
 عددنوع الوحداتإسم المشروعالمدينةإسم المطور#
الوحدات

سعر الوحدة يبدأ من  
(ريال سعودي)

القسط الشهري
بيانات وموقع المشروع(ريال سعودي)

شركة طراز العربية مساهمه مقفله1

االحساء

https://sakani.housing.sa/project/542360 888  295,972 239 تاون هاوس / شققطراز األحساء

https://sakani.housing.sa/project/340043 1,718  572,800 192فللالبيرقشركة االستثمارات المبتكرة العقارية2

https://sakani.housing.sa/project/283616 1,485  495,000 2,945تاون هاوسديار الحساشركة أبراج ذهب للتطوير واالستثمار العقاري3

شركة عنان العقار4
الخبر

https://sakani.housing.sa/project/360600 2,010  670,000 860فللإطاللة البحر

https://sakani.housing.sa/project/542282 2,370  790,000 116فللسرايا الغروبشركة دار وإعمار لإلستثمار والتطوير العقاري5

شركة مدى الشرقية للتطوير العقاري6

الدمام

https://sakani.housing.sa/project/494951 858  286,000 282تاون هاوسواحة مدى

https://sakani.housing.sa/project/542186 1,391  463,756 997تاون هاوسسدينشركة سدين العربية للعقارات7

https://sakani.housing.sa/project/283623 1,499  499,793 577شققالفريدةشركة مايا للتطوير واالستثمار العقاري8

https://sakani.housing.sa/project/283607 1,785  595,000 574فللالواجهة السكنيشركة إسكان الحاكمية لالستثمار والتطوير العقاري9

 إسكان الدمام الجنوبي - نساجشركة رتال للتطوير العمراني10
https://sakani.housing.sa/project/340046 1,716  572,000 609تاون هاوستاون

https://sakani.housing.sa/project/340045 831  277,000 436تاون هاوستالل الغروب-تاون هاوسشركة ساني العامرية للتطوير العقاري11

https://sakani.housing.sa/project/340047 1,839  612,900 728تاون هاوسمدشركة دار االبداع للتطوير واالستثمار العقاري12

https://sakani.housing.sa/project/542406 2,100  700,000 959فللفلل بيرق الدمامشركة االستثمارات المبتكرة العقارية13

 https://sakani.housing.sa/project/542552  1,416  472,150 70شققمجمع سكني عوالي الظهرانشركة الرائم للتطوير العقاري14

 إسكان الدمام الجنوبي - نساجشركة رتال للتطوير العمراني15
 https://sakani.housing.sa/project/542582  1,923  640,850 1,653فللتاون2

شركة الديار العربية للتطوير العقاري16

الرياض

https://sakani.housing.sa/project/494952 1,704  568,000 503 تاون هاوسشمس الديار

https://sakani.housing.sa/project/404196 1,940  646,500 2,229فلل / تاون هاوسإشراق ليفينجشركة التحالف العقاري17

https://sakani.housing.sa/project/494953 1,200  400,000 4,376فلل / تاون هاوسسهيل الرياضشركة مساكن األصول للتطوير العقاري18

https://sakani.housing.sa/project/404197 1,935  645,000 5,968فللبوابة الشرقشركة حمد و أحمد محمد المزيني العقارية19

https://sakani.housing.sa/project/404199 1,230  410,000 168شققاسكان الرياضشركة مجموعة سلمان عبداهلل بن سعيدان للعقارات20

https://sakani.housing.sa/project/542256 1,455  485,000 112شققعمائر الجوهرةشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده21

https://sakani.housing.sa/project/222149 1,836  612,000 577تاون هاوسديار السعدشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده22

* تم احتساب القسط الشهري بناًء على مدة 25 سنة وأن الراتب 4,200 ريال سعودي ونسبة الدعم %100 
** تطبق الشروط واألحكام    

البنك األهلي التجاري شركة مساهمة سعودية  وخاضعة إلشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي



* تم احتساب القسط الشهري بناًء على مدة 25 سنة وأن الراتب 4,200 ريال سعودي ونسبة الدعم %100 
** تطبق الشروط واألحكام    

البنك األهلي التجاري شركة مساهمة سعودية  وخاضعة إلشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي

 عددنوع الوحداتإسم المشروعالمدينةإسم المطور#
الوحدات

سعر الوحدة يبدأ من  
(ريال سعودي)

القسط الشهري
بيانات وموقع المشروع(ريال سعودي)

شركة عنان العقار23

الرياض

https://sakani.housing.sa/project/360599 2,040  680,000 440فللمعالي عنان

https://sakani.housing.sa/project/404200 1,906  635,308 155 فللفلل بيوت الزاملشركة تحالف الزامل العقارية24

https://sakani.housing.sa/project/466487 898  299,250 5,590 تاون هاوس / شققمرسيهالشركة الوطنية لالسكان25

