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تخيل    اإلمكــــــــانيات 

من الموج مسقط
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مجتمع متنوع وحياة واسعة اآلفاق

احتفل باحلياة   
   كل يوم

 يفخر الموج مسقط بتقديمه مفهومًا جديدًا للحياة الحضرية في المنطقة بخيارات سكنية وتجارية 
متنوعة حازت على العديد من الجوائز المرموقة، إذ يحتضن الموج مسقط مجتمعًا متنوعًا ومفعمًا 
بالحيوية في قلب العاصمة مسقط، يضم أكثر من 6000 ساكن من أكثر من 85 دولة، ومن المخطط 

أن يتضاعف حجم هذا المجتمع عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

ي، إذ تتجلى فيه ذروة  ى للعين ألنه أكثر من مجرد مشروع عقار وفي الموج مسقط أكثر مما يتراء
معاني الفخامة بما فيه من تصاميم ومعالم طبيعية بديعة، وخيارات غير محدود لحياة عصرية 
ملهمة، بمنتجعاته الفخمة بخمس نجوم، وشاطئه الذهبي الممتد لستة كيلومترات، وملعب 

التقنيات،  ي يستضيف أشهر البطوالت العالمية، ومركز األعمال المجهز بأحدث  الجولف الذ
الدولية. وباختصار، يوفر الموج مسقط  ي المتكامل بأفضل المعايير  فضاًل عن التصميم الحضر

ي يحفز العائالت واألفراد على اغتنام فرص الحياة واالستمتاع بكل ما فيها، وعلى  نمط حياة حصر
استكشاف جمالها، واالستلهام من ثراء تجاربها، ففي الموج مسقط، لكل لحظة قيمة مضاعفة، 

الحياة إلهام مستمر. ولكل فرصة فضاء أوسع، وفي 

ي متنوع وحيو
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من صميم    الفخامة واحلياة العصرية

ي يضم  مرسى بحر

400 مرفأ

 7 فنادق )2 مكتملة، 
2 قيد اإلنشاء،

 3 مخططة(

ملعب جولف للبطوالت 
العالمية مصمم بعدد 

18 حفرة

 واجهة بحرية وشاطئ 
خاص بطول 6 كلم

9 حدائق مع 8 ساحات 
للعب األطفال

أكثر من 80 تجربة 
للتسوق وتناول الطعام 

على إطاللة بحرية

 مركز المجتمع 

ومسجد الموج

مدرسة دولية 
وحضانة أطفال

مرافق فاخرة للترفيه 
واالستجمام

1.5 كم مسار 
للدراجات الهوائية

30 كم 
من مسارات المشاة

مرافق متكاملة للرياضة 
البدنية واللياقة 

أكثر من 19,000 
ساكن

 أكثر من 8,000 
مسكن

  تأشيرة إقامة دائمة  85 جنسية
لك وألفراد عائلتك من 

الدرجة األولى

زائر سنويًا أكثر من 20 جائزة دولية  3.9 مليون 
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 مدرسة 

دولية

منتجع 

سانت 

ريجيس 

الموج 

مسقط

مركز المجتمع 

ومسجد الموج

الممشى

 فندق 

مارينا

 فندق 

مسك 

الموج

مرسى 

الموج

  فندق 

ريحان 

روتانا

فندق 

كمبينسكي

الموج 

للجولف

مركز 

األعمال 

بالموج 

للجولف

فندق 

الجولف

فندق 

لألعمال

منطقة الجولف منطقة الشاطئ منطقة غدير منطقة المرسى 

خمطط فريد
   لتحفة فريدة

ي  الذ الرئيسي المتكامل  تتلخص رؤية الموج مسقط في مخططه 

يدمج العناصر السكنية، والتجارية، والترفيهية، والضيافة في مجتمع 

واحد، بطريقة عبقرية تعكس أفضل المعايير العالمية في التصميم 

ي المعاصر. الحضر

ي
س

ط الرئي
ط

خ
م

ال
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حقق    أمنياتك 

تيسير

متويل مباشر
   سهل

 اإلجراءات
سواء كنت تبحث عن الموقع المثالي الستقرارك مع عائلتك، أو كنت 

التمويل  مستثمرًا ترغب في تعزيز محفظتك االستثمارية، ستجد في خطة 
المباشر “تيسير”* الحل األمثل واألسهل لتحقيق هدفك.

