حياة عصرية ُمطلقة
على الواجهة البحرية
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متعوا أنفسكم في عالم من الجمال
على الواجهة البحرية لمرسى عالمي المستوى
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جمان واحد – الموج مسقط
يستمر الموج مسقط في التطور بوصفه وجهة رائدة في الحياة
العصرية بسلطنة عمان .ويجمع تطوير الواجهة البحرية في تصاميمها
الفريدة بين مالمح الهندسة المعمارية العمانية األصيلة والتفسيرات
ليقدم الرفاهية العملية ومساحات
الهندسية الحديثة المعاصرة،
ّ
الملهمة وشبكات متكاملة من
المعيشة الداخلية والخارجية
ِ
المساحات المفتوحة والحدائق والممرات ومسارات الدراجات .هناك
حوالي  6,000وحدة سكنية معاصرة تشكل مجتمعنا المزدهر ،الذي
بات يضم إلى اليوم أكثر من  8,000شخص من  80جنسية مختلفة.
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جمان واحد – الحياة العصرية
المطلقة على الواجهة البحرية
ُ
ملموسا
واقعا
أصبحت
ً
ً
بمرورك عبر المدخل الكبير ذي النوافير الخارجية
الجميلة ،ووصولك إلى الردهة الفسيحة ذات
الديكورات األنيقة ،ستدرك أن “جمان واحد” قد جرى
تصميمها من أجل أن تبدأ حياة جديدة.
تقع الشقق على الواجهة البحرية لمرسى الموج الرائع،
هي مجهزة بالعديد من وسائل الراحة الحصرية:
•حدائق مائية
•مسابح مواجهة للمرسى
•مسبح لالستجمام بمنصات وسطية
•صالة رياضية مجهزة بالكامل
•غرف ساونا وبخار
•ردهة للقراءة
•غرفة ألعاب/غرفة متعددة األغراض
بوسعكم االختيار من بين شقق بغرفة نوم واحدة أو
غرفتين أو ثالث غرف ،يتمتع العديد منها بإطالالت
خالبة على المرسى .جميعها متاحة لتطلعوا عليها
وتنتقلوا للسكن فيها على الفور.
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الوجهة المثالية لنمط الحياة العصرية

إقامة للمالك وألقاربه
المباشرين من الدرجة األولى

أكثر من  20جائزة دولية

مقاهي ومطاعم عالمية
متنوعة

ملعب جولف بـ  18حفرة
من تصميم جريج نورمان

واجهة بحرية بطول ستة
كيلومترات

رياضات مائية وأنشطة
غوص وإبحار

مرسى بسعة  400مرفأ
للقوارب واليخوت

 31كم مسار لركوب
الدراجات وللمشي

حدائق خضراء ومناطق
لممارسة التمارين الرياضية

سكان من أكثر من 80
جنسية

بالقرب من سبعة
فنادق فاخرة

 80متجراً ومطعماً

 %100تملك حر
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مرافق وخدمات ال تضاهى
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ملعب جولف من تصميم جريج نورمان

الحي األرقى على الواجهة البحرية

أوال في
ملعب للجولف المصنف ً
سلطنة ُعمان ،من تصميم جريج نورمان
تنسجم خطوط ملعب الموج مسقط مع
ليقدم
الخطوط الطبيعية لساحل البحر،
ّ
لالعبين الهواة والمحترفين لعبة غولف
ويحتل ملعب
ّ
والتحدي.
مفعمة بالمتعة
ّ
الموج للجولف المرتبة الثانية على قائمة
“جولف دايجست” للعام  2019ألفضل
عشرة مالعب للغولف في الشرق
األوسط ،وهو ملعب حائز على جوائز
عدة ،ويمتاز بجمال التصميم الذي يثير
ّ
إعجاب العبي الجولف.
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ومحالت التنظيف الجاف للمالبس ،والسوبر
فيقدم تجربة رائعة للتسوق
أما الممشى
ّ
ماركت ،والصيدلية ،والبصريات وفحص النظر بالليزر،
واالستمتاع بنمط حياة اجتماعية ال مثيل لها،
ومركز لطب األسنان ،ومركز طبي ،وصالة رياضية
ُيلبي احتياجات سكان الموج وزوارها من السياح
ومركز للياقة ،ومركز للموسيقى للكبار واألطفال،
وغيرهم .يشتمل الممشى على مجموعة محلية
وصالونات للتجميل وتصفيف الشعر ،وجميعها في
وعالمية متنوعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر
الخدمة والمتاجر المتخصصة التي يجد فيها السكان مكان واحد يسهل الوصول إليه.
والزوار مختلف احتياجاتهم التي تتضمن :البنوك

مخططات
الشقق السكنية بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثالث غرف
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غرفة نوم واحدة | A18

1

2

1
م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

100

1,076

مساحة الشرفة

15

161

115

1,237

المساحة الكلية

من الطابق األرضي إلى الطابق الخامس
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غرفة نوم واحدة | A16 / A17 / A19

1

2

1
م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

97

1,044

مساحة الشرفة

7

75

104

1,119

المساحة الكلية

من الطابق األرضي إلى الطابق الخامس
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غرفة نوم واحدة | A20

