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  يأبوظب -  مدينة خليفة

 سكنية أرض

Residential Land  
 

 

 بيانات العقار

   

 38حوض جنوب شرق  36-37-38القطعة رقم 

  الكائنة بمدينة خليفة
جهات وبوابة حديد،  3األرض محاطة بسور مؤقت 

 9 ، وجهة اليمين  فلل 9)فيال ( 18)لـ ومنفذ بها أعمال 
يمين ويسار يوجد فاصل  فلل 5وبعد ، جهة اليسار فلل 

 (. فلل  4ومن ثم "  ممر " 
 ىفيال منفذ أعمال حت 4 : االعمال المنفذة جهة اليمين

ذ أعمال حتى فيال منف (1)، و أعمدة الطابق األرضي 

فيال منفذ أعمال حتى أعمدة  (2)، وأعمدة الطابق األول 

فيال  (2)، و الطابق األرضي وركائز غرفة الحارس 

منفذ أعمال حتى أعمدة الطابق األرضي وسقف غرفة 

 . الحارس 
 ىفيال منفذ أعمال حت 2 : االعمال المنفذة جهة اليسار

فيال منفذ أعمال  2 ، ومنسوب أرضية الطابق األرضي 

 1، وحتى أعمدة الطابق األرضي وسقف غرفة الحارس 
فيال  2 ، وفيال منفذ أعمال حتى أعمدة الطابق األول 

منفذ أعمال حتى أعمدة الطابق األرضي وسقف غرفة 

  . الحارس 
 : مساحة األرض
 قدم مربع  123,999.42

Property details 

Plot No. 38-37-36 Southeast Block 38 located in Khalifa City 

The plot is surrounded by a temporary barrier on 3 sides and an 

iron gate, and enforcement was carried out for (18) villas (9 villas 

on the right, 9 villas on the left, and after 5 villas right and left 

there is a separator "corridor" and then 4 villas). 

The construction executed on the right: 4 villas that carry out 

construction up to the columns of the ground floor, and (1) villas 

that carry out construction up to the columns of the first floor, and 

(2) villas that carry out construction works up to the columns of the 

ground floor and the pillars of the guard’s room, and (2) villas that 

carry out construction up to the columns 

The ground floor and the roof of the guard's room. 

The construction executed on the left side: 2 villas that carry out 

construction up to the floor level of the ground floor, and 2 villas 

that carry out construction up to the columns of the ground floor 

and the ceiling of the guard’s room, and 1 villa that carries out 

construction up to the columns of the first floor, and 2 villas that 

carry out construction up to the columns of the ground floor and 

the ceiling of the guard’s room. 

 

Plot area: 

123,999.42 sq. ft 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000500,17,  
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 أبوظبي -  دينة خليفةم

 أرض سكنية

Residential Land  
 

 

 بيانات العقار

  

الكائنة  40حوض شرق  41-40القطعة رقم 

 بمدينة خليفة
األرض محاطة بسور مؤقت وبوابة حديد، ومنفذ بها 

 فلل 6)فيال ( 12) لـ "بايالت"أعمال ركائز خرسانية 

 ، (متالصقين جهة اليسار فلل 6اليمين، وجهة 
كما منفذ أعمال تنظيف رؤوس الركائز الخرسانية 

وأعمال الطابوق الخاص بتحديد القواعد الخرسانية 

(PILE CAPS) ، و تحديد الجسور الرابطة بين القواعد

(TIE BEAM .) 
 

 قدم مربع 84,045.35: مساحة األرض

Property details 

Plot No. 40-41 East 40 Block located in 
Khalifa City 
The plot is surrounded by a temporary 
barrier and an iron gate, with concrete 
piling construction for (12) villas (6 
villas on the right side, and 6 villas 
adjacent to the left side). 
As well, cleaning the heads of the 
concrete piles and the construction of 
the bricks for defining the concrete 
bases (PILE CAPS) were enforced, and 
defining the bridges linking the bases 
(TIE BEAM). 
 
