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جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة )جيسات(
الشركة السعودية لصناعة المحركات

المحتويات



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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تمكنا بحمد اهلل تعالى من اختتام 
عام آخر حافل بالنجاحات واإلنجازات 

النوعية المتميزة.  بالرغم من التحديات 
االقتصادية التي واجهتها المنطقة 

والعالم خالل عام 2020م  كنتيجة 
لآلثار السلبية لجائحة كوفيد-19، والتي 

أبرزت  مدى أهمية بناء اقتصاد متنوع 
يتمتع بالمرونة. ومن هذا المنطلق، تلعب 
دسر دورًا محوريًا لدعم وتمكين التحول 

الصناعي في المملكة العربية السعودية 
وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 

وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجستية.

ومنذ تأسيسها لم تأل دسر جهدًا 
لتحقيق أهدافها المتمثلة في إحراز 

أقصى قدر ممكن من تمكين وتطوير 
القطاع الصناعي في المملكة وذلك 

من خالل تنفيذ العديد من االستثمارات 
الصناعية االستراتيجية المستدامة 

بالتعاون مع عدد من الشركاء العالميين.

وتسعى دسر إلى دعم سالسل القيمة 
الصناعية في المملكة عبر إقامة 

استثمارات فعاله تترك تأثيرا إيجابيًا 
طويل األمد على االقتصاد، بما في ذلك 

تعزيز نقل المعرفة الفنية والتقنية، 
وخلق الوظائف المميزة ألبناء وبنات هذا 

الوطن، باإلضافة إلى تحفيز استقطاب 
االستثمارات األجنبية، وتأمين سلسلة 

التوريد المحلية، كما تعمل دسر لتمكين 
القطاع الخاص ورفع مساهمته في 

الناتج المحلي االجمالي للمملكة.

 أحدثت جائحة  كوفيد - 19 نقلة
نوعية في استراتيجيتنا إزاء القطاعات 

المستهدفة، إذ بتنا نركز اليوم على 
قطاعي المواد الكيميائية المتخصصة 

والمعادن الصناعية.  ونحن على أتم 
الثقة بأن هذين القطاعين ينطويان على 

إمكانات اقتصادية نوعية ستساعدنا في 
تحقيق أهدافنا.

وستعمل دسر خالل عام 2021م على 
اغتنام المزيد من المزايا التنافسية التي 
تتمتع بها المملكة، مؤكدة بذلك على 

تطلعاتها المتفائلة وثقتها القوية 
بالمستقبل رغم التحديات المتواصلة.

 وإذ ندرك ضرورة امتالك نظرة استشرافية 
تتخطى إمكانات الحاضر، فإننا نسعى 

إليجاد الفرص االستثمارية التي تلبي 
االحتياجات المستقبلية للقطاع الصناعي 

في المملكة. كما سنحرص على مراعاة 
جوانب الحكومة والبيئة والمجتمع عند 

اتخاذ القرارات االستثمارية وإدارة شركاتنا. 
أؤمن بقدرتنا على مواصلة تحقيق نتائج 

أفضل بإذن اهلل خالل عام 2021م، وذلك 
عبر التزامنا الراسخ، وجهودنا الدؤوبة، 

وتطبيقنا ألفضل معايير الحوكمة.

ونحن في دسر إذ نسترشد برؤية المملكة 
2030 فإننا نقّيم نجاحنا وفقًا لمدى 

مساهمتنا في تحقيق األهداف الصناعية 
لمملكتنا الطموحة والتي نتطلع قدمًا 

للعمل مع شركائنا محليًا وعالميًا جميعًا 
على تحقيقها.

 أود في الختام أن أغتنم هذه الفرصة 
ألتقدم بجزيل الشكر والعرفان لزمالئي 

في مجلس اإلدارة على دعمهم 
المتواصل وتوجيهاتهم القيمة 

وتفانيهم الدائم، ولجميع أفراد فريق 
دسر االستثنائي الذي يعمل بجد لبناء 

منظومة من االستثمارات الصناعية 
االستراتيجية لخلق  قصة نجاح جديدة  

في ربوع مملكتنا الغالية.

