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محمد بن عبد اهلل أبونيان

رئيس مجلس اإلدارة

لشــركة  بالنســبة  محوريــً  عامــً  م   2018 عــام  كان 
فــي  أساســي  كجــزء  مكانتنــا  خاللــه  عززنــا  »دســر«، 
منظومــة تطويــر الصناعــة الوطنيــة بمــا يدعــم تحقيــق 
صناعــات  وتطويــر  بنــاء  نحــو   2030 المملكــة  رؤيــة 
ــد  ــً.  فق ــة عالمي ــى المنافس ــادرة عل ــخة وق ــة راس وطني
اتممنــا خــالل هــذا العــام مراجعــة اســتراتيجية الشــركة 
ــود  ــا جه ــى احدثته ــرة الت ــورات الكبي ــع التط ــم م لتتناغ
2030، ومــن  حكومــة المملكــة تجــاة تحقيــق رؤيــة 
أهــم المتغييــرات التــى تــم اســتيعابها فــي الخطــة 
الصناعــات  تطويــر  برنامــج  مخرجــات  هــي  المحدثــة 
الــى  باإلضافــة  اللوجســتية  والخدمــات  الوطنيــة 
هدفــً  كان  وهــذا  للصناعــة.  الوطنيــة  االســتراتيجية 
ســعينا مــن أجلــه منذ بــدء الــدورة الثانيــة لمجلــس اإلدارة 
فــي مطلــع هــذا العــام، وذلــك لضمــان االنســجام التــام 
بيــن جهــود الشــركة ومــا يقــوم بــه القطــاع العــام 
اإلشــادة  يســرني  كمــا  ســواء.  حــد  علــى  والخــاص 
بمشــاركة فريــق »دســر« الفاعــل لجهــات الحكومــة فــي 
ــي  ــة«، والت ــة للصناع ــتراتيجية الوطني ــح »االس ــم مالم رس
جــرى اعدادهــا خــالل عــام 2018 م و »برنامـــج تطويـــر 
ــم  ــذي ت ــتية« ال ــات اللوجسـ ــة والخدمـ ــة الوطنيـ الصناعـ

تدشينه مطلع عام 2019 م. 

»دســر«  ســتكرس  المحدثــة،  اســتراتيجيتها  علــى  بنــاء 
جهودهــا خــالل الفتــرة القادمــة علــى ترســيخ حضورهــا 
ــة  ــاع صناع ــي: قط ــتراتيجية وه ــات اس ــة قطاع ــي ثالث ف
قطاعــي  مــن  لــكل  المصــب  أنشــطة  و  الســيارات، 
الصناعيــة. نهــدف  المعــادن  و  التحويليــة  الكيماويــات 
توطيــن  فــي  المســاهمة  الــى  الجهــود  هــذه  مــن 
وتقــدم  الوطنــي  االقتصــاد  تدعــم  حيويــة  صناعــات 
للقطــاع  وواعــدة  نوعيــة  اســتثمارية  صناعيــة  فــرص 
الخــاص، بمــا يضمــن نقــل المعــارف والخبــرات العالميــة 

تليــق  مســتدامة  وظائــف  وتوفيــر  المملكــة،  إلــى 
بتطلعات أبناء وبنات المملكة. 

توطيــد  م   2018 العــام  خــالل  اهلل  بفضــل  اســتطعنا 
الســابقة  األعــوام  خــالل  بنيناهــا  التــي  الشــراكات 
ــد  ــا بع ــا تمكن ــدة. كم ــراكات جدي ــاء ش ــى بن ــة ال باإلضاف
التنفيذيــة للقطاعــات  إنجــاز »االســتراتيجيات والخطــة 
الفــرص  مــن  كبيــر  عــدد  تقييــم  مــن  المســتهدفة« 
االســتثمارية والتــي ســنرى باكــورة ثمارهــا بعــون اهلل فــي 

عام 2019 م. 

لــم يكــن تحقيــق ذلــك ممكنــً لــوال الدعــم الالمحــدود 
الشــكر  جزيــل  فلهــم  المســاهمين،  الشــركاء  مــن 
ــر«  ــق اإلداري لـ«دس ــكر للفري ــدم بالش ــا أتق ــر. كم والتقدي
جهدهــم  قصــارى  بذلــوا  الذيــن  العامليــن  وجميــع 

لتحقيق أهداف الشركة خالل عام 2018 م.