Plot area: 84,045.35 square feet 

    

    سعر بدء المزاد

درهم 000005,9,  
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 أبوظبي -مدينة محمد بن زايد 

 أرض سكنية

Residential Land  
 

 

 بيانات العقار

( الكائنة بمدنية 17-حوض )ز 72القطعة رقم 

 محمد بن زايد
جهات وبوابة  3األرض محاطة بسور مؤقت 

 حديد، ومنفذ بها أعمال 
 فلل( 6)ـ حتى أعمدة الطابق األول، وذلك ل

 .)كل فلتين متالصقتين( 
 
 

 قدم مربع 43,000.00مساحة األرض:

Property details 

Plot No. 72, block (G-17), located in 
Mohammed bin Zayed City 
The plot is surrounded by a 
temporary barrier on 3 sides, an iron 
gate, and construction was enforced 
Up to the first floor columns, for (6) 
villas (two villas attached). 
 
Plot area: 43,000.00 square feet 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 7,000,000  
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 أبوظبي -مدينة محمد بن زايد 

 أرض سكنية

Residential Land  
 

 

 بيانات العقار

  

( الكةةةةائنةةةةة 13-حوض )ز 104القطعةةةةة رقم 

 بمدينة محمد بن زايد
األرض محاطة بسةةةةةةةور مؤقت جهتين وبوابة 

 فةةةةةلةةةةةل ،( 6حةةةةةديةةةةةد، ومةةةةةنةةةةةفةةةةةذ بةةةةةهةةةةةا )

وكل فيال ملحق بها غرفة حارس )جهة اليمين 
 فلةةل 3متالصةةةةةةةقين، وجهةةة اليسةةةةةةةةار  فلةةل 3

حتى أعمدة  ة، واالعمال المنفذ متالصةةةةةةةقين(
فيال يمين ويسةةةار وحتى  2 لـةةةةةةةةةةالطابق األول 

أعمدة الرووف للفيال الثالثة يمينا ويسةةةةةةةارا، 
حارس لفلتين وركائز  فذ سةةةةةةةقف غرف ال ومن

 خرسانية للفيال الثالثة يمينا ويسارا.
 

 .قدم مربع  42,025.00مساحة األرض:
 

Property details 

Plot No. 104, block (G-13), located in 

Mohammed bin Zayed City 

The plot is surrounded by a temporary 

barrier on two sides and an iron gate, with 

access to (6) villas. 

Each villa is attached to a guard room (3 villas 

attached to the right, 3 adjacent villas to the 

left), and the construction carried out up to 

the first floor columns for 2 villas, right and 

left, and even the roof columns for the third 

villa, right and left, and enforced are the 

ceiling access for the guard rooms for two 

villas, and concrete pillars for the third villa, 

right and left. 

 

Plot area: 42,025.00 square 

feet. 
 

    

    سعر بدء المزاد

درهم 000500,6,  

  



 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000500,6,  
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 أبوظبي -مدينة محمد بن زايد 

 أرض سكنية

Residential Land  
 

 

 بيانات العقار

  
( الكائنة 19-حوض )ز 209القطعة رقم 

 بمدينة محمد بن زايد
 

جهات وبوابة  4األرض محاطة بسور مؤقت 

 حديد، ومنفذ بها أعمال 
 فلل( 6حتى أعمدة الطابق األول، وذلك لعدد )

 .)كل فلتين متالصقتين( 
 
 

 قدم مربع   41,000.00مساحة األرض:

 

Property details 

Plot No. 209, block (G-19), located 

in Mohammed bin Zayed City 

The plot is surrounded by a 

temporary barrier on 4 sides and an 

iron gate, with enforced 

construction 

Up to the first floor columns, for (6) 

villas (two villas attached). 

 

Plot area: 41,000.00 square feet 



 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000000,6,  
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 أبوظبي - مدينة زايد

 )استثمارية( أرض سكنية

Residential Land 

(investment)  
 

 

 بيانات العقار

  

حوض مدينة زايد  C10األرض السكنية رقم 

 الكائنة بمدينة زايد أبوظبي. 13

 
أرض فضاء ضمن أحواض، وال يوجد بها 

 بنية تحتية.
( متر 3,7474وأن مساحة األرض قدرها  )

 مربع .

