
موریا 

تـأسسـت شـركـة مـوریـا فـي عـام 2007 وتـمتلك سـجالً حـافـالً بـاإلنـجازات والـنجاحـات الـمتتالـیة عـلى مـدار 

10 أعـوام حـیث تـعد الشـركـة الـرائـدة  فـي تـطویـر أكـبر المشـروعـات السـیاحـیة والـترفیھـیة وأكـثرھـا تـنوعـاً فـي 

السلطنة. وقد ساھمت الشركة منذ ذلك الحین في في دفع عجلة التنمیة في عمان وتفخر الشركة بتوظیف 

 1100 شـخصاً مـن الـكوادر البشـرّیـة الـمؤھـلة فـي مـختلف المسـتویـات الـوظـیفّیة، فـضالً عـن تـعاونـھا الـمثمر 

مـع الـمئات مـن الـمؤسـسات المحـلّیة. كـما سـاھـم إلـتزامـھا الـمتواصـل تـجاه قـطاع السـیاحـة الـُعمانـّي بـضخّ 

اسـتثمارات إجـمالـّیة وصـلت إلـى 650 مـلیون دوالر أمـریـكّي، وافـتتاح 1000 غـرفـة فـندقـّیة مـن فـئة 

األربـعة والخـمسة نـجوم خـالل خـمسة أعـوام، واسـتضافـة أكـثر مـن 420000 لـیلة فـندقـیة خـالل عـام 

2017 وحده. 

 وتحـرص مـوریـا عـلى تشـیید الـمجتمعات الـعصرّیـة المسـتدامـة ذات الـكثافـة الـمنخفضة لتنسجـم مـع ثـقافـة 

السـلطنة وتـراثـھا الـعریـق وبـیئتھا الـطبیعّیة الـغنّیة. كـما تـساھـم مـشاریـعھا بـتمكین رّواد األعـمال، وجـذب 

المسـتثمریـن األجـانـب، وتـوفـیر وحـداٍت سـكنّیة فـاخـرة لـلمئات مـن الـساعـین لـالسـتمتاع بـبیئٍة ھـادئـة بـعیداً عـن 

صـخب الـمدیـنة عـلى طـول سـاحـل بحـر الـعرب. ویـقع ’ھـوانـا صـاللـة‘ أكـبر مجـّمٍع سـیاحـّي مـتكامـٍل وأكـثرھـا 

تـنّوعـاً فـي ُعـمان فـي مـدیـنة صـاللـة بـمحافـظة ظـفار أقـصى جـنوبـّي السـلطنة، ویـمتّد عـلى مـساحـة 13.6 

مـلیون مـتر مـربـع، حـیث یـضم بـین جـنباتـھ أربـعة فـنادق فخـمة، وعـقاراٍت بـنظام الـتملّك الحـّر، أول حـدیـقة 

مـائـیة مـن نـوعـھا بـالسـلطنة، والـعدیـد مـن الـمرافـق الـترفیھـّیة والـمطاعـم والـمقاھـي الـراقـیة. ویـبعد مشـروع جـبل 

سـیفة السـیاحـي، ثـانـي أكـبر مشـروٍع لشـركـة مـوریـا، مـدة 40 دقـیقة عـن مـسقط ویـضّم مـلعباً لـلجولـف بـ 9 

حـفر بـتوقـیع شـركـة ’ھـارادیـن جـولـف‘ وفـقاً لـمعایـیر بـي جـي إیـھ الـعالـمیة، حـیث تـتولّـى إدارتـھ شـركـة ’تـرون 

إنـترنـاشـیونـال‘ ذات الـسمعة الـعالـمّیة الـكبیرة. كـما أّن مـوریـا بـصدد تشـیید مشـروع سـیتي ووك مـسقط، والـذي 

سـیحتوي عـلى مجـّمع تـجاري نـابـٍض بـالـحیاة فـي قـلب الـعاصـمة إضـافـة إلـى مشـروع جـزیـرة الـسودة، قـبالـة 

سواحل ُمحافظة ظفار وعلى میاه الُمحیط الھندي. 

