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يداشرتسالا رشؤملاو ةسفانملا قيدانصلاب ةنراقم قودنصلا ءادأ

: ةيلوؤسملا ءالخإ

 دري دق أطخ يأ دوجو ةيلوؤسم لمحتت الو ريرقتلا تايوتحم نأشب تانامض يأ مدقت ال ةيرامثتسالا تيخب و لوصأ ةكرش نإف كلذ عمو ةقيقدو ةحيحص هالعأ ةروكذملا تامولعملا ىوتحم نأ نم دكأتلل نكمم دھج ىصقأ ةيرامثتسالا تيخب و لوصأ ةكرش تلذب
 ةطبترملا ةيرامثتسالا تاودألا وأ مھسألا يف رامثتسالا نأبً امئاد هابتنالا بجيو. يرامثتسا رارق ذاختال وأ ةيلام قاروأ عيب وأ ءارشب ةيصوت لكشت الو ةيئاعدلا ضارغألل ةصصخم تسيل تامولعملا هذھ نأب هابتنالا تفلن امك . دوصقم ريغ لكشب ريرقتلا اذھ يف
 تاودألا هذھ لثم يف رامثتسالا لبق لھؤم يرامثتسا راشتسم ىلإ عوجرلاب حصنن اننإف كلذل اھيف رامثتسالل رمثتسم لكل ةبسانم نوكت ال دقو رطاخملا نم ةيلاع ةجرد سكعت ةميقلا يف تابذبذت ىلع يوطنت ةيرامثتسالا مھسألا قيدانصك اھب
 طورشلا ىلع لوصحلل . لبقتسملا يفً الثامم نوكيس وأ رركتيس ءادألا اذھ نأب ةيرامثتسالا تيخب و لوصأ ةكرش نمضت الو يلبقتسملا ءادأللً ارشؤم لكشي ال يداشرتسالا رشؤملل وأ ةيلام ةقرو يأل قباسلا ءادألا نأ هابتنالا بجي كلذك. ةيرامثتسالا
.نينازيملا رود  ،نيرحبلا جرب ،دھف كلملا قيرط ،ضايرلا : ةكرشلا رقم ةرايزب لضفتلا وأwww.obic.com.sa ينورتكلإلا عقوملا ةرايزب مركتلا ىجري ةيرامثتسالا تيخب و لوصأ تاجتنمو قيدانصب ةقلعتملا ليصافتلا ةفاك ىلع عالطإللو ماكحألاو

سيسأتلا ذنم تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثالث ناتنس ةنس
 ةيادب ذنم

ةنسلا
 ةيادب ذنم

رھشلا
مييقتلا خيرات قودنصلا

100.4 % 183.8 % 15.2 % 9.4 % 28.9 % 19.7 % 2.0 % 0.6 % 28/02/2021 ةيلوألا تارادصإلل تيخب و لوصأ قودنص :ةيرامثتسالا تيخب و لوصأ ةكرش

-6.2 % -6.3 % -2.5 % -1.2 % -1.6 % -0.8 % 24/02/2021 ةيلوألا تارادصإلل يك ما يب قودنص

100.4 % 183.8 % 4.5 % 1.6 % 13.2 % 9.2 % 0.2 % -0.1 % ةيلوألا تارادصإلا قيدانص ءادأ طسوتم

-9.8 % 61.1 % 3.7 % 3.7 % 23.0 % 26.2 % 3.0 % 2.0 % 28/02/2021 ةيلوألا تارادصإلا مھسأل تيخب و لوصأ رشؤم


