استمتع بإطالالت بحرية ساحرة في الشارقة
ENJOY ENDLESS SEA VIEWS AT SHARJAH BY THE SEA

إيجل هيلز

«إيجــل هيلــز» هــي شــركة خاصــة لالســتثمار والتطويــر العقــاري تتخــذ مــن أبوظبي مقرًا رئيســيًا
لهــا .وتركــز الشــركة جهودهــا علــى إنشــاء مراكــز حضريــة جديــدة ضمــن أبــرز األســواق الناشــئة،
اســتنادًا إلــى أحــدث االبتــكارات التكنولوجيــة والذكيــة التــي مــن شــأنها دفــع عجلــة تشــييد
مجتمعــات راقيــة ومتكاملــة تعــزز التنــوع االقتصــادي المحلــي وتخلــق العديــد مــن فــرص العمــل.
وتتفـّـرد «إيجــل هيلــز» ببنــاء مجتمعــات راقيــة تضمــن أســلوب حيــاة متكامــل للســكان ،حيــث
تعمــل علــى تطويــر أضخــم المشــاريع متعــددة االســتخدامات ،والتــي تشــمل المجمعــات
الســكنية والتجاريــة والفنــادق ومرافــق البيــع بالتجزئــة والرعايــة الصحيــة .وتعمــل الشــركة حاليــً
علــى إنشــاء مشــاريع رائــدة فــي كل مــن البحريــن وإثيوبيــا واألردن والمغــرب وســلطنة ُعمــان
وصربيــا ودولــة اإلمــارات.

Eagle Hills
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 energize and diversify the local economy
and create jobs.
Eagle Hills is a provider of premium lifestyles; we design and implement mixeduse projects including residential and commercial property, hospitality venues,
shopping malls, retail and healthcare facilities. The company is currently
developing mixed-use projects in Bahrain, Ethiopia, Jordan, Morocco, Oman,
Serbia and the UAE.
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مشروع متعدد االستخدامات
MIXED-USE PROJECTS

KM
أراضٍ على الواجهة البحرية
WATERFRONT LAND

حياة فاخرة
عـلـى الـواجـهة
البحرية في قلب الشارقة
تمثــل «جزيــرة مريــم» مشــروعًا فريــدًا مــن نوعــه يوفــر حيــاة فاخــرة علــى الواجهــة البحريــة
فــي الشــارقة .ويحتضــن المشــروع الواقــع فــي وســط المدينــة ،والمتفـّـرد بإطاللـ ٍ
خالبــة علــى
ـة ّ
الخليــج العربــي ،شــقق ســكنية مجهــزة بأحــدث المرافــق المتطــورة والتجــارب الراقيــة ،لينعــم
الــزوار والمــاك والضيــوف بتجربــة ال مثيــل لهــا.

PREMIUM
WATERFRONT LIVING
IN THE HEART OF SHARJAH
Maryam Island is the first-of-its-kind luxury waterfront development in
Sharjah. Located in downtown Sharjah and overlooking the Arabian Gulf,
Maryam Island offers residential apartments set amidst a wealth of upscale
experiences and amenities, giving visitors, tenants, owners and guests the
experience of a lifetime.

معالم فاخرة
المثلــى للرفاهيــة ونمــط الحيــاة المتــرف في الشــارقة .ويظهر
تعتبــر «جزيــرة مريــم» الوجهــة ُ
حجــم ونطــاق المشــروع فــي الممشــى المريــح والممتــد علــى مســاحة  900متــر ،متفــردًا
بإطــاالت رائعــة علــى البحــر والشــاطئ .وتتميــز «جزيــرة مريــم» بمرافــق ترفيهيــة متكاملــة
إلــى جانــب مناطــق مخصصــة للتســوق والمطاعــم والمقاهــي الراقيــة التــي تقــدم تجربــة
اســتثنائية تتعــزز بمجموعــة مــن الفنــادق مــن فئــة أربــع وخمــس نجــوم وســوق ومنتجــع
ٍ
ونــاد رياضــي وأحــواض ســباحة ومناطــق لعــب لألطفــال ،مــا يضفــي قيمــة فريــدة
صحــي
للجزيــرة بالنســبة للــزوار والمقيميــن.

