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الملك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود، حفظه اهلل

خــادم الحرمين الشــريفين

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولــي العهــد، نائــب رئيس مجلس الــوزراء، وزير الدفاع
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

لم تأُل ُدســر جهدًا إلثراء المشهد 
الصناعي فــي المملكة وتدعيم ركائز 

االقتصاد المحلي.

محمــد بن عبد اهلل أبونيان
رئيس مجلس اإلدارة

ُة، خالل عام  ُة الســعوديَّ لقــد حققت المملكُة العربيَّ
2019م، تقدمــًا ملحوظًا في ســعَيها لتحقيق رؤيتها 

الرامية ِلبناء اقتصاد متنوع ومزدهر. وعملت ُدســر 
منذ تأسيســها على أن تكون مســاهمًا رئيسّيًا في 

هذه الرؤيــة؛ فمنذ انطالقتها عام 2017م، لم تأُل 
ُدسر جهدًا إلثراء المشــهد الصناعّي في المملكة 

وتدعيم ركائز اقتصادنا بما يتماشــى مع "رؤية 
."2030 المملكة 

ســت ُدســر جهودها، من خالل فريق عملها  فقد كرَّ
المميــز والمتخصص، في هيكلة وتنفيذ اســتثمارات 

نوعية تسعى لتأســيس مشاريع صناعات تحويلية 
استراتيجية بهدف المســاهمة في تميكن القطاع 

الخاص، وتفعيل نقــل وتوطين التقنية، وخلق 
الوظائف المســتدامة ألبناء وبنات الوطن، والمساهمة 

الفعالة في الناتــج المحلي للمملكة. 

ونعتزم، بعون اهلل، مواصلَة مشــوارنا وإقامة المزيد 
ة استنادًا إلى نهجنا األساسّي  من الشــراكات النوعيَّ

المتمثــل في تحقيــق قيمٍة مضافٍة لالقتصاد المحلّي، 
وبناء عالقات متميزة مع شــركائنا، واإلقدام على 

االســتثمار في الصناعات التحويلية في القطاعات 
المستهدفة في اســتراتيجية ُدسر الحالية وهي 

المعادن الصناعيــة، والكيماويات المتخصصة، صناعة 
الســيارات، والطاقة. ويأتي ذلك انطالقًا من إيماننا 

بأن تلك القطاعات ســيكون لها األثر األكبر في دعم 
وتمكين الصناعــات التحويلية في المملكة.

خالل عام 2019م، تمكنت ُدســر - بحمد اهلل - 
من إضافة اســتثمار جديد إلــى محفظتها، وذلك 

بالمســاهمة في تأســيس "الشركة السعوديَّة 
كات" )SEMCO( ضمن إطار مشــروٍع  لتصنيع المحرِّ

ُمشــَترك مع شــركة هيونداي للصناعات الثقيلة 
)HHI(، وأرامكو الســعودية، لتصنيع محطات 

ة األشــواط  ة ورباعيَّ ة ثنائيَّ الطاقــة البحريَّة والكهربائيَّ
والمضخات البحريَّة. وســيتم اســتخداُم منتجات هذه 

المنشــأِة في دفع الســفن التجاريَّة، وتوليد الطاقة 
ــة، وإعداد مضخات زيت الشــحن في  الكهربائيَّ

ــات الحفر البحري. وبهذا يكون هذا االســتثمار  منصَّ
الثاني لُدســر بعد الشــراكة المميزة التي أقامتها مع 

شــركة جنرال إلكتريك في مجــال صناعة توربينات 
توليــد الطاقة الغازية.

 ورغم حداثِة عهدها، تطورت ُدســر بدرجٍة كبيرٍة 
منذ تأسيســها، وباتت تتمتع اليوم بنموذٍج تشــغيليٍّ 

قــويٍّ وفريٍد مــن نوعه؛ فهي تمتلك أبرز مؤهالت 
ــع بإدارٍة ذات درايٍة وخبرٍة وفهم عميق  النجــاح وتتمتَّ

ة، إلى جانب الدعم  وواسع لالســتثمارات الصناعيَّ
الكبير الذي تحظى به من ِقَبل ثالثة مســاهمين 

عالميين بارزين هم: صندوق االســتثمارات العامة، 
وشــركة أرامكو السعوديَّة، والشركة السعوديَّة 

