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تســــعى وزارة اإلســــكان مــن خــال برنامــج 

ســكني إلــــى تمكــن األســــرة الســــعودية 

خــــال  مــــن  األول  المســكن  امتــــاك  مــــن 

تقديــــم مجموعــــة مــــن الخيــارات الســــكنية 

والحلول التمويليــــة التــــي تيســــر الحصــــول 

أســــرع  بشــــكل  المائــــم  المســــكن  علــــى 

وســــعر أقــــل وخيــــارات متعــــددة ودفعــــة 

أولــــى ميســــرة.

المبــادرات  أحــد  »ســكني«  برنامــج  وُيعــد 

التــي تــم إطاقهــا خــال عــام 2017، وذلــك 

بهــدف إتاحــة الحلــول والخيــارات المناســبة 

للمســتفيدين المســجلن في قوائم وزارة 

اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة.

المقدمة
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أهداف بـرنامج سكني

تمكيـن األسرة السعودية
من امتالك المسكن األول

توفيـر حلول سكنية وتمويليـة 
ت�تالءم مع احتياجات المواطنني

تحسيـن تجربة المستفيد 
من امتالك البيت األول

2
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الحلول السكنية والتمويلية

يوفــر هــذا الحــل الحصــول علــى قــرض عقــاري مدعــوم األربــاح لشــراء وحــدة ســكنية جاهــزة ممــا يتيــح 
للمواطــن المســتحق حريــة شــراء الوحــدة الســكنية فــي أي موقــع يختــاره.

شراء الوحدات من السوق

أحــد خيــارات التملــك، التــي تناســب المواطنــن الذيــن يخططــون  لتملــك وحدتهــم الســكنية وي�رغبون في 
العيــش فــي بيئــة ســكنية مت�كاملــة الخدمــات والمرافــق بحيــث يتــم تقســيط شــراء الوحــدة خال إنشــائها.

يناسب هذا الحل المواطنن المسجلن في قوائم الوزارة والصندوق والراغبن في تحوي�ل تمويلهم 
العقاري القائم إلى تموي�ل مدعوم األرباح.

يمنــح هــذا الخيــار للمســتفيدين المســــجلن فــــي قوائــــم الــــوزارة والراغبــن فــي الحصــول علــى أرض 
ســكنية مطــورة، حيــث ُتقــدم للمســتفيد مجانــًا، ويمكنــه اختيــــار المخطــــط الســــكني ضمــن مجموعــــة مــــن 

المخططــــات المعروضــــة فــــي الموقــــع اإللكرتونــي لربنامــج »ســكني«.

وحدات سكنية تحت اإلنشاء

تحوي�ل القرض العقاري القائم إلى مدعوم

األراضي السكنية المجانية والتموي�ل المدعوم

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

https://sakani.housing.sa/product/189
https://sakani.housing.sa/product/449623
https://sakani.housing.sa/plans-map
https://sakani.housing.sa/product/449622
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ــار المســتفيدين المســجلن فــي قوائــم الــوزارة ويمتلكــون أراٍض ســكنية يرغبــون فــي  يناســب هــذا الخي
بنائهــا بأنفســهم، حيــث يتيــح لهــم الحصــول علــى قــرض عقــاري يصــل إلــى 500 ألــف ريــال مدعــوم األربــاح، 

ليتمكنــوا مــن بنــاء منازلهــم.

البناء الذاتي

قــرض حســن يصــرف كدفعــة مقدمــة لتســهيل تملــك المســكن المائــم ســواء كان مــن الوحــدات الجاهــزة 
أو الوحــدات تحــت اإلنشــاء للمســتفيدين المؤهلــن مــن ذوي األعمــار 50 عامــًا فأكــر، باإلضافــة للقــرض 

العقــاري المدعــوم بقيمــة تصــل إلــى 500 ألــف ريال.

هــــي مبــــادرة مخصصة للعسكري�ن في الخدمة ) علــــى رأس العمــــل ( بمنحهم قرض عقاري إضافــــي 
حســــن يصــل إلــى 140 ألــف ريــال، إضافــة إلــى حصولهــم علــى التمويــ�ل الرئيســي والــذي يصــل إلــى 500 

ألــف ريــال.