 إسكان سرايا النرجس قيرانشركة دار وإعمار لإلستثمار والتطوير العقاري26
https://sakani.housing.sa/project/542330 2,445  815,004 1,984 تاون هاوس / شقق236

https://sakani.housing.sa/project/494918 1,498  499,499 4,775فيالمشروع مدينة الورودشركة إدارة للتنمية والتطوير27

https://sakani.housing.sa/project/449619 1,085  361,812 488شقق وفللالفتحالطائفشركة تواصل اإلمداد لالستثمار والتطوير العقاري28

https://sakani.housing.sa/project/466485 2,250  750,000 942تاون هاوسمنازل القطيفالقطيفشركة التميمي للخدمات والصيانة العالميه29

شركة منازل العصرية للتطوير واالستثمار العقاري30

المدينة المنورة

https://sakani.housing.sa/project/494981 683  227,500 694شققدرة المدينة المنورة 2

https://sakani.housing.sa/project/404203 833  277,500 694شققدرة المدينة المنورةشركة منازل العصرية للتطوير واالستثمار العقاري31

 شركة المسوقون المتميزون لإلستثمار والتطوير العقاري32
https://sakani.housing.sa/project/404204 810  270,000 477شققبوابة طيبةوالمشروعات

https://sakani.housing.sa/project/494991 981  326,880 1,659شققالجوارشركة عبر المملكة العقارية33

https://sakani.housing.sa/project/360598 1,320  440,000 2,131فلل / شققمخطط الجوهرة السكنيالهفوفشركة الفايزية للتطوير العقاري34

https://sakani.housing.sa/project/222153 1,731  577,000 1,513فلل-تاون هاوستالل ابهاأبها شركة علي شار العقارية المحدودة35

شركة شمائل الخليج للمقاوالت36
تبوك

https://sakani.housing.sa/project/283615 1,640  546,700 248تاون هاوسبساتين تبوك

https://sakani.housing.sa/project/283627 818  272,500 243شققدرة تبوكشركة منازل العصرية للتطوير واالستثمار العقاري37

 اسكان ضاحية الملك عبداهللجازانشركة صرح التقنية للمقاوالت38
https://sakani.housing.sa/project/494944 1,613  537,768 4,170فللمخطط رقم 15 جازان

شركة سندس العقارية39

جدة

https://sakani.housing.sa/project/283618 1,229  409,630 1,912شققابراج بوابة التحلية

https://sakani.housing.sa/project/542084 883  294,279 1,376شققربى جدةشركة مكيون مطورون عمرانيون40

https://sakani.housing.sa/project/542088 1,434  477,900 21,302شققروابي الحجازشركة لصيف الفجر41

https://sakani.housing.sa/project/425828 660  220,000 9,868شققأعالي جدةشركة جدارة العقارية42

https://sakani.housing.sa/project/542161 1,868  622,694 990شققالجوهرة ريزيدنسشركة حمد و أحمد محمد المزيني العقارية43
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شركة لدن لالستثمار44

جدة

https://sakani.housing.sa/project/542160 911  303,565 1,407شققفينان

https://sakani.housing.sa/project/404202 788  262,500 6,944شققتالل الغروب  - جدةشركة ساني العامرية للتطوير العقاري45

https://sakani.housing.sa/project/542240 1,234  411,309 2,606شققبوفارديا سيتيشركة الديار العربية للتطوير العقاري46

 https://sakani.housing.sa/project/542576  2,850  950,160 83فللقرية موجانشركة حجاج وشركاه47

https://sakani.housing.sa/project/222151 2,255  751,574 1,584فلل / تاون هاوسواحة الخميسخميس مشيطشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأوالده48

شركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري49
مكة المكرمة

https://sakani.housing.sa/project/404201 1,352  450,690 4,540 تاون هاوس / شققرتاج منطقة العمائرة السكنية 1

https://sakani.housing.sa/project/494919 660  220,000 1,035شققجوهرة الرصيفةشركة لدن لالستثمار50

شركة التميمي للتجارة والتعهدات المحدودة51
ينبع

https://sakani.housing.sa/project/360601 1,234  411,200 656تاون هاوس-شققرواسن

https://sakani.housing.sa/project/494997 1,284  428,000 1,182تاون هاوس لؤلؤة الديارشركة الديار العربية للتطوير العقاري52

* تم احتساب القسط الشهري بناًء على مدة 25 سنة وأن الراتب 4,200 ريال سعودي ونسبة الدعم %100 
** تطبق الشروط واألحكام    

البنك األهلي التجاري شركة مساهمة سعودية  وخاضعة إلشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي


