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حويل- شارع بن خلدون-مركز العثامن التجاري
برج B- مكتب

تلفون:
فاكس:

www.alsaltana.com :املوقع األلكرتوين
alsaltana@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

Facebook: Alsaltana Realestate
Twitter: Alsaltana

Instagram: Alsaltana

+ (965) 22 62 77 67  -  22 62 77 86
+ (965) 22 62 77 69

اإلدارة :
رئيس مجلس اإلدارة:

عبداهلل عيدروس آل حفيظ

نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام:
فيصل عبدالرزاق الفضلي

مدير إقليمي:
م. فضل عيدروس آل حفيظ

مدير التسويق:
أكرم القحطاني

مسئول عالقات عامة:
سمير محمد الشريفي

االدارة املالية:
فوزي حسانني

>  نبذة عن الشركة :
شــركة الســلطنة العقاريــة هــي شــركة كويتيــة  وتعتبــر مــن الشــركات الرائــدة فــي عالــم العقــار واالســتثمار علــى املســتوى العربــي 
حيــث أن الشــركة تقــدم كل ماهــو فريــد مــن نوعــه مــن طــرح أو أســلوب فكــر مميــز مــن مشــاريع مدروســة وذلــك مــن خــالل خبرتهــا 

فــي هــذا املجــال. 

>  نشأت الشركة : 
مــن أهــم مجــاالت الشــركة هــو التطويــر العقــاري مــن حيــث باعهــا الطويــل فــي هــذا املجــال والتســويق العقــاري )بيــع- شــراء 
العقــارات( و إدارة وتطويــر املشــاريع العقاريــة عــن طريــق إدارة متخصصــة بهــذا املجــال و أيضــًا تقــدم خدمــات البنــاء للعمــالء 

الراغبــن فــي تطويــر أراضيهــم عــن طريــق إشــراف ومتابعــة كاملــة حتــى اســتالم املفتــاح.

>  أهداف الشركة: 
تســعى شــركة الســلطنة العقاريــة لتقــدمي أفضــل فــرص االســتثمار العقــاري لتحقيــق أعلــى العوائــد االســتثمارية، و مــن خبرتهــا 

الكافيــة بهــذا املجــال تســعى جاهــدة إلــى كســب ثقــة عمالئهــا.

>  مشاريع الشركة :
حيــث تقــوم الشــركة بطــرح مجموعــة مــن املشــاريع املميــزة فــي مختلــف مناطــق ســلطنة عمــان، كمــا أنهــا تهــدف إلــى توســيع نطــاق 

عملهــا بالدخــول فــي مجــال االســتثمار فــي أســواق جديــدة فــي احمليــط العربــي والعاملــي.
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> مشــاريع ســكنية وجتاريــة وصناعيــة فــي مســقط. 
> مشــاريع ســكنية وجتاريــة وصناعيــة فــي صاللــة. 

> مشــاريع ســكنية وجتاريــة وصناعيــة فــي منطقــة الباطنــة. 
املنطقــة  فــي  وصناعيــة  وجتاريــة  ســكنية  مشــاريع   <

 . قية لشــر ا
> مشــروع االفراض

> مشــروع املنتــرب
> مشــروع لزق 

> مشــروع ســيق 
> مشــروع القبريــن

> بــرج األميــرة 1 
I مشــروع بوعيــد <
II مشــروع بوعيــد <

> بنايــة املــروة  1
> بنايــة املــروة  2

> بــرج األميــرة  2
> جوهــرة اخلطــة

> بنايــة املــروة 3
> مشــروع اراضــي الصومحــان

> بنايــة املــروة 4
> مشــروع جوهــرة مرمــرا

> بنايــة املــروة 5 
> فلــل االصالــة 1

> مجمــع الزهــراء الســكني
> فلــل االصالــة 2 
> فلــل العامــرات 
> فلــل النســيم 1 

)والية الســويق(. 
)واليــة املضيبــي(.

)واليــة املضيبــي(. 
)واليــة الكامل 
والوافي(. 
)واليــة املضيبــي(.

)مســقط -  العامــرات(. 
)واليــة املضيبــي(.
)واليــة املضيبــي(.
)صاللة(.
)صاللة(.
)الســيب – املعبيلــة(.
)حائــل – الســعودية(.
)صاللة(.
)بركاء(.
)صاللة(.
)تركيا(.

)صالله(. 
)صالله(.
)صالله(.

)صالله(. 
)مسقط(. 
)صالله(. 
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