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  نظرة على رسوم الخدمات البلدية

 6102ديسمبر  9تطبق في أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية عن الرسوم النهائية للخدمات البلدية والتي س .

لكل  الحد االقصى ، حيث تم تحديد6102 في أغسطس أقر مجلس الوزراء تعديل رسوم الخدمات البلديةوقد 

 .تصنيف

  األعلى الذي وافق عليه مجلس  الحدمن  رالرسوم النهائية التي تم اإلعالن عنها مؤخراً هي أقل بكثيان

ها عن عالناإلالرسوم الفعلية التي تم سابقاً وبين  أقرارهتم  الذياالعلى  الحد نيلي مقارنة بي الوزراء. وفيما

 .(0)التصنيف 

 

 المقرة والرسوم النهائيةالحد االعلى : مقارنة بين 1العرض 
  الوحدة )لاير( الحد االقصى )لاير( الرسوم النهائية التغيير%

 رسوم األنشطة التجارية    

متر مربع  300 6 98% -  المحالت التجارية 

 الفنادق والشقق سكنية ةوحد 12,000 250 97% -

وقود محطة 10,000 5,000 50% -  محطات الوقود 

اتصاالت برج 600 500 17% -  تشغيل أبراج االتصاالت 

آلي صراف 1,200 1,000 17% -  تشغيل الصراف اآللي 
 

 المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، أبحاث األهلي كابيتال
 

 مستويات متصاعدة من االكتفاء المالي الذاتي ، تهدف الوزارة إلى تحقيق 6161 امج التحّول الوطنيبرن ضمن

وزارة في الوصول إلى . ونعتقد أن رسوم الخدمات البلدية ستستاعد الأداء مؤسسي مستدام عالي الجودة وتحقيق

 . 6161 العام % بحلول61% إلى 00 مناالعتماد على الموارد الذاتية زيادة نسبة  أهدافها لمؤشر األداء مثل

 هو  0منها رسوم خاصة. فالتصنيف لقسمت وزارة الشئون البلدية والقروية البلديات إلى خمس تصنيفات لك

 فهو األدنى. وقد تم تحديد التصنيفات كمايلي: 5األعلى رسوماً أما التصنيف 

o الخبر،الظهران. ،المنورة المدينةالمكرمة،  ةمك الدمام،، ه: الرياض، جد0 التصنيف 

o الهفوف.  الطايف،عرعر، سكاكا، الباحه، نجران، تبوك، أبها، جيزان، حائل،، : بريدة6ف التصني 

o البلديات األخرى.5,4,5ف التصني : 

  .تراخيص  رسوم جمع النفايات السكنية والتجارية، ذلكتضمن يوقامت الوزارة بتأجيل تطبيق بعض الرسوم

، إشغال الفنادق إعتماد مخططات التطوير العقاري، المساحية، وفرز األراضي إصدار القراراتحفر الشوارع، 

 وتراخيص األنشطة التجارية لمحطات الوقود خارج النطاق العمراني. المفروشةوالشقق 

  شركة مدرجة في عدد من القطاعات. ولتحديد الرسوم،  52في هذا التقرير قمنا بتحليل أثر هذه الرسوم على

حيث نعتقد أن معظم أعمال الشركات المدرجة تتم في هذه المناطق.  6والتصنيف  0سط التصنيف قمنا بأخذ متو

 % من القيمة السوقية للسوق.42.4وتمثل هذه الشركات 

  1.10صافي ربح القطاعات تراوح بين  ثر علىنطاق األمن بين الشركات التي قمنا بتحليلها، وجدنا أن %- 

% من 5.5األرباح هي موبايلي  من نسبةالرسوم كاألكثر تأثراً من حيث الشركات الثالث وكانت  %.5.55

ونة في اآل موبايليتذبذب أرباح ن بأ ننوهلكن %. 0.5% والدريس 0.2، مجموعة الحكير 6102صافي دخل 

 البالغو لسعوديةاالتصاالت ااألثر على مقارنة ب% 5.5 األثر على صافي دخلهااألخيرة هو ما تسبب في بلوغ 

