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Introduction
Situated in Qurum Heights, Dahlia by Badr is immersed in a thriving area that provides you with
endless opportunities to establish yourself in the rapidly expanding neighbourhood.
Created to reflect a contemporary lifestyle, Dahlia by Badr provides families with a modern
space to live, work and socialize.
Within the proximity of Oman’s most vital commercial hubs, Dahlia by Badr is within walking
distance of the beach, a natural park and a multitude of amenities. It blends nature and lifestyle
with modern convenience.
Dahlia by Badr is overseen by one of the most respected developers in Oman with a reputation
for high-end developments that focus on quality and value. This project is ideal for investors and
those seeking a contemporary home.
Representing a unique opportunity for investors, Dahlia by Badr will become the central focus of
Al Qurum area as it develops and progresses into the future.
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تعريف بالمشروع
من موقعه على مرتفعات القرم ،يطل مشروع داليا من بدر على منطقة مزدهرة تشتهر بالفرص الكثيرة لتكوين
بيئتكم الخاصة في هذه المنطقة السريعة النمو.
ويأتي مشروع داليا بتصميم خاص إلظهار نمط الحياة العصرية ،ويقدم للعائالت المكان األمثل لالستمتاع بالحياة،
والعمل والحياة االجتماعية.
وعلى مقربة من مشروع داليا توجد أشهر المراكز التجارية في السلطنة ،وهو على مسافة قريبة من الشاطئ
والحديقة الطبيعية والكثير من الميزات األخرى ،حيث يمكن الدمج بين الطبيعة ونمط الحياة مع أحدث مزايا الحياة
المعاصرة.
ويقوم باإلشراف على مشروع داليا واحدة من أكبر شركات التطوير بالسلطنة ،والتي تتمتع بشهرة عالية في مجال
المشاريع الراقية التي تركز على القيمة والجودة العالية،
مشروع داليا هو من الفرص الفريدة بالنسبة للمستثمرين بالنظر إلى أنه سيتحول إلى مركز نشط في منطقة القرم
مع النمو والتطور بالمستقبل.
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معلومات عن بدر
 وهي من الشركات الرائدة،تقوم شركة بدر للتنمية بتطوير مشروع داليا
 وتشتهر، سلطنة عمان-  ومقرها مسقط، في مجال التطوير العقاري
، وفلل، وبيوت،بتطوير مشاريع راقية تشتمل على بنايات سكنية
. وتنتشر مشاريعها في مختلف أنحاء السلطنة،ومستودعات
وقد تمكنت شركة بدر من اكتساب سمعة قوية في مجال المشاريع
 وقد تحققت هذه النتيجة من خالل العمل بطريقة تعاونية مع،الناجحة
جميع المستفيدين والتواصل الوثيق معهم ليمكن تلبية احتياجات
.السوق
 تمكنت الشركة من تحقيق،ومع خبرة ألكثر من خمسة عشر سنة
 والتشطيبات، والجودة،شهرة دولية بفضل التركيز على التفاصيل الدقيقة
.الراقية والتي تمكنت من جذب المستثمرين لالستفادة من هذه الفرص

About Badr
Dahlia is being created by Badr Development, a leading
real estate and industrial developer based in Oman, known
for creating high-end apartments, townhouses, villas, and
warehouse spaces throughout the country.
Badr has earned a reputation for creating successful
projects. This has been through working collaboratively and
communicating closely with stakeholders in order to meet
the needs of each market.
With over fifteen years of experience, Badr developments
are known internationally for their attention to detail, quality,
and finishes making it highly sought after as investment
opportunities.
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LOCATION MAP
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Overview of Al Qurum Why Invest?
Dahlia by Badr offers ownership for Omanis and GCC
citizens, making it the perfect opportunity for both locals
looking for a new home and GCC citizens searching for
investment or a second home.
Al Qurum is one of most developed areas of Oman’s capital,
Muscat. It is located close to several beaches, a natural
park and a thriving commercial hub.
It is walking distance from Ras Al Hamra, one of Muscat’s
most affluent areas. It is adjacent to pristine beaches,
a scenic natural park and countless restaurants. This
gives Dahlia by Badr the perfect location where all family
members can truly have an enjoyable lifestyle.
Residents of Dahlia by Badr will enjoy spectacular scenery,
contemporary edgy apartments including modern facilities
and private parking space. These stunning apartments are
located in an area that links with everything that embodies
a modern Oman.
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نظرة شاملة على منطقة القرم  /فرص االستثمار
يقدم مشروع داليا من بدر ميزة الملكية للمواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،وبالتالي
فإن هذا المشروع هو الفرصة األمثل للمواطنين الباحثين عن بيوت جديدة ،وأيض ًا الخليجيين الباحثين عن االستثمار
أو تأثيث بيت ثاني.
تعتبر منطقة القرم من أكثر المناطق تطورا ً في العاصمة العمانية مسقط .وتقع هذه المنطقة بالقرب من عدة
شواطئ وحديقة طبيعية ومراكز تجارية نشطة.
وهي على مسافة قريبة مشي ًا على األقدام من رأس الحمرا ،وهي من أشهر المناطق في مسقط ،ومجاورة لشواطئ
خالبة وحديقة طبيعية رائعة والعديد من المطاعم العالمية .وبهذا يكون مشروع داليا من بدر قد حقق الموقع
المثالي حيث يمكن لجميع أفراد العائلة االستمتاع بنمط حياة رائع.
ويمكن للساكنين في مشروع داليا االستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة ،وشقق حديثة وعصرية تحتوي على جميع
التسهيالت الحديثة ومواقف للسيارات .وهذه الشقق الرائعة موجودة في منطقة تعتبر نقطة التقاء ألحدث ما توفره
الحياة العصرية في السلطنة.
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Overview of Projects & Facilities
Dahlia by Badr consists of one-bedroom, two-bedroom and three-bedroom apartments. Many
of the apartments feature a maid’s room. These spacious apartments surround a picturesque,
serene courtyard with a swimming pool.
Created with high-quality, contemporary features, Dahlia by Badr is situated next to a thriving
commercial area. Positioned on an elevated plot overlooking Sayh Al Maleh road; effervescence
and vibrancy are abundant in the development.
		