ــت  ــا أصبح ــأن رؤيتن ــد ب ــدًا، أؤك ــً جدي ــا عام ــع دخولن وم
التــي  الصناعيــة  والفــرص  والمجــاالت  واضحــة 
نســتهدفها خــالل األعــوام الخمســة القادمــة قــد تــم 
تحديدهــا، وسنســخر جميــع المقومــات التــي تنفــرد بهــا 
مميــز  عمــل  وفريــق  صلبــة  مــالك  قاعــدة  مــن  دســر 
للمســاهمة بكفــاءة فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة 
وضمــان تحــول المملكة إلى قــــوة صناعيــــة رائــــدة. كما 
فــي  اســتثمارات  تكويــن  نحــو  جهودنــا  ســنواصل 
قطاعــات اســتراتيجية توفــر فرصــً اســتثمارية مجزيــة 
للقطــاع الخــاص، وتبنــي شــركات ذات كفــاءة وربحيــة 

مستدامة، ومردود إيجابي على االقتصاد الوطني.

واهلل ولي التوفيق،،، 

كلمة رئيس مجلس اإلدارةكلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة
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الرؤية، والمهمة والقيمالرؤية، والمهمة والقيم

الرؤية، والمهمة 
والقيم

»دسر« ركيزة أساسية في تحقيق األهداف التي
رسمتها رؤية المملكة 2030 ، وتعتمد في ذلك على

طرح استثمارات توّفر القيمة المضافة لشركائها
والمساهمين فيها.

تتمتع »دسر« بمرونة كبيرة في التعامل مع ظروف
السوق المتغيرة وقدرة عالية على االستفادة من

فرص األعمال الناشئة في المملكة. وتحرص »دسر«
كذلك على اغتنام الفرص غير المستغلة واعتماد
نهج استباقي الستخالص أفضل النتائج منها. كما

تحرص »دسر« دائمً على االنفتاح والنزاهة والشفافية
واالتصال المباشر مع شركائنا في المشاريع،

فضاًل عن أّننا نسعى دائمً إلثبات جدارتنا وقيمة
عملنا بطرق ملموسة وقابلة للقياس والتقييم.

مهمتنا هي تسريع معدالت التنمية الصناعية في
المملكة العربية السعودية عبر ضخ استثمارات

فعالة في شركات رابحة أو إنشائها ضمن القطاعات
الصناعية االستراتيجية، ما من شأنه تعزيز القدرة

التنافسية لتلك القطاعات عالمي واستقطاب
مشاركة أكبر من القطاع الخاص.

رؤيتنا

مهمتنا قيمنا

89



الشركاء المساهمون وإمكاناتنا األساسيةالشركاء المساهمون وإمكاناتنا األساسية

الشركاء المساهمون 

وإمكاناتنا األساسية

يشــّكلون  »دســر«  فــي  المســاهمون  الشــركاء  زال  مــا 
ومنــذ عقــود عــّدة الدافــع األساســي لمســيرة تطويــر 
ــالل  ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــع ف التصني
الســعودي  االقتصــاد  تنميــة  فــي  المحــوري  دورهــم 
العمــل. ويتمتــع  وتوفيــر عــدد ال يحصــى مــن فــرص 
الشــركاء المســاهمون فــي »دســر« بخبــرات عميقــة ال 
مثيــل لهــا فــي مجــال التعــاون مــع نخبــة مــن كبــار 
ــة  ــتركة عالمي ــاريع مش ــر مش ــن لتطوي ــركاء الدوليي الش
المســتوى. فــكل شــريك مؤســس فــي »دســر« يقــّدم 
ــة،  ــالءة المالي ــرد الم ــاوز مج ــركة تتج ــدة للش ــة فري قيم
لتشــمل الخبــرات واألفــكار وشــبكة العالقــات القويــة 
فــي عالــم األعمــال، ممــا يمنــح »دســر« كافــة المؤهــالت 
الالزمــة لنجــاح مهمتهــا فــي دعــم التنميــة وتحقيــق 

التنويع االقتصادي في المملكة.

