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 ةمالمقد  

 
،ّحيثّيأبوظبّ-ّأسعارّموادّالبناءّإحدىّأهمّالنشراتّالتيّيصدرهاّمركزّاإلحصاءلمؤشرّّالشهريةالنشرةّّدّ تع

ّوالبحثّفيّّدّ تع ّفيّالتخطيط ّمهماً ّالتيّتشك لّمدخالً ّالمهم ة ّالمؤشراتّاالقتصادية ّمن ّالبناء ّمواد أسعار

اإلنشاءات،ّوبالتاليّاالستفادةّمنهاّقطاعّمختلفّالمجاالت،ّكماّيمكنّاستخدامهاّفيّتركيبّاألرقامّالقياسيةّل

وقدّحرصتّاألجهزةّاإلحصائيةّفيّمختلفّالبلدانّعلىّّفيّحسابّالناتجّالمحليّاإلجماليّباألسعارّالثابتة.

منطلقّماّتشهدهّإمارةّأبوظبيّمنّوّموادّالبناءّالتيّتستخدمهاّشريحةّكبيرةّمنّالناس.ّبياناتّأسعارجمعّ

بصورةّعلىّجمعّبياناتّأسعارّتلكّالموادّّاإلحصاءدأبّمركزّّمنّتطو رّعمرانيّونموّمتواصلّفيّقطاعّاإلنشاءات

ّمنتظمة.

ّ

ّفيّالملحق،ّّالتقريرّهذاّويضمّ  ّالرئيسةّكما ّالبناء ّإحدىّوعشرينّمجموعةّمنّمجموعاتّمواد حركةّأسعار

التخطيطّواتخاذّّعلىّوراسميّالسياساتّوالباحثينّالقرارّالذيّيساعدّنشرّحركةّمتوسطاتّأسعارهاّمت خذي

ّ.عتمدةّعليهوغيرهّمنّالقطاعاتّالمرتبطةّبهّوالمّاإلنشاءاتالقراراتّالداعمةّلقطاعّ
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 ملخص التنفيذيال
 

ّنوفمبرشهرّمقارنةّبكلّمن4102ّّّديسمبرّالبناءّخاللّشهرّمواد أسعارّمتوسطّحركةلّمّهذاّالتقريرّتحليالًّيقدّ 

4102ّّ ّالثالثّّ،4102ّديسمبروشهر ّبكلّمنّالربع ّالرابعّمقارنة ّخاللّالربع ّالبناء ّمواد 4102ّومتوسطّأسعار

ّ:رابعّمنّالعامّالسابقّومنّأهمّهذهّالتغي راتوالربعّال
ّ

ّارتفّ - ّشهر ّخالل 4102ّّّديسمبرع ّمن ّمجموعةكل ّأسعار ّوالرخام"ّمتوسط ّّ"البالط ،ّ%2.3بنسبة

ّمجموعو ّ"ة ّاللوازم"ّ-الصحيةاألدوات ّدون ّمن ّكاملة ّحمام ّّأطقم ّّ%1.0بنسبة ّبشهر ّنوفمبرمقارنة

4102. 
 

ّضانخف - ّشهر ّخالل ّّاتمتوسط4102ّّديسمبرت ّبّ"العمالة"ّةمجموعأسعار ّومجموعةّ%8.8نسبة ،

 .4102ّنوفمبرشهرّمقارنةّبّ%4.2بنسبةّّ"كابالتّالكهرباء"،ّومجموعةّ%2.1بنسبةّّ"(uPVCأنابيبّ)"
ّ

ّ-أسالك"ّ،ّومجموعة%3.6بنسبةّّ"الخرسانة"ّأسعارّمجموعةّمتوسط4102ّخاللّشهرّديسمبرّعّارتفّ -

ّعلىّالتواليّ%2.6ّ،ّو%2.3بنسبّّ"اإلسمنت"وّ،"طابوقال"ّكلّمنّمجموعةوّ%9.6 بنسبةّللشقة"

 .4102ّديسمبرمقارنةّبشهرّ
ّ

بنسبّّ"األصباغو"ّ،"(uPVCأنابيبّ)"،ّواألبراجّالسكنية"ّ-األسالك"ّةأسعارّمجموعّاتمتوسطّتضانخفّ -

ّ%0.0وّ،01.2% ّالتوالي0.0%ّ، ّّعلى ّديسمبر ّشهر 4102ّّخالل ّبمقارنة ّالعامّّديسمبرشهر من

 السابق.
ّ

ّّارتفعّ  - ّالرابع ّالربع ّأسعار4102ّخالل ّمنّمتوسط ّّ"العمالة"ّمجموعةّكل ّ-"أسالكوّ،%0.4بنسبة

ّ ّبنسبة ّّ-أسالك"ّوّ%2.4للشقة" ّمنّ%0.6ّةبنسبللمبنى" ّكل ّأسعار ّمتوسطات ّانخفضت ّبينما .

