
املوج مسقط

منطقة املرسى

جمان اثنان



استمتع 
  بأروع 

حلظات حياتك
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مســاكن فاخرة على إطاللة المحيط الواســع

بموقعها الفريد، وإطاللتها اآلسرة على مياه المحيط في قلب 

منطقة المرسى، صممت مساكن جمان اثنان على يد فريق من 

المعماريين الدوليين لوضع أفخم التفاصيل، واالهتمام بأدق 

عناصر الرفاهية والراحة للساكنين.

استمتع باحلياة
  يف منزلك الفاخر 

 يف جمان اثنان 

3

جمان اثنان



شفق فاخرة بغرفة 

واحدة أو غرفتين 

التملك الحر 

للمنزل

إقامة لك وألفراد 

عائلتك من الدرجة 

األولى

إطاللة على

ي   المرسى البحر

والممشى 

خيارات متنوعة

لتصاميم

الشقق

مخططات 

واسعة

نوافذ

بانورامية

شرفات ساحرة 

لجميع الشقق

مرافق بمواصفات 

عالمية

شقق    فاخرة
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خصوصية وأناقة

ية افق حصر مر

هنا الحياة التي تحلم بها.. هنا تستمع بالمعنى الحقيقي لنمط الحياة العصرية 

مع مجموعة من المرافق الحصرية للساكنين. 

استمتع
  بنمط احلياة 

الذي حتلم به 

وسائل الراحة

رواق خاص للواصلين بأعمدة مسقوفة  •

صالة خاصة على المدخل مع خدمة الكونسيرج  •

مواقف خاصة للسكان  •

مواقف خاصة للزوار  •

العائلة

غرف عائلية متعددة األغراض   •

ساحة لعب خارجية  •

أسلوب حياة

صاالت أنيقة خاصة بالساكنين  •

•        بركة سباحة ال متناهية تضاهي برك المنتجعات الفخمة 

ردهة مفتوحة أنيقة  •

صاالت رياضية للرجال والنساء بأحدث التجهزيات مع غرف خاصة للتبديل  •

غرف بخار  وساونا عصرية  •
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موقع مثالي 

ّية  بوابتــك للحياة العصر

مّتع 
  كل
حواسك

من موقعه المثالي في قلب منطقة المرسى النابضة 

بالحياة، ستجد مسكنك في جمان اثنان تجسيدًا حقيقيًا 

لمعنى الحياة العصرية على إطاللة المحيط الواسع. 

ففي "المرسى" أنت دائمًا على اطالع بأحدث الصيحات 

دون تكّلف، وفي "المرسى"تجد مكانك لالسترخاء 

واالستجمام كل يوم، وفيه تخلد أجمل الذكريات مع 

عائلتك وأصدقائك. 
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وجهة عالمية، صديقة للبيئة تضم 

400 مرفأ للقوارب واليخوت

الجوالت البحرية، استئجار القوارب، 

رحالت الغوص، صيد األسماك

والتزلج المائي وغيرها الكثير

عروض ترفيهية حّية لجميع العائلة

مع خيارات متنوعة لتناول الطعام 

فندق مسك من شذا، 

وفندق ريحان روتانا  

مقاهي ومطاعم عصرية

بإطالالت المحيط اآلسرة

مرسى الموج

ي الفنادقالمرسى بالزامركز الترفيه البحر

الممشى

10موقع مثالي 
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بموقعها الفريد، وإطاللتها اآلسرة على مياه المحيط في قلب 

منطقة المرسى التي تتمتع بوسائل الراحة ، تناول الطعام الثقافة

وخيارات التسوق من الطراز األول.

منتجع سانت

ريجس الموج

مسقط

فندق

كمبينسكي

فندق 

ريحان

 روتانا

فندق

مسك

 الموج

مرسى

 الموج

الموج

للجولف

الموج للجولف

مركز األعمال

جمان اثنان

مسجد

مركز

المجتمع

المخطط العام        منطقة المرسى              منطقة الشاطئ              منطقة الجولف                      منطقة غدير
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مخطط الموقع

A

B C
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خمطط أرضيات الشقق
  بغرفة واحدة
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Typical Floor Plan

غرفة نوم واحدة

A41  قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

79850المساحة الداخلية

15161مساحة الشرفة

941,011المساحة الكلية

1 1 1 1

مخطط األرضية النموذجي

جميع المخططات والروسومات واآلبعاد والصور المعروضة تستخدم لآلغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة بالمواد والمرافق واآلبعاد دون إشعار مسبق. تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/ العناصر الهيكلية، باستثناء 

تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات  الفعلية لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.
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جميع المخططات والروسومات واآلبعاد والصور المعروضة تستخدم لآلغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة بالمواد والمرافق واآلبعاد دون إشعار مسبق. تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/ العناصر الهيكلية، باستثناء 

تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات  الفعلية لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.

