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توفر الشركة خدماتها للعمالء أينما كانوا بفضل حضورها القوي 
الذي يتيح لها اغتنام الفرص التي يوفرها النمو االقتصادي 

وارتفاع مستوى الدخل في مختلف شرائح المجتمع بما فيها 
النساء والشباب. وتعزز العثيم عالقاتها مع العمالء من خالل 

وسائل التواصل االجتماعي.

ســاهم إدراج الشــركة فــي تــداول الســعودية بتعزيــز مكانتهــا 
ومواكبتهــا ألعلــى معاييــر الحوكمــة وجــذب اهتمــام المزيــد مــن 

المســتثمرين المحلييــن والدولييــن. ولذلــك تســعى الشــركة إلــى 
توفيــر خدماتهــا للعمــالء وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة وبأقــل 

تكلفــة ممكنــة. وعلــى ســبيل المثــال، طــورت الشــركة تقنيــة 
التجــارة اإللكترونيــة وأطلقــت تطبيــق ســبيدي، وبرنامــج الــوالء 

للشــركة “اكتســاب” الــذي يصــل عــدد المشــتركين فيــه إلــى 3.9 
ماليين شــخص.

ونظرًا ألهمية األمن الغذائي في تحقيق تطلعات التنمية الوطنية، 
فإن شركة العثيم تؤدي دورًا هامًا في هذا اإلطار. وتهدف الشركة 

إلى المساهمة في تنمية قدرات القوى العاملة في المملكة 
من خالل فروعها المنتشرة في جميع أنحاء البالد، حيث يوفر 

معهد أكاديمية العثيم - على سبيل المثال - تدريبًا مجانيًا للشباب 
السعوديين الراغبين بالعمل في مجال البيع بالتجزئة.

وحصلت أسواق عبدهللا العثيم على شهادة تقدير دولية 
 ISO من كل من المنظمة الدولية للمعايير )شهادة اآليزو
2005:22000( وISO 9001:2015( ومجلة فوربس التي 

صنفتها بين أقوى 100 شركة في الشرق األوسط، كما صنفت 
مجلة فوربس شركة العثيم في المرتبة 45 بين أكبر شركات 
المملكة العربية السعودية والمرتبة األولى في قطاع تجارة 

شركة أسواق عبدهللا العثيم هي المواد الغذائية بالتجزئة.
أكبر شركة لبيع المواد الغذائية 

بالتجزئة في المملكة العربية 
السعودية وفقًا لمجلة فوربس

نظرة معّمقة على شركة أسواق عبد هللا العثيم
مقدمة

أسواق عبد هللا العثيم شركة مساهمة سعودية، وأكبر سلسلة 
أسواق مركزية من حيث المبيعات في المملكة. صنفتها 

مجلة فوربس األمريكية عام 2020 في الترتيب 93 في قائمة 
أقوى 100 شركة في الشرق األوسط، وقّدرت مجلة فوربس 

في عام 2020، القيمة السوقية للشركة بـ 2.2 مليار دوالر. 
تمتلك أسواق عبدهللا العثيم أكثر من )256( فرعًا على مستوى 

المملكة ما بين هايبرماركت وسوبرماركت وركن، فضاًل عن 
45 فرعًا في جمهورية مصر. وتتميز الشركة بقاعدة كبيرة من 

العمالء، حيث استقبلت خالل العام 2020 م أكثر من 78 مليون 
متسوق، ووصل حجم مبيعاتها إلى )8.16( مليار ريال. 

شركة أسواق عبد هللا العثيم

 www.othaimmarkets.com
سنة التأسيس: 1980

عدد الموظفين: 15,700
القيمة السوقية: 11.052 مليار ريال سعودي

شركة أسواق عبدهللا العثيم هي شركة رائدة في تجارة 
المواد الغذائية في قطاع التجزئة والجملة، ويصل 

عدد فروعها في المملكة العربية السعودية إلى 256 
فرعًا. وبفضل خططها التوسعية الطموحة وصل عدد 

فروعها في مصر إلى 45 فرعًا منذ عام 2016.

نزود المملكة بالغذاء 

256
فرع عبر أرجاء المملكة
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أنشطة الشركة
تنشط الشركة في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية 
واالستهالكية، من خالل ثالثة منافذ توزيع رئيسية متمثلة في 

الجملة والتجزئة واألركان، باإلضافة لقيامها بإدارة وتشغيل 
المراكز التجارية واالستثمار في األراضي. وتعمل أسواق عبد هللا 
العثيم وفق منهجية تهدف إلى زيادة متوازنة في قاعدة فروعها 

لتغطي معظم مناطق المملكة, وتقديم خدمات في متناول 
الجميع، والتأكيد على الجودة العالية والسعر المناسب.

