Welcome to the world of Eagle Hills, where our vision for a modern and sophisticated
life is intertwined with the highest levels of luxurious lifestyles, to cultivate homes
people aspire for. As an embodiment of our vision and mission to develop sustainable
communities that promote the growth of the local economy, each of our homes is
integrated with smart innovations and is serviced through the best facilities and
amenities, ensuring an ideal and holistic approach to living for others to follow.
Today we are proud to be present in Jordan as the largest real estate developer in the
Kingdom, developing projects across Amman and Aqaba. At Eagle Hills Jordan, we
are committed to completing all our developments using the highest of standards
that adhere to the same professional approach we use across all our projects in Asia,
Europe and Africa.

Letter From The Chairman
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

Mohammad Al Abbar

 حيــث الرؤيــة الجديــدة لحيــاة عصريــة ومتطــورة تجمــع أعلــى معاييــر،مرحبــ ًا بكــم فــي عالــم إيجــل هيلــز
ملــي باالبتــكارات الذكيــة
 كل مشــروع نقدمــه.الرفاهيــة التــي يتطلــع إليهــا اإلنســان فــي مســكنه المثالــي
ْ
 تعــزز نمــو، والتــي تجســد رؤيتنــا ورســالتنا الراميــة إلــى تطويــر مجتمعــات مســتدامة،والخدمــات عاليــة الجــودة
. وتكــون نموذج ـ ًا مثالي ـ ًا يحتــذى بــه علــى الــدوام،االقتصــاد المحلــي
 لنضــع حجــر األســاس لقاعــدة، نفخــر بوجودنــا فــي األردن كمطــور عالمــي يتمتــع بمكانــة مرموقــة،واليــوم
 مع حرصنــا الشــديد علــى اإللتزام،عمــان وحتــى العقبــة
ّ  بــدءا ً مــن،أعمــال صلبــة فــي العديــد مــن المــدن األردنيــة
.بنهجنــا فــي مشــاريعنا متعــددة االســتخدامات والمنتشــرة فــي ثــاث قــارّات وهــي آســيا وأوروبــا وإفريقيــا
محمد العبار

Today at Eagle Hills Jordan; the largest real estate developer in the Kingdom, we
are soaring to new heights as we fulfil our vision of delivering developments that
are blossoming and flourishing with life, reflecting our ongoing commitment to the
Kingdom and its people.
From the start, our pledge was to deliver iconic world-class projects and to build
residential communities that offer modern lifestyle experiences with the highest
industry standards.
This is a true testament to our expertise and leading position in many cities across
the region and the world.
On behalf of our entire team at Eagle Hills Jordan, we thank you for your trust and
confidence in us and we promise to keep steadfast on our vision.
Abdallah Al Fraihat

نرتقــي اليــوم فــي شــركة إيجــل هيلــز األردن؛ أكبــر مطــور عقــاري فــي المملكــة ،إلــى آفــاق جديــدة تحقــق
رؤيتنــا المتمثلــة فــي تطويــر مشــاريع حيويــة تزدهــر بالحيــاة ،وتعكــس بــكل وضــوح إلتزامنــا المســتمر تجــاه
المملكــة وشــعبها.
بمواصفــات عالميــة حديثــة ،لخلــق مفهــوم المجتمعــات
فمنــذ البدايــة ،إلتزمنــا بتطويــر مشــاريع مميــزة
ٍ
الســكنية التــي تتميــز بأســلوب حيــاة عصــري مختلــف يقــوم علــى أســاس رفاهيــة القاطــن ،بمــا يوفــر مســتوىً
عالــي الجــودة ضمــن نظــام حيــاة حديــث ،حيــث أننــا الرائــدون فــي هــذا المجــال فــي عــدة مــدن ودول إقليميــة
وعالميــة.
نيابــة عــن فريقنــا فــي شــركة إيجــل هيلــز األردن ،نشــكركم علــى ثقتكــم بنــا ونعدكــم بــأن نبقــى راســخين
علــى رؤيتنــا.
عبدال ّله الفريحات

