
Areej Residential Complex



AFFORDABLE
 LUXURY



Established by end of 2008, the National Mass Housing was founded 
by a number of committed stakeholders including government 
pension funds, GCC organizations and business owners. Enriching 
the local market and communities, the closed joint stock company 
has harnessed all capabilities to develop contemporary affordable 
residential projects. According to accurate and tailored plans and 
deep insight, the National Mass Housing contributes to the national 
development plans under the inspiration and vision of His Majesty 
Sultan Qaboos bin Said.

National Mass Housing
ــاهمين  ــن المس ــة م ــدة صلب ــا قاع ــام ٢٠٠٨ وتدعمه ــر ع ــت أواخ ــكنية تأسس ــات الس ــة للمجمع الوطني
ــار  ــي وكب ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــات م ــة ومؤسس ــد الحكومي ــق التقاع ــن صنادي ــة م المكون
رجــال ا�عمــال، وتســخر الشــركة جميــع إمكانياتهــا �ثــراء المجتمــع مــن خــالل دراســة الســوق العقــاري 
والطلــب المتزايــد علــى الحلــول ا�ســكانية المالئمــة وتطويــر مجمعــات ســكنية متكاملــة ومعاصــرة 
ــ¦  ــز دوم ــع التركي ــع م ــرائح المجتم ــف ش ــاول مختل ــي متن ــون ف ــة لتك ــعار مدروس ــع بأس ــا للبي وطرحه
علــى الجــودة وتقديــم مشــاريع عقاريــة تحمــل كل عوامــل النجــاح يتــم إعدادهــا وتنفيذهــا وفق خطة 
مدروســة ورؤيــة عميقــة تستشــرف إحتياجــات الســوق وتتــالءم مــع الخطــط التنمويــة والتوجهــات 
الرئيســية للحكومــة الرشــيدة وتجســد مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مســيرة التنميــة الشــاملة التــي 

ــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم حفظــه اº ورعــاه. يقودهــا موالن

الوطنية  للمجمعات السكنية



Real images



An ideal place for a perfect life

For its distinct feature, the project makes the dream of many people 
to have a residential unit with an increasing investment value, come 
true.

Having an Ideal feature, the project is a quality addition to the real 
estate sector in the Sultanate and shall be a mile stone due to its 
unique mixture of originality and modernity.

Areej In Brief
لمواصفاتــه المميــزة ســيمكن الكثيريــن مــن تحقيــق حلمهــم بامتــالك وحــدة 
ــرا  ــر ونظ ــوم  خ ــن ي ــتثمارية م ــه  ا�س ــد قيمت ــد تتزاي ــروع رائ ــي مش ــكنية ف س
لتوفــره علــى كل مواصفــات المشــروع المثالــي فهــو ســيقدم إضافــة نوعيــة 
للقطــاع العقــاري بالســلطنة و ســيكون عالمــة فارقــة فالقطــاع يمــزج بيــن 
ا¡صالــة و المعاصــرة بتــوازن و ابــداع ممــا يجعلــه قيمــة مضافــة للقطــاع 

العقــاري بالســلطنة.

أريج في سطور



One of the main features of  Areej villas- to name but a few- is the 
strategic location which gives the whole project more uniqueness 
and the investment value. It is located near the German University of 
Technology and Sandan Industerial Park in Halban. It is 20-minutes 
drive from Muscat International Airport, 15-minuts drive from Muscat 
City Centre and 10-minuts drive from Al Seeb market. 

Location
يتميــز مشــروع أريــج للفــل الســكنية بموقــع اســتراتيجي متميزفهــو يقــع فــي 
حلبــان بالقــرب مــن مدينــة ســندان الصناعيــة و بالقــرب مــن الجامعــة ا لمانيــة 
ــقط  ــار مس ــن مط ــط ع ــة فق ــد ٢٠ دقيق ــريع و يبع ــقط الس ــارع مس ــى ش و عل
ــيب  ــوق الس ــن س ــق ع ــقط و ١٠ دقائ ــنتر مس ــيتي س ــن س ــة ع ــي و ١٥ دقيق الدول
وهــذا مــا يجعــل الوصــول اليــه ســهال و بعيــدا عــن االزدحــام ممــا يمنــح مالكيــه 

الطمأنينــة و الراحــة.

