


َداَرة ِفي الصَّ



We welcome you

مرحبًا بكم



Al Khoyool Al Arabiyah Co. Brandَوسْم الخيول العربية

عبر العصور المتتالية والحضارات المتعددة كانت وما تزال اآلثار العمرانية هي البوابة الرئيسة التي تأخذنا 
الستكشاف تلك الحضارات، وفهم معانيها، ونمط حياة الناس في التاريخ القديم والحديث على حٍد سواء. 

مرورًا بالوقت وحتى عصرنا الحالي نجد أن مدارس البناء تختلف من بلد آلخر، ولكل مدرسة خصائصها التي 
تتميز بها عن غيرها. ولذا، تعمل الخيول العربية على أن تكون دائما في الصدارة٬ و تحرص على ترك َوسِمها 

الخاص ذا طابع الجودة على المنتجات التي تقدمها لتكون شاهدًا عصريًا ومثااًل كاماًل على المستوى 
والمعايير التي تم الوصول إليها في التطوير العمراني بالمملكة العربية السعودية.

Throughout history and across different civilizations the archaeology of construction is the 

gateway to discovering diverse civilizations. It allows us to understand different societies and their 

lifestyles from ancient to contemporary history. Even today, we find that construction differs from 

place to place  with each society having its own characteristics that differentiate it from others. 

Therefore, Al Khoyool Al Arabiyah Company endeavors to be a leader in the construction field 

by ensuring the highest level of quality associated with its products and enterprises. In addition, 

Al Khoyool Al Arabiyah Company desires to play a leading role in the constructive development 

industry in the Kingdom of Saudi Arabia.   



 

الخيول العربية
وبكل فخر؛ هي شركة سعودية نالت ثقة العمالء والمستثمرين، واتخذت من مدينة الرياض منّصة 

لتقديم نفسها للمجتمع السعودي.

تتمّيز المملكة بأنها مترامية األطراف، ونطاقها العمراني يّتسع بشكل مستمر٬ مما يشكل الفرصة 
والتحدي لتقديم منتجات عمرانية سكنية أو تجارية تليق بالمستهلك النهائي٬ وهذا ما تسعى له الخيول 

العربية من خالل شراء األراضي في المناطق المثالية وتطويرها عمرانيًا وذلك منذ انطالق المفهوم 
الحديث للتطوير العمراني في أرض الخير؛ المملكة العربية السعودية.

Al Khoyool Al Arabiyah Co.
We are proud to be a Riyadh-based Saudi company that is honoured to have gained both 

customers’ and investors’ trust within the wider Saudi community. Over the last decade, 

Kingdom Of Saudi Arabia has grown continuously. This rapid urban growth has provided both 

opportunities and challenges exemplified by a diverse range of construction projects. 

Our goal is to facilitate user-friendly residential and commercial construction projects. For this 

reason, Al Khoyool Al Arabiyah Company aims to purchase land in desirable areas in order to 

develop contemporary construction concepts in our homeland, The Kingdom of Saudi Arabia.



الِقيم
الكفاءة . الثقة . النزاهة

من بين منظومة القيم التي تستمد منها الخيول العربية قوتها تبرز هذه القيم الثالثة كأهم القيم التي 
تلتزم بها الخيول العربية لتكون على يقين بانعكاسها من خالل المنتجات التي تقدم لشركاء النجاح عمالء 

الخيول العربية.

Values
Competency . Trust . Integrity

The success of Al Khyool Al Arabiyah Company is derived from a combination of these three 

core values. Furthermore, it is our stated goal that these values are reflected in our products 

thereby answering the requirements of our partners:Al Khyool Al Arabiyah Company’s valued 

customers.



 

الخبرة
تفخر   الخيول   العربية   بأنها   إحدى   الشركات   المتمّرسة   في   التطوير   العمراني   بالسوق   السعودية   منذ  

 انطالقه   بمفهومه   الجديد  . 

بتوفيق   الله   سبحانه   وتعالى   أسهمت   الخيول   العربية   خالل   األعوام   العشرة   الماضية   في   تنمية   المجتمع  
 من   خالل   البناء  على   مسطحات   تجاوزت   مساحاتها   150   ألف   متر   مربع   ٬وقد   تمّثلت   في   مشروعات   عديدة  

 مثل   مشروع   تمنى،   حطين،   فلل المخملية ،   التالل ٢    ،   التالل    ٣    وأبتاون  هذه   المشروعات   بمثابة   حجر  
 األساس   لبناء   قاعدة   العمالء   التي   تفخر   بها   الخيول   العربية   وتدرك   يقيناً   أنها   كذلك   مسؤولية   تحملها   على  

 عاتقها،   حيث   تعمل   باستمرار   على   إرضاء   العمالء   وكسب   ثقتهم . 

Experience
Al Khyool Al Arabiyah co. takes pride in being one of the most experienced companies behind 

the new concept of constructive development in the Saudi market.

