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WELCOME TO

GHOROOB
مرحبـــــــا  الــى

غـــــروب



INTRODUCTION TO نبذة عن

ELODEA إلوديـــــــا
An Elodea blends with nature and adds to the 
environment around it, making it stronger and more 
attractive. As a developer of premium real estate, 
Elodea by Al Khalili Group adds to Oman’s natural 
skyline and creates a harmonious relationship with 
the land.

Offering unique designs to a growing market of 
informed buyers, Elodea offers more than just homes.

Established by Al Khalili to develop signature real 
estate projects, Elodea is supported by a strong 
financial backbone that is leveraged to offer buyers 
financing structures unmatched in the current market.

إلوديا هي نباتات تعيش في بيئة نابضة بالحياة وتحافظ على بقائها
من خالل اإلكتفاء الذاتي. إلوديا تضفي جماال للبيئة التي تعيش فيها

في حين أنها ال تسلب هذه البيئة ايًا من جمالها، لذلك فهي نبتة
تعكس المبادئ التي يثق بها الناس.

 
إلوديا هي هوية تسويقية مبتكرة تطرح مشاريع عقارية متميزة في

سوق ناشئ من المشترين الذين يبحثون عن ما هو جديد ومشوق
في مجال االستثمار العقاري الناجح.

 
إلوديا تسعى لتفوق التوقعات من خالل تقديم مشاريع عقارية

ذات جودة عالية ومواقع مذهلة بمفهوم حصري تتيح لمالكها
المعيشة الفارهة التي يحلمون بها. إلوديا من مجموعة الخليلي

تطور مشاريع عقارية متفردة ضمن قاعدة مالية قوية تتيح
للمشترين هيكلة دفع غير مسبوقة.



THE DEVELOPER

AL KHALILI GROUP
History : 1970’s

Al Khalili Group began its journey to the top as a 
modest business in the early 70’s. It is a family owned 
business founded by HE Salim Bin Hilal Al Khalili. It 
started as small trading supplying building materials.

Over the decade it has grown as one of the leading 
multi-faceted infrastructure company with an essential 
role in the economy. In 1996 Chairman Qais Bin Salim 
Al Khalili took over the Group’s leadership, propelled 
the company into a new era.

Leadership : 1996

With the leadership of Chairman Qais bin Salim Al 
Khalili there was a rapid increase in annual turn-over 
in just a decade and diverse workforce with a high 
percentage of omanization as he believes in the Omani 
cadres and in training, developing, and encouraging 
their abilities.

نبذه : ١٩٧٠

مجموعة الخليلي ابتدأت رحلتلها نحو النجاح بخطى ثابتة في أوائل
هالل  بن  سالم  الشيخ  معالي  أسسها  شركة  هي  السبعينات. 

الخليلي. بدأت كمركز تجاري في توريد مواد البناء. 

رائدة  مجموعة  لتصبح  تطورت  نمت  الماضية  العقود  مدى  على 
تمارس أنشطة متعددة األعمال بالبنية االساسية. وفي عام ١٩٩٦ 
والده  من  المجموعه  قيادة  الخليلي  سالم  بن  قيس  الشيخ  تولى 

مما دفع الشركة إلى عهد جديد. 

القيادة : ١٩٩٦

الخليلي   سالم  بن  قيس   / اإلدارة  مجلس  رئيس  قيادة  بفضل 
في  سريعه  وزيادة  كبير  تطور  تحقيق  من  المجموعة  تمكنت 
بالكفائة  منه  ايمانًا  التعمين  من  عالية  نسبة  وتتحقيق  عائداتها 

العمانية وتدريبهم ورفع قدراتهم. 

المطور العقــاري

مجموعة الخليلي



EXCLUSIVE AGENT الوكيل الحصري

TIBIAAN PROPERTIES تبيــان للعقارات
Tibiaan is a one-stop destination for professional real 
estate services. With roots which are traced back 
to 2002, it was established with a vision to provide 
customers assistance through the entire gamut of 
real estate services spanning from searching for new 
properties to property registrations and more.