يمكــن االختيــار مــن مشــاريع الفلــل الجاهــزة التــي نفذتهــا الوزارة، وي�بلغ متوسط مساحة الفيا الواحدة 
500 مــرت مربــع، وبمتوســط أســعار 350 ألــف ريــال، كمــا يمكــن الحصــول عليهــا بقــروض عقاريــة مدعومــة 
األرباح، وبأقســاط ميســرة، وتمتاز هذه المشــاريع باكتمــــال البنيــــة التحتيــــة والخدمات والمرافق العامة، 

حيث تعتبـــــر جاهــــزة للســكن مــن قبــل المســتفيدين.

ت�أتــي هــذه المبــادرة ضمــن التســهيات المقدمــة لمــن هــم علــى قوائــم صنــدوق التنميــة العقاريــة 
ووزارة اإلســكان، بحيــث يتــم صــرف جــزء مــن الدعــم المســتحق مــن األربــاح بشــكل مباشــر وعلــى دفعتــن 
للمســتفيدين المؤهلــن مــن ذوي األعمــار 49 عامــًا فأقــل، باإلضافــة للقــرض العقــاري بقيمــة تصل إلى 

ريــال. ألــف   500

مبادرة دعم الدفعة المقدمة )قرض حسن( للمدني�ني

القروض السكنية للعسكري�ني في الخدمة

فلل الوزارة الجاهزة

مبادرة قرض تجديد المساكن

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

https://sakani.housing.sa/product/542185
https://sakani.housing.sa/product/425835
https://sakani.housing.sa/product/206
https://sakani.housing.sa/product/542369
https://sakani.housing.sa/product/SC
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األراضي السكنية

التمويـــل العقاري

أسرة سعودية

200,000

50,000

100,000

الوحدات السكنية

50,000

"سكني" في

 عام 2019

2019 تــم اإلعــان  لعــام  ينايــر  يــوم 15  فــي 

عــن أســماء 200 ألــف مواطــن مــن المســجلن 

فــي قوائــم وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة 

العقاريــة وهــو مــا يعــد أكــرب إعــان منــذ إطــاق 

الربنامــج.

وتمويليــة  ســكنية  خيــارات  الربنامــج  يتيــح 

عقــاري  قــرض  ألــف   100 تشــمل  متعــددة، 

العقاريــة  التنميــة  صنــدوق  مــن  مدعــوم 

بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، 

وحــدة  ألــف   50 و  مجانيــة،  أرض  ألــف   50 و 

القطــاع  مــع  بالشــراكة  اإلنشــاء  تحــت  ســكنية 

الخــاص.
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بلــغ عــدد األســر التــي اســــتفادت مــن الخيــارات الســــكنية والحلــول التمويليــة التــي قدمهــا 

برنامــج ســكني منــــذ بدايــــة عــــام 2019 وحتــــى شــــهر نوفمبـــر 248,263 أســــرة، منهـــا 

ــتفادت مــن  84,968 أســرة ســكنت فــي منازلهــا، فــي حــن وصــل عــدد األســر التــي اســ

الخيــارات الســــكنية والحلــول التمويليـــة التـــي قدمهـــا الربنامــج خــال عـــام 2018 أكثـــر مــن 

157 ألــف أســـرة.

نوفمبـر 2019سكني في

40,22214,575
أسرة سعودية

استفادت
أسرة سعودية

سكنت
من الخيارات السكنية والحلول التمويلية 

التي قدمها برنامج "سكني"

خال شهر نوفمبـر 2019

في منازلها

خال شهر نوفمبـر 2019
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سكني
منذ بداية عام 2019

اطلع على قائمة األسماء

248,263
أسرة سعودية

استفادت
ضمن برنامج سكني منذ بداية العام

84,968

سكنت
أسرة سعودية

في منازلها منذ بداية العام

https://sakani-names.housing.sa
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ــه بيــع  ــة يتــم مــن خال ــارات العقاري أحــد الخي

