
«سـكـنـي»مـؤتـمـر إطـالق الدفعة األولـى مـن حـمـلـة   
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 وزارة اإلسكان و صندوق التنمية العقارية

م 2017فبراير 15املوافق هـ 1438جماد األولى 18األربعاء  – 1.0النسخة   



 «سكني»ملخص حملة 
 م 2017يناير  15إعالن 

  يناير 15 في «سكني» حملة اإلسكان وزارة أطلقت
  السكنية املنتجات بتخصيص وذلك م2017

 ألف 280 العام لهذا كمستهدف والتمويلية،وذلك
   :وتمويلي سكني منتج

 
 

 سكنية وحدة ألف 1120)
   سكنية أرض ألف 275)
   مدعوم سكني تمويل ألف 385)

 



 مجموع التخصيص األول 
 م 2017فبراير 15



«سكني»إعالن الدفعة األولى من حملة   

 وتوزيع السكنية املنتجات تخصيص في اإلسكان وزارة تبدأ
 منتصف للمواطنين بإطالقها وعدت التي التمويلية املنتجات

 :بتخصيص االسكان وزارة تقوم حيث املنصرم، الشهر 
 

 جاهزة فيال 12,937)
  سكنية أرض قطعة 25,016)
 (العقارية التنمية صندوق ) جديد رقم 37,700)

 
 15,653 الشهر لهذا والتمويلية السكنية املنتجات مجموع ليكون 



 
ا
 اإلسكان وزراة تخصيص تفاصيل :أول



 فيال 2,937الفلل الجاهزة ومجموعها  –الدفعة األولى 

 املحافظة املنطقة
نوع 
 املنتج

 العدد

 الرياض

 246 فيال الزلفي
 88 فيال شقراء
 80 فيال رماح

 197 فيال العال املدينة املنورة
 50 فيال رياض الخبراء القصيم

 الشرقية
 112 فيال األحساء

 647 فيال حفر الباطن
 891 فيال تبوك تبوك

 الشمالية الحدود
 322 فيال رفحاء
 304 فيال طريف

 2,937 املجموع



 أرض 5,016األراض ي السكنية ومجموعها  –الدفعة األولى 

 عدد القطع املحافظة املنطقة

 الرياض

 111 الدرعية
 227 الدوادمي
 528 املجمعة
 314 القويعية
 110 عفيف

 39 تربة مكة املكرمة

 املدينة املنورة
 896 املدينة املنورة
 277 وادي الفرع

 363 بريدة القصيم

 املنطقة الشرقية
 727 النعيرية

 266 قرية العليا
 90 أبها عسير
 535 الغزالة حائل

 239 عرعر الحدود الشمالية
 64 بلجرش ي الباحة

 الجوف

 61 سكاكا
 83 القريات
 86 طبرجل

 5,016 املجموع 



م2017استمرارية التخصيص الشهري لعام   



 فيديو املشاريع

https://goo.gl/XWmHjC 
 

https://goo.gl/XWmHjC
https://goo.gl/XWmHjC


 
ا
 التخصيص مراحل :ثانيا



 :يتم ترتيب املتقدمين حسب املدينة ثم باستخدام املعايير التالية 

نقاط األولوية 

عدد أفراد األسرة 

الدخل الشهري لألسرة 

 تاريخ ميالد املتقدم 

تاريخ التقديم 

 ترتيب املتقدمين بناًء على املوقع الجغرافي واملنتج

  –مرحلة تخصيص املنتجات 
ا
ترتيب املتقدمين: أول  

 التخصيص

 التخصيص والتواصل العتماد ترتيب املتقدمين



 التقرير  و  املفصل التقرير  مراجعة فيها ويتم االسكان وزارة قبل من النهائية واملوافقة العتماد مرحلة االن تأتي

 .التخصيص عملية الستكمال وذلك عليه املوافقة ثم امللخص

  –مرحلة تخصيص املنتجات 
ا
العتماد : ثانيا  

 اعتماد الوزارة للتخصيص

 التخصيص

 والتواصلالتخصيص  االعتماد ترتيب املتقدمين



 متقدم لكل للمنتجات الفعلي التخصيص مرحلة تأتي ، النظام ِقبل من املرسل للتقرير  الوزارة إعتماد بعد

  إسكان االلكترونية بوابة زيارة ضرورة و  للمنتج الفعلي بالتخصيص تفيد  SMS برسائل معه والتواصل

(eskan.gov.sa)   

  –مرحلة تخصيص املنتجات 
ا
التخصيص والتواصل: ثالثا  

 التخصيص الفعلي للمنتجات والتواصل مع املتقدمين

 التخصيص

 التخصيص والتواصل العتماد ترتيب املتقدمين



 نموذج من كرت التخصيص



 
ا
 التواصل قنوات :ثالثا



محتوى الرسائل النصية 
 
 
 
 

 

 قنوات التواصل مع املستفيد
 
ً
   SMSالرسائل النصية : أوال

SMS 

ESKAN 

 املواطن، عزيزي 
الرجاء . بناًء على طلبكماملنتج السكني  تم تخصيص ’’

خالل الرابط من ( إسكان)الدعم السكني زيارة بوابة 
(eskan.gov.sa ) التخصيص واملوافقة وذلك ملراجعة

 ’’هـ  1438/05/18من  على املنتج في مدة أقصاها شهر 



 قنوات التواصل مع املستفيد
 
ً
 «سكني»البوابة اإللكترونية لحملة : ثانيا

 s a k a n i . h o u s i n g . s ah t t p s : / / 

https://sakani.housing.sa/
https://sakani.housing.sa/


9  :االتصال بخدمة العمالء على الرقم املوحد 2 0 0 0 2 4 3 1 

 طرق الستفسار



 البنوك املشاركة



«سـكـنـي»مـؤتـمـر إطـالق الدفعة األولـى مـن حـمـلـة   
2017فبراير  15  

 م 2017فبراير   15هـ املوافق  1438جمادى األولى  18األربعاء  – 1.0النسخة 



 استراتيجية صندوق التنمية العقارية



 موافقات التمويل املدعوم 
 الدفعة األولى



 حاسبة الدعم



محتوى الرسائل النصية 
 
 
 
 

 

 قنوات التواصل مع املستفيد
 
ً
 SMSالرسائل النصية : أوال

SMS 

REDF 

 املستفيد، عزيزي 
تمت املوافقة على طلبكم للتمويل املدعوم ،الرجاء 

مفضل ( شركة تمويلية/بنك)التوجه الى أقرب فرع 
لديكم وملعرفة املمولين املشاركين الرجاء الدخول على 

 :الرابط التالي
www.redf.gov.sa/banks 



 رحلة العميل

 فيديو  رحلة العميل
https://youtu.be/gAZ7sBnXw9o 

 

https://youtu.be/gAZ7sBnXw9o
https://youtu.be/gAZ7sBnXw9o
https://youtu.be/gAZ7sBnXw9o
https://youtu.be/gAZ7sBnXw9o
https://youtu.be/gAZ7sBnXw9o
https://youtu.be/gAZ7sBnXw9o


 قنوات التواصل مع املستفيد
 
ً
 املوقع اإللكتروني لصندوق التنمية العقارية: ثانيا

 h t t p s : / / r e d f . g o v . s a 
 

https://redf.gov.sa/


 9 :االتصال بخدمة العمالء على الرقم املوحد 2 0 0 1 0 0 9 2 

 زيارة املوقع اإللكتروني لصندوق التنمية العقارية h t t p s : / / r e d f . g o v . s a  

 طرق الستفسار

https://redf.gov.sa/


 البنوك املشاركة