Typical Floor Plan

A42  قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

79850المساحة الداخلية

775مساحة الشرفة

86925المساحة الكلية

1 1 1 1

غرفة نوم واحدة

مخطط األرضية النموذجي
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جميع المخططات والروسومات واآلبعاد والصور المعروضة تستخدم لآلغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة بالمواد والمرافق واآلبعاد دون إشعار مسبق. تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/ العناصر الهيكلية، باستثناء 

تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات  الفعلية لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.

Typical Floor Plan

A43  قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

79850المساحة الداخلية

12129مساحة الشرفة

91979المساحة الكلية

1 1 1 1

غرفة نوم واحدة

مخطط األرضية النموذجي
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Typical Floor Plan

A44  قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

75807المساحة الداخلية

20215مساحة الشرفة

951,022المساحة الكلية

1 1 1 1

غرفة نوم واحدة

مخطط األرضية النموذجي

جميع المخططات والروسومات واآلبعاد والصور المعروضة تستخدم لآلغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة بالمواد والمرافق واآلبعاد دون إشعار مسبق. تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/ العناصر الهيكلية، باستثناء 

تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات  الفعلية لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.
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جميع المخططات والروسومات واآلبعاد والصور المعروضة تستخدم لآلغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة بالمواد والمرافق واآلبعاد دون إشعار مسبق. تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/ العناصر الهيكلية، باستثناء 

تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات  الفعلية لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.

Typical Floor Plan

A45  قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

79850المساحة الداخلية

12129مساحة الشرفة

91979المساحة الكلية

1 1 1 1

غرفة نوم واحدة

مخطط األرضية النموذجي
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خمطط أرضيات الشقق 
   بغرفتني نوم
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B41 قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

1231,324المساحة الداخلية

21226مساحة الشرفة

1441,550المساحة الكلية

2 2 1 1

غرفتين نوم

مخطط األرضية النموذجي

جميع المخططات والروسومات واآلبعاد والصور المعروضة تستخدم لآلغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة بالمواد والمرافق واآلبعاد دون إشعار مسبق. تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/ العناصر الهيكلية، باستثناء 

تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات  الفعلية لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.
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Typical Floor Plan

B42 قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

1221,313المساحة الداخلية

23247مساحة الشرفة

1451,560المساحة الكلية

2 2 1 1

غرفتين نوم

مخطط األرضية النموذجي

جميع المخططات والروسومات واآلبعاد والصور المعروضة تستخدم لآلغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة بالمواد والمرافق واآلبعاد دون إشعار مسبق. تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/ العناصر الهيكلية، باستثناء 

تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات  الفعلية لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.
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Typical Floor Plan

B43 قدم مربعمتر مربعنوع الوحدة

1191,280المساحة الداخلية

775مساحة الشرفة

1261,356المساحة الكلية

2 2 1 1

غرفتين نوم

مخطط األرضية النموذجي

جميع المخططات والروسومات واآلبعاد والصور المعروضة تستخدم لآلغراض التوضيحية فقط، وللمطور الحق في إجراء أي تعديالت على المخططات والمواصفات والصور المتعلقة بالمواد والمرافق واآلبعاد دون إشعار مسبق. تم حساب جميع القياسات من الجهة الداخلية للجدران/ العناصر الهيكلية، باستثناء 

تشطيبات الجدران والتفاوتات اإلنشائية. قد تتفاوت المساحات  الفعلية لكل وحدة عقارية، وقياسات المخططات ليست للمقايسة.
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ية يف معنــى الحياة الحضر إعــادة تعر

الحياة فــي أبهى حلتها

معيشة
  نابضة

باحلياة
إضافة إلى كل الخيارات والمرافق الخاصة بمنطقة 

المرسى حول مساكن جمان اثنان، يزخر الموج مسقط 

ى ملهمة مثل منطقة غدير، والجولف،  بمناطق أخر

والشاطئ، ولكل منها مزاياه وشخصيته الفريدة، وتقّدم 

مجتمعه أفضل المرافق الترفيهية، والثقافية، وخيارات 

التسوق وتناول الطعام. ليكون الموج مسقط بذلك رائدًا 

للوجهات العصرية الملهمة في السلطنة.
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منطقة غدير

معــًا ... تحلو الحياة

منطقة الجولف

ي حياتك. بــة تثر تجر

منطقة الشاطئ

جدد شــغفك بالحياة.