Property details 

Residential Plot No. C10, Madinat 

Zayed block 13, located in Madinat 

Zayed, Abu Dhabi. 

 

Empty plot within blocks, with no 

infrastructure. 

And the lot area is (3.7474) square 

meters. 
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 أبوظبي -مدينة خليفة

 أرض سكنية

Residential Land  
 

 

 بيانات العقار

  

 42حوض جنوب شةةةةةةةرق  59القطعةةةةة رقم 

 بمدينة خليفةالكائنة 
األرض محاطة بسوووووور مؤقت جهتين وبوابة حديد، 

( 6)لـوووووو "بايالت" ومنفذ بها أعمال ركائز خرسانية 
جهووة اليسوووووووار  فلوول 3 وجهووة اليمين  فلوول 3) فلوول

، كما منفذ أعمال تنظيف رؤوس الركائز (متالصقين

الخرسانية وأعمال الطابوق الخاص بتحديد القواعد 

و تحديد الجسووووور الرابطة ( PILE CAPS)الخرسووووانية 

 (. TIE BEAM)بووووووووويووووووووون الوووووووووقوووووووووواعووووووووود 
 
 

 قدم مربع 44,499.87 : مساحة األرض

Property details 

Plot No. 59, southeast block 42, 

located in Khalifa City 

The plot is surrounded by a 

temporary barrier on two sides and 

an iron gate. Concrete piles 

construction for (6) villas (3 villas on 

the right side and 3 villas on the left 

side by side) have been enforced. In 

addition, cleaning works for the 

heads of concrete piles and 

brickwork for defining concrete 

bases (PILE CAPS) and locating the 

bridges between bases (TIE BEAM) 

has been enforced. 

 

 

Plot area: 44,499.87 square feet 

    

    سعر بدء المزاد

درهم 000500,5,  
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 أبوظبي - خليفة مدينة

 أرض سكنية

 Residential Land  
 

 

 بيانات العقار

حوض جنوب شرق  56القطعة رقم 

الكائنة بمدينة خليفة 38  

جهات  3األرض محاطة بسور مؤقت 

وبوابة حديد مغلقة، ومنفذ بها أعمال 

( فلل 6ركائز خرسانية " بايالت" لـ )

)كل فلتين متالصقتين(،كما منفذ 

أعمال تنظيف رؤوس الركائز 

الخرسانية، وأعمال الطابوق الخاص 

 PILE) بتحديد القواعد الخرسانية

CAPS) وتحديد الجسور الرابطة ،

 (TIE BEAM) بين القواعد

قدم  41,999.96مساحة األرض: 

 مربع

Property details 

Plot No. 56, southeast block 38, 

located in Khalifa City 

The plot is surrounded by a 

temporary barrier on 3 sides and a 

closed iron gate. Concrete piles for 

(6) villas (two villas each) have been 

enforced. Cleaning works for the 

heads of concrete piles have also 

been enforced. 

Association Between Bases (TIE 

BEAM) 

 

Plot area: 41,999.96 square feet 

    

 سعر بدء المزاد 

 

  

درهم 000250,5,  
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 أبوظبي - خليفةمدينة 

 أرض سكنية

 Residential Land  
 

 

 بيانات العقار

 
 40حوض جنوب شرق  48القطعة رقم 

 الكائنة بمدينة خليفة
 

جهات وبوابة  4األرض محاطة بسور مؤقت 

" حديد، ومنفذ بها أعمال ركائز خرسانية 
 3و ، جهة اليمين  فلل 3) فلل( 6)ـ ل "بايالت

، كما منفذ  ( جهة اليسار متالصقين فلل
أعمال تنظيف رؤوس الركائز الخرسانية 
وأعمال الطابوق الخاص بتحديد القواعد 

الجسور ( و تحديد PILE CAPSالخرسانية )

 (.TIE BEAMالرابطة بين القواعد )

 
 قدم مربع 42,024.83مساحة األرض:

Property details 

Plot No. 48, basin southeast 40, located 

in Khalifa City 

The plot is surrounded by a temporary 

barrier on 4 sides and an iron gate. 

