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رتال 
للتطوير العمراني

ــات كبيــرة، وفريــق  ــر العمرانــي بإمكان ــال للتطوي تــم إنشــاء شــركة رت

عمــل محتــرف، لتنضــم إلــى مجموعــة شــركات الفــوزان. 

انطلقــت رتــال بقــوة للمنافســة فــي مجــال تطويــر وتنفيــذ المشــاريع 

 
ً
 حلــوال

ً
الســكنية والتجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مقدمــة

ســكنية تواكــب التطــور المتســارع، وتوفــر احتياجــات العمــاء، بأســاليب 

إبداعيــة، وجــودة عاليــة. 

َبــر كانــت البدايــة، حيــث التقــت الخبــرات المتراكمــة مــع القيــم 
ُ

فــي الخ

المتأصلــة، لتنطلــق رتــال منهــا فــي رحلــة نجــاح بخطــًى واثقــة، بهــدف 

 وتحقيــق أحامهــم، ثــم تحقيــق رؤيتهــا 
ً
الفــوز بثقــة عمائهــا أوال

والوصــول إلــى المســتوى الــذي يليــق بهــا. 

 ســكنية شــاملة ومتكاملــة 
ً
العمرانــي حلــوال للتطويــر  رتــال  قدمــت 

لحيــاة أفضــل، تلبــي احتياجــات أجيــال المســتقبل، مــع االحتفــاظ بمامح 

الماضــي العريــق. 



5

إنجازاتنا السكنية

القيمة اإلجمالية
للمشاريع

5
مليار ريال

إجمالي المساحة 
المبنية

1.8
مليون متر

مربع

عدد الوحدات
المنجزة

2,120
وحدة

عدد الوحدات
تحت التنفيذ

2,358
وحدة

عدد الوحدات
المعتمدة

1,847
وحدة
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مشاريع نساج تاون 
نساج تاون الخبر

 نقتفي
 أثر الحياة،
لنعمّرها
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المخطط العام
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ُخبر وبحر!
 من بين حزمة المشاريع السكنية التي تقدمها شركة رتال للتطوير العمراني، نقدم لك مشروع
تواكب التي  الحديثة،  العمارة  أساليب  فيه  ستلمس  والذي  الُخبر،  مدينة  قلِب  في  تاون،   نساج 

متطلبات العائلة، باإلضافة لحداثة البنيان، ورحابة المساحات
 إن أفضل ما يميز مشروع نساج تاون الخبر، قربه من شاطئ الخليج العربي مما يضيف لحياتك

الرفاهية، والصفاء، وتخلق لك أجواء من المودة واأللفة
 و مما تسعى إليه رتال للتطوير العمراني أن تعطيك المنتج وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات

العالمية لتلبي متطلبات عمالئها، ليكن نساج تاون الخبر يصفو برضا عمالئه

.

.

.
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 كــــــــــل شيء
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ُحوِلك !
اختيار على  العمراني  للتطوير  رتال   تحرص 
بعناية المنتقاة  اإلستراتيجية   المواقع 
طموحات وتساير  لتواكب   لمشاريعها 
رتال على اختيار موقع  العمالء، وقد حرصت 
الرمال حي  في  الخبر  تاون  نساج   مشروع 
دون العميل  حول  الخدمات  كافة   لتتوفر 
تكبد عناء الوصول وليتنقل بسهولة وراحة
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جامعة األمير محمد بن فهدمركز الملك عبد العزيز الثقافي 

مجمع الظهران
مجمع الراشد

كورنيش الخبر

أجدان ووك
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يتميز نساج تاون الخبر بموقعه االستراتيجي الفريد، والجديد في آن مًعا.
وذلك لتمركزه بموقع مثالي بالقرب من البحر، ليعانق موقعة أرقى وأفخم الشواطئ والمنتجعات في المنطقة الشرقية.