مرحلــة  أثنــاء  أو  قبــل  الســكنية  الوحــدات 

نمــوذج  تصميــم  ويتــم  البنــاء  أو  التطويــ�ر 

وإلتــزام  واعتمادهــا  الســكنية  الوحــدة 

المطــور العقــاري بالتنفيــذ وفــق التصاميــم 

عليهــا. المتفــق  والمواصفــات 

ســكنيًا  مشــروعًا   58 بنــاء  فــي  البــدء  تــم 

بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، ت�تــوزع فــي 

مختلــف مناطــق المملكــة وتوّفــر أكــر مــن 

وحــدة ســكنية. ألــف   100

وحدات تحت 
اإلنشاء

اطلع على آخر المشاريع

متابعة تنفيذ المشاريع

https://sakani.housing.sa/projects-updated
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بوابة الشرق

رابية الشرق

المزيني

صرح التقنية

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

الرياض

الرياض

5,968

960

8,954

1,610

مرسية

إشراق ليفينج

الشركة الوطنية لإلسكان

تحالف العقارية

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

الرياض

الرياض

5,590

2,229

13,801

12,023
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شمس الديار

معالي عنان

الديار العرب�ية

عنان

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

الرياض

الرياض

503

440

6,528

3,369

ديار السعد

إسكان الرياض 1

عبدالرحمن الراشد

بن سعيدان

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

الرياض

الرياض

577

168

4,019

1,374



11

بيوت الزامل

سرايا النـرجس

تحالف الزامل

شركة دار و إعمار

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

الرياض

الرياض

155

1,984

1,833

608

عمائر الجوهرة

نبض قيـران

عبدالرحمن الراشد

شركة نبض العقارية

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

الرياض

الرياض

112

4,358

1,352

5,980

حالة المشروع : تم االنتهاء
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رتاج

أبراج بوابة التحلية 

الخماسية

)المرحلة األولى(
شركة سندس

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

جدة

4,540

1,912

8,925

1,683

الجوهرة ري�زيدنس

روابي الحجاز

المزيني

لصيف الفجر

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

جدة

جدة

990

5,200

3,847

3,850

حالة المشروع : أعمال البناء

مكة
المكرمة
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تالل الغروب
)األميـر فواز - شمال(

ساني العامرية

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

جدة

جدة

6,512

8,649

13,833

9,261

ربى جدة

مدينة الورود

مكيون مطورون عمرانيون

إدراة للتنمية والتطوي�ر

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

جدة

الطائف

1,248

4,775

4,819

9,195

حالة المشروع : أعمال البناء

أعالي جدة
دار البيان
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المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

488الطائف

694

4,690

3,702

جوار

بوابة طيبة

عبـر المملكة العقارية

المسوقون المتميزون

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

1,359

700

3,670

2,784

حالة المشروع : أعمال البناء

درة المدينة 1
منازل العصرية

الفتــح
تواصل اإلمداد

المدينة
المنورة

المدينة
المنورة

المدينة
المنورة
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المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

الدمام

1,877

282

2,884

660

جوهرة الرصيفة

الفريدة

شركة لدن لإلست�ثمار

مسار مايا

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

مكة
المكرمة

الدمام

1,035

1,396

6,331

8,034

حالة المشروع : أعمال البناء

واحة مدى
مدى الشرقية للتطوي�ر العقاري

درة المدينة 2
منازل العصرية

المدينة
المنورة
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المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

الدمام

الدمام

674

959

5,715

303

الياسميـن ري�زيدنس

واحة الدمام

بوابة الدار

دار البيان

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

الدمام

الدمام

112

2,952

7,357

5,078

حالة المشروع : أعمال البناء

فلل البيـرق )الدمام(
االست�ثمارات المبت�كرة

نساج تاون
رتال
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المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد زيارات المشروععدد الوحدات السكنية

1924,005األحساء

سرايا الغروب

ديار الحسا

عوالي الظهران

دار و إعمار

أبراج ذهب

شركة الرائم للتطوي�ر العقاري

المدينة

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

الخبر

األحساء

الظهران

116

2,945

70

247

9,951

-

حالة المشروع : أعمال البناء

فلل البيـرق
االست�ثمارات المبت�كرة
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المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