يّعلىّالتوالّ%2.4وّّ%2.9وّّ%2.2بنسبّّ"كابالتّالكهرباء"وّ،"ألصباغ"ا،ّو"(PVCأنابيبّ)"ّاتمجموع

 .4102مقارنةّبالربعّالثالثّ
ّ

- ّ ّالرابع 4102ّّارتفعّخاللّالربع ّمجموعّبنفسّالربعمقارنة ّالسابقّكلّمنّمتوسطّأسعار ّاتمنّالعام

علىّالتوالي.ّبينماّانخفضّّ%2.8وّّ%2.3وّّ%9.0بنسبّّ"الخرسانة"و،ّ"الطابوق"و،ّللشقة"ّ-أسالك"

ّمجموع ّمن ّكل ّأسعار ّالسكنيّ-أسالك"ّاتمتوسط ّواألبراج ّوللمبنى"-"أسالكة"، بنسبّّ"العمالة"،

ّعلىّالتوالي.ّ%9.9وّ%3.2و6.3%ّ
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مقارنة  4102 ديسمبر شهر أسعار مواد البناء خالل مؤشر ات فيالتغي رأهم  :أولا 
 4102 نوفمبرشهر ب

 

ّمجموّشهدت ّالبناءعات ّمتوسطّراًّتغي ّّمواد ّّ،4102ّديسمبرّشهرّخاللّسعارهاأّفي ّنسبةّتراوحتحيث

ّالصحية"ّلمجموعةّ%1.0ّبينّماّاترتفاعاال ّّ-األدوات ّاللوازم" ّدون ّمن ّكاملة ّحمام ّلمجموعةّ%2.3وأطقم

ّبينّّبينماّ،"البالطّوالرخام" ّعمالةاللمجموعةّّ%8.8وّكابالتّالكهرباءلمجموعةّّ%4.2تراوحتّاالنخفاضاتّما

ّّ.4102ّنوفمبربشهرّّمقارنة
 

 العمالة

،ّومنّخالل4102ّنوفمبرّمقارنةّبشهرّّ%8.8بنسبة4102ّّديسمبرّلّشهرّمتوسطّأجورّالعمالةّخالّانخفض

 ّ.ّ%09.2وّّ%9.2انخفاضّجميعّأجورّالعمالةّبنسبّتراوحتّماّبينّ(ّنالحظ0ّالجدولّ)

مقارنة  4102مجموعة العمالة لشهر ديسمبر  أجور(: التغي ر النسبي في متوسط 0جدول )
 4102بشهر نوفمبر 

ل
س
سل

لت
ا

 

 العمالة

 أجور طمتوس
 4102 نوفمبر
 درهم)

 (/ساعة

 أجورمتوسط 
ديسمبر 

 )درهم 4102
 (/ساعة

التغي ر 
 النسبي

 % 

 ▼ 6.3- 7.5 8.0 مساعدون 1

 ▼ 5.9- 8.0 8.5 عمالّشبةّمهرة 2

 ▼ 5.3- 9.0 9.5 نجارون 3

 ▼ 5.3- 9.0 9.5 عمالّحدادة 4

 ▼ 12.5- 14.0 16.0 كهربائيون 5

 ▼ 10.7- 25.0 28.0 مساحون 6

 ▼ 15.4- 22.0 26.0 سائقون 0

ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّ

ّالنقلوّالسكنالغذاءّوّالمرافق:مّمعّكلّالتسهيالتّمنّقبلّالشركةّالموردةّتقدّ ،ّوساعةبالالعمالةّّأجرمتوسطّ:ّمالحظةّ
 .ومعداتّالسالمة

 