1.00.% 

 

 

 

مالحظة: يعتبر هذا التقرير ترجمة وملخص للتقرير األصلي باللغة اإلنجليزية وفي حال وجود أي اختالف فإن 

 .النص اإلنجليزي هو األساس

 6102 نوفمبر

 استراتيجية

  أ

 أ

 على الشركات المدرجة  ثراألتحليل  - رسوم الخدمات البلدية

 m.tomalieh@ncbc.com طمليهمحمد 
 +966 12 690 7635  

  

 



 األهلي كابيتال استراتيجية

 6102نوفمبر 

 

 

 ملخص األثر حسب كل قطاع

لعقارات إلى طاعي التجزئة واشركة من خمس قطاعات. إال أننا قمنا بتجزئة بعض القطاعات مثل ق 52تم تحليل 

 .% من القيمة السوقية للسوق42.4وتمثل هذه الشركات تسعة. والفئات  عدد القطاعاتاجمالي بالتالي، بلغ . فئات

 

ال يؤثر و  منخفض جدامحدود ونا نعتقد ان اثر الرسوم نفا، 6102 للعام دخلال الرسوم على صافيومن حيث أثر 

( الدخل صافي % من0.52األكثر تأثراً هي محطات الوقود )نعتقد أن القطاعات على توقعات نمو الشركات. 

 %(..1.1%( والبنوك )1.16الرعاية الصحية ) . أما القطاعات األقل تأثراً فهي%(9..1السلع االستهالكية )و

 

بلغ يرسوم. فقد قيمة مدفوعة لل علىوإذا نظرنا إلى المبلغ المطلق للرسوم، نجد أن البنوك واالتصاالت تخضع أل

 مليون لاير.  02.6االتصاالت على قطاع رسوم ال قد تبلغمليون لاير، في حين  69.9لبنوك لرسوم الالي إجم

  

 : نظرة على رسوم الخدمات البلدية لمختلف القطاعات2العرض 

 القطاع الشركات لاير( 000الرسوم ) )%( من صافي الدخل الرسوم كنسبة القطاعشركات  تأثر نطاق

 الرعاية الصحية-التجزئة 2 109 0.02% 0.02% - 0.01%

 البنوك 12 29,932 0.07% 0.29% - 0.02%

 الكماليات - التجزئة 5 4,061 0.22% 0.70% - 0.02%

 االتصاالت 3 16,200 0.23% 3.33% - 0.11%

 الضيافة -العقارات  6 5,402 0.25% 1.62% - 0.05%

 اريعق تطوير – العقارات 2 1,060 0.29% 0.36% - 0.27%

 األغذية 2 8,731 0.74% 0.81% - 0.46%

 االستهالكية - التجزئة 2 2,923 0.79% 1.12% - 0.66%

 محطات الوقود - التجزئة 2 1,953 1.36% 1.53% - 0.26%

 المجموع  69,775  3.33% - 0.01%
 

 المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية، أبحاث األهلي كابيتال

 

 نطاقلبعض القطاعات. فاألعمدة تمثل  6102 العام الرسوم البلدية كنسبة من صافي دخل فيمايلي عرض ألثر

 .كل قطاعارباح األثر على الشركات في كل قطاع. وتشكل الدوائر متوسط نسبة األثر على 

 

 : نظرة على أثر رسوم الخدمات البلدية على كل قطاع3العرض 
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 ، أبحاث األهلي كابيتالالمصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية

 

 

 

 



 األهلي كابيتال استراتيجية

 6102نوفمبر 

 

 

  المدرجة أثر رسوم الخدمات البلدية على الشركات السعودية

 

 قطاع التجزئة

 

 الشركات التي تنشط في بيع المنتجات الكمالية

 : األثر على شركات السلع الكمالية4العرض 

 الزوردي ساكو اكسترا الحكير جرير )لاير( الرسوم الوحدة 

 15 26 42 1,538 43   إجمالي عدد المتاجر
 - 5 3 40 4   .610المتاجر المتوقع افتتاحها في 

