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ــة  ــي تعــد بمثاب ــل الت ــزة التخصيــص والتعدي ــره مــن المشــاريع الســكنية بتقديمــه لمي ــل عــن غي ــاال النخي يتفــرد أي
نقطــة تصميــم وبنــاء لتميــزك، حيــث ســتجد فــي عالــم أيــاال مزايــا مغريــة وثريــة وعــدة خيــارات مختلفــة كالتصميــم، 
والموقــع، واأللــوان، والملحقــات التــي تلبــي رغباتــك، وتحقــق طموحاتــك، وذلــك قبــل البــدء بعمليــة بنــاء الوحــدة 
ــي  ــر مــن اإلضافــات الت ــك إضافــة عــدد كبي ــارات مختلفــة، كمــا يمكن ــار مــن عــدة خي ــك االختي ــاح ل الســكنية، فيت

تجعــل التفــرد ســمة كل وحــدة ســكنية فــي المشــروع، لكــي ال تشــبه غيرهــا.

منزلك الفخم الذي يحمل 
بصماتك، ويبرز سماتك، ويمثل 

أسلوبك وشخصيتك
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المنزل الذي تختار تفاصيله فتألفه
 ويمأل حياتك العائلية بالمودة واأللفة

Own What        
Deserve

ــة  ــة والحصريَّ أيــاال النخيــل، هــو مشــروع ســكني فريــد بمكانــه ومكوناتــه، يحتضــن أرـقـى الفلــل العصريَّ
للباحثيــن عــن التميــز والفخامــة، والمســاحات الرحبــة، والتصاميــم الشــخصية التــي تمثــل أســلوبهم الخــاص، 
مــن خــال ميــزة التخصيــص المســبق اإللكترونيــة، التــي تتيــح للنخبــة اختيــار وإضافــة التفاصيــل التــي تــروق 

لهــم، قبــل وبعــد اإلنشــاء.
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جائزة إنجازاتك، وأغلى هدية 
منك لك ولعائلتك، هي فيال 

في أياال تفخرون بها، وتواكب 
أفراحكم ونجاحاتكم

بقــدرات وخبــرات رتــال المعهــودة؛ فإننــا نســتخدم ـفـي أيــاال أحــدث وأجــود وأرـقـى أســاليب ومكونــات 
العمــارة التــي تضمــن الفخامــة، واالســتدامة، حيــث يتــم تشــييد الفلــل وفًقــا ألعلــى المعاييــر العالميــة، 

وتلبيــًة الحتياجــات ومتطلبــات المجتمعــات المتنوعــة التــي تبحــث عــن الرفاهيــة.
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حي النخيل

في أياال تقترب وجهاتك كلها 
منك، وكأنها هي من تأتي 

إليك

 يقع مشروع أياال في حي النخيل الراقي، في موقع حيوي ومحوري بالقرب 
 من واجهة الُخَبر البحرية الجديدة، في منطقة تتوسط المراكز الرئيسية 

في المنطقة الشرقية.  

 موقع فخامتك

10
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نبني للمستقبل الذي تتشكل 
مالمحه في أياال ومحيطه بكل 

وضوح

13

ــة الخدمــات والمرافــق كالمــدارس،  ــر بيئــة ســكنية متكامل ــاال وفــق معاييــر تضمــن توفي ُصممــت فلــل أي
والمراكــز الصحيــة، والتجاريــة، والمنتزهــات، ويعتبــر حــي النخيــل مــن المواقــع الواعــدة للتطــور العمرانــي 
لمدينــة الخبــر، حيــث يقــع ضمــن خطــة أمانــة المنطقــة الشــرقية لتطويــر مجمعــات ســياحية وتجاريــة عالميــة 
المســتوى، كمــا أن تخطيــط الحــي لمناطــق أبــراج ســيجعل منــه مركــز جــذب للشــركات العالميــة، والفنــادق 

