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هدفي األول أن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا ورائًدا في العالم 
على كافـــة األصعدة، وسأعمل معكــم على تحقيـــق ذلك

ولــي العهــد، نائــب رئيس مجلس الــوزراء، وزير الدفاع 

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه اهلل

"
خــادم الحرمين الشــريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود - حفظه  اهلل

"
بالدنا تملــك قـدرات استثماريـــة ضخمــة وسنسعــى
""إلى أن تكون محرًكا القتصادنا ومورًدا إضافًيا لبالدنا
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إن أحــد أهــم أهــداف رؤيــة المملكــة 
ــة  ــة وتنمي ــن الصناع ــو توطي 2030 ه
ــد  ــة؛ بقص ــات التحويلي ــاع الصناع قط
المتاحــة  المــوارد  قيمــة  تعظيــم 
ــة  ــون المملك ــة؛ لتك ــا الغالي لمملكتن
ومنصــة  رائــدة  صناعيــة  قــوة 
ــق  ــعًيا لتحقي ــة، وس ــتية عالمي لوجس
باألهميــة  وإيمانــا  الهــدف  هــذا 
ــت  ــاع أطلق ــذا القط ــتراتيجية له االس
فــي  الكبــرى  الثالثــة  الكيانــات 
االســتثمارات  صنــدوق  المملكــة 
العامــة، وأرامكــو الســعودية، وســابك 
العديــد مــن المبــادرات واحــدة مــن 
أهمهــا هــو تأســيس الشــركة العربيــة 
الصناعيــة  لالســتثمارات  الســعودية 

)دســر(.
منــذ تأسيســها، لــم تــأل دســر جهــدًا 
االســتراتيجية  األهــداف  لتحقيــق 
التــي قامــت مــن أجلهــا، والمتمثلــة 
ــن  ــن م ــدر ممك ــى ق ــراز أقص ــي إح ف
تمكيــن وتطويــر القطــاع الصناعــي 
تنفيــذ  خــالل  مــن  المملكــة،  فــي 
العديــد مــن االســتثمارات الصناعيــة 
بالتعــاون  المســتدامة  االســتراتيجية 
مــع عــدد مــن الشــركاء العالمييــن 
التقنيــة  وتوطيــن  نقــل  بقصــد 
المنتجــات  وتأميــن  والمعرفــة 
يعــزز  بمــا  محلًيــا  االســتراتيجية 
واســتغالل  اإلمــداد،  سالســل  أمــن 
فــي  المتاحــة  الطبيعيــة  المــوارد 
المملكــة، والخفــض بقــدر اإلمــكان 
صيغتهــا  فــي  المــواد  تصديــر  مــن 
القيمــة  تعظيــم  بقصــد  األوليــة؛ 
باإلضافــة  محلًيــا.  منهــا  المضافــة 
الميــزان  علــى  اإليجابــي  التأثيــر  إلــى 
ــالل  ــالل إح ــن خ ــة م ــاري للمملك التج
قــادرة  محليــة  بمنتجــات  الــواردات 
وعالمًيــا  إقليمًيــا  المنافســة  علــى 

رفــع  فــي  كذلــك  تســهم  والتــي 
حجــم الصــادرات. كمــا تهــدف دســر 
فتــح  إلــى  اســتثماراتها  خــالل  مــن 
آفــاق اســتثمارية جديــدة للمســتثمر 
المحلــي واألجنبــي مــن خــالل تمكيــن 
اســتثمارات إضافيــة الحقــة ومكملــة 

والمصــب. المنبــع  ألنشــطة 
الصناعــات  قطــاع  وتنميــة  بنــاء  إن 
يعتمــد  اقتصــاد  أي  فــي  التحويليــة 
امتــالك  علــى  أساســي  بشــكل 
رؤيــة  وقبــل  والتقنيــة،  المعرفــة 
جــذب  يكــن  لــم   ،2030 المملكــة 
التقنيــات  لتلــك  المالكــة  الشــركات 
باألمــر الســهل. أمــا اليــوم، كنتيجــة 
الداعمــة  الحديثــة  للتنظيمــات 
ــرى  ــا ن ــد أصبحن ــي، فق ــج المحل للمنت
كبــرى  مــن  التقنيــات  تلــك  ُمــالك 
الشــركات العالميــة حريصــون علــى 
المملكــة  فــي  مشــاريعهم  بــدء 
بهــدف المحافظــة علــى حصتهــم 
رغبتهــم  الــى  باإلضافــة  الســوقية 
ــبية  ــا النس ــن المزاي ــتفادة م ــي االس ف
الجاذبـــــــة  المتنوعــة  والحوافــــــز 
والمتاحــة فــي المملكــة. فبتوفيــق 
دســر  مشــاريع  تمكنــت  اهلل،  مــن 
الحاليــة مــن جــذب اســتثمارات أجنبيــة 
ومائتــي  مليــار  قيمتهــا  تجــاوزت 
ــتخلق  ــا س ــعودي كم ــال س ــون ري ملي
2,200 وظيفــة مباشــرة  أكثــر مــن 
بحلــول عــام 2030، بنســب ســعودة 
ال تقــل عــن 45% وتصــل إلــى %90 
ونســتهدف  المشــاريع.  بعــض  فــي 
إلــى  االســتثمارات  تلــك  تضيــف  أن 
ــارب  ــا يق ــي، م ــي اإلجمال ــج المحل النات
مــن 48 مليــار ريــال ســعودي خــالل 

القادمــة. ســنة  العشــرين 
نظــرة  امتــالك  ضــرورة  نــدرك  وإذ 
إمكانــات  تتخطــى  استشــرافية 

الحاضــر، فإننــا نســعى إليجــاد الفــرص 
االســتثمارية التــي تلبــي االحتياجــات 
الصناعــي  للقطــاع  المســتقبلية 
ــى  ــنحرص عل ــا س ــة. كم ــي المملك ف
والبيئــة  الحكومــة  جوانــب  مراعــاة 
القــرارات  اتخــاذ  عنــد  والمجتمــع 
االســتثمارية وإدارة الشــركات التابعــة.