 كابالت الكهرباء

ّانخفاضّفيّمتوسطّأسعاره ّكابالتّالكهرباء ّديسمبرّشهدتّمجموعة ّخاللّشهر ّبلغتّنسبة4102ّا ّوقد ،

 .4102وذلكّنتيجةّانخفاضّجميعّبنودّهذهّالمجموعةّمقارنةّبشهرّنوفمبرّّ،%4.2االنخفاضّ
ّ

مجموعة كابالت الكهرباء لشهر ديسمبر أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:4)جدول 
 4102مقارنة بشهر نوفمبر  4102

ل
س
سل

لت
ا

 

 كابالت الكهرباء

متوسط 
 عارأس
 4102 نوفمبر

 )درهم(

متوسط 
أسعار 
 ديسمبر

 )درهم( 4102

ر التغي  
النسبي 

% 

1 CU 11 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 307,650 299,620 -2.6 ▼ 

2 CU 33 KV \ 3*240 mm² \ 1 km 355,180 346,870 -2.3 ▼ 

3 CU 132 KV \ 1*800 mm² \ 1 km 593,770 580,590 -2.2 ▼ 

ّأبوظبيّ–ءّمركزّاإلحصا:ّالمصدرّّ
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 البالط والرخام

ّ ّخاللّشهرّديسمبر ّفيّمتوسطّأسعارها ّنوفمبر4102ّّشهدتّمجموعةّالبالطّوالرخامّارتفاعا مقارنةّبشهر

ّ.4102وذلكّنتيجةّارتفاعّبعضّبنودّهذهّالمجموعةّمقارنةّبشهرّنوفمبرّّ،%2.3،ّوقدّبلغتّنسبةّاالرتفاع4102ّ
 

  (uPVCأنابيب )

ّنوفمبرمقارنةّبشهرّّ%2.1بنسبة4102ّّّديسمبرخاللّشهرّّ(uPVCأنابيبّ)عةّمجموّأسعارمتوسطّّانخفض

4102.ّ

 ديسمبرلشهر  (uPVCأنابيب )مجموعة أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:3)جدول 
 4102 نوفمبربشهر  مقارنة 4102

ل
س
سل

لت
ا

 

 (uPVCأنابيب )

متوسط 
 أسعار
 4102 نوفمبر

 )درهم(

متوسط 
أسعار 
 ديسمبر
4102 

 هم()در

ر التغي  
 النسبي

 % 

1 uPVC Pipe \ 110mm \ PN-10 \ 6 m   66.1 64.0 -3.1 ▼ 
2 uPVC Pipe \ 160 mm \ PN-10 \ 6m 144.0 137.0 -4.9 ▼ 
3 uPVC Pipe \ 200 mm \ PN-10 \ 6m 217.0 212.2 -2.2 ▼ 
4 uPVC Pipe \ 1500 mm \ PN-10 \ 6m 1,340.0 1,314.2 -1.9 ▼ 

 أبوظبيّ–زّاإلحصاءّمركّالمصدر:ّ

مقارنة  4102 ديسمبرأسعار مواد البناء خالل  مؤشرات في اتالتغي ر أهم :ثانياا 
 من العام السابق ة نفسهاالفترب

  

ّّمنّمجموعاتّعةمجموّعشرّثالثةّلتسجّ  ّاالمواد ّخاللّأّمتوسطاتّفيّنخفاضاًّبناء ّسعارها ّديسمبرشهر

4102ّّ ّمنّالعامّالسابقّبالفترةمقارنة ّالخشبّةلمجموعّ%1.2ّبينّماّاتاالنخفاضّنسبّوتراوحتّ،نفسها

 :كانتّعلىّالنحوّاآلتيفّنخفاضاتأماّأهمّاالّ،أسالكّاألبراجّالسكنيةلمجموعةّّ%01.2و

 األسالك 

ّ ّشهر ّخالل ّاألسالك ّأسعار ّوذلك4102ّّّديسمبرانخفضّمتوسط ّالسابق، ّالعام ّمن ّنفسها ّبالفترة مقارنة

،ّ%3.2،ّومجموعةّاألسالكّ"للمبنى"ّبنسبهّ%01.2األبراجّالسكنية"ّبنسبةّبسببّانخفاضّمجموعةّأسالكّ"