Guided by a two-fold philosophy, Tibiaan Properties 
aims to simplify the world of property investment to 
clients and maintain transparency at all times. This 
has won it recognition as one of Oman’s most reliable 
real estate service providers.

In a short span of time, it has managed to open 
up the realty market in Oman to international 
investors, and has successfully managed services 
ranging from business relations for residential and 
commercial properties to property management, 
project marketing solutions, market studies, and a full 
integrated development management house.

تصنف تبيان للعقارات كمحطة واحدة للخدمات العقارية المحترفة. 
إلى تاريخ تأسيسها في عام 2٠٠2 م , حيث تتمثل  و يمتد جذورها 
المحترفة  العقارية  الخدمات  جميع  تقديم  في  الشركة  رؤية 
إلى  وصوال  جديدة  عقارات  عن  البحث  مهمه  من  بدءاً  لعمالئها 
إجراءات التسجيل العقاري وغيرها من الخدمات العقارية المتنوعة.

للعمالء  العقاري  االستثمار  عالم  تسهيل  في  فلسفتنا  تكمن 
بدوره  وذلك  به،  نقوم  ما  جميع  في  بالشفافية  يتسم  نهج  واتباع 
العقارية  الخدمات  ساهم في جعلنا الشركة األكثر ثقة في تقديم 

في سلطنة عمان.

فتح  من  الزمن  من  قصيرة  فترة  خالل  للعقارات  تبيان  وتمكنت 
أبوابها في السوق العقاري في عمان للمستثمرين الدوليين، وإدارة 
السكنية  للعقارات  التجارية  العالقات  من  بدءاً  بنجاح  خدماتها 
والتجارية وصواًل إلى إدارة األوصول و األمالك العقارية، وحلول تسويق 
التطوير  لمشاريع  متكاملة  وإدارة  السوق،  ودراسات  المشاريع، 

العقاري.



PRESENTING

GHOROOB
Sitting on its own throne and admiring the land 
around it, this development sits proud in a 
landscape that watches the sun rise in the east 
and set in the west.

لكم م  نقد

غــــروب
بالجمال  محاطًا  الطبيعة  عرش  على  الغروب  مشروع  يتربع 
على  متفردة  بإطاللة  حوله  من  الخالبة  بالمناظر  وفخوراً 

شروق الشمس من الشرق وغروبها خلف التالل من الغرب.





GHOROOB

14 UNITS

مـــوقــــــــع

AT A GLANCE غـــــروب
Al Muna, Bausher; close to the Expressway, 
Muscat International Airport, world-class golf 
courses, shopping malls and facilities.

منطقة المنى في بوشر بالقرب من طريق مسقط السريع 
بمواصفات  الجولف  ومسطحات  الدولي  مسقط  ومطار 

عالمية والمجمعات التجارية وخدمات متنوعة.

3  وحدات غربية

4  وحدات مجتمعية

2  وحدات بحوض سباحة

4  وحدات مطلة على الشارع

1  وحدة حصرية

نادي غال للجولف

مستشفى مسقط

طريق مسقط السريع

3 SUNSET VILLAS

4 COMMUNITY VILLAS

2 POOL VILLAS

4 ROAD VILLAS

1 EXCLUSIVE VILLA

14 وحــــــدة

LAND AREA
5011

SQM



A strong feel of belonging has been designed 
into every element of Ghuroob’s fabric; giving 
it a warm and welcoming community feel for 
residents. 

Those with families will appreciate the public 
spaces that fit the ergonomics of the layout whilst 
smaller families will enjoy the private spaces 
created within each property’s outdoor areas.

A REPRESENTATION OF

COMMUNITY
على  االنتماء  مفهوم  إلضفاء  الغروب  مشروع  تصميم  تم 
الدفئ  التفاصل ليقدم لكم المشروع نسج فريد من  جميع 

والرحابة ضمن إطار مجتمعي لكل السكان.

صممت  مشتركة  بمساحات  االستمتاع  للعوائل  سيتسنى 
المساحات  تقدم  حين  في  فرد.  لكل  عملية  بيئة  لتقدم 
الخارجية لكل وحدة الخصوصية للعوائل االصغر لالستمتاع 

بمحيط عائلي فريد.

