
فـــلـــل غـــديـــر



حيث تنسجم الحياة االجتماعية
 مع الطبيعة 



 مستوحى
من الطبيعة

تقع فلل الغدير في موقع مثالي ضمن محيط أكبر 
حديقة في الموج مسقط تكفل بجعل الحياة العائلية 

استثنائية بكل المقاييس، في حين تعّزز بتصميمها الفريد 
الشعور بمزايا المعيشة المجتمعية.

تأتي مجموعة الفلل المؤلفة من ثالث أو أربع غرف 
نوم بتصاميم استثنائية ولها أفنية وحدائق ُتضفي على 

ساكنيها شعوًرا يستحضر جمال الطبيعة. كما بإمكان 
السكان في فلل الغدير الوصول إلى مجموعة واسعة 

من المرافق مشًيا على األقدام.

وسواء كنت مستثمرًا أو تبحث عن منزل تسكنه، فإن 
فلل الغدير تتيح االستمتاع بأسلوب حياة ملهم في بيئة 

جذابة.
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موقع استراتيجي

يستمر الموج مسقط في التطور بوصفه وجهة رائدة في 
الحياة العصرية بسلطنة عمان. ويجمع تطوير الواجهة البحرية 

في تصاميمها الفريدة بين مالمح الهندسة المعمارية العمانية 
األصيلة والتفسيرات الهندسية الحديثة المعاصرة، ليقّدم 
الرفاهية العملية ومساحات المعيشة الداخلية والخارجية 

الملِهمة وشبكات متكاملة من المساحات المفتوحة والحدائق 
والممرات ومسارات الدراجات. هناك حوالي 6,000 وحدة 

سكنية معاصرة تشكل مجتمعنا المزدهر، الذي بات يضم إلى 
اليوم أكثر من 19,000 شخص من 80 جنسية مختلفة.

مطاعم،
تسوق،
ترفيه



مرافق بمعاي�ي عالمية



حياة اجتماعية مثالية

حدائق خضراء 
مسار لركوب الدراجات حوض سباحةومنطقة لعب األطفال

حضانةومسارات للمشي

مسجد واجهة بحرية بطول ستة مركز المجتمع
كيلومترات

إقامة لك وألقاربك 
المباشرين من الدرجة األولى

ملعب جولف بـ 18 حفرة 
من تصميم جريج نورمان

مرسى بسعة 400 مرفأ 
للقوارب واليخوت

بالقرب من سبعة 80 متجرًا ومطعمًا
فنادق فاخرة

تملك حّر 100%



Disclaimer
All information, drawings and images used are for illustrative purposes only. 
The Developer reserves the right to make revisions and changes to all drawings, features and images.

مخطط الموقع
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مخططات الطوابق

المرحلة الثانية
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الطابق األولالطابق األرضي
 جميع المعلومات والرسومات والصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط.

يحتفظ المطور بحقه في إجراء المراجعات والتغي�يات على جميع الرسومات والممّيزات 
والصور وكل ما يتعلق بالمواد ووسائل الراحة واألبعاد وذلك من دون إشعار.

فيال CT05 شبة مستقلة
3 غــرف

فيال 3 غرف نوم

الطابق األرضي

الطابق األول

شرفة 

المجموع

مرت مربع

124.67

110.44

11.97

247.08

قدم مربع

1341.94

1188.77

128.84

2659.55



الطابق األولالطابق األرضي
 جميع المعلومات والرسومات والصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط.

يحتفظ المطور بحقه في إجراء المراجعات والتغي�يات على جميع الرسومات والممّيزات 
والصور وكل ما يتعلق بالمواد ووسائل الراحة واألبعاد وذلك من دون إشعار.
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فيال CT06A شبة مستقلة
4 غــرف

فيال 4 غرف نوم

الطابق األرضي

الطابق األول

شرفة 

المجموع

مرت مربع

151.34

134.95

17.06

303.35

قدم مربع

1629.01

1452.59

183.63

3265.23



الطابق األولالطابق األرضي
 جميع المعلومات والرسومات والصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط.

يحتفظ المطور بحقه في إجراء المراجعات والتغي�يات على جميع الرسومات والممّيزات 
والصور وكل ما يتعلق بالمواد ووسائل الراحة واألبعاد وذلك من دون إشعار.
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فيال CT07A مستقلة
4 غــرف

فيال 4 غرف نوم

الطابق األرضي

الطابق األول

شرفة 

المجموع

مرت مربع

189.16

143.39

24.36

356.91

قدم مربع

2036.10

1543.44

262.21

3841.75



 لمزيد من المعلومات عن فلل غدير، يرجى االتصال على
(77776 800) أو (4444 2453 968+)، أو تفّضل بزيارة 

almouj.com أو مركز المبيعات.

 أوقات العمل من األحد وحتى الخميس
10:00 صباحًا وحتى 6:00 مساًء

إخالء مسؤولية:
"جميع المعلومات والرسومات والصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط. يحتفظ المطور بحقه في إجراء المراجعات والتغييرات 

على جميع الرسومات والممّيزات والصور وكل ما يتعلق بالمواد ووسائل الراحة واألبعاد وذلك من دون إشعار. كل األبعاد الداخلية يتم 
قياسها حتى الحوائط الداخلية و/ أو العناصر الهيكلية مع استبعاد كل التشطيبات وقواعد البناء. يجب التنبيه إلى أن المساحة الحقيقية 

قد تختلف عما هو مبّين هنا وأن الرسومات الظاهرة تقريبية و لم يتم قياس أبعادها بدقة.

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

ممنوع منعًا باتًا."
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الموج مسقط هو مشروع مشرتك بني شركة ماجد الفطيم العقارية، التي ت�تخذ من دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة مقرًا لها، 
والشركة الُعمانية للتنمية السياحية )عمران( وشركة تنمية )الشركة الُعمانية لتنمية االست�ثمارات الوطنية(.

ت�أسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992 ، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوي�ر وإدارة مراكز التسوق، والمدن المت�كاملة 
ومنشآت التجزئة والرتفيه على مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من 

اإلنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغي�ي مفهوم التسّوق والرتفيه لتحقيق "أسعد 
اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤية ت�تجّسد عرب العديد من مراكز التسّوق الحديثة والمبت�كرة، تم افت�تاحها 
أواًل في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة، لت�توّسع بعدها عرب 15 سوقًا حول العالم ويعمل بها أكرث من 40 ألف موظف. وقد نالت 

المجموعة أعلى درجة است�ثمارية )BBB(للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط.

شركة ُعمران هي الذراع التنفيذي لحكومة السلطنة والمكلف 
بتنمية القطاع السياحي في سلطنة ُعمان، وتضطلع الشركة 

بتطوي�ر كربى المشاريع السياحية والرتاثية والحضرية 
والمشاريع متعددة االستخدامات في مختلف مناطق 

السلطنة.

تنمية )الشركة الُعمانية لتنمية االست�ثمارات 
الوطنية ش.م.ع.م( تمثل مصالح الشركاء الحكومي�ني 

االسرتاتيجي�ني في سلطنة ُعمان.