الفارهــة، وقطــاع األعمــال.
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 أياال عالمك الخاص 
الذي تجد فيه نفسك،وتنعم فيه 
بحياة متناغمة، وامتيازات دائمة، 

حيث كل شيء في متناولك

يتمتــع أيــاال بموقــع فريــد بالنظــر إلــى فخامــة األحيــاء الســكنية المحيطــة والمجــاورة لــه، وقربــه مــن وســط 
مدينــة الخبــر، كمــا يتميــز أيًضــا بتعــدد مداخلــه ومخارجــه، ليســهل وصولــك إلــى أي مــكان فيــه، مــع ارتباطــه 
بالطــرق الشــريانية لمدينــة الخبــر؛ مــا يجعلــه نقطــة انطــاٍق ســهلٍة إلــى كل مــن مملكــة البحريــن ومطــار 

الملــك فهــد وصــواًل إلــى طريــق الجبيــل الســريع.
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حيث تجد نفسك

في أياال أنت من تصمم منزلك الذي تستحقه لتهديه لنفسك وعائلتك، وأنت من تختار التفاصيل 
التي تناسبك وتليق بمنزلتك.
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في أياال يمكنك الجمع بين 
الخصوصية والمكانة، باختيار 

تفاصيل منزلك الفاخر الذي تم 
تصميمه للنخبة

البيع على الخــــارطة مراقبة مراحل اإلنشاء المباشرةالتصاميم العصريةفخامة المشروع

ميزة التخصيصالموقع المثالي  خدمات ما بعد البيعالمساحات الرحبـة

 

 

حي النخيل
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ببساطة؛ يمكنك الدخول إلى موقعنا 
اإللكتروني لتعيش تجربة تخصيص 

وتصميم منزلك بنفسك، لنعمل على 
تحويل خيالك إلى واقع في أياال.

retal.com.sa/ayala
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 خطواتك إلى أياال

سوف تحظى بتجربة استثنائية 
لشراء منزلك الفاخر عبر زيارة منصة 

مشروع أياال اإللكترونية؛ وذلك 
بـ 6 خطوات

23

اإلضافـــــــاتاختيار المـخطط اختيار اللـــون

التأكيـــــــد

010305

0406 02

إختيار اإلضافات مثل:اختيار المخطط الداخلي للوحدة السكنية،   اختيار لون الواجهة

تأكيد الطلب، وحجز منزلك بشــكل إلكتروني، وســيقوم 
فريــق المبيعــات لدينــا بالتواصــل معكم إلتمام عملية 

الحجز.

مسبح
مصعد
مطـــل

مظلة سيارة
غرفة سائق

ديوانيــــة

اختيار التصميم

اختيار تصميم الواجهة الخارجية، و هنا يمكن للعميل 
اختيار أحد النماذج بتصاميم معمارية متغايرة.

اختيار الموقـع

اختيــار موقــع منزلــك المناســب لــك والمطابــق 
للمساحة البنائية التي تم اختيارها في الخطوات 

السابقة.



من نسج الخيال

في أياال أنت من تصمم منزلك الذي تستحقه لتهديه لنفسك وعائلتك، وأنت من تختار التفاصيل 
التي تناسبك وتليق بمنزلتك.
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 أياال المنزلة

  A-1 .  أياال المنزلة

الدور األرضي
المساحة   180 م2

متوسط مساحة األرض   600 م2
مساحة البناء   592 م2 

ــة  ــم مبهــرة قابل ــارات لتصامي ــة خي ــى أمامــك ثاث ــذي يليــق بــك، حيــث تتجّل ــك ال منزل
للتعديــل واإلضافــة، تتميــز بتصميمهــا العصــري، ومســاحتها الرحبــة، وألوانهــا الدافئــة، 
وتفاصيلهــا التــي تبهــج كل فــرد فــي العائلــة، وتلبــي احتياجاتــه، واعــدة بحيــاة مفعمــة 

بالجمــال.

