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نبذة عن شركة ساطعة التعمير

الشركات  إحدى  هي  العقاري  واإلستثمار  للتطوير  التعمير  ساطعة  شركة  تعد 

العقاري  واإلستثمار  التطوير  مجال  في  السعودية  العربية  المملكة  في  الواعدة 

شتى  في  المشاريع  وتنفيذ  لتطوير  الالزمة  والقدرات  الخبرات  من  العديد  ولديها 

أنها   إال   2015 عام  تأسيسها  في  التعمير  ساطعة  شركة  حداثة  ورغم  المجاالت. 

مشاريع  الى  إضافة  اإلسكان  قطاع  في  ريادية  مشاريع  ولديها  عمالقة  ولدت 

مميزة في القطاع التجاري. 

واإلرتقاء  الطموحات  لتلبية  األولى  بالدرجة  التعمير  ساطعة  شركة  نحن  نسعى 

الجودة,  ناحية  من  العمالء  رغبات  مع  تتوافق  خدمات  لتقديم  العقاري  بالسوق 

الوقت, التكلفة واإلستدامة.

About Sateaa

الرسالة
مبتكرة  عقارية  مشاريع  بتطوير  نقوم  ن 
المملكة  رؤية  تطلعات  مع  ومواكبة 

العربية السعودية 2030  .

الرؤية
أن تكون شركة ساطعة التعمير للتطوير 
للجودة  العنوان  هي  العقاري  واإلستثمار 
التطوير  مجال  في  والتميز  واإلبداع 

واإلستثمار العقاري.

Vision
Sateaa Al Tameer For Real Estate   

Development and Investment 

Company be the address of quality, 

innovation, and excellence in the 

sector of real estate development 

and investment.

Mission
To develop real estate projects that 

are creative and in line with the 

Saudi Arabian Vision 2030.

Sateaa Al Tameer For Real Eastate Development & investment Co. 

is a promising company in the sector of real estate development and 

investment in Saudi Arabia. It has several expertise and capabilities that 

are necessary for develop and execution of different projects scales.

Despite its recent establisment in 2015, Sateaa Altameer was born huge 

with pioneering mega projects in residential and commercial sector. 

We, in Sateaa Al Tameer, are primarily striving to meet the ambitions and 

enhance the real estate market to provide services up to the satisfaction 

of customers concerning quality, time, cost, and sustainability.
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الهدف

واحدًا... حلمًا  يمتلك  واحد...   عمل  فريق 

نجاح. قصة  يصنع  واحدًا...   وهدفًا 

Objective
One Team ... Has One Dream ...

and One Goal ... Makes a success story.

القيم

عمل  وفريق  ككيان  التعمير  ساطعة  شركة  نحن 

يترجم  الذي  بعملنا  والتزامنا  بقيمنا  اعتزازنا  نؤكد 

والمبادرة،  والشفافية،  واإلتقان،  لعمالئنا،  والئنا  الى 

واإلبداع واالبتكار، والمسؤولية،  واالحترافية.

Values
We Sateaa Al Tameer For Real Estate 

Development & Investment Co., as an entity 

and working team, stress our cherishment 

of our values and our commitment to 

work that is translated into loyalty to our 

clients, perfection, transparency, being 

proactivity, innovation, accountability, and 

professionalism.
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CEO’s Speech كلمة الرئيس التنفيذي

Sateaa Al Tameer For Real Eastate Development & investment Co. was 

established to contribute in promoting the real estate development model. 

We, in the company, take pride in having a professional working team 

with the sufficient experience and knowledge, being the throbbing heart 

pumping power for continuous innovation and excellence. Our interest in 

quality and the cultural value in our projects is part of our uniqueness and 

excellence in achieving the aspirations of our clients.

In the light of the widespread development going on in Saudi Arabia in 

all fields in alignment with the Saudi Arabian Vision 2030, we, in Sateaa Al 

Tameer for Real Estate Development and Investment , are looking forward 

to participate actively in the service of public and private sectors to achieve 

common goals relevant to the  real estate development and investment 

field.

