
We’re delighted to announce that we’ll soon be 
introducing an improved gate barrier access system 
(ANPR) for vehicular access to Al Mouj Muscat - this 
will replace the current RFID tag system which will be 
phased out once ANPR is active.

So what is ANPR?
Automatic Number Plate Recognition System (ANPR) 
is a highly accurate system capable of reading vehicle 
number plates. The system is able to instantaneously 
match vehicles to a pre-approved database of vehicle 
plates.

What does this mean for you?
This system will be able to determine whether a vehicle 
has access to the Al Mouj Community, by recognising 
its number plate, identifying the vehicle and granting or 
rejecting access into Al Mouj Muscat. 

Termination of the RFID system
Once ANPR enrollment is complete, we’ll decommission 
the RFID system and announce the date of switchover; 
your physical RFID tag(s) will become redundant and 
will need to be returned to us. 

Goodbye RFID Hello ANPR
Coming Soon…New Gate 
Barrier Access Control

ANPR مرحًبا... RFID وداًعا
 قريًبا ... نظام تحكم جديد
 للدخول عبر حاجز البوابات

يســعدنا أن نعلــن أننــا ســنقدم قريًبــا نظاًمــا أفضــل لدخــول المركبــات عبــر 
حاجــز البوابــة )ANPR( فــي المــوج مســقط - وهــذا ســيحل محــل نظــام 
.ANPR الحالــي الــذي ســيتم إلغائــه  بمجــرد البــدء بتشــغيل نظــام RFID

إذن ما هو ANPR؟
نظــام التعــرف التلقائــي علــى لوحــات األرقــام )ANPR( هــو نظــام دقيــق 
للغايــة قــادر علــى قــراءة لوحــات أرقــام المركبــات. النظــام قــادر علــى 
مطابقــة المركبــات علــى الفــور مــع قاعــدة بيانــات معتمــدة ُمســبًقا مــن 

لوحــات المركبــات المســجلة بالنظــام.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟
ســيكون هــذا النظــام قــادًرا علــى تحديــد مــا إذا كانــت الســيارة مســموح 
لوحــة  علــى  التعــرف  بواســطة  مســقط،  المــوج  مجّمــع  بدخــول  لهــا 
األرقــام، وتحديــد الســيارة ومنــح أو رفــض الدخــول إلــى المــوج مســقط.

إنهاء نظام RFID الحالي 
بمجــرد اكتمــال تشــغيل نظــام ANPR ، ســنقوم بإيقــاف عمــل نظــام 
RFID وإعــان تاريــخ التبديــل للنظــام الجديــد؛ وبهــذا ســتصبح رقائــق 
تعريــف نظــام RFID غيــر فّعالــة ويلــزم إعادتهــا إلينــا النتهــاء الحاجــة إليها.



Enhanced Security
Covering all gates, this will transform the way we 
permit vehicles into our community, allowing us to 
monitor, control and restrict vehicles to manage timed 
admissions. If we’re aware of nuisance vehicles, we’ll 
be able to stop entry.

Visitors and guests 
Your visitors will of course still be welcome into the 
community and we’ll provide full details before we go 
live.

How many vehicles can I register?
For the safety and security of our residents, to avoid 
parking congestion and unauthorised entry of non-
resident’s vehicles, ANPR will be strictly limited to 
the number of allocated parking space(s) for your 
apartment, townhouse or villa. 

The important bit – Do I need to do anything now?
Not yet, we’ll be writing to everyone soon.  Holding 
accurate and up-to-date information is vital to the 
success of this system.  When we write to you, you’ll 
need to provide your unit ownership or tenancy details, 
your mobile number and of course your vehicle number 
plate.

تعزيز األمن
ــى  ــات، ســيؤدي ذلــك إل ــع البواب بمجــرد تعميــم هــذا النظــام علــى جمي
تغييــر طريقــة الســماح للمركبــات بدخــول مجتمعنــا، ممــا يســمح لنــا برصد 
الدخــول  عمليــات  إلدارة  الســيارات  دخــول  وتقييــد  ومراقبــة  وتحكــم 
بالتوقيــت المســجل. فــإذا كنــا علــى علــم بالمركبــات التــي تســبب إزعاًجــا 

للســكان، فســنكون قادريــن علــى منــع دخولهــا بــكل بســاطة.

الزوار والضيوف
لــك  المجّمــع، وســنقدم  فــي  ترحيــب  زوارك موضــع  بالطبــع ســيظل 
فــي  الشــروع  قبــل  النقطــة  بهــذه  يتعلــق  فيمــا  الكاملــة  التفاصيــل 

النظــام. تشــغيل 

كم عدد المركبات التي يمكنني تسجيلها للدخول؟
مــن أجــل ســامة وأمــن ســكاننا، ولتجنــب ازدحــام مواقــف الســيارات 
والدخــول غيــر المصــرح بــه لســيارات غيــر المقيميــن بالمــكان، ســيقتصر 
عــدد  علــى  صــارم  بشــكل  المركبــات  لدخــول   ANPR نظــام  ســماح 

الســكنية. لوحدتــك  المخصصــة  الســيارات  مواقــف 

الشيء المهم - هل أحتاج إلى فعل أي شيء اآلن؟
هــذا  يخــص  فيمــا  الجميــع  إلــى  رســائلنا  نكتــب  ســوف  بعــد،  ليــس 
الموضــوع قريًبــا. ُيعــد تســجيل معلومــات دقيقــة وحديثــة أمــًرا حيوًيــا 
لنجــاح هــذا النظــام. عندمــا تصلــك رســالتنا، يتعيــن عليــك تقديــم بيانــات 
ملكيــة الوحــدة الســكنية الخاصــة بــك أو تفاصيــل عقــد اإليجــار ورقــم 

هاتفــك النقــال وبالطبــع رقــم لوحــة ســيارتك.