تجسيد لمفهوم

المجـــــتمع





Inspired by the sun and the mountains, Ghoroob 
is a vibrant oasis for families who appreciate the 
calming qualities of nature whilst being close to 
the amenities of a modern city. 

The compound is a blend of modern, 
contemporary urban themes that draws from 
earth tones and angular regularity that is set in 
one of Muscat’s up and coming neighbourhoods. 

الغروب  مشروع  تصميم  تم  والتالل،  الشمس  من  بإيحاء 
سكينة  الى  تتوق  التي  للعوائل  بالحياة  نابضة  واحة  ليكون 

الطبيعة والتواجد في موقع عصري محاط بالخدمات.

في  والمعاصرة  الحداثة  بين  عصري  دمج  المشروع  يشكل 
وتجانس  األرض  نغم  من  مستوحى  حضاري  تصميم  نمط 

التضاريس في واحد من أكثر أحياء مسقط المرتقبة.

GHOROOB

VILLAS

وحـــــدات

غــروب



SIMPLIFIED

FINANCE
Ghoroob is a lifestyle concept backed by the Al 
Khalili Group, one of the most established, stable 
and trusted groups of companies in Oman.

Enabling their strong financial footing, the group 
is in a position to offer a unique financing structure 
to reflect buyers’ economic environment.

This is realized by reversing the standard financing 
model whereby the group, through their real 
estate division, Elodea, offers buyers the option 
of a 20% down-payment prior to construction 
commencing as opposed to the standard 80%.

With a combination of a trusted and proven 
developer, prime location and a realistic purchase 
plan, Ghuroob will quickly become a prime 
address.

تبسيط لمفهــوم

التمـــويل
مجموعة  من  الحياة  لنمط  مفهوم  هو  الغروب  مشروع 
في  وثقًة  رسوخًا  األسماء  اكثر  من  واحداً  تعد  التي  الخليلي 

السلطنة.

بتوظيف اإلمكانيات المالية القوية للمجموعة، نتيح الفرصة 
تناسب  فريدة  تمويل  هيكلة  من  لإلستفادة  للمشترين 

خططهم المالية في الشراء.

يقف هذا النظام التمويلي على مبدأ عكس التمويل التقليدي 
كدفعة  فقط   ٪2٠ بدفع  للمشترين  الفرصة  اتاحة  طريق  عن 
مقدمة قبل بدأ البناء بداًل من دفع ٨٠٪ في النظام التقليدي 

للتمويل.

المميز  والموقع  والمصداقية  الثقة  من  خليط  على  استناداً 
وخطة شراء عملية، سيكون مشروع الغروب معلمًا حصريًا 

متميزاً.





GHOROOB غــــروب

MASTERPLAN مخطط المشروع
Floor plans for each property have been designed 
to maximise space to give open-plan living 
spaces with tranquil areas for rest and relaxation. 

Efficient interiors and landscaped outdoors give 
each home its own characteristics for you to 
make your own. 

Early buyers will have the additional freedom of 
being able to add their own personality to reflect 
unique personal taste.

All villas come with two or three full-size parking 
spaces.

من  استفادة  اقصى  لتحقيق  وحدة  كل  مخطط  تصميم  تم 
والسكينة  المفتوحة  المساحات  توفر  مراعاة  مع  المساحة 

لكل افراد العائلة.

الخارجية  المدروسة والمساحات  الداخلية  تضفي المساحات 
المشجرة شخصية فريدة لكل وحدة لتناسب ذوقك.

بما  التصميم  تخصيص  حرية  األوائل  للمشترين  سيتاح 
يتناسب مع أذواقهم وشخصياتهم.

تحتوي جميع الوحدات على موقفين او ثالث مواقف للسيارات.

