
1



3 2



5 4

ULTRA
LUXURIOUS
LIFESTYLE
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نمــــــط حيـــــاة فائـــــقة الفــــــخامة

رتال ُتجدد وتتجدد

نماذج تناســــــبك

تصاميم عصرّيـــــة

مرافـــــق متنوعـة

شراكٌة عالميـــــــة

عن رتــــال رايــــــــــز

4
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F R O M 
A L  K H O B A R 
L A N D  T O 
T H E  S K Y
مــن رمال الخبر إلى ســمائها

لمعــت نجمــة رتــال رايز لترفع
معاييــر الرفاهية حتى الســحاب

Retal rise star shine to raise 
the level of luxury to the clouds

انطلقــت شــركة رمــال الخبــر العقاريــة عــام 2021 م نتيجــة شــراكة بيــن شــركة رتــال للتطويــر 
العمرانــي وشــركة أصائــل العربيــة للعقــارات.

ووضعــت رمــال الخبــر خطتهــا لبنــاء مجموعــة مــن المشــاريع النوعيــة الرائــدة فــي المملكــة 
لتكــون الخيــار األفضــل للمســتثمرين، المواطنيــن، والمقيميــن، والســياح علــى حــد ســواء. 

كمــا تســعى رمــال البتــكار عالــم مختلــف مــن الرفاهيــة، حيــث ترتكــز علــى بنــاء تجربــة متكاملــة 
تضمــن رفــع معاييــر جــودة الحيــاة تماشــًيا مــع رؤيــة المملكــة 2030. 

ســعت رمــال لترســيخ تواجدهــا مــن خــالل بنــاء شــبكة عالقاتهــا مــع عــدد مــن العالمــات 
التجاريــة العالميــة والمحليــة باإلضافــة إلــى المطوريــن والمســتثمرين لتصيــح مركــًزا لجاذبيــة 

ــة.  ــى درجــات المهني ــق عمــل احترافــي بأعل روادهــا، مســتعينة بفري

Remal Al-Khobar Real Estate Company was launched in 2021 as a result of 
a partnership between Retal Urban Development Company and  Assayel 
Arabia Real Estate Company.
Remal Al-Khobar has developed its plan to build a group of leading projects 
in the Kingdom to be the best choice for investors, citizens, residents, and 
tourists alike. 
Remal also seeks to create a different world of luxury, as it is based on 
building an integrated experience that ensures raising the standards of 
quality of life in line with the Kingdoms 2030 vision. Remal sought to 
raise its presence by building its network of relationships with a number 
of international and local brands, as well as developers and investors, to 
become a center of attraction for its pioneers, with the help of an expert 
team who have the highest levels of professionalism.
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R E TA L
A  S T O R Y  O F
R E N E WA L
رتــــــــال، ُتجــّدد وتجّدد

فــي  مثيالتهــا  علــى  التفــوق  اســتطاعت  العمرانــي  للتطويــر  رتــال  شــركة  تأســيس  منــُذ 
المجــال بتقديــم عــدد مــن المشــاريع التــي تواكــب تطلعــات عمالئهــا، واختــالف ذائقتهــم، 
وتنــوع احتياجاتهــم، أنجــزت العديــد مــن المشــاريع وقدمتهــا للعمــالء وباعتهــا فــي وقــٍت 
ــه، فــي  ــذى ب ــاال ُيحت ــي ولتكــون مث ــر العمران ــا فــي التطوي ــال مــدى براعته ــت رت ــز، لتثب وجي

ســرعة اإلنجــاز، ودقــة اإلتقــان، ممــا منحهــا ثقــة حملتهــا علــى عاتقهــا.
تأتــي رتــال هــذه المــرة مطــوًرا عقارًيــا لمشــروع رتــال رايــز، ليكــون وجهتــك األولــى فــي 
الــذي يتوافــق مــع تطلعاتــك وأهدافــك فــي اختيــار منزلــك  اختيــار المســكن المناســب 
األفضــل الــذي تتطلــع للعيــش فيــه، قمنــا فــي رتــال رايــز بتوفيــر كافــة الخدمــات والمميــزات، 
باإلضافــة لضمانــات نقدمهــا لــك ونحــن علــى ثقــة مــن ذلــك فــي تحقيقهــا، ليمنحــك رتــال 