 
ي طالما تمنيت، فهي خطة  خّطة “تيسير” هي بوابتك المتالك المنزل الذ

مبّسطة اإلجراءات، ومتاحة للجميع، وبدون الحاجة إلى موافقات مصرفية، 
ويمكن االستفادة منها في شراء وحدات مختارة وفاخرة من الشقق والفلل 

ي  في الموج مسقط. كل ما تحتاجه هو دفعة مقدمة بنسبة ٪20 فقط! أ
اليوم بدفعة مقّدمة  يمكنك أن تنتقل إلى منزلك الجديد في الموج مسقط 

منخفضة تبلغ 19,800 ريال عماني.

 تتوفر خطة الدفع االستثنائية لفترة محدودة فقط.

ي العرض حتى ديسمبر  2021  يسر

التمويل المباشر يعني نظام بيع العقارات المكتملة في مشروع الموج مسقط مع   *
خيار الدفع بعد تسليم العقار وفًقا للشروط واألحكام.
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%20 دفعة مقّدمة  

خطــــــــــــة دفع لخمس سنوات

امتالك منزلك أصبح سهاًل اآلن

جمان واحد
الفاخرة والتي  مجموعة متميزة من الوحدات السكنية 

تطل على المرسى في أجواء ساحرة ووسائل راحة عالمية 
البحر.     رائع يطل على  ى ومنها حوض سباحة  المستو

شقق من4،3،2 و 5 غرف نوم - وحدات 
دوبلكس وبنتهاوس. 

خطة الدفع:
تيسير من الموج مسقط )عرض لمدة محدودة( 

192 - 763 متر مربع 

مرافق احلي:
إطاللة خالبة على المرسى 

البحر  رائع يطل على  حوض سباحة 
خدمة االستقبال  

منطقة لإلسترخاء 
غرف للبخار والساونا 

صالة رياضية معززة بالمعدات 
غرفة ألعاب متعددة األغراض 

بالقرب من الشاطئ 
البحر    بالقرب من متاجر ومطاعم مطلة على 

منطقة المرسى 

جمان واحد
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%20 دفعة مقّدمة  

خطــــــــــــة دفع لخمس سنوات

امتالك منزلك أصبح سهاًل اآلن

اجلنائن
توفر الجنائن بيئة عصرية ومتطورة للعائالت الشابة وفي 

بيئة مهنية وحديثة. وتتضمن شقق سكنية من غرفة 
وغرفتين محاطة بمساحات خضراء وحدائق غناء. 

شقق من 1 و2 غرفة نوم 

خطة الدفع:
تيسير من الموج مسقط )عرض لمدة محدودة( 

79 - 192 متر مربع 

مرافق احلي:
صالة رياضية معززة بالمعدات 

حوض سباحة
حوض سباحة لألطفال 

منطقة ألعاب لألطفال 
مساحات خضراء ترفيهية 

بالقرب من الشاطئ 
مرسى خالب

بالقرب من فنادق فاخرة 
البحر بالقرب من متاجر ومطاعم مطلة على 

منطقة المرسى 

الجنائن
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%20 دفعة مقّدمة  

خطــــــــــــة دفع لخمس سنوات

امتالك منزلك أصبح سهاًل اآلن

حدائق املرسى  
شقق حدائق المرسى الحديثة تقع بالقرب من الممشى، 

لتوفر لك الفرصة للوصول إلى وسائل راحة حصرية وبكل 
سهولة منها مرسى الموج وعدد من المتاجر والمطاعم. 

كما تشمل الشقق وسائل ترفيهية داخلية وخارجية لتوفر 
للسكان الفرصة للعيش على أكمل وجه.

شقق من 1 و2 غرفة نوم 

خطة الدفع:
تيسير من الموج مسقط )عرض لمدة محدودة( 

83 – 191 متر مربع 

مرافق احلي:
صالة رياضية بالقرب من حوض السباحة

حوض سباحة
على بعد مسافة سير من المرسى 

بالقرب من فنادق فاخرة 
بالقرب من الشاطئ 

البحر  بالقرب من متاجر ومطاعم مطلة على 

منطقة المرسى 

حدائق 
المرسى
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%20 دفعة مقّدمة  

خطــــــــــــة دفع لخمس سنوات

امتالك منزلك أصبح سهاًل اآلن

منازل غدير
ت�تميز منازل غدير بتصاميمها العصرية المنسجمة مع 

البيئة المحيطة، حيث يتجلى االبت�كار في انسجام كل 
فيال مع تصميمها الداخلي والخارجي في تناغم بديع 

الجمال.