1

م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

125

1,345

مساحة الشرفة

19

204

144

1,549

المساحة الكلية

الطابق األرضي

11

2

1

1

غرفة نوم واحدة | A21
* d e r o r ri m s i n al p r o o l f t i n u s i h t
s n o i ta c o l e m o s ni

1

م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

70

753

مساحة الشرفة

15

161

المساحة الكلية

85

914

الطابق األرضي

12

1

1

1

غرفة نوم واحدة | A22
*this unit floor plan is mirrored
in some locations

1

م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

70

753

مساحة الشرفة

12

129

المساحة الكلية

82

882

الطابق األرضي
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1
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غرفتا نوم | B31 / B32

2

3

1
م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

149

1,603

مساحة الشرفة

9

96

158

1,699

المساحة الكلية

من الطابق األول إلى الطابق الخامس
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غرفتا نوم | B33 / B35
*this unit floor plan is mirrored
in some locations

2

3

1
م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

144

1,549

مساحة الشرفة

6

65

المساحة الكلية

150

1,614

من الطابق األرضي إلى الطابق الخامس
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غرفتا نوم | B36

*this unit floor plan is mirrored
in some locations

2

م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

164

1764

مساحة الشرفة

79

850

المساحة الكلية

243

2614

الطابق األرضي

16

3

1

2

غرفتا نوم | B37

*this unit floor plan is mirrored
in some locations

2

م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

164

1764

مساحة الشرفة

16

172

المساحة الكلية

180

1936

الطابق األول

17

3

1

2

ثالث غرف نوم | C03

3

4

1
م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

234

2,518

مساحة الشرفة

16

172

المساحة الكلية

250

2,690

من الطابق الثاني إلى الطابق الرابع
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بنتهاوس من طابقين | E01

5

3

6

م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

392

4,218

مساحة الشرفة

61

656

المساحة الكلية

453

4,874

الطابقين الخامس والسادس

19

3

بنتهاوس من طابقين | E02

5

3

6

م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

413

4,444

مساحة الشرفة

83

893

المساحة الكلية

496

5,337

الطابقين الخامس والسادس

20
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أربع غرف نوم | D01

4

5

م ت ر م رب ع

ق دم م رب ع ة

مساحة الشقة

365

3,927

مساحة الشرفة

410

4,412

المساحة الكلية

775

8,339

طابق شقق البنتهاوس

21

2
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لمزيد من المعلومات عن جمان واحد ،يرجى االتصال على
تفضل بزيارة
) (800 77776أو ) ،(+968 2453 4444أو ّ
 almouj.comأو مركز المبيعات.
أوقات العمل من األحد وحتى الخميس
مساء
 10:00صباحاً وحتى 6:00
ً
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الموج مسقط هو مشروع مشترك بين شركة ماجد الفطيم العقارية ،التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها،
العمانية لتنمية االستثمارات الوطنية).
العمانية للتنمية السياحية (عمران) وشركة تنمية (الشركة ُ
والشركة ُ

تأسست شركة “ماجد الفطيم” عام  ،1992وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ،والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة
والترفيه على مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا .وتحفل قصة نجاح “ماجد الفطيم” بالعديد من اإلنجازات ،التي جاءت نتيجة رؤية أسسها
التسوق والترفيه لتحقيق “أسعد اللحظات لكل الناس ،كل يوم” .وقد بدأت مالمح تلك الرؤية
السيد ماجد الفطيم ،الذي حلم بتغيير مفهوم
ّ
لتتوسع بعدها عبر  15سوقاً حول
أوال في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
تتجسد عبر العديد من مراكز
ّ
ّ
ّ
التسوق الحديثة والمبتكرة ،تم افتتاحها ً
العالم ويعمل بها أكثر من  40ألف موظف .وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية ()BBBللمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط.

شركة ُعمران هي الذراع التنفيذي لحكومة السلطنة والمكلف
بتنمية القطاع السياحي في سلطنة ُعمان ،وتضطلع الشركة
بتطوير كبرى المشاريع السياحية والتراثية والحضرية والمشاريع
متعددة االستخدامات في مختلف مناطق السلطنة.

العمانية لتنمية االستثمارات الوطنية ش.م.ع.م)
تنمية (الشركة ُ
تمثل مصالح الشركاء الحكوميين االستراتيجيين في سلطنة ُعمان.

إخالء مسؤولية
والمميزات والصور وكل ما يتعلق بالمواد ووسائل الراحة واألبعاد وذلك من دون إشعار .كل األبعاد الداخلية يتم قياسها حتى الحوائط
“جميع المعلومات والرسومات والصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط .يحتفظ المطور بحقه في إجراء المراجعات والتغييرات على جميع الرسومات
ّ
مبين هنا وأن الرسومات الظاهرة تقريبية و لم يتم قياس أبعادها بدقة.
الداخلية و /أو العناصر الهيكلية مع استبعاد كل التشطيبات وقواعد البناء .يجب التنبيه إلى أن المساحة الحقيقية قد تختلف عما هو ّ
المصرح به أو إعادة إنتاج أو عرض أو نشر هذا الكتيب هو أمر ممنوع منعاً باتاً ”.
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
ّ
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