Eng. Salah Salem Al Ghamdi

رقي  في  لتساهم  تأسست  العقاري  واإلستثمار  للتطوير  التعمير  ساطعة  شركة 

عمل  فريق  لديها  التعمير  ساطعة  أن  الفخر  دواعي  ومن  العقاري،  التطوير  نموذج 

اإلبداع  إلستمرارية  النابض،  القلب  ويعتبر  الكافية  والمعرفة  الخبرة  يمتلك  محترف 

في  الحضارية  والقيمة  بالجودة  إهتمامنا  بأن  نعتبر  أننا  كما  اهلل.  –بإذن  والتفوق 

عمالئنا. طموحات  لتحقيق  وتميزنا  تفردنا  من  جزء  مشاريعنا 

وتماشيًا  المجاالت  مختلف  في  تطور  من  السعودية  العربية  المملكة  ماتشهده  مع 

اإلستدامة  الترفية،  السياحة،  اإلسكان،  قطاع  في  الممثلة   2030 المملكة  رؤية  مع 

في  فعال  بشكل  للمساهمة  نتطلع  التعمير  ساطعة  شركة  في  فإننا  والريادة، 

مجال  في  والمتعلقة  المشتركة  األهداف  لتحقيق  والخاص  العام  القطاعين  خدمة 

العقاري. واإلستثمار  التطوير 

م . صالح سالم الغامدي
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الشركات الشقيقة والمتحالفة

Sister & Allied Companies

Company specializing in engineering and construction in the areas 

of infrastructure projects, construction projects, manufacturing and 

real estate development, has extensive experience in the design of 

projects, procurement, construction and implementation of more 

than 25 years.

التحتية  البنية  مشاريع  مجاالت  وفي  والبناء  الهندسة  في  مختصة  شركة 
في  واسعة  خبرة  لديها  العقاري،  والتطوير  التصنيع   ، البناء  مشاريع   ،

عاما.  25 من  ألكثر  والتنفيذ  والبناء   ، والمشتريات   ، مشاريع  تصميم 

Mountain View is among Egypt’s leading private property development 

companies. Specialized in developing first tier residences and resorts.

العقارات  تطوير  مجال  في  الرائدة  الشركات  بين  من  ماونتن  شركة  تعد   
من  والمنتجعات  المساكن  تطوير  في  متخصصة  مصر.  في  الخاصة 

األولى. الدرجة 

في  االعمال  رواد  شراكة  خالل  من  سعودية  شركة  للتجارة  مرود  شركة 
تمتلك   ، الخاص  للقطاع  مملوكة  وهي   ، السعودية  العربية  المملكة 

والطاقة. الترفيه  في  استثمارات 

Morood Trade Company is a Saudi company through a partnership 

of business leaders in Saudi Arabia. It is privately owned and has 

investments in entertainment and energy.

في  الخدمات  والتشييد  البناء  إدارة  من  كاملة  مجموعة  يوفر   DMC

من  لكل  المباني  واإلدارية  والتجارية  والتجارية  السكنية  قطاعات  جميع 
والخاص. العام  القطاعين 

DMC provides a complete set of construction management Services 

in all residential, commercial, commercial and administrative sectors

Buildings for both public and private sectors.
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ترفيه تقدم للسوق عالمات تجارية جديدة وفريدة من نوعها  هي شركة 
العربات  او فيز او دووس وهي متخصصة في  الترفيه مثل المبي  لماركات 

الكهربائية.

Is an entertainment company that offers the market new and unique 

brand names for entertainment brands such as Lambi or Viz or Deus 

and specializes in electric vehicles.

االلعاب  استيراد  مع  الترفيهية  المدن  وتشغيل  تشيد  اساطير  شركة 
والسالمه  الجودة  معايير  تحقق  التى  والحديثة  العالية  المواصفات  ذات 

العالمية.

The company of legends to build and operate recreational cities with 

the import of high-quality and modern games that meet international 

quality and healthy standards.

إدارة  مجال  في  رائدة  سعودية  شركة  القابضة  الضيافة  دار  شركة 
عالمات  سبعة  تملك  أصبحت  والتي  والمقاهي،  المطاعم  وتشغيل 

مميز. تجارية 

Hospitality Board Company is a leading Saudi company in the 

management and operation of restaurants and cafes, which has 

acquired seven distinctive brands.