Letter From The Executive Director
كلمة المدير التنفيذي

Eagle Hills is an Abu Dhabi-based private real estate investment and development
company, focused on creating new city hubs and flagship destinations in emerging
markets. These master planned projects draw on the latest technologies to build
integrated lifestyle communities that not only energize and diversify the local
economy but also create jobs.
As a provider of premium lifestyles, we design and implement mixed-use projects
including residential and commercial properties, hospitality venues, shopping malls,
retail and healthcare facilities. Eagle Hill is currently developing mixed-use projects in
the UAE, Bahrain, Oman, Jordan, Morocco, Serbia and Ethiopia.
Eagle Hills Jordan is involved in the management and development of four key
projects:
• The St. Regis Amman and The Residences at The St. Regis Amman
• W Amman and The Skyline Residences
• Saraya Aqaba
• Marsa Zayed - Aqaba
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Cities Getting A Facelift Waterfront Destinations
Mixed-Use Projects
مُ دن تشهد تطوراً حداثي ًا
واجهات بحرية
مشاريع متعددة اإلستخدام
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Countries
دول

إيجــل هيلــز شــركة اســتثمار وتطويــر عقــاري خاصــة ومقرهــا الرئيســي أبــو ظبــي ،تســعى إلــى تطويــر وإحيــاء
ـهد بنيتهــا االقتصاديــة والعمرانيــة والحضاريــة تطــورا ً متســارع ًا لتواكــب المتغ ّيــرات
المــدن التــي تشـ ُ
عــدد مــن ُ
العالميــة.
ـورا ً عالميـ ًا لمجتمعــات تتمتــع بأنمــاط حيــاة مم ّيــزة ،ووجهــات متفــردة فــي البلــدان الناشــئة،
وباعتبارهــا مطـ ّ
تســعى إيجــل هيلــز إلــى تحقيــق نهجهــا الرامــي إلــى دمــج اإلبتــكارات الذكيــة مــع منتجــات وخدمــات عاليــة
ـو االقتصــاد المحلــي وتخلــق فــرص عمــل متنوعــة.
الجــودة؛ لخلــق مجتمعــات مســتدامة تع ـ ّزز نمـ ّ
متعــددة االســتخدام علــى امتــداد ثــاث قــارات هــي :آســيا
واليــوم ،تفخــر إيجــل هيلــز بتطويرهــا لمشــاريع
ّ
التســوق وأماكــن الضيافــة
وأوروبــا وأفريقيــا ،تجتمــع فيهــا العقــارات الســكنية والتجاريــة وأضخــم مراكــز
ّ
ومرافــق الرعايــة الصحيــة والبيــع بالتجزئــة جنبــ ًا إلــى جنــب .فلديهــا اليــوم مشــاريع فــي :اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،والبحريــن ،وعُ مــان ،واألردن ،والمغــرب ،وصربيــا ،وإثيوبيــا .باإلضافــة الــى ذلــك تعمــل الشــركة حالي ـ ًا
علــى تطويــر وإدارة أربعــة مشــاريع ضخمــة فــي األردن هــي:
عمان
• فندق ورزيدنسز سانت ريجيس ّ
عمان وشقق ذا سكاي الين
• فندق دبليو ّ
• سرايا العقبة
• مرسى زايد  -العقبة

Eagle Hills
إيجل هيلز

SERBIA
Belgrade Waterfront

صر بيا
بلغراد واترفرونت

JORDAN
The St. Regis Amman
W Amman

MOROCCO

المغر ب

La Marina Morocco
La Bahia Blanca
Rabat Square

ﻻﻣﺎرﻳﻨﺎ
الباهيا بالنكا
الرباط سكوير

Eagle Hills Global Presence

الحضـور العالمـي إليجل هيلز

ETHIOPIA
La Gare

Marassi Al Bahrain

عمان
ّ سانت ريجيس
عمان
ّ W فندق

Saraya Aqaba

سرايا العقبة

Marsa Zayed

مرسى زايد

OMAN
Mandarin Oriental

ُعما ن
ماندارين أورينتال

إثيوبيــا
ال غار

UAE
BAHRAIN

األردن

البحريــن
ﻣﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

Fujairah Beach

اإلمــارات العربية
المتحــدة
شاطىء الفجيرة

Kalba Waterfront

واجهة كلباء

Maryam Island

جزيرة مريم

Palace Al Khan

باالس الخان

Address Residences Fujairah Resort العنوان رزيدنسز منتجع الفجيرةالعنوان

The Largest Developer
In The Kingdom
The Largest Developer
ﻋـﻘـﺎري
ﻣـﻄـﻮر
أﻛـﺒـﺮ
ّ
In The Kingdom
اﻟﻤﻤـﻠــﻜﺔ
ﻓـﻲ
مـطـور عـقـاري
أكـبـر
ّ