2,132الهفوف

1,041

6,362

4,279

الصفوة جاردن
مباني الصفوة

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

 خميس
مشيط

جازان

816

777

5,922

1,784

حالة المشروع : أعمال البناء

واحة الخميس
عبدالرحمن الراشد

مخطط الجوهرة
الفايزية

تالل الخميس
)المرحلة األولى(

ابن جار اهلل

 خميس
مشيط
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المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

4,170جازان

812

6,158

3,511

لؤلؤة الديار
الديار العرب�ية

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

ينبع

1,056

1,182

1,551

3,143

حالة المشروع : أعمال البناء

بساتيـن تبوك
شمائل الخليج

ضاحية
الملك عبداهلل

صرح التقنية

درة تبوك
منازل العصرية

تبوك

تبوك
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المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

656ينبع

942

1,346

4,919

ديار رابغ
علي شار العقارية

المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

رابغ

196

350

2,224

221

حالة المشروع : أعمال البناء

منازل القطيف
التميمي

رواســن
)تيميكو(
التميمي

القطيف البدراني
الرائم

القطيف

القطيف
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المدينة

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

أبها

الدمام

1,243

574

6,496

4,336

المدينة

المدينة

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

4,376

860

1,053

6,625

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

سهيل الرياض

إطاللة البحر

مساكن األصول

عنان

الرياض

الخبر

تالل أبها

الواجهة

علي شار العقارية

الحاكمية
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المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد زيارات المشروععدد الوحدات السكنية

7282,471الدمام

المدينة

المدينة

عدد الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية

عدد زيارات المشروع

عدد زيارات المشروع

442

3,943

3,949

2,442

حالة المشروع : أعمال البناء

حالة المشروع : أعمال البناء

الدمام

تبوك

مد
دار اإلبداع

تالل الغروب
)تاون هاوس(

واحة تبوك

ساني العامرية

دار البيان

المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد زيارات المشروععدد الوحدات السكنية

959919الدمام

االست�ثمارات المبت�كرة

إسكان الدمام
فلل البيـرق
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المدينة

حالة المشروع : أعمال البناء

عدد زيارات المشروععدد الوحدات السكنية

9972,128الدمام

سدين
سدين
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هي المشــاريع الســكنية التي نفذتها وزارة 
اإلســكان مباشــرة، والتــي تمتــاز بجاهزيتهــا 
للســكن، وت�كامــل البنيــة التحتيــة والخدمــات، 
والمرافــق العامــة فيهــا، وي�بلــغ عددهــا 40 
مشــروعًا، بمتوســط أســعار 350 ألــف ريــال 

للفيــا الواحــدة.

المشاريع 
السكنية الجاهزة

اطلع على آخر المشاريع

اطلع على المشاريع

https://sakani.housing.sa/projects-map
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إسكان رماح

