
Move in to a modern
community retail concept.
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INTRODUCING Q’.
AND PRESENTING

Q’CENTRO.
Q’ is a new retail concept from AQAR – a subsidiary of Al Khonji 

Holding LLC. A unique retailing idea, Q’ aims to be a preferred 

shopping, dining and entertainment experience for businesses 

and consumers across Oman.

Q’Centro is the first offering under the Q’ banner. Targeted at 

families, Q’Centro aims to become the neighbourhood shopping 

centre, strategically located in upcoming residential areas with 

high potential for growth. 

Q’Centro retail arenas will meet the everyday shopping needs 

of the residents in the community, in a convenient and modern 

retail format.



مقدمة عن كيو 
وكيوسنترو

“كيو” هي ذاك المفهوم الجديد لعالم التجزئة من شركة عقار - العالمة 

التجارية الفرعية من الخنجي القابضة ش.م.م. إذ تسعى هذه الفكرة 

المنقطعة النظير لكي تصبح التجربة المفضلة لرواد التسوق والمطاعم 

ومراكز الترفيه من رجال األعمال والمستهلكين على السواء في جميع 

أنحاء عمان.

أما “كيوسنترو” فهي أول عالمة من عالمات كيو التجارية، وقد أطلقت على 

مركز التسوق الذي سيعمل على استقطاب كافة العائالت المجاورة بفضل 

موقعه االستراتيجي في قلب المناطق السكنية القادمة والواعدة.  

كما ستعمل ساحات المحالت التجارية في كيوسنترو على تلبية كافة 

االحتياجات اليومية لقاطني المجمع السكني على نحو مريح وعصري. 



يقع أول مركز كيوسنترو في مجمع الرمال 1 السكني، وهو يمتاز بموقعه 

االستراتيجي في منطقة بوشر التي تعتبر المنطقة السكنية األسرع نموًا في 

مسقط، أي يمكن لتجار التجزئة في كيوسنترو االستفادة من هذا النمو على 

نحو كبير.

كما يتسم المركز بسهولة الوصول إليه من الطرق الرئيسية لشارع مدينة 

السلطان قابوس والطرق السريعة لمدينة مسقط.

موقع واعد 
وامتياز رائد



EMERGING LOCATION,
FIRST-MOVER 
ADVANTAGE.

The first Q’Centro is in the Rimal 1 residential complex, 

strategically located at Boshar - the fastest-growing residential 

area in Muscat. Retailers at Q’Centro can expect to benefit from 

the exciting growth ahead. 

Q’Centro is easily accessible from the major arterial roads of 

Sultan Qaboos Street and Muscat Expressway.
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YOUNG, AFFLUENT AND
CAPTIVE SHOPPERS.

Rimal 1 is a fully sold-out, mixed use residential building occupied 

by middle to upper middle-income families. Its sister development 

Rimal 2 is also currently under progress. This captive audience of 

young, upwardly mobile families in Rimal and nearby areas offers 

retailers excellent growth prospects.

The population in the primary target area is also expected to 

grow at a rate of 18% per annum over the next decade and total 

6,200 residents by 2017 & 24,000 by 2025.



استهداف المتسوقين من 
الشباب األثرياء 

لقد تم بيع مبنى رمال 1 السكني بالكامل، وهو يضم عائالت من ذوي الدخل 

المتوسط إلى العالي. كما يتم حاليًا إنشاء مجمع مماثل له وهو رمال 2، 

حيث يستهدف مركز التسوق كاًل من طبقتي الشباب والعائالت التي ستنتقل 

للعيش في الرمال والمناطق المجاورة مما سيفتح أمام تجار التجزئة آفاقًا 

كبيرة لالزدهار والنمو.

ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان المنطقة الرئيسية أيضًا بنسبة 18% سنويًا 

على مدى العشر السنوات القادمة ليصبح إجمالي القاطنين 6,200 شخصًا 

في عام 2017، و 24,000 شخصًا بحلول عام 2025.



يتسم كيوسنترو بتنوع مدروس لمحالت التجزئة، فقد صمم بدقة ال 

متناهية ليجسد ذاك الهدف المرجو منه، حيث تم اختيار المحالت بعناية 

فائقة لتلبية االحتياجات اليومية للسكان على نحو مريح وعصري.

تشمل المخططات المقترحة سوبر ماركت، مطاعم، مقاهي، محالت أزياء 

للنساء واألطفال، صالونات للسيدات، صالون حالقة للرجال، محل لبيع 

الزهور، بنك، صيدلية، مغسلة للمالبس، محل لالتصاالت ومنطقة ألعاب

ويمكن للقاطنين أيضًا التطلع إلى برنامج إيجاري مغري على أساس الدخل.

تنوع مدروس 
لمحالت التجزئة مع 
برنامج إيجاري رائع



WELL-PLANNED RETAIL 
MIX, ATTRACTIVE 

LEASING PLAN.
Q’Centro features a judicious mix of retail outlets, 

meticulously planned out to reflect the projected demand. 

The outlets are carefully chosen to meet the daily needs of 

residents in a convenient and modern format.

The proposed plans include a convenience store, restaurants, 

cafes, fashion outlets, men’s hair salon, florist, bank, 

pharmacy, laundry, telecom and a play zone etc.