في  الفرص  تحديد  على  تركز  قابضة  شركة  هي  الطعام  فصول  شركة 
االمتيازات  منح  خالل  من  المتنامي  السعودي  والمشروبات  األغذية  سوق 

المفاهيم. وتطوير  المباشرة  االستثمارات 

Food Seasons Company is a holding company focused on identifying 

opportunities in the growing Saudi food and beverage market 

through franchising direct investments and developing concepts.

تشيد  مجال  في  متخصصة  سعودية  شركة  هي  فت  اند  هت  شركة 
معايير  تحقق  رياضية  اجهزة  توفير  مع  الرياضية  االندية  وتشغيل  وإدارة 

التدريب. مجال  في  طويلة  خبرات  لديها  وكوادر  السالمة 

H & F is a Saudi company specialized in the construction, management 

and operation of sports clubs with the provision of sports equipment 

that meet safety standards and cadres with long experience in the 

field of training.

التى  االستثمارية  الشركات  إحدى  هي  لالستثمار  العربية  جود  شركة 
فرص  في  الدخول  الى  إضافة  العقاري  التطوير  مجال  في  عملها  يرتكز 

الشركة. لعمل  مكملة  لمشاريع  استثمارية 

Jood Arabian Investment Company is one of the investment 

companies that focuses its work in the field of real estate development 

in addition to entering into investment opportunities for projects 

complementary to the company’s work.
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We are a company that is committed to research and 

development and finding out new methods in building 

to cope with the Modern Age. The accomplishment of 

our corporate founders inspire us to always look for the 

innovative and effective feasible idea. Therefore, we are 

committed with the following:

01

We committed to reach highest 

quality and efficiency in our works 

and services to exceed our clients’ 

expectations

نلتزم بتوفير أعلى مستويات الجودة 
والكفاءة في أعمالنا وخدماتنا بطريقة 

تفوق توقعات عمالئنا.

04

نلتزم برعاية األمن والمعايير البيئية.

We committed to observe safety, 

security, and environmental 

standards.

02

We committed to be accurate and 

creative in our work.

نلتزم أن نكون دقيقين ومبدعين في 
عملنا.

05

نلتزم بتقديم العمل المطلوب في 
الوقت المناسب.

We committed to deliver the 

required work timely.

03

We committed to deliver our 

promises honestly and faithfully.

نلتزم بتنفيذ التزاماتنا بأمانة وإخالص.

06

نلتزم بالعمل بكفاءة وبشكل صحيح 
في المرة األولى في كل مرة.

We committed to work efficiently 

and correctly from the first time 

each time.

Our Commitment
البناء التزاماتنا في  جديدة  طرق  وإيجاد  والتطوير  بالبحث  تلتزم  نحن 

تلهمنا  شركتنا  مؤسسي  وإنجازات  الجديد  العصر  مع  للتعامل 

يمكن  التي  والفعالة  اإلبداعية  الفكرة  إلى  دائًما  نتطلع  أن 

يلي: بما  نلتزم  لذلك   ، تنفيذها 
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األهداف

Objectives

To attract customers with 

studied competitive prices

To adhere to professional 

ethics

To lead in providing our 

clients with innovative 

technical solutions

To contribute to 
developing the 

architectural character

تطوير  في  المساهمة 
المعماري الطابع 

وجودة  العمل  بدقة  االلتزام 
تسليم  مراعاة  مع  التنفيذ 

له المحدد  الوقت  في  األعمال 

عمالئنا  تزويد  في  الريادة 
فنية  وحلول  باستشارات 

ة مبتكر

المهنة بأخالقيات  االلتزام  أسعار  طريق  عن  العمالء  جذب 
مدروسة تنافسية 

To commit to work accuracy, 

quality implementation, and 

timely delivery of works
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Our Projects
مشاريعنا





Housing Project in the dahiaht of King Abdullah - Jazzan

مشروع ٕاسكان ضاحية الملك عبداهلل - جازان 

نبذة ولمحة عن المشروع

 23 العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الملك  مطار  عن  يبعد  حيث  جازان  بمدينة  اهلل  عبد  الملك  ضاحية  في  المشروع  يقع 
كم، كما يبعد عن جامعة جازان 15 كم على أرض مساحتها 4٫245٫464م2  ، وهو عبارة عن فلل سكنية بمساحات 
متنوعة تلبي جميع الحاجات بعدد يصل إلى 4170 فيال تقدم على شكل أربعة نماذج مختلفة ليختار منها المشتري 
ما يتوافق مع رغبته مع تأمين كافة الخدمات ) التجارية - الصحية - الدينية - التعليمية - الخدمية ........( حسب 

