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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 Hills is currently developing mixed-use projects in 
the UAE, Bahrain, Oman, Jordan, Morocco, Serbia and Ethiopia.

ــز  ــوُر مراك ــي، تط ــو ظب ــا أب ــة مقره ــاري خاص ــتثمار عق ــر واس ــركُة تطوي ــي ش ــز ه ــل هيل إيج
ووجهــاٍت حضاريــة رائــدة يف عــدٍد مــن امُلدن الناشــئة التــي تُمثُل ُمجتمعــاٍت ُمتكاملــة متطورة 

تزيــُد مــن تنــوع وغنــى االقتصــاد احمللــي وتخلــُق فرصــً للعمــل.

كُمطــوٍر ألمنــاِط حيــاٍة عصريــة، تعمــُل إيجــل هيلــز على تطويــر مشــاريع ُمتعددة االســتخدامات 
ــة  ــوق والرعاي ــز التس ــة، مراك ــواق التجاري ــة، األس ــة، الضياف ــكنية وجتاري ــاحاٍت س ــُن مس تتضم
الصحيــة، وذلــك يف كٍل مــن اإلمــارات العربيــة امُلتحــدة، البحريــن، ُعمــان، األردن، املغــرب، صربيــا، 

وأثيوبيــا.

إيجــل هيلــز األردن؛ أكــُر مطــوٍر عقــاري يف اململكــة؛ تُســاهُم بصــورٍة كبــرٍة يف إحــداث طفــرٍة 
ومنــو اقتصاديــن، وذلــك مــن خــال مفاهيمهــا وُمكوناتهــا الثوريــِة التــي تعمــُل علــى 

ــة: ــان والعقب ــي عم ــن مدينت ــة يف كٍل م ــٍة ضخم ــاريع عقاري ــِة مش ــن أربع ــا ضم تطويره
• فندق سانت ريجيس عمان وذا ريزيدنسز سانت ريجيس عمان

• فندق دبليو عمان وذا سكاي الين ريزيدنسز
• سرايا العقبة

• قرية الراحة
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مشروع ُمتعدد االستخدامات

Eagle Hills Jordan, the largest real estate development company in the kingdom, contributes 
significantly to the economic growth through the revolutionary concepts and components it 
brings within its four mega-scale projects in Amman and Aqaba:
• The St. Regis Amman Hotel and The Residences at The St. Regis Amman
• W Amman Hotel and The Skyline Residences
• Saraya Aqaba
• Al Raha Village

Eagle Hills
إيجل هيلز



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 throughout the 
country.

Nevertheless Amman, the capital of the Hashemite Kingdom of Jordan is a city that is 
witnessing rapid growth. An authentic city that combines originality, hospitality, and 
innovation, it is a perfect city that blends living and working whilst inspiring people to 
embrace their aspirations.

Amman enjoys favorable 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.

ــب التــي لطاملــا  ــرز الوجهــات الســياحية علــى مســتوى املنطقــِة وأرُض العجائ األردن؛ أحــُد أب
ــذي  ــور ال ــذ التط ــِة منف ــوار مبثاب ــدول اجل ــت ل ــامل، وكان ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــاس م ــرت الن أبه
ــٌن  ــي موط ــبيً؛ ه ــد نس ــُة العه ــُة حديث ــمية؛ الدول ــة الهاش ــُة األردني ــه. اململك ــون إلي يحتاج
للعديــد مــن املواقــع األثريــة التاريخيــة والدينيــة القدميــِة التــي تعــوُد حلضــاراٍت عديــدٍة عاشــت 

ــاءه. ــع يف أرج ــا الرائ ــت أثره ــى أرض األردن وترك عل

تشــهُد مدينــُة عمــان؛ عاصمــُة اململكــِة األردنيــة الهاشــمية؛ منــوًا ســريعً، وجتمــُع مــا بــن 
األصالــة، ُحســن الضيافــة واالبتــكار؛ لتكــون بهــذا املدينــة املثاليــة التــي جتمــُع مــا بــن احليــاِة 

والعمــل والقــدرِة علــى اإللهــام.

امُلنــاُخ امُلعتــدل، إىل جانــب العوامــل الثقافيــة وامُلجتمعيــة، جتعــُل مــن مدينِة عمــان وجهة 
ســياحية بــارزة، ليــس علــى مســتوى املنطقــة فحســب، بــل وعلــى مســتوى العامِل بأســره.

Amman-Jordan
عمان - األردن



Welcome to A World Of Luxury

Representing a gate to a world of unparalleled luxury, the three preeminent towers 
embrace The St. Regis Amman Hotel and The Residences at The St. Regis Amman, in 
addition to The District, A Luxury Retail Area.

The Residences at The St. Regis Amman are 79 luxurious living spaces spread across 
two 17-story towers. Compromised of 2 to 4 bedroom homes with access to world class 
facilities completing an extraordinary lifestyle of harmony of elegance and luxury. 

A synonym of luxury and elegance, The St. Regis Amman Hotel is one of Amman’s 
finest and most luxurious 5 stars hotels. Embracing 174 guest rooms, 46 suites, and 
40 serviced apartments of unprecedented luxury, The St. Regis Amman Hotel takes 
the staying experience to a whole new level of comfort and elegance. Furthermore, the 
hotel also encompasses several world-class amenities and facilities, including swimming 
pools, restaurants, a gym, a spa, and kids’ areas, among many others.

