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مزاد
 أبوظبي
العقـاري

الثـالثـاء 21 يـنـايـــر 2020
السـاعة 4 عصـرًا

قاعـة المـزاد
مـسـرح المبـنـى الرئيــســي
لدائرة القضاء في أبوظبي



جزيرة أبوظبي

بناية تجارية مكونة من قبو وارضي + 18 طابق .

1
بنايـة تجاريـة

مساحة القطعة
4000 قدم مربع

ســعـر بـدء المزايدة
50,600,000 درهم

موقع العقــار
شرق 6حـوض: رقم C21القطـعــة: 
جزيرة أبوظبيالمنطقة:

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  منطقة المقطع

مجمع سكني مكون من (8) فلل، كل فيال مكونة 
من طابقين، وروف، ومحاطة بسور خارجي، وغرفة 

حارس، وغرفة كهرباء ومخزن. 

2
فلل سكنية

موقع العقــار
مقطع 12 حـوض: 4القطـعــة: 
المقطعالمنطقة:

مساحة القطعة
60,000 قدم مربع

ســعـر بـدء المزايدة
22,055,000 درهم

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



مساحة القطعة

أبوظبي  |  العجبان

مزرعة

ســعـر بـدء المزايدة
1,468,500 درهم3

مساحة القطعةموقع العقــار
300,075.08 قدم مربع

أرض زراعية

العجبانحــوض: FRM698القطـعــة: 
العجبانالمنطقة:

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  نادي الضباط

بســور  ومحاطــة  وروف،  طابقيــن،  مــن  مكونــة  فيــال 
مطبــخ،  مبنــى  وملحــق  وكــراج،  وبوابــات،  خارجــي، 
الفلــل  مــن  للقــوارب، وهــي  حــارس ومرســى  وغرفــة 

الجاهــزة.

4
فيال سكنية

ســعـر بـدء المزايدة
17,000,000 درهم

موقع العقــار
غرب 51 حـوض: 152القطـعــة: 
جزيرة أبوظبيالمنطقة:

مساحة القطعةالزراعية كامًال
25,520.05 قدم مربع

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  بني ياس

73,871% علــى الشــيوع فــي مســكن شــعبي قديــم 
ذا طابــق واحــد.

5
مسكن شعبي على الشيوع

ســعـر بـدء المزايدة
1,159,400 درهم 

8,000 قدم مربع إجمالي مساحة العقار
5,909.72 قدم مربع مساحة الحصة

مساحة القطعة موقع العقــار
شرق B7حـوض: 251القطـعــة: 
بني ياسالمنطقة:

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



موقع العقــار
شرق 6حـوض: رقم C33القطـعــة: 
جزيرة أبوظبي المنطقة:

جزيرة أبوظبي

بنايــة تجاريــة مكونــة مــن طابــق قبــو وغــرف خدمــات 
وطابــق أرضــي وميزانيــن وطوابــق مــن 1-12 كل طابق 
يحتــوي علــى 6 شــقق وطوابــق مــن 13-15 كل طابــق 
16-17 تحتــوي  4 شــقق وطوابــق مــن  يحتــوي علــى 

علــى شــقتين، نظــام التكييــف مركــزي.

6
بنايـة تجاريـة

مساحة القطعة

ســعـر بـدء المزايدة
72,000,000 درهم

مساحة القطعة
4000 قدم مربع

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  الشوامخ

مســكن شــعبي ذا طابقيــن، وهــو عبــارة عــن مبنــى 
غــرف   6 مــن طابقيــن ويحتــوى علــى   رئيــس مكــون 
و 4 حمامــات ومبنــى مجلــس خارجــي ومبنى الخدمات، 
مطبــخ، ومخــزن، وســور خارجــي، وبوابــات، وتــم اجــراء 

بعــض االضافــات والتعديــالت بالمســكن.