فـي الممـلــكة
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DEVELOPMENT
JORDAN

MIXED-USE
DEVELOPMENT
JORDAN

MIXED-USE
DEVELOPMENT
JORDAN

RESIDENTIAL
DEVELOPMENT
JORDAN

BEST NEW HOTEL
CONSTRUCTION &
DESIGN JORDAN

BEST
MIXED-USE
ARCHITECTURE

MIXED-USE
DEVELOPMENT
JORDAN

The Skyline Residences
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W Amman
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Saraya Aqaba
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Al Manara, A Luxury
Collection Hotel
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8 الفائز بـ
جوائز عقارية

Jordan, one of the most touristic destinations in the region, a land of wonders and
a wanderer’s treasure has always fascinated people from all over the world and has
given neighboring countries the ever-evolving getaway they need. A relatively young
nation, the Hashemite Kingdom of Jordan is home to many ancient, religious and
historical sites of various civilizations that left magnificent traces of their existence

Jordan
األردن

throughout the country.

، لمــا يحتويــه مــن كنــوز أثريــة وطبيعيــة فريــدة،يعتبــر األردن أحــد أهــم الوجهــات الســياحية فــي المنطقــة
ً  ويكــون مقصــدا، "يداعــب" ذاكــرة الزمــن ليســترجع مــا مــر علــى ثــراه مــن حضــارات،ومقدســات دينيــة متنوعــة
. تحــت غــاف حضــاري متقــدم،للباحثيــن عــن األصالــة والعراقــة

The beating heart and capital of the Hashemite Kingdom of Jordan, Amman is a
city that is witnessing rapid growth. An authentic city that intertwines originality,
hospitality, and innovation, it is a perfect city that blends living and working whilst
inspiring people to embrace their aspirations.
Amman enjoys favourable climate conditions in addition to cultural, social and
security factors that make it the ideal tourism destination not just in the region but
on an international level.

ـوا ً متســارع ًا يدمــج األصالــة
عمــان ،عاصمــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية وقلبهــا النابــض ،مدينــة تشــهد نمـ ّ
ّ
وجـ ً
ـدة بيئــة متناغمــة تمنــح الراغبيــن فــي العمــل أو الســكن أو
باالبتــكار ،وأصــول الضيافــة بفنــون الحداثــةُ ،م ِ
ـي الــذي يرتقــي إلــى طموحاتهــم ويحقــق آمالهــم.
الترفيــه ،المــكان المثالـ ّ
عمــان أفضــل المــدن فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتصنــف ضمــن أفضــل الوجهــات الســياحية
وتعــد ّ
للــز ّوار العــرب واألجانــب علــى حــد ســواء ،مــن ناحيــة االعتــدال المناخــي والعوامــل االجتماعيــة والثقافيــة
ـد ســواء.
ممــا يجعلهــا وجهــة مثاليــة للســياحة اإلقليميــة والعالميــة علــى حـ ّ
بتنوعهــا الفريــد ّ

Amman
عمان
ّ

The New Downtown of Amman
Located at the heart of Amman, Al-Abdali is the first area that is being developed
under the new local mixed-use planning codes, which represents the exceptional
synergy of residential, commercial, hospitality, medical and retail outlets in one

Al-Abdali
العبدلي

vibrant and prestigious address.

عمان
ّ الوسط الجديد لمدينة
عمــان وتعــد أول منطقــة متعــددة االســتخدامات فــي المدينــة حيــث
ّ تقــع منطقــة العبدلــي فــي وســط مدينــة
 مرافــق طبيــة وترفيهيــة، محــات تجاريــة، شــقق مخدومــة، فنــادق، مكاتــب تجاريــة،مجمعــات ســكنية
تضــم
ّ
.فــي مــكان واحــد مرمــوق وحيــوي بالحيــاة