ة "سابك". للصناعات األساسيَّ

وعلى الرغم من التحديات التي يشــهدها العالم 
علــى صعيــد االقتصاد الدولي بعد تداعيات أزمة وباء 

كوفيــد-19، إال أننــا عازمون على المضي ُقدمًا في 
تنفيذ رســالة الشــركة وتحقيق رؤيتها في ظل الدعم 
منقطــع النظير من قيــادة دولتنا الحكيمة. فاألحداث 
األخيــرة أثبتت للجميــع أهمية تحقيق االكتفاء الذاتي 

لضمان اســتقرار االمدادات الحيوية، كما أن هذه 
الجائحة اوجــدت العديد من التحديات في بيئة 

األعمــال إال أنهــا في ذات الوقت خلقت العديد من 
الفرص والتي ســنعمل على دراستها واقتناصها 

بوعي ودراية وتنســيق عالي مع جميع شركائنا.

في الختام، أودُّ أن ُأعرب عن خالص شــكري 
ة  وتقديري للقيادة الرشــيدة في المملكة العربيَّ
الســعوديَّة على ما توليه للمستثمرين -بشكل 

عام- ولمســتثمري القطاع الصناعي بشكل خاص 
مــن اهتمام ورعايــة، فما حزمة الحوافز والدعم التي 

أعلــن عنهــا في الربع األول من عام 2020م إال خير 
دليٍل على الرعايــة واالهتمام الذي توليه الحكومة 

للمســتثمرين، باإلضافة إلى كونه شــاهدًا على جاذبية 
البيئة االســتثمارية في المملكة. والشكر موصول 

أيضًا لمســاهمي ُدســر على دعمهم المتواصل، كما 
أشــكر زمالئي في مجلس اإلدارة وجميع العاملين 

الذي قدمــوا جهدًا مميزًا في عام 2019م. وأتطلَّع 
مــن الجميع إلى مواصلة مســيرتنا معًا وتحقيق 

المزيــد من النجاحات خالل عام 2020م بإذن اهلل.

واهلل ولي التوفيق،،
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رسالة الرئيس التنفيذي

منذ تدشين ُدسر في العام 2017م، حرص 
مساهموها ومجلس إدارتها على توفير الركائز 

األساسية لضمان نجاح هذه الشركة الفتية التي 
حملت على عاتقها مهمة مفصلية، وهي تطوير 
قطاع الصناعات التحويلية في المملكة، القطاع 

الذي يعد عنق زجاجة لخطط توطين سالسل 
القيمة في كثير من الصناعات الهامة والحيوية.

خالل العام 2019م، بذلنا جهدًا كبيرًا على كافة 
المستويات في ُدسر لضمان تكامل استراتيجيتنا 

وأهدافنا مع رؤية المملكة 2030، واعتماد 
منهجية عمل مبنية على أفضل الممارسات في 

مجال االستثمار الصناعي إقليميًا وعالميُا. هذا 
ما جعل ُدسر اليوم في موقع متقدم ومهيئ 

ن  للقيام بدور المستثمر االستراتيجي الُمَمكِّ
لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة.

إن نقاط قوتنا األساسية تتمثل بنهجنا في 
االستثمار طويل األمد، وكوادرنا البشرية عالية 
التأهيل، وحجم محفظتنا، وشبكة شراكاتنا 

العالمية التي يعززها قوة وحجم مساهمينا. 
فعالية هذه القدرات تكمن في تركيزها على 

مهمة محددة تتمثل في تنفيذ استثمارات 
لقطاع الصناعات التحولية ذات قيمة مضافة 

عالية ومستدامة، وهي قطاع المعادن الصناعية 
المختلفة مثل الحديد واأللومنيوم والتيتانيوم، 

وقطاع الكيماويات المتخصصة، باإلضافة إلى 
قطاع صناعة السيارات، وقطاع الطاقة. وبتوظيف 

تلك القدرات الفريدة نساهم في دعم الجهود 
المحلية لبناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع 

االقتصاد العالمي.

عملنا خالل العام المنصرم على تعزيز العمليات 
التشغيلية وإعادة هيكلة نشاط الحوكمة داخل 

الشركة. فتم تأسيس قسم جديد ومتكامل إلدارة 
المخاطر المؤسسية وتعزيز االلتزام، وسيلعب هذا 
القسم دورًا محوريًا في إدارة المخاطر التشغيلية 

واالستثمارية التي تتعرض لها ُدسر باإلضافة إلى 
رفع مستوى االلتزام باألنظمة الخارجية والسياسات 

الداخلية للشركة.

