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قال مشعل محمد ناصر الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة 
الكثيري القابضة: “إن النجاح الذي حققناه على مدار األعوام 
العشر الماضية يحفزنا لتحقيق المزيد من النجاحات”. وتابع 

الكثيري قائاًل: “لم يكن هذا النجاح ممكنًا لوال إسهامات 
موظفي الشركة الذين يبذلون أقصى الجهود من أجل تحقيق 

رؤية الشركة ورسالتها في جميع األعمال التي ننجزها”.

وأضاف الكثيري: “يجب أن ندرك الدور الهام لهيئة السوق 
المالية في تسهيل إجراءات دخول الشركات الناشئة إلى السوق 

وتوفير المزيد من الفرص لهذه الشركات”.

تهدف شركة الكثيري إلى تحقيق نمو مستمر وتسعى إلى 
تعزيز أعمالها من خالل عقد شراكات جديدة واالستفادة من 

التقنيات الحديثة. كما تركز الشركة بشكل أساسي على التنمية 
المستدامة من أجل الحد من أثر أعمالها على البيئة في مختلف 

القطاعات بما فيها التطوير العقاري وإنتاج الخرسانة وأعمال 
تشييد المباني.

وتحدث الكثيري عن أهمية اإليفاء بالمسؤوليات االجتماعية مع 
االعتماد على التقنيات الحديثة قائاًل: “في إطار الجهود التي 

نبذلها لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والمسؤوليات االجتماعية، 
نسعى إلى اعتماد تقنيات جديدة تساعد على الحد من انبعاثات 
الكربون”. وتابع الكثيري: “هدفنا هو تطوير التقنيات التقليدية 
إلى تقنيات حديثة وعصرية واالعتماد عليها في أنظمة اإلنتاج 

من أجل تحقيق أهدافنا في الحد من التلوث”.

االستدامة هي مقياس النجاح الرئيسي في شركة الكثيري، 
وقد اتخذت الشركة العديد من اإلجراءات لدعم جهودها في 

تنفيذ المبادرات البيئية واالجتماعية بما في ذلك استخدام 
الخرسانة الجاهزة، مما ساهم في الحد من انبعاثات ثنائي أكسيد 
الكربون من مصانع الكثيري. وباإلضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة 

باالستغناء عن األوراق في أعمالها المكتبية بحلول عام 2021.

توفير اإلمدادات من أجل 
مستقبل مستدام

مشعل محمد الكثيري
الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة

تأسســت شــركة الكثيــري القابضــة فــي عــام 2008 
كمؤسســة فرديــة بفريــق عمــل صغيــر ورأس مــال 

وصل إلى 90,000 ريال ســعودي. وعززت الشــركة 
عملياتهــا بشــكل متســارع فــي األعــوام األخيــرة ليصــل 

رأس مالهــا إلــى 45 مليــون ريــال ســعودي حاليــًا. وتديــر 
الشــركة عبــر الشــركات التابعــة لهــا تصنيــع مــواد البنــاء 
وتوريــد اإلســمنت إلــى المشــاريع الكبيــرة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.
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وتأكيدًا منها على التزامها بدعم المجتمعات المحلية، حددت 
شركة الكثيري أهداف المسؤولية االجتماعية لعام 2020 والتي 
تتضمن تخصيص 10% من إيراداتها لدعم العائالت ذات الدخل 
المحدود، كما تتعاون الكثيري مع وزارة اإلسكان على بناء مصنع 

لتطوير مساكن عالية الجودة.

وأوضح الكثيري قائاًل: “فيما يتعلق بتقنيات البناء، نسعى إلى 
اعتماد أحدث التقنيات في مجال البناء في عام 2020 والتي 

ستتيح للعمالء إدارة أعمال البناء دون الحاجة إلى التواجد في 
موقع العمل”.

ودعمًا لرؤية المملكة 2030، تلتزم شركة الكثيري القابضة 
بتوفير فرص عمل إضافية ورعاية المواهب وخفض معدالت 

البطالة. وتثق الشركة بأن تعزيز ودعم المواهب السعودية 
المحلية أمر أساسي من أجل بناء اقتصاد غني ومتنوع.