إسكان الزلفي

إسكان شقراء

إسكان األفالج

إسكان ثادق

إسكان الدوادمي

إسكان العي�ينة

إسكان المجمعة

82 فيا

250 فيا

250 فيا

127 فيا

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%90

115 فيا

501 فيا

316 فيا

440 فيا

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%94

نسبة
الحجوزات

%100

الرياض

الرياض

الرياض

الرياض الرياض

الرياض

الرياض

الرياض
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إسكان القنفذة

إسكان الخبـر

إسكان حفر الباطن

إسكان رياض الخبـراء

إسكان الخرمة

إسكان المبـرز

إسكان األحساء

إسكان النبهانية

593 فيا

272 فيا

900 فيا

92 فيا

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%91

نسبة
الحجوزات

%100

260 فيا

116 فيا

500 فيا

90 فيا

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

مكة المكرمة مكة المكرمة

المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

القصيم القصيم
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إسكان عنيزة

إسكان البدائع

إسكان صامطة القفل

إسكان أبو حجر

إسكان بريدة

إسكان بيش

إسكان صبيا

إسكان طريف

340 فيا

99 فيا

162 فيا

149 فيا

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%99

نسبة
الحجوزات

%100

381 فيا

249 فيا

261 فيا

342 فيا

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%99

نسبة
الحجوزات

%97

القصيم القصيم

جازان

جازان

الحدود الشمالية

القصيم

جازان

جازان
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إسكان رفحا

إسكان خيبـر

إسكان المخواة

إسكان الشنان

إسكان عرعر

إسكان العال

إسكان حائل

إسكان تبوك

328 فيا

149 فيا

115 فيا

111 فيا

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%99

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%59

254 فيا

201 فيا

1,040 فيا

901 فيا

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%98

نسبة
الحجوزات

%100

الحدود الشمالية الحدود الشمالية

المنطقة الشرقية

الباحة

المدينة المنورة

حائل

تبوكحائل
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إسكان سكاكا 1

إسكان القريات

عيون الجواء

أملــج

إسكان نجران

إسكان المذنب

إسكان تيماء

الضاحية

294 فيا

255 فيا

76 فيا

359 فيا

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%99

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%99

1,061 فيا

100 فيا

388 فيا

894 فيا

نسبة
الحجوزات

%75

نسبة
الحجوزات

%95

نسبة
الحجوزات

%90

نسبة
الحجوزات

%97

الجوف

الجوف

نجران

القصيم

تبوكالقصيم

جازانتبوك
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برنامــج  خــال  مــن  اإلســكان  وزارة  ت�تيــح 

