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 إمارة دبي  –| الرقم القياسي لتكاليف البناء 

 |2016   

مقارنة بالرقم القياسي  %0.06بنسبة ا إرتفاع ، مسجلا 2016في عام  100.66بلغ الرقم القياسي العام لتكاليف البناء 
الى  2015في عام  98.73الرقم القياسي للمواد الخام من  رتفاعإل. وجاء ذلك نتيجة 100.60والذي بلغ  2015لعام 

سبته بلغت ن اإرتفاعحيث سجلت بناء المباني في المستخدمة المواد  أسعار رتفاعإلنتيجة  2016خلل عام  98.96
الى  2015في عام  103.41المعدات والعمالة والتكاليف االخرى من  جورالرقم القياسي أل إنخفاضكما تبين  .0.23%

( نسب التغير 1( والشكل )1. ويوضح جدول )%0.19بنسبة بلغت  انخفاضإحيث سجل  2016خلل عام  103.22
 .   2016-القياسية لتكاليف البناء حسب نوع المبنى  األرقامفي 

  2016-تكاليف البناء حسب نوع المبنى القياسية ل األرقام( | نسب التغير في 1جدول )

 البيان

 نسب التغيير في الرقم القياسي لتكاليف البناء الرقم القياسي لتكاليف البناء

المباني 

 السكنية

المباني غير 

 السكنية
 الرقم العام 

المباني 

 السكنية

المباني غير 

 السكنية
 الرقم العام 

 0.06 0.14 - 0.12 100.66 100.58 100.69 الرقم القياسي العام

 0.23 0.10 - 0.31 98.96 98.31 99.12 المواد الخام

 0.19 - 0.19 - 0.19 - 103.22 103.22 103.22 المعدات والعمالة والتكاليف االخرى أجور

 2016 –القياسية لتكاليف البناء حسب نوع المبنى  األرقام( | نسب التغير في 1شكل )
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  2016تفصيلي لحركة مؤشر تكاليف البناء لعام وفيما يلي عرض   

 اواًل: المواد الخام 

 رتفاعإل ة، وذلك نتيج%0.23طفيفا بلغ  اإرتفاع 2016خلل عام بناء المباني المواد الخام المستخدمة في  أسعارسجلت 
وتبين ، %0.27بنسبة ا إنخفاضمواد الصناعة التحويلية  أسعارفي حين سجلت  ،%11.63مواد المحاجر بنسبة  أسعار

في المباني  %0.10نخفضت بنسبة إ، و %0.31بنسبة  رتفعتإالمواد الخام المستخدمة في المباني السكنية  أسعاران 
 .   2016-حسب نوع المبنى  القياسية للمواد الخام األرقام( نسب التغير في 2السكنية. ويوضح شكل )غير 

 2016 – القياسية للمواد الخام حسب نوع المبنى األرقام( | نسب التغير في 2شكل )
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 المواد الخام أسعاروفيما يلي تحليل تفصيلي لحركة مؤشر 

 مواد المحاجر .1

. %11.63األحجار والرمال والحصى بنسبة  أسعار رتفاعإل، وذلك نتيجةا %11.63مواد المحاجر بنسبة  أسعاررتفعت إ
 في المباني السكنية والمباني غير السكنية. %11.63بنسبة  تعرتفإهذه المواد  أسعاروالجدير بالذكر أن 

 مواد الصناعة التحويلية .2

ر لهذا المؤش إنخفاضساهم في الحد من  نخفاضإلوا رتفاعإلمواد الصناعة التحويلية ما بين ا أسعارإن التذبذب في 
 على النحو التالي: األقسامالمواد ضمن  أسعارفي  نخفاضإل، حيث جاء ا%0.27الباب بنسبة 

المنتجات المعدنية االساسية والمتمثلة  أسعار، و %32.89المنتجات النفطية المكررة بنسبة عالية بلغت  أسعارنخفضت إ
الحواسيب المنتجات  أسعارو  ،%3.18األثاث بنسبة  أسعارو  ،%.7.04في حديد البناء ومنتجات االلمنيوم بنسبة بلغت 

 أسعارو  ، %1.46المعدات واآلالت األخرى كالحنفيات والمحابس بنسبة  أسعارو ، %2.79اإللكترونية والبصرية بنسبة 
منتجات  أسعارو  ،%1.00الخشب ومنتجاته عدا األثاث بنسبة  أسعار، و %1.27الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 

 .%0.37ساسية هامة مثل االسمنت ومنتجات االسمنت بنسبة أخرى والتي تشمل مواد ألالمعادن اللفلزية ا

 التالية:األقسام ضمن المواد  أسعار رتفعتإ في حين

منتجات  أسعارو  ،%6.09المعدات الكهربائية والتي تشمل اجهزة توزيع الكهرباء واالسلك بنسبة بلغت  أسعاررتفعت إ
 .%2.62منتجات المعادن المشكلة كالصهاريج والخزانات بنسبة  أسعاررتفعت إ كما ،2.94المطاط واللدائن بنسبة 

 %0.55للمباني غير السكنية بنسبة بلغت  سعارمؤشر األ إنخفاضوعند دراسة حركة المؤشر على مستوى المباني لوحظ 
   %0.20بنسبة بلغت  وللمباني السكنية

