
انضم إ� .. الفرسان



الكتيب،  هذا  مع  فريدة  بتجربة  لالستمتاع 
من  جمانًا   )األرجان(  تطبيق  حتميل  يرجى 

آبل ستور وجوجل بالي )آندرويد ستور(



أهالً بكم �
بيوت الفرسان



ا�رجان-الشــركـــة  مشــاريع  وأهــم  أحــدث   � بــك  مرحبــ� 
املتخصصة � تطويـــر ا�حيـــاء الســكنيـة املتكاملة- الذي يقع 
� حــي الفرســان  مبدينــة الدمــام علــى طريــق امللــك فهــد، 
ومتصلــة  منفصلــة  فيــال   623 عــدد  مــن  املشــروع  ويتكــون 
(دوبلكــس) على مســاحة تبلــغ 468,000 م2 وبتصاميم داخلية 

وخارجية منوعة تلبي ¥تلف ا�ذواق.
وميثل مشروع بيوت الفرسان حي سكني متكامل اخلدمات من 
مســاجد، مدارس، مســطحات خضراء ومراكز جتارية وترفيهية 

تخدم ساكني احلي با¶ضافة إ³ ا�حياء السكنية اجملاورة.

اململكــة  الريــاض،   � ا�رجــان  شــركة  تأسســت 
تبنــت  وقــد  2006م  عــام   � الســعودية  العربيــة 
الشــركة اســÀاتيجية واضحة منذ بداية تأسيســها 
والتــي ترتكز على التخصص � تطوير أحياء ســكنية 
متكاملة تشــمل أنواع متعددة من الفلل والشــقق 
الســكنية � بيئة حتتــوي على اخلدمات املســاندة 
والتي تشــمل املساجد، املدارس، املراكز التجارية 
والÀفيهيه با¶ضافة إ³ تخصيص مســاحات خضراء 

تعكس اجلانب الصحي واجلماÆ ملشاريع ا�رجان.
 

إن مـن ميتلـك إحـدى فلـل أو شـقق ا�رجان سـيتمتع 
تلبـي احتياجاتـه  بـكل مـا يحتويـه احلـي مـن خدمـات 
اليومية وتوفر الوقت واجلهد بسـبب قرب ما يحتاجه 
الشـركة  أعمـال  إطـالق  ومنـذ  عامـة،  خدمـات  مـن 
قامـت ا�رجـان بتنفيـذ عـدة مشـاريع وعلـى مراحـل 
لتطبيـق أو³ خططهـا الراميـة لتطويـر 10 آالف فيـال 

 Æوشـقة سـكنية � ¥تلـف مـدن اململكـة. كما تو
الشـركة جانـب ا�بحـاث ودراسـة متطلبات الشـريحة 
املستهدفة من السوق أهمية كÏى � كل مرحلة 
املعرفـة  هـذه  ترجمـة  ليتـم  العمـل  مراحـل  مـن 

املتخصصة إ³ واقع ملموس.
 

منـذ نشـأة ا�رجـان كانـت ومازالت مثـاًال يحتذى به � 
أفضـل  لتقـدمي  الـدؤوب  والعمـل  الشـديد  االلتـزام 
حاليـ�  متلـك  حيـث  السـكنية،  وا¶بداعـات  اخلدمـات 
 � ا×خـذة  املتنوعـة  االسـتثمارات  مـن  Øموعـة 
االتساع والتي تضم عددÚ من املشاريع احلائزة على 
جوائـز � الرياض،الدمـام، اخلـÏ، اجلبيـل وينبـع. لـذا 
تواصـل ا�رجـان خطتهـا بتقـدمي خيارات سـكنية ذات 
جـودة عالية وتصاميم فريدة ترضـي تطلعات العائلة 

السعودية.

املطور:



ا�رجان-الشــركـــة  مشــاريع  وأهــم  أحــدث   � بــك  مرحبــ� 
املتخصصة � تطويـــر ا�حيـــاء الســكنيـة املتكاملة- الذي يقع 
� حــي الفرســان  مبدينــة الدمــام علــى طريــق امللــك فهــد، 
ومتصلــة  منفصلــة  فيــال   623 عــدد  مــن  املشــروع  ويتكــون 
(دوبلكــس) على مســاحة تبلــغ 468,000 م2 وبتصاميم داخلية 

وخارجية منوعة تلبي ¥تلف ا�ذواق.
وميثل مشروع بيوت الفرسان حي سكني متكامل اخلدمات من 
مســاجد، مدارس، مســطحات خضراء ومراكز جتارية وترفيهية 

تخدم ساكني احلي با¶ضافة إ³ ا�حياء السكنية اجملاورة.