منازل غدير

منازل مزدوجة من 3 غرف نوم + غرفة خادمة 

خطة الدفع:
تيسير من الموج مسقط )عرض لمدة محدودة( 

268 – 273 متر مربع 

مرافق احلي:
منطقة ألعاب لألطفال 
المُجتمع  أكبر حديقة في 

حوض سباحة
حضانة 

بالقرب من الشاطئ 
الدراجات  مسار لركوب 

مركز المجتمع
خور 

مرسى خالب
البحر  بالقرب من متاجر ومطاعم مطلة على 

منطقة غدير 
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متويل مباشر سهل اإلجراءات*
خطوات سهلة للدفع  

ادفع 20 % فقط عند توقيع اتفاقية الشراء.

انتقل بعدها للسكن في منزلك الجديد في الموج مسقط.  

سداد الباقي على أقساط بدون فوائد على مدى خمس سنوات من تاريخ 

توقيع اتفاقية الشراء.  

ي بعد اكتمال دفع المبلغ %100.   يصدر سند الملكية باسم المشتر

ماذا نحتاج منك؟  

بطاقة هوية سارية المفعول، جواز السفر وفي حال كان هناك شريكين 

يطلب منهم مستند موثق يثبت العالقة بينهما.  

دفع 20% من قيمة الوحدة التي وقع عليها االختيار. 

شيكات مدفوعة الحقًا لباقي المبلغ )80%( صادرة من بنك في سلطنة 

ُعمان.

كيف تستفيد من هذا العرض؟ 

يفتح الموج مسقط بابًا واسعًا أمام مجموعة كبيرة من العمالء ممن رغبوا 

في تملك منزل أحالمهم في المشروع ولكن أسباب خارج عن إرادتهم وقفت 

كعائق بينهم وبين هذا الحلم ومنها:

عدم القدرة على الحصول على قرض سكني بسبب العمر أو متطلبات 

التأمين الصحي والتي ُتطلب عادة قبل التقدم للحصول على القرض.  

عدم القدرة على تلبية متطلبات البنك الخاصة بالقروض. 

ي على الرغم من امتالك  عدم القدرة على تقديم ما يثبت الدخل الشهر

مشروع.  

األشخاص الذين لديهم قروض حالية وبالتالي لن يسمح لهم بالحصول على 

قرض جديد. 

 الوحدات المتوفرة محدودة العدد،

والعرض سار لغاية ديسمبر 2021.

متويل مباشر
   سهل

 اإلجراءات

التمويل المباشر يعني نظام بيع العقارات المكتملة في مشروع الموج مسقط مع خيار الدفع بعد تسليم العقار وفًقا للشروط واألحكام.  *
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ما هي الوحدات السكنية التي يشملها البرنامج؟  .1

             كافة الوحدات السكنية الجاهزة والمكتملة بكل من جمان واحد، وحدائق المرسى، والجنائن، 

           ومنازل غدير.

هل بإمكاني شراء وحدة سكنية تحت اإلنشاء من خالل هذا البرنامج؟    .2

كال، هذا البرنامج مخصص للوحدات المكتملة والجاهزة.  

ما هي المتطلبات/ الشروط لالستفادة من هذا البرنامج؟     .3

ي أن يوقع اتفاقية الشراء وعلى شيكات آجلة الدفع بإجمالي المبلغ المتبقي.  على المشتر  

من المستفيد من هذا البرنامج؟   .4

  البرنامج متاح ألي شخص يستطيع أن يوفر المتطلبات المذكورة )دفع %20 مقدمًا وشيكات آجلة 

الدفع من أي مصرف محلي(. 

5.  هل يستطيع األشخاص القاطنين في إحدى دول الخليج االستفادة من البرنامج  وتقديم 

شيكات صادرة من أحد البنوك الخليجية؟ 

البرنامج متاح ألي شخص بإمكانه تقديم شيكات من أحد البنوك الُعمانية. ال ُتقبل الشيكات   

الصادرة من البنوك الخليجية الغير عمانية.      

6.  أنا لست ُعمانيًا، هل يجب علي الحصول على موافقة وزارة اإلسكان ألتمكن من الشراء؟ 

نعم، وتتم هذه العملية قبيل الحصول على سند الملكية.   

هل هناك أي فوائد على المبلغ المتبقي )%80(؟   .7

كال، يقدم هذا البرنامج بدون أي فوائد.   

هل هناك أي رسوم إدارية إلنجاز المعاملة؟  .8

كال، ال توجد أي رسوم إدارية لالستفادة من هذا البرنامج.  

هل يمكنني أن استفيد من البرنامج في حال كنت صاحب مشروع؟  .9

نعم، بإمكان الموظفين وأصحاب المشاريع/ األعمال، والمتقاعدين االستفادة من هذا   

البرنامج.     

