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Since 1979, Al Ajial Factory has believed that marble is a cultural symbol of tradition and refined taste.

نفذ مصنـع االجيـال منذ العام 1979 عدداً من التـصاميم الرخاـمية األكرث تعقيـداً يف املمـلكة العربيـة السعـودية.
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A sample of Al Ajial Factory's work عينة عن بعض المشاريع التي نفذتها شركة األجيال
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Al Ajial Factory's

Portfolio of work 
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Al Ajial Factory specializes in the supply, design, fabrication and installation 
of first choice marble designs. 

It is capable of handling any project due to its vast selection of the finest 
marble from around the globe, a world-class production facility with industry 
leading machinery, an experienced technical department of highly skilled 
engineers, and years of experience installing the most complex marble 
designs in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Al Ajial has a long history of working on royal palaces, luxury villas, mosques 
and hotels and therefore has a deep understanding of the required cutting 
lists and shop drawings needed to execute a wide range of marble concepts.
 
Al Ajial Factory believes that marble is a cultural symbol of tradition and 
refined taste.

مصنع االجيال هو مصنع متخصص يف تصميم حلول الرخام وتصنيعها وتركيبها.

 إنه قادر عىل تنفيذ أي مرشوع بفضل مجموعة واسعة من أرقى أنواع الرخام املنتقاة من 

مختلف أنحاء العامل، ومرافقه اإلنتاجية ذات املستوى العاملي، ومعداته الصناعية الرائدة، 

وقسمه التقني الخبري الذي يجمع مهندسني وفنيني ذوي مهارات عالية ويتمتع بسنوات من 

الخربة يف مجال تركيب تصاميم الرخام األكرث تعقيداً يف اململكة العربية السعودية.

 متتلك الرشكة تاريخ طويل عملت يف خالله يف القصور امللكية والفيالت الفاخرة والفنادق 

طورت فهامً عميقاً  للمخططات التنفيذية الرضورية لتنفيذ مجموعة واسعة من تصاميم 

الرخام . 

مبصنع األجيال تعتقد أن الرخام إشارة  ثقافية للتقاليد والذوق الرفيع.

مصنع األجيال
حقيبة األعامل
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Portfolio of work

عينة عن بعض المشاريع التي نفذتها شركة األجيال
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Portfolio of work

A sample of Al Ajial Factory's work
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Portfolio of work

عينة عن بعض المشاريع التي نفذتها شركة األجيال
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Al Ajial Factory's

Operations
مصنع األجيال

العمليات
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Since 1979, Al Ajial Factory’s mission has been to deliver the highest quality 
marble decorations to its clients. 

Al Ajial’s expertise lays on the intricacy and magnitude of its projects, which 
have been mostly executed in the Kingdom of Saudi Arabia.

Al Ajial Factory specializes in the supply, design, fabrication and installation of 
first choice marble designs.  It is capable of handling any project due to its vast 
and finest marble selection from around the globe, industry leading machinery, 
and an experienced technical department of highly skilled engineers and staff.

اتخذ مصنع األجيال عىل عاتقه منذ العام 1979 مهمة تقديم أعىل نوعية من ديكورات 
الرخام لعمالئه.

وتستند خربة هذا املصنع عىل صعوبة وضخامة املشاريع التي يرشف عىل تنفيذها والتي 
يرتكز معظمها يف شكٍل خاص يف اململكة العربية السعودية. 

مصنع االجيال هو مصنع متخصص يف تصاميم الرخام وتصنيعها وتركيبها. إنه قادر عىل تنفيذ 
أي مرشوع بفضل مجموعة واسعة من أرقى أنواع الرخام املنتقاة من مختلف أنحاء العامل، 
ومعداته الصناعية الرائدة، وقسمه التقني الخبري الذي يجمع مهندسني وفنيني ذوي مهارات 

عالية.

Al Ajial Factory's Office مكاتب شركة مصنع األجيال



22 Al Ajial Factory مصنع األجيال



23Al Ajial Factory's Production Facility قسم التشطيب النهائي



24 The Industry's Finest Machines and Tools



أحدث األالت المستخدمة بمصنع األجيال25
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أحدث األالت المستخدمة بمصنع األجيال27
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30 The Industry's Finest Machines and Tools



أحدث األالت المستخدمة بمصنع األجيال31
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Al Ajial Factory's

First choice marble inventory
مصنع األجيال

أصناف رخام من النخب األول



Al Ajial Factory's Office مكاتب شركة مصنع األجيال33
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Amarelo Negrais

Amarillo Sierra (Light)

Amarillo Mares

Aqua Bianca

Amarillo Sierra (Dark)

Aqua Marine

First Choice Marble Inventory
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Azul Bahia

Bardigilio Imperiale

Azul Cielo (Dark)

Beige Dore

Azul Macaubas

Bianco Rosa

أصناف رخام من النخب األول
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Blue Boquira

Brocatel Violet

Blue King

Calacatta Landi

Breccia Tavira

Calacatta Oro

First Choice Marble Inventory
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Cedar Brown

Dragon Beige

Crema Marfil

Emperador (Dark)

Crema Valencia

Emperador (Light)

أصناف رخام من النخب األول
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Estremoz White

Giallo Siena

Fiori Di Pesco

Golden Desert

Giallo Reale

Golden Spider

First Choice Marble Inventory
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Green Guatemala

Lamia Brown

Honey Onyx

Lioz Dore

Lamia Brown (Light)

Lipica Unito

أصناف رخام من النخب األول
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Nero Dorato

Persian Red

Noir St. Laurent

Portoro Gold

Palissandro

Red Alicante

First Choice Marble Inventory
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Red Collemandina

Rosa Buixcarro

Red Laguna

Rosa Portogallo

Red Rupas

Rosa Tea

أصناف رخام من النخب األول
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Rosso Barocco

Rosso Levanto

Rosso Lepanto

Rouge Incarnat

Rosso Levanto Antico

Royal Beige (Crema)

First Choice Marble Inventory
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Royal Beige

Super Black

Sodalite Blue

Tiger Red

Statuario

Travertine (Light Beige)

أصناف رخام من النخب األول
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Travertine (Yellow)

Verde Issorie

Trigaches Light

Verde Malakite

Verde Cipollino

Verde Ming

First Choice Marble Inventory
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Al Ajial Factory's

info@alajialfactory.com  |  www.alajialfactory.com

AL KHARJ ROAD

(EXIT11, KM 29)

RIYADH 11436 - KSA 

MOBILE: +966-550-656621 

OFFICE: +966-550-090251

 طريق الخرج )مخرج 11 , كيلو 29(

 الرياض 11436 , اململكة العربية

 السعودية جوال : 966550656621+

مكتب : 966550090251+

مصنع األجيال
location mapاملوقع

& address  
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info@alajialfactory.com  |  www.alajialfactory.com

+966-550-656621  |  +966-550-656621  