كما ركزنا خالل 2019م على االستثمار في بناء 
وتعزيز قدراتنا البشرية المتميزة، وذلك من خالل 

إطالق مجموعة من المبادرات االستراتيجية لتعزيز 
بيئة العمل وجاذبية ُدسر للكفاءات الوطنية 

المتطلعة لفرصة وظيفية تجمع بين القدرة على 
تنمية المهارات والجدارات من جهة، واالستمتاع 

باإلنجاز والشعور بالتقدير من جهة أخرى.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها 
االقتصاد اإلقليمي والعالمي في ظل انتشار وباء 

كورونا )كوفيد-19(، إال أن فريق ُدسر يعمل بشكل 

دؤوب وهمة عالية على رفع درجة التأهب اإلداري 
ودراسة المخاطر االستثمارية والتشغيلية، وإعادة 
ترتيب األولويات إليجاد وانتهاز الفرص االستثمارية 

المالئمة في المناخ االقتصادي الحالي.

سنواصل بعون اهلل في المرحلة المقبلة االستثمار 
مع شركائنا في الداخل والخارج لتمكين وتطوير 

قطاعات المعادن الصناعية والكيماويات 
المتخصصة والسيارات والطاقة بما يسهم في 
تحقيق األهداف الصناعية التي رسمت معالمها 

"رؤية 2030"، ووضع أطرها "برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجستية". وسنستمر في 

سعينا الدؤوب لخلق كيانات صناعية تدعم 
االقتصاد الوطني، وتوفر فرصًا استثماريًة واعدة، 

تخلق آالف الوظائف النوعية المستدامة.

ختامًا أود أن أؤكد بأن نجاحنا في القيام بالمهمة 
الموكلة إلينا لم يكن ليتحقق لوال التوجيهات 
السديدة لمجلس اإلدارة، ومساهمينا، وجهود 

وقدرات موظفينا الذين أتقدم لهم بجزيل الشكر 
والتقدير على التزامهم المستمر بتحقيق رؤية ُدسر 

وتفعيل مساهمتها في االقتصاد الوطني.

واهلل ولي التوفيق،،

سنســتمر في ســعينا الدؤوب لخلق كيانات 
صناعيــة تدعم االقتصاد الوطني.

د. رائــد بن ناصر الريس
التنفيذي الرئيس 
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حقل خريص النفطي

المساهمون
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المساهمون

حول مساهمي ُدسر
لون جزءًا  منذ عدة عقود، ومســاهمو ُدسر يشكِّ

أ من مســيرة التصنيــع في المملكة العربية  ال يتجزَّ
الســعودية من خالل دورهم المحورّي في 

تنمية االقتصاد الســعودّي وتوفير عدٍد كبير من 
فرص العمل؛ حيث يمتلك مســاهمونا خبرات غير 

مســبوقة في العمل جنبًا إلى جنب مع نخبة من 

كبار الشــركاء العالميين لتطوير مشــاريع مشتركة 
عالمية المســتوى. كما يقدم المساهمون 

المؤسســون قيمًة اســتثنائيًة للشركة تتجاوز القوة 
الماليــة، وذلك عبر توفير الخبرة والتجربة وشــبكات 
العالقة بما يضمن لُدســر األســبقية في مساعيها 

لدعم أهداف التنميــة والتنويع في المملكة 
السعوديَّة. ة  العربيَّ

صندوق االستثمارات العامة 
يمتد تاريُخ صندوق االستثمارات العامة في المملكة 

إلى أكثر من 48 عاًما ظل طيلتها رافدًا اقتصادّيًا رائدًا 
وُمساِهمًا في تطوير العديد من الكيانات االستثماريَّة 

ة؛ فقد ساهم في تأسيس عدٍد من كبريات  الوطنيَّ
الشركات في المملكة منذ تأسيسه في عام 1971م 
. كما ساهم على مرِّ السنين  بموجب مرسوٍم َمَلكيٍّ
في تمويل العديد من المشاريع والشركات الحيويَّة 

مًا الدعم المالي للمشاريع  والمشاَركة فيها، مقدِّ
ة لالقتصاد الوطنّي. ويهدف  ذات األهمية االستراتيجيَّ
صندوق االستثمارات العامة ألن يصبح واحدًا من أكبر 

صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا. 
ولتحقيق ذلك، يعمل الصندوق على بناء محفظة 

ة المستوى من خالل  استثمارات متنوعة وعالميَّ
اغتنام الفرص االستثمارية الجذابة وطويلة األمد على 

الصعيدين المحلي والدولي.