محمـد أبونيان
رئيس مجلس اإلدارة

رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة
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فــي ظل التحديات االقتصادية 
االســتثنائية التي شهدها العام 

2020م، وجد فريق إدارة دســر نفسه 
أمام مهمة رئيســية تتلخص في ضمان 

مالئمة اســتراتيجية أعمال الشركة 
للمرحلــة الحالية، والتأكد من التركيز 

علــى القطاعات التي تركز عليها رؤية 
.2030 المملكة 

وفي هذا الصدد، حدثت دســر آليتها 
المتبعة لتقييم أثر اســتثماراتها وحدثت 

اســتراتيجياتها، نتج عن ذلك تعزيز تركيزنا 
االســتباقي على قطاع المواد الكيميائية 

المتخصصــة والمعادن الصناعية، مع 
اســتمرار تقييم الفرص االستثمارية 

المميــزة خارج هاذين القطاعين والتي 
لها أثر كبيــر على القطاع الصناعي في 

المملكة.

خالل العام 2020م، أبرمت دســر مع 
عدد من شــركائها ثالث اتفاقيات لتنفيذ 

مشــاريع صناعية في المملكة، كما 
اســتكملت صفقة استحواذ خارجية. 

الجدير بالذكر أن هذه الشــراكات تخضع 
حاليًا الســتكمال الموافقات التنظيمية 

المعتــادة، ونحن على ثقة عليها من 
قدرة دســر وشركائها على استكمال 

تلــك الموافقات واغالق الصفقات قبل 
نهاية العام الجاري 2021م. 

ففي شهر يوليو المنصرم، أقمنا شراكة 
مع دوسان للصناعات الثقيلة وأرامكو 

السعودية لتشييد منشأة متطورة للصب 
والتشكيل وتصنيع اآلليات بالقرب من 

مجمع الملك سلمان للصناعة البحرية 
)KSICMIS( في رأس الخير.  أما اتفاقية 

المشروع المشترك الثاني، فتم التفاوض 
عليها في عام 2020م وتم توقيعها 

 FIGEAC في مطلع 2021م مع
Aero والشركة السعودية للصناعات 
العسكرية )SAMI( وتهدف لتأسيس 

منشأة لتصنيع هياكل الطائرات في 
مدينة جدة.

وأخيرًا ســيكون المشروع المشترك 
الثالث الذي نهدف إلى إنشــائه خالل 
العام هو أول مصنع مشــترك إلنتاج 

حافــالت الركاب في المملكة، وذلك 
بالتعاون مع شــركة CHTC الصينية. 

ويهدف هذا المشــروع االستثنائي إلى 
تلبية الطلــب المحلي المقدر بحوالي 

3,000 حافلة ســنويًا، عدا عن إمكانية 
التصدير ألســواق دول مجلس التعاون 

الخليجي ومنطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا عبر اتفاقية التجارة 

الحــرة لمنطقة التجارة الحرة العربية 
 .)GAFTA( الكبرى

عالوة على ذلك قامت دســر مع ائتالف 
من شــركاء عالميين ، بإتمام االستحواذ 

على وحــدة التكنولوجيا النظيفة 
))Clean Technologies لشركة 

 DuPont de "دوبونت دي نيمورس"
Nemours, Inc بهــدف توفير فرصة 

للتعــاون والتكامل مع القطاعات 
الصناعية االســتراتيجية في المملكة 
العربية الســعودية. ومن المتوقع أن 

تســاهم هذه الصفقة، التي تم اإلعالن 
عنها مطلع العام الحالي، في توســيع 

حضور الشــركة في منطقة الشرق 
األوسط وعلى مستوى العالم.

وتهدف من خالل هذه المشاريع 
إلى تعزيز نقل المعرفة الفنية وخلق 

الوظائف النوعية للمواطنين ودعم التنوع 
االقتصادي وتنمية الناتج المحلي، إضافة 

إلى تحفيز االستثمارات الداخلية واألجنبية 
المباشرة وتوطين سالسل اإلمداد.

