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م   2016 عام  أواخر  في  لإلسكان  الوطنية  الشركة   NHC تأسست 

بموجب المرسوم الملكي رقم 7262 بتاريخ 1437/2/8 هـ لتكون الذراع 

االستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

في القطاع العقاري السكني والتجاري.

العرض  ومنظومة  اإلسكان  لقطاع  الوطني  الُممكن  الشركة  لتصبح 

شراكات  بتطوير  وذلك  والخاص  العام  القطاعين  ويشمل  العقاري 

استراتيجية معهم.

كما تحرص الشركة عىل تقديم مشاريع نوعية عبر مجتمعات عمرانية 

تواكب  مناسبة  وبأسعار  متنوعة  سكنية  وحلول  عصرية  بتصاميم 

مع  بالشراكة  وذلك  الحياة،  جودة  وتحقق  المستقبل  جيل  تطلعات 

المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة. 
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 نؤمن في رتال أن استثمارنا الحقيقي اليوم يكون في تطوير المدينة

 التي نعيش فيها لتدعم جودة حياة اإلنسان، من خالل تطوير مشاريع

ومجتمعات نوعية وشراكات استراتيجية ترتقي بها

لنرسي  ٢٠١١ منذ  حققناها  التي  باإلنجازات  الحافل  بتاريخنا  اليوم   نفخر 

 بذلك معايير جديدة في التطوير العمراني في المملكة، نعمل ونطّور

 وفقاً لرؤى طموحة وخطى واثقة لتحقيق هدف اإلرتقاء بالبيئة العمرانية

 السعودية إىل أعىل مستوى لنرسم بذلك ُحلم ومستقبل أجيالنا القادمة

والوصول إىل آفاق جديدة
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41+

11+

58+

3.8+

12+

مشـــــــــــــــروع
تــــم توقيعـــه

آلــــــــــــــــــــــاف
وحــــــــــــــــــــدة

ألــــــــــــــــــــــــف
عميــــــــــــــــــــل

مليــــــــــــــــــون
متــــــر مربـــــع

 إجمــالي مساحة
المشاريـــــــــــــــع

 مطـــورة وقيـــد
التطويـــــــــــــــــــر

 مهتم بمشاريعنا
المستقبليـــــــــــــة

 القيمة اإلجمالية
للمشاريـــــــــــــــع

مليـــــــــــــــــــــار
ريال سعودي



المملكة العربية العمرانيين في  المطورين  الجديد من  الجيل   رتال من 

مالمح رسم  عىل  ونعمل  وطموحين  رؤى  أصحاب  نحن   السعودية، 

ترتقي القادم من خالل تطوير مشاريع ومجتمعات جديدة   مستقبلنا 

المملكة إىل مساحات عمرانيّة  بحاضرنا من خالل تحويل األراضي في 

  نابضة بالحياة

والعصرية، واإلتقان  والشمول  والتنّوع  بالحيوية  مجتمعاتنا   وتتّسم 

 والمتانة والجودة لتدوم طويًال ونثري بها حياة الناس

 لنا اسم يميّزنا.. وتاريخ حافل باإلنجازات والنجاحات التي تشهد لنا، منذ

المرموقة الجوائز  من  العديد  حصدنا   ،2012 عام  في  الشركة   تأسيس 

هذه وتعتبر  العمراني،  التطوير  مجال  في   المتميزة  االعتماد   وبرامج 

الرائدة في  القطاع من حيث  الجوائز والتقديرات شهادة عىل قدراتنا 

استثنائية بجودة  والمجتمعات  المشاريع  في  المبتكرة  الحلول   تقديم 

وقيمة عالية

 ألنها تواكب المستقبل نحو بيئة عمرانية راقية وَمعالم حضارية تتجّىل

االستدامة يُحقق  مستقبل  نحو  الطموحة  مملكتنا  رؤية  ضوء   في 

واالبتكار من أجل األجيال القادمة
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المملكـــة،  منــــاطق  مختلف  في  تــــاون  نســـاج  مجتمعــــات  تتــــوزع 

من وسطهـــا حتى شمالهــــا ومن شرقـهـــا حتى امتـــدت اليــــوم وبعد 

سلسلــــة من النجـــــاحــــات إىل غربهـــــا

 تأتــــي مجتمعـــات نســاج تــاون نتيجة شراكــــة راسخـــــة مــــع الشركــــة

الخدمات السكنـــي متكامـــــل  للحــــــي   الوطنية لإلسكــــــان كنمـــوذج 

 والبنيــــــة التحتيـــــــة، بتصـــــاميـــــم مدروســــــة ومســــاحــــــات متنوعـــــة

تتنــــاسب مــــع احتياجـــات عائلتـــك مهمــــا اختلف حجمها

2021

لننســــج مـن األحــــالم منـــــزًال وواقــــع



!