Potential tenants can also look forward to an attractive 

leasing plan.











Q’CENTRO –
UNMATCHED
ADVANTAGES

• Gross leasing area (GLA) of Rimal 1 is 3,500 sq.mt. & 4,000 sq.mt. 

as further extension as Rimal 2

• Outlets available from 20sq.mt.

• Located in the fast-growing area of Boshar

• Ground floor of Rimal 1 (with 242 residential units and further 

extension Rimal II with 156 residences)

• Projected population in target area 6,200 by 2017 and 24,000 

by 2025 

• Outdoor terrace at the rear of building for dining and relaxation

• Intuitively designed floor plan to guide footfall around the 

retail area

• Attractive leasing plan

• Developed by AQAR – a subsidiary of Al Khonji Holding LLC

• Exclusive parking for retail segment.



كيوسنترو – 
امتيازات ال تضاهى

تبلغ المساحة اإلجمالية المتاحة لإليجار في الرمال 1 ) 3,500 مترًا مربعًا(   •

كما تتوفر مساحة 4,000 مترًا مربعًا كملحق إضافي لمجمع الرمال 2

تتوفر المحالت بمساحة تبدأ من 20 مترًا مربعًا  •

يقع المركز في المنطقة األكثر نموًا في بوشر  •

يقع في الطابق األرضي لمبنى رمال 1 تضم 242 وحدة سكنية وملحق   •

إضافي لمجمع الرمال 2 تضم 156 وحدة سكنية

عدد السكان المتوقع في المنطقة المستهدفة 6,200 في عام 2017 و   •

24,000 بحلول عام 2025

تّراس خارجي خلف المبنى لتناول الطعام واالستجمام  •

مخطط أرضي مصمم بإتقان إلرشاد المتسوقين في جميع أنحاء منطقة  •

المحالت التجارية

برنامج إيجاري ممتاز  •

تم تطويره من قبل عقار – إحدى شركات الخنجي القابضة ش.م.م.  •

مواقف خاصة للسيارات في قسم المحالت التجارية  •



الصورة الواقعية



ACTUAL VIEW













ABOUT
AQAR, which is the Arabic word for real estate, was created in 2010 as the new 

name and identity of one of Muscat’s longest established real estate companies, 

Al Khonji Real Estate & Development L.L.C.

AQAR is a subsidiary of Al Khonji Holding L.L.C. and operates as a specialised real estate 

developer committed to the creation of exciting and highly innovative residential and 

commercial developments which are designed to meet the modern lifestyle of today – 

especially amongst younger families, professionals and home owners.

Leasing Enquiries

AlKhonji Real Estate & Development (Mall Division): +968 94171000, +968 24693300, +968 2469 7797 

info@aqar-om.com | www.aqar-om.com/qcentro | Leasing Area: From 20 sq.mt.

Q’CENTRO ADDRESS

Building 1/708, Way No : 5509, Block No : 225, Boshar, Muscat.

CORPORATE OFFICE

Building No : 1212, Way No : 2710, Qurum 29, PO Box 213, Muscat PC 100.

Tel : +968 2469 7797, +968 2469 3300 I info@aqar-om.com I www.aqar-om.com

Disclaimers :
The layout details, amenities and facilities mentioned / shown are subject to changes / relocation within the composite development / are subject to modification, 
amendment, changes and revocable, without any notice, at the discretion of the Developer. Any location plans given are only indicative in nature and may not 
depict actual locations. 



تم إطالق اسم عقار في عام 2010 على شركة الخنجي للتطوير العقاري 

ش.م.م. التي تعتبر من أعرق الشركات العقارية في مسقط.  وتمثل عقار 

إحدى العالمات الفرعية لشركة الخنجي القابضة ش.م.م.

إذ تعمل كمطور عقاري متخصص في إنشاء المشاريع العقارية السكنية 

والتجارية المبتكرة والمصممة لتلبية متطلبات الحياة العصرية، السيما 

تلك التي تعيشها العائالت الشابة والمحترفة ومالك المنازل.

لالستفسارا عن اإليجار

شركة الخنجي للتطوير العقاري ش.م.م. )قسم المراكز التجارية(: 94171000 968+، 24693300 968+, 

info@aqar-om.com | www.aqar-om.com/qcentro +968 24697797

مساحة اإليجار تبدأ من 20 مترًا مربعًا

عنوان كيوسنترو

بناية 1/708، سكة رقم: 5509، مجمع رقم: 225، بوشر، مسقط

مكتب الشركة:
بناية رقم : 1212، سكة رقم: 2710، القرم 29، ص.ب: 213، مسقط، الرمز البريدي: 100 

 www.aqar-om.co I m info@aqar-om.com I +968 24693300 ،+968 24697797 :هاتف

إخالء مسؤولية:
تخضع تفاصيل المخطط والوسائل الخدمية والمرافق المذكورة أو المعروضة للتغيير أو االنتقال ضمن المبنى المركب/ تخضع للتعديل 

والتنقيح والتغيير واإللغاء دون أي إشعار وفقًا للتقدير المطلق لشركة التطوير. وتقدم أي مخططات عن الموقع للداللة على طبيعته وقد ال 
تكون الصورة الفعلية للمواقع.

لمحة عن عقار


