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 General Index 0.160.150.162.011.801.972.982.572.902.762.182.651.971.671.92 الرقم القياسي العام

  Materials 0.280.270.283.503.183.445.194.565.074.803.874.633.432.963.34 الخامات والمواد

  Mining and Quarrying 0.971.030.983.693.703.696.266.266.266.626.626.624.374.394.37 التعدين واستغالل المحاجر

 االنشطة المتعلقة بالتعدين واستغالل 

المحاجر
0.971.030.983.693.703.696.266.266.266.626.626.624.374.394.37 Mining Activities and Quarrying  

  Manufacturing 0.250.240.253.493.163.435.144.495.024.733.764.553.392.903.30 الصناعة التحويلية

 Wood and Wood Products, except furniture 1.881.891.888.218.198.2012.9012.8512.8915.2815.2115.279.549.519.53 الخشب ومنتجات الخشب عدا األثاث

  Refined Petroleum Products 11.528.258.258.2517.3117.3117.3130.9130.9130.9110.4810.4810.48-11.52-11.52- المنتجات النفطية المكررة

  Chemicals and Chemical Products 0.042.011.861.994.053.764.015.254.865.192.822.612.79-0.04-0.04- الكيماويات والمنتجات الكيميائية

  Rubber and Plastics Products 4.914.604.8414.6113.9914.4817.5716.9517.4421.6820.1921.3714.6813.9214.52 منتجات المطاط واللدائن

  Other Non-Metallic Mineral Products 3.58-4.61-3.35-3.43-4.76-3.13-3.02-4.32-2.73-3.75-4.81-3.51-4.12-4.55-4.02- منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Basic Metals 19.4020.0819.5537.2736.5837.1237.4836.2737.2227.7125.3327.1930.3429.4230.14 المنتجات المعدنية األساسية

 منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات 

والمعدات
-0.98-0.98-0.98-0.17-0.04-0.140.210.270.222.532.092.440.390.330.38

 Fabricated Metal Products, except Machinery and 

Equipment  

  Computers, Electronic and Optical products 2.53-2.16-2.62-2.922.312.682.38-2.20-3.08-3.40-2.75-3.55-5.90-6.04-5.87- الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

  Electrical Equipment 5.965.055.8213.2811.6313.0119.2217.3218.9119.9818.6419.7614.6213.1614.38 المعدات  الكهربائية

  Other Machinery and Equipment 0.820.700.801.591.371.562.512.262.471.441.331.421.591.411.56 اآلالت والمعدات األخرى

  Furniture 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 األثاث

 Hiring of equipment, Labour  wages and other Costs 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 أجور المعدات والعمالة والتكاليف االخرى

 Hiring of equipment 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 تكلفة استئجار المعدات

  Labour Wages 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 اجور العمالة

  Other Cost 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 التكاليف االخرى

Percentage change in the prices of construction cost during the comparison period (quarter / year) compared to the same period (quarter / year) in last year *من العام السابق (سنة/ ربع سنة )من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة  (سنة/ ربع سنة )هي نسب التغير في اسعار تكاليف البناء في فترة المقارنة * 

Source: Dubai Statistics Centre  مركز دبي لإلحصاء:  المصدر
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