A



الدور األول 
المساحة   184 م2

السطح
المساحة   84 م2

2728
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  A-3 .  أياال المنزلة   A-2 .  أياال المنزلة

28
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  D-1  .  أياال المكانة

الدور األرضي
المساحة   178 م 2

 أياال الَمكانة

متوسط مساحة األرض   600 م2
مساحة البناء   582 م 2 

منتهــى الرـقـي ـفـي ثاثــة تصاميــم فارهــة واســعة، قابلــة للتعديــل واإلضافــة، لفيــا 
تســتوعب كل طموحــات أفــراد عائلتــك، وتجــد فيهــا مامحــك، وتشــعرك بتميــزك، 
وبقيمــة الفخامــة ومــدى تعبيــر المنــزل عــن مكانتــك، وتأثيــره علــى جــودة حياتــك، 

وراحــة بالــك. 

D



السطح
المساحة   74 م 2

الدور األول 
المساحة   180 م 2
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  D-3  .  أياال المكانة   D-2  .  أياال المكانة

34
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  C-1 . أياال المقام

الدور األرضي
المساحة   233 م 2

 أياال الَمقام

متوسط مساحة األرض   900 م 2
مساحة البناء   730 م 2 

ليســت ألي أحــد، فهــذه الفلــل النــادرة تتجّلــى فــي تصميميــن مذهَليــن، قابَليــن للتعديــل 
واإلضافــة، فــي مســاحة تتســع لجمــوح خيالك، وتليــق بمقامك أنت وعائلتــك، إنها درتك 
 الفريــدة التــي تســتحق أن تقتنيهــا، وتتــوج بهــا إنجــازات حياتــك، لتطــل مــن شــرفاتها 

بكل فخر واعتزاز.  

C



السطح
المساحة   78 م 2

الدور األول 
المساحة   238 م 2
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  C-2 . أياال المقام   C-1 . أياال المقام 

40
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نخبة النخبة

في أياال أنت من تصمم منزلك الذي تستحقه لتهديه لنفسك وعائلتك، وأنت من تختار التفاصيل 
التي تناسبك وتليق بمنزلتك.

elite
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 ألن تأمين منزلك
هو مصدر األمان لك

ولعائلتك

 الضمانات

الهيكل اإلنشائي

التركيبات
الكهربائية

زجاج النوافذ واألبواب

السخاناتاإلضاءة الداخلية والخارجية

السباكة

األبواب الداخلية

اإلكسسوارات الصحية

العزل المائي

التكييف

الدهان

الخزانات

مكافحة النمل األبيض

األبواب الخارجية وأعمال 
األلمنيوم

األرضيات

10 سنوات

سنة

سنة

سنتينسنتين

1 سنة

1 سنة

سنة

10 سنوات

5 سنوات

سنة

10 سنوات

10 سنوات

1 سنة

سنة
تســعى شــركة رتــال للتطويــر العمرانــي إلــى تطبيــق مبــدأ والئهــا لعمائهــا مــن خــال تطبيقهــا أعلــى 
درجــات الجــودة، وبمــا يتماشــى مــع أحــدث معاييــر كــود البنــاء الســعودي؛ ومــن ذلــك تقديــم خدمــات 

فحــص المســاكن، والتأميــن لضمــان اإلنشــاءات لمــاك المنــازل.

المواد األخرى

ضمان المورد
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 أياال في وافي

من مزايا برنامج وافي أنه يوفر للمشتري فرصة الحجز والتملك المسبق والموثوق في 
المشاريع والمواقع النوعية، عالية الطلب.

حصل مشروع أياال النخيل على رخصة البيع على الخارطة، بعد استيفاء جميع متطلبات 
تنفيذ المشروع، وفق أعلى المعايير الهندسية والمحاسبية، ومواصفات الكود 

السعودي، عبر برنامج وافي التابع لوزارة اإلسكان، والذي يهدف إلى تقنين البيع على 
الخارطة، وتوفير االمتيازات، والمكاسب، والضمانات الازمة للمشتري. 