مــن  التعافــي  لفتــرة  نتطلــع  وإننــا 
الجائحــة، والتــي نعيــش أول مراحلهــا 
ســتركز  التــي  الفتــرة  وهــي  اليــوم، 
اقتنــاص  لمتابعــة  جهودهــا  دســر 
المناســبة فــي  الفــرص االســتثمارية 
الصناعيــة،  القطاعــات  مختلــف 
التــي تقــع فــي إطــار اســتراتيجيتها 
برنامــج  أهــداف  مــع  المنســجمة 
تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات 
علــى  تركيزهــا  وتعــزز  اللوجســتية، 
أطروحاتهــا  ومواءمــة  تدويــر 
االســتثمارية لالســتفادة مــن المزايــا 

للمملكــة.  التنافســية 
ختاًمــا، أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة 
والعرفــان  الشــكر  بجزيــل  ألتقــدم 
للمســاهمين  )صنــدوق االســتثمارات 
العامــة، أرامكــو الســعودية، وشــركة 
مجلــس  فــي  ولزمالئــي  ســابك(، 
المتواصــل،  دعمهــم  علــى  اإلدارة 
وتفانيهــم  القيمــة،  وتوجيهاتهــم 
الدائــم، ولجميــع أفــراد فريــق دســر 
االســتثنائي الــذي يعمــل بجــد لبنــاء 
منظومــة مــن االســتثمارات الصناعيــة 
االســتراتيجية ؛ لخلــق قصــص نجــاح 

جديــدة فــي ربــوع وطننــا الغالــي.

رسالة رئــــيس 
مجلس اإلدارة

أبونيـــان محمـد 
رئيس مجلس اإلدارة



رسالة الرئـيس 
التنفيـــــــــــذي

التــي  التحديــات  فــي ظــل اســتمرار 
علــى  كورونــا  جائحــة  فرضتهــا 
االقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف 
ــز  ــة تعزي ــع أهمي ــوم للجمي ــح الي اتض
سالســل اإلمــداد والتوريــد المحليــة 
مــا  وهــو  الصناعــي،  القطــاع  فــي 
فــي  أعينهــا  نصــب  دســر  وضعتــه 
قطــاع  لتوطيــن  عملهــا  ســبيل 
بقصــد  التحويليــــــة؛  الصناعــــــات 
المــوارد  مــن  االســتفادة  تعظيــم 
فــي  والمســاهمة  محلًيــا  المتاحــة 
قــوة  تكــون  ألن  المملكــة  تمكيــن 
صناعيــة رائــدة ، ومنصــة لوجســتية 

دوليــة.

أجــل  مــن  بجــد  نعمــل  دســر،  فــي 
التــي  الواعــدة  الصناعــات  تمكيــن 
 ،2030 المملكــة  رؤيــة  حددتهــا 
ومنهــا صناعــة الطاقــة المتجــددة، 
والدفــــاع،  الطيـــــران  المركبــات، 
ــزة  ــة واألجه ــدات، األدوي اآلالت والمع
تركيــز  وينصــب  وغيرهــا.  الطبيــة، 
ــي  ــي قطاع ــتثمار ف ــى االس ــر عل دس
والكيماويــات  الصناعيــة  المعــادن 
المتخصصــة، لمــا لهذيــن القطاعيــن 
ــد  ــل التوري ــى سالس ــر عل ــر كبي ــن أث م
مــع  الواعــدة،  الصناعــات  لتلــك 
استمـــــرار تقييــم الفرص االســتثمارية 
القطاعيــن  هذيــن   خــارج  المميــزة 
ــاد  ــى االقتص ــر عل ــر كبي ــا أث ــي له والت

المملكــة. فــي 

ــذ  ــق اهلل- من ــر -بتوفي ــت دس وتمكن
إطــالق عملياتهــا مــن إتمــام تســع 
تجــاوزت  مختلفــــــة  استثمــــارات 
قيمتهــا 10 مليــارات ريــال ســعودي. 
2021 تحديــًدا، أضافــت  وفــي عــام 
جديــدة   اســتثمارات  ثــالث  دســـــر 
ــن  ــت م ــد تمكن ــا، فق ــى محفظته إل
ــة  ــتكمال صفق ــن واس ــرام اتفاقيتي إب
اســتحواذ خارجيــة، وهــي كالتالــي:

شركــــة  مــع  األولــى  االتفاقيــة 
الكوريـــــــة  تشانغـــوون"  "سيــــا 
 seah Changwon Integrated(
Specialty Steel Co. Ltd(، نســبة 
ــي  ــريك الفن ــر 49% والش ــة دس ملكي
فــي  مصنــع  أول  إلنشــاء   %51
وشــمال  االوســط  الشــرق  منطقــة 
ــلمان  ــك س ــة المل ــي مدين ــا ف افريقي