SUNSET VILLA (SV)

COMMUNITY VILLA (CV)

POOL VILLA (PV)

ROAD VILLA (RV) 

EXCLUSIVE VILLA (EV)

وحدات غربية

وحدة حصرية

وحدات مطلة على الشارع

وحدات مجتمعية

وحدات بحوض سباحة

(SV)

(CV)

(PV)

(RV)

(EV)





GROUND FLOOR LAYOUT

UNIT PLAN
EXCLUSIVE VILLA (EV)

مخطط الوحدات
الوحدة الحصرية

Ground Floor

First Floor

Penthouse

Total Area

321.00 m2

292.00 m2

138.00 m2

751.00 m2

الطابق األرضي

الطابق األول

طابق السطح

إجمالي المساحة

FIRST FLOOR LAYOUT PENTHOUSE FLOOR LAYOUT

638 دورات مـيـــاهمــــجــلــــــــسغرف نوم + غرفة عاملة
MIDROOM+BEDROOMLIVINGROOMBATHROOM

الــطــــابق األرضـــيالــطــــابق األولســـطح الــمـنــزل

مساحة األرض
PLOT AREA682m2



GROUND FLOOR LAYOUT FIRST FLOOR LAYOUT PENTHOUSE FLOOR LAYOUT

Ground Floor

First Floor

Penthouse

Total Area

156.00 m2

156.00 m2

123.00 m2

435.00 m2

الطابق األرضي

الطابق األول

طابق السطح

إجمالي المساحة

517 397m2دورات مـيـــاهمــــجــلــــــــسغرف نوم + غرفة عاملة
مساحة األرض

MIDROOM+BEDROOMLIVINGROOMBATHROOMPLOT AREA

UNIT PLAN
SUNSET VILLA (SV)

مخطط الوحدات
الوحدات الغربية

الــطــــابق األرضـــيالــطــــابق األولســـطح الــمـنــزل

396m2SV(1)SV(2-3)



GROUND FLOOR LAYOUT FIRST FLOOR LAYOUT PENTHOUSE FLOOR LAYOUT

Ground Floor

First Floor

Penthouse

Total Area

127.00 m2

123.00 m2

80.00 m2

330.00 m2

الطابق األرضي

الطابق األول

طابق السطح

إجمالي المساحة

416 دورات مـيـــاهمــــجــلــــــــسغرف نوم + غرفة عاملة
MIDROOM+BEDROOMLIVINGROOMBATHROOM

UNIT PLAN
COMMUNITY VILLA (CV)

مخطط الوحدات
الوحدات المجتمعية

الــطــــابق األرضـــيالــطــــابق األولســـطح الــمـنــزل

252m2
مساحة األرض
PLOT AREA243m2CV(1-2-3)CV(4)



Ground Floor

First Floor

Penthouse

Total Area

127.00 m2

123.00 m2

80.00 m2

330.00 m2

الطابق األرضي

الطابق األول

طابق السطح

إجمالي المساحة

416 دورات مـيـــاهمــــجــلــــــــسغرف نوم + غرفة عاملة
MIDROOM+BEDROOMLIVINGROOMBATHROOM

UNIT PLAN
POOL VILLA (PV)

مخطط الوحدات
الوحدات بحوض سباحة 

GROUND FLOOR LAYOUT FIRST FLOOR LAYOUT PENTHOUSE FLOOR LAYOUT
الــطــــابق األرضـــيالــطــــابق األولســـطح الــمـنــزل

392m2
مساحة األرض
PLOT AREA399m2PV(1)PV(2)



Ground Floor

First Floor

Penthouse

Total Area

127.00 m2

123.00 m2

80.00 m2

330.00 m2

الطابق األرضي

الطابق األول

طابق السطح

إجمالي المساحة

416 دورات مـيـــاهمــــجــلــــــــسغرف نوم + غرفة عاملة
MIDROOM+BEDROOMLIVINGROOMBATHROOM

UNIT PLAN
ROAD VILLA (RV)

مخطط الوحدات
الوحدات المطلة على الشارع 

GROUND FLOOR LAYOUT FIRST FLOOR LAYOUT PENTHOUSE FLOOR LAYOUT
الــطــــابق األرضـــيالــطــــابق األولســـطح الــمـنــزل

247m2248m2255m2
مساحة األرض
PLOT AREA246m2RV(1)RV(2)RV(3)RV(4)



DEVELOPERELODEA إيلوديـــــاالمطــــّور CONSULTANTAGENT الوكــــيلاالستشـــــاري