49

شركاء التمويل

 يتضامن كبار الممولين والبنوك السعودية من أجل مشروع كبير،
 وتمتد أياديهم بثقة للمساهمة في معلم مهم وملهم يضم نخبة

الفلل لنخبة المجتمع

Build  Own
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ألصحاب الفخامة

 في أياال أنت من تصمم منزلك الذي تستحقه لتهديه لنفسك وعائلتك، وأنت من تختار التفاصيل
التي تناسبك وتليق بمنزلتك
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 في سنة 2012 تأسست شركة رتال للتطوير العمراني بإمكانات
 كبيرة، وفريق عمل محترف، لتنضم إلى مجموعة شركات الفوزان،

 ومع تزايد شركاتها التابعة، ومشاريعها السكنية والتجارية
 النوعية، وتكامل خدماتها؛ فقد نالت رتال الصدارة بجدارة في
 مجالها، لتواصل التفوق برؤيتها الهادفة إلى بناء مجّمعات

ومجتمعات راقية

عن رتال

في رتال.. 
نعدُّ لك مسكًنا يسكنك قبل 

أن تسكنه

53
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لماذا رتال؟

نعتــز بتقديم مفهومنا وهو 
الــوالء للعمالء وترســيخه 

كقيمة سامية تميزنا..

من هذا المنطلق فإننا نستشــعر المســؤولية في تعاملنا مع عمائنا، ونؤســس لعاقة دائمة من أول 
لحظة قبل البيع، وخاله، ومن خال خدماتنا بعد البيع.

إن مفهوم الوالء للعماء ينعكس على جودة خدماتنا العالية، وتقديمها بمهنية واحتراف، ومن خال 
القيمة المضافة التي نسعى لتقديمها وتشعرنا بالرضا. 

سعر منافس

مراكز مبيعاتخدمة عمالء احترافية

جودة عالية

موقع استراتيجي

تصاميم عصرية

55
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مساحات
بفخامة عالية
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مخططات 
منزلك الذكية
مخططات أفضل... لتناسبك أكثر

Retal_sa
للتواصل: 920021022 
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موقع حيوي، اخترناه بدقة

7 6
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بلوك

مساحة البلوك

النماذج

عدد الوحدات

16
12563

A=7    D=7    C= 4

18

9 8

16بلوك
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بلوك

عدد الوحداتمساحة البلوك

17
1396821

11 10

النماذج

A=8    D=9    C= 4
17بلوك
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بلوك

عدد الوحداتمساحة البلوك

20
1169020

1213

20بلوك
النماذج

A=8    D=8    C= 4
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مخططات
منزلك الذي 

تحلم به

15 14
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الدور األرضي

األقسام

اإلضافات اإلختيارية

المساحة

180

Villa A.1

دورة مياه الضيوف
مدخل الضيوف 

المجلس 
دورة مياه المجلس 

مغاسل 
غرفة الطعام 

غرفة المعيشة 
دورة مياه غرفة المعيشة 

مطبخ خارجي  
غرفة غسيل 

مطبخ داخلي
المخزن 

غرفة ودورة مياه العاملة

الديوانية
غرفة السائق

دورة مياه السائق 
المسبح 

 

2.70 X 1.20
2.80 X 2.80 
5.95 X 4.50
2.20 X 1.50
2.20 X 1.20
5.10 X 4.60
7.55 X 5.00
1.20 X 3.15
4.60 X 1.70
1.60 X 2.65
3.85 X 4.30
2.80 X 1.00
2.85 X 1.50

4.10 X 3.50    
4.10 X 1.50
2.20 X 1.00 
2.80 X 8.35    

اياال المنزلة
A.1نموذج واجهة

مساحة البناءمتوسط مساحة األرض
600592
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المساحةاألقسامالدور الثاني
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Villa A.1