ــة. ــاة زاخــرة بالجمــال والرفاهي ــز حي راي

Since its inception, Retal Urban Development Company has consistently 
proven itself as a leader in its industry. Far ahead of the competition, Retal 
has made its mark on the real estate landscape by delivering projects that 
realize the aspirations of its customers, catering to their various tastes, 
and meets their every need. Within a remarkably short period, Retal 
successfully delivered and sold projects to customers, proving its mastery 
in urban development. A trailblazer in its field, Retal quickly gained the 
trust of customers thanks to its expeditious and masterful completion of 
projects down to the smallest detail.
By developing the new Retal Rise project, Retal is offering you a prime 
housing destination that aligns with your objectives and aspirations. In 
Retal Rise, we strive to provide you with all the services and features you 
would want in your forever home, to offer you a life where luxury and 
beauty have no limits.
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T H E  PA S T 
O R I G I N A L I T Y 
C O M B I N E D 
W I T H  T H E 
P R E S E N T 
M O D E R N I T Y
أصل المـــــاضي، وحداثــــــــة الحــــــاضر

أصائــل العربيــة هــي امتــداد لمجموعــة علــي زيــد القريشــي وإخوانــه التــي انطلقــت فــي عــام  
ــز  ــدة لترســي أصــواًل للمطــور العقــاري الممي ــم فري ــري القطــاع العقــاري بتصامي 2011 لتث
فــي المملكــة عبــر التزامهــم بقيمهــم التــي تدعــم الشــفافية وتثبــت الموثوقيــة وتحــرص 
علــى اإلتقــان بأعلــى درجاتــه لتكــون أصائــل ذراع يمنــى ومطــور يدعــم التنميــة والقطــاع. 

Assayel Arabia is the real-estate arm of Ali Zaid Al Quraishi and Brothers 
Company, established in 2011 to manage and expand an assorted unique 
portfolio of real estate in Saudi Arabia. With their strong commitment 
to their values that supports transparency, proven accountability, and 
eagerness for excellence in line with the highest standards for Assayel 
Arabia to shape and build the Kingdom’s local economy and property 
sector.
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تحــت ســماء مدينــة الخبــر، وأمــام بحــر الخليــج العربــي، 
ننتقــل بــك لتجربــة فريــدة، ونقــدم لــك التجــارب بحلــٍة 

جديدة!
ســيكون رتــال رايــز المــالذ المثالــي بعيــًدا عــن صخــب 
الحيــاة، حيــث يعــم الهــدوء أرجــاء المــكان ويعطــي 
ــي األجــواء المناســبة للســكينة  ــج العرب شــاطئ الخلي

ســتمتاع بأمواجــه الهادئــة.  والرخــاء واإلٍ
واحــد،  مــكان  فــي  كلهــا  األجــواء  جمعنــا  ُهنــا 
فرتــال رايــز يقــدم لــك مزيًجــا ســاحًرا مــن الرفاهيــة 
الكالســيكية مــع الطابــع العصــري المحاكــي لجميــع 

تواكبنــا. التــي  التطــورات 

تجتمــع خبــرة أعوامنــا، مــع شــغف إنجازنــا لنقــدم لــك 
علــى مائــدة الفــرص، فرصــة التملــك فــي رتــال رايــز 

Under the sky of Khobar city and 
overlooking the Arabian Gulf, we 
welcome you to a novel, one of a kind 
experience.
Standing against the backdrop of the 
Arabian Gulf, this place of quiet and 
calm provides you with just the right 
atmosphere to lay back and unwind to 
the mesmerizing melody of crashing 
waves.
Here in Retal Rise, we have combined 
the best of all worlds in one place, 
as charming classic luxury blends 
seamlessly with state of the art 
designs.
Building upon our years of expertise 
and driven by our passion to deliver 
luxury, we are honored to present 
to you the opportunity to own your 
forever home in Retal Rise.
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عيٌن تتأمــل، وأمواج تتعانـــق

