
جبل سیفة - أحد مشاریع موریا السیاحیة 

یـعّد جـبل سـیفة أحـد المجـّمعات السـیاحـیة الـمتكامـلة، حـیث یـتمّیز بـوحـداتـھ الـسكنیة والـمرافـق الـترفیھـیة 

الـمتنوعـة ومـرافـق الـضیافـة الـعصریـة. وقـد قـامـت شـركـة مـوریـا، الشـركـة الـُعمانـیة الـرائـدة فـي تـطویـر أكـبر 

المشـروعـات السـیاحـیة والـترفیھـیة وأكـثرھـا تـنوعـاً، بـتطویـر المشـروع لـیحتضن مـجتمعاً مـتعدد الـثقافـات 

ویعّبر عن ثقافة ُعمان النابضة بالحیاة.  

ویـضم جـبل سـیفة مجـموعـة مـتكامـلة مـن الـشقق الـمطلة عـلى البحـر ومـلعب الـجولـف والـفلل الـفاخـرة 

بـإطـالالت بحـریـة خـّالبـة بـنظام الـتملّك الحـر، ویـمكن شـراؤھـا أو تـأجـیرھـا بـأسـعار ُمـنافـسة. وتـتضمن  

 ً وحـدات بـحیرة الـجولـف الـسكنیة الحـدیـثة الـتي تـشّكل تجـمعاً سـكنیاً یـضم 14 مـبنًى و131 اسـتودیـو وشـققا

بـغرفـة وغـرفـتي نـوم بـاإلضـافـة إلـى شـقٍق عـلویـٍة. وقـد تـّم تـصمیمھا بـإطـالالٍت خـالبـة عـلى مـلعب الـجولـف ذي 

الـ 9 حـفر مـن تـصمیم شـركـة ’ھـارادیـن جـولـف‘ والـذي تـّم افـتتاحـھ مـؤخـراً. ویـتوقـع االنـتھاء مـن المشـروع فـي 

مـوعـده المحـدد بحـلول الـربـع الـرابـع مـن 2018. وأمـا الـمنطقة الـسكنیة الجـدیـدة ’جـبل سـیفة ھـایـتس‘ قھـي تـمتد 

عـلى مـساحـة 365000 مـتراً مـربـعاً، وسـتضم مجـموعـة مـن الـشقق بـإطـالالت جـمیلة عـلى البحـر ومـلعب 

الـجولـف. وعـند االنـتھاء مـن جـمیع مـراحـل مشـروع ’جـبل سـیفة ھـایـتس‘، فـسوف یسـتمتع مـالـكو الـمنازل 

بـالـعدیـد مـن الـمرافـق الـتي تـشمل مـساراً للجـري وآخـر لـلدراجـات الـھوائـیة، وصـالـة ریـاضـیة، وحـوض سـباحـةٍ 

خاص، وحدیقة للتأمل، وغیرھا من المرافق األخرى. 

ویـترّبـع الـمرسـى الـداخـلي الـخاص فـي قـلب المشـروع، وھـو وجـھة مـثالـیة لـمالـكي الـیخوت والـقاطـنین 

الـباحـثین عـن االسـترخـاء فـي فـندق سـیفاوي بـوتـیك مـن فـئة األربـعة نـجوم أو الـمطاعـم والـمحال الـتجاریـة 

الـراقـیة. ویـوفـر الـمرسـى الحـدیـث مجـموعـة مـن الـمرافـق الـترفیھـّیة ذات المسـتوى الـعالـمي والـتي صـممت 

إلرضـاء كـافـة األذواق. وتـتضمن األنشـطة الـمتنّوعـة تجـربـة الـغوص السـتكشاف الـكنوز البحـریـة فـي ُعـمان، 

والریاضات المائیة، وحدیقة مائیة عائمة رائعة. 

وتـقوم مـوریـا بـإضـافـة الـمزیـد مـن الـمرافـق الجـدیـدة عـلى مـدار الـعام حسـب الخـطة الـرئیسـیة لـتطویـر ھـذا 

المجـمع السـیاحـي الـمتكامـل. وتـضم تـلك الـمرافـق ’ذي بـانـك بـیتش كـلوب‘، مـرفـق الـضیافـة الـعصري الجـدیـد 

بـإطـاللـتھ الـرائـعة عـلى حـوض سـباحـة المـتناھـي بـمساحـة 500 مـتراً مـربـعاً عـلى أطـراف مـرسـى جـبل سـیفة، 

والـذي یـقدم مـشاھـداً بـانـورامـیة لبحـرُعـمان وسـفوح جـبال الحجـر ومـرسـى وشـاطـئ جـبل سـیفة. كـما یـنضم إلـیھ 



مـطعم سـكاي الونـج، والـذي یـوفـر قـاعـة طـعام رئیسـیة لـلعائـالت، وردھـة فـي الـھواء الـطلق عـلى السـطح، 

ویقّدم تشكیلة واسعة من المأكوالت المتوسطیّة الشھیّة.   

وقـد وفـر جـبل سـیفة لـلمسافـریـن الـذیـن یـفّضلون قـضاء لـیلة مـمتعة والـنوم وسـط الـطبیعة الجـمیلة ’مـخیم غـیكو 

سـیفة‘ لـتلبیة كـافـة احـتیاجـاتـھم. وقـد أصـبح الـمخیم وجـھة مـثالـیة لـلباحـثین عـن الـمغامـرة فـي ُعـمان بـفضل 

خدماتھ الممّیزة وخیامھ الحدیثة التي تشرف على البحر. 

إن مشـروع جـبل سـیفة، الـذى یـبعد مـدة 40 دقـیقة عـن مـسقط، یـتطوّر بـشكٍل مسـتمر لـلقاطـنین والـزوار، 

ویـمتاز بـسھولـة الـوصـول إلـیھ بـالسـیارة، أو الـتاكسـي الـمائـي، أو الـقوارب والـیخوت الـخاصـة. فـسواء كـنتم 

مـمن یـفضلون سـلوك الـمسارات الـمتعّرجـة عـبر الـجبال، أو االسـتمتاع بـالـمیاه الـفیروزیـة اآلسـرة، فـلیس 

ھناك مثیل لجبل سیفة، حیث ستجدون في استقبالكم تجربة مذھلة تعكس الحیاة كما یجب أن تكون! 

-انتھى- 

   