HALLMARKS OF LUXURY
The ultimate leisure and lifestyle destination in Sharjah, Maryam Island’s scale
and grandeur is eloquently expressed in a relaxing 900m promenade, with
stunning sea and beach views, fabulous entertainment, alluring shopping
and dining experiences. Five and four-star hotels, a Souq, a spa, a fitness club,
swimming pools and children’s play areas complement the Island’s unique
value proposition for residents and visitors.

ﻣﻄﺎر اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
Sharjah International Airport

ﻣﺮﻛﺰ اﻛﺴﺒﻮ اﻟﺸﺎرﻗﺔ
Expo Centre Sharjah
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ
University of Sharjah

ﻣﻄﺎر دﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
Dubai International Airport

ﺑﺮج ﺧﻠﻴﻔﺔ
Burj Khalifa

مريم جيت رزيدنسز

يقــع مشــروع «مريــم جيــت رزيدنســز» علــى مقربــة من»مريــم بيتــش رزيدنســز» ،مشــكالً
اســتكماال ً حقيقيــً للمخطــط الســكني المتميــز لـــ «جزيــرة مريــم» ،سـّـيما وأنــه يتكــون مــن 6
مبـ ٍ
ـان منخفضــة االرتفــاع توفــر ســهولة الوصــول إلــى البوليفــارد التجــاري الرئيســي فــي الجزيــرة،
والحدائــق الداخليــة والمســاحات المطلــة علــى القنــاة ،بمــا فــي ذلــك شــواطئ الممــزر والخــان
التــي تعتبــر مــن بيــن األكثــر شــهرة فــي إمــارة الشــارقة.

مصمــم للمســتثمرين الذيــن يبحثــون عــن تحقيق قيمــة مقابل
مجمــع حصــري
ويمثــل المشــروع
ّ
ّ
االســتثمار مــع التمتــع بحيــاة آمنــة ونشــطة وأســلوب حياة عصــري ومتكامل ،مدعومــً بمجموعة
واســعة مــن المرافــق الترفيهيــة والحيويــة ،بمــا فيهــا منطقــة مشــتركة على حافــة القناة.

MARYAM GATE RESIDENCES
Maryam Gate Residences is located next to Maryam Beach Residences,
complementing Maryam Island’s residential masterplan with six low-rise
buildings providing easy access to the island’s main retail boulevard, internal
garden spaces and canal views, including the city’s famous Mamzar and Al Khan
beaches.
It renders a more private community space, designed for investors and
homeowners seeking for comfort, contemporary living and luxury. A wide array
of combined facilities and amenities for leisure and recreation completes the
development, including a shared common area at the edge of the canal which
forms part of its esplanade.

ٍ
مقربــة مــن «ممشــى البوليفــارد التجــاري» فــي «جزيــرة مريــم»،
يقــع «نــور رزيدنســز» علــى
ـى متفــرد بتصميمــه األنيــق ،ممتــدًا علــى  7طوابــق تضــم بمجملهــا  87شــقة
حيــث يحتضــن مبنـ ً
المكونــة مــن ثــاث
بأحجــام مختلفــة ،إبتــدا ًء مــن االســتوديوهات ووصــوال ً إلــى الوحــدات الســكنية
ّ
غــرف نــوم والتــي تعتبــر مثاليــة للعائــات الصغيــرة والكبيــرة علــى الســواء.
وتتمتــع كافــة الوحــدات الســكنية بحــق الوصــول إلــى مواقــف ســيارات مغطــاة ،مــع توفيــر
المكونــات اإلضافيــة الالزمــة للمنــازل الذكيــة.
ّ
Noor Residences is closely located to Maryam Island’s commercial boulevard
walk. The elegantly designed seven-floor building has a total of 87 apartments,
ranging from studios to three-bedroom units.
The building is located right next to the common facilities, providing quick access
for residents to the swimming pools, kids play areas, multi-functional room, gym,
and canal walkways for walking and jogging. Each unit has a dedicated podium
parking as well as provisions for smart home plug ins.

