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- حي الرائد -



تعريف عن العجالن ريڤييرا

ــد  ــركة محمــ ــاريع شــ ــدة لمشـ ــة موح هويـ
ومصعــب أبناء عبد اهلل العجــالن لالستثمار، 
ــوح  ــنوات و طمــ ــرة الســ ــن خبــ ــا مــ نهلنــ
المســـتقبل لتخــرج لنــا العجــالن ريفييــرا 
داخليـــة وتفاصيـــل  عصريـــة  بتصاميـــم 
ــرة. ــاج األســ ــم احتيــ ــتها لتالئــ ــم دراســ تــ



فخامة
تليق بك



كيف

سنقوم

بخدمتك؟

ٕاعــادة بيــع الوحــدة
الســكنية بال رسوم

تأجير الشقة السكنية
وٕادارة الُمالك بال رســوم

وفواتيــر  المــاء  ٕاســتهالك  ســداد 
الكهرباء لعداد الخدمة لمدة ســنة

ٕادارة وصيانــة مجانيــة
للعمــارة لمــدة ســنة

توفيــر حارس للمشــروع
للنظافــة وخدمة الُمالك
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ماذا نضمن لك؟

من شركة الفنار للقواطع والعلب الكهربائية

من شركة القبالن للمواصير الحرارية

ضمان على العزل المائي

ضمان على المصعد

للســباكة  الداخليــة  التمديــدات  علــى  ضمــان 
والكهربــاء

ضمان المواد الصحية واإلنارة من شــركة مســاعد 
العجالن

ضمان على الهيكل اإلنشائي من شركة محمد
ومصعب بناء عبد اهلل العجالن االستثمارية
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صالة عائلية

Led ٕانارة
) illus من شركة (

دخول ذكي

غرفة خادمة +
حمام

دش مطري

٣ غرف نوم + 
غرفة غسيل

مستودع

مداخل مكيفة

حمامات رخام

تراس وجلسة خارجية

صالة ضيوف

كاميرات مراقبة

مداخل خاصة

تكييف مخفي

غرفة مالبس

مطبخ أمريكي 
مفتوح

موقف خارجي

أرضيات رخام

أبواب خشب
سنيدان ُصلد

مصاعد
) Kone من شركة (

مميزات المشروع

أدوات صحية
) من شركة جروهي (

ٕاضاءة ذكية



  9 ريڤييــرا  العجــالن  مشــروع  يقــع 
أرقــى  أحــد  الرائــد,  حــي  فــي 
للمناطــق  المجــاور  الريــاض  أحيــاء 
الحيويــة فــي المنطقــة, كمــا يتميــز 
المتعــددة. والمخــارج  بالمداخــل 

لالنتقال إلى الموقع 
اضغط هنا

https://maps.google.com/?q=24.7082880,46.6358740&hl=ar-SA&gl=sa


الموقع يبعد عن

مطار الملك خالد

21
دقيقة

4
دقيقة

9
دقيقة

3
دقيقة

11
دقيقة

10
دقيقة

مستشفى الملك 
خالد الجامعي

جادة الرياض

جامعة الملك سعود

الرياض بارك

حي السفارات



يفتح من خالل

السوارة اليدويةالتطبيق الذكي

رقم السري البطاقة

الرقم السري لمرة واحدةفتح الباب عن بعد

التعرف التلقائي عند الوصول لدى الباب

قفل المنزل الذكي
 Smart Home Key



A نموذج

170+198 1,199,000ا�رضي

المساحةشقة السعرالـــدور

2177+70 1,199,000ا�رضي



B نموذج

المساحةشقة السعرالـــدور

3128 849,000ا�ول

5131 849,000ا�ول

6123 لثاني 849,000ا

8125 لثاني 849,000ا



C نموذج

المساحةشقة السعرالـــدور

4191 1,049,000ا�ول

7191 لثاني 1,049,000ا



D نموذج

المساحةشقة السعرالـــدور

9107+80 لسطح 949,000ا

1099+80 لسطح 949,000ا
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مجانية  وإدارة  صيانة 
1/10/2021تنتهي 

9 ريڤييرا  العجالن 
الرائد حي 

المالحظاتشقة المساحة السعرمواصفات الشقةالـــدور

١70+198 ٣ غرف نوم +  مجلس  +   صالة  +  ٤   دورات مياه +  ا�رضي
مطبخ +  غرفة مالبس + غرفة خادمة

حوش+1,199,000
مدخل خاص

٢177+70 ٣ غرف نوم +  مجلس  +   صالة  +  ٤   دورات مياه +  ا�رضي
مطبخ +  غرفة مالبس + غرفة خادمة

حوش+1,199,000
مدخل خاص

٣128 ٣ غرف نوم +  مجلس  +   صالة  +ا�ول
  ٣ دورات مياه +  مطبخ

بلكونة خاصة849,000

٤191 ٣ غرف نوم +  مجلس  +   صالة  +ا�ول
 ٣   دورات مياه + مطبخ

بلكونة+واجهة1,049,000

٥131 ٣ غرف نوم +  مجلس  +   صالة  +ا�ول
  ٣ دورات مياه +  مطبخ

بلكونة خاصة849,000

٦123 ٣ غرف نوم +  مجلس  +   صالة  +الثاني
  ٣ دورات مياه +  مطبخ

بلكونة خاصة849,000

٧191 ٣ غرف نوم +  مجلس  +   صالة  + ٣الثاني
 دورات مياه + مطبخ

بلكونة+واجهة1,049,000

٨125 ٣ غرف نوم +  مجلس  +   صالة  +الثاني
  ٣ دورات مياه +  مطبخ

بلكونة خاصة849,000

٩107+80 السطح
٣ غرف نوم +  صالة  +

  ٣ دورات مياه +  مطبخ
سطح واجهة949,000

١٠99+80 السطح
٣ غرف نوم +  صالة  +

  ٣ دورات مياه +  مطبخ
سطح واجهة949,000



اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنا

الرقم الموحد

http://iwtsp.com/966505995564
https://alajlaninvest.com
https://twitter.com/Alajlanco
https://www.instagram.com/alajlanco/