هنا جّنة وفضاء واسع لالسترخاء وتأمل الطبيعة،

وللحياة العائلية الرغيدة.

مركز المجتمع

 مسجد الموج مسقط، والحدائق الطبيعية اآلسرة.

الممشى

ًا  ممشى نابض بالحياة يضم أكثر من 80 خيار

للتسوق وتناول الطعام.

أحواض السباحة والحدائق

واحتك الخاصة لالسترخاء.

هنا عنوان بارز لنمط الحياة المتفرد، ووجهة ال مثيل

لها للترفيه واالستجمام.

الموج للجولف

ملعب مصمم على يد أسطورة الجولف جريج نورمان بعدد 

18 حفرة، ويضم كذلك أكاديمية الجولف ونادي الجولف.

ذائقة الطعام

ى متنوعة لتناول الطعام. خيارات رسمية وأخر

فعاليات دولية

نهائيات البطولة األوروبية للجولف، سلسلة كأس أمريكا 

الشراعي، سلسلة اإلكستريم الشراعية.

تقع منطقة الشاطئ بمساكنها الفارهة ومرافقها

األنيقة على طول شاطئ الموج، وتعانق المروج 

الخضراء لملعب الموج للجولف.  

شاطئ الموج

شاطئ طبيعي هادئ على طول 6 كلم.

فنادق 5 نجوم

فندق كيمبنسكي مسقط، ومنتجع سانت 

ريجيس الموج مسقط .
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ية مفهوم جديــد للحياة الحضر

الموج مسقط

احتفل باحلياة
  كل يوم

ُيعد الموج مسقط وجهة ال مثيل لها، فهو أعاد تعريف معنى الحياة الحضرية 

عدًا راقيًا من خالل مجموعة مميزة من العقارات 
ُ
في المنطقة وأعطاها ب

السكنية المطلة على المحيط، والفنادق التي تمزج بين الفخامة وأصالة 

الضيافة العمانية، باإلضافة إلى مجمعات األعمال الحديثة، والمساحات 

الخضراء ذات التصميم الرفيع الحائز على جوائز عديدة. 

  

لقد أعطى الموج مسقط شعورًا باأللفة واالنتماء لما يزيد عن 6000 مقيم من 

85 جنسية يشكلون مجتمعًا متنوعًا نابضًا بالحياة في قلب عاصمة ُعمان. 

كما تمنح منطقة المطاعم والمحالت التجارية المفعمة بالنشاط الفرصة 

للسكان والزوار على حد سواء لتجربة تشكيلة واسعة من األطباق المتنوعة 

في أجواء حيوية وإطاللة خالبة على المرسى. 

إن للموج مسقط طابعًا حصريًا خاصًا يشجع سكانه من العائالت واألفراد 

على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، وأن يعملوا بشكل أفضل واالستمتاع 

بأجواء مفعمة بالمغامرة والتشويق، حيث يستطيع السكان والزوار اإلقامة 

واالسترخاء في سبعة فنادق فاخرة، بما فيها ُفندَقي كمبينسكي وسانت 

ريجيس، أو تجربة االبحار في أكبر مرسى في ُعمان، أو اطالق روح المرح عند زيارة 

ملعب الجولف ذو 18 حفرة والذي يحتل مكانًا مرموقًا كأحد أفضل 100 ملعب 

جولف في العالم. 
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يقع مجتمع الموج مسقط في موقع مثالي يرتبط بسهولة مع أهم المواقع 

التجارية، والمدارس، والمستشفيات والمواقع الثقافية والسياحية. 