ّ.%9.6بينماّارتفعتّاألسالكّ"للشقة"ّبنسبةّ

 الحديد

ّالحديدّبنسبةّ ّأسعار ّّ%2.9انخفضّمؤشر ّوذلكّنتيجةّانخفاضّمعظمّبنودّهذه4102ّّديسمبرخاللّشهر ،

ّ.4102ّديسمبرالمجموعةّمقارنةّبشهرّ
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مقارنة  4102مجموعة الحديد خالل أشهر أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:0)ل الشك
ّبالفترة نفسها من العام السابق

 

ّ

ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّ
 

ّ

 األصباغ

ّّ.4102ّديسمبرمقارنةّبشهرّّ%0.0بنسبة4102ّّّديسمبرخاللّشهرّّاألصباغّمجموعةّأسعارمتوسطّّانخفض

مقارنة  4102مجموعة األصباغ خالل أشهر أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:4)ل الشك
ّبالفترة نفسها من العام السابق

 

ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدر

 

شهرّالبمقارنة4102ّّّديسمبرخاللّشهرّّارتفاعاًّالتيّشهدتّمتوسطاتّأسعارهاّجموعاتّموادّالبناءّأماّأهمّم

 نّالعامّالسابقّفهي:نفسهّم
 

 الخرسانة

،ّوقدّبلغتّنسبةّاالرتفاع4102ّشهدتّمجموعةّالخرسانةّارتفاعاّفيّمتوسطّأسعارهاّخاللّشهرّديسمبرّ

ّ.4102وذلكّنتيجةّارتفاعّجميعّبنودّهذهّالمجموعةّمقارنةّبشهرّديسمبرّّ،3.6%
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 الطابوق

 .4102ّديسمبرمقارنةّبشهر4102ّّّديسمبرفيّشهرّّ%2.3بنسبةّّابوقالطمجموعةّارتفعتّمتوسطاتّأسعارّ
 

مقارنة  4102خالل أشهر  الطابوقمجموعة أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:3)ل الشك
 من العام السابق الفترة نفسهاب
ّ

ّ
ّظبيأبوّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّ

 

 اإلسمنت

ّ ّمتوسط ّأسعاارتفع ّر ّّاإلسمنتمجموعة ّّ%2.6بنسبة ّفي4102ّّديسمبرخاللّشهر ّاالرتفاع ّوذلكّنتيجة ،

ّمنّالعامّالسابق.ّبالفترةّنفسهابنودّهذهّالمجموعةّمقارنةّمعظمّ
 

 4102خالل أشهر  اإلسمنتمجموعة أسعار  التغي ر النسبي في متوسط (:2)ل الشك
 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق

ّ

ّ
ّظبيأبوّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّ
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أسعار الربع متوسط مقارنة ب 4102 الرابعلربع لأسعار مواد البناء ثالثاا: متوسط 
 4102الثالث 

 

مقارنة4102ّّ أسعارهاّخاللّالربعّالرابعّمتوسطاتّفيّراًّمعظمّالمجموعاتّالسلعيةّمنّموادّالبناءّتغي ّّسج لت

األدواتّالصحيةّّلمجموعةّ%1.4ماّبينّّهاأسعارفيّمتوسطاتّّاالرتفاعتراوحتّنسبةّ.ّفقد4102ّّالثالثالربعّب

ّ.العمالةلمجموعةّّ%0.4و"أطقمّحمامّكاملةّمنّدونّاللوازم"ّ

ّ.4102مقارنةّبالربعّالثالث4102ّّعشرةّمجموعاتّخاللّالربعّالرابعّواستقرتّمتوسطاتّأسعارّ

ّبانخفاضّمقدارهّ(PVCأنابيبّ)مجموعةّهاّرتموعاتّالسلعيةّوتصدّ المجبعضّأسعارّّمتوسطّانخفضفيّحينّ

ّ(uPVCأنابيبّ)ّمجموعة،ّو%2.4بنسبةّّكابالتّالكهرباء،ّومجموعةّ%2.9بنسبةّّاألصباغّهاّمجموعةتلت،2.2%ّ

 .%4.2بنسبةّ

ّ

أسعار الربع متوسط مقارنة ب 4102لربع الرابع لأسعار مواد البناء رابعاا: متوسط 
 4103ام من عالرابع 

 