مزايا حصرية ألسلوب حياة متكامل

خالبة على أفق الشارقة
ّ مطلة على المنطقة المركزية المشتركة مع وحدات ذات إطالالت
مساحات
ّ
»إطاللة مفتوحة على القناة و«البوليفارد التجاري
 بما فيها حمام سباحة رئيسي للبالغين مع حوض سباحة،سهولة الوصول إلى المرافق المشتركة
 وصالة رياضية وغرفة متعددة الوظائف، ومناطق للعب األطفال،لألطفال
»القرب من «ممشى البوليفارد» و«البوليفارد التجاري» في «جزيرة مريم
»حدائق خاصة واقعة على مستوى المنصة أو «البوديوم
الوحدات مصممة إلضافة أجهزة المنازل الذكية
مواقف سيارات مغطاة للسكان

•
•
•
•
•
•
•

EXCLUSIVE FEATURES THAT
COMPLEMENT YOUR LIFE
• Spaces overlooking the central communal area with units offering breathtaking
views of the Sharjah skyline
• Open views of the canal and commercial boulevard
• Easy access to the shared facilities including a main swimming pool for adults with
a kid’s pool, kids play areas, gym and multi-functional rooms
• Close proximity to the boulevard walk and commercial boulevard of Maryam Island
• Private gardens located at the podium level
• Provisions for smart home plug ins
• Covered podium parking for residences

عدد الطوابق
NUMBER OF FLOORS

7

عدد الوحدات
NUMBER OF UNITS

87

المساحة الطابقية
GFA

9,673sqm

أسلوب فاخر تجربة متكاملة
ـل «نــور رزيدنســز» علــى المنطقــة المركزيــة المشــتركة .ويتميــز العديــد مــن الوحــدات الســكنية
يطـ ّ
الواقعــة علــى جانــب المبنــى بإطاللــة رائعــة علــى القنــاة ،فــي حيــن تتســم الوحــدات الخلفيــة بإطاللــة
مباشــرة علــى الشــارع.
وتوفــر وحــدات الطابــق األرضــي وصــوال ً مباشــرًا إلــى الطريــق عبــر شــرفاتها الواســعة .وإلــى جانــب الحدائــق
الخاصــة والواقعــة علــى مســتوى المنصــة ،ســيحظى الســكان أيضــً بفرصــة االســتمتاع بمناظــر تبعــث
علــى الهــدوء واالســترخاء مــع اإلطاللــة علــى المســبح باتجــاه القنــاة وأفــق الشــارقة.

بيئة خضراء
يمثــل التواصــل مــع الطبيعــة جوهــر أســلوب الحيــاة الفاخــر ،مــا يتيــح للســكان فرصــة التمتــع بنهــج
ِ
تقدمها «نور رزيدنســز»
متكامــل يضمــن حيــاة صحيــة
ونشــطة وســليمة ضمــن بيئــة مشــتركة وحصريــة ّ
لتحقيــق رضــا وســعادة ورفاهيــة ســكانها ،اســتنادًا إلــى ركائــز االســتدامة والرقــي والتميــز.

EXPERIENCE TRUE COMFORT LIVING
Noor Residences overlook the central communal area and several units located at one
side of the building boasts views of the canal, while back-side units promise views of
the boulevard.
Furthermore, the ground floor units provide direct road access from their terraces.
Apart from the private gardens on the podium level, residents will also enjoy tranquil
views over the pool towards the canal and the Sharjah skyline.

LIVE HEALTHY AND GREEN
Approach to luxury living is driven by a desire to connect with nature and that allows its
residents to live active and healthy lifestyles in a communal yet exclusive environment.

ٌ
ﺣﻴﺎة ﻣﺘﺮﻓﺔ
ﺗــﻢ ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﻛﻞ ﻧﻤــﻂ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻘﻖ اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤــﺎ ﻳﺘــﻮاءم وأﻋﻠــﻰ
 ﻣــﻊ،اﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام أﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻔــﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ

INSPIRED LIVING
Every apartment type is elegantly designed evoking
the sense of open space and natural lighting. Using
with convenience and comfort in mind.

SHARJAH BY THE SEA

SHARJAH BY THE SEA

TOLL FREE
800 EHAD (800 3423)
INTERNATIONAL
+971 2 497 9999

TOLL FREE
WWW.MARYAMISLAND.ME
800 EHAD (800 3423)
INTERNATIONAL
+971 2 497 9999