 300 5,483 1,412 227 3,222  متر مربع متوسط مساحة المتجر
        

        ()لاير سعودي الرسوم المطبقة
        

        تراخيص األنشطة التجارية

 24,300 702,000 320,144 1,888,427 748,163 5.4 لكل متر مربع متر مربع 5،111حتى 
  67,813    2.7 لكل متر مربع متر مربع 111،01 – 5،111من 

 - 148,041 22,867 49,114 69,597 5.4 لكل متر مربع تراخيص إنشاء مباني
 - 2,000 1,200 16,000 1,600 400 للشهادة شهادة إتمام بناء

 24,300 919,854 344,211 1,953,540 819,360   إجمالي الرسوم

 NM 0.70% 0.02% %0.24 %0.10   )%( 6012للعام  الرسوم كنسبة من صافي الدخل
 

  6و0المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية،أبحاث االهلي كابيتال*متوسط التصنيف
 

 السلع االستهالكية الشركات التي تنشط في بيع

 : األثر على شركات السلع االستهالكية5العرض 

 أسواق المزرعة العثيم الرسوم )لاير( الوحدة 

 57 158   إجمالي عدد المتاجر
 9 8   .610المتاجر المتوقع افتتاحها في 

 3,143 1,971  متر مربع متوسط مساحة المتجر
 29,634   متر مربع إجمالي مساحة المراكز الترفيهية

     

     الرسوم المطبقة )لاير سعودي(
     

     األنشطة التجاريةتراخيص 

     المحالت التجارية
 967,415 1,681,654 5.4 لكل متر مربع متر مربع 5111حتى 

     المراكز الترفيهية
 80,012  2.7 لكل متر مربع متر مربع 5111حتى 

 3,600 3,200 400 للشهادة شهادة إتمام البناء

 1,203,777 1,770,001   إجمالي الرسوم

 %1.12 %0.66   )%( 6012للعام  بة من صافي الدخلالرسوم كنس
 

 6و0المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية،أبحاث االهلي كابيتال*متوسط التصنيف



 األهلي كابيتال استراتيجية

 6102نوفمبر 

 

 الرعاية الصحية

 : األثر على شركات الرعاية الصحية2العرض 

 الحمادي^ السعودي األلماني** الرسوم )لاير( الوحدة 

 196,550 233,677  متر مربع .610لول إجمالي مساحة البناء بح
     

     الرسوم المطبقة )لاير سعودي(
     

     تراخيص األنشطة التجارية

     المرافق الطبية
 13,500 13,500 2.7 لكل متر مربع متر مربع 5،111حتى 

 6,750 6,750 1.4 لكل متر مربع متر مربع 111،01 – 5،111من 
 6,750 6,750 0.7 لكل متر مربع متر مربع 111،61 – 01،111من 
 2,700 2,700 0.3 لكل متر مربع متر مربع 111،51 – 61،111ن م

 22,484 27,496 0.1 لكل متر مربع متر مربع 51،111أكثر من 

 52,184 57,196   إجمالي الرسوم

 %0.02 %0.01   )%( 6012للعام  الرسوم كنسبة من صافي الدخل
 

 توسعة مستشفى النزهةتتضمن  ^ ،توسعة حائل والوحدات السكنية للموظفينتتضمن ** ، 6و0ة الشئون البلدية والقروية،أبحاث االهلي كابيتال*متوسط التصنيفالمصدر: وزار
 

 محطات الوقود

 : األثر على الشركات المشغلة لمحطات الوقود7العرض 

 ساسكو** الدريس الرسوم )لاير( الوحدة 

 11 423   النطاق العمرانيالمحطات داخل 
 88 55   المحطات خارج النطاق العمراني

     

     الرسوم المطبقة )لاير سعودي(
     

     تراخيص األنشطة التجارية

     محطات الوقود
 49,500 1,903,500 4,500 لكل محطة داخل النطاق العمراني
 - - يحدد الحقا   لكل محطة خارج النطاق العمراني

