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مقدمة
لتمكـــن األســـرة الســـعودية مـــن تملـــك مســـكنها
األول يســـعى برنامج ســـكني لتقديــــــــم مجموعـــــة
مــــــــن الخيارات الســـــكنية والحلول التمويليــة التــي
تيســر الحصــول علــى المســكن المالئم بشــكل أســرع
وســـــعر أقـــــل وخيـــــارات متعـــــددة ودفعـــــة أولــى
ميســرة

ضاحية الجوهـرة  -جدة
إحدى الضواحي السكنية الكبــــرى
مـــــن مشـــــاريع برنـــــــامج سكنـــــــــي
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أهــداف
برنامــــج
سكنــي
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تمكيــــن األســـــــــــرة الســـعودية
مــــــــن امتـــاك المسـكــــن األول
توفيــــــــــــر حـلــــــــــــول سكنيـــــــــــــــة
وتمــــويلية متعددة ت�تالءم مع
احتياجـــــات األســـر السعوديــــــــة
تطويـــــــــــــــــــــــــــــــــر تجربـــــــــــــــــــــــــــــة
المستفيــــــــــــــــــــد وتسهيلهـــــــــا

ضاحية الــدار  -المدينة المنورة
إحدى الضواحي السكنية الكبــــرى
مـــــن مشـــــاريع برنـــــــامج سكنـــــــــي

الحلول السكنية
والتمويليـــــــــــــــــة
البنـــــــاء الذاتـــــــي
ٍ
أراض ســــــكنية
يتيـــح هـــذا الخيـــار للمســـتفيدين الذين يمتلكـــون
وي�رغبـــون فـــي بنائها بأنفســـهم ،الحصـــول على قرض عقاري
مدعــــــوم األربـــاح ،كمـــا يقدم برنامج سكني ضمن البناء الذاتي
خدمـــة التصاميـــم الهندســـية ذات الجـــودة العاليـــة واألســـعار
التنافسية.

فلل الوزارة الجاهزة
يتيح هذا الخيار للمســـتفيد اختيار وحدته الســـكنية من مشـــاريع
الفلـــل الجاهـــزة في مختلـــف مناطـــق المملكة ،حيث تـــم البناء
علـــى قطـــع أراضي ســـكنية ت�تميـــز ببنيـــة تحتية شـــاملة لجميع
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ضاحية الجوان  -الرياض
إحدى الضواحي السكنية الكبــــرى
مـــــن مشـــــاريع برنـــــــامج سكنـــــــــي

الوحدات تحت اإلنشاء
أحـــد خيـــارات التملك ،التي تناســـب المواطنـــن الذين يخططون
لتملـــك وحدتهـــم الســـكنية وي�رغبـــون فـــي العيـــش فـــي بيئة
ســـكنية مت�كاملـــة الخدمات والمرافق بحيث يتم تقســـيط شـــراء
الوحـــدة خالل إنشـــائها.

شراء الوحدات من السوق
يوفـــر هـــذا الحـــل الحصول علـــى قرض عقـــاري مدعـــوم األرباح
لشـــراء وحـــدة ســـكنية جاهـــزة ممـــا يتيـــح للمواطن المســـتحق
حريـــة شـــراء الوحـــدة الســـكنية فـــي أي موقـــع يختاره.

األراضـــي السكنيــــــة
يمكـــن لمســـتفيدي برنامج ســـكني الحصـــول على أرض ســـكنية
مطورة ،وتوقيع العقد بشـــكل إلكتــــروني باختيار قطعة األرض
مـــن قائمة المخططات عبــــر تطبيق ســـكني.
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ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 2022
ﺧـــــــــــــﺪﻣﺔ

 180أﻟﻒ

أﺳــــــــــــــــﺮة ﺳﻌــــــــــــــــــﻮدﻳﺔ

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ

 100أﻟﻒ

ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ
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ﻣﻨﻬﺎ

 130أﻟﻒ

ﺗﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ

ﺣﻠﻮل ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺧﻴﺎرات ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺠﺎﻫﺰة

ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ

ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻮري ﻋﺒـﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻜﻨﻲ

ﺗﻮﻓﻴـﺮ

 50أﻟﻒ

وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة

"ﺳﻜﻨﻲ":

ملخـــص سكنـــي
في يوليو 2022

ﺗﻘﺪم ﻧﺴﺐ اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺿﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺠﺪة

اﻧﻄﻼق ﻣﻮﺳﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ  21ﻣﺸﺮوﻋ ًﺎ

ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022

ﺑﻮﻓﺎردﻳﺎ ﺳﺘﻲ
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات

2,606

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز

84.10%
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ﻣﺸﺎرﻳﻊ

ﻓﻴﻨﺎن
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات

اﻟﺠﻮﻫﺮة رزﻳﺪﻧﺲ

1,351

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات

990

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض

ﻋﻤﺎﺋﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮة

ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺸﺮق

إﺷﺮاق ﻟﻴﻔﻨﺞ

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺎن

دﻳﺎر اﻟﺴﻌﺪ

اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

ﻣﺸﺮوع
واﺣــــــــــﺪ

ﻟﺆﻟﺆة اﻟﺪﻳﺎر

55.80%

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز

99.50%

إﺻﺪار

1,392
ﻋﻘـــــــــــــــــﺪ

ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ

2

ﺗﻮﻓﺮ

ﻣﻠﻴﻮن م

2
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ﺴﻊ
َﺗ َ

آﻻف وﺣﺪة

35

أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

7

ﻣﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

دﻳﺎر اﻟﺤﺴﺎ

ﻓﻠﻞ اﻟﺒﲑق ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم

اﻟﻔﺮﻳﺪة

ﻣﻨﺎزل اﻟﻘﻄﻴﻒ

ﻧﺴﺎج ﺗﺎون2

ﻋﻮاﻟﻲ اﻟﻈﻬﺮان

ﻣﺪ

5

ﻣﺸﺎرﻳﻊ

أﻋﺎﻟﻲ ﺟﺪة

داري ﻗﺮﻳﺶ

ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﺎن

اﻟﻤﻌﻴﺼﻢ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻮرود

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﲑ
واﺣﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ

ﻣﺸﺮوﻋﺎن

ﺗﻼل اﻟﺨﻤﻴﺲ

برنامــــــــج سكنــــــي
فــــــــي يوليو 2022

7,208
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9,184

أســــرة سعوديــــة
استفــــــــــــــــــــــــــــادت

أسرة سعوديــــة
سكنـــــت منازلهـا

مـــــــن الخيـــــــارات السكنيــــــــة والحلـــــول
التمويليـــــــة التــــــي قدمهـــــا برنامـــــج
"سكنـ ــي" خـــ ــال ش ــهر يولي ــو 2022

خالل شهر يوليو 2022

برنامــــــــج سكنــــــي
منـذ بـداية عـام 2022

104,492 87,467

أســــرة سعوديــــة
استفــــــــــــــــــــــــــــادت

أسرة سعوديــــة
سكنـــــت منازلهـا

ضمن برنامج سكني منذ بداية عام 2022

منذ بداية عام 2022

11

تقري�ر برنامج سكني | إصدار  15أغسطس 2022

تقري�ر برنامج سكني | إصدار  15مايو 2021

مشـاريع برنامج سكني
أحـــد الخيـــارات العقاريـــة يتم من خالله بيع الوحدات الســـكنية قبل أو أثنـــاء مرحلة التطوي�ر
أو البنـــاء ويتـــم تصميم نمـــوذج الوحدة الســـكنية واعتمادهـــا والتزام المطـــور العقاري
بالتنفيـــذ وفـــق التصاميم والمواصفـــات المتفق عليها.
تـــم البـــدء في بناء المشـــاريع الســـكنية بالشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص ،والتـــي ت�توزع في
وتوفـــر أكرث مـــن  100ألف وحدة ســـكنية.
مختلـــف مناطـــق المملكـــة
ّ

تصفح المشاريع على موقع سكني
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 15أغسطس 2022
إصدار
سكني |
برنامج
تقري�ر برنامج تقري�ر
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إصدار 15
سكني |

ضاحية الجوان  -الرياض
إحدى الضواحي السكنية الكبــــرى
مـــــن مشـــــاريع برنـــــــامج سكنـــــــــي

مشاريع برنامج سكني

الضواحي السكنية الكبـرى
تقــــدم الضواحـــي مفهوم ًا جديــــد ًا للســـكن إذ تضــــم جميع الخدمـــات والمرافــــق التعليميــــة والصحية
والتجاريـــة باإلضافـــة إلى المســـاحات الخضـــراء والمراكـــز الرياضيـــة والتــــرفيهية لتعزي�ز جــــودة الحياة.
كمـا تم تصميم الضواحي السكنية بنمـط عصري يلبي احتياجات األسرة السعودية ويحقـق طموحاتها،
لتعيش فـي مجتمع حيوي بيئ�تـه عامرة.

تصفح الضواحي على موقع سكني
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برنامج
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2021
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إصدار 15
سكني |

ضاحية السديـــــــم  -خميس مشيط
إحدى الضواحي السكنية الكبــــرى
مـــــن مشـــــاريع برنـــــــامج سكنـــــــــي

ضاحية الجوهرة

جــــــــــــــــدة

مشروع الجوهرة رزيدنس
المطـــــــــــــــــــــــــــور

شركة حمد و أحمد بن
محمد المزيني العقارية

مساحة المشروع 98,000

مشروع بوفارديا ستـي
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور ديار العرب�ية

مساحة المشروع 556,261
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نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 221 - 130م2

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 232 - 194م2

ضاحية الجوهرة

جــــــــــــــــدة

بيالر
المطـــــــــــــــــــــــــــور

شركة أزهر القابضة

مساحة المشروع 187,959

مشروع فينـــــــان
المطـــــــــور شركة لدن لالست�ثمار

مساحة المشروع 171,250
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نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 245 - 125م2

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 313 - 192م2

الميار
ضاحية
ّ

جــــــــــــــــدة
مشروع تالل الغروب
المطـــــــــــــــــــــــــــور شركة ساني
العامريـــــــــــــــــة

مساحة المشروع 753,834

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
م2

شقـــق
 250 - 125م2

مشروع أعالي جدة
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور جدارة العقارية

مساحة المشروع 880,884

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 264 - 128م2

مشروع ربى جدة
مكيون مطورون
المطـــــــــور
عمرانيــــــــــــــــــــــــــــون

مساحة المشروع 95,553
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نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
م2

