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 المقدمة

 2011 من عام الرابعالربع إحصاءات المباني المنجزة عن  ھذا التقرير حول أبوظبي -مركز اإلحصاء م يقدّ 

 قاليم. إضافةعن مجموع المباني المنجزة حسب األ التقرير تحليالً  ويتضّمن. أبوظبيلألقاليم الثالث في إمارة 

ر إحصاءات وتحليالت عن عدد المباني المنجزة حسب النوع واالستخدام وتكلفة ذلك فإن ھذا التقرير يوفّ إلى 

 البناء. 

، الحظات الفنية والمفاھيم التقنية الخاصة بالمباني المنجزةفي ھذا التقرير على الم األخيرويحتوي الجزء 

  . أبوظبيالبيانات من خالل السجالت اإلدارية لبلديات إمارة  تمعجُ حيث 
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  ملخص النتائج

  

1,108 أبوظبيإلمارة  2011من عام  الرابعوإضافات) في الربع  ةبلغ عدد المباني المنجزة (جديد 

 .انٍ مب

 مبنى. 1,019 أبوظبيإلمارة  2011من عام  الرابعبلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في الربع 

 مبنى 646 أبوظبيإلمارة  2011من عام  الرابعبلغ عدد المباني السكنية المنجزة في الربع. 

اتوحد 2,908 أبوظبيإلمارة  2011من عام  الرابععدد الوحدات السكنية المنجزة في الربع  بلغ. 

 3,615 أبوظبيإلمارة  2011من عام  الرابعبلغ متوسط كلفة بناء المتر المربع الواحد في الربع 

 . اً درھم
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 قليمالمباني المنجزة حسب اإل توزيع

جمالي عدد إ% من 67 نسبة 2011من عام  الرابعالربع خالل  أبوظبي إقليمفي جزة نلت المباني المشكّ 

، في حين بلغت )1كما ھو موضح في الشكل ( ،مبانٍ  1,108 عددھا البالغ على مستوى اإلمارةالمباني المنجزة 

  %.3المنطقة الغربية  إقليموفي  ،%30العين  إقليمنسبة المباني المنجزة في 

 

الربع بمقارنة  %31.7بنسبة  2011من عام  الرابعالربع في  أبوظبي إقليمعدد المباني المنجزة في انخفض 

عدد  ارتفع العين إقليمفي و. )2، كما ھو موضح في الشكل (مبنى 741، حيث بلغ عدد المباني المنجزة السابق

الربع في  بلغ عدد المباني المنجزة%، حيث 12.3بنسبة  الثالثالربع بمقارنة  الرابعالربع المباني المنجزة في 

بلغ  حيث ،المباني المنجزةفي عدد % 34.8بنسبة  اً تراجعالغربية  المنطقة إقليمكما شھد . مبنى 338 الرابع

 .الثالثفي الربع  مبنى 46 بـمقارنة  مبنى، 30 الرابعالربع في 
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  نوع البناءو قليمتوزيع المباني المنجزة حسب اإل

 مقداره اً ضانخفا مسّجالً  ،مبنى 1,019 الرابعالربع  في أبوظبي مارةإبلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في 

نفسھا، وإما لتي تكون إما إضافة مبنى على قطعة األرض اعدد اإلضافات  بلغ كذلك .الثالثالربع عن  مبانٍ  307

  .الثالثالربع ضافة عن إ 16 مقدارهض اانخفب الرابعالربع في  ةإضاف 90 إضافة وحدة عقارية لمبنى قائم

  2011 عام الرابعو الثالث نيفي الربع ونوع البناء قليمالمباني المنجزة حسب اإل نوع) 1جدول (

 ر %التغيّ  الربع الرابع الربع الثالث نوع البناء قليماإل

 أبوظبي
 31.7‐ 1,020 697 بناء جديد

 32.3‐ 65 44 ضافاتإ

 العين 
 260 292 12.3 بناء جديد

 41 46 12.2 ضافاتإ

 34.8‐ 46 30 بناء جديد *الغربية

 أبوظبي إمارة
 23.5‐ 1,3261,019 بناء جديد

 15.1‐ 10690 ضافاتإ

 
 22.6‐ 1,4321,109 المجموع 

  د.ضافات مع بناء جديعدد اإل مجدُ *

  قليمتوزيع الوحدات السكنية المنجزة حسب اإل

وقد  ،2011من عام  الرابع في الربعوحدة  2,256 أبوظبي إقليم بلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة في

 .الثالثالربع بمقارنة  %31.7بنسبة انخفضت 

 64 مقدارھاوحدة، بزيادة  581 الرابع في الربعالعين فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة  إقليم أما في

