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تســعى وزارة اإلســكان من خالل برنامج سكني إلــى تمكني األســرة الســعودية مــن امتــالك 

المســكن األول مــــن خــــالل تقديــــم مجموعــــة مــــن الخيــارات الســــكنية والحلــول التمويليــــة 

التــي تيســر الحصــول علــى المســكن المالئــم بشــكل أســرع وســعر أقــل وخيــارات متعــددة 

ودفعــة أولــى ميســرة.

وُيعــد برنامــج »ســكني« أحــد المبــادرات التــي تــم إطالقهــا خــالل عــام 2017، وذلــك بهــدف 

إتاحــة الحلــول والخيــارات المناســبة للمســتفيدين المســجلني فــي قوائــم وزارة اإلســكان 

وصنــدوق التنميــة العقاريــة، وتــم إطــالق ثــالث مراحــل مــن الربنامــج بــدأت فــي عــام 2017 

بتخصيــص 280 ألــف خيــار ســكني وتمويلــي للمواطنــني، ووصــل مجمــوع مــا تــم توفــره 

حتــى اآلن أكــر مــن 780 ألــف خيــارًا ســكنيًا وتمويليــًا ت�تــوزع فــي جميــع مناطــق المملكــة.

المقدمة
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تمكني األسرة السعودية من امتالك المسكن األول

تحسيـن تجربة المستفيد من امتالك البيت األول

توفيـر حلول سكنية و تمويليـة ت�تالءم مع احتياجات المواطنني

أهداف برنامج سكني
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الحلول السكنية والتمويلية
يناســب هــذا الخيــار المســتفيدين المســجلني فــي قوائــم 
بنائهــا  فــي  يرغبــون  ســكنية  أراٍض  ويمتلكــون  الــوزارة 
بأنفســهم، حيــث يتيــح لهــم الحصــول علــى قــرض عقــاري 
يصــل إلــى 500 ألــف ريــال مدعــوم األربــاح، ليتمكنــوا مــن بنــاء 

منازلهــم.

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

يختــاره.

البناء الذاتي شراء الوحدات من السوق

يمنــح هــذا الخيــار للمســتفيدين المســــجلني فــــي قوائــــم 
الــــوزارة والراغبــني فــي الحصــول علــى أرض ســكنية مطورة، 
المخطــــط  اختيــــار  ويمكنــه  مجانــًا،  للمســتفيد  ُتقــدم  حيــث 
الســــكني ضمــن مجموعــــة مــــن المخططــــات المعروضــــة 

فــــي الموقــــع اإللكرتونــي لربنامــج »ســكني«.

الذيــن  المواطنــني  تناســب  التــي  التملــك،  خيــارات  أحــد 
يخططــون  لتملــك وحدتهــم الســكنية وي�رغبــون فــي العيــش 
فــي بيئــة ســكنية مت�كاملــة الخدمــات والمرافــق بحيــث يتــم 

تقســيط شــراء الوحــدة خــالل إنشــائها.

قوائــم  فــي  المســجلني  المواطنــني  الحــل  هــذا  يناســب 
تمويلهــم  تحويــ�ل  فــي  والراغبــني  والصنــدوق  الــوزارة 

األربــاح. مدعــوم  تمويــ�ل  إلــى  القائــم  العقــاري 

يمكــــن االختيــــار مــن مشــاريع الفلــل الجاهــزة التــي نفذتهــا 
الــوزارة، وي�بلــغ متوســط مســاحة الفيــال الواحــدة 500 مــرت 
مربــع، وبمتوســط أســعار 350 ألــف ريــال، كمــا يمكــن الحصــول 
وبأقســاط  األربــاح،  مدعومــة  عقاريــة  بقــروض  عليهــا 
ــة  ــة التحتيــ ــال البنيــ ــاز هــذه المشــاريع باكتمــ ميســرة، وتمت
والخدمــات والمرافــق العامــة، حيــث تعتبـــــر جاهــــزة للســــكن 

مــــن قبــــل المســــتفيدين.

