الرقم القياسي لتكاليف البناء
الر بع االول 2017 -إمارة دبي
سجلت تكاليف البناء ارتفاعا بنسبة  0.70%خالل الربع األول من عام  2017مقارنة بالربع الرابع من عام .2016وتبين ان أسعار
تكاليف البناء في المباني السكنية ارتفعت بنسبة  0.71%اما في المباني غير السكنية فقد ارتفعت بنسبة .0.64%

وعنــد مقارنــة االرقام القياســية لتكاليــف البنــاء خالل الر بــع االول مــن عــام  2017مــع الر بــع األول مــن عــام ، 2016نالحظ ارتفاع
تكاليــف البنــاء بنسبة  ،0.25%حيــث ارتفعــت األسعار للمباني الســكنية بنســبة  0.26%وللمباني غيــر الســكنية بنســبة.0.21%

ويوضح جدول ( )1وشكل ( )1األرقام القياسية لتكاليف البناء ونسب التغير للربع األول من عام.2017

شكل  :1نسب التغير في األرقام القياسية لتكاليف البناء -الربع األول من عام2017
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جدول  :1األرقام القياسية ونسب التغير لتكاليف البناء -الربع األول من عام2017
100 = 2012
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أوال ا :حركة تكاليف البناء خالل الربع االول من عام  2017مقارنة بالربع الرابع من عام2016

• ارتفعــت أسعار الخامـات والمـواد المسـتخدمة في بنـاء
ال ـ ـمباني بنســبة  .0.91%وذلــك نتيجـ ــة الرتفـاع أســع ـار
التعديــن واستغ ـالل ال ـمحاجــر بنســبة  3.47%وارتفـ ـاع
أســعار مـ ـ ـواد ال ـ ـصناعـ ـ ــة ال ـ ـتحويليــة بنســب ـ ـة.0.78%

• ارتفعــت أســعار الخامــات والمــواد المســتخدمة بنســبة
 0.92%للمباني الســكنية وبنســبة  0.86%للمباني غيــر
السكنية.

• ارتفعــت أج ـ ـور المع ـ ـدات والع ـم ـ ـالــة والتك ـ ـاليــف األخ ـ ـ ـرى
المســتخدمة في بنــاء المب ـاني بنســبة  .0.40%وذلــك نتيجــة
الرتفاع أجــور العمالــة والتكاليــف األخرى بنســبة، 0.42%في
حيــن انخفضــت تكلفــة اســتئجار المعــدات بنسبة.0.11%

• ارتفعــت أجــور المعــدات والعمالــة والتكاليــف األخرى
المستخدمة في بنـ ـ ـاء المباني بنســبة متس ـ ـ ـ ـاوية بلغـ ـ ـ ـت
 0.40%لك ـل مــن المباني الســكنية وغي ـ ـ ـ ــر السـ ـ ـكنية.

3

ثانيا ا :حركة تكاليف البناء خالل الربع األول من عام  2017مقارنة بالربع األول من عام2016
• انخفضتـ أســعار الخامــات والمـواد المســتخدمة في بنــاء
المباني بنســبة  .0.20%وذلــك نتيجـ ـ ـ ـة النخفاض أس ـ ـ ــع ـ ـار
مــواد الصناعــة التحويليــة بنســبة  0.74%ع ـلى الرغـ ـم مــن
ارتفــاع أس ـ ـعار مــواد التعدي ـ ـن واستغالل ال ـمحاج ـ ـر بنسب ـة
.11.46%

• انخفضت أســعار الخامات والمــواد المســتخدمة بنســبة
 0.15%للمباني الســكني ـ ـة وبنسـ ــبة  0.40%للمباني غ ـيــر
السكنية.

• ارتفعــت أجـ ـور المعـ ـدات والعم ـ ـالــة والتكـاليــف األخ ـ ـرى
المســتخدم ـة في بناء المباني بنســبة  .0.91%وذلــك نتيجــة
الرتف ـاع أجــور العمالــة والتكاليــف األخ ـرى بنسب ـ ـة ،1.06%
على الرغم مــن انخفاض تكلفة اســتئجار المعدات بنسـبة
.1.96%

• ارتفعــت أجـ ـ ـور المعــدات والعمالـ ـ ـة والتكاليـ ـ ـف األخـ ـرى
المســتخدمة في بنـاء المباني بنسـبة  0.91%للمباني
الس ـ ـكنية وبنســبة  0.90%للمباني غي ـ ـر الســكني ـ ـة.
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