






 تمثل رمال2، بموقعها الخالب فوق تالل بوشر 
المشهورة بتاللها الرملية ذهبية اللون و اطاللتها 

على مياه خليج عمان الزرقاء الهادئة، المكان األمثل 
للعيش في قلب مسقط. فهي عن طريق المزج 

الرائع بين جمال الطبيعة المحيطة بالمكان و روعة 
التصميم المعماري و مكونات الحياة التقليدية 

العمانية، تجعل من إطاللة كل صباح فجرا جديدا 
يفتح نافذة أبدية لالسترخاء واالستماع بالمناظر 
الخالبة التي تأسر األنفاس لمسقط  وما جاورها.  

مرحبا باشراقة فجر جديد 

Perched on the famed gilded sand dunes 
of Baushar and overlooking the calm azure 
waters of the Gulf of Oman, Rimal II brings 
optimal living to the heart of new Muscat. 

Using nature and organic design as its 
prototype, Rimal II fuses breakthrough 
architectural planning with traditional 

Omani detailing to ensure that each 
new day is welcomed with refinement, 
inspiration and breathtaking views of 

Muscat and its surroundings. 

WELCOMING A NEW DAWN









في رمال2، تتضافر عبقرية التصميم المعماري 
العربي األصيل من أقواس تقليدية و مشربيات 

ذات تصميم شاعري مع أحدث صيحات التصميم 
المعماري في العالم.

 ليصبح مشروع رمال2 بما فيه من 148 شقة 
،وضعت احدى الشركات اإليطالية الرائدة 

تصميمها المعماري، تحفة معمارية تستخدم 
أجود أنواع الرخام / الجرانيت والبورسلين. وفي كل 

شقة في رمال2، تجد أحدث األجهزة والتركيبات 
لضمان الراحة والمتعة في كل أوقاتك.

امتزاج التصميم المعماري 
التقليدي بالمعاصر  

Employing traditional Arabeque arches 
as its centre and mashrabiya latticed 
design in the margins, Rimal II puts 

finery, craftsmanship and tradition to 
its core. Designed by a leading Italian 
architecture firm, the 148 apartments 
housed in Rimal II use the finest grade 
marble / granite and porcelain. Each 

residence is fitted with the latest 
appliances and fixtures to ensure that 
comfort and sophistication permeates 

through every moment of your life.

CONNECTING TRADITIONS







في قلب مشروع رمال2، يوجد حوض سباحة 
خاص محجوز لسكان المشروع وضيوفهم 
فقط. ويعد حوض السباحة وهو على شكل 
حرف »L« المكان المثالي والنقطة المركزية 

للتجمعات األسرية. كما أن هناك مرافق أخرى 
بالمشروع، من أهمها منطقة لعب لألطفال و 

أماكن لحفالت الشواء و صالة لياقة بدنية للرجال 
وأخرى للنساء، باالضافة إلى أماكن مخصصة 
للصالة. كل هذا يجعل من المشروع المكان 

األفضل للعيش.  

كل ما تحلم به في 
مكان واحد 

At the heart of the project is Rimal 
II private swimming pool, reserved 

exclusively for residents and guests. 
Arranged around Rimal II signature 

balcony front, the exclusive L-shaped 
swimming pool brings a central point for 
residents to socialise and a perfect place 

for families to unwind. Other facilities 
include a children’s playing area, spaces 

for barbeques, a gym for men and 
women, as well as prayer rooms.

COMMUNITY LIVING



تجعل الطبيعة الخالبة من ماء متدفق وخضرة 
على امتداد البصر وشمس، وحفاوة الضيافة في 
الحياة العمانية التي تتجلى في أماكن اللقاءات 

والتواصل المجتمعي )المجالس(، من رمال2 خير 
مثال على الضيافة والترحاب، لتترك انطباعات قوية 

في نفوس الضيوف تدوم لألبد. كما أن التصميم 
 Wi-Fi الداخلي االحترافي واألثاث الحديث وتوصيالت
تجعل من االستقبال المكان المثالي لتحية األحباب 

والترحيب بالزوار.  

حفاوة الضيافة

With the natural elements of water, 
greenery, and sunlight, Rimal II lobby 

area reviews customary Omani notions of 
meeting places and community relations 
to impart a lasting impression on guests. 

Expert interior design, stylish furniture 
and Wi-Fi connections make this the 

perfect place for greeting loved ones and 
welcoming visitors.

GATHERING SPACES







تجعلنا األسقف الزجاجية المعلقة واألفنية 
المفتوحة التي تتوسط المكان نتذكر بكثير من 

الشوق للتصاميم المعمارية العربية العريقة 
لألفنية والمنتشرة في أرجاء الشرق األوسط، وهذا 

يضمن إضاءة الممرات بضوء أشعة الشمس 
الطبيعي، مما يجعل االعتماد على اإلنارة الصناعية 

)الكهرباء( عند حده األدنى. 