 49,500 1,903,500   إجمالي الرسوم

 %0.26 %1.53   )%( 6012للعام  الرسوم كنسبة من صافي الدخل
 

 على التقرير السنوي مبني** االفتراض ، 6و0المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية،أبحاث االهلي كابيتال*متوسط التصنيف
 

 قطاع األغذية

  : األثر على شركات األغذية8العرض 

 هرفي صافوال الرسوم )لاير( الوحدة 

 300 448   إجمالي عدد المتاجر
 25 20   .610المتاجر المتوقع افتتاحها في 

 **400 2,828  متر مربع متوسط مساحة المتاجر
     

     الرسوم المطبقة )لاير سعودي
     

     تراخيص األنشطة التجارية

 - 6,841,498 5.4 لكل متر مربع مربع(متر  5,111)حتى  المحالت التجارية
 864.000 - 7.2 لكل متر مربع متر مربع( 5,111المطاعم )حتى 

 54,000 305,424 5.4 لكل متر مربع تراخيص إنشاء مباني
 10,000 8,000 400 للشهادة شهادة إتمام بناء

 928,000 7,154,922   إجمالي الرسوم

 %0.46 %0.81   )%( 6012للعام  الرسوم كنسبة من صافي الدخل
 

 **افتراض، 6و0المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية،أبحاث االهلي كابيتال*متوسط التصنيف
 



 األهلي كابيتال استراتيجية

 6102نوفمبر 

 

 قطاع االتصاالت

 : األثر على شركات االتصاالت9العرض 

 زين موبايلي االتصاالت الرسوم )لاير( الوحدة 

 7,000 10,000 19,000   أبراج االتصاالت
      

      الرسوم المطبقة )لاير سعودي(
      

 3,150,000 4,500,000 8,550,000 450 لكل برج تشغيل أبراج االتصاالت

 3,150,000 4,500,000 8,550,000   إجمالي الرسوم

 NM %3.33 %0.11   )%( 6012للعام  الرسوم كنسبة من صافي الدخل
 

 6و0حاث االهلي كابيتال*متوسط التصنيفالمصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية،أب
 

 قطاع العقارات

 

 التطوير السكني

  : األثر على شركات التطوير العقاري10العرض 

 دار األركان العقارية الرسوم )لاير( الوحدة 

 3,356 1,353   إجمالي عدد الوحدات السكنية
     

     الرسوم المطبقة )لاير سعودي(
     

     ة التجاريةتراخيص األنشط

 755,100 304,425 225 لكل وحدة الوحدات السكنية

 755,100 304,425   إجمالي الرسوم

 %0.27 %0.36   )%( 6012للعام  الرسوم كنسبة من صافي الدخل
 

 6و0المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية،أبحاث االهلي كابيتال*متوسط التصنيف
 

 الضيافة

 على شركات الضيافة: األثر 11العرض 

 الطيار مجموعة الحكير دور جبل عمر مكه طيبه الرسوم )لاير( الوحدة 

 2,214 4,019 1,946 2,804 700 2,214   عدد الغرف والشقق
  896,999      متر مربع إجمالي مساحة المراكز الترفيهية

         

         الرسوم المطبقة )لاير سعودي(
         

         األنشطة التجارية تراخيص

         غرف الفنادق،الشقق الفندقية
 382,500 54,805 437,850 630,900 157,500 498,150 225 لكل وحدة نجوم 5فنادق 

  372,671     180 لكل وحدة نجوم 5نجوم،شقق  4فنادق 
  230,179     135 لكل وحدة نجوم 4نجوم،شقق  5فنادق 

         المحالت التجارية
 216,000      5.4 لكل متر مربع متر مربع 5,111حتى 

         المراكز التجارية
  2,421,897      لكل متر مربع متر مربع 5,111حتى 

 598,500 3,079,552 437,850 630,900 157,500 498,150   إجمالي الرسوم

 %0.05 %1.62 %0.30 %0.69 %0.05 %0.19   )%( 6012للعام  الرسوم كنسبة من صافي الدخل
 

 6و0المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية،أبحاث االهلي كابيتال*متوسط التصنيف
 



 األهلي كابيتال استراتيجية

 6102نوفمبر 

 