شقـــق
 214 - 126م2

ضاحية خياال

جـــــــــــــــدة

دار سمو
المطـــــــــــــــــــــــور سمو العقارية

مساحة المشروع 104,766

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
تاون هاوس
 246 - 246م2

المهندية
المطــــــــــــــــــــــــــور

الشركة األولى لتطوي�ر
العقارات

مساحة المشروع 84,500
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م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيال
 355 - 307م2

ضاحية الدار

المدينة المنورة
مشروع الجـــــــــوار
عبــــر المملكـــة
المطـــــــــــــــــــــــــــور العقـــاريـــــــــــــــــــة

مساحة المشروع 350,737

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 251 - 136م2

مشروع درة المدينة 1
المطــــــــــــــــــــــــــور

منازل العصرية للتطوي�ر
واالست�ثمار العقاري

مساحة المشروع 75,000

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 269-125م2

مشروع درة المدينة 2
المطــــــــــــــــــــــــــور

منازل العصرية للتطوي�ر
واالست�ثمار العقاري

مساحة المشروع 515,000
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م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 276 – 260م2

ضاحية السديم

خميس مشيـــط
مشروع تالل الخميس
المطـــــــــــــــــــــــــــور شركة بن جار اهلل

مساحة المشروع 185,352

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 258 - 170م2

مشروع واحة الخميس
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور

عبدالرحمن بن سعد
الراشــــــــــــــــد وأوالده

مساحة المشروع 928,760

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيــــال

تاون هاوس

 315 – 294م2

 289 – 256م2

مشروع الخميس فيو
المطـــــــــــــــــــــــــــور شركة عبد الرحمن
سعد الراشد وأوالدة

مساحة المشروع 646,105
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م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيــــال
 353 - 288م2

ضاحية الواجهة

الدمــــام

مشروع واحة الدمام
المطـــــــــــــــــــــــــــور جدارة العقارية

مساحة المشروع 643,345

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات

م2

فيــــال
 365 - 266م2

مشروع الفريـــــدة
المطــــــــــــــــــــــــــور

شركة مسار (مايا)

مساحة المشروع 107,107

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 249 - 125م2

مشروع سديــــــــن
المطــــــــــــــــــــــــــور سدين

مساحة المشروع 1,452,560
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نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
م2

تاون هاوس
 300 - 296م2

ضاحية الواجهة

الدمــــام

مشروع فلل البيـــرق
االست�ثمارات
المطـــــــــــــــــــــــــــور
المبت�كــــــــــــــــرة

مساحة المشروع 519,627

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيــــال

م2

 317م2

مشروع مـــــــــــــــــد
المطــــــــــــــــــــــــــور دار اإلبــــــــــــــــــــــــــــــداع

مساحة المشروع 310,353

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
تاون هاوس
 275 - 249م2

مشروع نساج تاون
المطــــــــــــــــــــــــــور شـــــــــــــركة رتــــــــــــــال
للتطوي�ر العمراني

مساحة المشروع 190,981
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م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيــــال

تاون هاوس

 286 - 279م2

 286 - 250م2

ضاحية الواجهة

الدمــــام

مشروع واحة مدى
المطــــــــــــــــــــــــــور مدى الشرقية

مساحة المشروع 21,728

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 172 - 130م2

مشروع نساج تاون 2
شـــــــــــــركة رتــــــــــــــال
المطــــــــــــــــــــــــــور
للتطوي�ر العمراني

مساحة المشروع 1,143,840

تالل الغروب
المطــــــــــــــــــــــــــور شركة ساني العامرية

مساحة المشروع 134,346

22

م2

تقري�ر برنامج سكني | إصدار  15أغسطس 2022

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
تاون هاوس
 410 - 283م2

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيــــال
 340 - 298م2

ضاحية الجوان

الريــــاض
مشروع سرايا النـرجس
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور دار وإعمار
مساحة المشروع 750,324

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
م2

شقـــق

تاون هاوس

 184 - 148م2

 297 – 297م2

مشروع إشراق لفينج
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور التحالف
مساحة المشروع 554,879

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
م2

فيــــال

تاون هاوس

 375 - 305م2

 375 - 296م2

مشروع مرسية
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور ُمرسية
مساحة المشروع 2,733,880
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نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
م2

شقـــق

تاون هاوس

 191 - 133م2

 320 - 240م2

ضاحية الجوان

الريــــاض
مشروع ديار السعد
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور

عبدالرحمن بن سعد
الراشــــــــــــــــد وأوالده

مساحة المشروع 133,098

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
تاون هاوس
 315 - 272م2

مشروع شمس الديار
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور )شهم(
الديار العرب�ية

مساحة المشروع 343,478

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيــــال

تاون هاوس

 390م2

 383 - 333م2

إسكان الرياض -أ
المطـــــــــور

سلمان عبداهلل بن سعيدان

مساحة المشروع 13,983
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م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 186 – 186م2

ضاحية الجوان

الريــــاض
مشروع عمائر الجوهرة
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور

عبدالرحمن بن سعد
الراشــــــــــــــــد وأوالده

مساحة المشروع 15,473

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
شقـــق
 192 - 190م2

مشروع نساج تاون
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور شركة رتال للتطوي�ر
العمراني

مساحة المشروع 189,137

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيــــال
 281 - 278م2

النـرجس فيو
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور

عبدالرحمن بن سعد
الراشــــــــــــــــد وأوالده

مساحة المشروع 178,381
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م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيــــال
 279 - 364م2

