
املوج مسقط

منطقة غدير

مــروج ليــنـــز



استمتع بأحلى يوم كل يوم

مــروج ليــنـــز



تشتهر منطقة غدير بجمال تصاميمها الفريدة، وسحر 

مناظرها الطبيعية، وبترحابها بجميع السكان داخل الموج 

مسقط.

ومع إطالق »مروج لينز« أصبح لديك اآلن خيارات متنوعة 

من المساكن التي تتنوع بين المنازل المدمجة الرحبة 

وشقق الغرفة الواحدة، ولكن هذا ليس كل شيء؛ فهناك 

المزيد! 

هنا تجد المساكن العصرية بين فضاءات فسيحة وسط 

الطبيعة والحدائق األنيقة. هنا تستمتع بأحدث المرافق 

ي، وتجارب المرافق التجارية  العصرية، مثل المرسى البحر

على إطاللة المحيط الواسع في منطقة الممشى، وجميع 

هذه المرافق وغيرها تقع على بعد مسافة قريبة.

معًا تحلو الحياة

هنا تجد

             كل

ما تتمناه!
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مرافق مروج لينز

ملعب رياضي

مركز متعدد األغراض 

مدرسة دولية

حدائق

ي وركوب  مسارات للجر

الدراجات الهوائية

مساحات لعب األطفال

بركة سباحة

حضانة

مركز المجتمع ومسجد

تجارب التسوق وتناول 

الطعام بإطاللة بحرية

مرسى الموج



انضم إلى مجتمعنا المطل على مياه المحيط

استمتع 

             بأروع 

لحظات حياتك

كن جزءا من مجتمع متنوع ال مثيل له في اإلقليم.

الموج مسقط هو الوجهة الُعمانية الرائدة لنمط 

ي يصل إلى 6 كلم  الحياة العصرية، على امتداد بحر

قبالة بحر ُعمان. يمتاز مجتمع الموج مسقط بمساكن 

فريدة وفق تصاميم عصرية راقية، ومناظر طبيعية 

خاّلبة، وملعب جولف للبطوالت العالمية، ومرسى 

ي حائز على جوائز مرموقة، وخيارات متنوعة من  بحر

المطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق ومرافق الترفيه. 

هنا مجتمع نابض بالحياة الملهمة كل يوم.



في قلب التجارب المجتمعية الملهمة

400 مرفأ
في المرسى

18 حفرة 
في ملعب الجولف

+80
تجربة تسوق وتناول 

الطعام بإطاللة بحرية

6 كم
واجهة بحرية وشاطئ 

خاص بالمجتمع

30 كم
مسارات للمشاة

15 كم
مسارات للدراجات 

الهوائية

إقامة
لك ولعائلتك من 

الدرجة األولى

7 فنادق
)2 مكتملة، 2 قيد 

اإلنشاء، 3 مخططة(



5%5%15%

احجز عقارك اآلن واستفد من 

خطط الدفع المرنة

أسعار  الشقق  تبدأ من 53,000 ر.ع

أسعار  المنازل المدمجة  تبدأ من 150,000 ر.ع

أعداد محدودة وحصرية من الشقق والمنازل 

المدمجة

دفعة مقّدمة %5 فقط

* تطبق الشروط واألحكام

6 أقساط الدفعة الثانية دفعة مقدمة 

حسب مراحل بعد 3 شهورعند الحجز

اإلنشاء*





مخطط األرضيات



المخطط الرئيسي للمنازل المدمجة 

أربع غرفثالث غرف



3413

مخطط أرضية المنازل المدمجة

ثالث غرف نوم

مخطط الطابق األرضي
8 وحدات

6 وحدات

4 وحدات

مخطط الطابق األول

قدم مربعمتر مربع

 1915.65 177.97 المساحة الداخلية

 258.76 24.04مساحة الشرفة

 2174.41 202.01المساحة الكلية

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.



مخطط الطابق األولمخطط الطابق األرضي

أربع غرف نوم 

4413

قدم مربعمتر مربع

 2030.93 188.68 المساحة الداخلية

36.51 392.99مساحة الشرفة

225.19 2423.92المساحة الكلية

مخطط أرضية المنازل المدمجة

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.

8 وحدات

6 وحدات

4 وحدات



المخطط الرئيسي للشقق 

مخطط الطابق األرضي

مخطط الطابق الرابع

مخطط الطابق األول

مخطط الطابق الخامس

مخطط الطابق الثاني

مخطط الطابق السادس

نوع الوحدة:

مخطط الطابق الثالث



مخطط أرضية الشقة

 )A1( غرفة نوم واحدة

1111

قدم مربعمتر مربع

 581.79 54.05 المساحة الداخلية

 108.61 10.09مساحة الشرفة

 690.40 64.14المساحة الكلية

الطوابق النموذجية 

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.



