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الجانب  من  مسقط  محافظة  نهاية  في  السيب  والية  تقع 
)والية  شمــاال  الباطنة  جنوب  محافظة  بعدها  وتبدأ  الشمالي 
وتطل  بدبد(،  )والية  الغرب  من  الداخلية  محافظة  وتبدأ  بركاء( 

والية السيب على بحــر عمــان .

والتــقدم  النهضة  معالــم  من  العديد  السيــب  والية  تضم 
والزراعي  واالجتماعي  والتعليمي  والتقني  الصناعي  والتطــور 
والنمو  والنهضة  الحضارة  صانع  قواعدها  أرسى  التي  والتجاري 
والتنمية إبنها البـــار جاللة السلطان قـــابوس بن سعيد المعظم 
ومستشفى  قـــابوس  السلطان  جامعة  مثل:   - اهلل  حفظـــه   -
الجـامعة والمستشفى العسكري ومطار مسقط الدولي واستاد 

السيب الرياضي والكثير من المعالم العمرانية.

الوالية عددا من المساجد والجوامع  الدينية تضم  الناحية  ومن 
الكبيرة التي تزدان بالنقوش والطراز المعماري اإلسالمي الجميل 
مثل جامع السيدة الجليلة ميزون بنت أحمد بالموالح ومسجد 
السلطان تيمور بن فيصل بالمعبيلة الجنوبيــة ومسجد الزلفى 
ومسجد السيـد طارق بن تيمور  وغيرها من المساجد المنتشرة 

بالوالية.   

نبذة عن والية السيب



م2،   400 اإلجماليــة  مساحتهــا  تبلغ  أرض  على  البــرج  تشييد  تم 
ويتكون برج األميرة 2 من )طابق أرضي + 8 طوابق مكررة + طابق 
األميرة 2 من 36 وحدة سكنية مختلفة  برج  يتكون  سطح( وكما 
إلى غرفتين  نوع غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه  التصاميم من 
يخدم  تجاري  محل   12 لـ  إضافة  مياه  ودورتين  ومطبخ  وصاله 
المنطقة ومصعدين سعة كل واحد منهم تصل إلى 8 أشخاص، 
ويضاهي البرج في خدماته ما تقدمه أرقى المشاريع العالمية من 
جودة المواد المستخدمة في البناء والتشطيبات الراقية جدًا. كما 

يتمتع البرج بأحدث نظم األمن والسالمة المعتمدة دوليًا  .

 تكسية األرضيات والمساحات الداخلية بالرخام والبورسلين.
 تنفيذ البنية التحتية وفقًا ألعلى المعايير العالمية.

 الواجهات الخارجية للبرج تم اختيارها من أفضل المواد.
 تجهيز المطابخ بتصميم عصري .

 إستخدام أنظمة اإلنذار المبكر واألمان والحريق .
 إستخدام أفضل التمديدات الصحية .

 تجهيز كافة الوحدات بالتكييف المركزي .
 تجهيز كل وحدة بنظام اإلنتركوم المصور .

 تجهيز الوحدات بـوصالت دش مركزي .
 نظام الحراسة على مدار الساعة .

 تشطيبات عالية الجودة .

يتمتع البــرج بتصاميــم معماريــة مبتكــرة ورائعــة جدا ممزوجــة 
بتصاميم  السكنيــة  الوحـدات  تنفـرد  حيث  إسالمية،  بتشكيالت 
متنوعة تم تنفيذها على مساحات رحبه تالئم كافة المتطلبـات 

واالستخدامات المتعددة كالسكن الخاص أو مكتب تجاري.

مميزات المشروع

المواصفات



TYPE A
Area 15.5 m2

TYPE B
Area 14.7 m2

TYPE C
Area 28.0 m2

TYPE D
Area 14.4 m2

TYPE E
Area 26.0 m2

TYPE F
Area 30.0 m2

GROUND FLOOR

TYPE ATYPE B TYPE A TYPE A TYPE B

TYPE CTYPE C

TYPE C

TYPE D

TYPE D TYPE E

TYPE F



TYPE A
Area 91.0 m2

TYPE B
Area 91.0 m2

TYPE C
Area 86.0 m2

TYPE D
Area 86.0 m2

UPPER FLOOR

TYPE ATYPE B

TYPE D TYPE C

From 1st Floor - 8th Floor



TYPE A
Area 57.0 m2

TYPE B
Area 57.0 m2

TYPE C
Area 73.0 m2

TYPE D
Area 73.0 m2

PAINT HOUSE

TYPE ATYPE B

TYPE D TYPE C



موقع المشروع
يقع مشروع برج األميرة  2 في محافظة مسقط بوالية السيب في قلب المنطقة 
السكنية التجارية الصناعية األكثر ازدهارا ونموًا والتي تتميز بموقع استراتيجي، 
وتكامل البنية األساسية في المنطقة يعد من أهم مميزات الموقع )كاالسواق 
الصناعية  والشركات  الحكومية،  والدوائر  والمستشفيات،  والمدارس،  التجارية، 
والتجارية (، هذا ويبعد البرج عن مركز العاصمة بحوالي 30 كيلو مترا، وأيضا عن 

المناطق الحيوية كاتالي: 
  20 كيلو مترا من المطار .

 30 كيلو مترا من المركز التجاري في روي .
  5  كيلو مترا من الشارع السريع الذي يربط مسقط بالباطنة .

 5 كيلو مترا عن شارع السلطان قابوس .
  25 كيلو مترا إلى منطقة الخوير )منطقة الوزارات وحي السفارات(.

 يبعد عن السوق المركزي بوالية السيب 10 كم . 
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