ويقع المشروع بالقرب من وسط مدينة الخبر مما يوفر وصوال سريعا خالل دقائق ألهم الوجهات الرئيسية مثل:

جسر الملك فهد

كل شيء ُحوِلك
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استمتع بالتمّيز وتفّرد

تمّيز
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 بأسلوٍب فريد ُيقدم نساج تاون الخبر عدد من المميزات
 السكنية، أهمها حرصنا على الحفاظ على خصوصية
تفاصيل الرحبة لتجعل  المساحات  توفير   العائلة مع 
 الحياة متناسقة مع رغبات وطموحات العائلة، لتجمع

 لك صفوة األيام، وزهو اللحظات
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كــــــــــــمــــــــا تتـــــخــــــيــــــلـــــــهــــا
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نماذج الفلل

 A فيال
الطابق األرضي

غرفة معيشة: x 3.5 3.8 متر
مطبخ: x 3.5 3.6 متر

صالة الطعام: x 4.75 3.8 متر
دورة مياه:  x 1.8 1.15 متر

مجلس: x 5.6 3.8 متر
دورة مياه ومغسلة:  x 1.9 1.1 متر

الطابق األول

غرفة نوم ماستر: x 3.7 3.8 متر
غرفة مابس: x 1.6 2.5 متر

دورة مياه:  x 1.5 2.5 متر
غرفة معيشة: x 3.05 3.8 متر

غرفة نوم:  x 3.5 3.8 متر
دورة مياه:  x 1.4 2.34 متر

غرفة نوم: x 3.4 3.6 متر
دورة مياه:  x 1.5 2.34 متر

السطح

غرفة معيشة: x 3.05 4.86 متر
غرفة عاملة منزلية: x 1.8 2.25 متر

115
متر مربع

115
متر مربع

43
متر مربع

األسعار تبدأ من

1,168,150  ريال

مساحة البناء

 333 متر 

متوسط مساحة األرض

470 متر 
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األسعار تبدأ من

1,168,150  ريال
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 A فيال
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نماذج الفلل

 B فيال
الطابق األرضي

غرفة معيشة: x 3.5 3.7 متر
مطبخ: x 3.5 3.7 متر

صالة الطعام: x 4.75 3.7 متر
دورة مياه:  x 1.8 1.05 متر

مجلس: x 5.5 3.8 متر
دورة مياه ومغسلة:  x 1.9 1.1 متر

الطابق األول

غرفة نوم ماستر: x 3.9 3.8 متر
غرفة مابس: x 1.5 2.5 متر

دورة مياه:  x 1.5 2.5 متر
غرفة معيشة: x 3.05 3.7 متر

غرفة نوم:  x 3.5 3.7 متر
دورة مياه:  x 1.4 2.4 متر
غرفة نوم: x 3.5 3.6 متر
غرفة نوم: x 3.4 3.7 متر

دورة مياه:  x 1.5 2.4 متر

السطح

غرفة عاملة منزلية: x 1.75 2.3 متر

115
متر مربع

115
متر مربع

28
متر مربع

األسعار تبدأ من

989.000  ريال

مساحة البناء

312 متر     

متوسط مساحة األرض

376.5 متر 
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األسعار تبدأ من

989.000  ريال
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B.1نماذج الفلل
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B.2
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الدهان الخارجي

الدهان الداخلي

األبواب الخارجية

األبواب الداخلية

النوافذ

األطقم الصحية

المغاسل

األرضيات الخارجية

األرضيات الداخلية

أرضيات دورات المياه 

اإلنارة الخارجية 

اإلنارة الداخلية

الخزانات 

دهانات مقاومة للظروف المناخية وقابلة للغسل

بالستيك ربع لمعة - دهان أبيض لدورات المياه والمطبخ

أبواب ألمنيوم مطابقة للتصميم المعتمد

أبواب وإطارات خشبية

نوافذ ألمنيوم مع زجاج مضاعف عازل حراريًا 15 ملم

جميع األدوات الصحية مكتملة اإلكسسوارات 

تتضمن كراسي دورات مياه أرضية، حسب الرسومات 

مغاسل مزدوجة على رخام ومغاسل جدارية عصرية لدورات المياه

أرضيات موقف السيارة والحديقة سيراميك، وأرضية السطح خرسانة

سيراميك 

سيراميك

إنارة مثبتة بالجدار، من نوع LED موفرة للطاقة

إنارة سقف من نوع LED موفرة للطاقة

خزان علوي بسعة 3000 لتر وخزان أرضي بسعة 5000 لتر 

المواصفات
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تمديدات الزراعة 

المطبخ 

أعمال السباكة 

السخانات 

مضخات مياه

 