 

 قطاع البنوك

 : األثر على البنوك16العرض 

دالبال الجزيرة العربي االستثمار الهولندي سامبا ساب الرياض الفرنسي الراجحي اإلنماء األهلي الرسوم )لاير( الوحدة   

 291 106 249 48 60 102 84 358 83 711 69 490   عدد الفروع

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  متر مربع ** متوسط مساحة الفرع

61 1,264 506 505 552 971 2,729 546 4,292 1,250 3,213   عدد أجهزة الصراف 910 

               

               الرسوم المطبقة )لاير سعودي(
               

               المحالت التجارية

 1,571,400 572,400 1,344,600 259,200 324,000 550,800 453,600 1,933,200 448,200 3,839,400 372,600 2,646,000 5.4 لكل متر مربع متر مربع 5,111حتى 

 819,000 552,600 1,137,600 455,400 454,500 496,800 873,900 2,456,100 491,400 3,862,800 1,125,000 2,891,700 900 ز صرافاكل جهل تشغيل أجهزة الصراف

 2,390,400 1,125,000 2,482,200 714,600 778,500 1,047,600 1,327,500 4,389,300 939,600 7,702,200 1,497,600 5,537,700   إجمالي الرسوم

 %0.29 %0.16 %0.08 %0.07 %0.05 %0.02 %0.03 %0.11 %0.02 %0.09 %0.10 %0.06   )%( 6012للعام  لرسوم كنسبة من صافي الدخلا
 

 ، **افتراض6و0المصدر: وزارة الشئون البلدية والقروية،أبحاث االهلي كابيتال*متوسط التصنيف
 



 األهلي كابيتال ستراتيجية

 6102نوفمبر 

 

 ملحق

 
 لقرويةالرسوم التي أعلنتها وزارة الشئون البلدية وا

 : رسوم الخدمات البلدية التي أعلنتها وزارة الشئون البلدية والقروية11العرض 

 الرسوم )لاير(  

 5التصنيف  4التصنيف  1التصنيف  6التصنيف  1 التصنيف  

       )سنوات ثالث الترخيص مدة ( المباني إنشاء تراخيص إصدار
 0.6 1.2 1.8 2.4 5.1 لكل متر مربع السكنية المباني

 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 لكل متر مربع المباني السكنية التجارية
 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 لكل متر مربع المباني التجارية
 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 لكل متر طولي األسوار

       

       )واحدة سنة التمديد مدة ( المباني إنشاء تراخيص تمديد
 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 لكل متر مربع السكنية المباني

 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 لكل متر مربع المباني السكنية التجارية
 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 لكل متر مربع المباني التجارية
 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 لكل متر طولي األسوار

       
       )واحدة سنة التمديد أو الترخيص مدة(  تمديدها أو المباني ترميم تراخيص إصدار

 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 لكل متر مربع السكنية المباني
 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 لكل متر مربع المباني السكنية التجارية
 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 لكل متر مربع المباني التجارية
 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 لكل متر طولي األسوار

  1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 
       )واحدة سنة الترخيص مدة(  المباني هدم تراخيص إصدار

 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 لكل متر مربع السكنية المباني
 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 لكل متر مربع المباني السكنية التجارية
 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 لكل متر مربع المباني التجارية
 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 لكل متر طولي األسوار

       
       بناء مإتما شهادة إصدار

 200 200 200 200 200 للشهادة السكنية المباني
 300 300 300 300 300 للشهادة المباني السكنية التجارية
 400 400 400 400 400 للشهادة المباني التجارية
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 األهلي كابيتال ستراتيجية

 6102نوفمبر 

 

 ي أعلنتها وزارة الشئون البلدية والقرويةرسوم الخدمات البلدية الت

 : الرسوم البلدية التي أعلنتها وزارة الشئون البلدية والقروية11العرض 

 الرسوم )لاير(  

 5التصنيف  4التصنيف  1التصنيف  6التصنيف  1التصنيف   

      )واحدة سنة الترخيص مدة(  التجارية األنشطة رخص إصدار
        محطات الوقود

 يحدد الحقا   يحدد الحقا   يحدد الحقا   يحدد الحقا   يحدد الحقا   للرخصة محطات الوقود خارج النطاق العمراني
 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 للرخصة محطات الوقود داخل النطاق العمراني

