
الشركة السعودية المصرية للتعمير



للتعميرالسعودية المصرية

للسوقالشركةقدمتنشأتهاومنذم،1975عامتأسست
المدنمختلففيرائدةعقاريةمشروعاتالمصري

المطورينطليعةفيجعلتهاالتىالمصريةوالمحافظات
.العقاريين



نبذة عامة

 ومة مناصفة بين الحكمملوكة شركة مساهمة مصرية

1.9بععر م مععاد يقععدر بععع المصععريةالحكومععة والسعععوةية 

.مليار جنيه

د وقعالمشعاري لدى الشركة تاريخ حافل من اإلنجعااات و

وحعععععدة سعععععكنية يسعععععكنها 23,764سعععععلمت الشركعععععععععععة 

,فرة114,067

 مشاري  و التي توفر معا ( 6)تعمل حاليا على إنشاء عدة

.وحدة سكنية( 5,000)يقارب 

فعى تتميز الشركة بأنها من اوائل الشعركات التعي عملعت

.مختلف محافظات ومدن جمهورية مصر العربية



سنة من النجاح40أكثر من 

استراتجية جديدة
زيز تسعي الشركة الي تع

مكانتها من خالل اعادة 
هيكلة الشركة و قد 

حققت الشركة مبيعات
تجاوزت المليار جنيه 

اشهر6خالل 

2019

زيادة راس المال

تمت زيادة راس المال بقيمة 
مليون دوالر امريكي و ذلك 243

ليصل اجمالي رأس المال الي 
(  مليار جنيه1.9)مليون دوالر 318

و اطلقت الشركة مشروع نايل

و دمياط و درة چيدتاورز و 

اسيوط

2014

عدد المشاريع
وصل عدد المشاريع 

المنفذة بالشركة 
السعودية المصرية 

40الى أكثر من 
مشروع داخل مصر

2010

زيادة رأس المال
تمت زيادة رأس المال 

مليون دوالر 25بقيمة 
لي أمريكي لتصل الي إجما

مليون دوالر75

2008

انشاء اكثر من
مشروع 30

أصبح عدد مشاريع 
الشركة السعودية 

30المصرية أكثر   من 
مشروع داخل مصر

1998

تأسيس الشركة
تم توقيع 1975مايو 25في 

اتفاقية إنشاء الشركة 
السعودية المصرية 
للتعمير بين حكومتي 

ة المملكة العربية السعودي
وجمهورية مصر العربية 

50برأس مال مدفوع قدره 
مليون دوالر

1975



الموقف المالي

مليار 6.8قدرهاأصودبمركز مالي متميز
.جنيه

مليار جنيه خالد عام 1,6تجاواتمبيعات
2019.