االشتراطات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

A brief overview of the project

The project is located in the suburb of King Abdullah in Jazan, where it is located 23 km from King 

Abdullah Bin Abdul Aziz Airport, 15 km from Jazan University on a land area of 4,245,464 m2, To 4170 

villas offered in the form of four different models for the buyer to choose what corresponds to his desire 

with the provision of all services (commercial - health - religious - educational - service ........) according to 

the requirements in the Kingdom of Saudi Arabia.

إسكان ضاحية الملك عبد اهللاسم المشروع 

جازانموقع المشروع

m2 4,245,464مساحة األرض 

شركة ساطعة التعمير للتطوير واالستثمار العقاريإدارة التطوير

شركة صرح التقنية للمقاوالتاسم المقاول 

4٫170 فيالعدد الوحدات 

2019 / 9 / 1تاريخ بداية المشروع

Project Name King Abdullah Dahiaht

Project Site Jazan

Land Area 4,245,464 m2

Developer Name Sateaa Al Tameer Co.

Contractor Name Al Sarh Technical Contracting Co.

No. Units 4,170 Villas

Project Start Date 1 / 9 / 2019

تفاصيل المشروع

project Details
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Rabbia Al Sharg Project

مشروع رابية الشرق

إسكان الرياض - رابية الشرقاسم المشروع 

الرياضموقع المشروع

m2 302,782مساحة األرض 

شركة ساطعة التعمير للتطوير واالستثمار العقاريإدارة التطوير

شركة صرح التقنية للمقاوالتاسم المقاول 

960عدد الوحدات 

2018 / 7 / 1تاريخ بداية المشروع

تفاصيل المشروع

Project Name Riyadh Housing - Rabbia Al Sharg

Project Site ٍRiyadh

Land Area 302,782 m2

Developer Name Sateaa Al tameer Co.

Contractor Name Al Sarh Technical Contracting Co.

No. Units 960

Project Start Date 1 / 7 / 2018

project Details
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Sateaa Specialist Project

مشروع ساطعة التخحصصي 
مشروع ساطعة التخصصيالمشروع

شركة ساطعة التعمير للتطوير واإلستثمار العقاريشركة التطوير

شركة صرح التقنية للمقاوالتالمقاول

تجاريةنوع المشروع

30,295,668ميزانية المشروع

m2 11,224مساحة المشروع م2

 المساحة التأجيرية 
)للمشاريع التجارية(

12,000

الرياضموقع المشروع

https://goo.gl/maps/9zY8nkpPPBcCuHgC6رابط موقع المشروع

24 شهرمدة المشروع

مكتملحالة المشروع

2019تاريخ نهاية المشروع

28عدد الوحدات السكنية

14عدد المحالت التجارية

تفاصيل المشروع

Project Name Sateaa Specialist Project

Developer Name Sateaa Al Tameer Co.

Contractor Name Al Sarh Technical Contracting Co.

Project Type Commercial

Project Budget 30,295,668

Land Area 11,224 m2

Rental Space (for 

commercial projects)
12,000

Project Site Riyadh

Project Site Link https://goo.gl/maps/9zY8nkpPPBcCuHgC6

Project Duration 24 months

Project Status Complete

End Project 2019

Number Units 28

Number Shops 14

project Details
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Al Nassim Exhibitions Project

مشروع معارض النسيم

مشروع معارض النسيمالمشروع

شركة ساطعة التعمير للتطوير واإلستثمار العقاريشركة التطوير

شركة صرح التقنية للمقاوالتالمقاول

تجاريةنوع المشروع

7,000,000ميزانية المشروع

m2 13,000مساحة المشروع م2

 المساحة التأجيرية 
)للمشاريع التجارية(

6,000

الرياضموقع المشروع

https://goo.gl/maps/wJHbGcqQyWb37Dz68رابط موقع المشروع

18 شهرمدة المشروع

مكتملحالة المشروع

2016تاريخ نهاية المشروع

22عدد المحالت التجارية

تفاصيل المشروع

Project Name Sateaa Specialist Project

Developer Name Sateaa Al Tameer Co.