األساســية«  للصناعــات  الســعودية  »الشــركة  ُتصّنــف 
)ســابك( ضمــن كبريــات الشــركات العالميــة العاملــة 
فــي مجــال البتروكيماويــات، وهــي شــركة مســاهمة 
عامــة يوجــد مركزهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض 
عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية، وتمتلــك حكومة 
يمتلــك  بينمــا  ســابك،  أســهم  مــن   70% المملكــة 
الخليجــي  التعــاون  المملكــة ودول مجلــس  مواطنــو 
األخــرى النســبة الباقيــة والبالغــة %30. تأسســت ســابك 
فــي العــام 1976 بموجــب مرســوم ملكــي، وهــي تديــر 
ــا  ــل فيه ــدًا ويعم ــن 50 بل ــر م ــي أكث ــا ف ــوم عملياته الي
العالــم مــن ذوي  ألــف موظفــً حــول   40 أكثــر مــن 
االختصــاص والخبــرة. والمهمــة ذات األولويــة لشــركة 
ســابك هــي توفيــر منتجــات عاليــة الجــودة وخدمــات 
مــن الطــراز األول مــن خــالل االبتــكار واكتســاب الخبــرات 
تقديــم  علــى  المحافظــة  مــع  التشــغيلي  واالمتيــاز 

أفضل األرباح للشركاء.

ــن 46  ــر م ــذ أكث ــة« من ــتثمارات العام ــدوق االس ــوأ »صن تب
عامــً مكانــة رائــدة فــي قيــادة االقتصــاد الســعودي، 
ــي  ــة الت ــتثمار الوطني ــات االس ــر كيان ــي تطوي ــهم ف وأس
ــى  ــة إل ــاملة باإلضاف ــاد الش ــة االقتص ــز تنمي ــكل ركائ تش
ــر الشــركات فــي المملكــة. منــذ تأســيس  عــدد مــن أكب
ــام  ــي الع ــدر ف ــي ص ــوم ملك ــب مرس ــدوق، بموج الصن
ــاريع  ــن المش ــد م ــل العدي ــى تموي ــل عل ــم العم 1971، ت
اإلنتاجيــة والشــركات الكبــرى ذات المكانــة االســتراتيجية 
ــو ألن  ــدوق للنم ــدف الصن ــي. يه ــاد الوطن ــة االقتص لتنمي
يصبــح أحــد أكبــر صناديــق الثــروة الســيادية فــي العالــم، 
ــة  ــتثمارات عالمي ــة اس ــاء محفظ ــى بن ــل عل ــك بالعم وذل
ــة  ــتثمار الجاذب ــرص االس ــق لف ــار الدقي ــة، واالختي ومتنوع

وطويلة األمد على الصعيدين الوطني والعالمي.

الوطنيــة  النفــط  شــركة  هــي  الســعودية  أرامكــو 
للمملكــة العربيــة الســعودية، وهــي شــركة عالميــة 
متكاملــة للنفــط والكيميائيــات. ويمتــد تاريــخ أرامكــو 
شــركة  خاللهــا  أصبحــت  عامــً   80 إلــى  الســعودية 
المــواد  عــن  التنقيــب  مجــال  فــي  رائــدة  عالميــة 
وتوزيعهــا  وتكريرهــا  وإنتاجهــا  الهيدروكربونيــة 
أكبــر  اليــوم  أنهــا  عــن  فضــاًل  وتســويقها،  وشــحنها 
مصــدر للنفــط الخــام وســوائل الغــاز الطبيعــي فــي 
بنيــة  بأضخــم  الســعودية  أرامكــو  وتتمتــع  العالــم. 
اإلنتــاج  ضخامــة  حيــث  مــن  والغــاز  للنفــط  تحتيــة 
وموثوقيــة التشــغيل والتقــدم التقنــي. كمــا أّن ضخامــة 
منشــآت الشــركة والعــدد الكبيــر لموظفيهــا والقائميــن 

عليها يجعالنها أضخم شركة طاقة في العالم.

الشركاء المساهمون 
وإمكاناتنا األساسية

الشركة السعودية 
للصناعات األساسية )سابك(

صندوق االستثمارات العامة

أرامكو السعودية

25%25%

50%
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ولــدت »دســر« مــن القيــم نفســها التــي ترتكــز عليهــا 
رؤيــة المملكــة  2030. وتلتــزم »دســر« بتطويــر شــركات 
مســتدامة قــادرة علــى النمــو واالســتثمار ، ممــا يتيــح 
وسالســل  االســتراتيجية  الصناعيــة  القطاعــات  تطويــر 
القيمــة الخاصــة بهــا فــي المملكــة. وتســهم هــذه 
االقتصــادي  دخلنــا  مصــادر  تنويــع  فــي  االســتثمارات 

وتنتج وفرة في فرص العمل للمواطنين.