ضاحية الجوان

الريــــاض
مشروع سرايا الجوان
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور دار وإعمار

مساحة المشروع 491,639

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
م2

تاون هاوس
 363 – 363م2

مشروع المهندية
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور ثبات المسكن

مساحة المشروع 164,796

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيــــال
 322 - 268م2

مشروع الرابيــــــــــة
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــور الشركة
األولى للتطوي�ر

مساحة المشروع 178,014

26

تقري�ر برنامج سكني | إصدار  15أغسطس 2022

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
فيــــال
 355 - 307م2

ضاحية الجوان

الريــــاض

مشروع رواء
المطـــــــــــــــــــــــور الشركة الوطنية
لإلسكان

مساحة المشروع 783,418

م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
تاون هاوس

فيال

 259 – 291م2

 321 – 397م2

مشروع أصالة الجوان
المطــــــــــــــــــــــــــور

شركة محمد عبدالعزي�ز
الحبيب وشركاؤه
لالست�ثمار العقاري

مساحة المشروع 479,716
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م2

نـــــــــــــوع الوحـــــــــدات
تاون هاوس
يبدأ من  414م2

فيال
 500 – 414م2

مشاريع برنامج سكني

الوحدات تحت اإلنشاء
جودة حياة

بيئة سكنية مت�كاملة

سعر تنافسي

حلول تمويلية متنوعة

28

 15أغسطس 2022
إصدار
سكني |
برنامج
تقري�ر برنامج تقري�ر
2021
مايو
إصدار 15
سكني |

ضاحية الواجهة  -الدمام
إحدى الضواحي السكنية الكبــــرى
مـــــن مشـــــاريع برنـــــــامج سكنـــــــــي

معالي عنان

رتــــــاج مكــــة
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عنـــــــــــــــــــــان

440

4,540

الخماسية

المدينـــة

المدينـــة
حالة المشروع  :أعمال البناء

الرياض

بيــــــــوت الزامـــــل

حالة المشروع  :أعمال البناء

أبراج بوابة التحلية
)المرحلة األولى(

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

تحـــالف الزامــــــل

155

شركة سندس

المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء

الرياض

بوابــــة الشـــــرق
المزينــــــي

حالة المشروع  :أعمال البناء

مشروع مكتمل

29

تقري�ر برنامج سكني | إصدار  15أغسطس 2022

جدة

روابي الحجاز
عدد الوحدات السكنية

لصيف الفجر

المدينـــة

الرياض

522
المدينـــة

عدد الوحدات السكنية

3,665

مكة
المكرمة

5,200
المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء

جدة

مدينة الورود

جوهرة الرصيفة
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

إدراة للتنمية
والتطوي�ر

3,000

شركة
لدن االست�ثمار

1,035
المدينـــة

المدينـــة

الطائف

حالة المشروع  :أعمال البناء

حالة المشروع  :أعمال البناء

جدة قاردنز

الفتـــــــــــــح

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

تواصل اإلمداد

488

شركة الحناكي
للتطوي�ر العقاري

المدينـــة

الطائف

جدة

حالة المشروع  :أعمال البناء

بوابــــــة طيبـــــة
عدد الوحدات السكنية

700

داري قريش
شركة
عبداللطيف جميل

المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء

30

828
المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء

المسوقون
المـــتميزون

مكة
المكرمة

المدينة
المنورة
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عدد الوحدات السكنية

158
المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء

جدة

منــــازل القطيـــــف
التميمي للخدمات
والصيانة العالمية

ديار الحسا

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

942

2,900

أبراج ذهب

المدينـــة

المدينـــة
حالة المشروع  :أعمال البناء

القطيف

حالة المشروع  :أعمال البناء

عوالي الظهران

فلل حطيـن

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

فضاء االست�ثمار
العقارية
حالة المشروع  :أعمال البناء

142

شركة الرائم
للتطوي�ر العقاري

المدينـــة

بريدة

الظهران

حالة المشروع  :أعمال البناء

مخطط الجوهرة
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

777

الفايزية

المدينـــة
حالة المشروع  :أعمال البناء

31

70
المدينـــة

الصفوة جاردن
مباني الصفوة

األحساء

جازان
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2,036
المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء

الهفوف

جوهرة السحاب

الواجهة السكني
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

171

فيصل
بن سعيدان

الحاكمية

574
المدينـــة

المدينـــة

الرياض

حالة المشروع  :أعمال البناء

ضاحية الملك عبداهلل

حالة المشروع  :أعمال البناء

إطاللة البحر
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

صرح التقنية

1,236

الدمام

عنــــــــــــــان

860

المدينـــة

جازان

حالة المشروع  :أعمال البناء

درة تبوك

المدينـــة
حالة المشروع  :أعمال البناء

واحة تبوك
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

منازل العصرية

243

جــــــــــدارة

المدينـــة
حالة المشروع  :أعمال البناء

32

الخرب

تبوك
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1,175
المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء

تبوك

سرايا الغروب

القطيف البدراني
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

دار و إعمار

116

196

الرائــــــــم

المدينـــة

المدينـــة
مشروع مكتمل

الخرب

فلل البريق – المبـرز

مشروع مكتمل

تـــــالل أبـــــها
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

االست�ثمارات
المبت�كرة

178

القطيف

1,243

علي شار

المدينـــة
مشروع مكتمل

األحساء

قرية موجان

المدينـــة
حالة المشروع  :أعمال البناء

واحة مدى

عدد الوحدات السكنية

فالح حجاج

83

عدد الوحدات السكنية

مدى الشرقية

المدينـــة
مشروع مكتمل

33

جدة
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أبها

282
المدينـــة

مشروع مكتمل

الدمام

أنار السكني

لؤلؤة الديار

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

1,182

الديار العرب�ية

72

الخليجية للتعمري

المدينـــة

المدينـــة

ينبع

حالة المشروع  :أعمال البناء

رواسن

حالة المشروع  :أعمال البناء

جادة السكب
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

التميمي

الخرب

690

دور العقارية

2,364

المدينـــة

المدينـــة

ينبع

حالة المشروع  :أعمال البناء

حالة المشروع  :أعمال البناء

بساتيـن تبوك
عدد الوحدات السكنية

شمائل الخليج

248

دانة البحر
افاق التعمري
للتطوي�ر
واالست�ثمار
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81
الخبـر

تبوك

حالة المشروع  :أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

المدينـــة

المدينـــة

34

المدينة
المنورة

حالة المشروع  :أعمال البناء

أصداف الخبـر
أسيكو السعودية
المحدودة

طراز االحساء
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

115

239

طراز العرب�ية

المدينـــة

المدينـــة
حالة المشروع  :أعمال البناء

الخـبـر

الدانة الغربي
خطى الخري
لالست�ثمار والتطوي�ر
العقاري

حالة المشروع  :أعمال البناء

جوهرة الغروب
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

115

األحساء

81

فيصل بن سعيدان

المدينـــة

المدينـــة

الرياض
حالة المشروع  :أعمال البناء

حالة المشروع  :أعمال البناء

الضاحية السكني
عدد الوحدات السكنية

العقارية

557

األندلسية
دور العقارية

35

رفحاء
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عدد الوحدات السكنية

126
المدينـــة

المدينـــة
مشروع مكتمل

الرياض

حالة المشروع  :أعمال البناء

جدة

شقق اشبيليا

نساج تاون الخرب

عدد الوحدات السكنية

35

فيصل بن سعيدان

رتال للتطوي�ر
العمراني

عدد الوحدات السكنية

118
المدينـــة

المدينـــة

الرياض

حالة المشروع  :أعمال البناء

المشرقية
الشركة الوطنية
لإلسكان

الخبـر

حالة المشروع  :أعمال البناء

اياال النخيل
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

3,701

59

رتال للتطوي�ر
العمراني

المدينـــة

مشروع مكتمل

المدينـــة

الرياض
حالة المشروع  :أعمال البناء

أسوار السكني

الفاخرية
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

أسوار المتحدة

100

الرائم للمقاوالت

المدينـــة
حالة المشروع  :أعمال البناء
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83
المدينـــة

الخبـر

36

الخبـر

حالة المشروع  :أعمال البناء

رماح

بارك فيو
سمو األصالة
لالست�ثمار و التطوي�ر
العقاري

تاج المصيف
عدد الوحدات السكنية

484

الفاف

عدد الوحدات السكنية

556
المدينـــة

المدينـــة
حالة المشروع  :أعمال البناء

الخرب

دان
شركة روانا
للتطوي�ر

الطائف

حالة المشروع  :أعمال البناء

جنان
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

18

280

دور العقارية

المدينـــة

المدينـــة

الظهران
حالة المشروع  :أعمال البناء

حالة المشروع  :أعمال البناء

المعيصم السكني

سما جدة
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

دور العقارية

32

مكيون

المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء
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806
المدينـــة

مكة المكرمة

37

المدينة
المنورة

حالة المشروع  :أعمال البناء

جدة

إسكان الـريـاض  -أ

نعمى
عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

168

سلمان بن سعيدان

تمكني

المدينـــة

المدينـــة

الرياض

حالة المشروع  :أعمال البناء

حالة المشروع  :أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

42

شركة سكنا

المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء

حالة المشروع  :أعمال البناء

الخبـر

زاهية

هبيتات 2

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

82

دور العقارية

المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء
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475
المدينـــة

الرياض

38

77
المدينـــة

الرياض

شركة االشغال
العقارية

الدمام

اريس

هبيتات 1
شركة االشغال
العقارية

304

حالة المشروع  :أعمال البناء

المدينة
المنورة

أنوار السكني
عدد الوحدات السكنية

دور العقارية

51
المدينـــة

حالة المشروع  :أعمال البناء

39

المدينة
المنورة
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األراضي السكنيــــــــة
وتطوي�ر المخططات
يمكن لمستفيدي برنامج سكني الحصـــول علـــى أرض ســـكنية مطورة وبشكل
إلكرتونـــي ،كمـــا يمكـــن للمســـتفيد اختيـــار قطعـــة األرض المناســـبة مـــن 223
مخططـــا ســـكني ًا موزعة حول مناطـــق المملكة.
ً

