة

 )HSE( إن البيئة والصحة والسالمة
لها األولوية القصوى، حيث أن االمتثال 

لمقتضياتهم يفيد كل من أصحاب 
المصلحة الداخليين والمجتمع بأسره. لذا 
نحن نعمل دومًا على تطبيق الممارسات 

اإلدارية التي وضعت لتوعية جميع 
الموظفين باألمور المتعلقة بالصحة 

والسالمة والبيئة. حيث نسعى جاهدين 
للحد من المخاطر التي تهدد أنشطة 

الشركة وتعزز التعاون الوثيق مع عمالئنا 
وشركاء األعمال والهيئات الحكومية.

قيمنا

العميل أوالً”: بدون االهتمام 
 بعمالئنا، لن يكون لنا وجود في

مجال األعمال التجارية.

أخالقيات العمل: في غياب أعلى 
المعايير، سوف نفتقد األسس 

الجوهرية.

اإلبتكار: إن السعي الدؤوب إلى 
اإلرتقاء هو الدافع وراء كل خطواتنا.

المرونة: إننا على إستعداد لتقبل 
األفكار الجديدة وتبني الفرص على 

نحو سريع.

الكفاءة والذكاء: نسعى جاهدين 
لتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق 

الرؤية الثاقبة في جميع عملياتنا.

التعاون: نحن نقّدر العالقات، سواء 
داخل الشركة أو من خالل المجتمع 

على نطاق أوسع.

 المساءلة: نحمل أنفسنا
المسؤولية الكاملة عن النتائج التي 

نتسبب فيها.

 المؤسسون من اليسار،
الحاج علي، الحاج يوسف والحاج 

جاسم كانو. لوحة بريشة 
عبداهلل المحرقي.
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تاريخنا

إنشاء شركة كانو للنفط والغاز

تأسست شركة كانو سليبواي 
تفي المحرق بالبحرين
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18٦8
18٦8

1890

1911

1913

192٦

1938

1945

1948

ولد الحاج يوسف 
بن أحمد كانو

تولى الحاج يوسف 
إدارة األعمال العائلية 
الصغيرة، وكان عمره 

22 عامًا

تم إنشاء قسم كانو 
للعقارات

أنشئت كانو 
للمالحة

تأسست سفريات 
كانو في البحرين

توفى الحاج يوسف 
بن أحمد كانو

أصبحت سفريات كانو أول 
وكالة معتمدة رسميًا من 

منظمة إياتا

ُعين الحاج يوسف 
 APOC كوكيل لشركة

في البحرين

بدأ الحاج يوسف في 
إمداد سالح الجو الملكي 

بالوقود

1949_1900 1899_1800

بعد مرور ما يقرب من 
130 عامًا منذ أن بدأت 

مجموعة يوسف بن 
أحمد كانو أنشطتها 

التجارية، أصبحت 
اآلن واحدة من أكثر 

األسماء التجارية التي 
تتمتع بثقة الجمهور 

في المنطقة، وتعد 
شريكًا مثاليًا 

للشركات التي 
تسعى إلى تحقيق 

النمو التجاري في 
الشرق األوسط. 

1951
أصبحت وكالة سفريات كانو 
في الخبر أول وكيل رسمي 

معتمد لمنظمة إياتا في 
المملكة العربية السعودية

 Norwich Union Life قامت
Society بتنصيب شركة 

يوسف بن أحمد كانو وكياًل 
لها في منطقة الخليج العربي

منحت بحرية الواليات المتحدة 
كانو عقد خدمة النقل البحري 

العسكري

حصلت كانو على وكالة 
 American States Marine

Line

1952

1954

1958

أسست شركة يوسف بن أحمد 
كانو وكالة البحرين للشحن 

والعمالة 

1950
إفتتحت شركة يوسف بن 

أحمد كانو أولى مكاتبها في 
المملكة العربية السعودية 

وأبرمت أولى عقودها 
مع شركة الزيت العربية 

األمريكية )أرامكو(

انضمت ميرسيك الين 
لوكاالت مجموعة كانو  

للمالحة.

عينت نورويتش يونيون 
فاير إنشورنس سوسايتي 

مجموعة يوسف كانو وكياًل 
لها في مملكة البحرين. 

1959_1950
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2009_2000

20002001

2002

2003

2004

2005

200٦

فازت سفريات كانو 
بشهادة برنامج دبي 

لتقدير الجودة

أول شركة من شركات 
إدارة السفر تحصل على 

شهادة آيزو 9001: 2000

أصبحت سفريات كانو أول 
شركة من شركات إدارة السفر 

تفوز بجائزة برنامج دبي 
لتقدير الجودة لعام 2000 وجائزة 

دبي للجودة

فازت شركة كانو لآلليات 
بشهادة برنامج تقدير الجودة 

بدبي

أول شركة إلدارة السفر تفوز 
بجائزتي برنامج دبي لتقدير 
الجودة “DQAP” وجائزة دبي 

للجودة “DQA” لعام 2000

أصبحت إدارة كانو أول فائز 
لجائزة دبي للتنمية البشرية 

المرموقة

حصلت شركة سفريات كانو 
على حق اإلمتياز الرئيسي 

لشركة أمريكان إكسبريس 

فازت شركة كانو لآلليات 
بجائزة الشيخ خليفة لإلمتياز

فازت كانو للمالحة بشهادة 
برنامج دبي لتقدير الجودة

فازت شركة كانو لآلليات بجائزة 
دبي للجودة

أول شركة إلدارة السفر تفوز 
بشهادة تقدير من قبل جائزة 

الشيخ خليفة لإلمتياز

سفريات كانو تفوز بجائزة الشيخ 
خليفة لإلمتياز

سفريات كانو تفوز بشهادة تقدير 
من قبل جائزة الشيخ خليفة لإلمتياز

قسم النفط والغاز بمجموعة كانو 
يفوز بشهادة تقدير من قبل جائزة 

الشيخ خليفة لإلمتياز

اإلفتتاح الرسمي لمجمع 
مكاتب شركة كانو في 

المنامة

ُمنحت كانو ترخيص تجاري 
للعمل في دبي

19٦0

19٦1

19٦3

19٦8

197٦

1987

1994

1997

19٦9

1970

إفتتحت كان أول مكاتبها 
في أبوظبي 

تأسست شركة كانو 
لتقنية المعلومات 

تأسيس مكتب شركة يوسف 
بن أحمد كانو في جدة

تأسست كانو للوجيستات

أنشئت كانو لآلليات

أنشىء قسم كانو 
للمشروعات المشتركة

بدأ قسم الكيماويات 
التابع لشركة كانو 

عملياته

نشئت كانو قسم لبيع 
المالبس الجاهزة في 

البحرين

أصبحت سفريات كانو 
وكالة السفر األولى في 

الخليج الحاصلة على 
شهادة آيزو

1975
بدأت شركة يوسف بن أحمد 

كانو عملياتها التجارية في 
سلطنة عمان

1999_19٦0
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وكالة رائدة لسفريات 
األعمال في الشرق األوسط: 
حصدت على جوائز السفر 

العالمية لعام 2007

أصبحت شركة يوسف بن 
أحمد كانو ذ.م.م. عضوًا 
في المؤسسة األوروبية 

المرموقة إلدارة الجودة

فازت شركة كانو لآلليات 
بجائزة الشيخ خليفة 

لإلمتياز – الفئة الذهبية

حصلت كانو للطاقة 
والمشاريع الصناعية على 

شهادة تقدير من قبل 
جائزة الشيخ خليفة لإلمتياز

2007

2008

2009
حازت سفريات كانو )أبوظبي( 

على جائزة الشيخ خليفة 
لإلمتياز – الفئة الفضية

جائزة الشيخ خليفة لإلمتياز 
في قطاع السفر والسياحة

جائزة “كايزن بليتز” الذهبية 
عن إدارة الحمالت من مجموعة 

دبي للجودة

جائزة موزع العام من شركة 
هيستر، المملكة العربية 

السعودية

جائزة أفضل شركة 
سفريات تتعامل مع 

التكنولوجيا في مؤتمر 
تكنولوجيا السفر 

)سفريات كانو(

حصلت على شهادة آيزو 
9001:2015 للجودة عن كافة 

األقسام.

جائزة أفضل وكيل شحن 
في حفل توزيع جوائز سي 
تريد البحرية )كانو للمالحة(

جائزة التميز في الخدمات 
االلكترونية من قبل 

مؤسسة دبي التجارية 
)كانو للمالحة(

حصلت على شهادة 
آيزو 27001:2013 للجودة 

في أنظمة إدارة أمن 
المعلومات 

         >>>

>> أصبح مبارك جاسم كانو 
رئيس مجلس إدارة 

مجموعة كانو

حصلت خدمات البحرين 
العالمية للشحن التابعة 

لكانو على شهادة آيزو 9001 
من بيرو فيريتاس

أصبحت شركة كانو 
للسفريات هي أول شركة 

إلدارة السفر تفوز بجائزة 
محمد بن راشد آل مكتوم 
لألعمال التي تمنحها غرفة 

تجارة وصناعة دبي

2010

2010201420172019

2018

20122015

201٦

2013
تلقت جائزة السالمة كأفضل 

شركة مقاوالت فرعية من الفطيم 
كاريليون

حصلت كانو للطاقة والمشروعات 
الصناعية على جائزة أدنوك 

)بترول أبوظبي الوطنية( للصحة 
والسالمة والبيئة )جائزة لمجموعة 
الشركات، والمقاولين من الباطن، 

والشراكات( عن عام 2012

حصلت إتش· إيه·كيه 
للكيماويات الصناعية )ذ.م.م( 

على شهادة آيزو 9001: 2008

فازت كانو لآلليات بجائزة أفضل 
وكيل لشركة تمصنيع اآلليات 

)Bobcat( العالمية بوبكات

حصل يوسف بن أحمد كانو 
على جائزة اإلنجاز مدى الحياة، 

ضمن حفل توزيع جائزة البحرين 
لريادة األعمال

حصلت سفريات كانو على 
شهادة آيزو 9001 : 2015

فازت سفريات كانو بإحدى جوائز 
السفر العربي

فازت كانو للمالحة بجائزة أفضل 
وكيل للمالحة البحرين خالل حفل 

جوائز المالحة والتجارة البحرية

حصلت كانو للمالحة بعمان 
على شهادة آيزو 9001: 2008

صنفت كانو لمشروعات 
الطاقة باعتبارها مرفق من 
فئة أربع نجوم فيما يتعلق 

بمعايير السالمة

حازت كانو على “جائزة 
البحرين الدولية للمسؤولية 

االجتماعية 2016” عن التميز 
في المسؤولية االجتماعية 

للشركات

تم نقل المقر الرئيسي لكانو 
إلى برج كانو في المنطقة 

الدبلوماسية، مملكة البحرين

 Elite حازت كانو على جائزة
Dealer Statu من قبل شركة 

Manitowoc Cranes

2009_2000



مكتب كانو بالمنامة 
في الستينيات

يوسف بن أحمد كانو  
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بعد أن كانت كانو للمالحة هي أول وكالة شحن في منطقة الخليج العربي في عام 1912، أصبحت اليوم 
وكياًل للناقالت في المنطقة ومزودًا للخدمة في الخارج، فهي تمثل العديد من كبار مالكي، ومشغلي، 
ومستأجري السفن على مستوى العالم، كما تقدم خدمات مالية وخدمات إدارة الميناء على المستوى 

اإلقليمي والعالمي، والمصممة لتلبية احتياجات الشركات واألفراد.

تدير كانو للمالحة أعمالها في 20 بلدًا وفي جميع الموانئ الرئيسية ومحطات تحميل الناقالت البحرية حول 
شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك العراق. وإضافة إلى مكاتبها وشركاتها المشتركة المملوكة بالكامل 
عبر الخليج العربي، أنشأت شركة كانو للمالحة مكاتبها الخاصة في الهند وجنوب أفريقيا وتدير شبكة 
إقليمية تعمل من خالل شراكات راسخة في شمال وغرب أفريقيا ومنطقة بالد الشام واليمن وباكستان 

وسريالنكا.

كانو للمالحة هي شريك مساهم، ومؤسس، مالي وتنفيذي في شركة “S5 Agency World Ltd”، وهي 
الشركة األسرع نموًا على مستوى العالم في تقديم خدمات الشحن العالمية والحلول المحورية من خالل 

أكثر من 360 مكتب في جميع أنحاء العالم. وتتيح S5 Agency World المشاركة في المناقصات العالمية 
عبر مناطق متعددة حول العالم.

وال تزال تقنية المعلومات تحتل مركز الصدارة في اإلستثمارات والتخطيط االستراتيجي، فمنصة تقنية 
المعلومات الرائدة في كانو للمالحة والخاصة بتشغيل السفن وتمويلها تمكن من تنفيذ الخدمات على 

نحو قياسي في جميع أنحاء العالم، مع ضمان أعلى جودة للخدمة وكفاءة تشغيلية.

ن
شح

ال

مكتب اإلدارة المركزية لكانو للمالحة، ص. ب. 290 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،
24hours@kanooshipping.com :هاتف: 1900 393 4 971+، تحويل 270، 230  البريد اإللكتروني
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 كانو

للمالحة

الخدمات 
وكالة الموانئ

خدمات وكاالت الموانئ تتميز بأنها   •
حديثة وشاملة وتتسم بالكفاءة، بما في 
ذلك خدمات الوكالة التشغيلية بالكامل 

عبر شبكتنا؛
خدمات الحماية التي يقدمها مالكو أو   •

مستأجرو السفن؛
الطاقم وقطع الغيار والتعامل النقدي؛  •

فريق األمن ومكافحة القرصنة؛  •
طلب للتوقف للتزويد بالوقود فقط؛  •
طلب تجفيف حوض السفينة وإجراء   •

االصالحات 
طلب للتوقف بسبب مشاكل طبية   •

وحاالت طارئة
الخبرات المتخصصة والخبرات المرتبطة   •

بالسلع األساسية، وتقارير السوق؛
خدمات تحديد المنافذ ومراقبة الحمول.  •

تمثيل الخطوط المالحية المنتظمة
مسئولو شحن سفن الحاويات، وسفن   •

الدحرجة، السفن التقليدية، بما في ذلك 
فرق المبيعات المحلية واإلقليمية؛

خدمات أمر التسليم والتوثيق؛  •
مكاتب مخصصة إلدارة الخطوط وخدمة   •

العمالء؛
خدمات مراقبة الموانئ والحمولة؛  •

أفراد مدربين على نقل البضائع والمواد   •
الخطرة.

حجز عمليات الشحن/شراء السفينة
باستخدام مجموعتنا الشاملة من جهات   •

االتصال العالمية ما بين مالكي السفن 
إلى المشغلين؛

نوفر خدمات الشحن لمجموعة كبيرة من   •
البضائع غير المعبأة في حاويات؛

توفير المعدات والسفن لدعم المشاريع   •
البحرية.

رعاية الطاقم
تسهيل النقل السلس واآلمن والفعال   •

للطاقم أثناء السفر وأمتعتهم بين 
المطارات الدولية والسفن؛ 

مرافق وفرق متخصصة لتلبية احتياجات   •
أطقم العمل الزائرة؛

توفير المساعدة في المطار على مدار 24   •
ساعة، بما في ذلك دعم الهجرة الوافدة 

والجمارك؛
المساعدة في التفاوض على أسعار   •

فنادق تنافسية )عن طريق شركة 
سفريات كانو(.

كانو البحرية 
تشغيل أسطولنا الخاص من قوارب   •

الخدمة البحرية، نوفر عمليات نقل آمنة 
وفعالة لألفراد؛ وتشغيل أساطيل حديثة 
وسريعة وفعالة في مختلف أنحاء الشرق 
األوسط؛ ومرافق لإلخالء الطبي على متن 

سفن جديدة.

الخدمات اللوجيستية البحرية
توفير مجموعة كاملة من الخدمات   •

التي تشمل الصيانة، الدعم التشغيلي 
للسفن، المشاركة في عمليات التركيب، 

والفحص وغير ذلك من األعمال البحرية؛
الحصول على التصاريح والتراخيص من   •

خالل اتصاالتنا الواسعة مع السلطات؛
طاقم العمل يتعامل من خالل عمليات   •

اإلطالق الخاصة بنا، ووسائل النقل، 
وقاعاتنا المخصصة لطواقم العمل؛

االستجابة لحاالت الطوارئ الطبية من   •
خالل مكتب يعمل على مدار 24 ساعة؛
تسليم قطع الغيار واللوازم من خالل   •

جهات إتصال الموردين الخاصة بنا 
والتسليم الجمركي داخل الشركة.

الخدمات العسكرية والبحرية
التعامل مع البضائع والمواد الخطرة؛  •

معدات متخصصة/أفراد متخصصون؛  •
التنسيق/ اإلشراف اإلقليمي؛  •

الخدمات اللوجستية وخدمات الدعم   •
العسكرية.

الشهادات / اإلعتمادات:
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تدير كانو للمالحة أعمالها في 20 بلدًا وفي 
جميع الموانئ الرئيسية ومحطات تحميل شبه 

الجزيرة العربية، بما في ذلك العراق.

كوريااليابان

الصين

سنغافورة

سويسرا

اليونان
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400+ 
موظف

1.700+ 
عميل

20.000+ 
سفينة كل عام 

50.000+ 
حركة العاملين 

كل عام

 الشبكة
 48 مكتب، 20 دولة،

160 ميناء

فئات العمالء
التجار ومستأجري السفن  •

مالكو السفن والمشغلين ومدراء السفن  •

خدمات الهندسة، والمشتريات، واإلنشاء   •
المتعلقة بالنفط والغاز، رفع الطمي 

وإستصالح األراضي

الخدمات العسكرية والبحرية  •

سفن المالحة  •

البحرين  •
السعودية  •

اإلمارات  •
عمان  •

العراق  •
قطر  •

اليمن  •
الكويت  •

مكاتب التسويق 
المستقلة

شبكة الشرق األوسط

مصر  •
األردن  •
لبنان  •

باكستان  •
الهند  •

سريالنكا  •

سيشيل  •
كينيا  •
تنزانيا  •

موزمبيق  •
جنوب أفريقيا  •
موريشيوس  •

شبكة إقليمية خارج نطاق 
شبه الجزيرة العربية

نيويورك

17يوسف بن أحمد كانو  
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توفر كانو للخدمات اللوجستية حلوالً متعددة الوسائط لسلسلة التوريد، بما في ذلك الشحن التجاري على 
مستوى العالم؛ والتخزين؛ والنقل؛ ولوجستيات المشاريع؛ وإدارة الفعاليات؛ والتحركات عبر الحدود؛ والتخليص 

الجمركي؛ والناقالت الصهريجية الخاصة بنقل الكيماويات.

 Kanoo Logistics Central Management Office 

ص. ب. 37، الدمام 31411، المملكة العربية السعودية
logistics.inquiry@kanoo.com :البريد اإللكتروني

19يوسف بن أحمد كانو  

توفر شركة كانو اللوجستية، التي أنشئت منذ أكثر من خمسين عامًا حلوالً شاملة لشحن البضائع وسلسلة 
توريد متعددة الوسائط شاملة لمجموعة متنوعة تشمل قطاعات التصنيع، والبتروكيماويات، والسيارات، 

والكيماويات، والسلع االستهالكية سريعة التداول. فقد اكتسبت سمعة قوية كمؤسسة لوجستية موثوق بها 
ويمكن االعتماد عليها وقادرة على نقل البضائع بكفاءة في جميع أنحاء العالم.

توجد شركة كانو اللوجستية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك منشآت ومخازن في 
المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة اإلمارات العربية المتحدة )دبي، وجبل علي، وأبوظبي( 

وسلطنة عمان ودولة قطر. إن ما تتمتع به كانو اللوجستية من الخبرة التي دامت عقودًا من الزمان إضافة إلى 
شبكة الشركاء الذين، يمنحها مكانة فريدة كشركة متخصصة باألعمال اللوجستية تتمتع بقدرة عالية وذات 

سجل حافل بالنجاح. كما أن هيكلها األساسي الذي قوامه الموظفين المتمرسين والمدربين مجهز للتعامل مع 
التحديات التي تواجه أعمال سلسلة التوريد داخل المنطقة وخارجها.



 كانو

اللوجستية

المواصفات التشغيلية 
شحن البضائع متعدد الوسائط - على   •

المستويين اإلقليمي والدولي من خالل 
شبكة من الشركاء األقوياء، بما في ذلك 
الشحن الجوي، والبحري، والبري ويشمل 

الشحن عبر الحدود في دول مجلس 
التعاون الخليجي؛

اللوجستيات الكيميائية، بما في ذلك  	

لوجستيات الحاويات الصهريجية؛
التخزين والتوزيع؛  •

مرافق المستودعات الجمركية في موانئ   •
المملكة العربية السعودية؛

تخليص جمركي، محلي ودولي؛  •
مقدم الخدمات اللوجستية المستقل؛  •

إدارة بضائع المشاريع؛  •
النقل البري؛  •

خدمات الشحن الجوي المتخصصة   •
بالتعاون مع كبار متعهدي الشحن 

وشركات الطيران على المستوى الدولي.

الخدمات
الشحن الجوي

ثالثة عقود من الخبرة في مجال الشحن   •
الجوي؛

وكيل معتمد من اتحاد النقل الجوي   •
الدولي “إياتا” )IATA( / االتحاد الدولي 

 ،)FIATA( ”لرابطات وكالء الشحن “فياتا
يقدم خدماته في جميع المطارات الرئيسية 

.)GCC( في دول مجلس التعاون الخليجي
يقوم الموظفون الحائزون على شهادة   •

لوائح البضائع الخطرة المطلوبة بفحص 
كافة بضائع الشحنات الجوية من خالل 
مرافق الفحص المسبق المعتمدة من 

 )GACA( الهيئة العامة للطيران المدني
للتصدير.

Aviation Logistics Net� كأحد أعضاء  •
work )ALN(، فإننا نتمتع بالخبرة أيضًا 

في التعامل مع الرفات البشرية، والحموالت 
الثمينة، والحيوانات الحية من خالل مرافق 

التخليص الجمركي الخاصة بنا في كل 
مطارات دول مجلس التعاون الخليجي 

الرئيسية.

الشحن البري 
مجموعة كبيرة من حلول النقل باستخدام   •

معدات مثل شاحنات القطر، والمقطورات 
ذات الستائر الجانبية، ومقطورات الخزانات 

المتخصصة ذات السطح المنخفض؛

مغادرة الميناء وتسليم الحمولة؛  •
النقل الوطني بوسائل النقل عبر   •

الحدود إلى مختلف دول مجلس التعاون 
الخليجي؛

مرافق التخليص الجمركي الداخلية على   •
الحدود البرية الرئيسية.

الشحن البحري
مرافق تخزين جمركي في الموانئ   •

الرئيسية في الدمام وجدة بالمملكة 
العربية السعودية؛

خدمات تقسيم الشحنات المجمعة، مع   •
تتبع حالة الحمولة واإلبالغ عنها؛

التعامل مع شحنات البضائع السائبة   •
المتنوعة؛

خيار وسائط نقل متعددة ألحمال الحاوية   •
الكاملة )FCL( واألقل من أحمال الحاويات 

)LCL( لتحسين التكلفة والوقت؛
مرافق التخليص الجمركي داخل الشركة   •

في جميع الموانئ الكبرى في المنطقة.

التخزين
مستودعات مخصصة ومتعددة األغراض   •
في المملكة العربية السعودية )الدمام 

وجدة والرياض(؛ واإلمارات العربية 
المتحدة )جبل علي، والمنطقة الحرة 
بمطار دبي، والقوز(؛ وسلطنة عمان 

)مسقط(؛ ومملكة البحرين؛ 
مرافق التخزين في الساحات المفتوحة   •

في المملكة العربية السعودية؛
تخزين البتروكيماويات من خالل منشأة   •

مخصصة للمواد الكيميائية الخطرة/غير 
الخطرة في الدمام؛

توجد المستودعات وساحات التخزين   •
على مسافة قريبة جدًا من الموانئ في 

كل من هذه المواقع.

لوجستيات المشاريع
لوجستيات المشاريع لشركات الهندسة   •

والمشتريات والتشييد الرائدة، وإدارة 
الجداول الزمنية للمشاريع، وتوفير 
التخليص الجمركي ونقل البضائع 
الثقيلة من وإلى المواقع المحلية 

والبعيدة.

البحرين، المملكة العربية السعودية: آيزو 9001: 2015

الشهادات / اإلعتمادات:

20يوسف بن أحمد كانو  



ية
ال

لم
ت ا

ارا
ثم

ست
اإل

ية
ست

وج
لل

ت ا
ما

د
لخ

ا
قة

طا
وال

ي 
اع

صن
 ال

اع
ط

لق
ا

ت
ارا

عق
ال

فر
س

ال

السيارات الرياضية، الفاعليات 
والمعارض

توفير الخدمات اللوجستية األساسية   •
الكاملة للفاعليات؛

التخليص الجمركي )الوارد والصادر(،   •
وعمليات التسليم )النقل المتخصص(، 

وإعادة التصدير، والمناولة األرضية، 
ومنصات تحميل الطائرات، وتعبئة 

الحاويات وتفريغها؛
إدارة الخدمات اللوجستية وتحصيل   •

الرسوم للمعارض؛ 
فتح مناطق الجمارك المترابطة   •

والتنسيق مع السلطات المحلية.

الكيماويات السائلة
شحن البضائع الكيميائية السائلة من   •

خالل حاويات الخزانات المعتمدة من 
قبل المنظمة الدولية للمعايير )آيزو(، 

إلى جانب العمليات التي تشتمل على 
مجموعة كاملة من الخدمات؛

أسطول يضم 550 حاوية صهريجية؛  •
حلول التأجير؛   •

تنظيف الحاويات الصهريجية، واختبارها،   •
وإجراء الفحص الدوري لها، ومرافق 

التخزين الخاصة بالحاويات الصهريجية 
المعتمدة وفقًا لمواصفات آيزو.

خدمات القيمة المضافة
خدمات التعبئة/ إعادة التعبئة ووضع   •

البطاقات التعريفية؛ وخدمات التنظيف 
والتغليف الحراري؛ واإلرساء المتقاطع؛ 

والتجميع؛ فك التجميع؛ والخدمات 
االستشارية.

فئات العمالء
تصنيع  •

بتروكيماويات  •
سيارات  •

كيماويات  •
سلع استهالكية سريعة التداول  •

21يوسف بن أحمد كانو  

400+ 
موظف

 +1 مليون طن
 من منتجات البتروكيماويات

تم التعامل معها

 50.000 م2
مستودع تخزين

 300.000 م2
ساحات مفتوحة

500 
حاوية صهريجية



 واعتمادًا على مرافق تكنولوجيا المعلومات ذات
الطراز العالمي واألنظمة المؤسسية العالمية، 

استطاعت مجموعة كانو أن تتجاوز متطلبات األيزو، 
كما أولت اهتمامًا كبيرًا ببناء ثقافة واضحة 

للغاية تجاه االمتثال الشتراطات الصحة، 
والسالمة والبيئة )HSS&E(، بين كل من 

الموظفين وأفراد الطاقم وغيرهم من 
الموظفين تحت رعايتهم.
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تأسست سفريات كانو في آواخر الثالثينيات من القرن الماضي تزامنًا مع نهضة قطاع الطيران في مملكة 
البحرين. وهي أول شركة سفريات بدول الخليج العربي تصبح عضوًا في منظمة اآلياتا )االتحاد الدولي للنقل 
الجوي( ولقد نمت منذ ذلك الحين حتى أصبحت أكبر شركة سفريات في الشرق األوسط، وتقدم أكثر الحلول 

تطورًا وشمولية في هذا المجال.

وتضم حاليًا فريقًا يتألف مما يزيد عن 1445 موظف متخصص في مجال السفريات عبر أنحاء المنطقة، كما تدير 
شبكة من 146 موقعًا تابعًا لمنظمة آياتا. وأسست شراكات على مستوى عالمي في المملكة العربية السعودية، 
ومملكة البحرين، واإلمارات العربية المتحدة، وقطر، وسلطنة عمان، ولبنان، والمملكة المتحدة وفرنسا. وفي عام 

1997 أصبحت أول وكالة سفريات تحصل على شهادة األيزو في منطقة الشرق األوسط.

تتخصص سفريات كانو في السفر ألغراض الشركات؛ على سبيل المثال االجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، 
والفاعليات؛ والسفر ألغراض الترفيه واإلجازات، وتمثيل مؤسسات النقل الجوي والبحري. وهي الشركة التي طالما 

كانت ذائعة الصيت بسبب ما توفره من حلول ممتازة وخدمات متميزة، وقد فازت بالعديد من الجوائز اإلقليمية 
في المجال.

كما أنها تمثل أمريكان إكسبريس )أكبر شركة إلدارة السفر في العالم( في مملكة البحرين والمملكة العربية 
السعودية، والتي عقدت معها إتفاقية إمتياز رئيسية تغطي بالد الشام، وشمال أفريقيا، ودول مجلس التعاون 

الخليجي، والعراق، ورابطة الدول المستقلة.

البحرين: 8200 1757 973+، السعودية: 6000 835 9663+، اإلمارات: 1900 393 9714+
www.kanootravel.com
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 سفريات

كانو

الخدمات
 خدمات السفر للشركات

تقوم سفريات كانو بإدارة وتطوير حلول 
مبتكرة لتوفير خدمات إدارة سفر متميزة 

للشركات، مما يضمن حصول الشركات 
على أقصى قيمة لميزانيات السفر الخاصة 

بشركاتها. ونحن ندعم الشركات المتعددة 
الجنسيات التي ترغب في تحسين 

احتياجاتها من السفر على نطاق إقليمي/
عالمي. ومن خالل العمل مع شركاء على 

مستو عالمي على غرار أمريكان إكسبريس 
لخدمات السفر، نساعد العمالء على تقليل 

تكاليف السفر من خالل تنفيذ برامج 
مخصصة تلبي المتطلبات الفريدة لكل 

عميل.

