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وافق مجلس الوزراء السعودي على القرار الذي يقضي بفرض رسوم على األراضي البيضاء 
وقد اقترحت وزارة . بعدصدر تلم علماً بأن تفاصيل القانون  ،ةكلفي المم داخل حدود المدن

األراضي البيضاء لاير لكل متر مربع من  051-01اإلسكان في وقت سابق وضع رسوم بقيمة 
نعتقد ان فرض رسوم على االراضي البيضاء  متر مربع. 010111التي تتجاوز مساحتها 

يطال شركات التطوير العقاري . ونعتقد أن األثر السلبي قد ستساعد في زيادة الوحدات المّيسرة
إيجابياً  تأثر. إال أن بعض الشركات األخرى قد تللتعمير مثل دار األركان والعقارية والرياض

  . وشركات التشييد والبناءمثل شركات االسمنت 

  أقر مجلس الوزراء تطبيق رسوم على األراضي البيضاء التي تقع ضمن حدود المدن السعودية، إال أنه لم يتم

 . هذا القانون بعدتفاصيل  إصدار

  زيادة أحجام 3 ،( زيادة األنشطة اإلنشائية2 ،( خفض أسعار األراضي1نعتقد أن هذه اللوائح ستعمل على )

( زيادة الطلب على العمالة 4، و لمحدودية الخيارات االستثمارية البديلة سوق األسهم السعودي نظراً التداوالت ل

  . من النقص الحاليمما قد يزيد 

 التأثير على الشركات المدرجة : 

o دار األركانالتطوير العقاري مثل:  : سيكون هذا التأثير على شركاتالمتوقع األثر السلبي ،

. إال أن هذا األثر سيعتمد على مدينة المعرفة االقتصاديةو إعمارو للتعمير الرياض، العقارية

 ألراضي التي تمتلكها هذه الشركات مطورة. تعريف األراضي البيضاء، حيث أن معظم ا

o ستستفيد  اإلنشاء: سيكون على شركات االسمنت. كما نعتقد أن شركات المتوقع األثر اإليجابي

 الخزف السعوديةو الخضريو الزاملو شاكر: قد تشمل ذلكمن تزايد أنشطة التطوير و

 . الجبس األهليةو

 نتيجة للميل إلى تملك األراضي دون تطويرها ة% في السن7 بلغ المتوسط التاريخي الرتفاع أسعار األراضي ،

 أو بيعها في السابق. 

 11فرض رسوم تتراوح بين وقد اقترحت الوزارة في وقت سابق ، كانت وزارة اإلسكان داعمة لهذا القرار-

 متر مربع.  110111ها لاير للمتر المربع من األراضي البيضاء التي تتجاوز مساحت 151

  ًيتعلق  فيما نعتقد أن الرسوم على األراضي البيضاء ستساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، خصوصا

ألف وحدة سكنية. وهذه  232على تسليم حوالي  بالوحدات السكنية الميسرة. وتعمل وزارة اإلسكان حالياً 

مها )األراضي، القروض، أرض وقرض( لم تكن كافية لسد الوحدات إلى جانب التسهيالت األخرى التي تم تقدي

 أهمية بالغة. ذاالرسوم هذه رض فالفجوة بين العرض والطلب وبالتالي فإن 

 

 : تفصيل مشاريع وزارة اإلسكان1عرض ال
 

 المشاريع عدد المشاريع الوحدات

 مرحلة التصميم 94 136,573

البناء مرحلة 25 21,360  

 قيد اإلنشاء 65 74,518

 اإلجمالي 184 232,451
 

 ، وزارة اإلسكان السعوديةالمصدر: أبحاث األهلي كابيتال
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  إلى جانب الكمية الكبيرة من األراضي البيضاء، هناك عوامل أخرى أثرت على تباطؤ األنشطة اإلنشائية. هذه

( 3% من قيمة العقار 71بـ( تحديد السقف اإلجمالي للتمويل 2( ارتفاع أسعار األراضي 1العوامل تتضمن 