المـوقــع

Areej Complex
مجمـع أريــج

Near Sandan Industerial Park
قـــرب مــدينة سنـــدان الصناعية

Near German University
قـــرب الجامعة ا�لمانية

20 minutes Muscat Airport
٢٠ دقيقة مطار مسقط

15 minuts City Centre
١٥ دقيقة عن سيتي سنتر 

10 minuts Al Seeb market
١٠ دقائق عن سوق السيب
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Unique design combines 
originality and modernity

Areej Project consist of:

•  ١٣٨ فيال.
• حي تجاري متكامل.

• موقفين للسيارات لكل فيال.
• مسجد.

• نادي صحي.
• أنظمة متطورة لمن و المراقبة.

• اضاءة قوية للمرات.
• أرضيات من الجرانيت و البورسلين

       الفاخر للمداخل .

• حراسة على مدار الساعة.
• مدخل خاص للمجمع مستقل.

• حديقة ألعاب لطفال.
• حمام سباحة.

• مساحة خضراء صديقة للبيئة.
• مساحات فلل واسعة.

• تصميم عصري على طراز شرقي.
• خزان مياه مركزي للمجمع.

يحتوي المشروع على:

•  138 Residential units .

•  Commercial Area.

•  Two Parkings for each villa.

•  Mosque.

•  Spa.

•  Advanced security system.

•  Smart lighting for corridors.

•  Corridors.

•  24/7 Security.

•  Separate enterence.

•  Kids’ zone and park.

•  Swimming pool.

•  Eco-friend green areas.

•  Oriental concept based
     modern design.

•  Central water tank



The interior design has been equipped with the latest 
technologies to ensure the highest level of comfort and safety.

•  Procelain and granite flooring.

•  Europe style kithchen with in-built cabinets

•  Heat and soundproof double windows(UPVC)

•  Spacious bedrooms

Most prominent advantage of villas:

يحتــوي التصميــم الداخلــي للفلــل علــى أحــدث وســائل الراحــة و ال�مــان 
و كذلــك وســائل ا�تصــال مــن االنترنــت و خطــوط هاتــف و كهربــاء موزعــة 

بشــكل مناســب علــى النحــو التالــي:

• أرضيات من الجرانيت و البورسالين
• خزائن حائطية مع مطابخ أوروبية

• نوافذ ذات طبقتين عازلة للحرارة و الصوت
• غرف نوم بمساحة واسعة

أبرز مزايا الفلل السكنية:

Nature-blessed 
haven of calmness





Installment through one of the local banks, which the
company has signed an agreement with them.

Unlimited facilities for buying
التقسيط عن طريق إحدى البنوك المحلية التي قامت

الشركة بتوقيع إتفاقية معها.

تسهيالت إمتالك الفلل السكنية



ثالث غرف إضافية

غرفة رئيسية مرفقة بدورة مياه و غرفة المالبس 
وشرفة خارجية

دورتين مياه

Three more bedrooms

Master bedroom with the toilet, dressing room
and balcony

Two toilets

• First floor الطابع ا�ول

مجلس مرفق بدورة مياه

صالة عائلية مرفقة بدورة مياه

مطبخ

غرفة طعام

غرفة للعاملة
مرفقة بدورة مياه

مخزن

Guest majlis with the
powder room

Family lounge with the 
powder room

Kitchen

Dinig room

Maid’s room with the toilet

Store Room

Ground Floor Plan الطابع ا�رضي



AFFORDABLE LUXURY



National Mass Housing SAOC

Muscat Grand Mall, Third Floor

Bulding No. 6 Office No. 302

Muscat, Sultanate of Oman

Tel.   +968 9728 6285   |    9596 9800   |    www.nmassh.com
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