وفيما يلي بعض الخدمات القريبة من الموج:

10 دقائق إلى مسقط سيتي سنتر  

10 دقائق إلى مطار مسقط الدولي  

15 دقائق إلى مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض  

15 دقيقة إلى جامع السلطان قابوس األكبر  

15 دقيقة إلى مدرسة السلطان  

20 دقيقة إلى دار األوبرا السلطانية مسقط  

20 دقيقة إلى مستشفى جامعة السلطان قابوس  

وصول سهل

موقع مثالي

أقرب إىل كل شيء 
  يف قلب مسقط 

1

1

1

1

1

15

15

15

جمان اثنان

Al Khoudh

Rusayl

Knowledge Oasis
Muscat

Rusayl Industrial
Estate

Sultan Qaboos
University

مسقط
سيـــــتي

سنتر

شارع ١٨ نوفمبر

شارع السلطان قابوس السريع

مطار مسقط الدولي

جنوب
الموالح

مدينة العرفان

مركز ُعمان للمؤتمرات 
والمعارض 

طريق مسقط السريع

العذيبة

5 كم

10 كم

غال

مرتفعات
بوشر

 جامع السلطان
قابوس األكبر

ُعمان مول

26

جمان اثنان



أمان واطمئنان

ولغير الُعمانيين الراغبين في شراء منازلهم في جمان اثنان 

واالستقرار في السلطنة واالستمتاع بنمط الحياة الملهم والتنوع 

الفريد لطبيعة هذا البلد، يمكنهم االستفادة من ميزة اإلقامة 

الدائمة لهم وأفراد عائلتهم من الدرجة األولى. 

 

تتربع سلطنة ُعمان صدارة الكثير من التصنيفات العالمية في 

جوانب األمن واألمان، وبذلك تعتبر جوهرة الجزيرة العربية بما 

تحفل به من جمال طبيعي ساحر، وثراء ال مثيل له من التراث 

العريق والثقافة األصيلة. وللسلطنة خط ساحلي طويل ومتنوع 

التضاريس، وصحراء ذهبية المعة الرمال، وأودية تعج بأشكال 

الحياة بين أحضان الجبال، ومواقع تاريخية مدرجة ضمن التراث 

العالمي لليونيسكو، وأنماطًا معمارية فريدة، ومناظر طبيعية 

بديعة، وجميع هذا الثراء المنعش للحواس سيكون بالقرب من 

منزلك في جمان اثنان بالموج مسقط، موطنك الجديد في 

سلطنة ُعمان. 

سلطنة ُعمان

أهــــال وسهال بك
  يف موطنك

باجلزيرة العربية
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almouj.com

تواصل معنا 

لمزيد من المعلومات عن »جمان اثنان« اتصل بنا على الرقم

 77776 800 أو 24534444 968+،

 أو تفضل بزيارتنا في مركز المبيعات بمسقط.

يفتح مركز المبيعات من األحد إلى الخميس، الساعة 10 صباحًا 

ولغاية الساعة 6 مساًء. 

الموج مسقط هو مشروع 

مشترك بين شركة ماجد الفطيم 

العقارية من دولة اإلمارات العربية 

المتحدة والشركة العمانية

للتنمية السياحية )ُعمران( 

وشركة تنمية )الشركة العمانية 

لتنمية االستثمارات الوطنية(. 

ماجد الفطيم 

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992م، وأصبحت اليوم الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة 

مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق األوسط 

وأفريقيا وآسيا.

 

وانطلقت الشركة من رؤية رجل واحد لصناعة مفهوم جديد للتسوق والترفيه والتسلية، 

وسّطرت الشركة قصة نجاح ملهمة لسعيها نحو تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل 

يوم. ونمت الشركة منذ تأسيسها لتصبح واحدة من أكثر الشركات المرموقة ونجاحا في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، وبأعمال تجارية في 15 سوقًا عالمية، وبكوادر يصل عددها إلى 43000 

موظف، وبتصنيف ائتماني يعتبر ضمن أعلى التصنيفات )BBB( للشركات الخاصة في المنطقة.

 

عمران 

ُتعد ُعمران الذراع التنفيذي لحكومة سلطنة عمان لتطوير المشاريع السياحية والتراثية 

ى، وقد أنجزت الشركة حتى اآلن العديد من المشاريع والمناطق الحضرية الكبر

الرائدة للسلطنة.

 

تنمية 

ُتمثل الشركة العمانية لتنمية اإلستثمارات الوطنية المصالح اإلستراتيجية للمساهمين 

ي. الحكوميين في سلطنة عمان في مجالى التراث والتطوير الحضر

إن هذا الكتيب هو ملك لشركة الموج مسقط ش.م.ع.م )"الموج مسقط"( 

ويجب عدم نسخ محتوياته بأي شكل من األشكال بدون إذن خطي مسبق من 

الموج مسقط. يرجى االنتباه إلى أن االستخدام غير المصّرح به أو إعادة إنتاج أو 

عرض أو نشر هذا الكتيب هو أمر ممنوع منعًا باتًا.
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