أنابيــب  لصناعــة  )ســبارك(  للطاقــة 
غيــر  للصــدأ  مقاومــة  فوالذيــة 
seamless stainless-( الملحومــة
ويقــّدر    ،)steel pipes and tubes
لهــذا  اإلجمالــي  االســتثمار  حجــم 
مليــون   271( ريــال  مليــار  المشــروع 
ــذه  ــة له ــدرة اإلنتاجي ــل الق دوالر( تص
المنشــأة إلــى 19,000 طــن ســنوًيا 
بــدء  اهلل  بــإذن  المتوقــع  ومــن 
التصنيــع فــي الربــع الثالــث مــن عــام 

.2024

فقــد  الثانيــة،  االتفاقيــة  أمــا 
هيــوز"  "بيكــر  شــركة  مــع  كانــت 
األمريكيــة )Baker Hughes(، لبنــاء 
الكيماويــة  المــواد  إلنتــاج  منشـــأة 
المســتخدمة فــي عمليــات تصنيــع 
ــاه  ــة المي ــتخرج ومعالج ــط المس النف
ألــف   30 تبلــغ  إنتاجيــة  بطاقــة 
حجــم  يقــدر  ســنوًيا.  متــري  طــن 
ــروع  ــذا المش ــي له ــتثمار اإلجمال االس
بـــ 528 مليــون ريــال )141 مليون دوالر( 
بنســبة شــراكة بيــن شــركتي" بيكــر 
علــى  و%49   %51 و"دســر"  هيــوز" 

التوالــي.

فكانــت   االســتحواذ  صفقــة  أمــا 
دولــي  تحالــف  مــع  بالشــراكة 
جلوبــال"  "برودبيــك  مــن  كًلا  يضــم 
األخضــر"  آســيا  و"صنــدوق   )BPG(
االســتحواذ   تــم  حيــث   ،)AGF(
للتقنيــات  "دوبونــت"  شــركة  علــى 
 DuPont Clean( النظيفــة 
ــم  ــر اس ــم تغيي Technologies(، وت
للتقنيــات  "اليســنت"  إلــى  الشــركة 
 Elessent Clean( النظيفــة 
هــذه  وتعــد   ،)technologies
الصفقــة أول اســتحواذ دولــي تقــوم 
الكيمياويــات  مجــال  فــي  دســر  بــه 
حجــم  يبلــغ  حيــث  المتخصصــة، 
 527( ريــال  مليــون   1,976 الصفقــة 
دســر  حصــة  وتبلــغ  دوالر(،  مليــون 
فــي الكيــان الجديــد 43.9%. الجديــر 
بالذكــر أن الشــركة الجديــدة رائــدة 
الحفــازات  صناعــة  فــي  عالميــً 
المتطــورة  والمعــدات  الكيميائيــة 
المتخصصــة فــي تقنيــات االســتدامة 
المعــادن،  صناعــات  فــي  البيئيــة 
وتكريــر  والكيماويــات،  واألســمدة، 

. لنفــط ا

دســر  مشــاريع  خــالل  مــن  نهــدف 
ــق  ــة، وخل ــة والتقني ــل المعرف ــى نق إل
ــذا  ــات ه ــاء وبن ــة ألبن ــف النوعي الوظائ
االقتصــادي  التنــوع  ودعــم  الوطــن، 
إضافــة  المحلــي،  الناتــج  وتنميــة 
ــة،  ــتثمارات الداخليـــ ــز االس ــى تحفي إل
األجنبيــةـ  االستثمـــارات  وجلـــــب 
سالســل  وتوطيــــن  المباشـــــــرة، 
المملكــة. فــي  الصناعيــة  اإلمــداد 

ستواصــــــــل   ،2022 عــام  وفـــي 
الفــرص  عــن  البحــث  متابعــة  دســر 
ــف  ــي مختل ــبة ف ــتثمارية المناس االس
نخبــة  مــع  الصناعيــة  القطاعــات 
المحلييــن  الفنييــن  الشــركاء  مــن 
إطــار  فــي  تقــع  التــي  والدولييــن، 
مــع  المنســجمة  اســتراتيجيتها 
الصناعــة  تطويــر  برنامــج  أهــداف 
اللوجســتية،  والخدمــات  الوطنيــة 
تدويــر  علــى  تركيزهــا  وســتعزز 
االســتثمارية  رؤيتهــــا  ومواءمــــة 
التنافســية  المزايــا  مــن  لالســتفادة 

. للمملكــة

ــر  ــتثمارات دس ــز اس ــإن تركي ــه ف وعلي
ســيكون  المتوســط  المــدى  فــي 
حــول قطاعــي المعــادن الصناعيــة 
لمــا  المتخصصــة،  والكيماويــات 
كبيــر  أثــر  مــن  القطاعيــن  لهذيــن 
لتلــك  التوريـــــد  سالســــل  علــى 
وستتبـــــع  الواعــدة،  الصناعــات 
يتمثــل  واضًحــا  اســتثمارًيا  نموذًجــا 
فــي االســتثمار المشــترك جنبــً إلــى 
جنــب مــع رواد الصناعــة العالمييــن 
ــة. ــة عالي ــرات فني ــون خب ــن يملك مم

الفرصــة  هــذه  أغتنــم  وختاًمــا 
لمجلــس  الشــكر  بجزيــل  ألتقــدم 
ــم  ــى دعمه ــاهمين عل اإلدارة والمس
الماضــي،  العــام  خــالل  المتواصــل 
كمــا أشــكر فريــق دســر المميــز الــذي 
كشــموخ  شــامخة  بهمــة  يعمــل 
جبــال طويــق مــن أجــل تشــييد  هــذه 
والفريــدة  االســتراتيجية  المشــاريع 
مــن نوعهــا فــي المملكــة. وأؤكــد 
ــن  ــتفادة م ــى االس ــا عل ــي بقدرتن ثقت
الــدروس المكتســبة واغتنــام الفــرص 
العــام  ســيحملها  التــي  الجديــدة 

القــادم.

د. رائـــد بن ناصر الريس
الرئيــــــــــس التنفيـــــــــــــذي
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يعتبــر مســاهموا دســر جــزًءا أساســًيا مــن مســيرة التنميــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن خــالل دورهــم المحــوري فــي تنميــة االقتصــاد الســعودي، وتوفيــر 
ــر مســبوقة  ــرات غي ــر مــن فــرص العمــل. كمــا يتمتــع مســاهمونا بخب عــدد كبي
ــر  ــار الشــركاء العالمييــن لتطوي ــى جنــب مــع نخبــة مــن كب ــً إل فــي العمــل جنب

مشــاريع مشــتركة عالميــة المســتوى.

تحقيــق  نحــو  للعمــل  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  يســعى 
مســتهدفات رؤيــة 2030؛ كونــه المحــرك األساســي لالقتصــاد 
ــتراتيجيته  ــدوق اس ــد الصن ــث اعتم ــة. حي ــي المملك ــتثمار ف واالس
ــول  ــتهدفاته، والوص ــق مس ــي تحقي ــاهم ف ــي تس ــة الت الطموح
لمجموعــة مــن اإلنجــازات الفريــدة مــن نوعهــا علــى مســتوى 

الصناديــق الســيادية حــول العالــم.

يشــكل الصنــدوق عجلــة التحــول االقتصــادي الوطني نحــو التغيير 
ــو  ــغف نح ــعى بش ــث يس ــة، حي ــي المملك ــتدام ف ــي المس اإليجاب
ــات  ــن التقني ــي وتوطي ــاد المحل ــة لالقتص ــة التنموي ــادة النهض قي
والمعرفــة، وتوســعة محافظــه االســتثمارية مــن األصــول الدوليــة، 
تكويــن  عبــر  العالميــة  واألســواق  القطاعــات  فــي  واالســتثمار 
التــي  المبــادرات  مــن  عــدد  وإطــالق  االســتراتيجية  الشــراكات 

تســاهم فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة 2030.

الطاقــة  إنتــاج  مجــال  فــي  رائــدة  شــركة  الســعودية  أرامكــو 
العالميــة وتحســين  التجــارة  والكيماويــات تســهم فــي دعــم 

العالــم. حــول  البشــر  مــن  للمالييــن  اليوميــة  الحيــاة 

تمتلــك شــركة أرامكــو الســعودية حصتهــا فــي شــركة دســر 
مــن خــالل شــركتها التابعــة "شــركة أرامكــو الســعودية للتطويــر" 
الســعودية.  أرامكــو  لشــركة  بالكامــل  والمملوكــة  )مكاملــة( 
والتــي تديــر اســتثمارات أرامكــو الســعودية فــي مــا هــو أبعــد 
والرعايــة  البحريــة،  الصناعــات  مثــل  األساســية  عملياتهــا  مــن 
التصنيــع، وتهــدف  التمهيديــة، وشــركات  الصحيــة، والعمليــات 
المملكــة  فــي  االقتصاديــة  التنميــة  تشــجيع  إلــى   )مكاملــة( 
العربيــة الســعودية مــن خــالل االســتثمار فــي المشــاريع الصناعيــة 

الجديــدة ومشــاريع البنيــة التحتيــة.

منــذ تأســيس )ســابك( فــي عــام 1976م بموجــب مرســوم ملكي، 
أظهــرت قــدرة اســتثنائية بإنجــاز مــا عجــز عنــه اآلخــرون وفــي فتــرة 

ــية. زمنية قياس

تعــد )ســابك( مــن أكبــر الشــركات العالميــة القياديــة فــي مجــال 
الصناعــات البتروكيماويــة، وهــي شــركة مســاهمة عامــة يقــع 
ــة  ــة العربي ــة المملك ــاض عاصم ــة الري ــي مدين ــس ف ــا الرئي مركزه
مــن   %70 حالًيــا  الســعودية(  )أرامكــو  وتمتلــك  الســعودية، 
أســهمها، والنســبة الباقيــة البالغــة 30% متداولــة فــي ســوق 

الســعودية.  األســهم 

وكان نمــو الشــركة أشــبه بالمعجــزة، حيــث تديــر اآلن عملياتهــا 
ــر  ــم أكث ــول العال ــا ح ــل بمواقعه ــًدا، ويعم ــن 50 بل ــر م ــي أكث ف

مــن )32( ألــف مــن الموظفيــن الموهوبيــن والمبدعيــن.