 .الثالثالربع  لىوحدة ع

حيث بلغ عدد  ،%41.3بنسبة  تراجعاً  الغربية المنطقة إقليم عدد الوحدات السكنية في في حين شھد

 .الرابعالربع في وحدة  71الوحدات السكنية المنجزة 
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  قليمواإل االستخدامتوزيع المباني المنجزة حسب نوع 

 2011من عام  في الربع الرابع %58.3أبوظبي في إمارة  المباني المنجزةأكثر من نصف أن إلى  تشير البيانات

بنسبة مبنى  281 )سكني تجاري(فة بلغ عدد المباني المصنّ و. مبنى 646حيث بلغ عددھا  ،سكنية مبانٍ ھي 

كما ھو موضح في جدول  ،فقط مبانٍ  4% وبواقع 1أقل من  )زراعي(فة %، فيما كانت نسبة المباني المصنّ 25.4

)2.( 

  2011عام  الرابع في الربعستخدام واإلقليم اال) المباني حسب نوع 2جدول (

 نوع االستخدام بوظبيأ العين الغربية المجموع

 سكني 369 268 9 646

281 0 34 247  سكني تجاري

 صناعي 56 6 15 77

 مرافق عامة 36 7 3 46

 تجاري 28 22 0 50

 زراعي 4 0 0 4

 أخرى 0 1 3 4

1,108   المجموع 740 338 30

    

سكنية،  ھي مبانٍ  أبوظبي إقليمأن غالبية المباني المنجزة في إلى  )4كما تشير البيانات في الشكل (

بلغ عدد المباني فيما . مبنى 541 الثالثالربع وفي  ،مبنى 369 الرابعالربع حيث بلغ عدد المباني السكنية في 

كما شھدت  .الثالثالربع  لىمبنى ع 115ره اقدم بانخفاضمبنى  247 الرابعالربع في  )سكني تجاري(فة المصنّ 

3,303

517
121

2,256

581

71
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

أبوظبي العين الغربية

2011الوحدات السكنية المنجزة حسب اإلقليم  في الربعين الثالث والرابع عام )  3(شكل 

الربع الثالث الربع الرابع



8  8إحصاءات المباني المنجزة  I  الربع الرابع 2011
 

 الرابعالربع في عدد المباني المنجزة في  انخفاضاً  )مرافق عامة(و )صناعي(و )تجاري(نيف االمباني ذات التص

  .الثالثالربع بمقارنة 

 

بنسبة  مبنى، 268إلى  2011عام  الرابعالربع في  المنجزة عدد المباني السكنية وفي إقليم العين ارتفع

 والمباني التجارية )سكني تجاري(ذات تصنيف  صاحبھا ارتفاع في عدد المبانيكما ، الثالث بالربعمقارنة % 12.3

  .)5الشكل ( نيبيّ  كما مقارنة بالربع الثالث، ،الرابعلربع في ا قليماإلفي  والصناعية والمرافق العامة
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 9، حيث بلغ 2011عام  انخفض عدد المباني السكنية المنجزة في الربع الرابعالغربية  المنطقة إقليمفي و

  .في الربع الرابع 15الصناعية المنجزة ارتفع إلى )، في حين أن عدد المباني 6مباٍن، كما يبيّن ذلك الشكل (
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  تهمتوسط الكلفة التقديرية للبناء حسب مساح

من عام  الرابعو الثالثربعين الخالل  أبوظبيتراوح متوسط الكلفة التقديرية لبناء المتر المربع الواحد في إمارة 

نوع التشطيبات و ةمساحة البناء الكليّ  حسبدرھم. وتختلف الكلفة التقديرية  4,100و اً درھم 3,265بين  2011

أن المباني التي تستخدم للسكن من قبل صاحب  إلى وتشير البيانات .الداخلية المستخدمة والھدف من البناء

في  مدرھ 4,100أعلى كلفة بناء  بلغتحيث  ،صة لغايات استثماريةالبناء ترتفع الكلفة فيھا عن تلك المخصّ 

صة للسكن من وھي عادة تكون مخصّ  اً مربع اً ) متر599 -  300ة فيھا (المباني التي تتراوح مساحة البناء الكليّ 

ة تتراوح مساحة البناء الكليّ  في المباني التي اً درھم 3,265كلفة بناء فقد بلغت  أقلقبل مالك العقار نفسه، أما 

  .مربع متر )1200 -  900فيھا (

  

  2011 عام الثالث والرابع ينفي الربع) متوسط الكلفة التقديرية للمتر المربع حسب مساحة البناء واإلقليم 3جدول (