The Skyline Residences

طوابق شقق ذا سكاي الين
Floors 31-37 طوابق

Project Components
The Skyline Residences

Floors

W Amman Hotel
عمان
ّ فندق دبليو
Floors 6-30 طوابق

W Amman Hotel
Floors

Offices And Retail
Floors

طوابق شقق ذا سكاي الين
31-37

طوابق
عمان
ّ فندق دبليو

6-30

طوابق
ومجمعات تجارية
مكاتب
ّ

1-5

طوابق

مكونات المشروع

Offices And Retail

ومجمعات تجارية
مكاتب
ّ
Floors 1-5 طوابق
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Luxurious Hospitality And Refined Ambiance
The Skyline Residences serviced by W Amman are located in Al-Abdali, the new
downtown of Amman. Alongside the state-of-the-art offices and internationally
renowned brands present in the area, residents can indulge in a world of luxurious
hospitality that soars to new heights.
Offering unparalleled stunning views of the city, The Skyline Residences serviced by
W Amman are fully furnished with chic and modern furniture from the most globally
renowned brands. Residents will enjoy a sky-high experience that embodies elegance
and modernity, characterized by innovation and inspiration.

The Skyline Residences Serviced By W Amman
عمان
ّ شقق ذا سكاي الين المخدومة من دبليو

M2

6,300 M2

Built Up Area
المساحة المبنية

Helipad
مهبط للطائرات

41

Residential Units
شقة سكنية

الرقي الحقيقي ومثالية الضيافة
تطــل شــقق ذا ســكاي اليــن المخدومــة مــن دبليــو عمــان علــى المدينــة مــن أرقــى جوانبهــا ومــن ارتفــاع يبــرز
 ومجمعــات تجاريــة،الفــرق فــي الخدمــات ومســتوى الرقــي الــذي تقدمــه بجانــب المكاتــب الفاخــرة لألعمــال
.عالميــة تمــأ أرجــاء "العبدلــي" بتناثــر فريــد وشــامل
 ولزيــادة الشــعور بالفخامة. تطل علــى المدينــة برحابة مســاحاتها،تقــدم شــقق ذا ســكاي اليــن إطــاالت خالبــة
توفــر شــقق ذا ســكاي اليــن أثاثـ ًا عصريـ ًا مــن كبــرى العالمــات التجاريــة لتجمــع بيــن أســاليب الراحــة المتكاملــة
.والتصميمــات الحصرية
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Urban Chic Sky-High Experience
The Skyline Residences introduces W services and amenities, as well as it comprises
41 exclusive homes that range in size from one to four bedrooms with wall-to-wall
windows that frame exceptional and unparalleled views of Amman. The residences
are atop the W Amman Hotel, starting on the 31st floor and rising to the 37th floor.

Fully Furnished Serviced Apartments
شقق مخدومة مفروشة بالكامل

M2

M2

M2

M2

1 Bedroom Apartments
شقق بغرفة واحدة

2 Bedroom Apartments
شقق بغرفتين

3 Bedroom Apartments
شقق بثالث غرف

4 Bedroom Apartments
شقق بأربع غرف

77,84 M2

104,118 M2

150,200 M2

320 M2

تجربة فاخرة وأنيقة
 شــقة ســكنية مكونــة مــن غرفــة41  تضــم،عمــان
ّ عمــان المخدومــة مــن فنــدق دبليــو
ّ شــقق ذا ســكاي اليــن
 ليســتمتع مالكيهــا بإطــاالت حصريــة وأخــآذة علــى العاصمــة، 37  و31 تقــع بيــن الطوابــق،إلــى أربــع غــرف نــوم
.عمــان لتكتمــل التجربــة الفاخــرة
ّ

Limited Number Of Residential Units Available
متبقــي عــدد محــدود مــن الوحــدات الســكنية
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Kitchen
المطبخ

19-09-2018

Living Room And Kitchen
غرفة المعيشة والمطبخ

19-09-2018

Bedroom With View
غرفة نوم مع إطاللة

19-09-2018

Living &
Dining Room
Master Bedroom

Floor Plan - 1 Bedroom Apartments
 غرفة واحدة- مخطط الشقق
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Floor Plan - 2 Bedroom Apartments
 غرفتين- مخطط الشقق