During the last decade, with God’s blessing Al Khyool Al Arabiyah Company has made positive 

contributions to effective community redevelopment naissance by constructing in an area of 

150,000 square meters. These projects include: Temanna, Hettin, Al Mokhmaliya Villas, Altilal 

2, Altilal 3 and Uptwon. These projects constitute the foundation in building our customer base. 

Indeed, Al Khyool Al Arabiyah Company will also strive to maintain an atmosphere of mutual 

trust between the company and its valued customers in order to promote good customer 

relations. 



Al Khoyool Al Arabiyah Productsمنتجات الخيول العربية

تنشط   الخيول   العربية   في   كافة   نشاطات   التطوير   العمراني   السكني   منها   والتجاري   وذلك   لمواكبة   التوسع  
 العمراني   للمجتمع   الفتّي   في   المملكة   العربية   السعودية،   فباإلضافة   إلى   المشروعات   السكنية   التي   تقوم  

 الخيول   العربية   بتطويرها   سواءً   أكانت   فيالت   أو   مجمعات   سكنية   فإنها   تقوم   أيضا   بالتطوير   العمراني  
 التجاري   من   خالل   تطوير   منتجات   تجارية   مثل   المجمعات   تجارية   “ستريب   مول”،   واألبراج   المكتبية   والسكنية  

 االستثمارية   والمستودعات   الصناعية   وغيرها.  

 هذا   التنوع   يساهم   في   جعل   الخيول   العربية   في   قلب   الحدث،   وفي   صدارة   المطّورين   في   المجتمع   العمراني،  
 وينعكس   ذلك   إيجاباً   على   كل   المنتجات   التي   تقدمها . 

Al Khyool Al Arabiyah Company maintains an active presence in all aspects of the Saudi 

construction development industry (residential and commercial) in order to keep the company’s 

mission and vision in line with the requirement of Saudi Arabia’s young population. 

In addition to the company’s residential projects such as villas and residential compounds, Al 

Khyool Al Arabiyah Company is also actively involved in other commercial enterprises including, 

but not limited to, malls, office towers, residential investment buildings and the industrial 

warehouses. This diversity contributes to placing Al Khyool Al Arabiyah Company at the core of the 

Saudi construction development industry. As a leader in this field, our products and enterprises 

reflect the requirements of both our present and future customer base.



االختيار   األشمل..  براحة   بال
نحرص   في   الخيول   العربية   أن   يتمتع   عمالؤنا   بتجارب   ال   تنسى،   وأن   يبقوا   على   يقين   بأنهم   قد   قاموا  

 بالخطوة   الصحيحة   واألكثر   شمواًل. 

 ولذلك   تلتزم   الخيول   العربية   بالسير   على   أعلى   المقاييس   المتبعة،   وبالتركيز   على   أدق   التفاصيل   المؤدية  
 لتقديم   منتجات   ُمْرضية   وموافقة   لما   يستحقه   شركاء   النجاح   عمالء   الخيول   العربية . 

The comprehensive option..
with peace of mind 

Al Khyool Al Arabiyah Company desires  to maintain high levels of customer satisfaction. It 

is our goal to ensure that customers’ have no regrets about placing their business with our 

company.

Therefore, Al Khyool Al Arabiyah Company is committed to maintain the highest possible 

industry standards by focusing on high levels of competence and accuracy. In turn, this leads to 

high levels of customer satisfaction.   



جودة  .. ال   ُيساَوم   عليها
“برنامج   الخيول   العربية   للجودة   الشاملة”   هو   النموذج   الذي   تضعه   الخيول   العربية   نصب   أعينها   قبل   خوض  

 غمار   أي   مشروع،   إذ   يجب   التأكد   من   كونه   مطابقاً   للمعايير   والمواصفات   الخاصة   بهذا   النموذج.  

ولهذا   تراهن   الخيول   العربية   على   منتجاتها   ذات   الجودة   العالية   التي   كانت   وما   زالت   تقدمها   لعمالئها  
 منذ   تأسيسها  . تفخر   الخيول   العربية   بهذا   اإلرث   وتعمل   في   نفس   الوقت   لالستمرار   في   إرضاء   عمالئها  

 واالنتقال   بثقتهم   آلفاق   جديدة . 

High Levels of Quality are Non-Negotiable
Al Khyool Al Arabiyah Company is committed to implementing its Comprehensive Program as a 

model for all its products and enterprises, thus ensuring that any product or enterprise meets 

the standards and specifications of this model. 

Therefore, high quality products and enterprises have been provided to our clients by Al Khyool 

Al Arabiyah Company since its establishment. Al Khyool Al Arabiyah Company is proud of this 

legacy and works diligently to maintain the highest levels of customer satisfaction.