Concrete piles for (6) villas (3 villas on 

the right side and 3 villas on the left 

side by side) have been enforced. The 

cleaning of the heads of concrete piles 

and brickwork for defining concrete 

bases have also enforced. 

PILE CAPS) and TIE BEAM. 

 

 Plot area: 42,024.83 square feet؛

    

    سعر بدء المزاد

درهم 0005,200,  
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 أبوظبي - مدينة خليفة

 أرض سكنية

Residential Land 
 

 

 بيانات العقار

 39حوض جنوب شرق  59القطعة رقم 

 الكائنة بمدينة خليفة
جهات وبوابة  4األرض محاطة بسور مؤقت 

" حديد ، ومنفذ بها أعمال ركائز خرسانية 
 3 وجهة اليمين  فلل 3) فلل( 6)لـ  "بايالت

، كما منفذ أعمال  جهة اليسار متالصقين( فلل
وأعمال ، تنظيف رؤوس الركائز الخرسانية 

الطابوق الخاص بتحديد القواعد الخرسانية 
(PILE CAPS ) ،الجسور الرابطة  و تحديد

 (.TIE BEAMبين القواعد )

 قدم مربع 40,999.83مساحة األرض:

 
 

  
 

Property details 

Plot No. 59, southeast basin 39, 

located in Khalifa City 

The plot is surrounded by a 

temporary barrier on 4 sides and an 

iron gate. Concrete piles for (6) villas 

(3 villas on the right side and 3 villas 

on the left adjacent to each other) 

have been enforced. Also, cleaning 

works for the heads of concrete piles, 

and brickwork for defining concrete 

bases (PILE CAPS), and locating of 

Base Bridges (TIE BEAM) have been 

enforced. 

 

Plot area: 40,999.83 square feet 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 0005,100,  

  

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000100,5,  
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 أبوظبي  - ربدانمنطقة 

 أرض سكنية

Residential Land 
 

 

 بيانات العقار

 15حوض ربدان  4/7األرض السكنية رقم 

 مدينة بوابة أبوظبي سابقا -منطقة ربدان
 

مقام على قطعة األرض فيال ضمن مجمع 
فيالت الشاطئ بمبنى مشترك لكل اربع فيالت 

 األرضي، وهي عبارة عن طابقين ، الطابق 
عبارة عن صالة وسفرة ، ومطبخ ، وغرفة 

عبارة عن  األولخادمة مع حمام . والطابق 
 ( غرفتي نوم ، وصالة معيشة .2)

( قدم 8/1.856قدرها ) ألرضوأن مساحة ا

 متر مربع . 172.44 -مربع  

 
 
 

  
 

Property details 

Residential Land No. 4/7 Rabdan 

Basin 15 Rabdan Area - Abu Dhabi 

Gate City previously  

A villa is built on the plot within the 

beach villas complex with a common 

building for each four villas, which is 

two floors, the ground floor is a 

lounge, a dining, a kitchen, and a 

maid's room with a bathroom. The 

first floor consists of (2) bedrooms, 

and a living room. 

And that the land area is (8/1.856) 

square feet - 172.44 square meters. 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 0001,300,  

  



 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 0001,300,  

  

 

21  
 أبوظبي  - ربدانمنطقة 

 أرض سكنية

Residential Land  
 

 

 بيانات العقار

حوض ربدان  4/3األرض السكنية رقم 

مدينة بوابة أبوظبي  -منطقة ربدان 15

 سابقا

 
مقام على قطعة األرض فيال ضمن مجمع 

فيالت الشاطئ بمبنى مشترك لكل اربع 
فيالت ، وهي عبارة عن طابقين ، الطابق 

عبارة عن  صالة وسفرة ،  األرضي
ومطبخ ، وغرفة خادمة مع حمام . 