وباعتبارها شركة تسعى إلى اعتماد التقنيات الحديثة، تنظم 
الشركة دورات تدريبية وورش عمل لرعاية الشباب السعوديين 

الموهوبين وتعليمهم كيفية تشغيل التقنيات الحديثة. وتفخر 
شركة الكثيري بالعمل الجماعي مع إدراكها أن كل موظف لديها 

هو قائد في مجال عمله.

أما بالنسبة لألهداف المستقبلية، فقد حددت الكثيري القابضة 
أهدافًا كبرى لدعم عمليات التطوير وتعزيز أعمالها في جميع 
أنحاء البالد. وفي هذا اإلطار قال الكثيري: “ما زلنا في بداية 
الطريق ولم نحقق سوى 30% من أهدافنا حتى اآلن. وعلى 

الرغم من ذلك، فإن إدراجنا في السوق الرئيسية لتداول 
السعودية ساهم في تعزيز إنتاجنا وتوسيع قاعدة عمالئنا ونمو 

مبيعاتنا وأعمالنا التجارية وإتاحة الفرصة لتحقيق المزيد من 
اإلنجازات”. وتابع الكثيري قائاًل: “أتطلع قدمًا الغتنام الفرص 

التي ستتاح لنا عندما تصبح تداول السعودية سوقًا جاذبًا على 
المستوى العالمي”.

إن النجاح الذي حققناه على مدار 
األعوام العشر الماضية يحفزنا 

لتحقيق المزيد من النجاحات

قطاع المواد األساسية
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شركة الكثيري القابضة، هي شركة رائدة في توريد مواد البناء 
في المملكة العربية السعودية وتزاول أعمالها في جميع أنحاء 
المملكة من خالل شركتي مساندة اإلمداد المحدودة وشركة 

اليان للصناعة التابعتين لها. وتسهم الشركة في تعزيز التنمية 
من خالل توفير المنتجات عالية الجودة من أجل بناء مستقبل 

مستدام.

تشمل أعمال شركة “مساندة اإلمداد” توزيع وبيع اإلسمنت 
ومواد البناء األساسية - مثل الحصى ومختلف أنواع الرمل - في 

جميع أنحاء المملكة مع التركيز بشكل خاص على المنطقتين 
الوسطى والغربية، وقد حصلت الشركة على شهادة المطور 
العقاري من برنامج بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة 
التابع لوزارة اإلسكان والذي يهدف إلى تسويق وبيع الوحدات 

العقارية قبل أو أثناء إنشائها.

وتدير شركة “اليان للصناعة” أعمال إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة 
التي ينتجها مصنع شركة الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، 
كما حصلت الشركة على اعتماد تقنية إنتاج األلواح الخرسانية 

من وزارة اإلسكان. وتتعاون الكثيري مع شركة إم دو اإليطالية 
على إنشاء مصنع بمدينة سدير الصناعية تصل طاقته اإلنتاجية 

السنوية إلى 1 مليون متر مربع من األلواح الخرسانية.

وتهدف شركة الكثيري القابضة إلى عقد شراكات مع العمالء 
على المدى الطويل لتعزيز النجاح المشترك. ونجحت الشركة 

في بناء عالقات وثيقة مع عمالئها من خالل استخدام أفضل 
التقنيات الحديثة وأحدث معدات التصنيع واإلنتاج لضمان جودة 

منتجاتها وخدماتها. وتواصل الشركة كذلك تحسين أعمالها 
إلدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وسعيًا منها إلى توفير أفضل حلول التجارة والنقل من أجل 
ضمان تسليم منتجاتها بشكل آمن وكفاءة عالية في الوقت 
المحدد، كما توفر الشركة أعلى مستوى من خدمات ما بعد 

البيع من أجل تلبية متطلبات العمالء على أكمل وجه.

شركة الكثيري القابضة
نعتبر أن موظفينا هم أهم عوامل نجاح الشركة. ونثق أن توفير 

مساحة كافية لإلبداع في ظروف عمل مناسبة والسعي إلى 
جذب الخبرات ودعم العمل الجماعي هي المكونات الرئيسية 

لنجاح الشركة المستمر.