استلهام التراث 

Reminiscent of the classical Arabic 
courtyard design used throughout 
the Middle East, overhanging glass 

ceilings and an open central courtyard 
ensures that corridors are lit by natural 
sunbeams, keeping artificial light to a 

minimum.

INSPIRED BY MEMORY



تم تصميم غرف المعيشة الرحبة في رمال2 
لتضمن لك وألفراد عائلتك قضاء أوقات أسرية 
رائعة مع بعضكم البعض. وفضل المصممون 
أن تكون غرفة المعيشة ذات تصميم عصري، 

مع مطبخ مفتوح لضمان التواصل والراحة 
بين الجميع في حفالت العشاء أو التجمعات أو 

المناسبات. كما أن التشطيبات  و طريقة توزيع 
اإلضاءة في غرفة المعيشة تعكس التصميم 

العصري، باالضافة إلى أن النوافذ الكبيرة توفر لك 
مشاهدة أفضل المناظر و المشاهد في المدينة 

وأنت جالس في غرفة المعيشة.  

العيش في رفاهية 

Rimal II's spacious lounge is designed 
to bring warmth and interaction to the 

heart of your home. The designers opted 
for a modern feel with an open kitchen 

design, to ensure that conversation flows 
during dinner parties and gatherings. 
smooth parquete tiles finishing and 

spotlights brings a further contemporary 
touch to the space and wide windows 

offer some of city’s best views.

Living in luxury







توفر رمال2، بما فيها من الشرفات التي تتجلى 
منها أفضل مشاهد ومناظر المدينة، منتهى 
حدود االسترخاء مع وجود مسبح خاص ليوفر 
أعلى وأفضل أسلوب للعيش في قلب مسقط. 
وفي الداخل تبرز تفاصيل التصميم المعماري 
األحدث من نوعها و اللمسات الجمالية جمال 

المساحات المفتوحة واالهتمام الشديد 
بالتفاصيل و التخطيط المتميز.  

خبرات عريقة 

With a terrace offering some of the 
city’s best views and a plunge pool 

that affords the ultimate experience in 
relaxation, Rimal II brings the highest 

style of living to the centre of new 
Muscat. Inside, the latest in architectural 

planning and interior finishing 
accentuates the qualities of open spaces, 
intricate detailing and expert planning.

ORGANIC EXPERIENCES



يجعل الرخام / الجرانيت الذي تم تجهيزه 
حسب الطلب و البورسلين المخملي الملمس 

بأسطحه الخشبية الدقيقة من المطبخ المكان 
المثالي حيث تجتمع أساليب الراحة العصرية 

بالحلول اإلبداعية والمبتكرة. والمطابخ مجهزة 
تماما بأحدث األجهزة بما في ذلك الموقد والفرن 

الكهربائي و الميكرويف و الثالجة والغسالة. 

المطبخ ... مكان االبداع 

With customised marble / granite and 
expertly sourced smooth parquete 
tiles finishing, the kitchen’s refined 

aesthetics make it a place where modern 
conveniences meet creative solutions. 

Fully fitted kitchens come complete with 
next generation appliances including an 

electric cooker and oven, microwave, 
fridge-freezer and washing machine.

CONVENIENCE IN EVERY CORNER







بما فيها من البورسلين الناعم الملمس، تم 
تصميم غرف النوم الداخليه لتوفرا أكبر قدر من 
االسترخاء والهدوء. أما النوافذ العريضة والطويلة 

فيها توفر مشاهد بانورامية مذهلة وتسمح 
بدخول الضوء الطبيعي مع مطلع كل شمس. 

الهدوء و االسترخاء

Fitted with smooth porcelain tiles and 
enamoured with gentle finishing, the 
spacious suite bedrooms are created 
with relaxation and retreat in mind. 

The wide tall windows offer stunning 
panoramas of the city and allow in an 
abundance of light at the start of each 

day.

WHERE SERENITY ABOUNDS



الراحة وتجديد النشاط 

Using contemporary themes with cutting-
edge design, the bathroom is a place 
of lavishness and exquisite comforts, 

fitted with a glass partition shower and 
drop-in bathtub. Porcelain tile floors and 
counter top washbasins emphasise the 

freshness, purity and serenity of this 
space.

DESIGNED FOR COMFORT

بتوظيف األفكار العصرية وأحدث التصاميم، 
يتحول الحمام )دورة المياه( إلى مكان لتجديد 
النشاط والراحة. فهو مزود بزجاج عازل لحوض 

االستحمام المنخفض ، وأرضيات من البورسلين 
ومغاسل ذات أسطح من الرخام أو الجرانيت  
كلها تضفي الحيوية والنشاط لهذا المكان.  