ســعـر بـدء المزايدة
1,800,000 درهم7

موقع العقــار

فيال سكنية

الزراعية كامًال
الشوامخ 2 حـوض: 67القطـعــة: 
الشوامخالمنطقة:
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مساحة القطعة
21,797.57 قدم مربع

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  المارينا

فيالت  مجمع  ضمن  الجاهزة  الفلل  من  سكنية  فيال 
ومحاطة  وروف  طابقين،  من  مكونة  وهي  المارينا، 
بسور، وبوابات وكراج سيارات مع مرسى للقوارب، وتم 

اجراء تغييرات بالتشطيبات وإضافة مسبح خارجي.

8
فيال سكنية

موقع العقــار
Marina Royal Compoundحـوض:  41القطـعــة: 

جزيرة أبوظبيالمنطقة:

ســعـر بـدء المزايدة
19,000,000 درهم

مساحة القطعة
20,127ش قدم مربع

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  جزيرة الريم

وحــدة ســكنية عبــارة عــن شــقة مكونــة مــن غرفــة 
ببــرج  والعشــرون  الثانــي  الطابــق  فــي  وتقــع  وصالــة 

أبوظبــي. جزيــرة  دامــاك  باي-شــركة  مارينــا 

9

موقع العقــار

وحدة سكنية

(MB/22/2215) ببرج مارينا باي الوحدة السكنية: 

 R2 – (C13)حـوض: جزيرة الريمالمنطقة:

ســعـر بـدء المزايدة
700,000 درهم

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  جزيرة الريم

غرفتين  من  مكونة  شقة  عن  عبارة  سكنية  وحدة 
وصالة وتقع في الطابق السابع ببرج مارينا باي- شركة 

دماك جزيرة الريم.

10
وحدة سكنية

ســعـر بـدء المزايدة
900,000 درهم

موقع العقــار
رقم (MB/7/707) ببرج مارينا باي الوحدة السكنية: 

 R2 – (C13)حـوض: جزيرة الريمالمنطقة:

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  جزيرة الريم

وحــدة ســكنية عبــارة عــن شــقة مكونــة مــن غرفتيــن 
وصالــة وتقــع فــي الطابــق الســابع ببــرج مارينــا بــاي- 

ــم. ــرة الري شــركة دمــاك جزي

11

موقع العقــار

وحدة سكنية

رقم (MB/7/706) ببرج مارينا باي الوحدة السكنية: 
 R2 – (C13)حـوض: جزيرة الريمالمنطقة:

ســعـر بـدء المزايدة
900,000 درهم

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  مدينة محمد بن زايد

أرض سكنية فضاء

12
أرض سكنية فضاء

موقع العقــار
ز 5حـوض: 49القطـعــة: 
مدينة محمد بن زايدالمنطقة:
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40,000 قدم مربع

ســعـر بـدء المزايدة
5,200,000 درهم

مساحة القطعة

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  مدينة خليفة

ــة مــن  قطعــة  أرض ســكنية مقــام عليهــا فيــال مكون
ــات. ــق واحــد وســور وبواب طاب

ســعـر بـدء المزايدة
5,500,000 درهم13

فيال سكنية

مساحة القطعة
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25,499.90 قدم مربع

موقع العقــار
جنوب شرق 22حـوض: 27القطـعــة: 
مدينة خليفةالمنطقة:

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



جزيرة أبوظبي

مــن طابقيــن ومســبح، وســور خارجــي  فيــال مكونــة 
(المارينــا  ســكني  مجمــع  ضمــن  وهــي  وبوابــات، 
الملكــي)، ومطلــة بواجهــة علــى البحــر مــع مرســاة.