Contractor Name Al Sarh Technical Contracting Co.

Project Type Commercial

Project Budget 7,000,000

Land Area 13,000 m2

Rental Space (for 

commercial projects)
6,000

Project Site Riyadh

Project Site Link https://goo.gl/maps/wJHbGcqQyWb37Dz68

Project Duration 18 months

Project Status Complete

End Project 2016

Number Shops 22

project Details
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Tabuk Plaza Hotel Project

مشروع تبوك بالزا

Project Name Sateaa Specialist Project

Developer Name Sateaa Al Tameer Co.

Contractor Name Al Sarh Technical Contracting Co.

Project Type Commercial

Project Budget 7,000,000

Land Area 77,928 m2

Rental Space (for 

commercial projects)
49,000

Project Site Riyadh

Project Site Link https://goo.gl/maps/eVeiCtxH1YUb9XLR9

Project Duration 36 months

Project Status Under Development

End Project 2022

project Details

تفاصيل المشروع
مشروع تبوك بالزاالمشروع

شركة ساطعة التعمير للتطوير واإلستثمار العقاريشركة التطوير

شركة صرح التقنية للمقاوالتالمقاول

تجاريةنوع المشروع

138,600,000ميزانية المشروع

m2 77,928مساحة المشروع م2

 المساحة التأجيرية 
)للمشاريع التجارية(

49,000

تبوكموقع المشروع

https://goo.gl/maps/eVeiCtxH1YUb9XLR9رابط موقع المشروع

36 شهرمدة المشروع

تحت التطوير حالة المشروع

2022تاريخ نهاية المشروع
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Aljouf Plaza Project

مشروع الجوف بالزا

مشروع تبوك بالزاالمشروع

شركة ساطعة التعمير للتطوير واإلستثمار العقاريشركة التطوير

شركة صرح التقنية للمقاوالتالمقاول

تجاريةنوع المشروع

15,991,149ميزانية المشروع

m2 15,700مساحة المشروع م2

 المساحة التأجيرية 
)للمشاريع التجارية(

6,870

الجوفموقع المشروع

https://goo.gl/maps/q2X6DTPyJ2QFyLTy9رابط موقع المشروع

16 شهرمدة المشروع

مكتملحالة المشروع

2017تاريخ نهاية المشروع

19عدد المحالت التجارية

تفاصيل المشروع

Project Name Aljouf Plaza Project

Developer Name Sateaa Al Tameer Co.

Contractor Name Al Sarh Technical Contracting Co.

Project Type Commercial

Project Budget 15,991,149

Land Area 15,700 m2

Rental Space (for 

commercial projects)
6,870

Project Site Riyadh

Project Site Link https://goo.gl/maps/q2X6DTPyJ2QFyLTy9

Project Duration 16 months

Project Status Complete

End Project 2017

Number Shops 19

project Details
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Residential Complex Al Awali - Makkah

مشروع محمع سكني العوالي - مكة 

مشروع العواليالمشروع

شركة ساطعة التعمير للتطوير واإلستثمار العقاريشركة التطوير

شركة صرح التقنية للمقاوالتالمقاول

سكنينوع المشروع

28,000,000ميزانية المشروع

m2 11,500مساحة المشروع م2

مكة المكرمةموقع المشروع

https://goo.gl/maps/PDadrBnowikCGV179رابط موقع المشروع

24 شهرمدة المشروع

تحت اإلنشاءحالة المشروع

2022تاريخ نهاية المشروع

25عدد الوحدات السكنية

تفاصيل المشروع

Project Name Awali Project

Developer Name Sateaa Al Tameer Co.

Contractor Name Al Sarh Technical Contracting Co.

Project Type Residential

Project Budget 28,000,000

Land Area 11,500 m2

Project Site Makkah

Project Site Link https://goo.gl/maps/PDadrBnowikCGV179

Project Duration 24 months

Project Status Under Construction

End Project 2022

Number Units 25

project Details
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