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التسجيل في خدمات منصة سكني
1 .https://rep.sakani.housing.sa :الدخول على الرابط التالي

عنــد الدخــول ألول مــرة، يجــب التســجيل فــي منصــة ســكني للبــدء باالســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة وذلــك . 2
بالضغــط علــى أيقونــة »التســجيل فــي ســكني«، وفــي حــال وجــود حســاب قائــم يتــم تســجيل الدخــول مــن 
خــال إدخــال رقــم الهويــة الوطنيــة وكلمــة الســر )فــي حــال وجــود تســجيل ســابق فــي موقــع إســكان فإنــه ال 
يمكــن اســتخدام نفــس اســم المســتخدم و كلمــة المــرور و يتوجــب عمــل تســجيل فــي ســكني و إنشــاء كلمــة 

مــرور جديــدة..(

للبــدء فــي عمليــة التســجيل، يجــب إدخــال رقــم الهويــة الوطنيــة، تاريــ�خ الميــاد، واإلشــارة علــى المربــع الخاص . 3
للتحقــق مــن صحــة التســجيل، بعــد ذلــك يتــم الضغــط علــى أيقونــة »اســتام كلمــة المــرور المؤقتــة« للحصــول 

علــى رمــز التفعيــل عــر رســالة نصيــة مــن خــال خدمــة وزارة الداخليــة للتحقــق )أبشــر(
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ســيتم التحقــق مــن صحــة البيانــات، والت�أكــد مــن كونــك ضمــن المرشــحن المؤهلــن الســتخدام المنصــة فــي . 4
إطاقهــا المبدئــي، بعــد ذلــك ســتصل إليــك الرســالة النصيــة.

الســت�كمال عمليــة تســجيل الدخــول يجــب كتابــة البيانــات الازمــة لذلــك مثــل الريــد اإللكرتونــي، كلمــة المــرور . 5
الخاصــة بالحســاب، رقــم الجــوال ورمــز التفعيــل.



بعد إتمام عملية التسجيل وبعد الضغط على أيقونة                         سيظهر اإلقرار.. 6

ــم بالضغــط . 7 ــد الموافقــة يجــب وضــع عامــة       علــى اإلقــرار ث يجــب قــراءة وفهــم الشــروط واألحــكام، وعن
علــى أيقونــة 
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ســوف يتــم التحقــق مــن أهليتــك للحصــول علــى الدعــم الســكني مــن خــال اإلجابــة علــى الســؤال التالــي . 8
)ماهــو نــوع الســكن الحالــي؟(

فضا الت�أكد من البيانات الشخصية والتعديل عليها ثم الضغط على أيقونة                   .. 9
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الست�كمال عملية التسجيل فضا الت�أكد والتعديل على بيانات العائلة. 10

للحصول على حالة االستحقاق فضا اإلجابة على األسئلة الثاث المهمة ) نعم أم ال (.. 11
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فــي حــال أكملــت عمليــة التســجيل باالســتحقاق ســوف تظهــر رســالة » تهانيــا! أنــت اآلن مؤهــل للحصــول . 12
علــى الدعــم الســكني « وبيانــات الدعــم الخاصــة بــك تظهــر اآلن فــي جميــع الجهــات التمويليــة وتســتطيع 

زيارتهــا والحصــول علــى التمويــ�ل المدعــوم.
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الخيارات المتاحة

الشراء من السوق                        )زيارة الجهة التمويلية(.. 1

البناء الذاتي                                   )زيارة الجهة التمويلية(.. 2

وحدات تحت اإلنشاء                   )حجز الوحدة عن طري�ق موقع سكني والحصول على عرض السعر وزيارة الجهة التمويلية.. 3

أرض مجانية                                     )حجز األرض عن طري�ق موقع سكني(.. 4

فلل الوزارة                                     )حجز الوحدة عن طري�ق سكني والحصول على عرض السعر وزيارة الجهة التمويلية(.. 5
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فــي حــال أكملــت عمليــة التســجيل بعــدم االســتحقاق ســوف تظهــر لــك رســاله »عفــوًا لــم تنطبــق عليــك 

ــ�ق كتابــة التعليــق فــي المســتطيل  شــروط االســتحقاق « مــع الســبب، وبإمكانــك تقديــم االعــرتاض عــن طري

إرسال“اكتــب تعليقــك هنــا” ورفــع المســتندات بالضغــط علــى                  ثــم   

.13
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14. يمكنــك الت�أكــد مــن حالــة االعــرتاض والتعديــل علــى البيانــات المدخلــة ســابقا فــي حــال تــم إدخــال البيانــات 
بالخطــأ وأثــرت علــى حالــة االســتحقاق عــن طريــ�ق الملــف الشــخصي



الخطوة الثانية:
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عند تسجيل الدخول بنجاح، يمكن الوصول إلى المشروع المراد الحجز فيه عرب عدة طرق:. 1

الضغط على خاصية »المشاريع«، لعرض جميع المشاريع المتاحة.	 
الضغــط علــى خاصيــة »شــركات التطويــ�ر العقــاري« لعــرض جميــع شــركات التطويــ�ر العقــاري والمشــاريع 	 

التابعــة لهــم.
البحث عن مشروع محدد حسب »نوع المشروع« أو »المنطقة« أو كليهما.	 



شكرًا