خدمات السفر الترفيهية
تقدم سفريات كانو أيضًا مجموعة شاملة 

من منتجات وخدمات العطالت التي 
تغطي جميع أنواع العطالت، من باقات 

المرح العائلي واالسترخاء إلى عروض 
شهر العسل والمغامرات. ويتمتع عمالؤنا 
بإمكانية الوصول إلى باقة رائعة من باقات 
العطالت والوجهات بأفضل قيمة للسفر، 

واإلقامة، والخدمات األخرى ذات الصلة.

االجتماعات والحوافز والمؤتمرات 
والفعاليات

توجد أقسام االجتماعات، والحوافز، 
والمؤتمرات، والفاعليات لسفريات كانو 

في المملكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية المتحدة، ومملكة البحرين، حيث 
تقدم فرق من الموظفين المتخصصين 

المساعدة لتلبية متطلبات عمالء 
االجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، 

والفعاليات على المستوى الدولي. ويتألف 
فريقنا من مدراء متخصصين، ومتمرسين، 
وذوي خبرة واسعة، وفريق عمل متخصص 
في المنتجات والبحوث ومواكب لالتجاهات، 

واألماكن، والوجهات الجديدة؛ ومتخصص 
في أجور السفر، وفريق تصميم مبتكر يدير 

كافة الوثائق المخصصة.

خدمات السفر البحرية
إن الخلفية التي تتمتع بها وكالة النقل 

البحري والموانئ لدى مجموعة يوسف بن 
أحمد كانو تتيح لقسم كانو للسفر البحري 
)أحد أقسام األعمال المتخصصة في شركة 

سفريات كانو( فهمًا مباشرًا لمتطلبات 
السفر في مجال الصناعة البحرية المزدحم 

والمتطلب هذه األيام. وبفضل وجود 
شركاء عالميين مشاركين والوسائل عالية 

التقنية، نستطيع تلبية االحتياجات العالمية 
لعمالئنا في مجال الشحن، وتوفير رسوم 

طيران قابلة للتغيير وقابلة لالسترداد في 
إتجاه واحد لنقل أطقم السفن، والمقاولين 

البحريين، والعاملين في حّفار النفط 
البحرية إلى ومن منازلهم وإلى سفنهم، 

في أي مكان في جميع أنحاء العالم.

 خدمات وكيل عام مبيعات
لخطوط الطيران

 )GSA( نحن نعمل كوكالء مبيعات عامة
للعديد من شركات الطيران الرائدة عبر 
األسواق الرئيسية، بما في ذلك مملكة 
البحرين، والمملكة العربية السعودية، 
واإلمارات العربية المتحدة، ومصر، حيث 

نقدم مجموعة من الخدمات لدعم أنشطة 
التوزيع، والمبيعات، والتسويق لما يزيد عن 

30 شركة دولية رئيسية.
تم تصميم قسم شؤون الخطوط الجوية 

لدينا خصيصًا لتلبية متطلبات شركات 
الطيران الفردية، ويدعمه فريق متعدد 
اللغات من موظفين على درجة عالية 

من التدريب والخبرة وهو يوفر لمديري 
شركات الطيران “الكيان القانوني” إلقامة 

وجود تجاري. ويشمل ذلك التوزيع في 
السوق، والهيكل المالي، والحصول على 
التراخيص، والرعاية الخالية من العقبات، 

والبحث والمساعدة في مجال المكاتب أو 
مساحات البيع بالتجزئة، وخدمات توفير 

الموارد الكاملة للموظفين مثل التوظيف، 
وكشوف المرتبات، وأماكن اإلقامة.

1.000+ 
موظف

5.000+ 
عطلة

 15 مليون
ميل جوي

350+ 
عقد

 190 
 تم السفر إليها

في 2019/2018

 2.5+
 مليون
مقعد تم حجزه في 

عام 2018/ 2019

500.000+ 
إقامة في فندق تم حجزها 

في 2018/ 2019

الشهادات / اإلعتمادات:
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خدمات شاملة
إدارة عالقات العمالء: نساعد في إنشاء   •

برامج سفر مثالية من نوعها مصممة 
لتحقيق أهداف شركتك.

إتفاقيات مستوى الخدمة: لتحقيق   •
األهداف المشتركة، نقوم بقياس عملية 

تقديم الخدمة وإدارتها عبر مناطق األداء 
الرئيسية لتوفير الرؤية واالتساق.

إدارة السفر والنفقات الشاملة: توفر   •
مجموعة خدماتنا وحلولنا توفيرًا كبيرًا 

وتحكمًا أكبر في اإلنفاق على برنامج 
السفر.

واجب الرعاية: ينصب تركيزنا األساسي   •
على حماية سالمة المسافرين. ندعم 

عددًا من برامج األمن العالمية التي ُتخطر 
المسافرين بالحوادث المحتملة لضمان 

سالمتهم ورفاهيتهم. 
التحليالت وحلول إدارة النفقات:   •

لمساعدتك في التحكم في اإلنفاق وإدارة 
التفاوض بشأن عقود الموردين بشكل 

أفضل.
السالمة واألمان: حلول األمن العالمية   •
للمساعدة في إبقائك أنت ومسافريك 

على إطالع بأحدث المعلومات واألمان أثناء 
التنقل.

حلول إعداد الفواتير للشركات: نقدم   •
مجموعة واسعة من حلول الدفع التي 
تزيد من الكفاءة والشفافية، باإلضافة 

إلى التحليالت التي تساعدك على متابعة 
ميزانيتك وإدارتها بسهولة.

أدوات الحجز الذاتي عبر اإلنترنت   •
)OBT(: تتيح حلول OBT الخاصة 

بالشركات للمسافرين تصفح الرحالت 
الجوية، والفنادق، وخيارات السيارات، 

وحجزها حسب ما يالئمهم.
خدمات اإلستقبال والترحيب: تقدم   •

فرق الخبراء لدينا تجربة سريعة، وسلسة، 
وآمنة للمسافرين عبر مختلف المطارات 

حول العالم.
خدمات المرشد المحلي   •

والمترجمين: نستخدم أفضل 
المرشدين السياحيين للتأكد من أنك 

على اطالع دائم بالمكان وبالخريطة.
خدمات السفر لكبار الشخصيات:   •

من خالل إيالء أكبر قدر من اإلهتمام 
للتفاصيل، يضمن محترفو السفر لدينا أن 

المسافرين من ذوي الشخصيات المهمة 
يحظون بتجرية مميزة.

خدمات التأشيرات: نقدم اإلرشاد   •
والمساعدة في إعداد الوثائق وتحديد 

المواعيد لتوفير الوقت والجهد الثمينين 
للمسافرين.

سفر المجموعات: حلول لتقديم خدمات   •
تتسم بالمرونة توفرها مجموعة من 

مستشاري السفر المحترفين ذوي الخبرة.
إختيار مكان االجتماعات والمؤتمرات:   •

نتمكن من تلبية متطلباتك في العثور 
على المكان المثالي للفعالية الخاصة بك 

في حدود ميزانيتك المطلوبة

تقرير عن الوجهة ونصائح السفر:   •
لضمان معرفتك بكيفية جعل رحلتك 

أكثر فعالية وأمانًا وإنتاجية.
التسجيل المسبق للفعاليات   •

والمؤتمرات: تضمن خدماتنا تحقيق 
نسبة إقبال أكبر، ووقت إنتظار أقل 
للحضور، وزيادة عائد اإلستثمار عن 

الفعاليات.
الحفالت الترفيهية وحفالت العشاء   •
الفاخرة وفعاليات بناء روح الفريق: 

نحن متخصصون في االستعانة بالمصادر، 
والتخطيط، والتنفيذ لمجموعة كبيرة من 

الفعاليات من البداية إلى النهاية.
مراكز خدمة الشركات: تقع في   •

المنامة، وجدة، والخبر، والرياض، والدوحة، 
والقاهرة، ودبي، وأبوظبي، وقد تم 

تجهيزها بأحدث ميزات اإلتصال بما في 
ذلك خدمات إعادة اإلتصال، والتوجيه اآللي 
للمكالمات، وتسجيل المكالمات للتدريب، 

وتتبع األداء الجيد، والقدرة على تكوين 
المجموعات القائمة على المهارات.

مركز اإلتصال: مقره في دبي  •
مساعدة في الموقع على مدار   •
الساعة: تتوفر فرق متخصصة من 

الخبراء االستشاريين لمساعدتك في 
تلبية إحتياجات السفر بعد ساعات العمل 

وأثناء الحاالت الطارئة.
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السعودية  •
البحرين  •
اإلمارات  •

قطر  •
مصر  •

العراق  •
اليمن  •
األردن  •

المغرب  •
تونس  •

عمان  •
المملكة المتحدة  •

فرنسا  •
لبنان  •

الكويت  •
أذربيجان  •

كازاخستان  •
أوزبكستان  •

تركمانستان  •

الجزائر  •
أفغانستان  •

طاجيكستان  •
قرغيزستان  •

الجوائز والتقدير

أول شركة إلدارة السفر تحقق ما يلي:

 ،)IATA( اعتماد اتحاد النقل الجوي الدولي  •
1947

شهادة( ISO 9002 أول شركة سفر في   •
الشرق األوسط(، 1997

2000 ،ISO 9001: 2000 شهادة  •

أول شركة إلدارة السفر تفوز بما يلي:
جائزة دبي التقديرية للجودة، 2000   •

جائزة دبي للجودة، 2001   •
جائزة الشيخ خليفة لإلمتياز )شهادة   •

تقدير(، 2004 
جائزة الشيخ خليفة لإلمتياز، 2006  •

الجوائز األخرى:
وكالة السفر الرائدة في الشرق األوسط:   •

جوائز السفر العالمية، 2007
أفضل “مشغل للرحالت السياحية”   •

لمنطقة الشرق األوسط وجنوب شرق 
آسيا: المجلس السياحي الهندي، 2008 

أفضل “مشغل للرحالت السياحية”   •
في منطقة الشرق األوسط: المجلس 

السياحي في سريالنكا، 2008 
جائزة الشيخ خليفة لإلمتياز )الفضية –   •

قطاع السياحة والسفر(، 2009 
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال   •