»سكني« منصة إلكرتونية تعرض من خالها 

المخططــات الســكنية بشــكل إلكرتونــي، مــا 

يســمح للمســتفيد باختيــار األرض المناســبة 

لــه، وأتاحــت الــوزارة مــن خــال المنصــة حتــى 

اآلن 134 مخططــًا  ســكنيًا ت�تــوزع فــي مختلــف 

مناطق ومدن المملكة، ويمكن زيارة موقع 

ســكني لاطــاع علــى المخططــات المتاحــة 

حالتهــا. ومعرفــة 

األراضي السكنية 
المجانية وتطوي�ر 

المخططات 

اطلع على آخر المخططات

اطلع على المشاريع

https://sakani.housing.sa/plans-map


تطبيق سكني

19 90 90

 15 ديسمبـر 2019

سكني يطلق 7 مخططات جديدة
توّفر أكثـر من 4 آالف

قطعة أرض مجانية
متـاحـة للحجــــز وتوقيع العقد

إلكتـرونيـًا

حائل
السبعان - الشنان

87
فيد - الشنان

30
أم قلبان

147

مكة المكرمة
القنفذة ي/33/12

1,950
البحرة - الكامل

119
المويه 4/ق/ط

981

الجوف
الملك عبدالعزي¤ز - دومة الجندل

812
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قطعة أرض سكنيـة

مخططات منطقة

الرياض
مخطط سكني 26

توفر 16,362

مشروع الخرج

قطعة أرض2,825

إسكان الدوادمي

قطعة أرض735

إسكان ثادق

قطعة أرض99

مشروع الزلفي

قطعة أرض250

مخطط الحوطة

قطعة أرض192

مشروع مركز شالح

مخطط الحلوة 196

مخطط العمق

مخطط مرات 1180

237

1,221

446

177

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

دانة الشرق- الجنادرية

قري�بًا

إسكان رماح

قطعة أرض88

مشروع منتزه الوادي

قطعة أرض1,276

مشروع الحري�ق

قطعة أرض179

مشروع المجمعة

قطعة أرض1,872

مشروع القويعية

قطعة أرض818

إسكان شقراء

قطعة أرض235

مشروع طيبة العليا

قطعة أرض662

مشروع رمال الغاط

قطعة أرض157

مشروع واحات عفيف

مخطط مرات 1120

مشروع سمر الري�ن

1,300

36

255 قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مشروع درة الجبيلة

قطعة أرض1,433

إسكان األفالج

قطعة أرض165

مشروع شرفات حريمالء

قطعة أرض169

مشروع بساتيـن السليل

قطعة أرض593

مخطط الحلوة

قطعة أرض942



33

مخططات منطقة

مكة المكرمة
مخطط سكني19

قطعة أرض سكنيـة
توفر 34,833

مشروع ولي العهد

قطعة أرض2,732

مشروع واحة جليل

قطعة أرض6,670

إسكان رنية

قطعة أرض487

روضة التعاون 

قطعة أرض661

مشروع أزهار الطائف

إسكان الكامل

قطعة أرض353

واحة الميقات 

قطعة أرض5,118

مخطط  واحة العرضية

قطعة أرض461

مشروع درة الجموم

قطعة أرض589

مشروع جوهرة العروس 

قطعة أرض4,357

مشروع منارات الصفوة-عسفان

قطعة أرض1,100

إسكان رابغ

قطعة أرض1245

مشروع النورس بالليثمخطط الرفاة

767289 قطعة أرضقطعة أرض

منح مخطط ولي العهد

قطعة أرض3,799

رياض الدغمية 

قطعة أرض1,955

قطعة أرض1,200

مخططات جديدة - شهر ديسمبـر

مخطط القنفذة ي/33/12

مخطط المويه 4/ق/ط

مخطط البحرة - الكامل

1,950

981

119 قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض
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مخططات منطقة

المدينة المنورة
مخططات سكنية5

قطعة أرض سكنيـة
توفر 6,680

مشروع طري�ق الملك عبدالعزي�ز

ملتقى الوادي

مشروع درب طيبة

مخطط المكارمإسكان بدر

3,404

1,906

940430

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرضقطعة أرض

قري�بًا
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مخططات المنطقة

الشرقيــــــة
مخططات سكنية9

قطعة أرض سكنيـة
توفر 12,531

مشروع بستان األحساء

مشروع الشروق

مشروع ضاحية الوسيع

مشروع جوهرة الخفجي

مشروع تالل قرطبة

1,615

3,122

1,237

2,854

758

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مشروع أنوار الخليج

مشروع زهرة الدغيمية

مشروع واحة القرية

 مشروع التعاون

530

383

363

1,669

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض
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مخططات منطقة

الحدود الشمالية
مخططات سكنية5

قطعة أرض سكنيـة
توفر 2,933

مشروع الضاحية  1

مخطط المصيفمشروع واحة طريف

1,449

58494

قطعة أرض

قطعة أرضقطعة أرض

 مشروع إسكان عرعر

قطعة أرض361

مخطط الورود

قطعة أرض445
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مخططات منطقة

تبــــوك
مخططات سكنية3

قطعة أرض سكنيـة
توفر 1,019

نورس اإلسكان

إسكان تيماء

413

376

قطعة أرض

قطعة أرض

أصداف السلطانية

قطعة أرض230
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مخططات منطقة

الباحــــــــة
مخططات سكنية6

قطعة أرض سكنيـة
توفر 2,284

مشروع منازل السميـرمشروع جوهرة العقيق

مشروع الحميد

مشروع إطاللة الوادي

737231

279

156

قطعة أرضقطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مشروع أنوار الحجرة

مشروع روابي الباحة

703

178

قطعة أرض

قطعة أرض
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مخططات منطقة

جـــــازان
مخططات سكنية10

قطعة أرض سكنيـة
توفر 11,554

مشروع نخالن

مخطط إسكان أبو عريش

 ضاحية الملك عبداهلل

مخطط لؤلؤ فرسان

منازل الشهد

مخطط الريحان - ضمد

مشروع شاطئ فرسان

4,573

29

3,519

326

349

317

748

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مخطط زهرة الجامعة

مخطط المملكة

مشروع جوهرة الشاطئ

179

598

916

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض
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مخططات منطقة

