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،مرحب ـ ًا بكــم فــي عالــم إيجــل هيلــز
ـي باالبتــكارات الذكيــة
ْ  كل مشــروع نقدمــه ملـ.الرفاهيــة التــي يتطلــع إليهــا اإلنســان فــي مســكنه المثالــي
 تعــزز، والتــي تجســد رؤيتنــا ورســالتنا الراميــة إلــى تطويــر مجتمعــات مســتدامة،والخدمــات عاليــة الجــودة
. وتكــون نموذج ـ ًا مثالي ـ ًا يحتــذى بــه علــى الــدوام،نمــو االقتصــاد المحلــي
 لنضــع حجــر األســاس لقاعــدة، نفخــر بوجودنــا فــي األردن كمطــور عالمــي يتمتــع بمكانــة مرموقــة،واليــوم
 مــع حرصنــا الشــديد علــى،عمــان وحتــى العقبــة
ّ  بــدءا ً مــن،أعمــال صلبــة فــي العديــد مــن المــدن األردنيــة
اإللتــزام 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

Letter From The CEO
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
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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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مُدن تشهد تطور ًا حداثي ًا
واجهات بحرية
مشاريع متعددة اإلستخدام
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إيجــل هيلــز شــركة اســتثمار وتطويــر عقــاري خاصــة ومقرهــا الرئيســي أبــو ظبــي ،تســعى إلــى تطويــر
ـهد بنيتهــا االقتصاديــة والعمرانيــة والحضاريــة تطــورا ً متســارع ًا لتواكــب
المــدن التــي تشـ ُ
وإحيــاء عــدد مــن ُ
المتغيّــرات العالميــة.
مطــورا ً عالميــ ًا لمجتمعــات تتمتــع بأنمــاط حيــاة مميّــزة ،ووجهــات متفــردة فــي البلــدان
وباعتبارهــا
ّ
الناشــئة ،تســعى إيجــل هيلــز إلــى تحقيــق نهجهــا الرامــي إلــى دمــج اإلبتــكارات الذكيــة مــع منتجــات وخدمــات
ـو االقتصــاد المحلــي وتخلــق فــرص عمــل متنوعــة.
عاليــة الجــودة؛ لخلــق مجتمعــات مســتدامة تع ـ ّزز نمـ ّ
ـددة االســتخدام علــى امتــداد ثــاث قــارات هــي :آســيا
واليــوم ،تفخــر إيجــل هيلــز بتطويرهــا لمشــاريع متعـ ّ
ـوق وأماكــن الضيافــة
ـ
التس
ـز
ـ
مراك
ـم
ـ
وأضخ
ـة
ـ
والتجاري
وأوروبــا وأفريقيــا ،تجتمــع فيهــا العقــارات الســكنية
ّ
ومرافــق الرعايــة الصحيــة والبيــع بالتجزئــة جنب ـ ًا إلــى جنــب .فلديهــا اليــوم مشــاريع فــي :اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،والبحريــن ،وعُ مــان ،واألردن ،والمغــرب ،وصربيــا ،وإثيوبيــا .باإلضافــة الــى ذلــك تعمــل الشــركة حاليـ ً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
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Belgrade Waterfront

صر بيا
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JORDAN
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ﻻﻣﺎرﻳﻨﺎ
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Eagle Hills Global Presence

الحضـور العالمـي إليجل هيلز

ETHIOPIA
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Marassi Al Bahrain
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Saraya Aqaba

سرايا العقبة

Marsa Zayed

مرسى زايد
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إثيوبيــا
ال غار

UAE
BAHRAIN

األردن

البحريــن
ﻣﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

Fujairah Beach

اإلمــارات العربية
المتحــدة
شاطىء الفجيرة
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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
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فـي الممـلــكة

+962 6 5 777 007 - eaglehillsjordan.com
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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

Warm Hospitality Nestled in Nature's Beauty
Perched on the tip of the glistening shores of the Red Sea, Aqaba heads the Jordanian
golden triangle and boasts a rich history, culture, a moderate climate and a terrain
that inspires joyful moments for everyone all year-round.
Aqaba is a strategically important city on the Jordanian tourism map, serving as the
country’s only maritime gateway that connects Jordan to the world through the Red
Sea. Furthermore, it is a launch pad for tourists to visit numerous touristic sites across
Jordan, including Petra, Wadi Rum, and Dana Nature Reserve. Enjoy the magnificent
city of Aqaba whether you want to tan on its golden shores, dive to discover its rich
marine life or simply embrace one of a plethora of water sports activities.

