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مساحتك الخاصة

الستلهام النمو والنجاح  
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العائلة والمجتمع

مستلهمة 
من الطبيعة   

فلل غدير هي واحة خضراء لمنازل عصرية فاخرة شبه مستقّلة، 

مصممة وسط الحدائق بعدد أربع غرف نوم، وروعي في 

تصميمها نمط الحياة العائلي الراقي؛ إذ تتمتع بمساحات 

فسيحة ومفتوحة، باإلضافة إلى وجود حديقة خاصة واسعة.

وبفضل موقعها الذي يتوسط مجتمع الموج مسقط، وقربها 

من مختلف أنواع األنشطة، تعتبر فلل غدير المكان المثالي للحياة 

العائلية الملهمة.

هذه الفلل متوفرة حاليًا وجاهزة للتسليم والترحيب بك مع 

عائلتك اليوم.
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فلل بثالث أو أربع

غرف نوم

نظام التملك الحر 

للمنازل

تأشيرة إقامة دائمة 

للمالك وأقاربه من 

الدرجة األولى

تصاميم مفتوحة 

المساحات
مخططات واسعة

حديقة منزلية خاّصة
مطابخ مجهزة 

بالكامل
تصاميم عصرية

شبه مستقّلة

منازل عصرية    للعائلة 
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مجتمعيــة ة  5حيــا

مساحات مُشجرةبيئة صديقة للعائلة

حديقة مظللة 

وساحة لعب 

لألطفال

35 كم من مسارات 

المشي وركوب 

الدّراجات الهوائية

على مقربة من 

ي، ومركز  المرسى البحر

المجتمع والمتاجر

خور مائي طبيعي

بيئة عائلية ملهمة

 رغد احلياة
يف كل شيء  

من موقعها على ضفاف الخور المائي، وبين أحضان الطبيعة التي تتضمن 

أكبر حديقة خضراء في الموج مسقط - ال غرابة أن تكون فلل غدير هي الخيار 

المثالي والطبيعي للحياة العائلية؛ فهنا يستمتع جميع أفراد العائلة بأوقاتهم 

ويكتبون أجمل الذكريات.

ّ
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لــي مثا قــع  مو

بوابتك للحياة العصرّية

شارك
أروع   
اللحظات

فرص ال متناهية لالستمتاع واالستجمام - اركب على ظهر 

قارب الكاياك في مياه الخور المائي، أو استمتع بنزهة مع 

األصدقاء تحت ظالل األشجار، أو خذ دراجتك الهوائية مع 

أطفالك في جولة ممتعة عند غروب الشمس، أو تعّرف 

ي في مركز المجتمع، أو ببساطة  على التنوع الثقافي المُثر

أمتع حواسك بالطبيعة المنعشة حولك.
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يــر غد منطقــة 

يضم مركز المبيعات، ومكتبة، ومسجدًا 

بغرف خاصة للرجال والنساء

مركز المجتمع

تعليم عالمي المستوى

مدرسة دولية

تعليم بمعايير دولية في السنوات األولى

حضانة أطفال

فضاءات طبيعية لالستجمام العائلي 

مع مساحات خاصة للعب األطفال

الحدائق

مغامرات ممتعة على قوارب الكاياك 

وموقع مثالي لتأمل غروب الشمس

البرك المائية الطبيعية
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لــف لجو ا منطقــة  طئ                 لشــا ا منطقــة  يــر                 غد منطقــة  ســى                 لمر ا منطقــة  ئيســي                 لر ا لمخطــط  ا

يفخر الموج مسقط بتقديمه مفهومًا جديدًا للحياة الحضرية في المنطقة بخيارات سكنية 

وتجارية متنوعة حازت على العديد من الجوائز المرموقة. إذ يحتضن مجتمعًا متنوعًا ومفعمًا 

بالحيوية في قلب العاصمة مسقط، يضم أكثر من 7000 ساكن من أكثر من 85 دولة، ومن 

المخطط أن يتضاعف حجم هذا المجتمع عند اكتمال جميع مراحل المشروع.
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خمططات الفلل
بثالث غرف نوم  
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2 33

جميع المخططات، واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، ويحق للمطور إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات، والمزايا، والصور، وجميع ما يتعلق بالمواد، والمرافق واألبعاد دون إشعار مسبق.

تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/العناصر الهيكلية، باستثناء تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات الفعلية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.

ثالث غرف نوم

CTO5 قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

1251,343مساحة الطابق األرضي

1111,195مساحة الطابق األول

12126مساحة الشرفة

2482,664المساحة اإلجمالية

الطابق األولالطابق األرضي
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فلل أربع
غرف نوم  
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3 234

جميع المخططات، واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، ويحق للمطور إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات، والمزايا، والصور، وجميع ما يتعلق بالمواد، والمرافق واألبعاد دون إشعار مسبق.

تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/العناصر الهيكلية، باستثناء تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات الفعلية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.

أربع غرف نوم

CTO6 قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

1521636مساحة الطابق األرضي

1351453مساحة الطابق األول

886مساحة البلكونة

10107مساحة الشرفة

3053282المساحة اإلجمالية

الطابق األولالطابق األرضي
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2 234

الطابق األولالطابق األرضي

جميع المخططات، واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، ويحق للمطور إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات، والمزايا، والصور، وجميع ما يتعلق بالمواد، والمرافق واألبعاد دون إشعار مسبق.

تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/العناصر الهيكلية، باستثناء تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات الفعلية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.

أربع غرف نوم

CTO7 قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

1902045مساحة الطابق األرضي

1441550مساحة الطابق األول

997مساحة البلكونة

15161مساحة الشرفة

3583853المساحة اإلجمالية
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لمتعــة ا و م  ســتجما ال ا

أربع مناطق فريدة

جمتمعات
عاملية  

املستوى
عالوة على كل الخيارات والمرافق المتاحة لساكني فلل 

غدير في منطقة غدير، يقّدم الموج مسقط من خالل 

ى مثل المرسى، والجولف، والشاطئ، تجربة  المناطق األخر

ملهمة ومتكاملة للترفيهية، والتنوع الثقافي، وخيارات 

التسوق وتناول الطعام.

16

فلل غدير



تقع منطقة الشاطئ بمساكنها الفارهة ومرافقها األنيقة 

على طول شاطئ الموج، وتعانق المروج الخضراء لملعب 

الموج للجولف.

شاطئ الموج

شاطئ طبيعي هادئ بطول 6 كلم   •

فنادق عالمية

فندق كيمبنسكي مسقط، ومنتجع سانت ريجيس     •

الموج مسقط )قيد اإلنشاء(، وفندق ريحان روتانا )قيد     

اإلنشاء(  

فخامة العيش على واجهة المحيط

قصور وفلل بإطالالت بانورامية على مياه المحيط  •

منطقة الشاطئ 

عنوان بارز لنمط الحياة المتفرد على واجهة المحيط الواسع، 

ووجهة ال مثيل لها للترفيه واالستجمام.

الموج للجولف

ملعب مصمم على يد أسطورة الجولف جريج نورمان     •

بعدد 18 حفرة، ويضم ناديًا وأكاديمية حديثة لرياضة     

الجولف، وخورًا مائيًا يزخر بألوان الحياة الطبيعية.  

تناول الطعام والفعاليات الخاصة

استضافة الفعاليات الرسمية وغير رسمية بخيارات     •

متنوعة لتناول الطعام داخل المطعم أو في الهواء     

الطلق، بإطاللة على مروج الجولف.  

الفعاليات الدولية

نهائيات البطولة األوروبية للجولف، سلسلة كأس أمريكا    •

الشراعي، سلسلة اإلكستريم الشراعية، بطولة عمان     

المفتوحة للجولف  

مركز األعمال

•  موقعين حديثين ومجهزين بأحدث التقنيات وسط بيئة  

طبيعية وإطاللة آسرة الجمال على مروج الموج الجولف.  

فخامة الحياة بالقرب من الجولف

•  فلل فاخرة بمحاذاة معلب الموج للجولف

منطقة الجولف 

في كل شبر من هذا المكان تجد زاوية مثالية لصورة خالدة 

لك مع أحبابك، وأنشطة ممتعة وحياة مفّعمة طوال اليوم.

مرسى الموج

وجهة عالمية، صديقة للبيئة تضم 400 رصيفًا للقوارب     •

واليخوت   

جوالت بحرية، واستئجار القوارب، ورحالت الغوص، وصيد    •

األسماك والتزلج المائي وغيرها الكثير  

الممشى والمرسى بالزا

واجهة محيطية تضم أكثر من 80 منفذا للترفيه وتناول     •

الطعام لجميع أفراد العائلة   

ممشى محفوف بأشجار النخيل  •

الفعاليات

•  ماراثون مسقط، طواف ُعمان، سوق السبت 

الفنادق

مسك الموج من شذا  •

منطقة المرسى
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يــة لحضر ا ة  للحيــا يــد  جد م  مفهــو