A VIEW ON 
THE CRASHING 
WAVES

فــي رتــال رايــز إطاللــة فاتنــة علــى أمــواج الخليــج العربــي، تســحر الفــؤاد 
فائقــة،  بعنايــة  الموقــع  انتقــاء  علــى  حرصنــا  حيــث  العقــل،  وُتســِكُن 
ليالمــس حواســك بمجــرد تنزهــك فــي المرافــق، وعنــد اســتفادتك مــن 
الخدمــات، كمــا ويمكنــك مــن مكانــك أن تســتمتع بالمناظــر الســاحرة 

ــك الســكنية. مــن خــالل النوافــذ الواســعة، أو شــرفة وحدت

Retal Rise offers you a splendid view over the Arabian 
Gulf that will steal your heart and soothe your mind. 
The carefully selected location of the project ensures 
your soul is touched and your senses are stimulated as 
soon. all throughout your day as you use the numerous 
facilities and services the project offers. Whether looking 
out your expansive windows or enjoying the fresh air on 
your balcony, Retal Rise guarantees you a magnificent 
sea view like no other.
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بخطــــوة
في قلب كل شيء

16

One Step 
away from all you need
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The Avenues Khobar

Shorofat Park

Ajdan Walk

Le Meridien AlKhobar

King Fahd Causeway

 Saudi Entertainment
Ventures

Nobu Hotel

Mall Of Dhahran

Nobu Resturant

 Movenpick Hotel

King Fahd Airport

AlRashid Mall

  Dammam Railway
Station

Shopping Destinations
وجهات للتســوق

Restaurants/Cafes/Recreation
مطاعــم وكافيهات

Hotels & Resorts
فنــادق ومنتجعات

Transportation Hubs
منافــذ برية وجوية
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مســـــــــاحتك

18

Y O U R  S PA C E ــاة ــز لتشــكل لــك أســلوب حي ــال راي ــال بمشــروعها الفاخــر رت تأتــي رت
ــه. ــم ب ــه، وماتحل ــزة تتناســب مــع ماتطمــح إلي ممي

غيــر  إبداعيــة  وبتصاميــم  مترفــة،  برؤيــة  لــك  نقدمــه  رايــز  رتــال 
مألوفــة. وبدرجــة عاليــة مــن االحترافيــة ُصممــت لــك علــى مســاحٍة 
مــن  رحبــة  مســاحات  لــك  لتجــد  م،   11.050 تبلــغ  إجماليــة  أرضيــة 

المتعــة. و  الرفاهيــة 

19

Retal Rise offers you an exceptional lifestyle that 
ensures all your aspirations and dreams are within 
reach.
With a lavish vision, creative and exceptional designs, 
and a high level of mastery, Retal Rise is a vast space 
of luxury and delight over a total area of 11,050 square 
meters.
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فــي ليالــي الخبــر الســاحرة، نجمتــان مضيئتــان تمــد النخيــل بضّيهــا لتتوهــج 
لياليها..وتنعكــس علــى قاطنيهــا. الخبــر فــي  ســماء 

فــي قلــب مدينــة الخبــر، تتألــق رتــال بمزيــد مــن األناقــة والرفاهيــة حيــث تقدم 
لعمالئهــا خيــارات الفخامــة بتشــييد برجيــن شــاهقين كنجمتيــن مضيئتيــن فــي 

ســماء الخبــر.

برجــــان فــــي مشــــروع واحــــد يحمــــالن أســــلوب حيــــاة رغيــــدة ال حــــدود لهــا.
يمكنــــك االســتمتاع بحيــــاة الرفاهيــــة، ومزاياهــا االســتثنائية فــي رحلــٍة حــول 
العالــم تعيشــها عبــر إقامتــك فــي البــرج الفندقــي، وبإمكانــك أن تســتمتع 

بهــا طـــوال العـــام فــي البــرج الســكني. 

20

The magical nights of Khobar will be illuminated with two shining 
stars, flooding the Palms with their bright lights, illuminating the 
city skies and lighting the way for its people.
In the heart of Khobar, Retal’s light of luxury and elegance shines 
with two skyscrapers that will enlighten the city’s landscape at 
night.