Residences Tower A

Residences Tower B

The District

Hotel

أهال بك إىل عامل الفخامة

تُمثــُل األبــراج الثالثــة بوابــًة لعــامٍل مــن الفخامــة والرفاهيــة. تضــُم هــذه األبــراُج كالً مــن فنــدق 
ســانت ريجيــس عمــان، ذا ريزيدنســز ســانت ريجيــس عمــان، إىل جانــب ذا ديســركت، مركــز 

التســوق الفاخــر.

تتكــوُن ذا ريزيدنســز ســانت ريجيــس عمــان مــن 79 وحــدة ســكنية فاخــرة تتــوزُع علــى بُرجــن 
بارتفــاِع 17 طابقــًا لــكٍل منهــا. مبســاحاٍت متنوعــٍة تــراوُح مــا بــن 2 وحتــى 4 ُغــرف نــوم، إىل 
جانــب املرافــِق العامليــة املســتوى التــي يُمكــُن مُلــالك الوحــدات الســكنية االســتفادُة منهــا؛ 
تضمــُن ذا ريزيدنســز ســانت ريجيــس لســاكنها أســلوب حيــاٍة غــر مســبوٍق قائــٍم علــى األناقــِة 

والفخامــة.

مــرادٌف ملفهومــي الفخامــِة واألناقــة، يُعــُد فنــدُق ســانت ريجيــس عمــان أحــد أفخــم الفنــادِق 
ذات التصنيــف 5 جنــوم يف العاصمــِة عمــان. يحتضــُن هــذا الفنــدُق 174 غرفــًة للنــزالء، 46 جناحــًا 
فندقيــًا، إىل جانــب 40 وحــدة ســكنية خمدومــة يحمــُل معها فندق ســانت ريجيس عمان جتربة 
ــى هــذا، يحتضــُن  ــة. عــالوًة عل ــدٍة مــن الفخامــِة والرفاهي ــاٍق جدي ــه إىل آف ــوف في إقامــِة الضي
ــرك الســباحة، املطاعــم،  ــة املســتوى، والتــي تتضمــُن ب ــدق عــددًا مــن املرافــق العاملي الفن

النــادي الرياضــي، الســبا، مســاحات لعــب األطفــال وغرهــا الكثــر.
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برج ريزدنسز 2

حمالت جتارية

الفندق

1

1

2

3

4

2

3

4

A World Of Luxury
عامل من الفخامة

The District

Hotel

Residences Tower B

Residences Tower A



Featuring a strategic premium location in one of Amman’s most upscale areas, The 
District reflects an exceptional opportunity for businesses to thrive, benefiting from a 
vibrant location near the city’s finest residential, medical, and touristic hubs.
 
Located at the podium level of The St. Regis Amman Hotel tower, The District hosts 
ultra-modern commercial spaces, surrounded by exceptionally decorated outdoor and 
indoor seating areas. The District stands for the ultimate shopping and entertainment 
experience, built around the concept of luxury to suit the aspirations of your clients of 
Amman’s connoisseurs.

بفضــــل موقعــه  وذلــــك  ألعمالــــك؛  اســــتثنائية  ازدهــار ومنــو  فرصـــة  ديســركت  ذا  يُمثـــل 
االســــراتيجي يف أحــد أرقــى أحيـــاء املدينــة عمــان، وعلــى مقربــة مــن أبــرز التجمعــات الســكنية، 

الســياحية والطبيــة يف املدينــة.

يقــُع ذا ديســركت ضمــن الطوابــق الثالثــة األوىل لُبــرج فنــدق ســانت ريجيــس عمــان، ويضــُم 
داخلــُه عــددًا مــن املســاحات التجاريــة العصريــة امُلحاطــة مبناطــق جلــوٍس داخليــة وخارجية 
ذات ديكــورات عصريــٍة ُمميــزة. يعكــُس ذا ديســركت وجهــة تســوٍق وترفيــه اســتثنائية مطــورٍة 
لتعكــس مســتوياٍت غــر مســبوقٍة مــن الفخامــِة التــي تُلبــي تطلعــاِت عمالئــك مــن أصحــاب 

الــذوق الرفيــع.

2627
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م2 مساحة للتأجر
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%65
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The District, A Luxury Retail Area
ذا ديسركت، مركز تسوق



Courtesy of its unique characteristics and advantages, moving your brand to The District 
empowers your brand to thrive and achieve its full potential. 
- A vibrant and premium location
- Premium exclusive mix of retail, entertainment, and business spaces
- Private entrance
- Direct convenient access and exit from main road
- Dedicated access from The St. Regis Amman Hotel with a footfall from the hotel’s 

guests and residents of The Residences at The St. Regis Amman.
- Customer centricity services, such as security and dedicated valet

ــِة إىل ذا ديســركت أن  ــدة، يُمكــُن لانتقــاِل بعامتــك التجاري ــزِة والفري بفضــل خصائصــه امُلمي
يفتــح أمامهــا آفاقــً جديــدة مــن فــرص االزدهــار والنمــو:

- موقع حيوي وُمميز
- جمموعة فريدة ومتنوعة من مساحات التجزئة، الرفيه واألعمال

- مدخل خاص
- مدخل ُمباشر من الطريق العام

ــي فنــدق ســانت ريجيــس عمــان وفرصــة الوصــول لفئــة متميــزة  - مدخــل خــاص مــن لوب
مــن العمــاء مــن ضيــوف الفنــدق وســكان ذا ريزيدنســز ســانت ريجيــس عمــان

- خدمات خاصة للزوار مثل خدمات األمن واحلماية وخدمة اصطفاف السيارات

Improved Brand Recognition
متُيز أكرب لعالمتك التجارية
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