ّالرابعمقارنةّبالربع4102ّّّالرابعسعارهاّخاللّالربعّأّمتوسطاتّفيّارتفاعاّموادّالبناءعاتّمجموبعضّّسج لت

ّ"أطقمّحمامّكاملةّمنّدونّاللوازم"ّّلمجموعةّ%1.4ّبينّماّاالرتفاعّنسبةّوتراوحتّ،4102 األدواتّالصحية

 ّ.أسالكّ"للشقة"ّلمجموعةّ%9.0و

ّأسعار ّمتوسط ّسج ل ّالطابوقّّمجموعةّكما ّارتفاعاً ّو%2.3بنسبة بنسبةّّواإلسمنتّالخرسانةّتيمجموع،

ّعلىّالتوالي.ّ%2.3و2.8%ّّ

ّ ّأظهرت ّّسعارهاأّمتوسطاتّفيّنخفاضاًّاّالمجموعاتّمعظمكما ّبين ّما ّّ%1.3تراوحت األسقفّلمجموعة

ّّالمستعارة ّالسكنية"،ّمجموعةلّ%6.3وبنسبة ّ"األبراج ّمنّأسالك ّكل ّأيضاً أسالكّّمجموعةّوانخفضت

ّعلىّالتوالي.ّ%9.9وّ%3.2بنسبّالعمالةّومجموعةّ"للمبنى"ّ

،ّومجموعةّاألدواتّالصحيةّالديزل،ّومجموعةّموادّالتسقيف،ّومجموعةّالحجرّالطبيعيّأسعارّمتوسطّواستقر

 .4102ّمقارنةّبالربعّالرابع4102ّّخاللّالربعّالرابعّّ"أطقمّحمامّكاملّباللوازمّجميعهاّملون"
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 ديسمبرلشهر  أسعار مجموعات مواد البناء متوسطاتالتغيرات النسبية في  (:2جدول )
 .من العام السابق وبالفترة نفسها 4102 نوفمبرشهر ب مقارنة 4102

م 
رق

 

 المجموعات 
 \4102 ديسمبر
 4102 نوفمبر

% 

 \4102 ديسمبر
 4103 ديسمبر
% 

 3.9 0.0 اإلسمنت 1

 2.8 0.0 الرمل البحص و 2

 6.9 0.0 الخرسانة  3

 3.5- 0.0 الحديد 4

 0.4- 0.0 الخشب 5

 4.6 0.0 الطابوق 6

 0.0 0.0 مواد التسقيف 7

 1.8- 0.0 المواد العازلة 8

 - - لفائف األغشية 9

 0.0 0.0 الحجر الطبيعي 10

 1.6 3.6 البالط والرخام  11

   األدوات الاحية  12

 0.7 0.7 كاملةّمنّدونّاللوازمّأطقمّحمامّ 12.1

 0.0 0.0 أطقمّحمامّكاملّباللوازمّجميعهاّملون 12.2

 1.4- 0.0 مجلىّستانلسّستيلّكاملّمعّالخالطّ 12.3

 0.0 0.0 األسقـــف المستعــارة  13

 7.1- 0.0 األصباغ 14

 3.0- 0.0 الزجاج 15

   األنابيب  16

 0.0 -1.9 (PVCأنابيبّ) 16.1

 3.0 -7.7- (uPVCابيبّ)أن 16.2

   األسالك 17

 6.4- 0.0 للمبنىّ-أسالكّ 17.1

 5.9 0.0 للشقةّ-أسالكّ 17.2

 10.3- 0.0 األبراجّالسكنيةّ-أسالكّ 17.3

 6.3- 2.4- كابالت الكهرباء 18

 1.4- 0.0 معدات النقل 19

 3.9- 8.8- العمالة 20

 0.0 0.0 الديزل 21
ّفرةايرّمتوالسلعةّغ:ّ(-)ّّّّّّّّّّّّ

ّأبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّّّّّّّّّّ
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أسعار مجموعات مواد البناء للربع الرابع  متوسطاتل صحركة المؤشرات الربعية(: 5جدول )
 وبالفترة نفسها من العام السابق. 4102بالربع الثالث  مقارنة 4102

م 
رق

 