 200 200 200 200 200 للرخصة المتجولة العربات
      لكل وحدة الفنادق والشقق والمنتجعات

 50 100 150 200 250 نجوم( 5)فنادق 0التصنيف  
 40 80 120 160 200 نجوم( 5نجوم، شقق  4)فنادق 6التصنيف  
 30 60 90 120 150 نجوم( 4نجوم، شقق  5)فنادق 5التصنيف  
 20 40 60 80 100 نجوم( 5نجمة، شقق  6)فنادق 4التصنيف  
 10 20 30 40 50 نجمة( 6نجمة، شقق  0)فنادق 5التصنيف 
      لكل متر مربع المحالت التجاربية

 1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 تر مربعم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 تر مربعم 10,000 إلى تر مربعم 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم شريحة 
 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 تر مربعم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر مساحة - 3 رقم شريحة 
 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 ترمربعم 30,000 إلى ترمربعم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم شريحة 
 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 ترمربعم 30,000 من أكبر مساحة - 5 رقم شريحة 

      لكل متر مربع السيارات وغسيل والشحوم الزيوت تغيير محالت
 1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 تر مربعم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 تر مربعم 10,000 إلى تر مربعم 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم شريحة 
 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 تر مربعم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر مساحة - 3 رقم شريحة 
 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 ترمربعم 30,000 إلى ترمربعم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم ةشريح 
 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 ترمربعم 30,000 من أكبر مساحة - 5 رقم شريحة 

      لكل متر مربع المهنية الورش
 1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 تر مربعم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 تر مربعم 10,000 إلى تر مربعم 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم يحةشر 
 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 تر مربعم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر مساحة - 3 رقم شريحة 
 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 ترمربعم 30,000 إلى ترمربعم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم شريحة 

 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 ترمربعم 30,000 من أكبر مساحة - 5 رقم شريحة 
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 رسوم الخدمات البلدية التي أعلنتها وزارة الشئون البلدية والقروية

 وزارة الشئون البلدية والقروية: الرسوم البلدية التي أعلنتها 11العرض 

 الرسوم )لاير(  

 5التصنيف  4التصنيف  1التصنيف  6التصنيف  1التصنيف   

      )واحدة سنة الترخيص مدة(  التجارية األنشطة رخص إصدار
      لكل متر مربع قصور األفراح

 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 تر مربعم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 تر مربعم 10,000 إلى تر مربعم 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم شريحة 
 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 تر مربعم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر مساحة - 3 رقم شريحة 
 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 ترمربعم 30,000 إلى ترمربعم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم شريحة 
 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 ترمربعم 30,000 من أكبر مساحة - 5 رقم شريحة 
      لكل متر مربع  االستراحات

 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 تر مربعم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 تر مربعم 10,000 إلى تر مربعم 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم شريحة 
 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 تر مربعم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر مساحة - 3 رقم شريحة 
 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 ترمربعم 30,000 إلى ترمربعم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم شريحة 
 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 ترمربعم 30,000 من أكبر مساحة - 5 رقم شريحة 
      لكل متر مربع  المطابخ والمنطاعم

 1.60 3.20 4.80 6.40 8.00 متر مربع5111أقل من -0شريحة رقم  
 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 متر مربع 5111أعلى من  -6شريحة رقم 

      لكل متر مربع من مساحة االرض والترفيه المالهي مدن
 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 ر مربعتم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 تر مربعم 10,000 إلى تر مربعم 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم شريحة 
 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 تر مربعم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر مساحة - 3 رقم شريحة 
 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 ترمربعم 30,000 إلى عترمربم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم شريحة 
 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 ترمربعم 30,000 من أكبر مساحة - 5 رقم شريحة 
      لكل متر مربع األنشطة الطبية