 الصناعات التحويلية:وفيما يلي عرض تفصيلي لحركة تكاليف اقسام 

 الخشب ومنتجات الخشب عدا األثاث 

الممسوحة  األخشاب المنشورة أو أسعار نخفاضإل، وذلك نتيجة %1.00المواد في هذا القسم بنسبة  أسعارنخفضت إ
إم. ليفية )وااللواح ال والخشب الحبيبيالمنتجات الخشبية كالرقائق واأللواح من الخشب المضغوط  أسعار، و %3.70بنسبة 
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في المباني غير السكنية وبنسبة  %1.01تأثر بنسبة بلغت  سعار. وتبين أن التغير في األ%1.44( بنسبة فدي. إ
 للمباني السكنية.   1.00%

 المنتجات النفطية المكررة

 نخفاضإوقود المحركات والوقود السائل أثر في  أسعارالمنتجات النفطية المكررة والمتمثلة في  أسعار نخفاضإلكان 
. والجدير بالذكر إن %32.89الديزل بنسبة  أسعار نخفاضإل، وجاء ذلك نتيجة %32.89مؤشر هذا القسم بنسبة 

 .%32.89التغيير في المؤشر تماثل لجميع أنواع المباني بنسبة بلغت 

 الكيماويات والمنتجات الكيميائية

الدهانات والورنيشات  أسعارنخفضت إحيث ، %1.27قسم الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة  أسعارنخفض مؤشر إ
غير و السكنية للمباني  %1.27 متساوية بلغت نخفض بنسبةإ سعارن التغير في األأ. وتبين %1.27والطلءات بنسبة 

 السكنية.

 منتجات المطاط واللدائن

المنتجات اللدائنية )البلستيك(  أسعار رتفاعإلوذلك نتيجة  %2.94منتجات المطاط واللدائن بنسبة  أسعاررتفع مؤشر إ
المنتجات المطاطية  أسعار إنخفاض، وتبين %3.71والمتمثلة في األنابيب والخراطيم البلستيكية ووصلتها بنسبة 

رتفعت إمنتجات المطاط واللدائن في المباني غير السكنية  أسعارن أ. كما تبين عند دراسة التقرير %2.70بنسبة األخرى 
 .%2.77رتفعت في المباني السكنية بنسبة إ، في حين %3.27بنسية 

 منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

األحجار والرخام  أسعار نخفاضإلويعود ذلك  %0.37منتجات المعادن اللفلزية االخرى بنسبة  أسعارمؤشر  نخفضإ
المنتجات  أسعارو ، %3.01سمنت والجير والجبس بنسبة اإل أسعار، و %3.55والمرمر المجهزة او المشكلة بنسبة 

في ، %3.00الصلصالية الخزفية اإلنشائية والمتمثلة في السيراميك والطوب االحمر والقرميد والمجالي والمغاسل بنسبة 
اللفلزية األخرى والمتمثلة في المواد من األسفلت او المواد العازلة بنسبة  المنتجات المعدنية أسعارنخفضت إحين 
سمنت والجص والمتمثلة في البلوك والطوب والبلط إلالمنتجات المصنوعة من الخرسانة وا أسعاروحقق  .1.19%

الزجاج والمنتجات الزجاجية بنسبة  أسعار، و %2.72بنسبة ا إرتفاعاإلسمنتي والخلط الجاهز ومنتجات من الجبس 



  

 

  5  

 
 

 %0.26بنسبة  رتفعتإالسكنية و  غيرللمباني  %0.74بنسبة  نخفضتإهذه المواد  أسعارن أوكشف التقرير ، 0.21%
 للمباني السكنية. 

 المنتجات المعدنية األساسية

المعادن الثمينة  أسعار نخفاضإل، وذلك نتيجةا %7.04ها بلغ أسعار اا في إنخفاضسجلت المواد المصنفة ضمن هذا القسم 
األساسية وغيرها من المعادن غير الحديدية والمتمثلة في أسلك ومواسير نحاس أو رصاص بنسبة ملموسة بلغت 

نخفضت إهذه المواد  أسعارن أوالجدير بالذكر  ،%6.77الحديد والصلب األساسية بنسبة  أسعار نخفاضإو  ،7.97%
 .%6.88نخفضت بنسبة إلمباني غير السكنية للمباني السكنية، ول %7.08بنسبة 

 منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات

الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن بنسبة  أسعار رتفاعإب، متأثرة %2.62هذا القسم بنسبة  أسعاررتفع مؤشر إ
المنتجات المعدنية االنشائية والمتمثلة في التركيبات المعدنية والمستخدمة في البناء والتشييد  أسعار رتفاعإو ، 7.15%

تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة  أسعار إنخفاض. على الرغم من %3.16كاألبواب والنوافذ المعدنية بنسبة 
منتجات المعادن المشكلة األخرى غير المصنفة في موضع آخر والمتمثلة في مشابك  أسعارنخفضت إ، و %3.71بنسبة 