غرفة معيشة 
مطبخ صغير 

دورة مياه 
مساحة متعددة األغراض 

3.50 X 4.50
1.30 X 3.30
2.20 X 1.40
4.50 X 4.00

الدور األول

المساحةاألقسام

184

Villa A.1

غرفة النوم الرئيسية 
دورة مياه

خزانة المالبس 
غرفة المعيشة 

غرفة نوم 1 
دورة مياه 1 
غرفة نوم 2 
دورة مياه 2 
غرفة نوم 3

دورة مياه 3  

6 X 25 X 4.80 
3.90 X 2.90
2.80 X 1.80
4.40 X 4.50
4.00 X 3.95
2.65 X 1.80
3.85 X 3.95
2.65 X 1.75 
4.50 X 3.50
3.15 X 1.80
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A.3نموذج واجهةنموذج واجهة A.2

21 20
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أياال الَمكانة
D.1نموذج واجهة

23

الدور األرضي

المساحةاألقسام

178

Villa D.1

دورة مياه الضيوف
مدخل الضيوف 

المجلس 
دورة مياه المجلس 

مغاسل 
غرفة الطعام 

غرفة المعيشة 
دورة مياه غرفة المعيشة 

مطبخ خارجي  
غرفة غسيل 

مطبخ داخلي
غرفة ودورة مياه العاملة 

2.70 X 1.20
3.00 X 2.30
5.10 X 4.40
2.20 X 1.25
1.65 X 1.90
3.6 X 4.65
7.65 X 4.90
1.25 X 3.00
3.20 X 3.15
1.50 X 2.65
3.95 X 3.70
2.85 X 1.50

22

مساحة البناءمتوسط مساحة األرض
600582

اإلضافات اإلختيارية

الديوانية
غرفة السائق

دورة مياه السائق 
المسبح 

 

4.40 X 3.45
2.20 X 1.10
2.90 X 1.50
2.85 X 9.15    
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المساحةاألقسامالدور الثاني
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غرفة معيشة 
مطبخ صغير 

دورة مياه
مساحة متعددة األغراض 

3.60 X 4.65
1.60 X 3.00
1.60 X 2.00
3.75 X 4.35

الدور األول

المساحةاألقسام

180

Villa D.1

غرفة النوم الرئيسية 
دورة مياه الغرفة 

خزانة المالبس 
غرفة المعيشة 

غرفة نوم 1 
دورة مياه 1 
غرفة نوم 2 
دورة مياه 2 
غرفة نوم 3

دورة مياه 3 
غرفة نوم 4 

5.10 X 4.75 
3.00 X 3.00
2.80 X 2.20
4.90 X 4.65
4.10 X 3.90
2.65 X 1.70
3.85 X 3.70
2.65 X 1.70 
3.00 X 1.60
3.15 X 1.60
4.35 X 3.85

Villa D.1
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D.3نموذج واجهةنموذج واجهة D.2

27 26
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الدور األرضي

المساحةاألقسام

233

Villa C.1

دورة مياه الضيوف
مدخل الضيوف 

المجلس 
دورة مياه المجلس 

مغاسل المجلس 
غرفة الطعام 

غرفة المعيشة 
دورة مياه الغرفة 

مطبخ خارجي  
غرفة غسيل 

مطبخ داخلي
غرفة العاملة

دورة مياه العاملة 
مغاسل 

مطبخ 

2.80 X 1.50
2.95 X 3.95
5.55 X 6.40
2.00 X 2.50
1.80 X 2.50
3.8 X 6.55
5.85 X 6.10
1.40 X 2.00
4.00 X 3.00
1.95 X 1.85
3.50 X 4.15
2.00 X 3.10
1.50 X 2.00
1.40 X 2.00
2.00 X 2.00