 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 تر مربعم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 تر مربعم 10,000 إلى مربعتر م 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم شريحة 
 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 تر مربعم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر مساحة - 3 رقم شريحة 
 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 ترمربعم 30,000 إلى ترمربعم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم شريحة 
 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 ترمربعم 30,000 من أكبر مساحة - 5 رقم شريحة 
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 األهلي كابيتال ستراتيجية
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 رسوم الخدمات البلدية التي أعلنتها وزارة الشئون البلدية والقروية

 : الرسوم البلدية التي أعلنتها وزارة الشئون البلدية والقروية11لعرض 

 سوم )لاير(الر  

 5التصنيف  4التصنيف  1التصنيف  6التصنيف  1التصنيف   

      )واحدة سنة الترخيص مدة(  التجارية األنشطة رخص إصدار
      لكل متر مربع األنشطة التعليمية

 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 تر مربعم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 تر مربعم 10,000 إلى تر مربعم 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم شريحة 
 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 مربع ترم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر مساحة - 3 رقم شريحة 
 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 ترمربعم 30,000 إلى ترمربعم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم شريحة 
 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 ترمربعم 30,000 من أكبر ساحةم - 5 رقم شريحة 
      لكل متر مربع المستودعات

 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 تر مربعم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 تر مربعم 10,000 إلى تر مربعم 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم شريحة 
 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 تر مربعم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر ساحةم - 3 رقم شريحة 
 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 ترمربعم 30,000 إلى ترمربعم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم شريحة 
 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 ترمربعم 30,000 من أكبر مساحة - 5 رقم شريحة 
      مربع لكل متر األنشطة األخرى

 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 تر مربعم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 تر مربعم 10,000 إلى تر مربعم 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم شريحة 
 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 تر مربعم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر مساحة - 3 رقم شريحة 
 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 ترمربعم 30,000 إلى ترمربعم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم شريحة 
 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 ترمربعم 30,000 من أكبر مساحة - 5 رقم شريحة 
      لكل متر مربع المرافق الطبية

 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 تر مربعم 5,000 إلى مساحة - 1 رقم شريحة 
 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 تر مربعم 10,000 إلى تر مربعم 5,000 من أكبر مساحة - 2 رقم شريحة 
 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 تر مربعم 20,000 إلى تر مربعم 10,000 من أكبر مساحة - 3 رقم شريحة 
 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 ترمربعم 30,000 إلى ترمربعم 20,000 من أكبر مساحة - 4 رقم شريحة 
 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 ترمربعم 30,000 من أكبر مساحة - 5 رقم شريحة 
       

      االتصاالت أبراج تشغيل أو بتأسيس الترخيص صدار
 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 عند التأسيس تأسيس األبراج
 100 200 300 400 500 سنويا   تشغيل األبراج

       
      اآللي الصراف تشغيل و أ بتأسيس التراخيص ر إصدا

 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 عند التأسيس تأسيس الصراف
 200 400 600 800 1,000 سنويا   تشغيل الصراف
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 األهلي كابيتال ستراتيجية

 6102نوفمبر 

 

 ا وزارة الشئون البلدية والقرويةرسوم الخدمات البلدية التي أعلنته

 : الرسوم البلدية التي أعلنتها وزارة الشئون البلدية والقروية11العرض 

 الرسوم )لاير(  

 5التصنيف  4التصنيف  1التصنيف  6التصنيف  1التصنيف   

      رسوم اخرى
      لكل متر مربع في اليوم  فعاليات إلقامة خاصة أمالك إستخدام تراخيص إصدار

 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 مترمربع 10000حتى  -1شريحة   
 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 متر مربع 10000 - 10000 من -6الشريحة   
 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 متر مربع 100000 -10000من -1الشريحة   
 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 متر مربع 100000أعلى من  -4الشريحة   

      لكل متر مربع في اليوم والطرق العامة األرصفة إشغال تراخيص دارإص
 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 مترمربع 10000حتى  -1شريحة   
 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 متر مربع 10000 - 10000 من -6الشريحة   
 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 متر مربع 100000 -10000من -1الشريحة   
 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 متر مربع 100000أعلى من  -4ريحة الش  