25%

25% 50%
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المساهمون

صندوق
االستثمارات العامة 

أرامكو
السعوديــة

الشركة السعودية
للصناعات األساسية "سابك"
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األســتاذ محمد بن عبد اهلل أبونيان
رئيس مجلس اإلدارة

األســتاذ عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

األســتاذ مهند بن منصور علمدار
عضو مجلس إدارة

األســتاذ إياد بن عبدالرحمن القرعاوي
عضو مجلس إدارة

األســتاذ وليد بن عبداهلل السيف
عضو مجلس إدارة

األســتاذ عمر بن حمد الماضي
عضو مجلس إدارة

األســتاذ فيصل بن معيض البحير
عضو مجلس إدارة

األستاذ توماس كيشلير
عضو مجلس إدارة

د. ولفقانق كولبريج
عضو مجلس إدارة
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رؤيتنا

رسالتنا

أن نكون مساهمين أساسيين في تحقيق األهداف الصناعية التي حددتها رؤية المملكة 2030.

ــة  ــاريع الصناعي ــي المش ــتثمار ف ــالل االس ــن خ ــعودي م ــاد الس ــى االقتص ــوي عل ــر التنم ــم األث تعظي
االســتراتيجية والمســتدامة مــع شــركاء تقنييــن عالمييــن، وفتــح سالســل القيمــة الصناعيــة فــي 

ــة. ــوارد المملك ــن م ــر م ــة أكب ــق قيم ــة ، وخل المملك

الرؤية 
والرسالة
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ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة الصناعي ــز التنمي ــية لتعزي ــز األساس ــدى الركائ ــر إح ــد دس تع
ــتهدفة،  ــة المس ــات الصناعي ــي القطاع ــتثماراتها ف ــز اس ــر تركي ــة 2030 عب ــة المملك ــا لرؤي تحقيًق
ــا التنافســية للمملكــة فــي تنويــع مصــادر الدخــل، ورفــع القــدرة التنافســية،  مســتفيدًة مــن المزاي
الوطنــي  االقتصــاد  تهيئــة  فــي  والمســاعدة  مســتدامة،  ثــروة  إلــى  الوطنيــة  المــوارد  وتحويــل 
لمواجهــة تحديــات المســتقبل. ولتحقيــق هــذه األهــداف، تعمــل دســر علــى االســتثمار مــع أفضــل 
الشــركات الصناعيــة فــي مجالهــا -ســواء المحليــة أو العالميــة- لتطويــر منشــآت  تصنيــع جديــدة 
فــي المملكــة. كمــا تعمــل دســر أيضــً علــى االســتحواذ علــى الشــركات واألصــول لتأميــن الوصــول 
إلــى تقنيــات صناعيــة متقدمــة  مــن شــأنها أن تتيــح فرًصــا إضافيــة لالســتثمار الصناعي فــي المملكة.

الرؤية 
االستثمارية
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المحفظــــة 
االستثمارية
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جنــرال إلكتريــك الســعودية للتوربينــات المتقدمــة )GESAT( هــي مشــروٌع ُمشــَتَرك بيــن شــركتي 
دســر )55%( و"جنــرال إلكتريــك" )45%( تأســس المشــروع عــام 2017 بهــدف تصنيــع توربينــات الغــاز 

ناتهــا والحامــالت الملحقــة فــي المملكــة. عاليــة األداء ومكوِّ

ــة  ــدرات التصنيعي ــز الق ــا لتعزي ــك" مًع ــرال إلكتري ــر و"جن ــاون دس ــى تع ــراكة عل ــة الش ــصُّ اتفاقي  وتن
الســعودية عبــر زيــادة عمليــات تصنيــع مكونــات توربينــات الغــاز بشــكل خــاص، بمــا فيهــا توربينــات 
الغــاز عاليــة األداء H-class مــن "جنــرال إلكتريــك"، وتعزيــز مســتويات المرونــة والكفــاءة التشــغيلية.

ــة  ــي المملك ــاز ف ــات الغ ــى توربين ــنوي عل ــب الس ــم الطل ــة معظ ــى تلبي ــراكة إل ــذه الش ــدف ه وته
ــعوديَّة. ــة الس العربيَّ

ومنــذ عــام 2018، قامــت )GESAT( بتصديــر أكثــر مــن 120 حامــل ملحــق لتوربينــات الغــاز لدعــم 
ــغيل 7  ــي لتش ــا يكف ــاعة،؛ أي م ــي الس ــاواط ف ــي 9 جيج ــاج حوال ــي إنت ــة ف ــد الطاق ــات تولي محط
مالييــن منــزل حــول العالــم. ورغــم اإلغــالق العــام الــذي تســببت بــه جائحــة "كوفيــد- 19"، واصلــت 
)GESAT( عملياتهــا مــع الحــرص علــى ســالمة موظفيهــا والمجتمــع وتســعى الشــراكة الــى 

ــر مــن 90 وظيفــة بنســبة ســعودة تصــل إلــى %70. طــرح أكث

 F.39 ــراز ــاز ط ــي غ ــث توربين ــت بتحدي ــق، وقام ــن ملح ــل توربي ــن 60 حام ــر م ــركة أكث ــلمت الش وس
معــدة للتصديــر، كمــا اســتحوذت علــى موقــع الريــادة فــي مختلــف مجــاالت توربينــات الغــاز داخــل 

المملكــة وخارجهــا.