جمال يتجلى في بحرها وجبالها
تعلــو العقبــة قمــة "المثلــث الذهبــي" لجنــوب األردن وتفتــح لزائريهــا صفحــات مشــرقة مــن الحضــارة
البشــرية بمناخهــا المعتــدل وتضاريســها المتنوعــة ،حافــرة فــي ذاكرتهــم لوحــة مــن الجمــال تالزمهــم فــي
أي مــكان وزمــان.
ولمدينــة العقبــة أهميــة اســتراتيجية علــى خريطــة األردن الســياحية كونهــا المنفــذ البحــري الوحيــد الــذي
يصــل األردن بالعالــم عبــر البحــر األحمــر ،فضـ ً
ا عــن كونهــا نقطــة إنطــاق للســياح إلــى العديــد مــن المناطــق
الســياحية الرئيســية فــي المملكــة كالبتــراء ووادي رم ومحميــة ضانــا الطبيعيــة.
وســواء رغبــت باالســتمتاع بالشــمس علــى شــواطئها الرائعــة أو جربــت الغــوص الكتشــاف عالمهــا البحــري
أو اختــرت القيــام بأحــد األنشــطة الرياضيــة المائيــة ،فإنــك حتم ـ ًا ســتقضي أجمــل األوقــات التــي ســتالزمك
ذكراهــا لفتــرة طويلــة.

Aqaba
العقبة

The Beating Heart Of Aqaba
Named in memory of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, former President
of the UAE and Ruler of Abu Dhabi, Marsa Zayed is situated in Aqaba’s city center
encompassing a total area of 3.2 million square meters including two kilometers
of prime waterfront. It is in a strategic location elevated from the waterfront, thus
allowing remarkable visibility.
Marsa Zayed is a mixed-use project, featuring an assortment of residential, touristic,
recreational, commercial and retail components, as well as marine facilities that
includes Aqaba’s first berth for vessel and cruise ships.
At the Marsa Zayed project, the Sheikh Zayed Mosque is the first milestone to be
completed on ground, and Al Raha Village is the first gated community to have been
completed and delivered.

قلب العقبة النابض
ســمي هــذا المشــروع مرســى زايــد تخليــدا ً لذكــرى المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحاكــم إمــارة أبــو ظبــي .يقــع مرســى زايــد فــي قلــب مدينــة العقبــة،
ممتــدا ً علــى مســاحة إجماليــة تبلــغ  3.2مليــون متــر مربــع ،ويضــم واجهــة بحريــة للمدينــة بطــول  2كــم،
ممتلــك ًا بذلــك مكانــة منفــردة نظــرا ً لموقعــه االســتراتيجي واالرتفــاع المتــدرج عــن الواجهــة البحريــة .ويعــد
المشــروع واجهــة بحريــة متعــددة االســتخدامات ،فضــ ً
ا عــن احتوائــه علــى :مرافــق ســكنية وســياحية
وترفيهيــة وتجاريــة ،باإلضافــة إلــى مرافــق بحريــة ســتضم أول مرســى للبواخــر والســفن الســياحية فــي
العقبــة.
مســجد الشــيخ زايــد هــو أول المعالــم الرائعــة التــي تــم إنجازهــا فــي المشــروع ،وقريــة الراحــة هــي أول مجتمــع
ســكني تم إنجــازه وتســليمه.

Marsa Zayed
مرسى زايد
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Project Components
مكونات المشروع
اﻟﭭﻴﻼت
اﻟﺘﺎون ﻫﺎوس
اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟﻨﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت واﻃﻔﺎل
ﺗﻄﻮﻳﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
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Villas

Townhouses
Apartments

The Clubhouse

Kids & Family Park

Future Developments

Al Raha Village
The First Gated Community In Marsa Zayed
A peaceful gated community with spectacular views of the Red Sea that seamlessly
blend with the surrounding nature of mountains, Al Raha Village invites you to become
part of a tranquil residential community that combines a family friendly inclusivity
with vibrant vitality. Al Raha Village is located along Aqaba’s South Beach on the
southern edge of Marsa Zayed only 1.5 km from the city center. With a splendid view
of the sea, Al Raha Village provides an unparalleled serene setting for its residents.