منذ عدة عقود، ومســاهمو "دسر" يشكلون 
جزءًا ال يتجزأ من مســيرة التصنيع في 

المملكة العربية الســعودية.

*25%

50%

25%

 الشــركة السعودية للصناعات 
األساسية "سابك"

ُتصنَّف "الشركة الســعودية للصناعات األساسية" 
ة العاملة  )ســابك( من بين كبريات الشــركات العالميَّ

في مجال البتروكيماويات. وهي شــركٌة مساهمٌة 
عامٌة يقع مركُزها الرئيســي في مدينة الرياض 
ة الســعوديَّة، ويمتلك صندوق  بالمملكة العربيَّ

االســتثمارات العامة %70 من أسهم "سابك". في 
حيــن يمتلك مواطنــو المملكة ودول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى النســبة الباقية البالغة %30. وفي 
العام 2019م أبرمت أرامكو الســعودية وصندوق 
االســتثمارات العامة اتفاقية لشراء ما نسبته 70% 

من أسهم "ســابك". ويذكر بأن "سابك" تأسست في 
، وهي تدير  عام 1976م بموجب مرســوٍم َمَلكيٍّ

اليــوم عملياتها فــي أكثر من 50 دولة ويعمل لديها 
أكثــر من 35 ألــف موظف حول العالم من الموظفين 
الموهوبين. والمهمة ذات األولوية لســابك هي توفير 
منتجــات عاليــة الجودة وخدمات من الطراز األول من 
خالل االبتكار واكتســاب الخبرات واالمتياز التشغيلي 

مــع المحافظة على تقديم قيمة مضافة للشــركاء.

أرامكو السعودية*
أرامكو السعودية هي شركة النفط الوطنية 

المملوكة للمملكة العربية السعودية؛ وهي شركٌة 
عالميٌة متكاملٌة للنفط والكيميائيات، وقد أصبحت 

خالل تاريخها الممتد لثمانين عامًا شركًة عالميًة 
رائدًة في مجال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية 
وإنتاجها وتكريرها وتوزيعها وشحنها وتسويقها، 
فضاًل عن كونها أكبر مصدر للنفط الخام وسوائل 

الغاز الطبيعي في العالم. وفي عام 2019م 
قامت الشركة بطرح ما نسبته %1.5 من أسهمها 
لالكتتاب العام لتغدو أضخم شركة في العالم 

بقيمة سوقية فاقت 2 تريليون دوالر أمريكي. وتتمتع 
أرامكو السعودية بأضخم بنية تحتية للنفط والغاز 

في القطاع، من حيث حجم اإلنتاج وموثوقية 
التشغيل والتقدم التقني. كما أن منشآت الشركة 
وموظفيها القائمين على تشغيلها يجعالن منها 

أكبر شركة للطاقة في العالم.

*  شــركة أرامكو الســعودية للتطوير )ســادكو(، وهي شــركة تابعة ومملوكة بالكامل ألرامكو الســعودية، تملك حصة بنسبة %25 في "دسر". *  شــركة أرامكو الســعودية للتطوير )ســادكو(، وهي شــركة تابعة ومملوكة بالكامل ألرامكو الســعودية، تملك حصة بنسبة %25 في "دسر".
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أعضاء مجلس اإلدارة

األســتاذ عبداهلل بن محمد الكبريش 
عضو

األســتاذ هشام بن محمد عطار 
عضو

المهنــدس تركي بن محمد الماضي 
عضو

األستاذ ديفيد بارثولوميو 
عضو

األســتاذ فهد بن أحمد السماري 
عضو

األســتاذ محمد بن عبد اهلل أبونيان 
رئيس المجلس

المهنــدس وليــد بن عبدالمجيد أبو خالد 
عضو

المهندس فؤاد موسى 
عضو

األســتاذ وليد بن عبداهلل السيف 
عضو

الريــاض، العاصمة والمركز المالي للمملكة العربية الســعودية 
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الرسالة والقيم