)الذهبية – فئة الخدمات(، 2012
وكيل السفر والمشغل الرحالت عن   •

العام: جوائز أعمال الطيران، 2015 

أفضل شركة إلدارة السفر – جوائز السفر   •
العربية للعام 2018 

أفضل شركة في حلول االجتماعات   •
والحوافز والمؤتمرات والمناسبات – جوائز 

السفر العربية عن العام 2018 
أفضل شركة إلدارة السفر – مؤتمر   •

تقنيات السفر في الشرق األوسط – 2018
أفضل شركة إلدارة السفر – جوائز السفر   •

العربية للعام 2019
جائزة أفضل مشغل لرحالت رجال األعمال  •

حفل جوائز السفر العربية، 2019  
جائزة أفضل شركة سفريات تتعامل مع   		•

التكنولوجيا - مؤتمر تكنولوجيا السفر  
في الشرق األوسط، 2019

مكاتب 
سفريات كانو

مكاتب كانو/ شريك 
أمريكان إكسبريس
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وفرت الشركة مرافق 
إلعادة التزويد بالوقود في 

مملكة البحرين لطائرة 
مائية تابعة للخطوط 

الجوية اإلمبراطورية 
في طريقها إلى الهند 

وأستراليا

1947

أول شركة إلدارة 
السفر تحصل على 

إعتماد إياتا

1997

أول شركة إلدارة 
السفر تحصل على 

إعتماد آيزو

إمتياز رئيسي 
ألمريكان 

إكسبريس
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كانو للطاقة والمشروعات الصناعية

منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، تأسست شركة كانو للطاقة والمشروعات الهندسية لتقدم منتجات 
وخدمات هندسية. فهي توفر حلوالً مستدامة لشركات المرافق والقطاع الصناعي في مجلس التعاون 

الخليجي ككل، من خالل خدمات الهندسة الذكية وذات القيمة المضافة، 

وبفضل ما تتمتع به شركة كانو للطاقة والمشروعات الهندسية من شراكات استراتيجية وتحالفاتها مع 
الشركات الرائدة حول العالم، إستطاعت أن تقوم بتوريد منتجات مثل توربينات الغاز وقطع غيارها وأجزاءها 

غير القابلة لالستبدال؛ وأدوات التحكم في ماكينات التربو؛ والمعدات الكهربائية؛ والمعدات والخدمات 
التشخيصية للصيانة التنبؤية، ومنتجات التحكم في الحركة.

ويعتبر هذا القسم من أقسام مجموعة يوسف بن أحمد كانو، رائدًا في المملكة العربية السعودية في مجال 
حلول تأجير الطاقة وتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة التي تعتمد على الديزل. كما أنها توفر إضافات 
للوقود وأنظمة لمعالجة الوقود؛ ومواد التشحيم الخاصة؛ ومنتجات المواد الالصقة ألغراض الصيانة واإلصالح 

والعمليات )MRO(؛ ومثبطات التآكل؛ وآالت التشغيل؛ والمعدات اليدوية؛ ومعدات الحماية الشخصية، ومعدات 
السالمة الخاصة باالرتفاعات.

وإضافة إلى ذلك، يقدم القسم مجموعة كبيرة من الخدمات االستشارية، وخدمات التركيب والتشغيل. ويتولى 
فريق مستقل عمليات اإلصالح، والتجديد، والتركيب، والتشغيل. وتشمل المنتجات والخدمات األمنية التي 
توفرها كانو للطاقة والمشروعات الهندسية السالمة المادية واإللكترونية وفقًا للمعايير الدولية. ويتولى 

المهندسون األكفاء، كجزء من وحدتها البحرية، إصالح معدات المالحة البحرية وبيعها.

البحرين: 8200 1773 973+، اإلمارات - دبي: 1999  801 4 971+، أبوظبي: 6868 550 2 971+
السعودية - جدة: 6171 263 12 966+، الرياض: 4624 491 011 966+، الدمام: 8471525 13 966+ 

الجبيل: 1427 363 13 966+، ينبع: 4754 322 14 966+
www.kanoo.com

31يوسف بن أحمد كانو  



 كانو

للطاقة والمشروعات الصناعية

كانو للطاقة 
تعد كانو للطاقة مزودًا متخصصًا في 

الحلول الشاملة لمعدات محطات العمل 
عالية الجودة والخدمات المصممة خصيصًا 

وفقًا لالحتياجات في مجال توليد الطاقة. 
وهي توفر حلوالً للتعديل واإلعداد، 

وعمليات التطوير، وصيانة، وبرامج تدريبية 
شاملة كوسيلة لتحقيق أقصى قدر من 

الكفاءة في قطاع المرافق. ومن األنشطة 
 :Roteq الرئيسية لكانو للطاقة خدمات

اللوازم الهندسية، والخدمات الكهربائية 
والتشخيصية، وخدمات النقل والتوزيع، 

وخدمات المراقبة والتشغيل اآللي، 
وخدمات الهندسة البيئية.

 Roteq خدمات
توفير التوربينات الغازية وقطع الغيار   •

واألجزاء غير قابلة لالستبدال؛
إصالح مكونات HGP في GTs؛  •

 HGP الهندسة العكسية لمكونات  •
لمختلف التوربينات؛

توفير الفالتر وتعديل أنظمة فلترة   •
مدخل الهواء ألنظمة GTs؛

نقل التوربينات الغازية.  •

227 
موظف

49 
عقد ساري

الشهادات / اإلعتمادات:
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الخدمات الكهربائية والتشخيصية
إختبار المحول وتشغيله؛   •

تقييم الحالة؛  •
اإلصالحات والملحقات؛  •

 RLA اإلصالح، والتجديد، وخدمات معدات  •
التشخيصية؛

عمليات الفحص بالفيديو المجهري -	  •
المناظير الداخلية؛

خدمات تكوين الهيدروجين؛  •
ملحقات التفريغ الجزئي؛  •

خدمات اإلختبار والتجهيز؛  •
نظام DTS؛  •

مؤشرات أعطال التأريض؛  •
تفريغ جزئي؛  •

نظمة التصوير الحراري؛  •
الطائرات بدون طيار؛  •

كاميرات كورونا؛   •
أنظمة الحماية؛  •

معدات NDT؛  •
معدات االختبار والقياس؛  •

مستلزمات التشخيص والخدمات؛  •
مراقبة درجة الحرارة السلكيًا؛  •

المؤشرات اللوحية.  •

خدمات النقل والتوزيع
وحدة ترشيح وتنقية زيت المحوالت؛  •

محوالت ذات مبدالت المراحل تحت الجهد   •
من نوع فيرانتي، بما في ذلك اإلمداد 

بقطع الغيار؛
توريد قواطع الدائرة، وتعديلها   •

وإختبارها؛
عمليات اإلصالح، والخدمات عبر المحوالت؛  •

تشخيص RLA للمحوالت والمحطات   •
الفرعية؛

خدمات فلترة النفط وإعادة توليد النفط؛  •
إصالح وتجديد محوالت فرانتي.  •

عناصر التحكم والتشغيل التلقائي
عناصر التحكم والتعديل في التوربين   •

البخاري/الغازي، مزود بوحدات لضبط 
التدفق العكسي في المكابس؛

أنظمة إيقاف التشغيل في حاالت   •
الطوارئ؛

عقود الصيانة؛  •
تدريب على عناصر التحكم من نوع   •

Woodward؛

إصالح، ومعايرة، وتطوير محددات السرعة   •
الميكانيكية إلى المحددات الرقمية؛

إصالح ومعايرة صمامات الوقود السائل   •
والغازي؛

المرحالت، والمقومات،/أنظمة الحماية من   •
التيار الزائد/أنظمة اإلثارة؛

 .Mark V بنظام التحكم HMI ترقية  •

خدمات الطاقة
ما يقرب من عقدين من الخبرة؛  •

الرواد في قطاع حلول تأجير مولدات   •
الطاقة، وتوفير مجموعات مولدات ديزل 

في قطاع المرافق؛
إيجارات الطاقة، وبيع مجموعات توليد   •

الديزل؛
تنفيذ مشاريع الطاقة الجاهزة   •

لالستخدام الصغيرة والمتوسطة؛
خدمات إصالح وتجديد مجموعات DG؛  •

إعادة تكوين األجزاء والملحقات؛  •
عقود الصيانة السنوية؛  •

توفير مجموعات DG، وتركيبها،   •
وإختبارها وتجهيزها؛

ترقية النظام وتكامله؛  •
تشغيل وصيانة وحدات الطاقة التي   •

.DG تعتمد على

أصبح قسم خدمات الطاقة رائدًا، ومن 
األوائل في المملكة العربية السعودية 

في قطاع حلول إيجارات الطاقة والتشغيل 
وصيانة محطات توليد الديزل.
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منتجات كانو الصناعية 
تقدم كانو منتجات متخصصة للغاية 

وخدمات ذات قيمة مضافة في تخصصات 
معينة من المعدات الصناعية والمواد 

المستهلكة غير القابلة لالستبدال، وحلول 
 ،)PPE( التآكل، ومعدات الحماية الشخصية

ومعدات الحماية من السقوط. وُتدعم 
إمدادات كانو الصناعية من قبل مراكز 
محلية للمخزون والخدمات التي يديرها 

متخصصون مدربون بالكامل ومعتمدون.

المعدات الصناعية والمواد 
المستهلكة

األدوات اليدوية  •
األدوات الكهربائية  •

األدوات الهيدروليكية  •
أدوات هوائية  •
آالت تشغيل  •

كيماويات المواد الالصقة ألغراض الصيانة   •
واإلصالح والعمليات

أنظمة التثبيت  •

حلول التآكل
الحفاظ على المخزون  •

حبات النفثالين  •
إضافات لعمليات النفط/الغاز/الماء  •

االستعداد للتآكل  •
المنتجات الكهربائية  •

محاليل معالجة الصدأ  •
حماية الجزء السفلي من الخزان  •

إضافات إختبار الماء  •

منتجات السالمة الصناعية
 تقدم شركة كانو للطاقة والمنتجات 

الصناعية مجموعة واسعة من منتجات 
وحلول السالمة الصناعية التي تلبي 
مختلف التطبيقات الصناعية. وتفي 

منتجاتها ذات المستوى العالمي بأعلى 
معايير السالمة والجودة العالمية.