سجل حافل على مدار 40 عامًا
1980 - 1989: السنوات األولى 

تأسست شركة أسواق عبدهللا العثيم في 21 من مايو، 
1980م، برأس مال وقدره 400 ألف ريال على يد عبد هللا 
العثيم، وهي امتداد لمؤسسة صالح العثيم التجارية، التي 

أسسها في عام 1956م الشيخ صالح العثيم، حيث افتتحت 
المؤسسة موقعها األول في قلب منطقة العمل التجاري آنذاك 
بحلة القصمان في البطحاء، وعملت في تجارة المواد الغذائية. 
وقام عبد هللا العثيم في هذه الفترة بتوسيع نشاط المؤسسة 
من خالل فتح فروع للبيع بالجملة والتجزئة، وتحويلها إلى شركة 

رائدة في القطاع.

1990 – 1999: التوسع واالنتشار 

كانت نقطة التحول الكبرى في مسيرة الشركة في العام 1410 
هـ الموافق 1990، عندما وصل عدد األسواق إلى سبعة عشر 

سوقًا، تم تطبيق نظام “جملة المستهلك” على كافة األسواق 
التابعة للشركة وبذلك أصبحت أسواق عبدهللا العثيم من 

األسواق الرائدة في هذا المجال.

1992: التطور والنمو 

في عام 1412 هـ الموافق 1992 تم افتتاح مستودعات كبيرة 
بمعايير عالية في التخزين لدعم نمو وتطور هذه الشركة بمراكزها 

المتعددة، وقد تم تجهيز هذه المستودعات بأحدث أساليب 
التخزين الجاف والمبرد، كما تمت زيادة أسطول سيارات التوزيع 
لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعمالء، وتسهيل التعاون مع 

الموردين. تواصل الشركة استراتيجيتها التوسعية وزيادة قاعدة 
الفروع على مستوى المملكة وفق رؤية متكاملة واهتمام يتجدد 

بتقديم خدمات متميزة وشاملة لكل العمالء. وفي عام 1418 
هـ الموافق 1998، بدأت الشركة بتنويع أنشطتها بدخولها قطاع 

المجمعات التجارية وقطاع الترفيه العائلي.

2000 – 2009: شركة قابضة ومساهمة 

في عام 2000، تحولت أسواق عبدهللا العثيم إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة، وظلت الشركة تحقق معدالت نمو إيجابية 
تؤكد التطور الملحوظ في نشاط الشركة، حيث بلغت معدالت 
النمو معدالت مرتفعة. وفي عام 2006، تحولت شركة أسواق 

عبدهللا العثيم إلى شركة قابضة تندرج تحتها شركات هي: 
شركة أسواق عبد هللا العثيم، وتختص بتجارة التجزئة بالمواد 

الغذائية، وقد تم إدراجها في تداول السعودية عام 2008. أما 
شركة عبد هللا العثيم لالستثمار العقاري، فتنشط في مجال 
إدارة تخطيط وتسويق وتشغيل المجمعات التجارية الضخمة 

تحت اسم »العثيم مول«، باإلضافة إلى شركة العثيم القابضة 
وهي التي تملك النسبة العظمى في الشركتين السابقتين.

2010 – حتى اآلن: 

في عام 2010، قررت إدارة أسواق عبدهللا العثيم إنشاء 
سالسل تجارية لبيع المواد الغذائية بمصر. وتم افتتاح 45 فرع 

حتى اآلن ضمن خطة التوسع في إنشاء سلسلة متاجر سوبر 
ماركت باسم “أسواق عبدهللا العثيم” بالسوق المصرية. وفي 
هذه الفترة شهدت الشركة توسعًا في زيادة عدد فروعها في 
المملكة العربية السعودية، حيث وصل إلى 256 فرعًا، تغطي 

معظم مناطق المملكة.

قطاع السلع االستهالكية الكمالية
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المنتجات
يعد المركز العالمي للتسويق )UMC( أحد فروع شركة أسواق 
عبد هللا العثيم، وتقوم خطته على اختيار وتسجيل العالمات 
التجارية المختلفة والخاصة بالشركة والتي تصنع وتعبأ محليًا 

وخارجيًا، ومنها: 

• فيكتو   • هالي     

• ركس • شير   

• سفوري • روف   

• أبو فهد. • زاد الوطن  

المخابز المركزية: 
تعتبر المخابز من أهم األقسام المتواجدة في األسواق وتغطي 

كافة احتياجات العمالء ومنافسة الشركات األخرى. ونجحت 
مخابز زود في الحفاظ على العمالء وضمان والئهم لألسواق 

بتقديم أفضل المنتجات وبأسعار منافسة.