شركة جنيرال اليكتريك 
السعودية للتوربينات المتطورة
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 )HHI( الثقيلــة"  للصناعــات  و"هيونــداي  الســعودية"  و"أرامكــو  دســر  عــت  وقَّ  ،2019 يوليــو  فــي 
اتفاقيــًة لتأســيس الشــركة الســعودية لصناعــة المحــركات  كأول منشــأة لتصنيــع المحــركات 

البحريــة )مكيــن( فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

ويختــص المشــروع بتصنيــع محــركات الطاقــة البحريــة والكهربائيــة الثنائيــة ورباعيــة األشــواط، 
ل الســفن، والمعــدات البحريــة المســاعدة، والمولــدات الكهربائيــة،  والمضخــات البحريــة التــي تشــغِّ
وأنظمــة الدفــع. وســيتم اســتخداُم المحــركات التــي تصنعهــا المنشــأة الجديــدُة فــي دفع الســفن 

ــات الحفــر البحــري. ــة، وكمضخــات لزيــت الشــحن فــي منصَّ ــة، وتوليــد الطاقــة الكهربائيَّ التجاريَّ

ــع  ــي مطل ــة ف ــهم مالي ــتثمار أول أس ــم اس ــام 2020، وت ــر ع ــي نوفمب ــن ف ــركة مكي ــت ش تأسس
عــام 2021م. وبمجــرد أن تبــدأ مكيــن العمــل بكامــل طاقتهــا، ســتخلق أكثــر مــن 720 فرصــة 
السـعوديـــة.  العربـيـــة  الـمـمـــلكة  إلــى  التقنيــة والصناعيــة  المعرفــة  عمــل، ممــا يســهل نقــل 
ــر )مكاملــة( مــا نســبته 55% فــي حيــن تمتلــك دســر  وتمتلــك شــركة "أرامكــو الســعودية" للتطوي
ــة  ــة لمجموع ــة تابع ــة فرعي ــركة قابض ــة )ش ــة البحري ــفن والهندس ــاء الس ــا لبن ــركة كوري 15% وش

.%30 هيونــداي القابضــة( 

تقــع المنشــأة فــي مدينــة رأس الخيــر الصناعيــة بالمنطقــة الشــرقية، وتســتفيد مــن الموقــع 
ــا  ــالث، مم ــارات الث ــن الق ــة بي ــارة الدولي ــرق التج ــرق ط ــى مفت ــة عل ــتراتيجي للمملك ــي االس الجغراف
يمثــل خطــوة أخــرى فــي ســبيل تعزيــز مكانــة المملكــة كمركــز لوجســتي إقليمــي فريــد للتجــارة 

البحريــة العالميــة.

ومن المخطط أن يتم التشــغيل التجاري للمنشــأة  في الربع  األول من العام 2025.

الشركة السعودية 
لصناعة المحركات  
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بالشــراكة مــع تحالــف دولــي يضــم كل مــن )Broadpeak Global( و )Asia Green Fund(  في 
 DuPont عــام 2021 تــم االســتحواذ علــى  100% مــن حصــص شــركة دو بونــت للتقنيــات النظيفــة

وتــم تغييــر اســم الشــركة إلــى إليســنت للتقنيــات النظيفــة.

تعــد هــذه الصفقــة أول اســتحواذ دولــي تقــوم بــه دســر فــي مجــال الكيماويــات المتخصصــة 
ويبلــغ حجــم الصفقــة 527 مليــون دوالر. ومنــذ بدايتهــا مــع إنتــاج محفــز حامــض الكبريتيــك فــي 
عــام 1925، أصبحــت شــركة إليســنت للتقنيــات النظيفــة شــركة تكنولوجيــا عالميــة رائــدة فــي 

ــب. ــاز الرط ــة الغ ــات تنقي ــة، وعملي ــك، واأللكل ــض الكبريتي ــاالت حم مج

وتقــدم الشــركة مجموعــة متكاملــة مــن خدمــات وحلــول مــا بعــد البيــع، ويعمــل لديهــا أكثــر مــن 
300 موظــف فــي ثمانــي عشــرة دولــة وفــي أربــع مناطــق حــول العالــم.

وتحضــى إليســنت للتقنيــات النظيفــة بعالقــات تعــاون قويــة مــع القطاعــات الصناعية االســتراتيجية 
ــاق  ــيع نط ــن توس ــركة م ــتتمكن الش ــر، س ــع دس ــاون م ــعودية. وبالتع ــة الس ــة العربي ــي المملك ف

أعمالهــا فــي أنحــاء الشــرق األوســط والعالــم.

شركة إليسينت 
للتقنيات النظيفة 
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 المحفظــة
االسثمارية

التقرير السنوي لعام 2021 

13



ــل التعليمــي وشــركة "ســي إتــش تــي ســي"  ــع كل مــن "شــركة تطويــر" لخدمــات النق بالشــراكة م
المركبــات  الرائــدة فــي مجــال صناعــة  الشــركات  ُتعــد مــن  التــي  الصينيــة   )CHTC KINWIN(
ــر  ــركة دس ــت ش ــة، وقع ــتريات الحكومي ــي والمش ــوى المحل ــة المحت ــع هيئ ــاون م ــة، وبالتع التجاري

ــة. ــي المملك ــالت ف ــة الحاف ــع لصناع ــاء مصن ــة إلنش إتفاقي

 بقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى )3000( حافلــة ســنوًيا وبحجــم اســتثمار يبلــغ حوالــي 470 مليــون 
ــا  ــة 2030، لم ــة المملك ــع رؤي ــة م ــاريع المتوافق ــن المش ــروع م ــذا المش ــر ه ــعودي، يعتب ــال س ري
ــة  ــدة لثالث ــات جدي ــن تقني ــي توطي ــة ف ــي المملك ــه ف ــن نوع ــه األول م ــة لكون ــة خاص ــن أهمي ــه م ل
أنــواع مــن الحافــالت، وهــي حافــالت االحتــراق الداخلــي )كالحافــالت التــي تســخدم البنزيــن والديــزل(، 

والحافــالت الكهربائيــة، والحافــالت الهيدروجينيــة.