األراضي السكنية المجانية
وحدات سكنية تحت اإلنشاء

تحوي�ل القرض العقاري القائم إلى مدعوم

فلل الوزارة الجاهزة

هــــي مبــــادرة مخصصــة للعســكري�ني فــي الخدمــة ) علــــى 
رأس العمــــل ( بمنحهــم قــرض عقــاري إضافــــي حســــن يصــل 
ــ�ل  إلــى 140 ألــف ريــال، إضافــة إلــى حصولهــم علــى التموي

ــال. ــذي يصــل إلــى 500 ألــف ري الرئيســي وال

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

ريــال. ألــف   500 إلــى  تصــل  بقيمــة  المدعــوم 

القروض السكنية للعسكري�ني في الخدمة

مبادرة دعم الدفعة المقدمة )قرض حسن( 

للمدني�ني
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"سكني" في 2019م

األراضي السكنية

التمويـــل العقاري

أسرة سعودية

200,000

50,000

100,000

في يوم 15 يناير لعام 2019 تم اإلعالن عن أسماء 200 ألف مواطن من المسجلني 

فــي قوائــم وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة وهــو مــا يعــد أكــرب إعــالن منــذ 

إطــالق الربنامج.

يتيح الربنامج خيارات سكنية وتمويلية متعددة، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم 

مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة بالشــراكة مــع البنــوك والمؤسســات التمويليــة، و50 

ألــف أرض مجانيــة، و50 ألــف وحــدة ســكنية تحــت اإلنشــاء بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص.

الوحدات السكنية

50,000
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سكني في مايو 2019
بلغ عدد األسر التي اســــتفادت من الخيارات الســــكنية والحلول التمويلية التي قدمها برنامج 

سكني منــــذ بدايــــة عــــام 2019 وحتــــى شــــهر مايو 68,195 أســــرة, منهـــا 33,718   أسرة سكنت 

فــي منازلهــا، فــي حــني وصــل عــدد األســر التــي اســــتفادت مــن الخيــارات الســــكنية والحلــول 

التمويليـــة التـــي قدمهـــا الربنامج خالل عـــام 2018 أكثـــر من 157 ألف أســـرة.

أسرة13,230
سعودية

استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها 

برنامج »سكني« خالل شهر مايو لعام 2019.

أسرة سعودية5,835

سكنت في منازلها خالل شهر مايو 2019
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متابعة تنفيذ المشاريعمتابعة تنفيذ المشاريع
تــم البــدء فــي بنــاء 53 مشــروعًا ســكنيًا بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، ت�تــوزع فــي مختلــف 

مناطــق المملكــة وتوّفــر 95,221 ألــف وحــدة ســكنية مــن ضمنهــا: 

 مرسية 
الشركة الوطنية لإلسكان

الحالة : أعمال البناء
الرياض

5,59010,000

بوابة الشرق 
المزيني

الحالة : أعمال البناء
الرياض

5,9687,807
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إشراق ليفينج 
تحالف العقارية

الحالة : أعمال البناء

الرياض

2,22910,716
رابية الشرق 

صرح التقنية

الحالة : أعمال البناء
الرياض

9601,575

ديار السعد 
عبدالرحمن الراشد

الحالة : أعمال البناء
الرياض

5773,716
شمس الديار 

ديار العرب�ية
الحالة : أعمال البناء

الرياض

5036,076
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معالي عنان 
عنان

الحالة : أعمال البناء
الرياض

4402,970

 إسكان الرياض  1
بن سعيدان

الحالة : أعمال البناء

الرياض

1681,361

بيوت الزامل 
تحالف الزامل

الحالة : أعمال البناء
الرياض

1551,712

عمائر الجوهرة 
عبدالرحمن الراشد

الحالة : تم االنتهاء
الرياض

1121,329
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رتاج 
الخماسية

الحالة : أعمال البناء
مكة المكرمة

4,5405,827

جوهرة الرصيفة 
لدن

الحالة : أعمال البناء

مكة المكرمة

1,0355,470

سرايا الرنجس 
شركة دار و إعمار

الحالة : أعمال البناء
الرياض

2,0320

الجوهرة ري�زيدنس
المزيني

الحالة : أعمال البناء
مكة المكرمة

9902,483
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تالل الغروب-جدة
ساني العامرية
الحالة : أعمال البناء

جدة

6,51213,470 أبراج بوابة التحلية
سندس

الحالة : أعمال البناء

جدة

1,912836

ربى جدة 
مكيون

الحالة : أعمال البناء
جدة

1,2484,144
مشروع روابي الحجاز

لصيف الفجر

الحالة : أعمال البناء
جدة

5,2003,188
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مدينة الورود 
إدراة للتنمية و التطوي�ر