معدات الحماية الشخصية
تشمل منتجات وخدمات كانو للطاقة 

والمشروعات الصناعية الخاصة بالحماية من 
الرأس إلى األصابع النظارات الواقية، وحماية 
األذن واليد، والخوذات، وأحذية السالمة، وزي 
العمل، وخدمات العناية بالبشرة، والخدمات 

االستشارية الخاصة بمعدات الحماية 
الشخصية التي تشمل عمليات الفحص، 

واإليجارات والتركيب.

معدات / خدمات الحماية من السقوط
توفر كانو أكثر معدات وخدمات للسالمة 

على مستوى العالم من حيث التطور 
التكنولوجي، وتفي بمعايير OSHA و

ANSI، وCSA، وCE الدولية. وهي توفر 
مبيعات المنتجات، وتركيبها، وتشغيلها، 

وفحصها، واالستطالعات، والتوصيات، 
والمنتجات/الحلول المصممة بشكل خاص، 

واإلصالحات، وإعادة االعتماد، والتدقيق، 
والتدريب واالعتماد.

أنظمة األمان
توفر أنظمة كانو األمنية حلول أمان فعالة 

من خالل مجموعة كاملة من المنتجات 
التي يتم الحصول عليها من موردين من 

الطراز العالمي، والتي يدعمها فريق من 
االستشاريين والمهندسين ذوي الخبرة. 

وتوفر األنظمة الحماية المادية واإللكترونية 
للعقارات وأمن المباني، باإلضافة إلى 

المنشآت والوثائق، بما في ذلك البيانات 
الحاسوبية الهامة المحفوظة على الوسائط 

المغناطيسية والبصرية.

الخدمات البحرية
خدمات كانو البحرية هي المورد الرئيسي 

لخدمة ومعدات الصيانة البحرية في 
المملكة العربية السعودية. وهي توفر 

معدات المالحة البحرية واالتصاالت، بما 
في ذلك الرادارات اإللكترونية، ووسائل 

المساعدة البحرية، ومعدات االتصال؛ 
والتركيب والتكليف؛ والخدمة والصيانة، 

وفحص خدمة االتصاالت الراديوية البحرية، 
واختبارات األداء السنوية لنظام تسجيل 

بيانات الرحلة.

 مركز خدمة YBAK المعتمد من قبل
3M Capital Safety، الدمام

خدمة منتجات الحماية من السقوط 
المعتمدة من أرامكو وخدمات مراكز 

تفتيش المواقع التي تتراوح ما بين 100 و150 
من وحدات األمان شهريًا.

الشهادات / اإلعتمادات:
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كانو للنفط والغاز

تقدم كانو للنفط والغاز مجموعة من المنتجات والخدمات المتخصصة لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات. 
وهي معروفة في جميع أنحاء المنطقة بتقديم حلول ذات قيمة مضافة متخصصة من خالل شبكة متطورة 

من المصنعين المعروفين في جميع أنحاء العالم وبدعم محلي من مهندسين متعددي الجنسيات مؤهلين 
تأهياًل عاليًا.

ويوفر فريق العمل المتمرس والماهر في المجموعة حلوالً مصممة هندسيًا تلتزم إلتزامًا صارمًا بالتشريعات 
المحلية، إضافة إلى اإلمتثال التام للمعايير الهندسية الدولية وأفضل الممارسات.

يضم القسم أربعة - فروع رئيسية: المنتجات، والخدمات، والمشاريع، والتصنيع. وتشمل مجاالت خبرتها لوازم 
وخدمات الحفر، والتحكم في التدفق )تركيب الصمامات وإصالحها(، وحلول العمليات والمواد الكيميائية.

وعلى مدار السنوات، إجتذبت الخدمات والخبرات المتخصصة التي يتمتع بها قسم النفط والغاز قاعدة عمالء 
ضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، وأدنوك، وبابكو، 

وشركة تنمية نفط عمان.

البحرين: 8200 1773 973+، اإلمارات - أبوظبي: 0310 494 2 971+، 4301 695 2 971+
 السعودية - الدمام: 5219 832 13 966+، جدة: 6171 263 12 966+

الجبيل: 3152 363 13 966+ ينبع: 4754 322 14 966+ 
www.kanoo.com
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للنفط والغاز

الخدمات
لوازم وخدمات الحفر

تصنيع وتوريد طين الحفر )الباريت   •
والبنتونيت(؛

سوائل الحفر واإلكمال )لالستخدام في   •
الحفر وآبار النفط(؛

التجارب الميدانية لسوائل الحفر،   •
وخدمات هندسة طين الحفر؛

مركبات منع التسريب )ألنابيب الحفر،   •
وغالف البئر، ووصالت األنابيب، وما إلى 

ذلك(؛
الرافعات البحرية للحّفار البحري باإلضافة   •

إلى الفحص واإلصالح والتجديد؛
أنابيب التغليف واألنابيب؛  •

 VAMTOP أسنان ربط لألنابيب من نوع  •
وفقًا لمتطلبات )API(؛

أدوات التجويف السفلي )موسعات   •
الثقوب، موسعات فتحة البئر(؛

معدات استخدام طين الحفر الخاصة   •
بجهاز الحفر )مرشح الطين، الغرابيل 

االهتزازية، معدات التقليب، المضخات( 
باإلضافة إلى الفحص، واإلصالح، والتجديد.

حلول العمليات
توفير، وتركيب، وتشغيل معدات   •

نقل الكتلة ومزيالت الضباب. تعديل، 
وتحديث، وتجديد األجزاء الداخلية 

لألعمدة؛ 
معالجة نظام ترشيح السوائل والغاز،   •
وتعديل أنظمة الترشيح، وتحديثها، 

واستكمال المحلول المعبأ؛
معدات اإلحتراق )أطراف الشعلة ووحدات   •

اإلشعال(؛
معالجة مبادالت حرارة العملية، وأوعية   •

المفاعالت؛
تصميم أنظمة التحكم في الروائح،   •

والتصنيع، والتركيب، خدمات اإلختبار 
والتجهيز؛

 ،API المضخات والكابحات من فئة  •
والترميم، وعمليات تجديد وإصالح الدّوار؛

معدات وحلول إنسكاب النفط؛  •
أذرع التحميل، وزحافات الحاويات،   •

والخراطيم، ووصالت اإلقتران؛
تجميع الغبار وتنظيف أنظمة الهواء.  •

التحكم في التدفق
تصنيع وتصليح وتجديد صمامات أمان   •

الضغط )IK(؛
خدمات تصنيع وتصليح وتجديد صمامات   •

العزل؛
خدمات تصنيع وتجديد صمامات البوابية،   •

والكروية، الفحص، الال رجعية، الفراشة؛
مصائد البخار؛  •

فحص أجهزة تنظيم البخار وإصالحها   •
واستبدالها؛

مقاييس الضغط، ومبينات المنسوب؛   •
خدمات تصنيع، وإصالح، وتجديد الضغط   •

-	التفريغ، والتهوية، وحشوة الخزان؛
.OCTG ،API 5L خطوط أنابيب  •

الشهادات / اإلعتمادات:

على مدار السنوات، إجتذبت الخدمات 
والخبرات المتخصصة التي يتمتع بها قسم 

النفط والغاز قاعدة عمالء ضخمة.

30 
عقد ساري

141 
موظف

 51.400 م2
 مساحة من 

المستودعات
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مجموعة األجهزة 
حلول باستخدام أحدث األجهزة الالزمة   •

للصناعات التحويلية والتي تشمل 
القياس، والتسجيل، والتحليل، والتحكم 

بدعم من الخدمات؛
وحدات طرفية عن ُبعد )RTU( وأنظمة   •

SCADA؛ 

أجهزة حاسوب لنظام التحكم الموزع   •
)DCS( والتدفق؛

أجهزة الفصل الكروماتوغرافي للغاز   •
وتحليل خواصه الفيزيائية؛  

مقاييس التدفق، وأجهزة قياس الرطوبة   •
والضغط؛

مقاييس المستوى ومفاتيح التشغيل؛  •
كاميرات مراقبة الحريق وأدوات RVI؛  •

مجموعة أجهزة التحليل، وأجهزة الحماية،   •
وأجهزة قياس التدفق، وعدادات الشحن، 

وأنظمة اكتشاف الحرائق وتسرب الغاز؛
عروض رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة -   •

المبيعات والخدمة.

المواد الكيميائية
المواد الخام والمواد الكيميائية السائبة؛  •
خدمات التنظيف الكيميائي للصهاريج؛  •

إضافات محسنة لألداء، وراتنجات الكربون   •
المنشطة والتبادل األيوني؛

الخدمات اللوجستية الكيميائية الشاملة؛  •
المذيبات، والمواد الملدنة،   •

والبيروكسيدات، والمواد الماصة، 
والمناخل الجزيئية، وأدوات مساعدة 

المرشح، والزيوت البيضاء، والزيوت 
المعدنية، إلخ؛

خدمات التنظيف الكيميائي للسخانات؛  •
إضافات البوليمر، المواد المضادة   •
لألكسدة، المواد المثبتة، المواد 

المساعدة على التلوين، المواد المضادة 
للتكتل؛

خدمات مرافق الخلط والتخزين   •
الكيميائي؛

المواد الكيميائية الخاصة بمعالجة المياه؛  •
توريد المواد الكيميائية للمشاريع   •

الخضراء.

المنتجات والخدمات
المنبع - الحفر؛  •

حلول العمليات؛  •
ضبط التدفق؛  •

الكيماويات؛  •
خدمات ورش العمل؛  •

.IK تصنيع  •

سمات الخدمات 
األساسية

خبرة في السوق؛  •
سمعة ممتازة؛  •

مركز مالي قوي؛  •
موظفون أكفاء متخصصين؛  •

انتشار واسع في منطقة الخليج؛  •
تواصل مع كافة العمالء،   •
والمستشارين، و EPCs؛

الدعم في مجال التخزين   •
واللوجستيات؛

مؤسسة حاصلة على شهادة  •	
ISO 9001:2015؛

.TRACE حاصلة على شهادة  •
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كانو لآلليات

تعتبر كانو لآلليات إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول المعدات في منطقة الخليج. وعلى مدى أكثر 
من 50 عاما، منذ تأسيسها في أوائل الستينات، ظلت كانو لآلليات تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية 

من خالل مجموعة كبيرة من المعدات والمواد االستهالكية من الشركات الرائدة في العالم في مجال معدات 
مناولة المواد، والمنتجات الصناعية، والصيانة. 