Dahlia by Badr provides residents and investors with a singular opportunity to establish themselves
in one of the most vibrant areas of the country.
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نظرة عامة على المشروع والتسهيالت
يتكون مشروع داليا من بدر من شقق من غرفة واحدة أو غرفتين أو ثالث غرف ،وكثير من هذه الشقق تحتوي على
غرفة للخدم .وتطل هذه الشقق الواسعة على حديقة داخلية وبركة سباحة.
تم تصميم المشروع على أساس أعلى مواصفات الجودة والميزات العصرية ،وهو مجاور لمنطقة تجارية نشطة،
فوق أرض مرتفعة تطل على شارع سيح المالح ،وتتوفر بالمشروع الكثير من الميزات الجذابة.
يقدم مشروع داليا للمواطنين والمستثمرين فرصة فريدة لتكوين أنفسهم في واحدة من أنشط المناطق التجارية
في السلطنة.
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Project Renders

Bedroom

Living Room
الصور ولدت عن طريق الكمبيوتر و هي ارشادية فقط

Computer generated images are indicative only
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صور المشروع

Kitchen

Master Bathroom
الصور ولدت عن طريق الكمبيوتر و هي ارشادية فقط

Computer generated images are indicative only
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Corridor

Swimming Pool
الصور ولدت عن طريق الكمبيوتر و هي ارشادية فقط

Computer generated images are indicative only
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Typical Floor Plans

A1
غرفة نوم :

1

إجمالي المساحة في المتر المربع 88 :متر مربع

1

Bedrooms:

88 sq.m

Total Area in sq. meter:

A2
غرفة نوم :

2

إجمالي المساحة في المتر المربع 106 :متر مربع

15

2

Bedrooms:

106 sq.m

Total Area in sq. meter:

A3
غرفة نوم :

3

إجمالي المساحة في المتر المربع 137.5 :متر مربع

3
137.5 sq.m

Bedrooms:
Total Area in sq. meter:

B1
غرفة نوم :

1

إجمالي المساحة في المتر المربع 79 :متر مربع

1
79 sq.m

Bedrooms:
Total Area in sq. meter:
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B2
غرفة نوم :

2

إجمالي المساحة في المتر المربع 115 :متر مربع

2
115 sq.m

Bedrooms:
Total Area in sq. meter:

B3
غرفة نوم :

1

إجمالي المساحة في المتر المربع 1٣7.5 :متر مربع

17

1

Bedrooms:

137.5 sq.m

Total Area in sq. meter:

C1
غرفة نوم :

1

إجمالي المساحة في المتر المربع 73 :متر مربع

1
73 sq.m

Bedrooms:
Total Area in sq. meter:

C2
غرفة نوم :

1

إجمالي المساحة في المتر المربع 128 :متر مربع
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1
128 sq.m

Bedrooms:
Total Area in sq. meter:

D1
غرفة نوم :

1

إجمالي المساحة في المتر المربع 75 :متر مربع

1

Bedrooms:

75 sq.m

Total Area in sq. meter:

D2
غرفة نوم :

2

إجمالي المساحة في المتر المربع 128 :متر مربع

2
128 sq.m

Bedrooms:
Total Area in sq. meter:
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E1
غرفة نوم :

1

إجمالي المساحة في المتر المربع 70.5 :متر مربع

1

Bedrooms:

70.5 sq.m

Total Area in sq. meter:

E2
غرفة نوم :

2

إجمالي المساحة في المتر المربع 133 :متر مربع

2
133 sq.m

Bedrooms:
Total Area in sq. meter:
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F1
غرفة نوم :

1

إجمالي المساحة في المتر المربع 66.1 :متر مربع

1
66.1 sq.m

Bedrooms:
Total Area in sq. meter:

F2
غرفة نوم :

2

إجمالي المساحة في المتر المربع 117 :متر مربع
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2
117 sq.m

Bedrooms:
Total Area in sq. meter:

 واليتحمل المطورون والمالك او وكالء البيع اية مسؤولية ناتجة.المعلومات الواردة هنا وضعت ألغراض المعلومات فقط
 يتم اعطاء كل المواصفات واألبعاد واإلشارات الى الحالة العامة.عن اعتماد طرف ثالث علي المعلومات الواردة في هذة الوثيقة
 ولكن يجب،والمواصفات وغيرها من التفاصيل من دون اي مسؤولية والينبغي على المشتري المحتمل ان يعتمد عليها كأمر واقع
.ان يتأكدو من صحة كل معلومة من المعلومات المذكورة
The information contained herein is for general purposes only. The Developer, Owners and Selling Agents accept
no responsibility for third party reliance of the information given herein. All description, dimensions, references
to condition and specifications and other details are given without responsibility and any intending purchaser
should not rely on them as statement of fact, but must satisfy themselves to the correctness of each item.

For further information on release and availability
please contact : +968 24692 151
Or: dahlia@savills.om
www.dahlia.om

لـمـزيــد مــن الـمعـلومــات حــول الـتـمــلك وتــوافــر الـوحـــدات
+968 24692 151 : يرجى االتصال على الرقم
dahlia@savills.om : أو التواصل على

www.dahlia.om