Two towers, one project, a lifestyle of luxury that knows no limits.
Whether staying in the hotel during a visit or enjoying your day to 
day life in the residential tower, moments of never ending luxury 
and exceptional benefits await you with Retal.

نجمــــــتان مضيئــــتان

21

T W O  S H I N I N G 
S TA R S
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ULTRA
LUXURIOUS
LIFESTYLE
نمــــــط حيـــــاة فائـــــقة الفــــــخامة

سمــــــــاؤك

برجـــان ســـكنيان يعانقان الســــماء ضمـــن مخطـــط النخيـــل الرئيســـي، بالقـــــرب 
من كورنيـــش الخبـــر الجديد بين الطريق الســاحلي الجديد والطريـــق الســاحلي 

القديــم )الملــك فيصل(.

يتميــز المخطــط الرئيســي بتوفــر بنيــة تحتيــة ممتازة ومســتدامة، كذلــك يتمتع 
بتوفــر كافــة الخدمــات األساســية المصممــة بعناية فائقــة وعلى أعلى 

معاييــر الجــودة التي تســتحقها.

23

Two residential towers rising toward the sky in the Palm masterplan, 
located near Khobar’s new corniche, between the new coastal 
highway and the old coastal highway (King Faisal Highway).

Besides its excellent and sustainable infrastructure, handpicked 
services have been carefully designed to meet the highest 
standards of quality.

Y O U R  S K Y
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تصاميــــم عصــــــريـــة

2424

M O D E R N  D E S I G N S

25
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والبــرج الثانــي يتكــون مــن 7 أدوار خاصــة بفنــدق 
نوبــو و 9 أدوار ســكنية تحتــوي 62 شــقة تحــت 
تــراس  مــع  الســكنية  نوبــو  مشــاريع  مظلــة 

بإطاللــة بحريــة ســاحرة.

أدوار

أدوار
فندق

شــقة مع تراس

26

9

7

62
Floors

Floors

Hotel

Apartments with 
a terrace

The second tower houses the 7 story Nobu 
Hotel, along with 9 residential floors with 
62 apartments under the Nobu Residence 
project, with a terrace and a mesmerizing sea 
view.

البــرج االول يتكــون مــن 24 طابــق و فيه 124 شــقة 
مــع ) تــراس (و بمســاحات تلبــي جميع االختيارات.

دور

مرافـــــق 
متعددة

عيــش التجربة 
التفاعلية

شــقة مع شرفات

27

24124

The first tower consists of 24 floors with 124 
apartments, either with a terrace or with 
ample space to satisfy all tastes.

Floors

Various facilities

Scan to try 
the interactive 
experience

Apartments 
with a terrace
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البــرج  حيـــث ســـيذهلك مدخـــل  األول،  انطباعـــك 
والــذي ُصمـــم ليتميـــز بديكوراتـــه الفريــدة الســـاحرة.
فبمجــرد ُرؤيتـــك لـــه، ستكتشـــف عالًمــا مـــن عوالــم 

EXالجمــال. 
P

LO
R

E

As soon as you are in sight of the tower entrance, 
your first impression will be fascination with the 
unique and charming design that will transport 
you to a world of refined luxury.

2929
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مقدًمــا  واســعة،  بمســاحات  بالحيــاة،  نابــض  بهــٌو 
لــك القهــوة والوجبــات الخفيفــة علــى مــدار اليــوم، 
ــزوارك.  ــا ل ــزاًرا راقًي ــة تســتحقها، وم ــك راح ــق ل لنخل

A lively and vast lobby offers you round the clock 
coffee and snacks, creating an atmosphere of 
well deserved comfort and a chic reception hall 
for your visitors.

3131



33 323232

 retal.com.sa/retal_riseU
N

IQ
U

EN
ESS

ــاليب عصريـــة صممـــت الغـــرف بطابــع فندقــي،  بأسـ
ــي. يعكــس األناقــة والرقـ

وحداٌت سكنية تتباين مساحاتها لتناسب احتياجاتك.