الحالة : أعمال البناء

الطائف

4,7757,986

الفتــح 
تواصل اإلمداد

الحالة : أعمال البناء
الطائف

4884,646

جوار
عرب المملكة

الحالة : أعمال البناء
المدينة المنورة

1,4642,917

أعالي جدة 
دار البيان

الحالة : أعمال البناء
جدة

8,6497,559
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درة المدينة 1
منازل العصرية

الحالة : أعمال البناء
المدينة المنورة

6943,547

واحة الدمام 
دار البيان

الحالة : أعمال البناء
الدمام

2,9524,956

بوابة طيبة
المسوقون المتميزون

الحالة : أعمال البناء

المدينة المنورة

7002,302

درة المدينة -2
منازل العصرية

الحالة : أعمال البناء

المدينة المنورة

1,8772,728
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الفريدة 
مسار مايا

الحالة : أعمال البناء
الدمام

1,3967,852

إطاللة البحر
عنان

الحالة : أعمال البناء
الخبـر

8606,041

تالل الغروب-الدمام
ساني العامرية

الحالة : أعمال البناء

الدمام

4423,892

واحة مدى
مدى الشرقية

الحالة : أعمال البناء
الدمام

282652
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الواجهة 
الحاكمية

الحالة : أعمال البناء
الدمام

5743,506
مـــد 

دار اإلبداع
الحالة : أعمال البناء

الدمام

7281,816

نساج تاون 
رتال

الحالة : أعمال البناء
الدمام

6745,471

الياسميـن ري�زيدنس
بوابة الدار

الحالة : أعمال البناء

الدمام

1127,354
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فلل البيـرق 
االست�ثمارات المبت�كرة

الحالة : أعمال البناء
األحساء

1923,933

واحة الخميس 
عبدالرحمن الراشد

الحالة : أعمال البناء
خميس مشيط

1,5844,061

تالل الخميس
بن جار اهلل

الحالة : أعمال البناء

خميس مشيط

8165,821

ديار األحساء 
أبراج ذهب

الحالة : أعمال البناء
األحساء

2,9458,448
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الصفوة جاردن 
مباني الصفوة

الحالة : أعمال البناء
جازان

7771,585 تالل أبها 
علي شار

الحالة : أعمال البناء

أبها

1,2436,075

درة تبوك 
منازل العصرية

الحالة : أعمال البناء
تبوك

1,0561,478
بساتيـن تبوك 

شمائل الخليج

الحالة : أعمال البناء
تبوك

8123,505
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القطيف البدراني 
الرائم

الحالة : أعمال بناء
القطيف

1962,093

لؤلؤة الديار 
ديار العرب�ية

الحالة : أعمال البناء
ينبع

1,1822,383
رواســن 

التميمي

منازل القطيف 
التميمي

الحالة : أعمال البناء

الحالة : أعمال البناء

ينبع

6561,266

القطيف

9424,873
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ديار رابغ 
علي شار

الحالة : أعمال البناء
رابغ

350125

مخطط الجوهرة 
الفايزية

الحالة : أعمال البناء
الهفوف

2,1325,584
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المشاريع
السكنية الجاهزة 

هــي المشــاريع الســكنية التــي نفذتهــا وزارة اإلســكان مباشــرة، والتــي تمتــاز 
بجاهزيتهــا للســكن، وت�كامــل البنيــة التحتيــة والخدمــات، والمرافــق العامــة 
ــال للفيــال  فيهــا، وي�بلــغ عددهــا 40 مشــروعًا، بمتوســط أســعار 350 ألــف ري

الواحدة.