هل يجب علّي الحصول على تأمين صحي أو تأمين على الحياة قبل االستفادة من البرنامج؟  .10

كال، التأمين غير مطلوب.   

متى أستطيع أن أنتقل إلى وحدتي؟    .11

يتم تسليم الوحدة بمجرد:    

توقيع اتفاقية الشراء.    -  

دفع 50 % من إجمالي الوحدة.    -  

استالم الشيكات آجلة الدفع.    -  

هل أحصل على تأشيرة إقامة؟  .12

  نعم، ويتم ذلك بعد دفع المبلغ كاماًل وإصدار سند الملكية باسمك. ولكن مؤقتًا، يمكنك الحصول على 

تأشيرة دخول متعددة االستخدام، وهي خاضعة لموافقة شرطة ُعمان السلطانية.  

هل سيحصل أفراد عائلتي على إقامة؟  .13

ي فقط. يستطيع أفراد التأشيرة التي تصدر قبل الحصول على سند الملكية تكون باسم المشتر   

ي.   العائلة من الدرجة األولى الحصول على اإلقامة بعد تحويل سند الملكية باسم المشتر  

ي؟ هل هناك أي رسوم لتحويل سند الملكية باسم المشتر  .14

كال، يتم إصدار سند الملكية بدون أي رسوم.   

هل يمكنني كفالة خادمة؟    .15

ي ووفقًا الشتراطات وزارة القوى العاملة.    نعم، ولكن بعد إصدار سند الملكية باسم المشتر

األسئلة الشائعة: متويل مباشر سهل اإلجراءات*

األسئلة الشائعة

التمويل المباشر يعني نظام بيع العقارات المكتملة في مشروع الموج مسقط مع خيار الدفع بعد تسليم العقار وفًقا للشروط واألحكام.  *
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األسئلة الشائعة: متويل مباشر سهل اإلجراءات*

األسئلة الشائعة

هل يمكنني تأجير الوحدة؟  .16

   نعم، وذلك عبر توقيع اتفاق إضافي مع الموج مسقط لتحديد األدوار والمسؤوليات

لكل طرف. 

17.  ماذا يحدث في حال قررت دفع المبلغ كاماًل قبل 60 شهرًا؟ هل هناك أي مخالفة بسبب الدفع 

المبكر؟

ي بمجرد إكتمال الدفعات.    كال، وسنقوم بتحويل سند ملكية الوحدة السكنية باسم المشتر

ى؟ ماذا سيحدث في حال رغبت في تبديل الشيكات آجلة الدفع أو اختيار طريقة دفع أخر  .18

يجب عليك التواصل مع مركز خدمة العمالء قبل موعد الشيك بـ10 أيام عمل. سيتم استبدال   

ى.  الشيك بمجرد الحصول على بديل آخر/ طريقة دفع أخر   

من يقوم بدفع رسوم الخدمة؟  .19

ي هو المخول بدفع رسوم الخدمة بعد استالم الوحدة.  المشتر  

من يقوم بدفع رسوم الخدمات؟   .20

ي هو المخول بدفع رسوم خدمات الوحدة بعد االستالم.  المشتر  

ماذا لو لم أسكن في الوحدة، هل يجب علّي دفع رسوم الخدمة والخدمات؟   .21 

  رسوم الخدمة وخدمات الكهرباء والماء إلخ يجب أن ُتدفع بصرف النظر سواء ُسكنت من قبل 

ي الوحدة، فهو مخول بدفع الرسوم بعد 15 يومًا من تاريخ  ي أم ال. في حال لم يستلم المشتر المشتر

التوقيع على االتفاق. 

هل يمكنني إجراء أي تعديالت على الوحدة قبل استالمها؟  .22

ال يمكن إجراء أي تعديالت على الوحدة ذلك ألنها اكتملت من حيث البناء.   

هل يمكنني إجراء أي تعديالت على الوحدة بعد استالمها وقبل الحصول على سند الملكية؟  .23

كال، ال يمكن إجراء أي تعديالت في تلك الفترة.   

ي؟  هل يمكنني الحصول على رهن عقار  .24

نعم، ويخضع لشروط ومتطلبات البنك واتفاق الشراكة ما بين البنك الممول والموج مسقط.   

ى إلنجاز ي تقديم ضمانات أخر في حال كانت الوحدة ما تزال باسم الموج مسقط، على المشتر    

التمويل.   

هل يمكن لشخصين امتالك وحدة سكنية؟  .25

نعم، وذلك وفقًا للقانون الُعماني الخاص بالمجمعات السياحية المتكاملة مثل الموج مسقط،   

حيث يجوز لشخصين من الدرجة األولى امتالك الوحدة.     