تصفح المخططات على موقع سكني

40

 15أغسطس 2022
إصدار
سكني |
برنامج
تقري�ر برنامج تقري�ر
2021
مايو
إصدار 15
سكني |

المخططات السكنية

مخططات منطقـــة الرياض

>

ت�تضمــن

مخطط إسكان الخرج
2,825

قطعة أرض

مخطط إسكان الدوادمي

735

قطعة أرض

مخطط إسكان ثادق

99

قطعة أرض

مخطط الزلفي

250

قطعة أرض

مخطط الحوطة  -منازل الحوطة

192

قطعة أرض

مخطط مركز شالح  -الري�ن

237

قطعة أرض

مخطط الحلوة  - 196بني تميم

1,221

قطعة أرض

مخطط الرفيعة  -الدوادمي

165

قطعة أرض

مخطط  - 362ثادق

102

قطعة أرض

مخطط  - 217القويعية

40

قطعة أرض

مخطط  – 254الحري�ق

61

قطعة أرض

مخطط عفيف 811

366

41

قطعة أرض

55

مخطط سكني
مخطط الملتقى  -المجمعة

1,872

قطعة أرض

مخطط روضة الصفا  -القويعية

573

قطعة أرض

مخطط إسكان شقراء

235

قطعة أرض

مخطط طيبة العليا

662

قطعة أرض

مخطط رمال الغاط

157

قطعة أرض

مخطط واحات عفيف

1,300

قطعة أرض

مخطط مرات 1120

36

قطعة أرض

مخطط شقراء

665

قطعة أرض

مخطط  - 370ثادق

91

قطعة أرض

مخطط  - 1051القويعية

62

قطعة أرض

مخطط عفيف 306 -

62

قطعة أرض

مخطط  -366ثادق

867

قطعة أرض
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توفـــــــــر

>

قطعة أرض سكنية

مخطط العمق  -الري�ن

446

قطعة أرض

مخطط المردمة

87

قطعة أرض

مخطط إسكان رماح

88

قطعة أرض

مخطط منتزه الوادي

1,276

قطعة أرض

مخطط الحري�ق  -منازل الزهور

179

قطعة أرض

مخطط بساتيـن السليل

593

قطعة أرض

مخطط مرات 1180

177

قطعة أرض

مخطط الخالدية  -عفيف

380

قطعة أرض

مخطط /302أ  -ثادق

79

قطعة أرض

مخطط عفيف  -843حريمالء

934

قطعة أرض

مخطط شروق السليل

418

قطعة أرض

مخطط القصب  - 30شقراء

27

قطعة أرض

21,881

مخطط درة الجبيلة

1,237

قطعة أرض

مخطط إسكان األفالج

165

قطعة أرض

مخطط شرفات حريمالء

169

قطعة أرض

مخطط الحلوة

942

قطعة أرض

مخطط سمر الري�ن

255

قطعة أرض

مخطط  -181القويعية

254

قطعة أرض

مخطط األفالج 705

240

قطعة أرض

مخطط االنسيات  -عفيف

222

قطعة أرض

مخطط  - 155القويعية

34

قطعة أرض

مخطط المجمعة 411

52

قطعة أرض

مخطط الهرانية

88

قطعة أرض

مخطط  - 714حريمالء

19

قطعة أرض

مخطط  - 286ثادق

24

قطعة أرض

عفيف  -مخطط الفيضة

266

قطعة أرض

الدوادمي  -مخطط الراجحية

131

قطعة أرض

المجمعة  -مخطط  - 909تميـر

29

قطعة أرض

المجمعة  -مخطط  - 837تميـر

14

قطعة أرض

المجمعة  -تميـر 721

31

قطعة أرض

صوية  -مخطط /987أ

150

قطعة أرض

المخططات السكنية

مخططات منطقـــة مكة المكرمة
ت�تضمــن

>

مخطط ولي العهد

2,732

قطعة أرض

مخطط واحة الجليل

6,670

قطعة أرض

مخطط إسكان رنية

487

قطعة أرض

مخطط روضة التعاون

661

قطعة أرض

مخطط القنفذة ي33/12/

1,950

42

قطعة أرض

19

توفـــــــــر

مخطط سكني
مخطط جوهرة العروس

4,357

قطعة أرض

مخطط منارات الصفوة-عسفان

1,100

قطعة أرض

مخطط إسكان رابغ

1,245

قطعة أرض

مخطط الرفاة

767

قطعة أرض

مخطط البحرة  -الكامل

119

قطعة أرض
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>

مخطط المويه الجديد

2,330

قطعة أرض

مخطط إسكان الكامل

353

قطعة أرض

مخطط واحة الميقات

5,118

قطعة أرض

مخطط واحة العرضية

461

قطعة أرض

مخطط المويه /4ق/ط

981

قطعة أرض

35,963
قطعة أرض سكنية

منح مخطط ولي العهد

3,799

قطعة أرض

مخطط رياض الدغمية

1,955

قطعة أرض

مخطط الجموم

589

قطعة أرض

مخطط النورس  -الليث

289

قطعة أرض

المخططات السكنية

مخططات منطقـــة المدينة المنورة
ت�تضمــن

>

9

مخطط سكني

مخطط الشروق  -طري�ق الملك عبدالعزي�ز

>

قطعة أرض سكنية
مخطط المكارم

 3,404قطعة أرض

 430قطعة أرض

مخطط إسكان بدر

مخطط حاذة

 940قطعة أرض

مخطط ملتقى الوادي
 1,906قطعة أرض

مخطط و930/
 48قطعة أرض

مخطط المحاش الشمالي711/
 22قطعة أرض

43

توفـــــــــر

7,732
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 906قطعة أرض