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


إسكان رماح

إسكان الزلفي

إسكان شقراء

إسكان األفالج

إسكان ثادق

إسكان الدوادمي

إسكان العي�ينة

إسكان المجمعة

82 فيال

250 فيال

250 فيال

127 فيال

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%94

نسبة
الحجوزات

%93

نسبة
الحجوزات

%91

115 فيال

501 فيال

316 فيال

440 فيال

نسبة
الحجوزات

%99

نسبة
الحجوزات

%78

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%83



إسكان القنفذة

إسكان الخبـر

إسكان حفر الباطن

إسكان رياض الخبـراء

إسكان الخرمة

إسكان المبـرز

إسكان النبهانية

593 فيال

272 فيال

900 فيال

92 فيال

نسبة
الحجوزات

%98

نسبة
الحجوزات

%95

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

260 فيال

116 فيال

90 فيال

نسبة
الحجوزات

%93

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%94

إسكان األحساء

نسبة
الحجوزات

%99

500 فيال



إسكان عنيزة

إسكان البدائع

إسكان صامطة القفل

إسكان أبو حجر

إسكان بريدة

إسكان بيش

إسكان صبيا

إسكان طريف

340 فيال

100 فيال

162 فيال

149 فيال

نسبة
الحجوزات

%99

نسبة
الحجوزات

%96

نسبة
الحجوزات

t%98

نسبة
الحجوزات

%99

381 فيال

249 فيال

261 فيال

342 فيال

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%100

نسبة
الحجوزات

%98

نسبة
الحجوزات

%96



إسكان رفحا

إسكان خيبـر

إسكان المخواة

إسكان الشنان

إسكان عرعر

إسكان العال

إسكان حائل

إسكان تبوك

328 فيال

149 فيال

115 فيال

111 فيال

نسبة
الحجوزات

%88

نسبة
الحجوزات

%99

نسبة
الحجوزات

%72

نسبة
الحجوزات

%59

254 فيال

201 فيال

1,040 فيال

901 فيال

نسبة
الحجوزات

%96

نسبة
الحجوزات

%99

نسبة
الحجوزات

%70

نسبة
الحجوزات

%100



إسكان القريات

إسكان نجران

255 فيال

نسبة
الحجوزات

%73

1,061 فيال

نسبة
الحجوزات

%58

294 فيالإسكان سكاكا 1

نسبة
الحجوزات

%79

عيون الجواء

أملج

إسكان المذنب

إسكان تيماء

الضاحية

76 فيال

359 فيال

نسبة
الحجوزات

%97

نسبة
الحجوزات

%87

100 فيال

388 فيال

812 فيال

نسبة
الحجوزات

%99

نسبة
الحجوزات

%19

نسبة
الحجوزات

%97
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 12 113

األراضي السكنية المجانية 
و تطوي�ر المخططات 

ت�تيــح وزارة اإلســكان مــن خــالل برنامــج »ســكني« منصــة إلكرتونيــة تعــرض مــن 

خاللهــا المخططــات الســكنية بشــكل إلكرتونــي، مــا يســمح للمســتفيد باختيــار 

األرض المناســبة لــه ، وأتاحــت الــوزارة مــن خــالل المنصــة حتــى اآلن 85 مخططًا  

ســكنيًا ت�توزع في مختلف مناطق ومدن المملكة ويمكن زيارة موقع ســكني 

لالطــالع علــى المخططــات المتاحــة ومعرفــة حالتهــا.

sakani.housing.sa/plans-map
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منطقة الرياض

مشروع الدوادميمشروع المجمعةمشروع إسكان الخرج

قطع األراضي : 662قطع األراضي : 1,872قطع األراضي : 2,825

العي�ينةمشروع القويعية

قطع األراضي : 14,33قطع األراضي : 818

دانة الشرق- الجنادرية

إسكان الدوادمي

إسكان األفالج

الشرفاء الفرشة

إسكان الزلفيإسكان رماح

مشروع شقراءإسكان ثادق

قطع األراضي  : قري�باً

قطع األراضي  : 93

قطع األراضي  : 115

قطع األراضي  : 1,276قطع األراضي  : 960

قطع األراضي  : 77قطع األراضي  : 38

قطع األراضي  : 185قطع األراضي  : 49

جديدجديد
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منطقة مكة المكرمة

مشروع الجموم

مشروع أزهار الطائف

مشروع شمال عسفان

إسكان رابغ إسكان رنية إسكان تربة

إسكان الكامل مشروع وداي جليل

مشروع ولي العهد

منح مخطط ولي العهد

مشروع رنية

مشروع جوهرة العروس 

قطع األراضي : 294

قطع األراضي : 1,200

قطع األراضي : 1,155

قطع األراضي : 245 قطع األراضي : 23 قطع األراضي : 404

قطع األراضي : 303 قطع األراضي : 6,670

قطع األراضي : 2,732

قطع األراضي : 3,799

قطع األراضي : 464

قطع األراضي : 4,357
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منطقة المدينة المنورة

إسكان بدرمشروع درب طيبة مشروع طري�ق الملك عبدالعزي�ز

قطع األراضي : 940قطع األراضي : 3,500 قطع األراضي : 3,404
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المنطقة الشرقية