نجـــــران
مخططات سكنية4

قطعة أرض سكنيـة
توفر 10,576

مشروع أصيل اللجام - مخطط يدمة

مشروع المنازل

350

7,134

قطعة أرض

قطعة أرض

مشروع درة العزي�زية

مشروع عبيـر النزهة

2,547

545

قطعة أرض

قطعة أرض



41

مخططات منطقة

الجـــــــوف
مخططات سكنية7

قطعة أرض سكنيـة
توفر 4,200

مخطط صفا طبـرجل

مخطط ورود سكاكا

مخطط منازل دومة الجندل

مخطط الملك عبدالعزي�ز - دومة الجندل

404

240

1,345

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مخطط  نخيل القريات

مخطط إسكان سكاكا 2

مشارف القريات

164

271

964

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مخططات جديدة - شهر ديسمبـر

قطعة أرض812
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مخططات منطقة

حائــــــــــــل
مخطط سكني16

قطعة أرض سكنيـة
توفر 6,372

مشروع المدائن

مشروع حائل - اإلزدهار

 مخطط النخيل

مشروع لؤلؤة الشملي

مخطط التالل

 مخطط الجثياثه 361/7

2,307

198

188

705

228

110

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مخطط الروابي - السليمي

مشروع الفويلق 2 - 1086

مشروع إسكان حائل

مخطط القليبة

مخطط المندسة 367/13

مخطط إسكان الشنان

مخطط كنب الثنيان 19/375

209

155

720

132

94

950

112

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مخططات جديدة - شهر ديسمبـر

مخطط السبعان

مخطط فيد

مخطط أم قلبان

87

30

147 قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض
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مخططات منطقة

عسيـــــــر
مخطط سكني18

قطعة أرض سكنيـة
توفر 15,680

مخطط وادي الرفاة

مخطط نسيم أبها

روضة الريان

مخطط ت�ثليث 

جوهرة القصر

مخطط العبيـر

شرفات الوادي

مخطط نسيم الجبل

رب�يع محايل

201

1,915

767

1,017

534

610

1,665

106

274

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مخطط الزهور - بيشة

 مخطط الزهور

تالل السرح

مخطط الروابي - سراة عبيدة

العيـرية

نسيم الريان 

روابي أبها

مخطط جوهرة محايل

درة سحبان

495

711

387

353

450

626

2,178

1,107

2,284

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض
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مخططات منطقة

القصيــــم
مخطط سكني16

قطعة أرض سكنيـة
توفر 12,502

مشروع واحة األسياح

مخطط زهرة البكيـرية

مشروع معيـن المذنب

 مخطط إسكان البكيـرية

حاضرة بريدة

آفاق الصفا

مخطط جنان الخبـراء

إسكان عيون الجواء

128

389

371

40

4,487

1,108

418

24

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مخطط إسكان النبهانية

مشروع إسكان عنيزة

مخطط إسكان الشماسية 

مخطط رب�يع البدائع

بساتيـن البكيـرية

مشروع ربوع األسياح

مخطط شروق عنيزة

403

372

22

1,292

583

538

1,116

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

قطعة أرض

مخطط درة العيون

قطعة أرض1,211
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 ضري�بة القيمة
المضافة

أطلقــت وزارة اإلســكان ممثلــة بربنامــج »ســكني« مبــادرة تحمــل ضري�بــة القيمــة المضافــة عــن المســكن 

األول، وذلــك تنفيــذًا لألمــر الملكــي القاضــي بتحمــل الدولــة ضري�بــة القيمــة المضافــة لشــراء المســكن 

األول، وتهــدف هــذه المبــادرة لتحفيــز رفــع نســبة التملــك بــن المواطنــن.

131,988

96,72321,60213,663
شهادة

لمستفيدي وزارة 
اإلسكان

مستفيدين من خارج 
قوائم الوزارة وصندوق 

التنمية العقارية

شهادة
لمستفيدي صندوق 

التنمية العقارية

الموقع اإللكرتوني

شهادة صدرت منذ إطالق الربنامج حتى 30 نوفمبـر 2019

http://vat.housing.sa


وبيانــات  أســماء  علــى  االطــاع  يمكــن 

المســتفيدين مــن برنامــج »ســكني« مــن خــال 

زيــارة الموقــع اإللكرتونــي للربنامــج، أو عــرب 

التالــي: الرابــط 

بيانات 
المستفيدين

اطلع على قائمة المستفيدين

https://sakani-names.housing.sa


تابعونا..

TwitterFacebookInstagramSnapchat YouTube

housing.sasakani.housing.sa

https://twitter.com/SaudiHousing
https://www.housing.gov.sa/ar
https://sakani.housing.sa
https://www.facebook.com/SaudiHousing/
https://www.instagram.com/saudihousing/
https://www.housing.gov.sa/ar/custom-page/145
https://www.youtube.com/channel/UC9EngoNWGW2gu5mAvQYsbTQ
https://apps.apple.com/us/app/سكني/id1455449386?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ad.sakani


إعداد وتصميم وكالة المنتجات السكنية
15 مايو 2019

إعداد وتصميم وكالة المنتجات السكنية
15 مايو 2019