قرية الراحة
أول مجتمع سكني في مرسى زايد
ـور ليمــزج بــذكاء بيــن الطبيعــة
بإطاللــة مميــزة علــى شــاطئ البحــر األحمــر ،يمتــد المجتمــع الهــادئ والمسـ ّ
الجبليــة بشــموخها مــع التصميمــات الحديثــة والعصريــة ،ليطــل كتحفــة فنيــة متكاملــة تزيّــن شــواطئ
البحــر األحمــر المتأللئــة .تدعوكــم قريــة الراحــة لتكونــوا جــزءا ً مــن هــذا المجتمــع الســكني الهــادئ ،لتنعمــوا
بالتجربــة الحصريــة وبخصوصيــة مطلقــة وأجــواء عائليــة نابضــة بالحيــاة.
تقــع قريــة الراحــة علــى امتــداد شــاطئ العقبــة الجنوبــي فــي المنطقــة الجنوبيــة لمرســى زايــد وعلــى بعــد
 1.5كــم فقــط مــن وســط المدينــة ،لتقــدم لســكانها إطاللــة رائعــة علــى شــواطئ البحــر األحمــر وخدمــات
متكاملــة ضمــن أجــواء هادئــة ال مثيــل لهــا.

Tranquil Living
الحياة الهادئة

Al Raha Village, comprised of 113 villas and townhouses and 346 apartments is
designed to present the ultimate levels of privacy with modernity.
The community offers a variety of specifications, views and sizes that cater to diverse
tastes and possibilities to suit everyone’s needs. Whether you select an apartment,
townhouse or villa, rest assured that your home will be a comfortable living space to
build life-long memories.

Exquisite Residential Units
وحدات سكنية راقية

459

Residential Units
وحدة سكنية

 شــقة مختلفــة األحجــام والمواصفــات346  باإلضافــة، ڤيــا ومنــزل مســتقل113 تضــم قريــة الراحــة
. بمــا يتــاءم مــع كافــة األذواق ويلبــي جميــع الرغبــات،واإلطــاالت
 فســتكون المســاحة الســكنية مريحــة للعائلة، أو منــزل مســتقل أو ڤيــا،فســواء كنــت ترغــب بشــراء شــقة
.ـال مــن الراحــة والرفاهية
ٍ لتعيــش بمســتوى عـ

Choose from a wide range of two-storey townhouses and villas starting from 200
square meters featuring two, three and four bedrooms.
All units feature beautiful roof terraces, private parking, superior finishing, a spacious
backyard to enjoy with family and friends and optional provisions for your own private
outdoor swimming pool.
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Townhouses
تاون هاوس

Villas
ڤلل
M2

M2

M2

M2

4 Bedroom Villas
ڤلل بأربع غرف

3 Bedroom Villas
ڤلل بثالث غرف

3 Bedroom Townhouses
تاون هاوس بثالث غرف

2 Bedroom Townhouses
تاون هاوس بغرفتين

260-265 M2

255-265 M2

235-255 M2

200-220 M2

اختــر مــن بيــن مجموعتنــا الواســعة مــن منــازل التــاون هــاوس والڤلــل المكونــة مــن طابقيــن ،والتــي تأتــي
بأحجــام مختلفــة تضــم غرفتيــن أو ثــاث أو أربــع غــرف نــوم ،وتبــدأ مســاحاتها مــن  200متــر مربــع.
تتميــز جميــع الوحــدات بتراســات جميلــة ،ومواقــف خاصــة للســيارات ،وتشــطيبات فاخــرة ،وفنــاء خلفــي
لالســتمتاع مــع أفــراد العائلــة واألصدقــاء ،إضافــة إلــى خيــارات إمتــاك مســابح خاصــة مــن ضمــن المنــازل.

Modern Townhouses And Villas
منازل التاون هاوس والڤلل العصرية

Al Raha Village offers a range of apartments starting from 40 square meters and is
spread across three buildings. Each unit features a private terrace, superior finishing
and private parking.
Al Raha Village residents will have access to designated swimming pools and parks to
unwind with family.
Regardless of the selected unit's size, all apartment owners will have exclusive use of
the community facilities.