وتشمل مجموعة شاملة من معدات التشييد العام؛ والرافعات المتنقلة؛ ومناولة المواد؛ والصيانة، والزراعة؛ 
ومعدات اللحام والماكينات الصناعية إلى جانب محركات الديزل والغاز.

وتستند العالمات التجارية العالمية مثل جروف، ومانيتووك، وهيستر، وبيركينز، وبوبكات، ولينكولن إليكتريك، 
وتينينت على دعم قوي من كانو لآلليات توفره شبكة فعالة لخدمات ما بعد البيع تضم ورش عمل، وقطع 

الغيار، ومرافق الخدمات المتنقلة في جميع أنحاء الخليج وشبه الجزيرة العربية.

وتشتهر منتجات كانو لآلليات بتميزها في الجودة، واالعتمادية، وهي تعمل على توفير الخدمات لمجموعة 
متنوعة من القطاعات، بما في ذلك قطاعات البناء، والنفط والغاز، والقطاع الحكومي والعسكري، 

والبتروكيماويات، والتصنيع، والزراعة.

وخالل ما يربو عن 15 فرعًا لكانو لآلليات في جميع أنحاء المنطقة، نجد أنها تتميز بوجود متخصصين وفنيين 
في ورش عمل حديثة تقدم خدمات ما بعد البيع لضمان أقصى وقت تشغيل للعمالء. ويعتمد ذلك إلى مخزون 

محلي كبير من قطع الغيار، التي يتم تنسيق خدماتها وتسليمها من خالل نظم تقنية متطورة.

البحرين: 8201 1773 973+، اإلمارات - دبي: 9794 347 4 971+، 6642 315 4 971+، أبوظبي: 9000 811 2 971+
 السعودية - الدمام: 1265 857 13 966+، الرياض: 4624 491 011 966+، جدة: 5625 290 12 966+

جبيل: 3152 363 13 966+، ينبع: 4754 322 14 966+
www.kanoo.com
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الشهادات / اإلعتمادات:

 كانو

لآلليات

المواصفات التشغيلية
شراكات راسخة مع شركات مصنعة   •

 متميزة مثل جروف وهيستر وبيركنز
وHIAB وغيرها الكثير؛

تغطية واسعة في جميع أنحاء المنطقة:   •
المملكة العربية السعودية، ومملكة 

البحرين، واإلمارات العربية المتحدة؛
حلول مصممة خصيصًا لخدمات الشراء،   •

والتأجير التمويلي، واإليجار؛
الدعم الكامل من خالل فرق مخصصة.  •

دعم ما بعد البيع
تشمل الشبكة الموسعة لخدمة ما بعد 

البيع الخدمة الميدانية، واإلصالح في الورش، 
ومنافذ قطع الغيار، ودعم المنتجات 
التقنية. ويخضع جميع الفنيين لدينا 

لتدريب صارم في المصنع الكتساب الخبرة، 
والمعرفة الفنية والتدريب على أدوات 

التشخيص الالزمة إلجراء كافة الخدمات 
وأنواع الصيانة بسرعة وكفاءة. كما أننا 

نوفر قطع غيار أصلية، ونقوم بتخزين 
أكثر من 10٫000 قطعة غيار فعالة ونستخدم 

نظام التعرف على قطع الغيار لتقليل وقت 
إنتظار العميل إلى الحد األدنى.

استئجار المعدات
نحن نوفر مجموعة من منتجات مناولة 

المواد ومعدات البناء للتأجير طويل 
وقصير األجل. يتم إعداد العقود خصيصًا 

وفقًا الحتياجات العمالء من األفراد، مع 
توفير المساعدة على مدار الساعة طوال 

أيام األسبوع. وتحظى كافة منتجات 
التأجير بدعم فريقنا الذي يضم الفنيين 

والمهندسين لتقديم أفضل خدمة 
ممكنة.

ضمان الجودة
في كانو لآلليات، نفتخر بجودة منتجاتنا 

وخدمتنا ودعم ما بعد البيع. ولقد حصلنا 
على شهادة ISO 9000 لسنوات عديدة.

الماركات التجارية 
المتاحة

المعدات الثقيلة
جروف

مانيتووك
ناشيونال كرين

هياب 

مناولة المواد
هيستر

يوتيليف
أوسليماستر
كومبيليفت

أوسا

المعدات الخفيفة
بوبكات

ماسي فيرغسون
هيتاشي

سوليير

 الصيانة/المعدات الصناعية
سنوركل

جيه إل جي تيليهاندلر 
بيتش تك

تينانت
كون )آو إتش سي(

جي إتش أوفرهيد كرينز

حلول الطاقة
بيركينز

جين –	سيتس
كومينز

49٦ 
موظف

 58.000 م2
 مساحة من 

المستودعات

401 
عقد ساري
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 عمالء كانو للقطاع
الصناعي والطاقة

العمالء
أرامكو  •
سابك  •

معادن  •
شلمبرجير  •
بيكر هيوز  •

وذر فورد  •
إس إيه تالك  •

راثيون  •
تاسني  •
جي إي  •

بيبسي  •
يونيلفير  •

مي سواكو  •
بابكو  •
أدنوك  •

بي دي أو عمان  •
الشركة السعودية للكهرباء  •

المؤسسة العامة لتحلية   •
المياه المالحة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع  •
مرافق  •

وزارة الدفاع  •
الخطوط الجوية العربية   •

السعودية
بروج  •

الشركة الوطنية للحفر  •
جاسكو  •

دبي ألومنيوم  •
تكرير  •

OPCO أدامة  •
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ويتمتع قطاع الصناعة والطاقة بمجموعة كانو 
بوجود فرق عمل تضم مهندسين متمرسين 
يعملون على تقديم حلوالً فريدة، ومستدامة 

وذات قيمة مضافة خالل شبكة متطورة من 
الشركات والمؤسسات الدولية.
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تأسست كانو للعقارت في عام 1890. وكان الغرض الرئيسي من هذه المجموعة حينها هو تولي عمليات تطوير 
وإدارة األصول العقارية التي تمتلكها المجموعة. ومع نمو مجموعة يوسف بن أحمد كانو، ازدادت أيضًا حاجتها 

إلى األراضي لبناء مكاتبها ومعارضها ومخازنها. 

إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ استراتيجية تمّلك عقاري طويل األجل من خالل شراء أراض ولالحتفاظ بها لتلبية 
االحتياجات في المستقبل. وعلى مدى عقود عديدة، أدت هذه السياسة إلى زيادة قيمة األصول العقارية التي 

تمتلكها مجموعة يوسف بن أحمد كانو زيادة كبيرة مما سمح للمجموعة توفير األراضي لشركائها، وتسهيل 
التوسع التجاري وتيسير إغتنام الفرص الجديدة. 

واليوم، تتعامل كانو للعقارت مع كافة المتطلبات العقارية للمجموعة على أساس تجاري. ونظرًا لتنوع المطالب 
التي تفرضها احتياجات المجموعة، ُطّور هذا القسم ليقدم اآلن إمكانيات مكتملة األركان، بما في ذلك تطوير 

المشاريع، وإدارة المشاريع، وإدارة األصول، وإدارة المرافق.

وبفضل مجموعة كبيرة من العقارات متعددة االستخدامات، والعقارات الصناعية، والعقارات السكنية، 
والمكاتب، والمتاجر، فإن كانو للعقارات أصبح لها وجود في المدن الرئيسية في جميع أنحاء مملكة البحرين 

والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة. وتتراوح مشاريعها من المساحات المكتبية إلى 
متاجر البيع بالتجزئة، ومن المرافق اللوجستية إلى أماكن اإلقامة في مواقع على مستو عال. 
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 كانو

للعقارت

الخدمات
إدارة المشروعات

توفير حلوالً قابلة للتطبيق إزاء التحديات   •
المعقدة التي تواجه العقارات القائمة، 

سواء كانت سكنية أو تجارية. 

تطوير المشاريع
تحديد األصول العقارية المرغوبة؛  •

توجيه التصميم، والبناء، والتأجير؛  •
العمل مع الهيئات الحكومية، نضمن   •

اإللتزام بجميع الخطوط اإلرشادية واللوائح 
عند الحصول على تصاريح البناء؛ أو 

إجراء بحث سوقي؛ أو إعداد التصميمات 
التصورية؛ أو إجراء تحليل للموقع؛ 
واإللتزام بقوانين الملكية والبناء؛ 

وتنظيم عمليات النقل، وتطوير الموقع؛ 
إن عالقتنا بواضعي السياسات   •

والبلديات مميزة مما يعمل على 
خدمة العمالء الذين تم اجتذابهم من 
قبل المستثمرين المؤسسيين على 

المستوى العالمي واإلقليمي.

إدارة األصول
مراقبة والحفاظ على الكيانات القائمة   •
على القيمة مثل المباني، ورأس المال 
البشري، والتمويل، والملكية الفكرية، 

والنوايا الحسنة؛
من خالل النهج التحليلي القائم على   •

البيانات نقوم بقياس أداء األصول 
والمؤشر المرجعي لضمان قدرة العقارات 

على توليد عائدات اقتصادية طويلة 
األجل.

إدارة المرافق
توفير مجموعة من الخدمات المصممة   •

لتحسين الكفاءة عبر محفظة العقارات 
أو المشاريع؛

خبرات أثبتت جدارتها في األنظمة   •
الميكانيكية، والكهربائية، وأنظمة 

السباكة، وتقنيات الدوائر التلفزيونية 
المغلقة؛ 

معدات الحديثة وفريق متخصص؛  •
نضمن لك الحفاظ التام على كافة   •

عقاراتك ومشاريعك، من أجل اإلبقاء 
على نسب اإلشغال وزيادة قيمة األصول 

والعائدات.