الموج مسقط

في الموج مسقط أكثر مما يتراءى للعين ألنه أكثر من مجرد 

ي! مشروع عقار

تتجلى في الموج مسقط ذروة معاني الفخامة بما فيه من فنادق 

ي في السلطنة،  عالمية بأربع وخمس نجوم، وأكبر مرسى بحر

وملعب جولف مصمم الستضافة البطوالت العالمية، وإطالالت 

طبيعية على الواجهة البحرية، ومركز أعمال حديث، ومقاهي 

ومطاعم ومتاجر متنوعة، وبرك مائية، وحدائق طبيعية، وشاطئ 

نظيف وغيرها الكثير - وباختصار، يوفر الموج مسقط نمط حياة 

ي يحفز العائالت واألفراد على اغتنام فرص الحياة واالستمتاع  حصر

بكل ما فيها، وعلى استكشاف جمالها، واالستلهام من ثراء 

تجاربها، ففي الموج مسقط، لكل لحظة قيمة مضاعفة، ولكل 

فرصة فضاء أوسع، وفي الحياة إلهام مستمر.

 احتفل باحلياة
كل يوم  
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مجتمعيــة ة  حيــا

موقع مثالي

 أقرب إىل كل شيء
يف مسقط  

يقع مجتمع الموج مسقط في موقع مثالي يرتبط بسهولة مع أهم المواقع 

التجارية، والمدارس، والمستشفيات والمواقع الثقافية والسياحية. 

هنا بعض النماذج القريبة من الموج:

10 دقائق إلى سيتي سنتر مسقط  

10 دقائق إلى مطار مسقط الدول  

10 دقائق إلى مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض  

15 دقيقة إلى مول ُعمان  

15 دقيقة إلى جامع السلطان قابوس األكبر  

15 دقيقة إلى مدرسة السلطان  

20 دقيقة إلى دار األوبرا السلطانية مسقط  

20 دقيقة إلى مستشفى جامعة السلطان قابوس  
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ن طمئنــا ا و ن  مــا أ

سلطنة ُعمان

 اخرت منزلك
اجلديد يف اخلليج  

ير الُعمانيين الراغبين في شراء منازلهم في جمان واحد واالستقرار في 

السلطنة واالستمتاع بنمط الحياة الملهم والتنوع الفريد لطبيعة هذا 

البلد، يمكنهم االستفادة من ميزة اإلقامة الدائمة لهم وأفراد عائلتهم من 

الدرجة األولى.

حيث تتربع سلطنة ُعمان صدارة الكثير من التصنيفات العالمية في جوانب 

األمن واألمان، وبذلك تعتبر جوهرة الجزيرة العربية بما تحفل به من جمال 

طبيعي ساحر، وثراء ال مثيل له من التراث العريقة والثقافة األصيلة. 

وللسلطنة خط ساحلي طويل ومتنوع التضاريس، وصحراء ذهبية المعة 

الرمال، وأودية تعج بأشكال الحياة بين أحضان الجبال، ومواقع تاريخية 

مدرجة ضمان التراث العالمي لليونيسكو، وأنماطًا معمارية فريدة، ومناظر 

طبيعية بديعة، وجميع هذا الثراء المنعش للحواس سيكون بالقرب من 

منزلك في جمان واحد بالموج مسقط، موطنك الجديد في سلطنة ُعمان.
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ماجد الفطيم

ي المتمكن، وباهتمامها النادر بأدق  تفخر شركة ماجد الفطيم العقارية بفريقها اإلدار

التفاصيل، واتباعها ألفضل الممارسات على المستوى العالمي، فضال عن استخدام 

أرقى المواد في التصاميم والمواصفات، وأحدث التقنيات المستخدمة في التطوير 

ي عالميًا. العقار

ُعمران

ُتعد ُعمران الذراع التنفيذي لحكومة سلطنة ُعمان لتطوير السياحة والتراث والمناطق 

ى. الحضرية الكبر

تنمية

تمثل تنمية )الشركة العمانية لتنمية االستثمارات الوطنية ش.م.ع.م( المصالح 

ي  االستراتيجية للمساهمين الحكوميين في سلطنة ُعمان في مجال التطوير الحضر

والمواقع التراثية.

almouj.com

تأتيكم من

إخالء المسؤولية

هــذا الكتيــب ملــك لشــركة المــوج مســقط )“الشــركة”( وال يجــوز إعــادة إنتــاج محتــواه بــأي 

شــكل مــن األشــكال دون إذن كتابــي مســبق مــن الشــركة، ويمنــع اســتخدامه أو إعــادة إنتاجــه 

أو عرضــه أو توزيعــه دون تصريــح مســبق.

تواصل معنا

لمزيد من المعلومات عن جمان واحد اتصل بالرقم

77776 800 أو 4444 2453 968+.
تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني almouj.com أو زر مركز المبيعات.

مفتوح من األحد إلى الخميس 

الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساًء.

الموج مسقط هو مشروع فريد 

قائم على الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص، ممثلة بأكثر 

األسماء موثوقية في المنطقة.

ُ
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