M2

M2

M2

M2

3 Bedroom Apartments
شقق بثالث غرف

2 Bedroom Apartments
شقق بغرفتين

1 Bedroom Apartments
شقق بغرفة واحدة

Studios
استوديوهات

155-185 M2

120-160 M2

70-100 M2

40-52 M2

346

Apartments
شقق

تضــم قريــة الراحــة مجموعــة متنوعــة مــن الشــقق الســكنية بأحجــام مختلفــة تبــدأ مــن  40متــر مربــع،
وتتــوزع فــي ثــاث بنايــات ســكنية.
وتتميــز كل وحــدة ســكنية بتــراس واســع ،وتشــطيب فاخــر ،وموقــف خــاص للســيارة ،مــع إمكانيــة اســتخدام
المســابح والحدائــق المخصصــة لالســترخاء مــع العائلــة.
وبغــض النظــر عــن حجــم الوحــدة المختــارة ،ســيحظى جميــع مالكــي الشــقق بإمكانيــة االســتخدام الحصــري
لجميــع مرافــق المشــروع.

Contemporary Apartments
شقق عصرية

Live In Harmony With Nature
حيث تتناغم الحياة مع الطبيعة

Available Residential Units
Ready To Move In Now

متوفر وحدات سكنية
جاهزة للسكن

+962 6 5 777 007
eaglehillsjordan.com

Whether you want to relax in beautiful landscaped parks, lounge around the swimming
pools or watch over your children having fun in playgrounds and shaded play areas,
you are guaranteed to have fun-filled days with your family at Al Raha Village.

• 3-Storey Community Clubhouse
• Swimming Pool
• Gym
• Restaurant
• Kids Area

ســواء كنــت تــود الجلــوس براحــة فــي حدائــق جميلــة ذات مناظــر طبيعيــة خ ّ
البــة ،أو االســترخاء حــول
ً
المســبح ومتابعــة أطفالــك أثنــاء لعبهــم فــي المناطــق المظللــة المخصصــة للعــب ،فقريــة الراحــة تضمــن
لــك االســتمتاع بأجــواء عائليــة ال مثيــل لهــا.
يمتد على ثالثة طوابق
ناد اجتماعي
ّ
• ٍ
• بركة سباحة
• صالة رياضية
• مطعم
• منطقة األطفال

Exclusive Community Facilities
المرافق المجتمعية الحصرية

Residents can connect with family and friends in a beautiful park where they can
create cherished summertime memories and enjoy their time in a relaxing and
beautiful atmosphere.
Aside from relaxing, residents can channel their inner athlete by making use of the
multi-use games area.

• 13,000 M2 park
• Three swimming pools
• Multi-use sports court
• Exercise equipped area
• Half-court basketball court
• Jogging path
• Rubber play area
• Green area
• BBQ and picnic area

يســتطيع المقيميــن فــي قريــة الراحــة قضــاء أوقــات ممتعــة مــع العائلــة واألصدقــاء فــي منطقــة المتنــزه
واالســتمتاع باألجــواء الصيفيــة المميــزة واالســترخاء بأجــواء مريحــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن للمقيميــن
ممارســة رياضتهــم المفضلــة فــي منطقــة األلعــاب متعــددة االســتخدامات.
• متنزه بمساحة  13,000متر مربع
• ثالث برك سباحة
• ملعب رياضي متعدد االستخدامات
• منطقة مجهزة للتمارين الرياضية
• ملعب نصفي لكرة السلة
• مسار للركض
• منطقة لعب مطاطية
• منطقة خضراء
• منطقة  BBQوالتنزه

Kids And Family Park
حديقة للعائالت واألطفال

Slides And Pool Complex
مسبح ومنزلقات مائية

Kids Playground
ملعب األطفال

As a private and gated residential community, Al Raha residents benefit from many
services:

Residential Services
الخدمات السكنية

• 24-Hour security
• Community clubhouse
• Kids and family park
• General community maintenance
• Pest control

: يستفيد سكان قرية الراحة من العديد من الخدمات،كمجتمع سكني خاص
 ساعة24 • خدمات أمنية على مدار
• النادي اإلجتماعي
• حديقة للعائالت واألطفال
• خدمات الصيانة العامة
• خدمات مكافحة الحشرات

Tel: +962 6 5 777 007 |

Email: info@eaglehillsjordan.com

| www.eaglehillsjordan.com

THE LARGEST DEVELOPER IN THE KINGDOM