مواقع   استثنائية  ..  تختصر   المسافات
كما   ُيعد   الموقع   من   المعايير   ذات   األهمية   العالية   ٬حيث   يحرص   العميل   على   وجود   مسكنه   أو   منشأته  

 في   مكان   ينعم   فيه   بالراحة   واالستقرار. 

 ولذلك   ال   ُتقّيم   الخيول   العربية   أي   مشروع   إال   بعد   الّتأكد   من   تواجده   في   موقع   متميز   تتوفر   فيه   جميع  
 المزايا   التي   تكفل   رضا   عمالئها   ٬وتجعلهم   ينعمون   بالراحة   المثالية،   حالياً   ومستقباًل . 

Exceptional Locations..Appropriate Spaces
Appropriate project location is one the most important aspects undertaken by The Al Khyool 

Al Arabiyah Company. We ensure that the customer finds a suitable location ideal for the 

customer’s requirements whether commercial or residential. 

Therefore, Al Khyool Al Arabiyah Company will not undertake a project until the company 

is satisfied that the project location is appropriate to the customer’s specific needs and 

specifications. 



  

موّردو الخيول العربية
 تحرص   الخيول   العربية   على   اختيار   موّردين  يساهمون   بشكل   فعال   في   تقديم   منتجات   متكاملة   في   أدق  
 التفاصيل  . لذلك   يتم   اختيارهم  بعناية   فائقة   والتأكد   من   مطابقتهم   لمعايير   ومواصفات   “برنامج   الخيول  
 العربية   للجودة   الشاملة” . موردو   الخيول   العربية   ثقات،   ويتمتعون   بأسماء   لها   ثقلها   في   السوق،   وثقة  

 كبيرة   لدى   العمالء . 

وتقوم   الخيول   العربية   بمتابعة   وتقييم   أداء   الموردين   خطوة   بخطوة   وباستمرار   من   أجل   ضمان   تحقيق  
 مستوى   الجودة   الذي   يستحقه   عمالء   الخيول   العربية. 

Al Khyool Al Arabiyah Suppliers
Al Khyool Al Arabiyah Company is also committed in selecting the most suitable suppliers who 

will contribute effectively in providing integral products for the specific product or enterprise. 

Furthermore, suppliers are carefully chosen so as to ensure that all suppliers meet the 

standards and specifications of Al Khyool Al Arabiyah Company Comprehensive Program. In 

fact, Al Khyool Al Arabiyah Company suppliers are well-known for their reliability and levels of 

customer satisfaction. 

In addition, Al Khyool Al Arabiyah Company evaluates the performance of all its suppliers 

continuously in order to maintain the highest levels of quality expected by our customers.    



نعدو   باستمرار  ..  لتنمية   المجتمع
اإلنسان   هو   لبنة   البداية   وغاية   كل   نهاية   في   بناء   المجتمعات،   واالستثمار   في   اإلنسان   هو   أجمل   ما   يمكن  

 أن   يراهن   عليه   في   األوطان   العامرة. 

  لذا،   نحن   في   الخيول   العربية   نشعر   بحجم   مسؤوليتنا   بالمشاركة   في   هذا   الرهان   من   خالل   تلبية   رغبة  
 المستفيدين،   والمتمثلة   في   تأمين   المنتجات   المالئمة   لعائالتهم   ومنشآتهم،   والتي   تمكنهم   من   االستقرار  
 والسعادة  . ببساطة،   هذا   هو   الدافع   والحافز   الحقيقي   للخيول   العربية،   والوقود   الذي   يمكنها   من   مواصلة  

 التميز   واإلبداع   في   تقديم   منتجاتها . 

Our Goal: Societal Development
The individual is the foundation stone of any society. We believe that investing in the individual 

is essential in contributing to the development of our nation.

Therefore, Al Khyool Al Arabiyah Company is fully aware of our responsibility in contributing the 

national development providing products and enterprises that meet the requirements of both 

families and businesses. Our motivation is complete customer satisfaction and contentment.   



الخطوة   التالية
منتجاتنا   هي   الوسيلة   األكثر   وضوحاً   لتحقيق   الغاية   األهم،   ال   تتردد   بالتواصل   مع   أحد   أعضاء   فريق   الخيول  

 العربية   لتمنحنا   شرف   تقديم   منتجاتنا   إليك ,  حيث   تعمل   الخيول   العربية   بشكل   دؤوب   على   تنمية   عالقاتها  
 بالعمالء   الحاليين   ٬وتعمل   كذلك   لكسب   قاعدة   عمالء   جدد . 

تتمّنى   الخيول   العربية   لكم   دوام   االستقرار   والنمو   لعائالتكم   وأعمالكم . 

The Next Step ... Contact Us

Our products and enterprises demonstrate our commitment to our customers so please do not hesitate to contact us 

so that we may have the pleasure of introducing our products to you. Indeed, Al Khyool Al Arabiyah Company works 

tirelessly to ensure stability and growth for you and your families and your businesses.
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