( غرفتي نوم 2عبارة عن ) األولوالطابق 

 وصالة معيشة .

( 8/1.856قدرها ) ألرضوأن مساحة ا

 متر مربع. 172.44 -  قدم مربع
 

Property details 

Residential Plot No. 3/4 Rabdan 

Basin 15 Rabdan District - Formerly 

Abu Dhabi Gate City 

 

A villa is located on the plot of land 

within the Beach Villas complex, in a 

common building for all four villas. 

The first floor consists of (2) two 

bedrooms and a living room. 

 

And the plot area is (1.856/8) square 

feet - 172.44 square meters. 



 

 

31  
 ليوا مدينة - محضر الطير

 أرض زراعية

Agricultural 

Land  
 

 

 بيانات العقار

 
 -الكائنة بمدينة ليوا 1األرض الزراعية رقم 

 محضر الطير
  

 

Property details 

Agricultural Plot No. 1 located in 

Liwa City- Latair record 

    

د سعر بدء المزا    

درهم 000500,  

  



 

 

41  
 مدينة ليوا – محضر شاه

 أرض زراعية

Agricultural 

Land  
 

 

 بيانات العقار

 -محضر شاه 112األرض الزراعية رقم 

 مدينة ليوا
  

 

Property details 

Agricultural Plot No. 112 Mahdhar 

Shah - Liwa City 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000300,  

  



 

 

51  
 مدينة ليوا – محضر شاه

 أرض زراعية

Agricultural 

Land  
 

 

 بيانات العقار

 
مدينة  -بمحضر شاه 16األرض الزراعية رقم 

 ليوا
  

 

Property details 

Agricultural Plot No. 16 in 
Mahadhar Shah - Liwa City 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000280,  

  



 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000250,  

  

 

61  
 مدينة ليوا – محضر شاه

 أرض زراعية

Agricultural 

Land  
 

 

 بيانات العقار

 
مدينة  محضر شاه 108الزراعية رقم األرض 

 ليوا
 

  
 

Property details 

Agricultural Plot No. 108, Mahdhar 

Shah, Liwa City 



 

    

د سعر بدء المزا    

درهم 0,00089  
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 أبوظبي  –جزيرة الريم 

 وحدة عقارية

Real estate Unit  
 

 

 بيانات العقار

 

الكائنة بالقطعة  804الشقة رقم 

برج  -جزيرة الريم -(C1رقم )

 /F8الطابق  -2المبنى رقم  -تاال

غرفتين بحمام، حمام ضيوف، 
 مطبخ.

 
 

  
 

Property details 

Apartment No. 804 located in Plot 

No. (C1) - Al Reem Island - Tala 

Tower - Building No. 2 - Floor F8 / 

two rooms with bathroom, guest 

bathroom, kitchen. 
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 أبوظبي  –جزيرة الريم 

 وحدة عقارية

Real estate Unit  
 

 

 بيانات العقار

 

الكائنة بالقطعة  806الشقة رقم 

برج  -جزيرة الريم -(C1رقم )

 /F8الطابق  -2المبنى رقم  -تاال

غرفتين بحمام، حمام ضيوف، 
 مطبخ.

 
  

 

Property details 

Apartment No. 806 

located in Plot No. (C1) 

- Al Reem Island - Tala 

Tower - Building No. 2 

- Floor F8 / two rooms 

with bathroom, guest 

bathroom, kitchen. 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 890,000  

  



 

 

19 
 أبوظبي  –جزيرة الريم 

 وحدة عقارية

Real estate Unit  
 

 

 بيانات العقار

الكائنة بالقطعة  805الشقة رقم 

برج  -جزيرة الريم -(C1رقم )

 /F8الطابق  -2المبنى رقم  -تاال

غرفة بحمام، حمام ضيوف، مطبخ 
 بلكونتين

 

 
  

 

Property details 

 
 

Apartment No. 805 located in Plot 

No. (C1) - Al Reem Island - Tala 

Tower - Building No. 2 - Floor F8 / 

room with bathroom, guest 

bathroom, kitchen with two 

balconies 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000710,  
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 أبوظبي  –جزيرة الريم 

 وحدة عقارية

Real estate Unit  
 

 

 بيانات العقار

 

الكائنة بالقطعة  802الشقة رقم 

برج  -جزيرة الريم -(C1رقم )

 /F8الطابق  -2المبنى رقم  -تاال

غرفة بحمام، حمام ضيوف، 
 مطبخ.

