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منازل غدير
منطقة غدير
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استقبل صباحك 
          بابتسامة مشرقة

وأجواء ملهمة

حياة مفعمة بالراحة واالسرتخاء

هدوء وسكينة في قلب الطبيعةالموج مسقط



3

الموج 
مارينا

 ريحان
من روتانا

فندق 
سانت 

ري�جيس
الموج 
جولف

الممشي
طعام وترفيه
وتسوق

فندق
كمبينسكي

شاطئ 
الموج

فندق
مسك
الموج

منازل 
غدير

المخطط الرئيسي

يتميــز المشــروع بمســاحات مزروعــة تجــذب 
األنظــار ومــاذ خــاص إضافــة إلى مســاحات 

عامة واســعة.
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عقد 
        جديد
بيت جــديد

منــازل غديــر
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ألهــم حواســك 
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حديقة مركزيةفــي الجــوار

خور 

ممر للمشاة وللدراجات الهوائية

ســاحات لعب لألطفال 

حوض ســباحة للسكان

مركــز المجتمــع 

حضانة 

مســجد

2
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نوع الوحدة ب                 مرت مرّبع

مساحة األرض                         185 - 198

الطابق األرضي                      141

الطابق األول                          132

المجموع                                 273

مخطط الطابق 
         الوحدة ب  

BEDROOM 3
3.3m X 5.4m

COURTYARD
BELOW

M.BEDROOM
3.9m x 5.0m

BEDROOM 2
3.4m X 4.0m

FAMILY
BATH

FAMILY LOUNGE
5.2m X 4.5 m

Window only
selected units

M.ENSUITE
3.1m x 3.1m

مخطط الطابق األول – نوع الوحدة  ب   مخطط الطابق األرضي – نوع الوحدة  ب   

GARAGE
5.7m X 6.0m

COURTYARD
5.3m X 6/7/8/8.75m

FOYER

ENS

PR

STORE/
LAUNDARY

MAID'S
2.1m X 2.0 m

KITCHEN
3.9m X 3.5m

LIVING
4.4mX 7.0m

D
IN

IN
G
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نمط حياة عالمي في مكان واحد

ملعب جولف بـ 18 حفرة 
من تصميم جريج نورمان

مرسى بسعة 400 مرفأ 
للقوارب واليخوت

واجهة بحرية بطول 
ستة كيلومترات

إقامة للمالك وألقاربه 
المباشرين من الدرجة 

األولى

أكثر من 20 
جائزة دولية

مقاهي ومطاعم 
عالمية متنوعة

بالقرب من سبعة 
فنادق فاخرة رياضات مائية وأنشطة 

غوص وإبحار
سكان من أكثر من 

80 جنسية

100% تملك حر

اكتشــف إمكانيــات ال حــدود لهــا 
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نمــط حيــاة عالمــي فــي مــكان واحــد

معًا        تحلو الحياة
تمكــن  بطريقــة  بالحيــاة  النابضــة  غديــر  منــازل  تصميــم  تــم 
القاطنــن مــن االلتقــاء مــع بعضهــم البعــض وبنــاء عالقــات 
التــي  باألنشــطة  االســتمتاع  الوقــت  ذات  وفــي  اجتماعيــة 

الحــي.  يوفرهــا 

يمكنــك فــي منطقــة غديــر الــذي تحيــط بــه بحــرات ســاحرة 
وقيــادة  بالحديقــة  نزهــة  فــي  والخــروج  صباحــا  التجديــف 
الدراجــة الهوائيــة مــع أســرتك فــي ختــام اليــوم، ففــي هــذا 

الحقيقــي.  باإلنتمــاء  الشــعور  يمكنــك  الحــي 

تعكــس منــازل غديــر جوهــر التصميــم الحديــث الــذي يمتــزج مــع 
الطبيعــة بتصاميــم توفــر التفاعــل بــن المســاحات الداخليــة 
والخارجيــة إضافــة إلــى وجــود مســاحات عامــة لقاطني الحي. 
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 لمزيد من المعلومات عن منازل غدير، يرجى االتصال على

 almouj.com (77776 800) أو (4444 2453 968+)، أو تفّضل بزيارة
أو مركز المبيعات.

أوقات العمل من األحد وحتى الخميس 10:00 صباحًا وحتى 6:00 مساًء

منازل غدير
منطقة غدير
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إخالء مسؤولية
“جميع المعلومات والرسومات والصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط. يحتفظ المطور بحقه في إجراء المراجعات والتغييرات على جميع الرسومات والممّيزات والصور وكل ما يتعلق بالمواد ووسائل الراحة واألبعاد وذلك من دون إشعار. كل األبعاد الداخلية يتم قياسها حتى الحوائط 

الداخلية و/ أو العناصر الهيكلية مع استبعاد كل التشطيبات وقواعد البناء. يجب التنبيه إلى أن المساحة الحقيقية قد تختلف عما هو مبّين هنا وأن الرسومات الظاهرة تقريبية و لم يتم قياس أبعادها بدقة.
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 المصّرح به أو إعادة إنتاج أو عرض أو نشر هذا الكتيب هو أمر ممنوع منعًا باتًا.”

تأسست شركة “ماجد الفطيم” عام 1992، وهي 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 

السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسّوق والترفيه لتحقيق “أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم”. وقد بدأت مالمح تلك الرؤية 
تتجّسد عبر العديد من مراكز التسّوق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أواًل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لتتوّسع بعدها عبر 15 سوقًا حول 
العالم ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية )BBB(للمؤسسات 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.

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

الموج مسقط هو مشروع مشترك بين شركة ماجد الفطيم العقارية، التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها، 
والشركة الُعمانية للتنمية السياحية )عمران( وشركة تنمية )الشركة الُعمانية لتنمية االستثمارات الوطنية(.