 المجموعات 
 \4102 الربع الرابع

 4102الربع الثالث 
% 

 بع الرابعالر
الربع  \4102
 4103 الرابع

% 
 3.6 0.0 اإلسمنت 1

 2.8 0.9 البحص والرمل  2

 3.8 0.0 الخرسانة  3

 2.8- 1.6- الحديد 4

 0.9 0.9 الخشب 5

 4.6 0.0 الطابوق 6

 0.0 0.0 مواد التسقيف 7

 0.7- 0.6- المواد العازلة 8

 - - لفائف األغشية 9

 0.0 0.0 الحجر الطبيعي 10

 0.8- 1.2 البالط والرخام  11

   األدوات الاحية  12

 0.2 0.2 أطقمّحمامّكاملةّمنّدونّاللوازمّ 12.1

 0.0 0.0 أطقمّحمامّكاملّباللوازمّجميعهاّملون 12.2

 1.4- 0.0 مجلىّستانلسّستيلّكاملّمعّالخالطّ 12.3

 0.6- 0.0 األسقـــف المستعــارة  13

 5.4- 3.5- األصباغ 14

 2.4- 1.2- الزجاج 15

   األنابيب  16

 4.3 -1.7- (PVCأنابيبّ) 16.1

 2.4 -5.3- (uPVCأنابيبّ) 16.2

   األسالك 17

 6.3- 1.9 للمبنىّ-أسالكّ 17.1

 5.7 3.2 للشقةّ-أسالكّ 17.2

 9.6- 1.7 األبراجّالسكنيةّ-أسالكّ 17.3

 4.3- 3.2- كابالت الكهرباء 18

 1.4- 0.0 معدات النقل 19

 5.5- 7.2 العمالة 20

 0.0 0.0 الديزل 21
ّفرةاالسلعةّغيرّمتو:ّ(-)ّّّّّّّّّّّّّ

 أبوظبيّ–مركزّاإلحصاءّ:ّالمصدرّّّّّّّّّّّّ
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 سعار مواد البناءأمنهجية 
 

ّالّإنّ ّإلمنهجية ّالحالية ّإعداد ّالبناءأحصاء ّمواد ّّ،سعار ّفيّذلك ّالبيانات،ّاألبما ّجمع ّلعملية ساسّالنظري

ّالسلعسل ّّتركيبو ّاألأوّ،ة ّبيانات ّجمع ّوسلوب ّواعتمادإسعار، ّالبيانات ّتجهيز ّحسابّّها،جراءات وطرق

ّالمتوسطات ّالخط، ّومصادر ّالقيمّالمفقودة، ّّالمحتملةّأومعالجة َحتوّ قد ّموادّألّةالسنويّالنشرةّفيّض ِّ سعار

ّ.http://www.scad.aeبوظبيّأّ–حصاءّلكترونيّلمركزّاإلالموقعّاإلّطالعّعليهاّعلىمكنّاالويّ.4102ّالبناء

 ّ

كثرّأعلىّتفاصيلّّولالطالع.4109ّينايرّسعارّموادّالبناءّلشهرّأتقريرّّالمقبلّفبراير09ّفيّّي نشرهذاّوسوفّّ

ّ.http://www.scad.aeّأبوظبيّ–حصاءّلكترونيّلمركزّاإلزيارةّالموقعّاإلّمكنّأيضاًّي

 المسؤولية
 

ّاإلحصاءّّ ّفإنّ–وعلىّالرغمّمنّأنّمركز الّّهأبوظبيّيبذلّكلّالجهدّوالعنايةّفيّإعدادّاإلحصاءاتّالرسمية،

ّالمركزّمسؤوالًّّدّ مهاّخاليةّمنّاألخطاء.ّوالّيعحصاءاتّالتيّيقدّ اإلّالبياناتّأوّيعطيّأيّضماناتّبأنّالمعلوماتّأو

مةّعلىّاءّاالستخدامّالمباشرّأوّغيرّالمباشرّلإلحصاءاتّالمقدّ أضرارّتلحقّبالمستخدمينّجر ّعنّأيّخسائرّأوّ

ةّمنّقبلّمركزّاإلحصاء.ّوعليهّفإنّالمستخدمينّهمّالمسؤولونّعنّتحديدّوقتّاستخدامهمّالموقعّبحسنّني ّ

ّأليّأغراضّبعينها.ّتهلهذهّاإلحصاءاتّوكيفي ّ

http://www.scad.ae.ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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