امســـــــح الباركـــــود

2223

ونمط ومتكاملة  راقية  عمرانية  بيئة  لتوفير  مستمرة  بجهود   نعمل 

 حياة مبني عىل االستدامة، من أجل أجيالنا القادمة.. تقدم رتال أحدث

مشاريعها في مدينة الرياض، نساج تاون الفرسان

 

الخيارات، في  وتعّدد  التصاميم  بتنوع  يتميّز  جديد  سكني   مجتمع 

الخدمات بتوفير كافة  العائلة  احتياجات  نراعي فيها   ومساكن عصريّة 

رتال تقدمها  ضمانات  إىل  باإلضافة  حياة،  جودة  تدعم  التي   والمرافق 

لينعموا بحياة آمنة وسعيدة







مطـــــــــــــــــــــار الملك
خالــــــــــد الدولــــــــــــي

نســــــــــــــاج تـــــــــــــاون
الفرســــــــــــــــــــــــــــــــــان

جـــــــــــــــــــــامعـــــــــــــــــة
األميـــــــــرة نــــــــــــــورة

غرنـــــــاطـــة مـــــــول

واجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الريــــــــــــــــــــــــــــــــاض

الخطوط الحديدية 
SAR السعوديـــــــة

مستشفــــــــــــــــــــى
الحــرس الوطنـــــي

مركـــــــــز الـــــــــملك
عبـــــــدالله المـــــــالي

شمال  في  االستراتيجي  بموقعه  الفرسان  تاون  نساج  مشروع  يتميّز 

والطرق  المدينة  في  الحيوية  الوجهات  أهم  من  وقربه  الرياض  مدينة 

الرئيسية في المنطقة، والتي تجعل منه الخيار األمثل للسكن

2829

1015

2430

1610

20

كل ما تحتاجه .. عىل بُعد خطوات منك







في ضواحـــــــي الريــــــــاض

مسكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

الطـــــــــرق الرئيسيـــــــــة
تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِصلك

 جــــــــــــودة حيــــــــــــــــــــاة
وتسكنـــــــك

الخدمـــــــات العامــــــــــة
بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانبك

المواصــــــالت العـــــامـة
تنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك

3435





مســــــــــــــــجد1
محلّـــــــــــــــــــي

حدائــــــــــــــــــق2
عامـــــــــــــــــــــة

مركــــــــــــــــــــز1
مركـــــــــــــــــــــز1صحــــــــــــــــــــي

اجتماعـــــــــــــي

متنــــــــــــــــــــزه2
الحـــــــــــــــــــــي

جـــــــــــــــــــــامع2
كبيــــــــــــــــــــــر

مجمعــــــــــــات2
تعليميــــــــــــــة

3839





4243

معايير  أعىل  وفق  عصري  بطابع  الفرسان  تاون  نساج  فلل  ُصّممت 

بتنّوع  تتميز  فئات  خمسة  لك  لنقدم  العالمية،  والمواصفات  الجودة 

مساحاتها وتصاميمها لتعيش في مسكن يليق بك..

