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تدير الشركة السعودية للعدد 
واألدوات )ساكو( 35 متجرًا في 
19 مدينة في المملكة العربية 

السعودية

في عام 2015، أصبحت ساكو شركة مساهمة عامة ولعب 
ذلك دورًا مهمًا في توطيد الثقة في العالمة التجارية من 

خالل توفير الشفافية للعمالء حول أهدافها وإنجازاتها. ولتعزيز 
كفاءة عملياتها، استحوذت الشركة مؤخرًا على مزود الخدمات 

اللوجستية شركة “ميدسكان ترمينال”.

تلتزم الشركة بمواكبة التطورات التقنية، وتتمكن بفضل 
ابتكاراتها واستثمارها في تقنيات التجارة اإللكترونية من تلبية 

متطلبات العمالء المتغيرة ويضعها ذلك في مركز قوي 
يساعدها على مواجهة تحديات تجارة بيع التجزئة والتي يفرضها 

تحول المستهلكين للتسوق عبر اإلنترنت.

تعكس استراتيجية الشركة التزامها برؤية عام 2030، حيث 
تسعى إلطالق وتنمية مواهب الشباب والشابات في المملكة 

وكذلك تدعم ساكو برنامج “جودة الحياة” الذي يتماشى مع 
أهدافها حيث يساهم في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي. 

وتسعى الشركة جاهدة إلى توفير الفرص لموظفيها البالغ 
عددهم 2000 موظفًا – وهم من الشباب الموهوبين ذكورًا 

وإناثًا - وتشجع على تطويرهم وتعزيز كفاءتهم من خالل تأمين 
مركز تدريب متطور يوفر مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية.

الشركة السعودية للعدد واألدوات

 www.saco-ksa.com
سنة التأسيس: 1984

عدد الموظفين: 2,000
القيمة السوقية: 2.09 مليار ريال سعودي

تأسســت الشــركة الســعودية للعدد واألدوات )ســاكو( 
فــي عــام 1984 وُتعــد أكبــر مــزود لحلــول منتجــات 

التطويــر المنزلــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
وتديــر الشــركة 35 متجــرًا فــي 19 مدينــة، تضــم 

خمســة متاجــر ضخمــة يشــغل كل منهــا مــا بيــن 2,350 
و24,500 متــر مربــع، حيــث توفــر هــذه المتاجــر منتجــات 

متنوعــة يصــل عددهــا إلــى أكثــر مــن 45,000 منتــج.

نرتقي بمنازلكم ونعمل لرفعة 
المملكة
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تتكامل جهود شركة ساكو الساعية للحفاظ على المياه والطاقة 
وتنسجم مع برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى إتاحة 

الوصول المستدام إلى موارد المياه والحد من التلوث.

يقود شركة ساكو الرئيس التنفيذي هيثم الحميدي إلى جانب 
فريق اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة.

تأسست شركة ساكو في عام 1985، وهي شركة سعودية 
عريقة توفر حلواًل ومنتجات فريدة ومنافسة ومصممة بدقة 
وموجهة نحو أثمن وأغلى ما يوجد لدى زبائنها: منازلهم. يلبي 
متجر شركة ساكو احتياجات أصحاب المنازل، ويقدم مجموعة 

واسعة من حلول المنتجات والخدمات مع التركيز الكامل على 
التطبيق العملي واالهتمام الدقيق بالتفاصيل التي تشجع 

العديد من العمالء على تكرار زياراتهم مرة بعد مرة.

يعمل في الشركة أكثر من 2,000 من الموظفين الخبراء في 
35 مركز بيع بالتجزئة تنتشر في 19 مدينة مختلفة في المملكة 

العربية السعودية. تعد شركة ساكو قوة رائدة في سوق التجزئة 
السعودية وتوفر تشكيلة متنوعة من المنتجات تصل إلى أكثر 
من 45,000 منتج مستورد من أفضل الشركات المصنعة في 

جميع أنحاء العالم باإلضافة إلى توفير مجموعة متميزة من 
الخدمات بدءًا من تطوير مبيعات متاجرها. وتواظب شركة 
ساكو حاليًا على إعادة هيكلة سريعة التطور بنيتها وخبراتها 

بغية االستمرار في تحقيق االزدهار والنمو واالبتكار ضمن بيئة 
اجتماعية وثقافية واقتصادية. 
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