
SHARJAH BY THE SEA
الشارقة على ضفاف البحر



 استمتع بإطالالت بحرية شاسعة في الشارقة على شاطئ البحر
ENJOY ENDLESS SEA VIEWS AT SHARJAH BY THE SEA



إيجل هيلز
إيجل هيلز هي شركة خاصة لالستثمار والتطوير العقاري تتخذ من أبوظبي 

مقرًا رئيسيًا لها. وتعمل الشركة على تطوير أضخم المشاريع متعددة 
االستخدامات، تشمل المجمعات السكنية والتجارية والفنادق، ومنافذ البيع 

بالتجزئة والرعاية الصحية في كل من البحرين وإثيوبيا واألردن والمغرب 
وعمان وصربيا واإلمارات العربية المتحدة.

Eagle Hills

Eagle Hills is an Abu Dhabi-based private real estate investment and 
development company, which designs and implements mixed-use 

projects including residential and commercial property, hospitality venues, 
shopping malls, retail and healthcare facilities in Bahrain, Ethiopia, Jordan, 

Morocco, Oman, Serbia and the UAE.
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فندقًا فاخرًا





حياة فاخرة على شاطئ البحر، في قلب الشارقة
تمثل جزيرة مريم مشروعًا فريدًا من نوعه، يوفر حياة فاخرة على شاطئ البحر في 
الشارقة. يقع المشروع في وسط المدينة ويطل على الخليج العربي، ويقدم شقق 

سكنية معززة بالكثير من المرافق والتجارب الراقية.

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 amenities.



مطار دبي الدولي
Dubai International Airport

برج خليفة
Burj Khalifa

جامعة الشارقة
University of Sharjah

مركز اكسبو الشارقة
Expo Centre Sharjah

مطار الشارقة الدولي
Sharjah International Airport



معالم فاخرة
يظهر حجم ونطاق جزيرة مريم من خالل الممشى المريح الذي يمتد على مساحة 

900 متر، ويتميز بإطالالت رائعة على البحر والشاطئ، ووسائل الترفيه الممتعة، 
ومناطق التسّوق والمطاعم الراقية. وتوفر جزيرة مريم فنادق من فئة أربع وخمس 

نجوم، وسوق، وسبا، وناد رياضي، وحمامات سباحة، ومناطق لعب لألطفال.

HALLMARKS OF LUXURY
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. 
The project features five and four-star hotels, a Souq, a spa, a fitness 

club, swimming pools and children’s play areas.



المطعام ومرافق التسوق في متناولك
يضم إنديجو بيتش رزيدنس 167 شقة، ويوفر خيارات واسعة لتناول الطعام 

والتسوق مع إجمالي 20 من منافذ التجزئة والمطاعم. وسيستفيد المقيمون من 
مسبح مشترك وصالة رياضية وملعب ومسبح مخصص لألطفال.

DINING & SHOPPING AT YOUR DOORSTEP
Comprising a total of 167 apartments, Indigo Beach Residence offers 
ample choice for dining and shopping with a total of 20 retail and F&B 
outlets. Residents will benefit from a shared pool, a community gym, 

and a dedicated children’s playground and pool.





العيش على ضفاف الشاطىء
يمثل إنديجو بيتش رزيدنس المبنى السكني الرابع الذي تم إطالقه في جزيرة 
مريم. ويقع المبنى على مسافة قريبة من الشاطئ ويوفر سهولة الوصول إلى 

مجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية ضمن الجزيرة.

BEACH ACCESS
Indigo Beach Residence represents the fourth residential building 
launched in Maryam Island. The building is located within walking 

distance from the beach and offers easy access to a wide range of 
leisure activities within the Island.







تصميم معاصر
يعكس إنديجو بيتش رزيدنس بساطة التصميم المعاصر، إذ يتميز بردهة 

استقبال عالية السقف تستقطب ضوء النهار الطبيعي إلضفاء أجواء دافئة ومريحة 
للضيوف.

CONTEMPORARY ARCHITECTURE
Indigo Beach Residence reflects the simplicity of contemporary 

architecture, featuring a framed entrance and a high-ceiling lobby 
aimed at accommodating maximum natural daylight to create a 

welcoming and warm atmosphere for residents.