 20 20 20 20 20 للزيارة الكشفية أو بالمعاينة القيام
 60 60 60 60 60 للشهادة الصحية الشهادات إصدار
 100 100 100 100 100 للمستند بلدية لوثيقة فاقد بدل إصدار

       
 

 روية، أبحاث األهلي كابيتالالمصدر: وزارة الشئون البلدية والق
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 تقييمات األهلي كالبيتال االستثمارية

 شهرا  القادمة 06% خالل الـ 05يزيد عن  سعر متوفعالسعر المستهدف يمثل  زيادة

 شهرا  القادمة 06% خالل الـ 01 قل من % و هبوط متوقع أ05ارتفاع متوقع بين  سعرالسعر المستهدف يمثل  محايد

 شهرا  القادمة 06% خالل الـ 01السعر المستهدف يمثل هبوط متوقع في سعر السهم يزيد عن  انخفاض

الشركة و السوق بشكل عام. يتم تحديد السعر المستهدف المتعلقة ب شهرا . هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  06يقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  السعر المستهدف
 شهرا  القادمة 06لكل سهم باستخدام طرق تقييم يختارها المحلل و التي يعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحديد السعر خالل الـ 

 تعريفات أخرى

NR:  جية مع األنظمة و القوانين و األحداث ذات العالقة كأن يكون األهلي كابيتال مستشارا  في عمليات اندماج أو استحواذ أو أية صفقات استراتيغير مقيم. تم ايقاف التقييم االستثماري مؤقتا . هذه العملية تعتبر متوافقة
 تكون فيها الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث األخرى.

CS: تعليق التغطية. قام األهلي كابيتال بتعليق تغطية هذه الشركة 

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

 

 هامة معلومات

ا دقيقا عن آرائهم الشخصية بشأن األوراق المالية والشركات التي هي عاليهم )في موضوع هذه الوثيقة. كما يشهدون  بأنه ليس لديهم أو لشركائهم أو م   يشهد محررو هذه الوثيقة بأن اآلراء التي أعربوا عنها تعبر تعبير 
هلي كابيتال( أو الشركات التابعة لها لصال  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

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

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

عادة توزيعها ألي شخص آخر. ال تعد هذه الوثيقة ى الشخص الذي خصته شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(  بها. وتهدف هذه الوثيقة إلى عرض معلومات عامة فقط، و ال يجوز نسخها أو إتم إصدار هذا الوثيقة إل
ذه 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 عند إعداد ه

هلي كابيتال( كل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة  ألهلي المالية )األأهداف 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 راءواآل المعلومات
ا لذلك فإنه غير موجزة أو تكون قد المحتويات مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. إن  على باالعتماد يتعلق فيما ضمنية أو معلنة سواء عم أو ضمانةأي ز  يوجد ال كاملة، وتبع 

قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثيقة، أو أي من التوقعات المالية، أو  ةشركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثيقة أو أي من محتوياتها، أو أي خسار
قديرات الواردة في هذه الوثيقة به القوانين واألنظمة واجبة التطبيق. إن جميع اآلراء والت تقديرات القيم العادلة، أو البيانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلية المذكورة في هذه الوثيقة والتي قد ال تتحقق ألقصى حد تسم 
ا 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 المستقبلية. إن قيمة األوراق المالية،  للنتائج مؤشر 

ا، و من المحتمل أن يحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذلك الذي استثمره في األصلوالعائد الممكن تحقيقه من ا أو هبوط   الرسوم بعض تفرض قد . باإلضافة إلى ذلك، فإنهها، وأسعارها وعمالتها يمكن أن تتغير صعود 
سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. ال يجوز نسخ أي جزء من هذه الوثيقة بدون تصري  كتابي من شركة األهلي االستثمار في األوراق المالية. كما أن التذبذب في سعر العمالت يمكن أن يؤدي إلى تأثير  على

على متلقيي هذه الوثيقة أن يطلعوا ويلتزموا بأي قيود قد موجب القانون. ويتعين المالية )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.

تعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة ، يجيز للشركة ال12142-.5شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 
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