مكتب ُدســر الجديد، واجهة الرياض

من خالل نهجنا االستثماري الفاعل تعمل ُدسر مع 
شركائها وفق معايير حوكمة عالية على تنفيذ 

مشاريع صناعية استراتيجية تسهم في تسريع وتيرة 
توطين سالسل اإلمداد في قطاعات صناعية حيوية 

متعددة أبرزها صناعة المعادن الصناعية، والكيماويات 
المتخصصة، وصناعة السيارات، وقطاع الطاقة، وغير 
ذلك من الصناعات التي تسعى من خاللها ُدسر إلى 

خلق فرص وظيفية مستدامة ألبناء وبنات الوطن، ونقل 
وتوطين التقنية والمعرفة، باإلضافة إلى رفع مساهمة 

القطاع الصناعي في الناتج المحلي للمملكة تماشيًا 
مع أهداف رؤية 2030 الساعية إلى تنويع قاعدة 

االقتصاد المحلي. 

ِقَيُمنارسالة ُدسر

الشراكةالتميز

االحترامالعدالة
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يومًا بعد يوم بدأت ُدســر بأخذ 
مكانٍة استراتيجيٍة في المشهد 

الصناعي في المملكة، كونها 
تلعب دور المستثمر الصناعي 

االستراتيجي طويل األمد والساعي 
لتحقيق أهداف "رؤية 2030" 
الطموحة، معتمدًة بعد اهلل 

على دعم المساهمين أصحاب 
سات  المصلحة من المؤسَّ

ة ذات العالقة. الحكوميَّ

تهدف الشركُة لتطوير مشاريع 
صناعية تســاهم في نمو االقتصاد 

السعودي وتنويع القاعدة الصناعية 
للمملكة. وتشمل فلسفُتنا 

االستثمارية تطويَر قدراٍت صناعية 
مستدامة مع التزامنا بالمبادئ 

التجاريــة الصارمة في أربعة قطاعات 
صناعية رئيسية هي: المعادن 

الصناعية، والكيماويات المتخصصة، 
وصناعة السيارات، والطاقة. ومن 

خالل االستثمار في هذه القطاعات 
وتعزيز قدراتنا التقنية، نتطلع 

في ُدسر إلى تأسيس شركات 
ة  تدعم تطوير المنظومة الصناعيَّ

واالستفادة من المزايا التنافسية 
ة للمملكة. كما نسعى  الرئيسيَّ

إلى تســهيل تبادل المعرفة، وتزويد 
القوى العاملة المحلية بالمهارات 

ة، وخلق فرص عمل  العالميَّ
مستدامة وعالية الجودة، وتحفيز 

االبتــكار والبحث، وتوفير قيمة مجزية 
لمساهمينا.

الرؤية االستثمارية 
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الرؤية 
االستثمارية 
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قطاعات 
التركيز 

المملكة العربية الســعودية
قلب العالم العربي واإلســالمي

قوة استثمارية 
المحــور الذي يربط ثالث قارات
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قطاعات التركيز 

المعادن 
الصناعية

تنعم المملكة بوفرة من المعادن 
والفلزات تمكنها من ريادة تطوير 

سالسل اإلمداد التنافسية التي 
تخدم العديد من الصناعات 

المتقدمة. وبناًء على استراتيجية 
التعدين المحلي المتبعة في 

المملكة، تهدف ُدسر إلى االرتكاز 
على القدرات المحلية وسد فجوات 

الطلب، وخلق مزايا تنافسية، 
وتمكين القطاعات االستراتيجية 

في مجاالت المعادن المتخصصة 
والمعادن األساسية. وينصب تركيز 

سلسلة اإلمداد على عمليات 
االستخراج المتوسط والمتدفق 

والثانوي واستعادة المعادن، 

بهدف توطين ودمج االستثمارات 
المستهدفة في سلسلة التوريد 

العالمية وتقديم التقنيات والقدرات 
الرائدة لدعم رؤية 2030 في تنويع 

قطاع الصناعة المحلي.  بتركيزها 
على التيتانيوم واأللمونيوم والفوالذ 

الخاص والزنك والنحاس ومحفزات 
المزج المعدني، تلعب ُدسر دورًا 

محوريًا في تطوير صناعات عالية 
القيمة ومستدامة على المدى 
الطويل مثل الطيران، والطاقة 