مصنع زود: 
يعتبر مصنع زود للصناعات الغذائية من المصانع الرائدة في 
مجال صناعة المواد الغذائية الطازجة ومقرها في الرياض – 

المملكة العربية السعودية. ويقوم المصنع باستيراد وتصنيع 
وبيع المواد الغذائية وتعبئة وتغليف المواد الطازجة، ويغطى 

المصنع جميع متطلبات عمالء أسواق عبدهللا العثيم المركزية 
في المملكة العربية السعودية من جميع أنواع األصناف الغذائية 
الطازجة تحت شعار من المزرعة إلى مائدتك، حيث ينتج وُيغلف 

في المصنع أكثر من 100 صنف من أصناف المواد الغذائية، 
ويتم اإلنتاج والتغليف في المصنع باستعمال آالت حديثة 

وتكنولوجيا متطورة، كما أن جميع المواد الخام المستعملة في 
اإلنتاج في المصنع هي من المواد المسموح استعمالها عالميًا 
كمواد صالحة لألكل حسب مواصفات والمقاييس السعودية. 

كما أن اإلنتاج في المصنع يتم تحت إشراف مختبر تحليل 
كيماوي وبيولوجي، حيث يقوم المختبر بالمراقبة المستمرة 

على المواد الخام التي تصل إلى المصنع ومدى مطابقتها مع 
المواصفات المعتمدة عالميًا، وعلى منتجات المصنع أثناء وبعد 

عملية اإلنتاج للتأكد من أن التصنيع يتم بالطريقة الصحيحة 
تفاديًا لحدوث أخطاء أثناء أو بعد عملية التصنيع. 

األقسام وخطوط اإلنتاج:
يوجد في الوقت الحالي بالمصنع ثالثة أقسام أساسية وينتج 

ويعبأ فيها منتجات المصنع مع وجود قسم تحت التجهيز. 
واألقسام هي:

أواًل: قسم اللحوم: 

يقوم قسم اللحوم في مصنع زود بتصنيع مجموعة متنوعة من 
منتجات اللحوم المصنعة المبردة والمجمدة مثل مختلف أنواع 
البرجر واللحم المفروم والمرتديال، وذلك وفقًا ألعلى مقاييس 

السالمة والجودة.

ثانيًا: قسم البهارات والمكسرات:

 يتم في قسم البهارات تحميص جميع أنواع المكسرات وطحن 
جميع أنواع البهارات وعمل خلطات جديدة للبهارات وتعبئة جميع 

أنواع البقوليات والبهارات المطحونة.

ثالثًا: قسم تعبئة الخضار والفواكه:

يتم تعبئة الخضار والفواكه بعد أن يتم فرزها واختيار الجودة 
األفضل منها، كما يتم خزن الخضار والفواكه في مستودعات 

المصنع بدرجة برودة ممتازة.

رابعًا: قسم المربيات والعسل:

خط اإلنتاج قيد اإلنشاء حاليًا

البرامج التسويقية
برنامج اكتساب: هي الطريقة التي تعبر بها شركة أسواق عبدهللا 

العثيم عن تقديرها الختيار عمالئها ألسواق عبدهللا العثيم. مع 
اكتساب، بإمكان العميل كسب مبالغ نقدية تضاف للبطاقة 

كرصيد يمكن االستفادة منه مستقباًل عن كل عملية شراء من 
أسواق عبدهللا العثيم للتجزئة والجملة. سوف يضاف مبلغ 2 
ريال عن كل 100 ريال من المشتريات من فروع التجزئة، ومبلغ 

2 ريال عن كل 1000 من المشتريات من فروع الجملة. البطاقة 
مجانية، وال يشترط دفع أي رسوم اشتراك بها، ويمكن الحصول 
عليها من خالل الموقع اإللكتروني. ويوجد اآلن نحو 3.9 مليون 

عميل نشط لبرنامج اكتساب.

المسؤولية االجتماعية
تقدم شركات العثيم مجموعة واسعة من برامج المسؤولية 

االجتماعية، منها:

• أكاديمية العثيم للتدريب 

• برنامج دعم الفئات الخاصة

• برنامج اكتساب التعاوني

• زيارة المرضى بالمستشفيات

• حملة بر الوالدين

• الدعم الخيري عبر البطاقات الخيرية

• التبرع بباقي الهلل

• بطاقة سنابل الخير

• مكافحة التدخين

• الحفاظ على البيئة
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