النجاح
وفي السنوات األخيرة، نجحت في إنشاء 

مرافق للخدمات اللوجستية وخدمات 
الموانئ في ميناء الملك عبد العزيز 

بالدمام في المملكة العربية السعودية، 
فضاًل عن خدمات التوزيع من مرافق 

التخزين.
ومن بين المشاريع المهمة األخرى إنشاء 

برج مكتبي يبلغ إرتفاعه مائة متر في 
المنطقة الدبلوماسية في المنامة، بمملكة 

البحرين، ومجمع سكني حائز على جوائز 
تقديرية في دبي بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

تسعى كانو للعقارات اآلن إلى إيجاد فرص 
لتطوير أراضي مجموعة كانو، أو توفير 

إمكانياتها كطرف ثالث لتطوير األراضي 
المملوكة من قبل الغير.
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192.459 م2
عقارات مملكة البحرين

172 عقار سكني
277 عقار تجاري

427.771 م2
عقارات السعودية

218 عقار سكني
30 عقار تجاري

97.312 م2
عقارات اإلمارات

7 عقارات سكنية
12 عقار تجاري
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بالرغم من اكتساب كانو كابيتال الطابع الرسمي في عام 2016، إال أن العمليات التجارية األساسية بدأ تنفيذها 
في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. وتتلخص المهمة، آنذاك وحتى اآلن، في إدارة الجوانب اإلستثمارية لتوسيع 

نطاق المجموعة وصياغة تحالفات تجارية مع شركاء راسخين على المستوى العالمي يسعون إلى الدخول إلى 
األسواق الديناميكية في منطقة الخليج. ومنذ ذلك الحين، كانت كانو كابيتال محركًا رئيسيًا للتنمية الناجحة 

لمجموعة من الشراكات االستراتيجية مع كبار الشركات اإلقليمية والعالمية.

ويستهدف هذا القسم مشروعات واسعة النطاق لسلسلة توريد قائمة بالفعل أو محتملة من شركة إلى 
أخرى، ويسعى بنشاط إلى إقامة مشروعات وثيقة الصلة باقتصاد المنطقة. ويتابع الفريق حاليًا مشاريع في 

مجاالت الرعاية الصحية؛ وخدمات حقول النفط، والبتروكيماويات، وخدمات دعم األعمال المتنوعة.

ومن خالل إقامة شراكات قوية مع قاعدة عريضة من مديري األصول وأصحاب المشاريع، يمكن لكانو كابيتال 
التوصل إلى نظرة متعمقة لألسواق، تسمح لها تحديد الفرص التي يمكن االستفادة منها لتحسين عمليات 

كل من األعمال الجديدة والقائمة المرتبطة بمجموعة يوسف بن أحمد كانو.

وبفضل عقود من الخبرة في مجال األسواق اإلقليمية، اكتسبت كانو كابيتال القدرة والمعرفة على تقديم 
مجموعة كبيرة من الفوائد ذات القيمة المضافة إلى المشاريع المشتركة وشركاء اإلستثمار. ويشمل ذلك 

الرصد المستمر لألداء؛ وتقديم المعلومات إلى العمالء الجدد؛ وتوفير الموارد والمواد المتاحة محليًا؛ وضمان 
االمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية؛ واستعراض جدوى المشاريع اإلضافية والتوسعات، وكذلك دراسة تكامل 
الفرص ألغراض التصنيع المحلي. ومنذ عام 2016 نهج األسهم الخاصة النشط على جميع اإلستثمارات المباشرة 

واإلقليمية والمشاريع المشتركة.
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 كانو

كابيتال

اإلستثمارات
رأس المال الخاص

يخلق فريق رأس المال الخاص فرصًا للعمل 
كشريك متميز في األسهم الخاصة، 

والعقارات، ورأس المال اإلستثماري في 
مرحلة النمو، والصناديق المدارة. يعمل 

الفريق كشريك يتمتع بالشفافية والثقة، 
ويتولى إنجاز المعامالت التي تساعد على 

بناء أعمال قوية تلبي احتياجات العمالء 
وشركاء المشاريع المشتركة في المنطقة.

المشاريع المشتركة
تضم كانو كابيتال فريق من الخبراء يركز 

على البحث عن شركات عالية الجودة ورجال 
أعمال لديهم القدرة على خلق الفرص 

المربحة في دول مجلس التعاون الخليجي. 
ومن خالل اإلستثمارات السليمة بشكل 
أساسي، يحرص الفريق على المرونة إلى 

جانب مجموعة من رؤوس األموال، للتعاون 
مع النظراء ذوي السمعة الطيبة واإلستثمار 

في المشاريع المشتركة التي تعتمد على 
الخبرة األساسية لمجموعة كانو وقدرتها 

على الوصول إلى األسواق.

الدخل الثابت
تسعى استراتيجية الدخل الثابت 

األساسية التي ننتهجها إلى زيادة العائد 
اإلجمالي إلى الحد األقصى وذلك من خالل 

اإلستثمار أوالً في محفظة متنوعة من 
السندات اإلستثمارية عالية الجودة. كما 
يسعى فريق الدخل الثابت إلى تحقيق 

مستوى عال من الدخل الحالي من خالل 
اإلستثمار في المقام األول في محفظة 

متنوعة من سندات الدين التي تم 
تصنيفها تحت درجة اإلستثمار أو التي لم 

يتم تصنيفها. وهذا يشمل مراكز عليا 
آمنة في هياكل رأس المال والتي تساعد 

على تقليل التغيرات االئتمانية.

األسهم العامة
نقوم بإجراء أبحاث قائمة على العناصر 
األساسية مع االستفادة من المؤشرات 

الفنية خالل البحث عن الشركات اإلقليمية 
التي تتمتع بمزايا تنافسية تقودها فرق 

إدارية منحازة للمساهمين. وعادة ما 
يستثمر الفريق في أسهم األقلية، ولكن 

مع ميزة االستفادة من تنفيذ اإلستثمار 
على األمد البعيد، تعتبر كانو كابيتال في 

حد ذاتها مالكة جزئيًا لألعمال التجارية. 
وهذا يعني أننا نركز على القيمة المطلقة 

لألعمال، وليس قيمتها.

القطاعات
بشكل عام، نحن نشطين للغاية في 

القطاعات التالية:
الصناعية  •

المالية  •
الكيميائية  •

الطاقة  •
الرعاية الصحية  •

تسعى كانو كابيتال اآلن عن اإلستثمار 
في مجاالت جديدة مثل التعليم والترفيه 

والتكنولوجيا.

30+ 
شركة مشتركة

40+ 
إستثمار نشط

17+ 
دولة مع إستثمار 

نشط
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يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م.  
برج كانو، ص. ب. 45، مدخل رقم 155

طريق 1703، مجمع 317
المنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين

هاتف: 0220 1722 973+

www.kanoo.com

وعلى مدار أكثر من قرن من الزمان، واصلت مجموعة كانو توسيع نطاق أنشطتها لتصبح تكتاًل ديناميكيًا 
متعدد الجنسيات يحظى باإلشادة نظرًا اللتزامه باألخالقيات المهنية السامية والمعايير العالية. وفي النهاية، 

تعد تلك المعايير هي األساس الذي يرتكز عليه النمو المستدام والنجاح على المدى الطويل.

وتتطلع الشركة إلى تحقيق اإلنجازات على مدار القرن الجديد في عالم دائم التغير – ذلك العالم الذي بدأ اآلن 
في مواكبة التحديات الجديدة سواء كانت اقتصادية أو بيئية. 

وسوف تتطور على نحو سريع االتفاقيات المقبولة حاليًا – البعض من خالل االبتكار والبعض اآلخر بحكم 
الضرورة استجابة للتغيرات المناخية.

وتثق كانو في أنها ستتطور أيضًا، وستتبنى تقنيات جديدة وستعمل باستخدام مصادر طاقة بديلة 
وستضيف المزيد من االستدامة من خالل الممارسات السليمة بيئيًا عبر أقسامها. وما لديها من مجموعة 

واسعة من الخدمات وعروض المنتجات إنما يعكس تصميم الشركة على اكتشاف أفكار جديدة، واإلقدام بجرأة 
على اغتنام الفرص الجديدة وأن تظل مواكبة لعالمنا الجديد المليئ بالتحديات. 

نحن نتطلع إلى المستقبل المشرق.
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 البحرين: 8200 1757 973+
 السعودية: 6000 835 9663+

اإلمارات: 1900 393 9714+
www.kanootravel.com

 البحرين: 735 220 17 973+
 السعودية: 6171 2263 966+ تحويل 202

اإلمارات: 3633 393 4 971+
www.kanoo.com

 ص ب 45، المنامة، مملكة البحرين
kc.info@kanoo.com :هاتف: 220 220 17 973+، البريد اإللكتروني

www.kanoo.com
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مكتب اإلدارة المركزية لكانو للمالحة، ص. ب. 290 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،
24hours@kanooshipping.com :هاتف: 1900 393 4 971+، تحويل 270، 230 البريد اإللكتروني

المقر اإلداري لكانو اللوجستية
ص. ب. 37، الدمام 31411، المملكة العربية السعودية

logistics.inquiry@kanoo.com :البريد اإللكتروني



كانو للطاقة والمشروعات الصناعية
 البحرين: 8217 1773 973+

 اإلمارات 
 دبي: 1999  801 4 971+

أبوظبي: 6868 550 2 971+
 السعودية

 الرياض: 4624 491 011 966+
جدة: 6171 263 12 966+

الدمام: 1525 847 13 966+
 الجبيل: 1427 363 13 966+

ينبع: 4754 322 14 966+
www.kanoo.com

كانو للنفط والغاز
 البحرين: 8200 1773 973+

 اإلمارات
أبوظبي: 0310 494 2 971+، 4301 695 2 971+

 السعودية
 الدمام: 5219 832 13 966+

جدة: 6171 263 12 966+
 الجبيل: 3152 363 13 966+

ينبع: 4754 322 14 966+
www.kanoo.com

كانو لآلليات
 البحرين: 8201 1773 973+

 اإلمارات
 دبي: 9794 347 4 971+، 6642 315 4 971+

أبوظبي: 9000 811 2 971+
 السعودية

 الدمام: 1265 857 13 966+
 الرياض: 4624 491 011 966+

 جدة: 5625 290 12 966+
 جبيل: 3152 363 13 966+
 ينبع: 4754 322 14 966+

www.kanoo.com
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