نسبة الدين العام لألصود منخفضة
(22.)%

الميزة التنافسية

العالمة التجارية

شركة مدعومة ومملوكة من 
الحكومتين السعوةية و المصرية 

.مناصفة

ي ثبتت مصداقيتها في السوق المصر
على مستوى مشروع44بتنفيذ 
. الدولة



(2019)الموقف المالي 

األصول

مليار جنيه مصري6,821

رأس المال

مليار جنيه مصري1,9

الدين

مليار جنيه مصري1,3

2019المبيعات خالل عام 

مليار جنيه 1,6جاواتت
مصري



حقائق وأرقام

نسبة الدين 
لألصول

22%

حقوق 
المساهمين

مليار جنيه3,1

االستثمارات

مليار جنيه4,7

الوحدات 
المكتملة

 لف 24قرابة 
يقطنها وحدة 

 لف 114كثر من  
فرة



انجااات الشركة



خريطة المشاريع



عدد وحدات المشاريع

الوحدات المشروع م

2045 القبة 1

787 النزهة 2

1192 المعادي الجديدة 3

245 رياض المعادي 4

82 زهرة المعادي 5

93 سالم المعادي 6

137 سما المعادي 7

15 حدائق المعادي 8

25 الزهراء 9

38 العقبة 10

44 االورمان 11

الوحدات المشروع م

39 الكروم 12

25 الجولف 13

8 المانجو 14

43 المهندسين 15

76 برج الرياض 16

132 برج الجزيرة 17

57 برج جدة 18

288 زهرة التجمع 19

738 االمل  20

850 زهرة العبور 21

الوحدات المشروع م

233 باحثة البادية 22

117 االستاد البحري 23

70 حلوان الظوغلي 24

84 حلوان شريف 25

190 نايل تاورز 26

376 ليك دريم 27

166 استوديو مصر 28

233 باحثة البادية 29

2000 چيد 30

39 المعسكر الروماني 31



عدد وحدات المشاريع

الوحدات المشروع م

138 الطائف 32

108 سما  اسكندرية  33

201 العجمي 34

84 الشانزليزيه 35

84 سيكون ريزيدينس 36

80 المنصورة 37

الوحدات المشروع م

354 شاطى القصر 38

374 النيل أسيوط 39

232 زهرة اسيوط 40

460 درة اسيوط 41

354 شاطى القصر 42

176 سيكون ريزورت 43

387 رومل مرسى مطروح 44

وحدة سكنية23,764وبهذا يبلغ عدد اجمالي الوحدات 



قرية القصر بمرسى مطروح

مرسى مطروح:المكان 
وحدة350:  تتكون من

مليون جنيه مصري57:  قيمة المشروع
2007: تاريخ اإلتمام

قرية رومل بمرسى مطروح

مرسى مطروح:المكان 
وحدة432:  تتكون من

مليون جنيه مصري12:  قيمة المشروع
1998: تاريخ اإلتمام



التجم  الخامس : المكان
فيال، ومود، و ماكن ترفيه، وحدائق288: يتكون من 

مليون جنيه مصري  464: قيمة المشروع 
2012: تاريخ اإلتمام 

مدينة العبور :المكان
وحدة 850عمارة سكنية و بها 38 :يتكون من

سكنية و حضانة ومسجد و حدائق
مليون جنيه مصري212:قيمة المشروع 

2012: تاريخ اإلتمام

زهرة العبوركومبوند

زهرة التجمع كومبوند



ليك دريم
 كتوبر 6: المكان
وحدة288:  تتكون من

مليون جنيه مصري470:  قيمة المشروع
2017: تاريخ اإلتمام



مشروعات تحت التنفيذ



مكونات البرج السكني
وحدة سكنية190●

مكونات البرج الفندقي
غرفة الي جانب المطاعم و 256يتكون من ●

القاعات و الصاالت

مليار جنيه مصري3.5: ميزانية المشروع

%75: نسبة إتمام المشروع●
متر مرب  3,000: اجمالي المساحة البنائية●
2020: تاريخ االنتهاء●

المعاةي   :  الموق 
متر مرب 10,000: مساحة المشروع

ةقيقة عن مطار القاهرة الدولي30يبعد 



مكونات المشروع
وحدة سكنية 2000عمارة سكنية باجمالى 120●
مود و حضانة و  ناةى اجتماعي و : خدمات المشروع ●

مسجد ومناطق خضراء مجمعة

مليار جنيه مصري2.6: ميزانية المشروع

%60: نسبة إتمام المشروع●
متر مرب  350,000: اجمالي المساحة البنائية●
2021: تاريخ االنتهاء●

القاهرة الجديدة  -التجم  الخامس: الموق 
متر مرب 285,000: مساحة المشروع 
طريق السويس-بجوار مدينة الرحاب



مكونات المشروع
فيال و تاون هاوم32●
شالية80●
وحدة سكنية72●
غرفة 110–فندق هيلتون جارةن ان ●
حمامات سباحة و حدائق: خدمات المشروع●

مليون جنيه512: ميزانية المشروع
%60: نسبة إتمام المشروع ●
متر مرب 38,300: المساحة البنائية●
2021: تاريخ االنتهاء●

بمدينة ةمياط الجديدة: الموق 
متر مرب 74,340: مساحة المشروع

متر على شاطئ البحر المتوسط300و يتميزب 



:يتكون المشروع من
, شقق سكنية) وحدة سكنية بانواع مختلفة 200●

تاون , توين فيال, فيالت منفصلة, ةوبلكس, استديوهات
(هاوم

مساحات خضراء واسعة، ناةي : خدمات المشروع●
اجتماعي، مود تجاري

مليار جنيه4.5: ميزانية المشروع
متر مرب 32,400: المساحة البنائية●
2023: تاريخ االنتهاء●

الجديدةاالةاريةالعاصمة:الموق 
مرب متر294,000:المشروعمساحة
لمثالمرافقمنوالعديد,واسعةخضراءبمساحاتيتميز
.تجاريومركز,الناةي



عمارة سكنية62يتكون المشروع من عدد ●

مول و نادى اجتماعي و مسجد و : ا لخدمات حول المشروع ●

مستشفى الى جانب المناطق الخضراء داخل المشروع

مليار جنية مصري120: ميزانية المشروع

(فدان112.5)متر مربع 455,000: اجمالي المساحة البنائية●

2022: تاريخ االفتتاح●

االسكندرية: الموقع

فدان417: المساحة

بجوار كارفور سيتي سنتر 





وشكرا