14
فيال سكنية

موقع العقــارمساحة القطعة
 Marina Royal Compoundحـوض: 32القطـعــة: 

جزيرة أبوظبيالمنطقة:
19,585 قدم مربع

ســعـر بـدء المزايدة
2على عطاء

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  مدينة زايد

أرض استثمارية فضاء

15
أرض استثمارية فضاء

ســعـر بـدء المزايدة
2على عطاء

مساحة القطعة
34,475.91 قدم مربع

موقع العقــار
مدينة زايد 15حـوض: C69القطـعــة: 
مدينة زايدالمنطقة:

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  الباهية

أرض زراعيــة تقــع علــى شــارع رئيســي، مجهــزة �نتــاج 
زراعيــة  بيــوت  فيهــا  العضويــة،  الزراعيــة  المنتجــات 

عمــال. وســكن 

16
أرض زراعية

مساحة القطعة
250,130.25 قدم مربع

موقع العقــار
مزارع الباهيةحـوض: FRM298القطـعــة: 
الباهيةالمنطقة:

ســعـر بـدء المزايدة
2على عطاء

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



موقع العقــار
مزارع الباهيةحـوض: FRM290 وFRM299القطـعــة: 
الباهيةالمنطقة:

مساحة القطعة
FRM290:  250,130.74 قدم مربع

مساحة القطعة
FRM299:  250,130.25 قدم مربع

أبوظبي  |  الباهية

بيــوت  فيهــا  رئيســي،  شــارع  علــى  زراعيــة  أراض 
العضويــة،  الزراعيــة  المنتجــات  �نتــاج  بالســتيكية 
بوابــات  لــه  الصنــع،  مســبق  اســمنتي  بجــدار  مســور 
معدنيــة متحركــة، كمــا يوجــد مجلــس خارجــي (خيمــة) 

اغنــام. وحظائــر  عمــال  وســكن  ومســتودعات 

17
أراض زراعيـة

ســعـر بـدء المزايدة
2على عطاء

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



199,481 قدم مربع

أبوظبي  |  الباهية

طابــق  مــن  مكونــة  فيــال  عليهــا  مقــام  أرض  قطعــة 
واحــد،  طابــق  مــن  مكــون  خارجــي  ومجلــس  واحــد، 
ومبنــى خدمــات، ومبنــى غرفــة الحــارس، وســور خارجــي 

وبوابــات.

18
فيال سكنية

موقع العقــار مساحة القطعة
الباهية القديمةحـوض: 421القطـعــة: 
الباهيةالمنطقة:

ســعـر بـدء المزايدة
2على عطاء

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



أبوظبي  |  الزياني

مكونة  تجارية  بناية  في  الشيوع  على   %17.1877
(8) محالت وطابق  من طابق أرضي يحتوى على عدد 
ميزانين عبارة عن مكتب كبير و4 شقق غرفة وصالة 
عدد على  يحتوي  طابق  كل  متكرر  طابق   12  وعدد 

6 شقق 3 غرف نوم وصالة بإجمالي 72 شقة والروف 
عدد 4 شقق من غرفة وصالة وتكييف عادي.

19
بناية تجارية على الشيوع
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مساحة القطعة
8,000 قدم مربع (اجمالي المساحة) 

1375.016 قدم مربع (الحصة على الشيوع)

موقع العقــار
شرق 9-2حـوض:  C12القطـعــة: 
جزيرة أبوظبيالمنطقة:

ســعـر بـدء المزايدة
13,234,529 درهم

دائرة القضاء - أبوظبي  |  مزاد أبوظبي العقـاري



جزيرة أبوظبي

تجارية  سكنية  بناية  في  الشيوع  على   %17.1871
بشارع الكترا ، حمدان - عبارة عن طابق أرضي مكون 
من عدد 7 محالت وميزانين به عدد 3 مكاتب والطابق 
بإجمالي  شقة   4 طابق  كل  طوابق   4 عدد   المتكرر 

16 شقة من غرفتين وصالة وتكييف مركزي.