كما تواصل دسر العمل على تطوير 
مجموعة من المشاريع الجديدة 

بالتعاون مع نخبة من الشركاء الفنيين 
المحليين والدوليين، والتي ستدعم 

بصورة كبيرة مساعي التحديث والتطوير 
الشامل للمشهد الصناعي في 

المملكة في صناعات واعدة للخدمات 
اللوجستية، وعمليات الطباعة ثالثية 

األبعاد، والتشغيل اآللي والمواد المركبة.

 في عام 2021م ســتواصل دسر متابعة 
البحث عن الفرص االســتثمارية المناسبة 

في مختلــف القطاعات الصناعية التي 
تقع في إطار اســتراتيجيتها المنسجمة 

مع أهــداف برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجســتية، وستعزز 
تركيزهــا على تدوير ومواءمة اطروحاتها 

االســتثمارية لالستفادة من المزايا 
للمملكة. التنافسية 

 وختامــًا أغتنم هذه الفرصة ألتقدم 
بجزيل الشــكر لمجلس إدارتنا 

ومســاهمينا وفريقنا على دعمهم 
المتواصــل خالل العام الماضي وأؤكد 

ثقتي بقدرتنا على االســتفادة من 
الدروس المكتســبة واغتنام الفرص 

الجديدة التي ســيحملها العام القادم 
بإذن اهلل.

د. رائـــد بن ناصر الريس
التنفيذي الرئيس 

رسالة الرئيس 
التنفيذي
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50% 25% 25%

منذ عدة عقود، ويعتبر مســاهمو دسر 
جزءًا أساســي من مسيرة التنمية في 

المملكة العربية الســعودية من خالل 
دورهــم المحوري في تنمية االقتصاد 

الســعودي وتوفير عدد كبير من فرص 
 العمل. كما يتمتع مســاهمونا بخبرات

غير مســبوقة في العمل جنبًا إلى جنب 
مع نخبة من كبار الشــركاء العالميين 

لتطوير مشــاريع مشتركة عالمية 
المستوى.

المساهمون

صندوق االستثمارات العامة 
تتمثل مهمة صندوق االستثمارات العامة 

في االستثمار بشكل نشط على المدى 
البعيد وذلك لتحقيق العائدات المستدامة 

كما تسعى ألن تكون الشريك االستثماري 
المفضل للفرص العالمية وتمكين التنمية 

االقتصادية وتنوع االقتصاد السعودي.

تأسس "صندوق االستثمارات العامة" 
بموجب مرسوم ملكي صادر عام  1971م 

بهدف توفير التمويل للمشروعات اإلنتاجية 
ذات الطابع التجاري والتي تتمتع بأهمية 

استراتيجية لتنمية االقتصاد الوطني. 

نما الدور االقتصادي لصندوق االستثمارات 
العامة من خالل عمله الفعال في تنمية 
االقتصاد المحلي وتوسيع محفظته من 

األصول الدولية، من خالل االستثمار في 
القطاعات واألسواق الدولية وإنشاء شراكات 

استراتيجية لتحقيق أهدافه بفاعلية وزيادة 
العائدات المستدامة كجزء من رؤية 2030 

الطموحة.

أرامكو السعودية 
 أرامكو السعودية هي شركة النفط

الوطنية ، وهي شركة عالمية متكاملة 
للنفط والكيميائيات، وقد أصبحت خالل 

تاريخها الممتد لثمانين عامًا شركة 
عالمية رائدة في مجال التنقيب عن المواد 

الهيدروكربونية وإنتاجها وتكريرها وتوزيعها 
وشحنها وتسويقها، فضاًل عن كونها أكبر 

مصدر للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي 
في العالم.

تمتلك شركة أرامكو السعودية حصتها 
في شركة دسر من خالل شركتها التابعة 

"شركة أرامكو السعودية للتطوير" )سادكو( 
و المملوكة بالكامل لشركة أرامكو 

السعودية. والتي تدير استثمارات أرامكو 
في ما هو أبعد من عملياتها األساسية 

مثل الصناعات البحرية والرعاية الصحية 
والعمليات التمهيدية وشركات التصنيع، 

وتهدف سادكو  إلى تشجيع التنمية 
االقتصادية في المملكة العربية السعودية 

من خالل االستثمار في المشاريع الصناعية 
الجديدة ومشاريع البنية التحتية.