( التغييرات األخيرة لسوق العمل. وقد انعكس هذا على صفقات قطاع التطوير العقاري 4مشاريع البطء تنفيذ 

% على أساس سنوي خالل األشهر الخمسة الماضية. كما حصل تباطؤ في نمو مبيعات 14التي انخفضت 

مليون طن في  21مخزون الكلنكر إلى أعلى مستوياته تاريخياً عند االسمنت خالل العامين الماضيين وارتفع 

 . 2114ديسمبر 

 نعتقد أن أهمية هذه القرارات ستعتمد على مايلي: 

o .الرسوم المفروضة على المتر المربع والحد األدنى لحجم األرض 

o  غير  إذا كانت تشمل األراضي المطورة واالراضيتعريف األراضي البيضاء، ومعرفة ما

 مطورة. ال

o التي تجعل األرض التعتبر من األراضي البيضاء.  الوحدة مواصفات 

o  .الفترة الزمنية لتطبيق هذه اللوائح 

 مساحات األراضي التابعة للشركات المدرجة : 

o مليون متر مربع. 34> --دار األركان 

o تها وتبلغ مساح مليون متر مربع )تتضمن األرض التي تم شرائها مؤخرا   2102> -- العقارية

 مليون متر مربع(.  7

o مليون متر مربع. 303> -- للتعمير الرياض  

  إن تزايد األنشطة اإلنشائية قد يزيد من مشكلة نقص العمالة في الوقت الراهن. بالتالي، نعتقد أن وزارة العمل

 .قد تكون أكثر مرونة في منح تراخيص العمل لشركات التطوير واإلنشاء

 األراضي. وتطوير هذه األراضي سيكون مفيد لقطاع اإلنشاء ير من لديها الكث لعقاريةا بنعتقد أن المكات

، لكنه على أسعارهاسلباً وسيعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب. إال أن بيع هذه األراضي قد يؤثر 

ارات االستثمارية محلياً.ية الخيلمحدود قد يؤدي إلى ارتفاع أحجام سوق األسهم السعودي نظراً 
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 تقييمات األهلي كابيتال االستثمارية

 شهراً القادمة 05% خالل الـ 05السعر المستهدف يمثل عائد متوقع يزيد عن  الوزن زيادة

 شهراً القادمة 05% خالل الـ 01 % و هبوط متوقع أقل من 05السعر المستهدف يمثل عائد متوقع بين + محايد

 شهراً القادمة 05% خالل الـ 01السعر المستهدف يمثل هبوط متوقع في سعر السهم يزيد عن  خفض الوزن

كة و السوق بشكل عام. يتم تحديد السعر المستهدف المتعلقة بالشر شهراً. هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  05يقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  السعر المستهدف
 شهراً القادمة 05لكل سهم باستخدام طرق تقييم يختارها المحلل و التي يعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحديد السعر خالل الـ 

 تعريفات أخرى

NR: فقات استراتيجية تبر متوافقة مع األنظمة و القوانين و األحداث ذات العالقة كأن يكون األهلي كابيتال مستشاراً في عمليات اندماج أو استحواذ أو أية صغير مقيم. تم ايقاف التقييم االستثماري مؤقتاً. هذه العملية تع
 تكون فيها الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث األخرى.

CS: ذه الشركةتعليق التغطية. قام األهلي كابيتال بتعليق تغطية ه 

NC: غير مغطى. لي يقم األهلي كابيتال بتغطية هذه الشركة 

 

 هامة معلومات

شركائهم أو ُمعاليهم )في موضوع هذه الوثيقة. كما يشهدون  بأنه ليس لديهم أو ل يشهد محررو هذه الوثيقة بأن اآلراء التي أعربوا عنها تعبر تعبيًرا دقيقا عن آرائهم الشخصية بشأن األوراق المالية والشركات التي هي
هلي كابيتال( أو الشركات التابعة لها لصالح أطراف أخرى  قد تمتلك أوراق مالية حال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالية التي هي موضوع هذه الوثيقة. الصناديق االستثمارية التي تديرها شركة األهلي المالية )األ

