
«سـكـنـي»مـؤتـمـر إطـالق الدفعة الثانية مـن حـمـلـة   

1 

 وزارة اإلسكان و صندوق التنمية العقارية

 م 2017مارس 15هـ املوافق 1438جمادى اآلخرة 16يوم األربعاء 



 «سكني»ملخص إعالن حملة 
 م 2017يناير  15إعالن 

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

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

 
 

 التكاليف مخفضة سكنية وحدة ألف 1120)
 مطورة سكنية أرض ألف 275)
   مدعوم سكني تمويل ألف 385)

 



17,923 

 دفعة التخصيص الثانية



«سكني»إعالن الدفعة الثانية من حملة   

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

 االسكان وزارة تقوم حيث املنصرم، الشهر  منتصف
 :بتخصيص

 
 جاهزة فيال  14,223)
 مطورة سكنية أرض قطعة 26000)
 (العقارية التنمية صندوق ) جديد رقم 37,700)

 
  الشهر لهذا والتمويلية السكنية املنتجات مجموع ليكون 

17,923 



 ملخص دفعات حملة سكني

م 2017دفعات التخصيص لعام   

17,92

3 

33,576 

17,92

3 



 اإلسكان وزراة تخصيص تفاصيل



 فيال 4,223الفلل الجاهزة ومجموعها  –الدفعة الثانية 

 عدد الفلل املنطقة

 1,044 الرياض

 839 مكة املكرمة

 524 القصيم

 270 الشرقية

 248 الحدود الشمالية

 662 جازان

 115 الباحة

 521 الجوف

 4,223 املجموع



 أرض 6,000األراض ي السكنية ومجموعها  –الدفعة الثانية 

 عدد القطع املنطقة

 1,248 الرياض

 98 القصيم

 346 الشرقية

 3,175 عسير

 142 تبوك

 89 الحدود الشمالية

 483 جازان

 82 الباحة

 337 الجوف

 6,000 املجموع 



 التخصيص مراحل



 : التالية املعايير  باستخدام ثم املدينة حسب املتقدمين ترتيب يتم

ً –مرحلة تخصيص املنتجات 
ا
ترتيب املتقدمين: أول  

 ترتيب املتقدمين بناًء على املوقع الجغرافي واملنتج

 عمر املتقدم تاريخ التقديم
املالئة املالية 

 لألسرة
عدد أفراد 

سرة
ُ
 األ

 نقاط األولوية



ً –مرحلة تخصيص املنتجات 
ا
العتماد : ثانيا  

 اعتماد الوزارة للتخصيص

 مراجعة التقارير املوافقة على التقارير استكمال عملية التخصيص

 :فيها ويتم االسكان وزارة قبل من النهائية واملوافقة العتماد مرحلة االن تأتي



 تفيد SMS برسائل معه والتواصل مستفيد لكل للمنتجات الفعلي التخصيص مرحلة تأتي الوزارة، إعتماد بعد

   (eskan.gov.sa) االلكترونية إسكان بوابة زيارة ضرورة و  املنتج بتخصيص

ً –مرحلة تخصيص املنتجات 
ا
التخصيص والتواصل: ثالثا  

 التخصيص الفعلي للمنتجات والتواصل مع املتقدمين



 استكمال إجراءات التخصيص



 فئات جديدة مستهدفة يشملها تنظيم الدعم السكني



 نموذج من كرت التخصيص



محتوى الرسائل النصية 
 
 
 
 

 

 طرق التواصل مع املستفيد
 
ً
   SMSالرسائل النصية : أوال

SMS 

ESKAN 

 عزيزي املواطن، 
الرجاء . تم تخصيص املنتج السكني  بناًء على طلبكم’’

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

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



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

 s a k a n i . h o u s i n g . s a 

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


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

 

التواصل معنا عبر الرابط التالي    :h o u s i n g . g o v . s a / c o n t a c t 

 طرق الستفسار

http://housing.gov.sa/ar/contact


 العقارية التنمية صندوًق تخصيص تفاصيل



 موافقة  7,700موافقات التمويل السكني املدعوم ومجموعها 
 الدفعة الثانية

 عدد األرقام  املنطقة

 1,958  الرياض

 1,402  مكة املكرمة

 574  املدينة املنورة

 803  القصيم

 1,199  الشرقية

 562  عسير

 296  تبوك

 221  حائل

 195  الحدود الشمالية

 31  جازان

  189  نجران

 141  الباحة

 129  الجوف

  7,700  املجموع



   تقديم الشركاء الجدد



 القائمة الحديثة للشركاء املعتمدين



 اطالق برنامج الرهن امليسر



 اطالق مركز مستفيدي التمويل املدعوم





 السعودية البنوك بأسم املتحدث كلمة



 شركاء النجاح

 طلعت زكي حافظ. أ

 أمين عام لجنة اإلعالم والتوعية املصرفية واملتحدث باسم البنوك السعودية



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28,211 األفراد 32,978 42,314 53,576 70,334 94,241 102,207 110,582

25,534 الشركات 26,990 27,897 34,448 49,419 64,743 84,257 96,289

53,745 اإلجمالي 59,968 70,211 88,024 119,753 158,984 186,464 206,871
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 القروض العقارية من املصارف التجارية 



 التجارة
التمويل 

 العقارًي
 الخدمات الخدمات البناء الصناعة 

النقل 

 واإلتصالت
 الزراعة  التعدين

2016 300,107 206,871 176,355 104,418 69,961 41,108 40,411 19,433 12,778
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 2016اإلئتمان املصرفي املمنوح حسب النشاط اإلقتصادي 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

59,968 العقارًي 70,211 88,024 119,753 158,984 186,464 206,871

185,287 الستهالكي 224,775 263,193 287,890 313,100 327,076 341,831

8,391 البطاقات 7,759 7,965 8,509 9,667 10,213 10,958
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 القروض العقارية والستهالكية  والبطاقات الئتمانية



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

775,342 اإلجمالي 856,626 1,000,057 1,120,520 1,250,646 1,361,629 1,400,449

59,968 العقارًي 70,211 88,024 119,753 158,984 186,464 206,871
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 نسبة التمويل العقاري إلجمالي محفظة تمويل املصارف