وإضافــة إلــى ذلــك، تعمــل »دســر« علــى تمكيــن القطــاع 
فــي  المنافســة  فــي  تدخــل  وال  ودعمــه،  الخــاص 
المجــاالت التــي يســتطيع القطــاع الخــاص االســتثمار 
فيهــا بمفــرده، بــل تركــز علــى المجــاالت التــي ال تجــذب 
ضــخ  إلــى  تحتــاج  ألنهــا  الخــاص  القطــاع  اســتثمارات 
أو ألنهــا مشــاريع  أمــوال ضخمــة،  اســتثمارات ورؤوس 
طويلــة األمــد ال تحقــق عوائــد ســريعة علــى االســتثمار، أو 
ألنهــا بالغــة التعقيــد. وال شــك أّن إقــدام »دســر« علــى 
االســتثمار فــي تلــك المشــاريع يفتــح اآلفــاق للمزيــد مــن 

الفرص االستثمارية المتنوعة أمام القطاع الخاص.

وتركــز »دســر« علــى المــدى االســتراتيجي البعيــد فــي 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــتثمارية، مم ــة واالس ــا التجاري ــاذ قراراته اتخ
ــا دورًا  ــاريعها ويمنحه ــي مش ــر ف ــد أكب ــا عوائ تحقيقه
ــرز  ــمل أب ــام. وتش ــح الع ــع للصال ــم المناف ــي تقدي ــرز ف أب

إمكانات »دسر« ما يلي:

المجــال  فــي  والتخصــص  االســتثمار  علــى  •  القــدرة 
الصناعي.

القيمــة       سالســل  منظومــة  مــع  المتينــة  •  العالقــات 
)سلســلة التوريــد المحليــة مثــاًل( التــي تجتــذب القطــاع 

الخاص.

•  شبكة عالقات فّعالة مع الشركاء وصّناع القرار.

اإلمكانات األساسية

»دســر« شــركة اســتثمار تجــاري هدفهــا األول تحقيــق 
ــة مــن خــالل توّجــه تحــّدده الجهــات  التنميــة االقتصادي
الوطنيــة مثــل وزارة الطاقــة والصناعة والثــروة المعدنية. 
ونهــج عملهــا فريــد مــن حيــث ســعيه نحــو »إضافــة 
القيمــة«، وهــو مرتبــط بقــدرة »دســر« علــى فتــح آفــاق 
ــر«   ــور »دس ــة. وتط ــات الصناعي ــف القطاع ــدة لمختل جدي
ــاف  ــى استكش ــا عل ــالل تركيزه ــن خ ــات م ــك القطاع تل
توّجهــات  علــى  القــوي  وتأثيرهــا  الجديــدة  الفــرص 
ــرارات  ــرة بالق ــة الكبي ــا، والثق ــتثمر به ــي تس ــركات الت الش

اليومية التي تتخذها إدارتها في سبيل ذلك.

وتلتــزم »دســر« باالســتثمار فــي تطوير مشــاريع وشــركات 
مســتدامة وقــادرة علــى النمــو، ممــا يــؤدي إلــى تطويــر 
المملكــة  فــي  االســتراتيجية  الصناعيــة  القطاعــات 
بهــا. وهــي  المرتبطــة  القيمــة  ونموهــا مــع سالســل 
التنــوع  تعزيــز  علــى  اســتثماراتها  خــالل  مــن  تعمــل 
االقتصــادي فــي المملكــة وتوطيــن سالســل القيمــة 
الصناعيــة وإمكانــات التصنيــع فيهــا، ممــا يــؤدي إلــى 
قطــاع  واســتثمارات  الخــاص  القطــاع  أعمــال  تنشــيط 
كمــا  الصناعيــة.  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
تهــدف أيضــً إلــى توليــد مجموعــة واســعة مــن الفــرص 
خــالل  مــن  الماهــرة  الوطنيــة  للعمالــة  الوظيفيــة 

استثماراتها في القطاعات الصناعية المستهدفة.

االستثمار من وجهة نظر »دسر« 

للمملكــة،  الصناعــي  التحــول  بدعــم  »دســر«  تلتــزم 
والقيمــة الكبــرى التــي تضيفهــا هــي أنهــا ال تنهمــك 
فــي التفاصيــل التشــغيلية للمصانــع بــل تكمــن قيمتهــا 
فــي  الفــرص  مــن  العديــد  توليــد  علــى  القــدرة  فــي 

القطاعات الفرعية.