الشــركة السعودية للصناعات 
األساسية "سابك"

ُتصنف "الشركة السعودية للصناعات 
األساسية" )سابك( من بين كبريات الشركات 
العالمية العاملة في مجال البتروكيماويات 

ألكثر من 40 عامًا ،وبدأت الشركة باستخدام 
المواد الثانوية  الستخراج النفط في المملكة 

إلنتاج سلع ذات قيمة مضافة – مثل المواد 
الكيميائية والبوليمرات واألسمدة- وذلك 

بهدف التصدير فضاَل عن تطوير الصناعات 
التحويلية المحلية. مؤخرًا، وسعت الشركة 

أعمالها التجارية األساسية على الصعيد 
العالمي لتشمل التخصصات والمغذيات 

الزراعية والمعادن. 

وفي عام 2020م، بعد عملية االستحواذ 
على األسهم من صندوق االستثمارات، 

أصبحت شركة سابك مملوكة بنسبة %70  
لشركة أرامكو السعودية  أما النسبة الباقية 

البالغة 30% ، فهي متداولة في سوق 
األسهم السعودية. يقع المقر الرئيسي 
للشركة في مدينة الرياض، ولها حضور 

عالمي يخدم مجموعة من العمالء في أكثر 
من 100 دولة،  كما تعمل الشركة في أكثر 
من 50 دولة، بين األميركتين وأروبا والشرق .
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مجلس اإلدارة

األســتاذ محمد بن عبد اهلل أبونيان
رئيس المجلس

األستاذ توماس كيشلير
عضو

األســتاذ فيصل بن معيض البحير
عضو

األســتاذ مهند بن منصور علمدار
عضو

د. ولفقانق كولبريج
عضو

األســتاذ وليد بن عبداهلل السيف
عضو

األســتاذ هشام بن محمد عطار
عضو

 األستاذ عبداهلل بن
العبيكان عبدالرحمن 
نائب رئيس المجلس

المهندس فؤاد موسى
عضو
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 الرؤية
والرسالة 

رؤيتنا

رسالتنا

تحقيــق  فــي  محــوري  بــدور  للمســاهمة  دســر  تهــدف 
 .2030 الســعودية  لرؤيــة  الصناعيــة  المســتهدفات 

عبــر  الســعودي  االقتصــاد  علــى  التنمــوي  األثــر  تعظيــم 
ومســتدامة،  اســتراتيجية  صناعيــة  اســتثمارات  تنفيــذ 
بالتعــاون مــع شــركاء علــى مســتوى عالمــي بهــدف إطــالق 

قــدرات سالســل القيمــة الصناعيــة فــي المملكــة.
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الفلسفة 
االستثمارية

تعد دسر إحدى المكونات 
التنمية  األساسية  لتعزيز 

الصناعية في المملكة 
العربية الســعودية تحقيقًا 

 2030 لرؤية المملكة 
عبر تركيز استثماراتها 

في القطاعات الصناعية 
المستهدفة، مستفيدًة من 

المزايا التنافســية للمملكة 
في تنويع مصادر ورفع 

القدرة التنافسية وتحويل 
الموارد الوطنية إلى ثروة 

مستدامة والمساعدة في 
تهيئة االقتصاد لمواجهة 

المستقبل.  تحديات 

ولتحقيق هذه األهداف، 
تعمل دســر على المشاركة 

واالستثمار مع شركات 
صناعية محلية وعالمية 

بارزة واألفضل في مجالها 
لتطوير منصات تصنيع 

جديــدة في المملكة، كما 
تعمل أيضًا على االســتحواذ 

على الشركات واألصول 
دوليًا لتأمين الوصول إلى 

تقنيات عالية من شــأنها أن 
تتيح فرصًا إضافية لالســتثمار 

الصناعي في المملكة.