مخطط ت-1415/الميدان 704
 15قطعة أرض

مخطط و834/
 61قطعة أرض

المخططات السكنية

مخططات المنطقـــة الشرقية
ت�تضمــن

>

19

توفـــــــــر

مخطط سكني

مخطط يكرب
 650قطعة أرض

مخطط بستان األحساء
 1,615قطعة أرض

مخطط ضاحية الوسيع
 1,237قطعة أرض

مخطط تالل قرطبة
 758قطعة أرض

مخطط الشروق  -حفر الباطن
 3,122قطعة أرض

مخطط أم كداد – حفر الباطن
 759قطعة أرض

قطعة أرض سكنية

مخطط أنوار الخليج – النعيـرية

مخطط جوهرة الخفجي

 530قطعة أرض

 2,854قطعة أرض

مخطط واحة القرية

مخطط الفريدة – القرية العليا

 363قطعة أرض

 1,203قطعة أرض

مخطط التعاون

مخطط قرية العليا -ش ع 65

 1,669قطعة أرض

مخطط زهرة الدغيمية
 383قطعة أرض

مخطط قرية العليا 71/10
385

قطعة أرض

مخطط الحسي  65/10النعيـرية
 619قطعة أرض

حفر الباطن  -مخطط هجرة المناخ
 163قطعة أرض

44

>

17,491
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 475قطعة أرض

مخطط القرية العليا 18/46
 25قطعة أرض

مخطط معرج السوبان
 589قطعة أرض

مخطط  90/10النعيـرية
 65قطعة أرض

المخططات السكنية

مخططات منطقة الحدود الشمالية
ت�تضمــن

>

9

مخطط سكني

توفـــــــــر

>

مخطط الضاحية 1

1,449

قطعة أرض

مخطط واحة طريف

584

قطعة أرض

مخطط الورود

445

قطعة أرض

مخطط ابن عايش

123

قطعة أرض

مخطط نعيجان  -العويقيلة

96

قطعة أرض

مخطط إسكان عرعر

361

قطعة أرض

مخطط المصيف

94

قطعة أرض

مخطط هجرة رغوة  -رفحاء

154

قطعة أرض

مخطط أم غار الخشيبي

458

45

قطعة أرض
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3,764

قطعة أرض سكنية

المخططات السكنية

مخططات منطقة تبــــوك
ت�تضمــن

>

5

مخطط سكني

توفـــــــــر

>

مخطط نورس اإلسكان – الوجه

413

قطعة أرض

مخطط إسكان تيماء

376

قطعة أرض

مخطط أنوار القادسية

830

قطعة أرض

مخطط أصداف السلطانية

230

قطعة أرض

مخطط نجمة الوجه

222

46

قطعة أرض
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2,071

قطعة أرض سكنية

المخططات السكنية

مخططات منطقة الباحــــــة
ت�تضمــن

>

8

مخطط سكني

توفـــــــــر

>

مخطط جوهرة العقيق

737

قطعة أرض

مخطط روابي الحميد

279

قطعة أرض

مخطط إطاللة الوادي

156

قطعة أرض

مخطط الرحيق

800

قطعة أرض

مخطط منازل السميـر

231

قطعة أرض

مخطط أنوار الحجرة

703

قطعة أرض

مخطط روابي الباحة

178

قطعة أرض

مخطط االزدهار -الباحة

105

47

قطعة أرض
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3,189

قطعة أرض سكنية

المخططات السكنية

مخططات منطقة جازان
ت�تضمــن

16

>

مخطط سكني
مخطط نخالن

4,702

قطعة أرض

مخطط الريحان  -ضمد

317

قطعة أرض

مخطط شاطئ فرسان

748

قطعة أرض

مخطط إسكان أبو عريش

29

قطعة أرض

مخطط ضاحية الملك عبداهلل

3,519

قطعة أرض

مخطط األنوار

4,231

قطعة أرض

مخطط المنار

5,422

قطعة أرض

مخطط الورود – بيش

552

48

قطعة أرض
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توفـــــــــر

>

25,328
قطعة أرض سكنية

مخطط زهرة الجامعة

179

قطعة أرض

مخطط المملكة

598

قطعة أرض

مخطط جوهرة الشاطئ

916

قطعة أرض

مخطط لؤلؤ فرسان

326

قطعة أرض

مخطط منازل الشهد

349

قطعة أرض

مخطط روابي عتود

966

قطعة أرض

مخطط الرفاه

722

قطعة أرض

مخطط األوركيد

1,752

قطعة أرض

المخططات السكنية

مخططات منطقة الجوف
ت�تضمــن

>

10

مخطط سكني

مخطط صفا طبـرجل

404

قطعة أرض

مخطط منازل دومة الجندل

1,345

قطعة أرض

مخطط ورود سكاكا

240

قطعة أرض

مخطط الملك عبدالعزي�ز  -دومة الجندل

812

قطعة أرض

مخطط ينبوع طربجل

390

49

قطعة أرض
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توفـــــــــر

>

5,050

قطعة أرض سكنية

مخطط نخيل القريات

164

قطعة أرض

مخطط مشارف القريات

964

قطعة أرض

مخطط إسكان سكاكا 2

271

قطعة أرض

مخطط شمال صوي�ر

158

قطعة أرض

مخطط ميقوع  -دومة الجندل  -طبـرجل

302