التقليدية، ومصادر الطاقة المتجددة، 
والمركبات والنفط والغاز وغيرها.
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قطاعات التركيز 
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الكيماويات 
المتخصصة 

ُيعَتَبر قطاُع الكيماويات المتخصصة 
من القطاعات الضخمة التي 

دٍة.  تنطوي على سلسلِة إمداد معقَّ
وتسعى ُدسر في هذا القطاع إلى 

االستثمار في المنظفات، والمواد 
ذات النشاط السطحي، وإضافات 

البولمير ومعالجته، ومنتجات الطالء 
ب  والمواد الالصقة وموانع التسرُّ

واللدائن. وتهدف هذه االستثمارات 
إلى مواكبة الطلب في قطاعاٍت 
عدة مثل اإللكترونيات، والطائرات، 

والرعاية الصحية، والتغليف، والبناء، 
واألدوية.

وتنظر ُدسر حاليًا في التسهيالت 
الراهنة ضمن سلسلة اإلمداد 

الستكشاف أوجه التكامل 
المحتملة بين مختلف الكيماويات 
المتخصصة، وتقييم فرص إنشاء 

تجمعات صناعية، باإلضافة إلى بحث 
ُسبل التعاون مع القطاع الخاص 

لالستفادة من اإلمكانات المحلية 
وتوسيع عروض سلسلة اإلمداد في 

هذا القطاع الحيوي بالمملكة.
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قطاعات التركيز 
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صناعة 
السيارات

تماشيًا مع رؤية المملكة في 
توجهها لتطوير القدرات المحلية 

ز ُدسر في  لتصنيع السيارات، ُتركِّ
المرحلة األولى على االستثمار 

مع شركاءها لتصنيع المركبات 
ذات األغراض الخاصة، والحافالت، 

والشاحنات، وعربات النقل الصغيرة، 
وتوطين مصنعي المعدات األصلية 

OEMs، باإلضافة إلى االمتدادات 
ة لقطاعات التوريد على  الفرعيَّ

اختالفها. كما تسعى أيضًا 
لالستفادة من الفرص المتاحة، عبر 

سلسلة اإلمداد في قطاع السيارات 

بالمملكة، من خالل االستثمار في 
الجوانب التصنيعية وغير التصنيعية 

على حٍد سواء، والموازنة بين التقنيات 
التقليدية والجديدة. ومن جهة أخرى، 

ُتركز الشركة على المواد األولية، 
وقطع الغيار واألنظمة، وتطوير 

التطبيقات في السيارات الخاصة 
والحافالت والمركبات ذات األغراض 

الخاصة؛ وتتبنَّى في سبيل تحقيق 
ذلك كلِّه خطًة استثماريًة متعددة 

المراحل تهدف لتمكين قطاع 
السيارات على المدى الطويل.
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قطاعات التركيز 
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الطاقة
تمتلك المملكة العربية السعودية 

واحدة من أكبر سعات توليد 
الطاقة التقليدية في العالم 

تناهز 77 جيجاوات تقريبًا، وأكدت 
مؤخرًا التزامها بتنمية هذه السعة 

لتصل إلى أكثر من 115 جيجاوات 
عبر التوليد التقليدي بحلول عام 

2030. وتعتبر توربينات الغاز الثقيلة 
من أهم وحدات إنتاج الطاقة 

واألكثر استخدامًا في المملكة 
العربية السعودية. وتستثمر ُدسر 

في تصنيع مكونات هذه التوربينات 
وتجميعها واختبارها وصيانتها.

وتستهدف ُدسر تطوير إمكانيات 
التصنيع والخدمات عبر استثمارات 

استراتيجية على مختلف مراحل 
سلسلة اإلمداد والصيانة وتصنيع 

المكونات، حيث تشكل استراتيجيتها 
تكاماًل تقدميًا وعاماًل مؤثرًا في 

عملية خلق القيمة المضافة داخل 
المملكة.
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المحفظة 
االستثمارية

مصنع جيسات، الدمام
من اليســار الى اليمين: المهندســة فاطمة االبراهيم، اخصائية المواد والتخطيط واالنتاج، 

أحمــد العبدالعزيــز، امين المخزن، المهندس ابراهيم الشــواعير، قائد العمليات
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المحفظة االستثمارية