يعــد مشــروع توطيــن الحافــالت مــن المشــاريع التــي أسســتها دســر بنــاَء علــى توجهها االســتراتيجي 
ــي  ــاد المحل ــدة االقتص ــع قاع ــة وتنوي ــة الحيوي ــات الصناع ــم قطاع ــة لدع ــاريع صناعي ــذ مش لتنفي
ــة  ــتثمارات الُمكمل ــذب االس ــة، وج ــة والمعرف ــل التقني ــن، ونق ــتدامة للمواطني ــف مس ــر وظائ وتوفي

فــي سالســل اإلمــداد.

وســوف تخــدم هــذه الحافــالت المصنوعــة فــي الســعودية عــدة قطاعــات مــن أبرزهــا قطــاع الحــج 
ــي  ــروع ف ــذا المش ــاهم ه ــام، و َسُيس ــل الع ــاع النق ــى قط ــة إل ــم، باإلضاف ــاع التعلي ــرة، وقط والعم

ــن. رفــع نســبة المحتــوى المحلــي وخلــق حوالــي )400( وظيفــة مباشــرة ألبنــاء وبنــات الوط

ــع  ــع  الراب ــي الرب ــاج ف ــيبدأ اإلنت ــدة، وس ــة بج ــة الثالث ــة الصناعي ــي المدين ــروع ف ــاء  المش ــيتم إنش وس
ــام 2024. ــن الع م

شركة المركبات 
الوطنية للصناعة
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شركة سامي
فيجياك أيرو للتصنيع 

تــم تأســيس شــركة ســامي فيجيــاك أيــرو للتصنيــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي 2021 
بالشــراكة مــع الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية )SAMI( ومجموعــة "فيجــاك أيــرو" 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــة ف ــي الدق ــع عال ــأة تصني ــاء منش ــدف بن ــية، به )FIGEAC AERO( الفرنس

ــرات.  ــاكل الطائ ــات هي ــاج مكون ــعودية؛ إلنت الس

يســعى المشــروع المشــترك إلــى تطويــر قــدرات المملكــة فــي صناعــة هيــاكل الطائــرات، باإلضافــة 
وتعزيــز  المشــروع،  هــذا  مــن  كجــزٍء  للعمــل  الســعوديين  والفنييــن  المهندســين  تدريــب  إلــى 
2030، وســيكون  توطيــن صناعــات الطيــران العســكرية والمدنيــة تماشــًيا مــع رؤيــة المملكــة 
ــب  ــدن الصل ــوم( والمع ــة )األلمني ــبائك الخفيف ــز الس ــع وتجهي ــى تصني ــة عل ــات األولي ــز المنتج تركي

)التيتانيــوم( ألجــزاء الطائــرات. 

ومــن المتوقــع أن يوفــر المشــروع أكثــر مــن 100 وظيفــة مباشــرة بحلــول عــام 2030، مــع نســبة 
ســعودة تصــل إلــى  %90.

تقــع منشــأة التصنيــع ضمــن شــركة المعــدات المكملــة للطائــرات المحــدودة )AACC( فــي 
ــتفيد  ــكرية. وسيس ــات العس ــعودية للصناع ــركة الس ــل للش ــة بالكام ــركة مملوك ــي ش ــدة؛ وه ج
المشــروع مــن تكامــل عمليــات اإلنتــاج والقــدرات التــي توفرهــا شــركة المعــدات المكملــة للطائــرات 
المحــدودة وبالتعــاون مــع )FIGEAC AERO( الفرنســية، تــم اختيــار العديــد مــن األجــزاء المصنعــة 

ــا . فــي المنشــأة الســتخدامها مــع مصنعــي المعــدات األصليــة عالمًي
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مشــروع ســيا جلوبــال  هــو شــراكة اســتراتيجيه بيــن شــركة "ســيا" الكوريــة وشــركة دسروباســتثمار 
ــة  ــي منطق ــع ف ــاء أول مصن ــم إنش ــون دوالر(  ت ــعودي )271 ملي ــال س ــون ري ــى 1013.3 ملي ــل إل يص
ــب  ــة أنابي ــبارك(؛ لصناع ــة )س ــلمان للطاق ــك س ــة المل ــي مدين ــا ف ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس الش
فوالذيــة غيــر قابلــة للصــدأ وغيــر ملحومــة  بأحجــام تتــراوح بيــن 3 - 10 بوصــة، وتتميــز بقدرتهــا علــى 

تحمــل الضغــط العالــي، ومقاومــة الصــدأ وعمرهــا االفتراضــي أطــول مقارنــة باألنانبيــب األخــرى.

تكمــن أهميــة المشــروع فــي اســتقطاب خبــرات عالميــة وتوطيــن صناعــة هــذه األنابيــب التــي 
تســتخدم فــي عــدة قطاعــات فــي المملكــة، وأهمهــا قطــاع النفــط والغــاز وقطــاع البتروكيماويات 

وقطــاع الميــاه باإلضافــة لعــدد مــن القطاعــات الواعــدة األخــرى فــي المملكــة.