قطعة أرض

المخططات السكنية

مخططات منطقة نجـــران
ت�تضمــن

>

7

مخطط سكني

توفـــــــــر

>

مخطط أصيل اللجام  -مخطط يدمة

350

قطعة أرض

مخطط المنازل

7,134

قطعة أرض

مخطط الخرعاء  -خباش

580

قطعة أرض

مخطط أزهار الوفاء

171

قطعة أرض

مخطط درة العزي�زية

2,547

قطعة أرض

مخطط عبيـر النزهة

545

قطعة أرض

مخطط درة شرورة

3,665

50

قطعة أرض
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14,992

قطعة أرض سكنية

المخططات السكنية

مخططات منطقة حائــــل
ت�تضمــن

>

مخطط سكني

مخطط المدائن
 2,307قطعة أرض

مخطط لؤلؤة الشملي
 705قطعة أرض

مخطط النخيل
 188قطعة أرض

مخطط اإلزدهار  -حائل
 198قطعة أرض

مخطط  361/7الجثياثه
 110قطعة أرض

مخطط السليمي 1532 -
 40قطعة أرض

مخطط تربة 1403 -
 79قطعة أرض

مخطط شرق السويفلة
 621قطعة أرض

51

24

توفـــــــــر

مخطط الروابي  -السليمي
 209قطعة أرض

مخطط إسكان الشنان
 950قطعة أرض

مخطط إسكان حائل
 720قطعة أرض

مخطط  - 1086الفويلق 2
 155قطعة أرض

مخطط كنب الثنيان 19/375 -
 112قطعة أرض

مخطط رك 418 -
 25قطعة أرض

مخطط الناصرية 410-
 12قطعة أرض

مخطط المضيح  -الشنان
 58قطعة أرض
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>

7,797

قطعة أرض سكنية
مخطط القليبة  -بقعاء
 132قطعة أرض

مخطط المندسة  -بقعاء
 94قطعة أرض

مخطط أم قلبان
 147قطعة أرض

مخطط السبعان  -الشنان
 87قطعة أرض

مخطط فيد  -الشنان
 30قطعة أرض

مخطط األرشاوية  -الشنان
 141قطعة أرض

مخطط المزي�ري�رات  -حائل
 141قطعة أرض

بقعاء  -مخطط النماء
 536قطعة أرض

المخططات السكنية

مخططات منطقة عسيــــــر
ت�تضمــن

>

24

توفـــــــــر

مخطط سكني

>

21,418

قطعة أرض سكنية

مخطط الروابي  -سراة عبيدة

مخطط وادي الرفاه

مخطط الزهور  -بيشة

 353قطعة أرض

 201قطعة أرض

 495قطعة أرض

مخطط العيـرية

مخطط نسيم الجبل

مخطط جوهرة محايل

 450قطعة أرض

 106قطعة أرض

 1,107قطعة أرض

مخطط نسيم الريان

مخطط شرفات الوادي

مخطط تالل السرح

 626قطعة أرض

 1,665قطعة أرض

 387قطعة أرض

مخطط روابي أبها

مخطط نسيم أبها

مخطط الزهور

 2,178قطعة أرض

 1,915قطعة أرض

 711قطعة أرض

مخطط روضة الريان

مخطط رب�يع محايل

 767قطعة أرض

 274قطعة أرض

مخطط ت�ثليث

مخطط جوهرة القصر

مخطط العبيـر

 1,017قطعة أرض

 534قطعة أرض

 610قطعة أرض

مخطط ياسمني ظهران الجنوب

مخطط جوهرة الريان

مخطط درة الخميس

 471قطعة أرض

 660قطعة أرض

مخطط غرب سوق صمخ  -بيشة

مخطط كتنه  -بيشة

 16قطعة أرض
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 15قطعة أرض
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مخطط درة سحبان
 2,284قطعة أرض

 4,373قطعة أرض

مخطط رغوة الجنوب  -خميس مشيط
 203قطعة أرض

المخططات السكنية

مخططات منطقة القصيـــــم
ت�تضمــن

>

18

مخطط سكني

مخطط واحة األسياح
 128قطعة أرض

مخطط جنان الخبـراء
 418قطعة أرض

مخطط معيـن المذنب
 371قطعة أرض

مخطط زهرة البكيـرية
 389قطعة أرض

مخطط إسكان عيون الجواء

>

قطعة أرض سكنية

مخطط إسكان النبهانية
 403قطعة أرض

مخطط ربوع األسياح
 538قطعة أرض

مخطط إسكان الشماسية
 22قطعة أرض

مخطط إسكان عنيزة
 372قطعة أرض

مخطط شروق عنيزة

 24قطعة أرض

 1,116قطعة أرض

مخطط إسكان البكيـرية

مخطط رب�يع البدائع

 40قطعة أرض

 1,292قطعة أرض

مخطط حاضرة بريدة
 4,487قطعة أرض

مخطط آفاق الصفا
 1,108قطعة أرض

مخطط منتزه روضان
 653قطعة أرض
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توفـــــــــر

13,861
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مخطط بساتيـن البكيـرية
 583قطعة أرض

مخطط درة العيون
 1,211قطعة أرض

بريدة  -رياض الرب�يعية
 706قطعة أرض

إجمالي شهادات ضري�بة
التصرفـــــــــات العقاريــــــــــة
حتى نهاية شهر يوليو 2022

700,600
شهــــــــــــــــــــــادة
الموقع اإللكتـروني

54
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