ـــــــــــــــــــــــــــ

4243





4647

300333 75
مــــتر مربـــــع
متوسط مساحة األرض

مــــتر مربـــــع
صـــافي مساحــة البنـــاء

تتوفــــــر الواجهـــــــات الخارجيــــــــة بــاللونيـــــن

A1 فيــــال



4849

غرفة معيشة:              18       متر مربع

مطبخ:                         14       متر مربع                          

غرفة طعام:                 17.5     متر مربع

مجلس:                       25.75   متر مربع

1352

الطابـــــــــق األرضـــــــــي

غرفة نوم 1:                 17.95   متر مربع

غرفة نوم 2:                14        متر مربع                          

غرفة نوم 3:                16.3     متر مربع

غرفة نوم رئيسية:       16.7     متر مربع

غرفة مالبس:             4.9      متر مربع

غرفة معيشة:            17.3      متر مربع

1352

الطابـــــــــــــــــــــــق األول

632

السطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

غرفة خادمة:                6.6     متر مربع

غرفة معيشة:              18.5    متر مربع                          







5455

300
مــــتر مربـــــع
متوسط مساحة األرض

تتوفــــــر الواجهـــــــات الخارجيــــــــة بــاللونيـــــن

A2 فيــــال

333 75
مــــتر مربـــــع
صـــافي مساحــة البنـــاء



غرفة معيشة:              18       متر مربع

مطبخ:                         14       متر مربع                          

غرفة طعام:                 17.5     متر مربع

مجلس:                       25.75   متر مربع

1352

الطابـــــــــق األرضـــــــــي

غرفة نوم 1:                 17.95    متر مربع

غرفة نوم 2:                 14       متر مربع                          

غرفة نوم 3:                16.3     متر مربع

غرفة نوم رئيسية:      16.7      متر مربع

غرفة مالبس:             4.9       متر مربع

غرفة معيشة:            17.3       متر مربع

1352

الطابـــــــــــــــــــــــق األول

632

السطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

غرفة خادمة:                6.6     متر مربع

غرفة معيشة:              18.5    متر مربع                          

5657









6465 64

250
مــــتر مربـــــع
متوسط مساحة األرض

تتوفــــــر الواجهـــــــات الخارجيــــــــة بــاللونيـــــن

B1 فيــــال

323 88
مــــتر مربـــــع
صـــافي مساحــة البنـــاء



غرفة خادمة:               6.5       مرت مربع

غرفة معيشة:             18.5      مرت مربع
غرفة معيشة:               24      مرت مربع

مطبخ:                              14      مرت مربع                          

غرفة طعام:                  18.5    مرت مربع

مجلس:                            24.7    مرت مربع

غرفة نوم 1:               15.35      مرت مربع

غرفة نوم 2:                15.6      مرت مربع                          

غرفة نوم 3:                17.4      مرت مربع

غرفة نوم رئيسية:    15.4      مرت مربع

غرفة مالبس:              5.35      مرت مربع

6667

1352

الطابـــــــــق األرضـــــــــي

1262

الطابـــــــــــــــــــــــق األول

62 5.2

السطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح







7273 72

250
مــــتر مربـــــع
متوسط مساحة األرض

تتوفــــــر الواجهـــــــات الخارجيــــــــة بــاللونيـــــن

B2 فيــــال

323 88
مــــتر مربـــــع
صـــافي مساحــة البنـــاء



غرفة خادمة:               6.5       مرت مربع

غرفة معيشة:             18.5      مرت مربع
غرفة معيشة:               24      مرت مربع

مطبخ:                              14      مرت مربع                          

غرفة طعام:                  18.5    مرت مربع

مجلس:                            24.7    مرت مربع

غرفة نوم 1:               15.35      مرت مربع

غرفة نوم 2:                15.6      مرت مربع                          

غرفة نوم 3:                17.4      مرت مربع

غرفة نوم رئيسية:    15.4      مرت مربع

غرفة مالبس:              5.35      مرت مربع
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الطابـــــــــق األرضـــــــــي
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الطابـــــــــــــــــــــــق األول

62 5.2

السطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
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355
مــــتر مربـــــع
متوسط مساحة األرض

تتوفــــــر الواجهـــــــات الخارجيــــــــة بــاللونيـــــن

C فيــــال

360 15
مــــتر مربـــــع
صـــافي مساحــة البنـــاء



غرفة خادمة:               6.5      مرت مربع

غرفة معيشة:             19.6    مرت مربع
غرفة نوم 1:               17.25     مرت مربع

غرفة نوم 2:                15        مرت مربع                          

غرفة نوم 3:                14.25   مرت مربع

غرفة نوم رئيسية:    18.7      مرت مربع

غرفة مالبس:              6.6      مرت مربع

غرفة معيشة:               16.75  مرت مربع

مطبخ:                              16.4   مرت مربع                          

غرفة طعام:                  17.5    مرت مربع

مجلس:                            19.7    مرت مربع
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1472

الطابـــــــــق األرضـــــــــي

1472

الطابـــــــــــــــــــــــق األول

662

السطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح







 الجودة، االحترافية، المهنية، االبتكار أساس ال نتنازل عنه وهذا ما نباهي

 بــــه في مشاريعنا لنجســـد بهــــا اليوم قصص نجــــاح عىل أرض الواقـــع

 نحـــرص في رتــــال عىل توفيـــر حيــــاة آمنة لك ولعائلتـك وتأمين منزلك

بضمانــــات ممتـــدة تصـــل إىل عشــــر سنــــوات

ـــــــــــــــــــــــــــ
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( )