كيوسـنترو 

Q'Centro



Q'Centro





من أجل توفير خيارات تتناسب مع كل األذواق، 
ستوفر رمال جاالريا وهي على مساحة 8 أالف 
و خمسة مائة متر مربع  ، أهم األسماء في 

عمان؛ كلها على بعد دقائق مشيا من مسكنك. 
بواجهة زجاجية كاملة تمتد بها سلسلة من 

المقاهي والمطاعم ومنافذ الوجبات السريعة 
والمحالت، سيصبح رمال جاالريا أحد أهم وأشهر 

مراكز التسوق للمأكوالت والمشروبات  التي 
تستهدف العائلة في مسقط. هذا ومنطقة 

المطاعم محاطة بشرفات  خالبة توفر العديد 
والعديد من المأكوالت التي تناسب أذواقكم. 

كيوسـنترو 

For lifestyle options to suit all tastes, 
Rimal’s 8500sqm retail space will bring 

some of the world’s leading names 
and local favourites, all within walking 
distance of the residence. Organised 

along a glass-faced promenade, which 
will feature a range of cafes, eateries and 

boutiques, Q'Centro is set to be one of 
Muscat’s most popular family-focused 

eatery center. A terraced restaurant area 
will offer a range of cuisines and al fresco 

dining options to suit all tastes. 

Q'Centro



بنوافذ زجاجية تمتد من السقف إلى األرضية، ال 
توفر مطاعم كيوسنترو لروادها مجموعة من 

أفضل الخيارات من حول العالم وحسب، بل 
هي تمثل المكان المثالي لجميع أفراد العائلة 
واالستمتاع بالطعام والشراب  أثناء مشاهدة 

المناظر الخالبة مع األحباب. 

فخامة تليق بك 

With wall-to-floor glass windows, 
Q'Centro’s restaurants will not only 

present a range of fine dining options 
to Baushar from across the world, but 
also set up the perfect intimate space 

to enjoy stunning views of Muscat with 
loved ones. 

DINING IN LUXURY





بفضل األمن الخاص بالمشروع ومركن السيارات 
ثالثي الطوابق التحت أرضي، ال يوجد مكان في 

مسقط أكثر أمنا وآمانا لك ولسيارتك من رمال2. 

األمن واآلمان 

With Rimal II private security and three 
level underground parking for residents 
and shoppers, you can be guaranteed a 
safe place for your vehicles in one of the 

most popular districts in Muscat.

SECURITY ASSURED





- Designed for a relaxed lifestyle
- Exquisitely designed entrance lobby 
- Professionally planned air conditioned reception space with Wi-Fi  
 internet connections 
- power backup for common areas 
- Disabled access to the building
- Outdoor cool/heated swimming pool 
- Landscape gardening 
- Manned security for the residence 
- Integrated security system
- Video entry phone system for each apartment
- Climate controlled corridors 
- Solid waste disposal with garbage chutes on each floor
- Lighting backup for each flat 
- Ducted air conditioning system
- Large, double glazed windows that allow in natural lighting 
- Fire and smoke detectors

And more ...!

تصميم يوفر نمط حياة االسترخاء   -
مدخل لالستقبال مصمم بذوق رفيع   -

 Wi-Fi قاعة استقبال مكيفة، مع  -
المساحات العامة والمشتركة تتوفر بها الطاقة في حاالت الطوارئ  -

مدخل خاص ألصحاب االحتياجات الخاصة   -
حوض سباحة خارجي بارد/ ساخن   -

مسطحات خضراء   -
أفراد أمن للسكان   -

نظام أمني متكامل   -
نظام دخول مبنى على الهاتف/الفيديو لكل شقة   -

ممرات مكيفة   -
نظام للتخلص من النفايات الصلبة والقمامة لكل طابق   -

إضاءة للطوارئ في كل شقة   -
نظام تكييف هواء مركزي  -

نوافذ زجاجية مزدوجة كبيرة تسمح بدخول ضوء الشمس   -
أجهزة الكشف عن الحرائق والدخان   -

والمزيد  ....! 



Rimal II location at the centre of new Muscat is where convenience and amenities meet stunning natural features, including 
Baushar’s renowned sand dunes. Rimal II is situated at a crossroads with easy access to Muscat International Airport, the 
landmark Sultan Qaboos Grand Mosque, a range of malls, as well as the offices, restaurants, hospitals and golf courses.