المحفظة 
االستثمارية
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جنرال إلكتريك 
السعودية للتوربينات 

المتقدمة )جيسات(

جنرال إلكتريك الســعودية للتوربينات 
المتقدمة هي مشــروٌع ُمشَتَرك بين 

شــركتي دسر )55%( و"جنرال إلكتريك" 
)45%( تأســس المشروع عام 2017م 

بهــدف تصنيع توربينات الغاز عالية األداء 
ناتهــا والحامالت الملحقة في  ومكوِّ

المملكة. وتنصُّ اتفاقية الشــراكة على 
تعاون دســر و"جنرال إلكتريك" معًا 

لتعزيز القدرات التصنيعية الســعودية 
عبر زيــادة عمليات تصنيع مكونات 

توربينات الغاز بشــكل خاص، بما فيها 
 H-class توربينــات الغاز عالية األداء

من "جنرال إلكتريك"، وتعزيز مســتويات 
المرونة والكفاءة التشــغيلية.

 وتهدف هذه الشــراكة إلى تلبية
معظم الطلب الســنوي على توربينات 
ة الســعوديَّة.  الغاز في المملكة العربيَّ

ومنذ عام 2018م، قامت جيســات 
بتصديــر أكثر من 120 حامل ملحق 

لتوربينــات الغاز لدعم محطات توليد 
الطاقــة في إنتاج حوالي 9 جيجاواط في 
الســاعة،؛ أي ما يكفي لتشغيل 7 ماليين 
منــزل حول العالم. ورغم اإلغالق العام 

الذي تســببت به جائحة "كوفيد- 19"، 
واصلت جيســات عملياتها مع الحرص 

على ســالمة موظفيها والمجتمع.

وســلمت الشركة أكثر من 60 حامل 
توربين ملحــق، وقامت بتحديث توربيني 

غــاز طراز 9F.03 معدة للتصدير، كما 
اســتحوذت على موقع الريادة في 

مختلــف مجاالت توربينات الغاز داخل 
وخارجها.  المملكة 

 المحفظة
االسثمارية
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 المحفظة
االسثمارية

الشركة السعودية 
لصناعة المحركات

عت دســر  في يوليو 2019 م، وقَّ
و"أرامكو السعودية" و"هيونداي 

للصناعــات الثقيلة" )HHI( اتفاقيًة 
لتأســيس أول منشأة لتصنيع المحركات 

البحرية في منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا. ويختص المشروع 

بتصنيــع محطات الطاقة البحرية 
والكهربائية الثنائية ورباعية األشــواط، 

ل  والمضخات البحرية التي تشــغِّ
الســفن، والمعدات البحرية المساعدة، 

والمولدات الكهربائية، وأنظمة 
الدفع. وســيتم استخداُم المحركات 

التي تصنعها المنشــأُة الجديدُة في 
دفع الســفن التجاريَّة، وتوليد الطاقة 

ة، وكمضخاٍت لزيت الشــحن  الكهربائيَّ
ات الحفر البحري.  فــي منصَّ

تأسست شــركة سيمكو في نوفمبر 
عام 2020، وتم اســتثمار أول أسهم 
ماليــة في مطلع عام 2021. وبمجرد 

أن تبدأ ســيمكو العمل بكامل طاقتها، 
ســتخلق أكثر من 720 فرصة عمل، مما 

يســهل نقل المعرفة التقنية والصناعية 
إلى الـمـمـــلكة العربـيـة السـعوديـة. 

وتمتلك شــركة أرامكو السعودية 
للتطوير ســادكو السعودية ما نسبته 

55% في حين تمتلك دســر %15 
وشــركة كوريا لبناء السفن والهندسة 

البحرية )شــركة قابضة فرعية تابعة 
لمجموعــة هيونداي القابضة( للصناعات 

الثقيلة النســبة الباقية التي تبلغ %30 .

وتقع المنشــأُة في مدينة رأس الخير 
الصناعية بالمنطقة الشــرقية، وتستفيد 

من الموقع الجغرافي االســتراتيجي 
للمملكــة على مفترق طرق التجارة 

الدوليــة بين القارات الثالث، مما يمثل 
خطوًة أخرى في ســبيل تعزيز مكانة 

المملكة كمركٍز لوجســتيٍّ إقليميٍّ 
ة. فريــٍد للتجارة البحريَّة العالميَّ
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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