 )A2( غرفة نوم واحدة

1111

قدم مربعمتر مربع

 682.65 63.42 المساحة الداخلية

 68.99 6.41مساحة الشرفة

 751.64 69.83المساحة الكلية

مخطط أرضية الشقة

الطوابق النموذجية 

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.



مخطط أرضية الشقة

 )A3( غرفة نوم واحدة

1111

قدم مربعمتر مربع

 703.10 65.32 المساحة الداخلية

 132.50 12.31مساحة الشرفة

 835.60 77.63المساحة الكلية

الطوابق النموذجية 

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.



مخطط أرضية الشقة

 )A4( غرفة نوم واحدة

1111

قدم مربعمتر مربع

 789.75 73.37 المساحة الداخلية

 1228.92 114.17مساحة الشرفة

 2018.67 187.54المساحة الكلية

الطابق األرضي

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.



مخطط أرضية الشقة

 )B1( غرفتا نوم

2211

قدم مربعمتر مربع

 1080.37 100.37 المساحة الداخلية

 613.33 56.98مساحة الشرفة

 1693.70 157.35المساحة الكلية

الطابق السادس 

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.



مخطط أرضية الشقة

 )B2( غرفتا نوم

2211

قدم مربعمتر مربع

 1244.09 115.58 المساحة الداخلية

 1079.40 100.28مساحة الشرفة

 2323.49 215.86المساحة الكلية

الطابق األرضي

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.



مخطط أرضية الشقة

 )B3( غرفتا نوم

2211

قدم مربعمتر مربع

 1145.60 106.43 المساحة الداخلية

 1272.62 118.23مساحة الشرفة

 2418.22 224.66المساحة الكلية

الطابق األرضي

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.



مخطط أرضية الشقة

  )B3( غرفتا نوم

2211

قدم مربعمتر مربع

 1145.17 106.39 المساحة الداخلية

 245.42 22.80مساحة الشرفة

 1390.59 129.19المساحة الكلية

الطابق النموذجي

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.



غرفتا نوم )B3 - معكوسة( 

2211

قدم مربعمتر مربع

 1145.71 106.44 المساحة الداخلية

 454.24 42.20مساحة الشرفة

 1599.95 148.64المساحة الكلية

الطابق األرضي

مخطط أرضية الشقة

جميع المخططات والرسومات واألبعاد والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات 

ليست للمقايسة.



يعتبر الموج مسقط مشروعًا 

فريدًا قائمًا على مبدأ الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص، 

حيث يشترك فيه ثالثة من 

أبرز الشركات الموثوقة في 

المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن »مروج لينز« اتصل بنا على الرقمتواصل معنا

 77776 800 أو 24534444 968+، أو تصفح موقعنا اإللكتروني 

almouj.com أو تفضل بزيارتنا في مركز المبيعات بمسقط.

يفتح مركز المبيعات من األحد إلى الخميس، الساعة 10 صباحًا 

ولغاية الساعة 6 مساًء. 

تفخر شركة ماجد الفطيم العقارية بالخبرة الفائقة والحنكة اإلدارية 

ي، إلى جانب اهتمامها بأدق التفاصيل، والتزامها بأفضل  لفريقها اإلدار

الممارسات والمعايير العالمية. تجمع مشاريع الشركة بين التصاميم 

والمواصفات الفريدة، والمواد المختارة بعناية مع توظيف أحدث 

التقنيات لتقديم تجارب مميزة.

إخالء مسؤولية

جميع المعلومات والمخططات والرسومات والصور المعروضة تستخدم لألغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت أو تغييرات على 

المخططات والمواصفات والصور المتعلقة 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 لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة. تعود 

ملكية هذا الكتيب للموج مسقط ش.م.ع.م )الموج( وال يجوز إعادة إنتاج محتواه بأي صيغة أو شكل من األشكال دون إذن كتابي مسبق من الموج. كما ننوه بأنه ال 

يجوز استخدام هذا الكتيب، أو إعادة إنتاجه أو عرضه أو توزيعه دون ترخيص مسبق من مالك الكتيب.

تعتبر ُعمران الذراع التنفيذية لحكومة السلطنة فيما يتعلق بتطوير أهم 

ي. المشاريع السياحية، والتراثية ومشاريع التطوير الحضر

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

مصالح عدد من المساهمين االستراتيجيين من حكومة سلطنة ُعمان. 