تبحث عـن التميز؟ 
رتـال رايـز هـو خيارك األفضــــل لإلقامة، واالستمتاع.

The rooms were envisioned with modern 
hotelstyle designs that exude elegance. 
Residential units with various areas that suit all 
your needs.

Looking for distinction?
Retal Rise is your optimal choice for residence 
and pleasure alike. 

3333
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إطاللــة ســاحرة علــى أمــواج الخليــج العربــي، ومزيــج 
بيــن نســمات الهــواء ولطــف اللحظــات والمناظــر 

ــة. الخالب
ُيمكنــك االســتمتاع بالجلــوس فــي شــرفتك المطلــة 
علــى مدينــة الخبــر، مــدى أزرق تستشــعر فيــه عمــق 

اللحظــة، وتســمو بمشــاعرك.

Enjoy a expansive view over the Arabian Gulf in 
the sea breeze for unforgettable moments amid 
breathtaking sceneries.
Unwind on your balcony overlooking the city of 
Khobar and the blue horizon. Live in the moment 
and let yourself feel it to the core.
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فــي رتــال رايــز، عالــم يتمحور حول صحتــك، حيويتك 
ونشـــــــاطك، فــي صالــة رياضيـــــــة ُمجهــزة ومعّدة 

بأحــدِث المعدات.

At Retal Rise, immerse yourself in a world 
centered on your health, vitality, and 
activity. Experience an energetic life with our 
gymnasium, equipped with state of the art 
machines.
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 retal.com.sa/retal_riseW
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ة.  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ز، نعيد تعريف الرفاهي ا رتال راي ـ ـ ـ ـ ـ في سب
اهتمام، سكون وسالم، تنعم به في مساحة 

ُصممت خصيًصا السترخائك.  

At the Retal Rise Spa, we are redefining luxury 
as serene, calm and peaceful  in a soothing place 
designed specifically for relaxation.

3939
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صالــون نســائي ُخصص لجمالــك، وأطيب أوقاتك.

يرافقــه صالــون حالقــة رجالي، الهتماٍم تســتحقه..
فــي رتــال رايــز، نقدم لك عالمة فارقــة للجمال. 

A women’s salon caters to your beauty needs and 
offers you enjoyable moments. A men’s salon is 
also available to give you the care you’re worthy 
of receiving.
Let Retal Rise be your prime beauty destination.
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صالــة أعمــال ُتســاعدك فــي إنجــاز مهامــك اليوميــة، 
المكتبيــة  األدوات  بأحــدث  بالكامــل  ُمعــدة 

لتقنيــة. وا
وتأديــة  اجتماعاتــك،  عقــد  خاللهــا  مــن  ُيمكنــك 
أعمالــك فــي أجــواء مالئمــة لبيئــة العمــل, ســتتجاوز 

نجاحاتــك. لتحقــق  توقعاتــك  جميــع 

Our business room will help you check every 
item on your to do list, as you benefit from all 
the newest technologies and office supplies 
available. 
Conduct your meeting or finish up your tasks 
in our business room and enjoy the workplace 
environment it offers. Your success is guaranteed 
with our sophisticated business room.
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تليــق  مميــزة  اجتماعيــة  تجربــة  تخلــق  ترفيهيــة  مســاحة 
مــك.  بمقا

انضــم لمــن حولــك، فــي جــو يتســم باأللفــة.. واحظــى 
بحيــاًة غنيــة بالتجــارب والمعــارف علــى مــدار العــام. 

IN
T
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CY
An entertainment space that creates a distinguished 
social experience.
Join those around you in a familiar setting and enjoy 
a life full of experiences and acquaintances all year 
round.
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تحــــت أشــعة الشــمس الدافئــة، وبنفحات الهــواء العليلة 
اقــِض أجمــل أوقاتــك، بصفــاء يبــدأ مــن ســماؤك إلــى 

بالــك. 
فــي الجلســات الخارجيــة العصريــة المطلــة علــى مســبح 
ذو  ميــاه كريســتالية .. احظــى برفاهيــة صيفيــة طيلــة 

العــام. 