AT THE HEART OF THINGS

موقع استراتيجي 
إن موقع رمال2 في قلب مسقط الجديدة مكان تجتمع فيه الراحة و وسائلها الكثيرة مع المواصفات والخصائص الطبيعية المذهلة، 

بما في ذلك تالل بوشر الرملية الشهيرة. كما أن المشروع يقع على مفترق طرق، بمدخل سهل لمطار مسقط الدولي وجامع 
السلطان قابوس األكبر و عدد كبير من المراكز التجارية االخرى والمكاتب والمطاعم والمستشفيات ومالعب الغولف.  



general plan for 
the project

مخطط عام 
للمشروع 





A01
2 bedroom apartment

109.5sqm



A02
1 bedroom apartment

90.8sqm



A03
3 bedroom apartment 

196sqm



A04
2 bedroom apartment

121.6sqm



A06
2 bedroom apartment

114sqm



A07
1 bedroom apartment

61.6sqm



b01
2 bedroom apartment

144.6zvv sqm



b02
2 bedroom apartment

151.9 sqm



b03
2 bedroom apartment

115.2 sqm



b04
2 bedroom apartment

212 sqm



b05
2 bedroom apartment 

101 sqm



c01
2 bedroom apartment

71.2sqm



C02
2 bedroom apartment

145.8 sqm



c03-c04
1 bedroom apartment

79.5 sqm



c05
2 bedroom apartment

138.9 sqm



c06-c07-c12
2 bedroom apartment

120sqm



c08
2 bedroom apartment

145.8sqm



c09
3 bedroom apartment

181.9sqm



c10-c11-c14-c15
2 bedroom apartment

117.9 sqm



c13
2 bedroom apartment

145.7 sqm



c16
1 bedroom apartment

94.2sqm



c17
2 bedroom apartment

145.7 sqm



NAME OF THE 
APARTMENT
IN THE CATALOG

NAME OF 
THE TOWER

FLOOR POSITION IN 
THE TOWER

A 1 01

1 bedroom 2 bedroom 2 bedroom
+maid

3 bedroom
+maid

TOWER A

TOWER B

TOWER C

FLOOR FROM 1 TO 4

A01

B01

B02

B03

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08

C09C10C11C12C13C14C15C16C17

A02

A03

A04



NAME OF THE 
APARTMENT
IN THE CATALOG

NAME OF 
THE TOWER

FLOOR POSITION IN 
THE TOWER

A 1 01

1 bedroom 2 bedroom 2 bedroom
+maid

3 bedroom
+maid

TOWER A

TOWER B

TOWER C

FLOOR FROM 5 TO 6

A01

A02
A03

A06A07 B03

B02

B05v

B04

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08

C09C10C11C12C13C14C15C16C17



تعد شركة »عقار« مطور عقاري يتسم باالبداع واالبتكار دوما، من خالل تضافر الرؤى العصرية وأنماط الحياة الحديثة بانسجام كامل مع التقاليد والعراقة 
واألصالة. وهي صاحبة خبرة كبيرة في مجال العقارات و وظفت كل خبراتها وطاقاتها لتضمن أن رمال2 فرصة فريدة ومميزة لمحبي السكن في هدوء 

واسترخاء وراحة. 
 » OFFICE1991« وقد قامت عقار بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة، مثل »القرم تيراس«و »مجمع الوادي« و » القرم هيلز«، باالضافة إلى مشروع

الذي يجري العمل فيهما حاليا.
 

لقد جمع مشروع رمال 2 زمرة من أقطاب الصناعة في مجاالت التجزئة والتصميم والبناء والتشييد في عمان و مجموعة من الشركات الكبيرة، منها 
عقــار )وكيل مبيعات( و البناء )مقاول(

 و ادارة المجمعات )مدراء مجمعات(. ونحن معا ملتزمون بتوفير خدمات من الدرجة األولى وعناية عالية المستوى لكل العمالء والزبائن.

المطور 

AQAR is an innovative and exciting developer, bringing a modern vision for the new lifestyle needs of today. The team has many 
years of property experience, and has used this to ensure that Rimal II is a unique and outstanding residential opportunity.

AQAR has completed various projects such as Qurum Terrace, Al Wadi Complex and Qurum Hills, as well as our ongoing project 
OFFICE 1991. 

Rimal II brings together industry leaders in Oman’s retail, design and construction industries and the group of companies 
involved in the project include AQAR (Sales Agent), Al Binaa (Contractor) and Community Management (Community Managers). 
Together we are committed to providing first-class services and individual care to all our customers and clients.  

THE DEVELOPER



وكيل المبيعات الحصري

Te l :  + 9 6 8  9 3 2 1  8 9 4 3
i n f o @ a q a r - o m . c o m

w w w . a q a r - o m . c o m

Discla imer :  Al l  p ic tures,  p lans,  layouts,  infotmation,  data  & detai ls  inc luded 
in  the brochure are  indicat ive  only  and may change at  anyt ime up to  the 
f inal  “as  bui l t ” s tatus  in  accordance with f inal  des igns  of  the projec t  & 
projec t  regulator y  approvals  &  planning permiss ions. 

Sales Sole Agent