Living &
Dining Room

Bathroom 1

Master Bedroom
Guest Room

Entrance
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Powder
Room

Entrance
Kitchen
Powder
Room

Floor Plan - 3 Bedroom Apartments
 ثالث غرف- مخطط الشقق

Living &
Dining Room

Bathroom

Bedroom 1

Bedroom 2

Bathroom

Master
Bedroom

The Skyline Residences offer a variety of services and amenities that cater to its
residents’ needs, including:

• 24-Hour reception
• 24-Hour security
• Cleaning and maintenance services of public areas
• Housekeeping
• In-residence dining
• Valet parking
• Laundry service

عمــان ،مجموعــة واســعة مــن الخدمــات التــي
عمــان المخدومــة مــن فنــدق دبليــو ّ
تقــدم "ذا ســكاي اليــن" ّ

Services And Amenities
الخدمات ووسائل الراحة

تلبــي جميــع احتياجــات مالكيهــا؛ بمــا فــي ذلــك:
• خدمة استقبال على مدار الساعة
• خدمة حماية على مدار الساعة
• خدمات التنظيف والصيانة للمناطق العامة
• خدمة التدبير المنزلي
• خدمة الطعام والشراب داخل الشقة
• خدمة االصطفاف
• خدمة الغسيل

19-09-2018

19-09-2018

Nestled in the heart of new modern Amman, Al-Abdali, the past meets the future where
local tradition and the history of Jordan are instilled with an unmistakably bold design. W
Amman uniquely stands tall as a contemporary architectural statement, offering stunning
views of the bustling city’s seven hills running across the Jordanian capital. Begin your
discovery by entering through an intriguing canyon walk, a breathtaking recreation
inspired by the ancient city of Petra, one of the Seven Wonders of the World.
236 guest rooms and 44 suites offer a sensational swirl of high energy interiors, amplifying
technology, vivid design and floor to ceiling windows that offer majestic views.
Amp up your days and remix your nights across the hotel’s five vibrant outlets; Enso, Aura,
Mesh, WET Deck and the Living Room.

M2

5

Restaurants
مطاعم

44

Suites
جناح فندقي

236

Guest Rooms
غرف النزالء

40,000 M2

Built Up Area
المساحة المبنية

W Amman Hotel
عمان
فندق دبليو ّ

عمــان الجديــد "العبدلــي" ليجمــع بيــن الماضــي والمســتقبل،
عمــان علــى وســط مدينــة ّ
يُطــل فنــدق دبليــو ّ
ويمــزج حداثــة التصميــم بأصالــة التقاليــد المحليــة وثقافــة المــكان .التصميــم الخارجــي العصــري الملفــت
ّ
يمكــن الــزوار
يبــوح بمســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا الفنــدق ،وبارتفاعــه الشــاهق وموقعــه المختــار بعنايــة
مــن التمتــع بمشــاهدة تــال مدينــة عمــان الســبعة ويفتــح أمامهــم آفاقــ ًا أكثــر اتســاع ًا .وعنــد دخولــك
الفنــدق ســتتعرف علــى شــكل حاضــر األردن وتاريخــه الــوردي المتمثــل بالمدينــة التــي تتحــدى الصخــر حتــى
يومنــا هــذا لتكــون جــزأ مــن عجائــب الدنيــا الســبعة "مدينــة البتــراء".
يوفــر الفنــدق  236غرفــة فندقيــة و 44جناحــ ًا فندقيــ ًا يحتــوي كل منهــا علــى تصميمــات داخليــة
أنيقــة وحيويــة وتقنيــات حديثــة ونوافــذ تمتــد مــن األرض وحتــى الســقف .أمــا مطاعــم الفنــدق الخمســة
 ،Living Room ،WET Deck ،Mesh ،Aura ،Ensoلــكل منهــا رونــق خــاص وأســلوب خدمــي فريــد مصمــم
خصيص ـ ًا لخدمــة حصريــة وفخمــة.
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Guest Rooms
غرف النزالء

19-09-2018

WET Deck
المسبح

19-09-2018

Living Room

19-09-2018

MESH Main Restaurant

19-09-2018

Great Room
قاعة المناسبات
M2

600

550 M2

Capacity
سعة

Ballroom Area
مساحة قاعة المناسبات
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Tel: +962 6 5 777 007 |

Email: info@eaglehillsjordan.com

| www.eaglehillsjordan.com

THE LARGEST DEVELOPER IN THE KINGDOM

