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بقربه من  الموقع  أهمية  تبرز  السابعة، حيث  الخوض  بمنطقة  السيب  بوالية  يقع مشروع مسك 
السيدة  جامع  ومنطقة  قابوس  السلطان  وجامعة  سينتر  سيتي  ومسقط  التجاري  الخوض  سوق 

الجليلة ميزون بنت أحمد، وهي منطقة واعدة ونشطة تجاريًا.

يقع مسك وسط مفترق طرق حيوية، حيث يسهل الوصول من وإلى طريق مسقط السريع وشارع 
السلطان قابوس ودوار برج الصحوة. يتكون المشروع من ٢٩ وحدة سكنية وتجارية بمساحات مختلفة 

وبتشطيبات ذات جودة عالية إيطالية التصميم والصنع. 

The Misk project is located in As'seeb stste (Al-Khod 7), close to many important 
landmarks such as Al-Khod Commercial Market, Muscat City Center, Sultan 
Qaboos University and  Al-Sayeda Al-Jalila Mayzonn Bint Ahmed Mosque, in a 

promising and commercially active area.

Located in a lively crossroads, Misk is within easy reach of Muscat Highway, Sultan 
Qaboos Street and Al Sahwa Tower. The project consists of 29 residential and com-

mercial units with different sizes, and high quality Italian design and finishing.

موقع المشروع ومميزاته

www.wuja.com /



A

B

A80 M2

مجلس

غرفة نوم

غرفة نوم

مطبخ

حمام

حمام

مغسلة

3.2 × 5.3 M

4.0 × 3.0 M

4.0 × 3.1 M

3.0 × 2.6 M

1.8 × 1.8 M

1.6 × 1.8 M

0.1 × 0.2 M

نمـوذج

B92 M2

مجلس

غرفة نوم

غرفة نوم

مطبخ

حمام

حمام

حمام

4.0 × 4.6 M

3.2 × 4.7 M

3.2 × 4.1 M

2.8 × 2.5 M

1.8 × 1.6 M

1.8 × 1.6 M

2.0 × 1.6 M

نمـوذج



C

D

C90 M2

مجلس

غرفة نوم

غرفة نوم

مطبخ

حمام

حمام

4.0 × 4.6 M

3.2 × 4.7 M

3.2 × 4.1 M

2.8 × 2.5 M

1.8 × 1.8 M

2.0 × 1.6 M

نمـوذج

D80 M2

مجلس

غرفة نوم

غرفة نوم

مطبخ

حمام

حمام

مغسلة

3.2 × 5.3 M

4.0 × 3.0 M

4.0 × 3.1 M

3.0 × 2.6 M

1.8 × 1.8 M

1.6 × 1.8 M

0.1 × 0.2 M

نمـوذج



موقع مسك اإلستراتيجي

شارع السيدة ميزون

شارع السيدة ميزون

س
قابو

سلطان 
ة ال

إلى جامع

مجمع السيب
الصحي

5 دقجامعة السلطان قابوس

6 دق مسقط سيتي سنتر

6 دق

2 دق

طريق مسقط السريع

سوق الخوض التجاري

للتــــطــــويـــر الــعــقـــاري
Real Estate Developer

www.wujha.com
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Tell: 91888823 | 91888825 | 91888826, Fax: +968 24950446


