املشاريع التطويرية العقارية املسجلة
اسم املطور

اسم املشروع
الموجة ،نجمة مارينا

آبار لالستثمارات -ش م خ
المار

الشرق و الغرب العقارية ذ.م.م
الشركة الوطنية لإلستثمار ش.م.خ.
الظيب العقارية ذ.م.م
الفرسان العقارية ذ م م

منازل الريف 2
الفيمونت والشقق الفندقية
فندق ر
مدينة المارينا
ى
مبن الجمام
قريه الفرسان
بيكسل

امكان بروبرتيز ذ.م.م

بيكسل (المرحلة الثانية)
فلل الندرة الشاطئية
ر
ديسييكت
ميكرز

ايليج للعقارات ذ م م

فلل ندرة
ى
ر
مشوع الواحة السكن
ى
ر
السكن 2
مشوع الواحة

بروج العقارية ذ م م

فلل القرم
بارك فيو

بلووم االمارات للعقارات ذ م م

سوهو سكوير
حدائق البلوم

بوطينة إلدارة العقارات
تصاميم العقارية تصاميم مملوكة لشركة املتحده العاملية لتمثيل
الشركات ذ م م  -شركة الشخص الواحد ذ م م
تي اس ال العقارية ذ.م.م

ذا فيو
جزيرة نوراي
أبراج مدينة األضواء
ليوناردو ريزيدنس

ريبورتاج لالستثمار ذ.م.م

الراحة لوفت 1

شركة أبوظيب الوطنية للمعارض  -ش م ع

الراحة لوفت 2
كابيتال ر
سني
مدينة مصدر  -المرحلة األول

شركة ابوظيب لطاقة املستقبل

مدينة مصدر  -المرحلة الثانية

الهديل
منتجع القرم
البندر
الزينة
الغدير  -المرحلة الثانية  -الح R1 - 1
الغدير 1
المريف
أنسام
المنية
جزيرة ر
جزيرة ناريل
جواهر السعديات
رى
البطي
حدائق
حدائق الراحة
حدائق القولف
ذا بردجز (المرحلة الثانية)
ذا بريدجز

شركة الدار العقارية  -ش م ع

ذا جيت
رفلكشن برج A
رفلكشن برج B
رسايا
سن اند سكاي
ئ
شاط الراحة
شمس
غرب ياس
ر
ممش السعديات
منطقة لجونز السعديات
ميان
ميا
ر
وترز أج  -المرحلة ب
وترز إيدج المنطقة A
ياس ايكرز-المنطقة األول
ياس ايكرز-المنطقة السابعة
رى
البطي  -شقق
حدائق
الريمان  -المرحلة األول

الريمان  -المرحلة الثانية
الريمان -2المرحلة األول
ليا
ريسيف
السعديات
ر
ياس ايكرز  -المنطقة الثالثة
المخطط الرئيش العام ألحواض الطموح 6&5 ,3 ,2 ,1
ىف جزيرة الريم  -ابوظن
ريم داون تاون

شركة الطموح لالستثمارات ذ م م

مارينا سكوير
برج أداكس  ,مدينة األضواء ىف جزيرة الريم قطعة رقم
, C1_C12حوض RT3
مدينة األضواء
أبراج الصحراء

شركة القدرة القابضة ش م خ
دانة أبوظن

شركة امكان اجلرف بروبرتيز -مملوكة من شركة امكان بروبرتيز
ذ م م  -شركة الشخص الواحد ذ م م

حدائق الجرف المرحلة 1.1
حدائق الجرف المرحلة 1.2
مارينا باى

شركة داماك الرتاث للعقارات ذ م م
شركة داماك للعقارات الفخمة  -ذ م م

اشن اسكيب
روضة أبو ظن

شركة ريم للتطوير ذ م م
شركة مدماك العقارية ذ م م
شركه السعديات للتطوير و االستثمار  -شركة الشخص الواحد
ذ.م.م
ظفري للتطوير العقاري ذ م م
جمموعة البادى للتجارة واالستثمار ذ.م.م

نجمة أبوظن
منتجع هاي الند
حد السعديات
حد السعديات  -المرحلة الثانية
أبراج أمايا
ئ
الشاط
أبراج
ر
مشوع فلل الريف

منازل العقارية ش م خ
ميساب ليمتد
هاي سرتيت اورينتل للتطوير العقاري ذ.م.م
ادمري تاور العقارية اململوكة لشركة مرسى ابوظيب
لالستثمارالعقاري شركة مساهمة خاصة -شركة الشخص الواحد ذ
مم

منازل الريف 2
بارك فيو
ياسمينة ريزيدنس
المارينا تاور

مشوع بوابة ر
ر
الشق المرحلة األول

بين ياس للتطوير واالستثمار ذ.م.م

مشوع بوابة ر
ر
الشق المرحلة الثانية
مشوع بوابة ر
ر
الشق المرحلة الثالثة
مشوع بوابة ر
ر
الشق المرحلة الرابعة
مشوع بوابة ر
ر
الشق المرحلة الخامسة
برج برستيج C16

تطوير كابيتال ذ م م
مسعود للتطوير ذ م م
واحة ياس للتطوير العقاري
كنال ريزيدنس للعقارات  -شركة الشخص الواحد ذ م م

برج برستيج C17
بناية المسعود
واحة ياس
كنال ريزيدينس
ر
مشوع جزيره الجبيل( المرحلة االول)

جبيل ايالند لالستثمار

سيادة انرت ناشونال للتطوير العقاري ذ.م.م
ابوظيب املتحدة للضيافة ذ.م.م

ر
مشوع المهرة ريزدنس
ى
ر
سكن فاخر
مشوع
ى
ر
السكن
مشوع جلفار

راس اخليمة العقارية
جيت واي
مارينا رايز

اشراق لالستثمار ش.م.ع

مارينا رايز2
فندق نوران
نوران للشقق الفندقية

مريال إلدارة األصول
شركة بارك فيو العقارية
ربور تاج هوسبتاليت ريل إستيت ليمتد
جمموعة الشرق والغرب العاملية ذ.م.م

ياس باي
بارك سايد A
ذا جيت
فندق ومنتج غنتوت