وتتبــع »دســر« في عملهــا منهج المســتثمر االســتراتيجي، 
شــركاتها،  محفظــة  إدارة  فــي  نشــطً  دورًا  فتلعــب 
ــارج  ــي خ ــاع الصناع ــراء القط ــن خب ــة م ــا مجموع ولديه
المملكــة، إضافــة إلــى قــوة تأثيــر كافيــة علــى مســتوى 
رســم  فــي  فّعــال  دور  لهــا  ليكــون  اإلدارة  مجالــس 

خططها االستراتيجية وتحقيق النتائج المرجوة.

مهّمــة  مــن  مســتقباًل  االنتقــال  »دســر«  فــي  ونعتــزم 
»مهنــدس  مهّمــة  إلــى  االســتراتيجي«  »المســتثمر 
االســتراتيجيات« لقطــاع أو اثنيــن مــن القطاعــات الفرعية، 
األجــل  طويــل  هدفــً  الفرعــي  القطــاع  ذلــك  كان  إن 
يحتمــل أن يســتمر المشــروع فيــه لعشــرة أعــوام مقبلــة. 
ــي  ــرات ف ــن الخب ــد توطي ــة األم ــة طويل ــذه الرؤي ــح ه تتي
القطــاع الفرعــي واكتســاب قــدرات التشــكيل التنظيمي 
الشــركات  بيــن  التنفيذييــن  المســؤولين  وانتــداب 

المنضوية تحت محفظتنا.

شركاء المستقبل بأحجــام  الجديــدة  الفــرص  اســتغالل  علــى  •  القــدرة 
مختلفــة أو بحــدود ماليــة متنوعــة أو القــدرة علــى 
رؤيــة الســوق مــن زاويــة ومســتوى طلــب وآفــاق تطويــر 

تنظيمي مختلفة.

ــاركة  ــاص للمش ــاع الخ ــتقطاب القط ــى اس ــدرة عل •  الق
فــي المشــاريع واالســتثمارات الجديــدة حيــن يكــون 

ذلك متاحً.

فــي  االســتثمارات  فيهــا  بمــا  الصناعيــة،  االســتثمارات 
قطــاع التصنيــع والمجــاالت المتعلقــة بــه، تزخــر بفــرص 
كبيــرة وواعــدة إلنتــاج قيمــة اقتصاديــة علــى المســتوى 
المحلــي. وســتركز »دســر« خــالل العــام المقبــل علــى 
استكشــاف الفــرص فــي القطاعــات المســتهدفة والتــي 
المصــب  وأنشــطة  الســيارات،  صناعــة  قطــاع  تشــمل 
لــكل مــن قطاعــي الكيماويــات التحويليــة والمعــادن 
محليــة  صناعــات  توطيــن  بهــدف  وذلــك  الصناعيــة، 

حيوية تدعم االقتصاد الوطني.

عاليــة  بمرونــة  التحــرك  علــى  قدرتهــا  خــالل  ومــن 
ــرت  ــرارات، أظه ــاذ الق ــي اتخ ــد ف ــل األم ــا طوي وتوجهه
»دســر« قدراتهــا الرائــدة علــى فتــح األبــواب أمــام الفــرص 
القيمــة  سالســل  فــي  الكامنــة  اإلمكانــات  وتطويــر 

الصناعية ومنظومات األعمال التجارية.  

تركيز »دسر« على قطاع الصناعة

فنحــن نســهم بنشــاط فّعــال فــي االســتثمارات عبــر 
الصفقــات  مــن  واســعة  مجموعــة  فــي  الدخــول 
فــرص  استكشــاف  علــى  الحــرص  مــع  المتنوعــة، 

الشراكات الرابحة لجميع األطراف.

ومنهــج عمــل »دســر« الشــامل يكفــل لهــا االســتفادة 
القصــوى مــن إمكاناتهــا باســتمرار، إذ أّن »دســر« تؤســس 
الشــركات التــي تحمــل دور المحفــز للتغييــر االجتماعــي 
ــي  ــعودية، وه ــة الس ــة العربي ــي المملك ــادي ف واالقتص
مهتمــة بالعمــل مــع شــركاء دولييــن ومحلييــن مــن 
أجــل إنشــاء شــركات صناعيــة كبــرى فــي المملكــة، علــى 
أن يكــون لتلــك االســتثمارات قيمــة اســتراتيجية كبــرى 

وقدرة على تحويل بيئة الصناعة في المملكة.
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