28

اياال المنزلة
C.1نموذج واجهة

مساحة البناءمتوسط مساحة األرض
900730

اإلضافات اإلختيارية

الديوانية
غرفة السائق

دورة مياه السائق 
المسبح 

 

4.75 X 4.70
4.00 X 2.50
2.70 X 1.40
6.70 X 10.40    
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المساحةاألقسامالدور الثاني
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مطبخ 

مغاسل 
دورة مياه 

مساحة متعددة األغراض 

1.80 X 1.75
1.20 X 1.75
2.50 X 1.75
7.00 X 4.55

الدور األول

المساحةاألقسام

238

Villa C.1

غرفة النوم الرئيسية 
دورة مياه الغرفة 

خزانة المالبس 
غرفة المعيشة 

غرفة نوم 1 
دورة مياه 1

خزانة مالبس  
غرفة نوم 2 
دورة مياه 2 
غرفة نوم 3
دورة مياه 3

خزانة مالبس  
غرفة نوم 4
دورة مياه 4

خزانة مالبس  

6.60 X 5.25
3.85 X 2.95
2.55 X 2.00
3.55 X 5.15
3.90 X 4.00
2.50 X 2.30
2.85 X 1.80
3.55 X 4.60
2.60 X 1.75
3.80 X 4.10
2.55 X 1.75
2.00 X 1.75
4.00 X 4.10
2.10 X 2.20  
2.00 X 1.80

Villa C.1
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C.2نموذج واجهة
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أحصل على أعلى 
المواصفــات، 

وأفضل ضمانات 
اإلنشاء والسالمة 

والتأمين، وأرقى 
الخدمات في أياال

الخزانـــات النوافــــذ

التكييف

زجاج مزدوج سماكة 6 ملم + 6 ملم 
مفرغ )للعزل( غير عاكس، المنيوم.

أفضل أنواع المكيفات المخفية.

المغاســل

أفضل أنواع المغاسل لدورات المياه 
والمغاسل المنفصلة، من الرخام.

موقف السيارة

خزان علوي 3000 لتر وخزان أفضل أنواع األبواب األوتوماتيكية.
ارضي مخفي  5000 لتر.

اإلضاءة الخارجية

المواصفات بأفضل  جدارية  إضاءات 
العالمية.

إضاءات داخلية بأفضل المواصفات
العالمية.

اإلضاءة الداخلية 

الدهان الخارجي

أفضل أنواع الدهان
مع الحجر حسب التصميم.

أفضل أنواع الدهان
حسب التصميم.

الدهان الداخلي

العزل المائي

عزل بأفضل المواد والمواصفات
)حراري و مائي(.

والمواصفات. المواد  بأفضل  عزل 

العزل الحراري

األرضيات الخارجية

تم اختيار األرضيات بعناية طبقًا
للمواصفات العالمية.

رخام و Porcelain حسب التصميم.

األرضيات الداخلية

أعمال السباكة

.PPR, PVC المواد الداخلية

.PVC المواد الخارجية

تمديدات الزراعة

يتم توصيل تغذية المياه
إلى حدائق المنزل.

األبواب الخارجية

أفضل أنواع األلمنيوم لباب السور 
ولمداخل الفيال.

أبواب وفريمات خشبية
.PVC أو

األبواب الداخلية

السخانـــات

أفضل أنواع السخانات المركزية.

السلم الداخلي

أفضل أنواع الرخام.

مضخات المياه

مضخة رفع للخزان األرضي

ومضخة علوية.

األطقم الصحية

 اجود األدوات الصحية 
وإكسسواراتها كاملة.

 المواصفات
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ببساطة؛ يمكنك الدخول الى موقعنا اإللكتروني لتعيش 
تجربة تخصيص وتصميم منزلك بنفسك، لنعمل على تحويل 

خيالك إلى واقع في أياال.

retal.com.sa/ayala
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