أكثر من الشركات المذكورة أعاله. محررو هذه  ة األهلي المالية )األهلي كابيتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتلك أوراق مالية أو أموال أو  صناديق يديرها طرف آخر  في واحدة أوشرك والتي هي موضوع هذه الوثيقة.
في هذه الوثيقة كجزء من محفظة متنوعة والتي ليست لديهم عليها أي سلطة إلدارتها. إدارة االستثمارات المصرفية  بشركة الوثيقة قد يمتلكون أوراًقا مالية في صناديق مطروحة للعامة تستثمر بأوراق مالية مشار إليها 

 بها.    األهلي المالية )األهلي كابيتال( قد تكون في طور طلب أو تنفيذ خدمات مربحة للشركات التي إما أن تكون موضوًعا لهذه الوثيقة أو وردت

ز نسخها أو إعادة توزيعها ألي شخص آخر. ال تعد هذه الوثيقة ا الوثيقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(  بها. وتهدف هذه الوثيقة إلى عرض معلومات عامة فقط، و ال يجوتم إصدار هذ
عند إعداد هذه الوثيقة مدى مالءمتها لالحتياجات االستثمارية للمتلقي. و بصفة خاصة، فإن هذه الوثيقة لم يتم إعدادها بهدف تلبية أي  عرضا أو تحفيزا فيما يخص شراء أو بيع أي ورقة مالية. كما لم يؤخذ في االعتبار

المالية )األهلي كابيتال( كل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة   ألهليأهداف استثمارية معينة، أو أوضاع مالية، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتياجات أخرى ألي شخص يستلم هذه الوثيقة. و توصي شركة ا
 هذه الوثيقة قد أخذت في االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة.إنقانونية ، و خدمات مالية و محاسبية إرشادية والتي  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتياجات  المستثمر. أي توصيات استثمارية ذكرت في 

 تلك وأن هذه الوثيقة، محتويات بالتحقق من منفردة كابيتال األهلي  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر يعتقد بأنها من األهلي كابيتال  قبل من تجميعها أو التوصل إليها تم قد الوثيقة هذه في الواردة واآلراء لمعلوماتا
مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. إن  على باالعتماد يتعلق فيما ضمنية أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  يوجد ال كاملة، وتبًعا لذلك فإنه غير موجزة أو تكون قد المحتويات

أو أي خسارة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثيقة، أو أي من التوقعات المالية، أو  شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثيقة أو أي من محتوياتها،
اآلراء والتقديرات الواردة في هذه الوثيقة  به القوانين واألنظمة واجبة التطبيق. إن جميع تقديرات القيم العادلة، أو البيانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلية المذكورة في هذه الوثيقة والتي قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح
المستقبلية. إن قيمة األوراق المالية،  للنتائج مؤشًرا يعد ال استثمار ألي السابق األداء تمثل رأي و تقدير شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( بتاريخ إصدار هذه الوثيقة، وهي خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق. إن

 الرسوم بعض تفرض قد مره في األصل. باإلضافة إلى ذلك، فإنهكن تحقيقه منها، وأسعارها وعمالتها يمكن أن تتغير صعوًدا أو هبوًطا، و من المحتمل أن يحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذلك الذي استثوالعائد المم
ي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. ال يجوز نسخ أي جزء من هذه الوثيقة بدون تصريح كتابي من شركة األهلي االستثمار في األوراق المالية. كما أن التذبذب في سعر العمالت يمكن أن يؤد على

نون. ويتعين على متلقيي هذه الوثيقة أن يطلعوا ويلتزموا بأي قيود قد موجب القاالمالية )األهلي كابيتال( . كما ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نسخة منها خارج المملكة العربية السعودية في أي مكان يحظر توزيعها ب
 تنطبق عليها. إن قبول هذه الوثيقة يعني موافقة المتلقي و التزامه بالقيود السابق ذكرها.

يز للشركة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة ، يج10160-33شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 
 ، المملكة العربية السعودية. 00615، الرياض  55500، ص ب  والحفظ في األوراق المالية. وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع المعذر بالرياض 

mailto:research@ncbc.com

