
»أسرتا الصناعية«

اسمنا الجديد وهويتنا الجديدة

الزميل العزيز:

إنه ملن دواعي رسورنا يف الوقت الحايل التحدث عن »أسرتا الصناعية« بالتزامن مع النمو املستمر الذي استطعنا 

تحقيقه، ونجاحنا الباهر بتوسيع بصمتنا يف السوق السعودي لنصبح مجموعًة أكرث مرونًة وقّوًة. لقد تزايدت 

الحاجة إىل ابتكار مفهوم وتعريف جديد يبلّور أدائنا وتعاوننا ونجاحنا واالقرتاب أكرث من رؤيتنا التي تتجّل بأن 

نكون أحد أكرث املجموعات الصناعية االستثامرية الواعدة يف املنطقة.

مبناسبة هذه املرحلة الجديدة يف رحلتنا عل الصعيد العميل، يسعدنا بكل الفخر بأن نقدم لكم الهوية الجديدة 

والتي تتحدث أكرث عن شخصيتنا وماذا نريد أن نكون.

أحد أهم األشياء التي ستالحظها هي الطريقة الجديدة التي سنعرب فيها عن اسمنا: »أسرتا الصناعية«، فلم 

نعد مجموعة أسرتا الصناعية بعد اآلن فنحن اليوم مجموعة دامئة التوسع يف مجال الصناعات، نتشارك نجاحنا 

وازدهارنا ونعمل معاً ككتلة قوية متكاملة.

ولقد انعكس ذلك أيضاً عل شعارنا الجديد والذي يتكون من قطع بناء متثّل »التطور« والتي تشّع نحو الخارج، 

ومتثل كل قطعة إحدى رشكاتنا، وترمز ككل إىل توسعنا املستمر.

تحتوي تلك القطع جوانب أعمق من املعنى تتمثل مبن نحن وماذا نفعل.

وكام أن كل رشكة من رشكاتنا هي صانع إلمكانيات الحياة الكثرية فإن كل واحدة من تلك القطع هي رمٌز آلفاق 

جديدة. فنحن ال نكتفي بصناعة املنتجات ولكننا نقوم بإطالق إمكانيات جديدة تالمس مختلف جوانب الحياة.  

نحن نصنع األعامل التي توجه املجتمعات نحو األفضل ونساعد عل تشكيل طريقة حياة الناس يف الحارض 

واملستقبل.

إن قطع البناء تعكس أيضاً روح رؤيتنا: بأننا بناة املستقبل وبأننا املشارك الحيوي يف تنويع قاعدتنا الصناعية وبناء 

االقتصاد وتطويره. وبذلك فإنا نرسع عجلة التطور والتقدم ونساعد يف إرساء قواعد النجاح واالزدهار املستمر.

يف الختام، فإن كل شكل يرمز إىل قطع البناء يف نجاحنا وهي القيم الجوهرية ألسرتا الصناعية: الجودة، الرؤية، 

االبتكار، النمو، مقدرات االنسان، التعاون، التنوع واملواطنة. إنها القواعد التي نريس عليها نجاحنا الثابت واملستمر.   

إن ما تم ذكره هو الهوية الجديدة والتي يجب أن ننتهجها بكل فخر لنتقدم مبسريتنا نحو األمام.

علينا أن ننتهجها عل أوراقنا وأدواتنا املكتبية، وعل جدراننا ومبانينا ويف فروع رشكاتنا وعل جميع مراسالتنا، 

لنجعل هويتنا الجديدة تعكس الديناميكية والقوة الدامئة والرؤية ألسرتا الصناعية األكرث مرونة بحلتها الجديدة.