شركاؤنا مشاريعنا 
المشتركة

جنرال إلكتريك الســعودية للتوربينات 
المتقدمة 

"جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" 
هي مشروٌع ُمشَتَرك بين شركتي ُدسر و"جنرال 

إلكتريك" لتصنيع توربينات الغاز عالية األداء 
ناتها في المملكة، وذلك بهدف تلبية الطلب  ومكوِّ

ة في المملكة  المتزايد على الطاقة الكهربائيَّ
ة السعوديَّة. تهدف هذه الشراكة، التي  العربيَّ
تأسست في يونيو 2017م  إلى تلبية معظم 

الطلب السنوي على توربينات الغاز في المملكة 
ة السعوديَّة. وتنصُّ اتفاقية الشراكة على  العربيَّ

تعاون ُدسر و"جنرال إلكتريك" معًا لتعزيز القدرات 
التصنيعية السعودية عبر زيادة عمليات تصنيع 
مكونات توربينات الغاز بشكل خاص، بما فيها 

توربينات الغاز عالية األداء H-class من "جنرال 
إلكتريك"، وتعزيز مستويات المرونة والكفاءة 

الـتـشـغـيـلـيـة.

الشركة الســعودية لتصنيع المحركات 
)سيمكو(

عت ُدسر و"أرامكو السعودية"  في يوليو 2019م، وقَّ
و"هيونداي للصناعات الثقيلة" )HHI( اتفاقيًة 

لتأسيس أول منشأة لتصنيع المحركات البحرية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

ويختص المشروع بتصنيع محطات الطاقة البحرية 
والكهربائية الثنائية ورباعية األشواط، والمضخات 

ل السفن، والمعدات البحرية  البحرية التي تشغِّ
المساعدة، والمولدات الكهربائية، وأنظمة الدفع. 

وسيتم استخداُم المحركات التي تصنعها المنشأُة 
الجديدُة في دفع السفن التجاريَّة، وتوليد الطاقة 
ات  ة، وكمضخاٍت لزيت الشحن في منصَّ الكهربائيَّ

الحفر البحري. وتقع المنشأُة في مدينة رأس الخير 
الصناعية بالمنطقة الشرقية، وتستفيد من الموقع 
الجغرافي االستراتيجي للمملكة على مفترق طرق 
التجارة الدولية بين القارات الثالث، مما يمثل خطوًة 

أخرى في سبيل تعزيز مكانة المملكة كمركٍز 
ة.  لوجستيٍّ إقليميٍّ فريٍد للتجارة البحريَّة العالميَّ

ع أن يخلق المشروُع أكثر من 720  ومن الُمتوقَّ
وظيفًة، وسيشجع نقل المعرفة والدراية الصناعية 

إلى المملكة العربية السعودية. وتمتلك "شركة 
أرامكو السعودية للتطوير" )سادكو( السعودية 

ما نسبته %55، في حين تمتلك ُدسر %15، وشركة 
كوريا لبناء السفن و الهندسة البحرية )شركة قابضة 

فرعية تابعة لمجموعة هيونداي القابضة للصناعات 
الثقيلة( النسبة الباقية التي تبلغ 30%.

شــركة هيونداي للصناعات الثقيلة
تأسست شركة هيونداي للصناعات الثقيلة )HHI( عام 

1972م في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية، وُتَعدُّ اليوم 
أضخم شركات بناء السفن في العالم.

جنرال إلكتريك
شركة صناعية وتكنولوجية أمريكية ضخمة متعددة 

الجنسيات تحظى بمكانٍة عالميٍة رائدٍة في مجاالت 
التطبيقات الصناعية على مختلف أنواعها، وتوليد الطاقة، 

وتكنولوجيا المياه للمرافق ومنتجي الطاقة المستقلين.

أرامكو السعودية
ُتعَتَبر "أرامكو السعودية"، ومقرها مدينة الظهران، أضخم 

منتج للطاقة والمواد الكيميائية في العالم.
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تواصل معنا

واجهــة الرياض ، مبنى رقم ن 4
ص. ب. 47340

9462 - طريــق مطار الملك خالد الدولي
الرياض 13413 - 3686

المملكة العربية الســعودية

+966 11 826 هاتف: 5093
info@dussur.com :البريد اإللكتروني

www.dussur.com :الموقع اإللكتروني