 
 

  
 

Property details 

Apartment No. 802 located in Plot 

No. (C1) - Al Reem Island - Tala 

Tower - Building No. 2 - Floor F8 / 

room with bathroom, guest 

bathroom, kitchen. 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000660,  
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 أبوظبي  –جزيرة الريم 

 وحدة عقارية

Real estate Unit  
 

 

 بيانات العقار

 

الكائنة بالقطعة  803الشقة رقم 

برج  -جزيرة الريم -(C1رقم )

 /F8الطابق  -2المبنى رقم  -تاال

غرفة بحمام، حمام ضيوف، 
 مطبخ.

  
 

Property details 

Apartment No. 803 located in Plot 

No. (C1) - Al Reem Island - Tala 

Tower - Building No. 2 - Floor F8 / 

room with bathroom, guest 

bathroom, kitchen. 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000630,  

  



 

 

 

 

22 
 أبوظبي  –جزيرة الريم 

 وحدة عقارية

Real estate Unit  
 

 

 بيانات العقار

 

الكائنة  707الشقة رقم 

جزيرة  -(C1بالقطعة رقم )

المبنى رقم  -برج تاال -الريم

غرفة بحمام،  /F7الطابق  -2

 حمام ضيوف، مطبخ.
 
 

  
 

Property details 

Apartment No. 707 

located in Plot No. (C1) - 

Al Reem Island - Tala 

Tower - Building No. 2 - 

Floor F7 / room with 

bathroom, guest 

bathroom, kitchen. 

    

    سعر بدء المزاد

درهم 000,630  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 أبوظبي  –جزيرة الريم 

 وحدة عقارية

Real estate Unit  
 

 

 بيانات العقار

الكائنة  703الشقة رقم 

جزيرة  -(C1بالقطعة رقم )

المبنى رقم  -برج تاال -الريم

غرفة بحمام،  /F7الطابق  -2

 مطبخ.حمام ضيوف، 
 

 
 

  
 

Property details 

Apartment No. 703 

located in Plot No. (C1) 

- Al Reem Island - Tala 

Tower - Building No. 2 

- Floor F7 / room with 

bathroom, guest 

bathroom, kitchen. 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 00630,0  

  



 

 

 

 

 

24 
 أبوظبي  –جزيرة الريم 

 وحدة عقارية

Real estate Unit  
 

 

 بيانات العقار

 -برج جيت تاور 1218الشقة رقم 

 12قسيمة رقم سي  -جزيرة الريم

 6شمس 

 
 الشقة عبارة عن استوديو .

متر مربع ،  37.75وان مساحته 

 وتحتوي على موقف سيارة.

 
 

  
 

Property details 

Apartment No. 1218, 

The Gate Tower - Al 

Reem Island - Plot No. 

C12, Shams 6 

The apartment is a 

studio. 

 

Its area is 37.75 square 

meters, and it includes 

a car park. 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000,500  

  



 

 

 

 

 

25 
 أبوظبي  –جزيرة الريم 

 وحدة عقارية

Real estate Unit  
 

 

 بيانات العقار

جزيرة  -برج جيت تاور 1215الشقة رقم 

  6شمس  12رقم سي قسيمة  -الريم

 
 الشقة عبارة عن استوديو .

متر مربع ،  37.77وان مساحته 

 وتحتوي على موقف سيارة.

 
 

  
 

Property details 

Apartment No. 1215, 

The Gate Tower - Al 

Reem Island - Plot No. 

C12, Shams 6 

The apartment is a 

studio. 

 

Its area is 37.77 square 

meters, and it includes 

a car park. 

    

   سعر بدء المزاد 

درهم 000,500  

  



 



  