اململكــة  الريــاض،   � ا�رجــان  شــركة  تأسســت 
تبنــت  وقــد  2006م  عــام   � الســعودية  العربيــة 
الشــركة اســÀاتيجية واضحة منذ بداية تأسيســها 
والتــي ترتكز على التخصص � تطوير أحياء ســكنية 
متكاملة تشــمل أنواع متعددة من الفلل والشــقق 
الســكنية � بيئة حتتــوي على اخلدمات املســاندة 
والتي تشــمل املساجد، املدارس، املراكز التجارية 
والÀفيهيه با¶ضافة إ³ تخصيص مســاحات خضراء 

تعكس اجلانب الصحي واجلماÆ ملشاريع ا�رجان.
 

إن مـن ميتلـك إحـدى فلـل أو شـقق ا�رجان سـيتمتع 
تلبـي احتياجاتـه  بـكل مـا يحتويـه احلـي مـن خدمـات 
اليومية وتوفر الوقت واجلهد بسـبب قرب ما يحتاجه 
الشـركة  أعمـال  إطـالق  ومنـذ  عامـة،  خدمـات  مـن 
قامـت ا�رجـان بتنفيـذ عـدة مشـاريع وعلـى مراحـل 
لتطبيـق أو³ خططهـا الراميـة لتطويـر 10 آالف فيـال 

 Æوشـقة سـكنية � ¥تلـف مـدن اململكـة. كما تو
الشـركة جانـب ا�بحـاث ودراسـة متطلبات الشـريحة 
املستهدفة من السوق أهمية كÏى � كل مرحلة 
املعرفـة  هـذه  ترجمـة  ليتـم  العمـل  مراحـل  مـن 

املتخصصة إ³ واقع ملموس.
 

منـذ نشـأة ا�رجـان كانـت ومازالت مثـاًال يحتذى به � 
أفضـل  لتقـدمي  الـدؤوب  والعمـل  الشـديد  االلتـزام 
حاليـ�  متلـك  حيـث  السـكنية،  وا¶بداعـات  اخلدمـات 
 � ا×خـذة  املتنوعـة  االسـتثمارات  مـن  Øموعـة 
االتساع والتي تضم عددÚ من املشاريع احلائزة على 
جوائـز � الرياض،الدمـام، اخلـÏ، اجلبيـل وينبـع. لـذا 
تواصـل ا�رجـان خطتهـا بتقـدمي خيارات سـكنية ذات 
جـودة عالية وتصاميم فريدة ترضـي تطلعات العائلة 

السعودية.

املطور:



حرصـت مشـاريع ا�رجان علـى العناية بتفاصيـل وحداتها 
العامليـة  اجلـودة  ذات  ا�وليـة  املـواد  واعتمـاد  السـكنية 
لتنفيـذ مشـاريعها والتـي متتاز عن غ�ها من املشـاريع،  
بدء� من اخملططات واختيار املوقع وانتهاًء بالتشطيبات 

العالية اجلودة.
  

يتمتع مشروع الفرسان باخلدمات والبنى التحتية الالزمة 
للمشـروع وفق أعلى املقاييس، ويشـمل بذلك شـبكات 
امليـاه والكهربـاء وإنـارة الشـوارع والهاتف وكامل شـبكة 

الطرق الداخلية.

وتشـمل  العامـة  للمرافـق  مسـاحات  تخصيـص  مت  كمـا   
املسـاجد واملـدارس واملسـطحات اخلضـراء إضافـة إ² 
إيجـاد   · كاملسـاعدة  عديـدة  أخـرى  ومميـزات  خدمـات 
ا¼نشـائي  الهيـكل  علـى  والضمانـات  املناسـب  التمويـل 

والتشطيبات. الفرسان.. أسلوب حياة



حرصـت مشـاريع ا�رجان علـى العناية بتفاصيـل وحداتها 
العامليـة  اجلـودة  ذات  ا�وليـة  املـواد  واعتمـاد  السـكنية 
لتنفيـذ مشـاريعها والتـي متتاز عن غ�ها من املشـاريع،  
بدء� من اخملططات واختيار املوقع وانتهاًء بالتشطيبات 

العالية اجلودة.
  

يتمتع مشروع الفرسان باخلدمات والبنى التحتية الالزمة 
للمشـروع وفق أعلى املقاييس، ويشـمل بذلك شـبكات 
امليـاه والكهربـاء وإنـارة الشـوارع والهاتف وكامل شـبكة 

الطرق الداخلية.

وتشـمل  العامـة  للمرافـق  مسـاحات  تخصيـص  مت  كمـا   
املسـاجد واملـدارس واملسـطحات اخلضـراء إضافـة إ² 
إيجـاد   · كاملسـاعدة  عديـدة  أخـرى  ومميـزات  خدمـات 
ا¼نشـائي  الهيـكل  علـى  والضمانـات  املناسـب  التمويـل 

والتشطيبات. الفرسان.. أسلوب حياة



مناذج فلل
بيوت الفرسان

 .�موقع اس�اتيجي مبدينة الدمام على طريق مطار امللك فهد الدو
فلـل منفصلـة ومتصلة (دوبلكـس) بتصاميم منوعة ومميزة تتناسـب 

مع متطلبات كل عائلة.
حـي متكامـل اخلدمـات مـن مسـاجد، مسـطحات خضـراء، مـدارس، 

وشوارع فسيحة.
10 سـنوات علـى  ضمـان اªرجـان مـن خـالل مورديهـا والـذي يشـمل 

الهيكل ا®نشائي  و 5 سنوات على اªعمال الكهربائية و امليكانيكية.
بنيـة حتتيـة متكاملـة من خدمـات الكهربـاء، املياه، االتصـاالت والصرف 

الصحي.