 المجموع الغربية العين بوظبيأ  )2(م مساحة البناء

3,930  2,338  3,971  3,710 300قل من أ

300 - 599 4,361  3,857  3,714  4,100

600 – 899 3,498  2,947  1,996  3,464

900 - 1200 3,615  2,643  -    3,265

3,317  3,821  4,079  5,256 1200كثر من أ

كما لوحظ من خالل البيانات أن كلفة البناء في أبوظبي أعلى منھا في العين والغربية في المساحات التي 

 300عن  أن كلفة البناء في العين في المساحات التي تقلّ  إلى، بينما أشارت البيانات مربع متر 300 لىتزيد ع

  أعلى منھا في أبوظبي والغربية. مربع متر
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  المفاھيم

  المبنى نوع-1

  رض خالية.أھيكل معماري جديد قائم بذاته على قطعة بناء جديد: - أ

إلى رض مقام عليھا مبنى قائم أو إضافة وحدة عقارية أإضافة مبنى على قطعة  إضافات:-  ب

 مبنى  قائم.

  نوع االستخدام-2

  سكنية.المعمارية مختلفة وتستخدم لألغراض  سكنية لھا أشكال مبانٍ  سكني:-أ 

  صناعية تستخدم ألغراض ممارسة النشاط الصناعي مثل المصانع. مبانٍ  صناعي:- ب 

تستخدم ألغراض تجارية مثل المخازن والمكاتب والبقاالت واألسواق والمعارض  مبانٍ  تجاري:-ج 

 وغيرھا. 

في الغالب و ،تستخدم ألغراض تجارية وسكنيةة عدّ ن من طوابق تتكوّ  مبانٍ  سكني تجاري:-د 

توي على شقق سكنية مثل تجارية والطوابق األخرى تح محالن الطابق األرضي من يتكوّ 

 .واألبراج) (البنايات

 مساجدالتستخدم من قبل العامة تكون مملوكة للقطاع الحكومي ( مبانٍ  مرافق عامة:- ه 

  ).لخإ ..الحدائق العامةو المراكز التعليمية الحكوميةو

، بما في ذلك على سبيل لممارسة النشاط الزراعيمة ھي مباٍن مصمّ  :المباني الزراعية-و 

  .وتربية الماشية والحيوانات ھاوحصادالمثال: زراعة المحاصيل 

  تشمل المباني التي لم يرد لھا تصنيف أعاله إن وجدت.أخرى: -ز 

النظر عن نوع  صة للسكن داخل المبنى بغضّ مجموع الوحدات المخصّ  السكنية:عدد الوحدات -3

 استخدام ھذا المبنى سواء كان للسكن فقط أو سكني تجاري.

 ة التي يتم البناء عليھا أو على جزء منھا.ھي مساحة األرض الكليّ  مساحة قطعة األرض:-4

دة وفي حالة المباني المتعدّ  ،بناؤه فعالً  ھي مساحة الجزء الذي تمّ  ة:مساحة البناء الكليّ -5

 المكونة للمبنى. ھاجميعالطوابق تحسب مساحات الطوابق 

صة للبناء والمشمولة في ذة على قطعة األرض المخصّ ھي مجموع المباني المنفّ  :عدد المباني-6

 نموذج شھادة إنجاز المبنى.

 على المبنى حتى مرحلة استالمه. أنفقمجموع ما  الكلفة التقديرية:-7
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 المالحظات الفنية

 النطاق

 ّ الصادرة عن  ،أبوظبينجاز المبنى في مختلف مناطق إمارة إقة بشھادة يغطي ھذا التقرير اإلحصاءات المتعل

  الغربية.ووالعين  أبوظبيبلديات 

الزمنية المّدة  

من البيانات من مكاتب المناطق التابعة للبلديات المنتشرة في اإلمارة وفي نھاية كل شھر ميالدي  تمعجُ 

  .2011عام 

 جمع البيانات

 وممثل ةتب الھندسياالبلدية وممثل المك لمن قبل ممث ُتعبّأحيث  ،لدياتعلى مراكز الب توزّع االستبانات

صون صّ ختالم ُيدققحيث  ،من مراكز البلديات ُتجّمع االستباناتمع نموذج شھادة إنجاز المبنى. ومن ثم  ينالمقاول

وبعدھا  ،في القسم أعدّ برنامج  في االستبانات وُتدخلھذه  ُترّمزومن ثم  ،البيانات أبوظبي –في مركز اإلحصاء 

  بشكلھا النھائي. إخراجھاا حتى يتم ولية وتدقيقھتبدأ عملية جدولة البيانات واستخراج النتائج األ
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