نوافـــذ مـــن األلمنيــومسم60*60سيراميك

بــــــــــــاب كـــــــــراج رول

مغاســـــــل معلقـــــــة،
أدوات صحيـة معلقــة

(دورة مياة الضيوف والنوم الرئيسية)

 مراوح شفـط سقفية
اسقف جبسيــة

 مراوح شفـط سقفية

مراوح شفط سقفية
اسقف جبسية

اسقف جبسية
أدوات صحيـة معلقــة

(دورة مياة الضيوف والنوم الرئيسية)

دهــــــــان بالستيــــــك

أبــــــواب خشبيــــــة أو
PVC فورمـــايكـــــــا أو

خــزان أرضي 5000 لترطــــــــــــالء أبيــــــــــــض
خــزان علوي 3000 لتر
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أعمال السباكة
أعمال التركيبات الكهربائية

األبــــــواب الداخليـــــة
األبواب الخارجية وأعمال األلمنيوم

اإلضاءة الداخلية والخارجية
زجـــــاج النوافذ واألبـــــواب

أعمــــــــال الدهـــــــان
اإلكسسوارات الصحية

األرضيـــــــــات

أعمال الهيكل اإلنشائي
أعمـــال العــــزل المائـــي
مكافحـــة النمل األبيض

الخزانـــــــــــــــات

المــواد األخرى
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امســـح الباركـــود

ويمكنـــــك االطــــالع عـــــىل جميــــع تفاصيــل وحدتـــك السكنيـــة والمستنــــدات

(Reral Care) والوثائـــــق المهمــــة الخاصــــة بــــك عـــبر منصتنــــــــا اإللكترونيــــــة





فــــي رتــــال

نعمـــل مــن أجــــــل

األجيـــــــــــال

nesajtown.com

nesajtown

8 0 0  3 0  1 1  8 8 8
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نساج تاون هو نتـاج تكاتف 

جهــــود الشركــــة الوطنيــة 

لإلسكــــان مــــع مجموعــــة 

مــــن  بـــدأت  والتي  رتــــال 

عـــام 2018 من خـــالل عدد 

من المشاريــــع السكنيـــــة 

والتــــي تهـــدف لتحقيــــــق 

السكــــن األول للمواطنيــن 

وزارة  مستفيــــدي  مــــــــن 

اإلسكـــــان وتقديـــم بيئـــة 

سكنيــــة مثاليــة ومتكاملة 

والتي تتمحـــور حــول رفــــع 

جودة حياة الساكنين.

”نســـاج  مشـــروع  حصــــل 

تــــاون - الفرســــان“ عــــىل 

رخصــة البيــع عــىل الخـارطة 

مــن اللجنـــة، بعــد استيفـاء 

جميــــع المتطلبــــات التـــي 

تضمـــن تنفيـــذ المشــــروع 

عـــىل أرض وزارة اإلسكــان، 

وفــق المعاييـــر الهندسيـــة 

والمحاسبيــــة ومواصفــات 

الكــــود السعودي.

إلدارة  نســـــــاج  شركـــــــــــة 

إحـــــدى  هــــــي  المشاريــــع 

شركــــات مجموعــــة رتـــال 

للتطوير العمراني المختصة 

بإدارة المشاريع واإلشراف 

الهندسي وضبط الجودة.

تتميــــز نســـــاج بكوادرهــــا 

الهندسيــة عاليــة المستوى 

والتي تتبـــع أحدث تقنيـات 

إدارة المشــاريع واإلشراف 

التــــــــي تنعكـــــــس عـــــــىل 

ضمــــن  التسليـــــم  سرعة 

معاييــــر الجـــــودة.
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الصور المستخدمة هي لالنطباعات الفنية وألغراض تمثيلية بحتة وقد تم تحسينها رقميًا وقد ال 

تتوافق مع الواقع. المخططات والتصاميم واألبعاد والقطاعات الطولية معروضة وفًقا للتوجيهات 

الحالية المعتمدة، ومع ذلك قد تخضع للتغييرات / المراجعات / التعديالت من حيث الموافقات 

لالمتثال  أو   / و  الصلة،  ذات   / المعنية  بالسلطات  الخاصة  اللوائح  أو   / و  والتوجيهات  واألوامر 

للقوانين / اللوائح السارية من وقت آلخر. في ضوء ما سبق، يجوز لنا تغيير / تعديل ما ورد أعاله 

بما يتوافق مع الموافقات واألوامر والتوجيهات والقوانين واللوائح المعمول بها وما إىل ذلك.