متيز بأسلوب.. الفرسان



مناذج فلل
بيوت الفرسان

 .�موقع اس�اتيجي مبدينة الدمام على طريق مطار امللك فهد الدو
فلـل منفصلـة ومتصلة (دوبلكـس) بتصاميم منوعة ومميزة تتناسـب 

مع متطلبات كل عائلة.
حـي متكامـل اخلدمـات مـن مسـاجد، مسـطحات خضـراء، مـدارس، 

وشوارع فسيحة.
10 سـنوات علـى  ضمـان اªرجـان مـن خـالل مورديهـا والـذي يشـمل 

الهيكل ا®نشائي  و 5 سنوات على اªعمال الكهربائية و امليكانيكية.
بنيـة حتتيـة متكاملـة من خدمـات الكهربـاء، املياه، االتصـاالت والصرف 

الصحي.

متيز بأسلوب.. الفرسان



فيال منفردة تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 379 م2

S1-B

S1-C S1-A



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي



فيال منفردة تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 392 م2

S2-B

S2-A

S2-C



فيال منفردة تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 331 م2

S3-C

S3-B

S3-A



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي



فيال منفردة تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 310 م2

S4-A

S4-B

S4-C



فيال منفردة تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 447 م2

S5-B

S5-A

S5-C



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي







فيال دوبلكس تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 250 م2

D1-A

D1-B

D1-C



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي



فيال دوبلكس تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 250 م2

D2-B

D2-A

D2-C



فيال دوبلكس تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 245 م2

D3-C

D3-B

D3-A



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي



فيال دوبلكس تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 273 م2

D4-A

D4-B

D4-C



فيال دوبلكس تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 270 م2

D5-B

D5-A

D5-C



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي



الدور العلوي

الدور األول الدور األرضي



فيال دوبلكس تتألف من دورين وملحق علوي وخارجي، مساحة البناء 280 م2

D6-C

D6-B

D6-A



طريق الملك فهد 

طريق الظهران -الجبيل السريع
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الموقع
الفرســان  بيــوت  مشــروع  يتميــز 
طريــق  علــى  اســراتيجي  مبوقــع 
ــام يف  ــد يف مدينةالدم ــك فه املل
حــي الفرســان، حيــث يبعــد 30 كــم 

عــن مطــار امللــك فهــد الــدويل.



التمويل
تعمــل شــركة مشــاريع األرجــان علــى مســاعدة عمالئهــا الراغبــن بالتمّلــك يف املشــروع يف 
إيجــاد التمويــل املناســب لهــم، والربنامــج التمويلــي الــذي يتناســب مــع مدخولهــم الشــهري، 
ــة  ــج خمتلف ــة وبرام ــة يف اململك ــركات متويلي ــوك وش ــدة بن ــع ع ــا م ــالل تعامله ــن خ ــك م وذل
تناســب جميــع الشــرائح، األمــر الــذي يجعــل مــن التملــك يف “مشــروع بيــوت الفرســان” مبتنــاول 

اليــد. 

الضمانات
ولتكتمــل منوذجيــة الســكن يف “مشــروع بيــوت الفرســان”، واالطمئنــان علــى رأس املــال 
يف  تعتمدهــا  التــي  واملــواد  بأعمالهــا  األرجــان  مشــاريع  شــركة  مــن  وثقــًة   ، املســتثمر 
مشــاريعها، تقــدم الشــركة ضمانــات علــى الهيــكل اإلنشــائي ملــدة تصــل إىل 10 ســنوات 

ســنوات علــى األعمــال الكهربائيــة وامليكانيكيــة.  5 وضمانــات أخــرى تصــل إىل 

مركز العناية بالعمالء
خلدمــات فعالــة ومميــزة، وضمــان االتصــال الدائــم مــع العمــالء، طــّورت شــركة مشــاريع 
األرجــان مركــز خلدمــة العمــالء لإلجابــة عــن جميــع استفســاراتهم واالســتماع إىل اقراحاتهــم، 
وللتواصــل معهــم يف أي وقــت خلدمــات كانــت مــا قبــل البيــع أو مــا بعــده، أو للتنســيق مــع 

ــة. ــل إضافي ــة تفاصي ــى أي ــالع عل ــع لالط ــارة املوق ــم بزي ــن منه الراغب



انضم إ� .. الفرسان