هل يمكن لشركة أن تتملك الوحدة السكنية؟  .26

نعم، وذلك وفقًا للقانون الُعماني الخاص بالمجمعات السياحية المتكاملة مثل الموج مسقط،   

حيث يجوز لشركة أو شخص التملك ويخضع لموافقة السلطات المعنية.    

هل بإمكاني تمديد فترة دفع المبلغ المتبقي؟  .27

ًا. وفي حال تم تقصير المدة، سيتم إعادة ترتيب  60 شهر   فترة الدفع ال يمكن تمديدها ألكثر من 

األقساط. 

متى يمكنني أن أعيد بيع الوحدة؟   .28

يمكنك أن تعيد بيع الوحدة السكنية بعد دفع قيمتها بشكل كامل، وإصدار سند الملكية باسم   

ي، ويخضع ذلك إلجراءات البيع المتبعة.   المشتر   

بعد التسليم، هل سأتمكن من اإلستفادة من كافة وسائل الراحة بالمجتمع؟   .29

بالتأكيد. ستكون عضو بأسرة الموج مسقط بعد التوقيع على اتفاقية الشراء مباشرة وااللتزام   

ى.  بالشروط األخر   

ما هي الضمانات التي سأحصل عليها على هذه الوحدات الجاهزة؟  .30

ي منذ تاريخ التسليم، وضمان ستحصل على نوعين من الضمانات: ضمان عام على العيوب يسر   

ي من تاريخ االنتهاء من البناء.  10 سنوات على المبنى يسر   

التمويل المباشر يعني نظام بيع العقارات المكتملة في مشروع الموج مسقط مع خيار الدفع بعد تسليم العقار وفًقا للشروط واألحكام.  *
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ماجد الفطيم

النادر بأدق ي المتمكن، وباهتمامها   تفخر شركة ماجد الفطيم العقارية بفريقها اإلدار
ى العالمي، فضال عن استخدام التفاصيل، واتباعها ألفضل الممارسات على المستو  

التقنيات المستخدمة في التطوير أرقى المواد في التصاميم والمواصفات، وأحدث   
ي عالميًا. العقار

عمران

ي لحكومة السلطنة والمكلف بتنمية القطاع التنفيذ الذراع  شركة ُعمران هي 
 السياحي في سلطنة ُعمان.

تنمية

الُعمانية لتنمية االستثمارات الوطنية ش.م.ع.م( تمثل  تنمية )الشركة 
مصالح الشركاء الحكوميين االستراتيجيين  في سلطنة ُعمان.

تواصل معنا

التفاصيل  حول الموج مسقط لمزيد من 
الرقم 77776  800      اتصل على 

أو 44 44 53 24 968+

الموج مسقط هو مشروع فريد
 قائم على الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص، ممثلة بأكثر
 األسماء موثوقية في المنطقة.

إخالء مسؤولية

الرغم من أخذ العناية المعقولة  الكتيب )» المعلومات »( تعتبر معلومات عامة وألغراض توضيحية فقط. على  جميع المعلومات والرسومات والميزات والصور المستخدمة في هذا 
أو اكتمالها اآلن أو في  أو درجة حداثتها  ي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة المعلومات أو موثوقيتها  في اصدار هذه المعلومات ، فإن الموج مسقط ش.م.ع.م )»المطور«( ال يقدم أ

ي وقت دون سابق إنذار. تم تقديم هذه المعلومات بحسن نية وقد تختلف المساحات الفعلية والرسومات ليست دقيقة. ستعتمد  التعديالت في أ المستقبل ويحتفظ بالحق في إجراء 
الداخلي و/أو العناصر الهيكلية مع استبعاد تشطيبات الجدران والتفاوتات  الداخلية من الجدار  النهائية لكل موقع على حدة. يتم قياس جميع األبعاد  مساحة قطع األراضي على األبعاد 

ي شخص يعتمد على هذه المعلومات ي شكل من األشكال تجاه أ البناء. لن يكون المطور مسؤواًل بأ في 

ي شكل من األشكال بدون إذن خطي مسبق من الموج مسقط. يرجى االنتباه  الكتيب هو ملك لشركة الموج مسقط ش.م.ع.م )»الموج مسقط«( ويجب عدم نسخ محتوياته بأ إن هذا 
باتًا. الكتيب هو أمر ممنوع  منعًا  أو إعادة إنتاج أو عرض أو نشر هذا  إلى أن االستخدام غير المصّرح به 
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