R
ELA

X

Under the warm sun of Khobar and in its sea breeze, 
spend magical, soothing moments of quiet as you 
watch the poolside in modern outdoor lounges across 
its crystal blue waters and its crystal blue waters. 
Enjoy summertime luxury all year round.

47
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ُعمــــــــــــــــــر

رتــال رايــز، منزلك بعيــًدا عن منزلك. 
ِعــش أوقاًتا اســتثنائية، وانعــم بكل مزية. 

عمــرك بأكملــه بيــن الفخامــة، الطبيعــة والتجربة الراقية. 

Retal Rise is your home away from home.
Immerse yourself in exceptional moments and 
spend a lifetime of luxury amid breathtaking natural 
surroundings.

A  L I F E T I M E
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استقراٌر واستثمــــــــار

رتــال رايــز، خيارك األول واألمثل.. 
فهو اســتقرارك إن رغبت، واســتثمارك إن شــئت.

Retal Rise, your first and ideal choice as a stable 
investment for years to come.

S TA B A L I T Y  & 
I N V E S T M E N T
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نماذج تنـــــاسبك

S O M E T H I N G  F O R 
E V E R Y  TA S T E

2
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FLOOR PLAN
مخطــط شــقة غرفتين

2 
BEDROOM 

54

الشرفات  مع 
 و متوفــره بجميــع الطوابق

بمســــــــــاحات تبـــــــدأ

الىمن

145157 م2م2

With areas starting from

from 
sqm

Including balconies
available on all floors

sqm
to

55

Type A
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retalrise.retal.com.sa/ar/
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retalrise.retal.com.sa/ar/
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retalrise.retal.com.sa/ar/
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FLOOR PLAN
غرف مخطط شـــقة   

3 
B E D R O O M 

3

62

الىمن

175185 م2م2
from 
sqmsqm

to

63

الشرفات  مع 
 و متوفــره بجميــع الطوابق

بمســــــــــاحات تبـــــــدأ
With areas starting from

Including balconies
available on all floors

Type B
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FLOOR PLAN
غرف مخطط شـــقة   

3 
B E D R O O M 

3
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Type C

م2082 sqm

71

الشرفات  مع 
 و متوفــره بجميــع الطوابق

ــاحة بمســــــــ
With area

Including balconies
available on all floors
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retalrise.retal.com.sa/ar/
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FLOOR PLAN

4 
B E D R O O M 

78

غرف 4مخطط شـــقة   

79

الشرفات  مع 
 و متوفــره بجميــع الطوابق

Including balconies
available on all floors

الىمن

300315 م2م2
from 

sqmsqm

to

بمســــــــــاحات تبـــــــدأ
With areas starting from

Type D
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retalrise.retal.com.sa/ar/
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retalrise.retal.com.sa/ar/

828383
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FLOOR PLAN
مخطــط البنتهاوس

PENTHOUSE

86

م2952 sqm

87

الشرفات  مع 
ومتوفــره بــاألدوار 23 - 24 

ــاحة بمســــــــ
With area

Including balconies
available on 23 - 24 floors

Type E
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retalrise.retal.com.sa/ar/
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مرافــــــق وخدمات متنّوعــــــة

VA R I O U S 
FA C I L I T I E S
&  S E R V I C E S

B U S I N E S S
األعمـــــال

Office Stations

Meeting Room

Prefunction Hall

Sky Lounge

Cafe

Outdoor Lounge 

Cigar Lounge 

Luxury Resturant

مكاتب أعمــال

غرفة اجتماعات

صالة متعددة االستخدامات

سكـــاي الونج

مقهــــى

ردهة خارجّيــــة

سيـــجار الونج

مطعم فـــاخر

F O O D  &  B E V E R A G E 
مطاعم ومقاهي

Gym

Yoga Studio 

Male & Female SPA

Kids Club

Swimming Pool 
Kids & Adults

نــادي رياضـــي

صــالة يوغـــا

نادي صّحي للنساء والرجال

نــــــادي أطفال

مسبح للكبار واألطفال

H E A LT H  &  W E L L N E S S
الصّحـــــة واللياقــــة

Men Salon

Women Salon

صالون رجــالي

صالون نســــائي

B E A U T Y  &  G R O O M I N G
جمــــال وعنايــة

Facility Management

Concierge

7/24 Security

Lobby & Reception

Parking

إدارة مـــرافق

خدمات خاصــــة

حمايــة على مدار الساعة

بهو واستقبــــال

 مواقـــف

S U P P O R T I N G  FA C I L I T I E S
مرافــــق إضافيــــة

3
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retalrise.retal.com.sa/ar/
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شراكـٌة عالميـــــــة