كمــا ســينتج عــن هــذه الشــراكة  نقــل وتوطيــن المعرفــة الصناعيــة وخلــق فــرص وظيفيــة بمجمــوع 
240 فرصــة مباشــرة مســتدامة ألبنــاء وبنــات المملكــة وخفــض االعتمــاد علــى الــواردات للقطاعــات 

األساســية فــي المملكــة.

من المتوقع بدء التشــغيل التجاري للمنشــأة في نهاية  عام 2024.

مشروع سيا جلوبال 
ام اس اس

الشركاء

 المحفظــة
االسثمارية

التقرير السنوي لعام 2021 

16



ــة  ــر اتفاقي ــركة دس ــت ش ــة )Baker Hughes(، وّقع ــوز" األمريكي ــر هي ــركة "بيك ــع ش ــراكة م بالش
لبنــاء منشــأة صناعيــة باســتثمار يبلــغ 528.8 مليــون ريــال )141 دوالر( وبطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 30 ألــف 
طــن متــري ســنوًيا، إلنتــاج المــواد الكيمياويــة المســتخدمة فــي عمليــات تصنيــع النفــط المســتخرج 
ومعالجــة الميــاه، حيــث ســيكون المشــروع أحــد أول المشــاريع فــي المملكــة التــي ســتقدم تقنيــة 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــن نوعه ــى م ــر األول ــات تعتب ــاج منتج ــي، النت ــل الكيميائ التفاع
بأســعار تنافســية وجــودة عاليــة لخدمــة منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا وتلبيــة احتيــاج 

الســوق المحلــي عــن طريــق إحــالل الــواردات.

لتنفيــذ هــذا المشــروع قامــت دســر باالســتثمار فــي شــركة "بيكــر بيترواليــت" الســعودية، وتوســيع 
نطــاق عملهــا مــن خلــط المــواد الــى الصناعــة المتكاملــة عــن طريــق توطيــن صناعــة التفاعــل 

الكيميائــي.

العربيــة  المملكــة  فــي  المتاحــة  البتروكيماويــة  المــوارد  مــن  االنتفــاع  فــي  ذلــك  وسيســاهم 
النفــط والغــاز، والشــركات  لتلبيــة طلــب واحتيــاج شــركات  الزمنيــة  المــدة  الســعودية، وتقليــل 
ــق 60   ــة وخل ــل المعرف ــى نق ــة إل ــاورة باإلضاف ــدول المج ــة وال ــي المملك ــا ف ــة وغيره البتروكيماوي

فــرص وظيفيــة مباشــرة.

من المتوقع بدء التشــغيل التجاري للمنشــأة في الربع الرابع عام 2022م.

مشروع صناعة كيماويات حقول النفط 
ومعالجة المياه

الشركاء

 المحفظــة
االسثمارية
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وقعــت شــركة دســر وشــركة "دوســان" للصناعــات الثقيلــة واإلنشــاءات المحــدودة وشــركة أرامكــو 
ــركة  ــيس  ش ــراكة لتأس ــة ش ــو 2020 اتفاقي ــي يولي ــعودية( ف ــادكو الس ــر )س ــعودية للتطوي الس
طويــق للصــب والطــرق فــي رأس الخيــر فــي المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية 

باســتثمار يبلــغ 940 مليــون دوالر.

ــب  ــرق  بالقال ــة والط ــب الرملي ــب بالقوال ــات الص ــى عملي ــاج عل ــات اإلنت ــي عملي ــأة ف ــد المنش وتعتم
ــنوًيا،  ــن س ــف ط ــاج 60 أل ــى إنت ــأة إل ــدف المنش ــي، وته ــغيل اآلل ــات التش ــب عملي ــى جان ــوح، إل المفت
تســتخدم معظمهــا لتزويــد المصنعيــن المحلييــن والعالمييــن فــي قطاعــات عــدة بمــا فيهــا 
قطــاع النفــط والغــاز وغيرهــا مــن الصناعــات الهندســية والمعــدات الصناعيــة مثــل الصمامــات 
والمضخــات والضواغــط ورؤوس اآلبــار ووصــالت األنابيــب، والمبــادالت الحراريــة عــالوًة علــى ذلــك، 
ــري  ــاع البح ــة القط ــن خدم ــاًل ع ــر، فض ــدات الحف ــارات ومع ــترك الحف ــروع المش ــذا المش ــيوفر ه س

وقطــاع المحــركات.

ومــن المتوقــع أن يعتمــد هــذا المشــروع علــى توطيــن الخبــرات المحليــة فــي العديد مــن تخصصات 
ــم  ــي دع ــاهم ف ــي سيس ــرة، وبالتال ــة مباش ــو 1400 وظيف ــيوفر نح ــودة، وس ــة الج ــع عالي التصني

تحقيــق أهــداف التوطيــن التــي حددتهــا خطــط ومبــادرات زيــادة المحتــوى المحلــي.

من المتوقع بدء التشــغيل التجاري للمنشــأة في الربع األول عام 2025.

شركة طويق للصب 
والطرق ذ.م.م

الشركاء

 المحفظــة
االسثمارية
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استثمارات صناعية
لقيمــــة أكبــــر




