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ــع كل  ــدة م ــة فري ــا  قيم ــدم لعمالئن ــن أن نق ــد م ــزى وأن نتأك ــر ذو مغ ــداث تغيي ــ  ح ــعى دائم ــي، نس ــر العمران ــال للتطوي ــركة رت ــي ش ف
مشروع.

لدينــا مجموعــة مــن المشــاريع الســكنية والتجاريــة التــي تواكــب الطلــب المتزايــد، وتســهل وصــول العمــالء  حتياجاتهــم، ولدينــا القــدرة 
على موازنة الجودة و التكاليف.

هدفنــا هــو تلبيــة إحتياجــات عمالئنــا مــن خــالل الحفــاظ علــى مســتوى مــن التميــز وخلــق تجربــة فريــدة مــع رتــال وذلــك مــن خــالل فريــق 
متكامل و نخبة من المختصين و المهندسين مع توفر القدرات و الموارد  نشاء أفضل المشاريع في المنطقة.

نعكــس هدفنــا بوضــوح فــي مشــاريعنا الســكنية مثــل إيــوان النــورس، إيــوان القيــروان، إيــوان المعالــي، ذا جرانــد، ورتــال ســكوير والمشــروع 
التجــاري ذا فالــي ودائمــ نحــرص علــى أن تكــون المشــاريع بمواقــع إســتراتيجية فــي المــدن الرئيســية مثــل الخبــر، الدمــام، ا حســاء، 

والرياض.

الجــودة هــي مــا نهتــم بــه والقيمــة هــي ا¹ســاس لمشــاريعنا. مــن خــالل هــذه القيــم الفريــدة التــي نقدمهــا، وســوف نســتمر فــي تقديــم 
الخدمات التي تمس حياة عمالئنا.

ــالل  ــن خ ــكني، م ــاري والس ــن التج ــية بالقطاعي ــق الرئيس ــي المناط ــر ف ــتمرار بالتطوي ــريع وا س ــو س ــطتها بنم ــة أنش ــال بمواصل ــزم رت وتلت
مواكبة هذا الطلب عبر تقديم مشاريع ذات كفاءة بالتصميم و بجودة عالية.

كمــا قمنــا فــي رتــال با ســتثمار فــي قطــاع إدارة المشــاريع و إدارة المرافــق, و إدارة ا نشــاء و التعميــر وذلــك لتحقيــق رؤيتنــا فــي أن نكــون 
الشركة الرائدة في قطاع التطوير العمراني بالمملكة العربية السعودية.

كلمة رئيس الشركة
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وصف سكنات الندى
يتكون المشروع من 28 فيال تقع في حي الندى قرب طريق الجبيل وتبعد عن شركة أرامكو 5 دقائق. تمتاز الفلل بتصميم يجمع بين البساطة والعراقة 
في نمط عربي جميل. في كل فيال يتكون الدور األرضي من مجلس كبير وغرفة طعام واسعة تقع بين المجلس والمطبخ الذي تبلغ مساحته 30 مترا 
مربعا مجهز بدواليب ذات تصميم كالسيكي بما يتناسب مع رغبات المرأة التي تعشق مطبخها. ويطل كل من المطبخ وصالة المعيشة على تراس 
أربعة غرف نوم واسعة وصالة  الدور األول على  أمراً حتميا. يحتوي  المكان في كل مساء  صغير وحديقة صغيرة بها نافورة تجعل لقاء األسرة في هذا 
الرئيسية 32 مترا مربعا يلتصق بها حمام كبير مكون من 3 أقسام، القسم األول يتكون من المغسلة والبانيو،  النوم  معيشة أخرى. مساحة غرفة 
والقسم الثاني من الكرسي، والقسم الثالث حجرة استحمام )شاور( مساحتها 3 أمتار تجعل من االستحمام فيها تجربة تنقلك إلى أفخم الفنادق الراقية.

حياٌة ندية



نعتني بأدق
التفاصيل 



 لتنهمر
آمالك غيثًا



عدد وحدات المشروع  28 وحدة سكنية، مساحات االراضي تتراوح  بين 311- 326 م2

مساحة صافي البناء تتراوح بين  371 - 386 م2 مساحة اجمالي البناء تتراوح بين  504 - 519 م2

 



,
آفاق أزهى لتبحر بمخيلتك نحوها,



 عش أسلوب
 حياة مميز في
سكنات الندى



GARDEN

GARDEN

Ground Floor
REFLECTED CEILING PLAN

First Floor
REFLECTED CEILING PLAN

Maid's Room
REFLECTED CEILING PLAN

GARDEN



 لتزهر آمالك
مع كل إشراقة



الضمانات
1 سنة l كامل اعمال الفيال 

سنتين l باب الجراج 
5 سنوات l العزل المائي 

ضمان المورد                   l المكيفات 
5 سنوات l اعمال السباكة 
10 سنوات l الهيكل الخرساني 

 
مواصفات البناء ومواد التشطيب

 أواًل : الهيكل الخرساني :
الحديد سعودي حسب الموصفات السعودية  .  .1

الخرسانة ضغط 3500 للكمرات واألسقف واألساسات، وضغط 4000 لألعمدة .  .2
الطابوق الخارجي معزول فوم أبيض .  .3

األسمنت المستخدم أسمنت بورتالندي عادي، وأسمنت مقاوم للكبريتات .  .4

ثانيًا : السباكة :
1.      تمديدات التغذية للمياه أنابيب PPR الحرارية  من مصنع Interplast يونانية الصنع.

2.      تمديدات مواسير الصرف الصحي .P.V.C إنتاج مصنع دياب Dpm أو ما يعادلها.
3.      سخانات مركزية من AO smith أمريكي الصنع.

4.      األطقم الصحية من ماركات مختلفة.
5.      الخالطات من جودة عالية .

ثالثًا : الكهرباء :
1.      األسالك الكهربائية من كابالت الرياض أو من بحرة أو ما يعادلهما .

.legarnd 2.      المفاتيح الكهربائية من ماركة
. GE  3.      لوحة التوزيع جنرال إلكتريك

4.      التكييف مركزى  سبلت وسنترال. 
5.      مراوح الشفط KDK  أو ما يعادلها .



رابعًا : االكساءات االرضية
الرخام : لعتبات الدرج الداخلية رخام عماني .  .1 

السيراميك : يركب في دورات المياه ارضيات وجدران  .  .2
بورسلين : يركب في أرضيات الفلل والمطابخ .  .3

باركية : غرف النوم   .4
 

خامسًا: األبواب
األبواب الخارجية للسور من الحديد المشغول المدهون بدهان ناري .  .1

جميع األبواب الداخلية من األبواب الخشبية.  .2
 

سادسًا : النوافذ و الدرابزين
النوافذ : من األلمنيوم من زجاج سكريد ، واالكسسورات ايطالية بمواصفات عالية  .  .1

الدرابزين : حديد مشغول بتشكيالت معاصرة  وكالسيك.  .2

سابعًا : الصبغ
الصبغ الداخلي عالية الجودة ماركة همبل .  .1

الصبغ الخارجي للفلل رشة من همبل.  .2
 

ثامنًا : األسقف
األسقف : خليط من األسقف الخرسانية واأللواح الجبسية مع ديكورات جبسية.

 
تاسعًا: المطابخ

جميع الفلل مزودة بمطابخ خشبية تصميم كالسيكي  والكونتر رخام.  
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