نســعى إلــى عقــِد شــراكات تالئم الباحثيــن عن التفرد!

كمــا نؤمــن فــي رمــال الخبــر أن اســتثمارنا الحقيقــي يكــون فــي تطويــر المــدن وتعزيــز 
جــودة الحيــاة، والعمــل علــى مشــاريع نوعيــة ُكبــرى وشــراكات اســتراتيجية ترتقــي 

بهــا.
لتكــون الخطــوة األولــى مشــروع رتــال رايــز والشــراكة العالميــة مــع فنــدق نوبــو 
الفاخــر ومطعــم نوبــو، العالمــة التــي رســخت مكانتهــا كواحــدة مــن أفضــل الوجهــات 
الســياحية واألكثــر شــهرة فــي العالــم، لتقــّدم لــك مفهومــًا جديــدًا لمعاييــر الســكن 

ــة. الفاخــر والخدمــات الراقي

116

We seek partnerships that help us turn your quest for uniqueness 
into reality.

Here at Remal Al Khobar, we firmly believe that our true investment 
lies in developing cities and improving the quality of life by working 
on high level major projects through strategic partnerships that 
elevate our properties to the next level.
In Retal Rise, the first step was the conclusion of an international 
partnership with the luxurious Nobu hotel and restaurant, a brand 
that established itself as a renowned top tourist destination, and 
redefines luxury housing and services.

A N 
I N T E R N AT I O N A L 
PA R T N E R S H I P 

117
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تجـــــــــــــــــــــــــــــــود
بجودتــــــــــــــــــــــهــا
G U A R A N T E E D  Q U A L I T Y

المواد األخرى

أعمال الهيكل اإلنشائي

أعمال السباكة

أعمال األلمنیوم
والزجاج

أعمال التركيبات
الكهربائية

األبواب الداخلية

أعمال العزل المائي

اإلضاءة الداخلية

أعمال الدهان

األرضيات

اإلكسسوارات
الصحية

أعمال التكییف

حسب  ضمان المورد

سنوات

سنة

119

Sanitary 
Fixtures

Waterproofing Structural Works

Air 
Conditioning

Interior 
Doors

Painting 

Flooring

Interior 
Lighting 

Aluminum and 
Glass 

Electrical 
Installations 

Plumbing 

Year

Years

Other Materials
As per supplier’s 
guarantee
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امسح الباركود وتفضل بزيارة البث المباشر 
لتتمكن من متابعة مستجدات البناء خطوة 

بخطوة وبلمسة واحدة

امسح الباركود

120

Scan the QR code to take a virtual tour of the 
project and stay updated about every step of 
the construction process with one tap.

Scan the QR code

الصور المستخدمة هي لالنطباعات الفنية وألغراض تمثيلية بحتة وقد تم تحسينها رقمًيا وقد ال تتوافق مع الواقع. المخططات 
والتصاميم واألبعاد والقطاعات الطولية معروضة وفًقا للتوجيهات الحالية المعتمدة، ومع ذلك قد تخضع للتغييرات / المراجعات 
/ التعديالت من حيث الموافقات واألوامر والتوجيهات و / أو اللوائح الخاصة بالسلطات المعنية / ذات الصلة، و / أو لالمتثال 
للقوانين / اللوائح السارية من وقت آلخر. في ضوء ما سبق، يجوز لنا تغيير / تعديل ما ورد أعاله بما يتوافق مع الموافقات واألوامر 

والتوجيهات والقوانين واللوائح المعمول بها وما إلى ذلك.
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