
Annual percentage change  in Construction Cost Index 2022 -By Economic Activityحسب النشاط االقتصادي - 2022نسب التغير السنوية  في االرقام القياسية لتكاليف البناء 
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 General Index 2.872.362.783.153.333.192.372.442.382.642.782.672.762.732.75 الرقم القياسي العام

  Materials 4.964.154.815.405.815.474.044.254.084.514.854.574.724.774.73 الخامات والمواد

  Mining and Quarrying 4.494.454.483.883.853.871.791.761.781.721.691.722.952.922.94 التعدين واستغالل المحاجر

  Mining Activities and Quarrying 4.494.454.483.883.853.871.791.761.781.721.691.722.952.922.94 االنشطة المتعلقة بالتعدين واستغالل المحاجر

  Manufacturing 4.984.144.825.475.895.544.144.354.184.634.984.694.804.844.81 الصناعة التحويلية

 Wood and Wood Products, except furniture 12.3012.2412.295.175.245.181.891.981.910.310.400.324.734.784.74 الخشب ومنتجات الخشب عدا األثاث

  Refined Petroleum Products 38.7538.7538.7582.9682.9682.9676.1476.1476.1442.2742.2742.2759.8259.8259.82 المنتجات النفطية المكررة

  Chemicals and Chemical Products 13.0012.3812.9112.3812.0112.3214.9814.9214.9713.6413.7213.6513.5113.2713.48 الكيماويات والمنتجات الكيميائية

  Rubber and Plastics Products 18.2016.7517.909.217.958.947.566.467.344.884.424.799.718.679.49 منتجات المطاط واللدائن

  Other Non-Metallic Mineral Products 1.052.483.022.584.565.544.746.487.746.713.143.573.22-1.83-0.88- منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 Basic Metals 4.533.983.423.86-4.90-4.43-4.40-4.73-4.31-14.7312.8314.3111.1011.3711.16 المنتجات المعدنية األساسية

6.185.786.1010.4311.3210.6110.6711.4910.849.2310.429.479.139.769.26 منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات
 Fabricated Metal Products, except Machinery and 

Equipment  

  Computers, Electronic and Optical products 1.991.481.894.254.764.355.096.045.273.764.613.923.774.223.86 الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

  Electrical Equipment 14.1313.5014.036.826.916.841.682.051.740.971.000.985.645.635.63 المعدات  الكهربائية

  Other Machinery and Equipment 2.001.941.991.371.511.390.600.890.651.551.711.571.381.511.40 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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