مشروع زهرة الخفجي

مشروع ضاحية الوسيع

مشروع درة الضاحية

مشروع واحة القرية

مشروع بستان األحساء

مشروع زهرة الحفر 

قطع األراضي : 2,854

قطع األراضي : 1,237

قطع األراضي : 1,699

قطع األراضي : 363

قطع األراضي : 1,615

قطع األراضي : 5,521

مشروع ينبوع بقيق مشروع مستقبل الدغيمية

قطع األراضي : 758 قطع األراضي : 383

مشروع واحة الشروق

قطع األراضي : 530
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منطقة القصيم

مشروع عني فهيد

مشروع الخرباء

مشروع إسكان النبهانية

مشروع األسياح

مشروع البكريية

مشروع عنيزة

قطع األراضي : 128

قطع األراضي : 418

قطع األراضي : 403

قطع األراضي : 538

قطع األراضي : 583

قطع األراضي : 1,116

مشروع الشماسية مشروع المذنب

 مشروع إسكان البكرييةمشروع عنيزة

إسكان عيون الجواء

قطع األراضي : 22قطع األراضي : 371

قطع األراضي : 40قطع األراضي : 312

قطع األراضي : 24

جديد
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منطقة الحدود الشمالية

 مشروع إسكان عرعرمشروع رفحاء

قطع األراضي : 361قطع األراضي : 1449

جديد



33

منطقة تبوك

مخطط الوجه

قطع األراضي : 413

إسكان تيماءحقل

قطع األراضي : 376قطع األراضي : 294
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منطقة الباحة

 الحميدالعقيق

قطع األراضي : 279قطع األراضي : 737

الحميد

قطع األراضي : 279

جديد
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منطقة جازان

مشروع أرض األشغال

مشروع فرسان

أبو عريش )مركز القحمة(

مشروع ضمد مشروع نخالن

قطع األراضي : 179

قطع األراضي : 748

قطع األراضي : 29

قطع األراضي : 215 قطع األراضي : 4,573

مشروع بيش مشروع الدرب

قطع األراضي : 916 قطع األراضي : 651
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منطقة نجران

مشروع توسعة المشعلية

مشروع يدمة

قطع األراضي : 7,134

قطع األراضي : 350

مشروع النزهة

مشروع العزي�زية

قطع األراضي : 545

قطع األراضي : 2,547
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منطقة الجوف

مشروع النخيل

سكاكا 1

مشروع سكاكا 2 مشروع طربجل

قطع األراضي : 164

قطع األراضي : 240

قطع األراضي : 271 قطع األراضي : 404
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منطقة حائل

 السليميمشروع المدائن

إسكان حائل الشملي إسكان الشنان

موقق

قطع األراضي : 209قطع األراضي : 2,308

قطع األراضي : 720قطع األراضي : 188 قطع األراضي : 258

قطع األراضي : 228
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منطقة عسيـر

مشروع آل قفيعمشروع أرض األشغال

النماص - السرح

مشروع وادي بن هشبل

محايل الخوارم

قطع األراضي : 106قطع األراضي : 495

قطع األراضي : 387

قطع األراضي : 201

قطع األراضي : 1107

ظهران الجنوب

أرض األشغال - عتودشمال أبها 1

قطع األراضي : 471

قطع األراضي : 526قطع األراضي : 1915

جديد
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32,86611,1698,181

خالل 
شهر واحد فقط

ضري�بة القيمة المضافة

شهادة
لمستفيدي وزارة 

اإلسكان

مستفيدين من خارج 
قوائم الوزارة وصندوق 

التنمية العقارية

شهادة
لمستفيدي صندوق 

التنمية العقارية

vat.housing.sa

شهادة صدرت منذ إطالق الربنامج
حتى 30 مايو 2019

52,216

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 بــني المواطنــني.

https://vat.housing.sa/
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sakani-names.housing.sa/all-names

يمكــن االطــالع علــى أســماء وبيانــات المســتفيدين مــن برنامــج »ســكني« مــن خــالل زيــارة 

التالــي: الرابــط  الموقــع اإللكرتونــي للربنامــج، أو عــرب 

بيانات المستفيدين

41

https://sakani-names.housing.sa/all-names


42

أخبار ذات عالقة

www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReport

النشرة اإلحصائية لمؤسسة  النقد العربي السعودي

ارتفاع التموي�ل العقاري
مؤسسة النقد العربي السعودي

اذهب

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/MonthlyStatistics.aspx


  