ھـذا، وتـمتلك شـركـة مـوریـا مـحفظة واسـعة مـن الـخبرات المحـلّیة والـعالـمّیة، وُتـمثل اسـتثماراً مشـتركـاً بـین 

شـركـة أوراسـكوم الـقابـضة لـلتنمیة والشـركـة الـُعمانـیة لـلتنمیة السـیاحـیة (ُعـمران). وتـبلغ حـصة أوراسـكوم 

70%، وتـمتاز بـأكـثر مـن 25 عـامـاً مـن الـخبرة والـمعرفـة الـمتفّردة فـي تـطویـر الـوجـھات والـقرى السـیاحـّیة 

الـممیزة فـي مـنطقتي الشـرق األوسـط وأوروبـا، بـما فـي ذلـك مشـروع ’الـجونـة‘ السـیاحـّي فـي مـصر، 

ومشـروع ’أنـدرمـات‘ فـي سـویسـرا، ومشـروع شـاطـئ لـوسـتیكا فـي الـجبل األسـود، وغـیرھـا الـكثیر. بـینما 

تـضطلع شـركـة ُعـمران، والـتي تـمتلك نسـبة 30% مـن مـوریـا، بـدوٍر ریـادّي مـن خـالل خـبراتـھا المحـلّیة 



واإلقـلیمّیة الـواسـعة فـي قـطاع الـتطویـر السـیاحـّي ومـساھـمتھا فـي جـھود السـلطنة نـحو تـنویـع مـصادر الـدخـل 

الـوطـنّي. وتـعمل مـوریـا بـشكٍل دؤوب عـلى اسـتقطاب االسـتثمارات الـعالـمیة ألوراسـكوم وشـبكٍة مـن الشـركـاء 

االسـتراتـیجیین لـلمساھـمة فـي نـمو قـطاع السـیاحـة فـي ُعـمان، حـیث وّثـقت تـعاونـھا مـع كـّل مـن إكـس دبـي 

سبارتن، وترون إنترناشیونال، وھارادین جولف، وشركة حسین فاضل وشركاه المحدودة، وغیرھم. 

وإنـطالقـاً مـن إدراكـھا ألھـمّیة قـطاع الـضیافـة عـلى المسـتویـات المحـلّیة واإلقـلیمّیة والـعالـمّیة، تـولـي مـوریـا 

اھـتمامـاً كـبیراً بـإیـجاد أنـماط حـیاة عـصرّیـة تـساھـم فـي دفـع عجـلة الـنمّو السـیاحـّي المسـتدام فـي مـحافـظة ظـفار. 

وقـد شھـد الـقطاع فـي الـمحافـظة نـمواً مـطرداً نـتیجة طـرح مـوریـا 1000 غـرفـة فـندقـّیة إضـافـّیة فـي مـدیـنة 

 ً صـاللـة خـالل األعـوام الخـمسة الـماضـیة، بـواقـع 40% فـي عـام 2016 وحـده. وقـد حـّققت الشـركـة نـجاحـا

إسـتثنائـّیاً ضـمن جـھودھـا لـتسویـق صـاللـة كـوجـھٍة سـیاحـّیٍة نشـطٍة عـلى مـدار الـعام عـبر تـوقـیع عـّدة اتـفاقـّیات 

لتسـییر رحـالت مـباشـرة مـن ألـمانـیا، وإیـطالـیا، وبـولـندا، وجـمھورّیـة التشـیك، بـمعّدل یـزیـد عـن 40000 

سـائـح فـي عـام 2017. كـما اسـتقطبت مـشاریـع الشـركـة عـدداً كـبیراً مـن االسـتثمارات األجـنبّیة الـتي زادت 

فـیھا نسـبة المسـتثمریـن غـیر الـُعمانـیین عـن 50% مـن أصـحاب ومـالك الـشقق والـوحـدات. ومـن خـالل تـبنيّ 

نـظاٍم مـالـّي راسـخ، تحـرص الشـركـة عـلى االلـتزام بـكافـة الـقوانـین واألنـظمة الـمالـّیة الـتي تـتماشـى مـع الـمعایـیر 

المصرفّیة السویسرّیة.    

رسـالـتنا: الـمساھـمة فـي تـنمیة االقـتصاد الـُعمانـّي عـبر إیـجاد الـقیمة الـمضافـة فـي قـطاعـات السـیاحـة والـعقارات 
والـقطاعـات الـترفیھـّیة، وتـمكین األفـراد والـمجتمعات المحـلّیة مـن خـالل تـوفـیر الـفرص الـوظـیفّیة الـمباشـرة 

وغیر المباشرة. 

رؤیـتنا: نـسعى لـتطویـر الـمجتمعات الـنابـضة بـالـحیاة ضـمن مـشاریـٍع راقـیٍة مـن شـأنـھا دفـع عجـلة نـمو السـیاحـة 
فـي مـختلف أرجـاء ُعـمان، مـع الحـرص عـلى إیـجاد تجـربـة مـثریـة ذات عـوائـد مسـتدامـة لـعمالئـنا وشـركـائـنا 

على حّد سواء. 

قیمنا: ’النزاھة‘، و’الطموح‘، و’االلتزام‘، و’روح المبادرة‘، و’اإللھام‘. 

  