نبذة عن تاريخ الشركة
تأسست شركة الكثيري القابضة كمؤسسة فردية في العاصمة 

الرياض بتاريخ 31/08/2008م تحت مسمى مؤسسة محمد 
ناصر الكثيري للمقاوالت بالسجل التجاري رقم 1010255690 
وبرأس مال قدره 100,000 ريال سعودي. وبفضل توجيهات 
اإلدارة والجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون، تطورت أعمال 
الشركة في فترة قياسية لتصبح شركة مساهمة عامة. وفي 

تاريخ 23 أبريل 2019م وافقت الجمعية العامة غير العادية 
على زيادة رأس المال إلى 45.2 مليون ريال سعودي، مما 

أتاح للشركة إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في 3 نوفمبر 
2019 وزيادة رفع رأس المال لشركة الكثيري القابضة من: 

)45,208,800( مليون ريال سعودي إلى )90,417,600( مليون 
ريال سعودي.

رؤية الشركة
• نســعى لنصبــح شــركة رائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن خــالل االعتمــاد علــى أحــدث التقنيــات والخبــرات لمواكبــة 

تطورات الســوق.

• توظيــف خبراتنــا فــي اســتراتيجيات البنــاء والتعميــر مــن أجــل 
خدمــة الوطن.

شركة مساندة اإلمداد المحدودة
تم تأسيس شركة مساندة اإلمداد المملوكة بالكامل من ِقبل 

شركة الكثيري القابضة في الرياض بتاريخ 11 مارس 2017 
بتمويل ذاتي برأس مال قدره مليون ريال سعودي. وتوفر 

مساندة اإلمداد الخدمات اللوجستية والدعم لقطاعي النقل 
والمقاوالت. وحصلت الشركة على شهادة تأهيل كمطور عقاري 

وشركة للبيع على الخارطة.

شركة اليان للصناعة
أنهت شركة الكثيري القابضة اإلجراءات النظامية لدى وزارة 

التجارة واالستثمار لتحويل فرعها إلى شركة محدودة المسؤولية 
مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة تحت اسم شركة اليان 

للصناعة )شركة شخص واحد( برأس مال قدره 10 مليون ريال 
سعودي وذلك في 6 أغسطس 2018. وتزود الشركة األسواق 

بالخرسانة الجاهزة والخضراء بتمويل من موارد الشركة الذاتية 
لدعم خططها المستقبلية.

 %10 
من اإليرادات يتم تخصيصها لدعم 

األسر محدودة الدخل
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رسالة مصنع اليان لتكنولوجيا البناء في مدينة سدير 
الصناعية

في إطار البحث عن حلول ذكية لتقنيات البناء المستقبلية 
وبتوجيه من إدارة الشركة، شّكلت شركة الكثيري تحالفًا مع 

شركة إم دو اإليطالية. ولتعزيز إمكانيات االعتماد على أحدث 
تقنيات البناء، بدأنا بإنشاء مصنع اليان لتقنيات البناء الحديثة 
في مدينة سدير الصناعية. وسيتم افتتاح المصنع في مطلع 
الربع الرابع من عام 2020م وسيساهم في دعم أعمال البناء 

في المملكة العربية السعودية من خالل:

- توفير الوقت والتكاليف مع تعزيز الجودة.

- استخدام تقنيات بناء تساعد في الحفاظ على البيئة.

- تطوير وإعداد قوى عاملة على أعلى المستويات لتوفير 
منتجات وحلول مبتكرة.

- توفير فرص عمل للمواطنين باإلضافة إلى توفير التدريب 
والتأهيل الالزمين لبناء مستقبل واعد.

- وضع معايير للمقاولين وتأهيلهم الستخدام تقنيات البناء 
الحديثة.

- توفير الخدمات للمشاريع الكبيرة بشكل سريع وبما يتالءم مع 
توجهات المملكة العربية السعودية.

- مرونة العمل في جميع أنواع البناء )الفيالت والمستشفيات 
واألبنية متعددة الطوابق ومراكز التسوق وغيرها(.

- االستدامة والحد من هدر الطاقة.

- الحصول على موافقة وزارة اإلسكان على تقنية البناء التي 
تستخدمها الشركة.

ستصل الطاقة اإلنتاجية للمصنع 
الجديد في مدينة سدير الصناعية 

إلى مليون متر مربع من األلواح 
الخرسانية سنويًا

قطاع المواد األساسية


