2022 نسب التغير الربعية في االرقام القياسية لتكاليف البناء

Quarterly percentage change in Construction Cost Index 2022
By Central Product Classification

حسب التصنيف المركزي للمنتجات

(2019 = 100)
Fourth Quarter

Title

الرقم القياسي

المباني غير

لتكاليف البناء

السكنية

Construction Non.Residentia

Residential
buildings

المباني غير

لتكاليف البناء

السكنية

Construction Non.Residentia
Cost Index

l buildings

 الربع الثالثSecond Quarter
المباني السكنية
Residential
buildings

الرقم القياسي

المباني غير

لتكاليف البناء

السكنية

Construction Non.Residentia
Cost Index

l buildings

 الربع الثانيFirst Quarter
المباني السكنية
Residential
buildings

الرقم القياسي

المباني غير

لتكاليف البناء

السكنية

Construction Non.Residentia

الربع األول
المباني السكنية
Residential

البيان

buildings

l buildings

1.32

1.21

الرقم القياسي العام

Raw materials and materials

2.11

2.31

2.07

خامات ومواد

Ores and minerals; electricity, gas and water

0.45

0.44

0.45

 والكهرباء والغاز والماء،الخامات( ركازات) والمعادن

Stone, sand and clay

0.45

0.44

0.45

Other transportable goods, except metal products,

l buildings

المباني السكنية

الرقم القياسي

Cost Index

General Index

Cost Index

 الربع الرابعThird Quarter

1.23

احجار ورمل والطين
 فيما عدا المنتجات المعدنية و اآلالت،سلع أخرى قابلة للنقل

2.30

2.43

2.27

Products of wood, cork, straw and plaiting materials

0.48

0.48

0.48

منتجات خشبية وفلين وقش ومواد ضفر

Refined petroleum products

6.67

6.67

6.67

المنتجات النفطية المكررة

Other chemical products; man-made fibres

7.48

7.33

7.50

منتجات كيماوية اخرى والياف اصطناعية

Rubber and plastics products

2.37

2.23

2.41

machinery and equipment

Glass and glass products and other non-metallic

والمعدات

)المطاط ومنتجات اللدائن( البالستك
الزجاج والمنتجات الزجاجية والمنتجات غير الفلزية االخرى غير

1.63

1.99

1.55

Furniture; other transportable goods n.e.c.

0.00

0.00

0.00

اثاث وسلع قابلة للنقل غير مصنفة في موضع آخر

Metal products, machinery and equipment

2.01

2.31

1.95

المنتجات المعدنية والماكنات والمعدات

Basic metals

3.91

4.22

3.83

المعادن االساسية

3.75

3.83

3.72

المنتجات المعدنية المصنعة باستثناء الماكنات والمعدات

General-purpose machinery

1.43

1.39

1.43

اآلالت المستعملة في االغراض العامة

Special-purpose machinery

2.97

3.01

2.97

آالت متخصصة الغرض

Electrical machinery and apparatus

0.11

0.10

0.11

آالت واجهزة كهربائية

-0.53

-0.56

-0.53

معدات واجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت

0.95

0.25

1.12

 واالدوات البصرية والساعات،اجهزة القياس عالية الدقة

Construction services

0.00

0.00

0.00

خدمات االنشاءات

Equipment, labor and other costs

0.00

0.00

0.00

اجور معدات وعمال وتكاليف اخرى

products n.e.c.

Manufactured metal products excluding machinery
and equipment

Radio, television and communication equipment and
apparatus
High-precision measuring devices, optical instruments
and watches

Source: Dubai Statistics Centre

المصنفة في موقع آخر
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