العزل المائي 

العزل الحراري 

الدرج 

األنتركوم 

الكراج وموقف السيارة 

مساحات االرتداد 

تمديد ماسورة تغذية المياه

الجدران بياض إسمنتي مع دهانات مقاومة للرطوبة مع تأسيس التهوية

تمديد مواسير معزولة داخل الجدران، PPR، PVC للداخلية، PVC للخارجية

تمديد مواسير مكشوفة باألسطح 

تمديد مواسير السخان مركزي 

مضخة مياه ذات قدرة رفع 1 حصان 

PVC سعة أنابيب ضخ المياه 2 إنش

عزل إسمنتي أو بيتومين لدورات المياه مطابقة للمواصفات المعتمدة

 عزل بولسترين للسطح )حراري ومائي(

عزل الجدران الخارجية بطابوق معزول

بولسترين للسطح

رخام  ودرابزين ستانليس ستيل

تمديد وتركيب جهاز اإلنتركوم

كراج رول أوتوماتيكي مع جهاز تحكم عن بعد 

حسب الرسومات الهندسية للوحدة السكنية

المواصفات
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نضمن لك

ضمانات مقدمة
تأميٌن مستمر
وثقة نعتز بها !

أعمال الهيكل 
اإلنشائي

أعمال العزل المائي

مكافحة النمل
األبيض

أعمال السباكة

أعمال التركيبات
الكهربائية

األبواب الداخلية

الخزانات

زجاج النوافذ 
واألبواب

األبواب الخارجية
وأعمال  األلمنيوم

أعمال الدهان

األرضيات

اإلكسسوارات
الصحية

اإلضاءة الداخلية
والخارجية

المواد األخرى

10
سنوات

10
سنة

2
سنتان

حسب
ضمان 
المورد

1
سنة
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نسجوا الجمال

جهود  تكاتف  ناتج  هو  تاون  نساج 
مع  لإلسكان  الوطنية  الشركة 
مجموعة رتال والتي بدئت من عام 
المشاريع  من  عدد  خالل  من   2018

لتحقيق  تهدف  والتي  السكنية 
من  للمواطنين  األول  السكن 
وتقديم  اإلسكان  وزارة  مستفيدي 
ومتكاملة  مثالية  سكنية  بيئة 
والتي تتمحور حول رفع جودة حياة 

الساكنين.

 - تاون  “نساج  مشروع  حصل 
على  البيع  رخصة  على  الخبر” 
اللجنة، بعد استيفاء  الخارطة من 
تضمن  التي  المتطلبات  جميع 
وزارة  أرض  على  المشروع  تنفيذ 
اإلسكان، وفق المعايير الهندسية 
الكود  ومواصفات  والمحاسبية 

السعودي.

المشــاريع  إلدارة  نســاج  شـــركة 
هي إحدى شركات مجموعة رتال 
للتطوير العمراني المختصة بإدارة 
الهندسي  واإلشـــراف  المشاريع 

وضبط الجودة.

الهندسية  بكوادرها  نساج  تتميز 
عالية المستوى والتي تتبع أحدث 
واإلشراف  المشاريع  إدارة  تقنيات 
ســـرعة  عـلى  تنعكـــس  التـي 

التسليم ضمن معايير الجودة.

السعـــودية  معمـــار  شـــركة 
لالستشارات الهندسية والمعمارية 
يعتبر مكتب معمار من المكاتب 
مجال  في  الرائدة  االستشارية 
السكنية  للمشاريع  التصميم 
وقد  األوسط  الشرق  في  والتجارية 
مختلف  في  كبرى  نجاحات  حقق 
بتصميمها  قام  التي  المشاريع 
لدى  عالية  بثقة  يحظى  بات  حتى 
فاز  فقد  ذلك،  جانب  وإلى  العمالء 
المسابقات  من  بالعديد  المكتب 
العديد  ويضم  والعالمية،  المحلية 
جميع  في  العالمية  الخبرات  من 

المجاالت الهندسية.
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nesajtown.com

92 000 93 46
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