أدوات القطع  أسعار، و %0.92التثبيت والمسامير والدبابيس واألنشطة األخرى المتعلقة لصناعة منتجات المعادن بنسبة 
. وعند دراسة %0.06والمفاتيح بنسبة  قفال والمشابكوالعدد اليدوية واألدوات المعدنية العامة والمتمثلة في صناعة األ

للمباني السكنية، ونسبة  %2.66نسبة با إرتفاع سجلتهذه المواد  أسعارحركة المؤشر حسب نوع المبنى تبين أن 
 للمباني غير السكنية. 2.23%

 الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

جهزة ألا أسعار نخفاضإبوذلك لتأثرها  %2.79الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية بنسبة  أسعارمؤشر  خفضإن
ستهلكية والمتمثلة في المنتجات المرئية اإللكترونية كأجهزة التسجيل المرئية والمنتجات الصوتية اإللكترونية إلاإللكترونية ا

 رسالإلتصاالت والمتمثلة في معدات البث واإلمعدات ا أسعارو  ،%4.82كاألجهزة المساعدة لمعدات التسجيل بنسبة بلغت 
ختبار والملحة والتحكم والمتمثلة في إلمعدات القياس والتحقق وا أسعارو  %2.77ستقبال بنسبة إلكهوائيات اإلرسال وا

، وعند دراسة حركة المؤشر %0.75جهزة التحكم األتوماتيكي وعدادات الكهرباء وعدادات المياه أو الغاز وأخرى بنسبة أ
   .%2.74، وللمباني السكنية بنسبة %2.99السكنية بنسبة غير هذا المؤشر للمباني  إنخفاضألنواع المباني تبين 
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 المعدات الكهربائية

سلك والكابلت اإللكترونية والكهربائية ألا أسعار رتفاعإب، متأثرة %6.09المعدات الكهربائية بنسبة  أسعارمؤشر  رتفعإ
األخرى والمتمثلة في األسلك والكابلت الكهربائية المعزولة والمصنوعة من الفوالذ أو النحاس أو األلمنيوم بنسبة بلغت 

بنسبة  ةهزة قطع ووصل التيار الكهربائي والمفاتيح الكهربائيأجسلك الكهربائية والمتمثلة في ألجهزة اأ أسعار، و 11.88%
والمولدات والمحوالت الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها بنسبة  تالمحركا أسعارنخفضت إفي حين  ،0.44%
جهزة المنزلية والمتمثلة في المرواح األ أسعارو ، %1.69ضاءة الكهربائية بنسبة إلمعدات ا أسعار، و %16.21بلغت 

للمباني السكنية  رتفعإ سعارن مؤشر األأوتجدر االشارة  .%0.01الكهربائية بنسبة المنزلية وشفاطات الهواء والسخانات 
 .%5.34، وللمباني غير السكنية بنسبة %6.28بنسبة 

 اآلالت والمعدات االخرى 

اآلالت االخرى متعددة  أسعار نخفاضإلويعود ذلك  %1.46قسم اآلالت والمعدات األخرى بنسبة  أسعارنخفض مؤشر إ
الغرض والمتمثلة في أجهزة معدات تكييف الهواء واآلالت وأجهزة التنقية والترشيح للسوائل والغازات ومعدات إطفاء الحريق 

 ستقرارإ، ومن التقرير تبين %0.88المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات االخرى بنسبة  أسعار، و %2.03بنسبة 
. وجاء ابقةها السأسعار عند مستويات المناولة والمتمثلة في صناعة المصاعد والسللم الكهربائية معدات الرفع و  أسعار

 .%1.34 تبلغ إنخفاضالمباني غير السكنية سجلت نسبة  وأما ،%1.49المؤشر للمباني السكنية  خفاضنإ

 األثـــاث

 أثاث أسعار نخفاضإلجاء نتيجة  نخفاضإل، ومن التقرير تبين أن ا%3.18قسم األثاث بنسبة  أسعارمؤشر  نخفضإ
ثاث الخشبي ألا أسعار، في حين لم تسجل %3.18ثاث المعدني بنسبة أللمنيوم او المعادن والمتمثلة في الخزائن وااأل

بة هذا المؤشر للمباني السكنية بنس خفاضإنها. وعند دراسة حركة المؤشر ألنواع المباني تبين أسعار أي تغيير في 
 .%3.17باني غير السكنية بنسبة ، وللم3.18%

 األخرى المعدات والعمالة والتكاليف  أجورثانيا: 

ستئجار المعدات بنسبة إتكلفة  نخفاضإل، نتيجة %0.19المعدات والعمالة والتكاليف األخرى بنسبة  أجورمؤشر  خفضإن
بنسبة نخفض إ سعارفي األوتبين أن التغير . %0.14العمالة والتكاليف األخرى بنسبة  أجور إنخفاض، و 1.03%
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المعدات  جورالقياسية أل األرقام( نسب التغير في 3ويوضح شكل )   .في المباني السكنية والمباني غير السكنية 0.19%
 .   2016 -والعمالة والتكاليف األخرى 

 

 2016 –المعدات والعمالة والتكاليف األخرى  جورالقياسية أل األرقام( | نسب التغير في 3شكل )

 

 