20
بناية تجارية على الشيوع

موقع العقــار
شرق 10حـوض:  36القطـعــة: 
جزيرة أبوظبيالمنطقة:

مساحة القطعة

ســعـر بـدء المزايدة
2,578,065 درهم

3,499.98 قدم مربع (اجمالي المساحة) 

605.77 قدم مربع (الحصة على الشيوع)
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أبوظبي  |  الخالدية

بنايتين،  عليها  مقام  تجارية  أرض  في  الشيوع  على   %7.1
البناية ا2مامية مكونة من طابق أرضي يحتوى على 4 محالت 
14 طابق  الطوابق  وعدد  مكاتب   3 على  يحتوى  وميزانين 
متكرر والطوابق من 1-12 كل طابق يحتوى على 3 شقق 
تتكون من 3 غرف نوم وصالة، بإجمالي 36 شقة، والطابق 
13 يحتوى على شقتين 2 كل شقة منها تتكون من 3 غرف 
نوم وصالة كبيرة والطابق 14 يحتوي على شقة مكونة من 

غرفة وصالة وغرفة خدمات، وأنه نظام تكييف مركزي.
13 طابق وهي خالية وقديمة  والبناية الخلفية مكونة من 

.jوغير مسكونة حالي

21

موقع العقــار

بنايتين تجاريتين
على الشيوع

غرب 4حـوض: C7القطـعــة: 
جزيرة أبوظبي المنطقة:

مساحة القطعة
10,000 قدم مربع (اجمالي المساحة)
710 قدم مربع (الحصة على الشيوع)

ســعـر بـدء المزايدة
4,970,000 درهم
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أبوظبي  |  جزيرة الريم

عــن  عبــارة  وحــدة ســكنية  فــي  الشــيوع  علــى   %50
الطابــق  فــي  مــن غرفــة وصالــة وتقــع  شــقة مكونــة 
ــم  ــرة الري ــراج الشــاطىء جزي ــرج (A) مــع كــراج اب (18) ب

أبوظبــي.
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وحدة سكنية على الشيوع

ســعـر بـدء المزايدة
350,000 درهم

مساحة القطعة
79.96 متر مربع (اجمالي المساحة)

39.98 متر مربع (الحصة على الشيوع)

موقع العقــار
1802 مبنى رقم 1 الطابق F18القطـعــة: 

الريم شمس 5حـوض: جزيرة الريمالمنطقة:
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أبوظبي  |  منطقة المقطع

عليها  مقام  سكنية  أرض  في  الشيوع  على   %7.1
فيلتين متماثلتين، ومبنى مجلس، ومبنى خدمات، 
وبوابات  خارجي،  وسور  وسائقين،  خدم  ومبنى 

وكراجات.

وروف،  طابقين  من  مكونة  الفيلتين  من  واحدة  كل 
والمجلس مكون من طابق واحد.

23
فيال سكنية على الشيوع

ســعـر بـدء المزايدة
1,065,000 درهم

مساحة القطعة
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60,000 قدم مربع (اجمالي المساحة)
4,260 قدم مربع (الحصة على الشيوع)

موقع العقــار
مقطع 5حـوض: 29القطـعــة: 
المقطعالمنطقة:
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أبوظبي  |  المشرف

مقام  سكنية  أرض  في  الشيوع  على   %31.3733
(كراج  وقبو  وروف  طابقين  من  مكون  مبنى  عليها 
قسم  لكل  قسمين  إلى  ومقسم  سائق)  وغرفة 
أنه  كما  الرئيسية،  الفيال  سور  داخل  من  مدخل 
(مبنى  طابقين  من  مكون  ثاني  مبنى  عليها  مقام 

المجلس) بمدخل مستقل.

24
فيال سكنية على الشيوع

موقع العقــار مساحة القطعة
غرب 46-2حـوض: 7القطـعــة: 
جزيرة أبوظبيالمنطقة:

15,000 قدم مربع (اجمالي المساحة)
4706 قدم مربع (الحصة على الشيوع)

ســعـر بـدء المزايدة
3,137,339 درهم
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