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الئحة ر�سوم تقدمي منتجات التبغ
ال�صادرة بالقرار رقم 4100002706 وتاريخ 5-1-1441هـ          حمرم -1441ه

المادة األولى:
يكون لأللفـاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه الالئحة، المعاني 

المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك:
الــوزارة:      وزارة ال�ص�ؤون البلدية والقروية.

الـوزيــر:      وزير ال�ص�ؤون البلدية والقروية.
الالئحــة:    الئحة ر�ص�م تقدمي منتجات التبغ.

البـلديـة:    االأمانة اأو البلدية بح�صب االأح�ال.
الترخيص:   م�افقة مكت�بة من البلدية ت�صمح بتقدمي منتجات التبغ.

المادة الثانية:
1-   يك�ن حت�صيل الر�صم ال�صن�ي الثابت مقابل اإ�صدار اأو جتديد ترخي�ص ن�صاط تقدمي منتجات التبغ 

داخل املدن وخارجها، وفقاً للفئات امل��صحة يف اجلدول رقم )1( املرفق.

2-   يك�ن حت�صيل الر�صم املن�ص��ص عليه يف البند )ثانياً( من املر�ص�م امللكي رقم )م/107( وتاريخ 

10-9-1440هـ  من اإجمايل فات�رة مبيعات املحل وفقاً ملا ه� وارد يف اجلدول رقم )1( املرفق.

المادة الثالثة: 
على املرخ�ص له بتقدمي منتجات التبغ اإيداع الر�صم املن�ص��ص عليه يف البند )ثانياً( من املر�ص�م امللكي 

رقم )م/107( وتاريخ 10-9-1440هـ  يف احل�صاب املخ�ص�ص لذلك مع نهاية كل �صهر، مع بيانات 

مف�صلة بف�اتري املبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من اآليات واإجراءات مبا ي�صمن التحقق من �صحة ذلك.

المادة الرابعة:
1-   يك�ن ت�صنيف البلديات الأغرا�ص تطبيق اأحكام هذه الالئحة وفقاً للجدول رقم )2(، وحت�صل ر�ص�م 

ترخي�ص تقدمي منتجات التبغ يف املراكز ال�اقعة يف نطاق خدمات اأي من البلديات وفق الر�ص�م 

املحددة يف بلديات الت�صنيف اخلام�ص.

2-   يق�صد باملناطق )اأ(، )ب(، )ج(، امل�اقع املحددة يف اخلرائط التي يعتمدها ال�زير اأو من ينيبه وت��صح 

االأماكن االأكرث جاذبية يف املدينة وت�صنف وفقاً لها ر�ص�م الرتاخي�ص داخل النطاق االإ�صرايف للبلدية.

المادة الخامسة:
ُيعمل بهذه الالئحة من تاريخ ن�صرها يف اجلريدة الر�صمية.

جـدول رقم )1(

جـدول رقم )2(

رسـوم الترخيص السنوي لتقديم منتجات التبغ

تصنيف البلديات ألغراض تطبيق أحكام هذه الالئحة

اخلدمة الرقم

مقدار الر�سم )ريـال(

ال�حدة الت�صنيف الثاينالت�صنيف االأول
الت�صنيف 

الثالث

الت�صنيف 

الرابع

الت�صنيف 

اخلام�ص
املنطقة )اأ(   املنطقة )ب(املنطقة )اأ(  املنطقة )ب(  املنطقة )ج(

1-1
ر�صم ترخي�ص ن�صاط تقدمي منتجات التبغ يف املطاعم 

واملقاهي
للرخ�صة15،00010،0005،000 20،000          10،000   30.000        20،000         10،000

2-1
ر�صم ترخي�ص ن�صاط تقدمي منتجات التبغ ملدة �صنة 

للمطاعم اأو املقاهي يف الفنادق فئة خم�ص جن�م.
للرخ�صة100.00060،00040،00020،00010،000

3-1
ر�صم ترخي�ص ن�صاط تقدمي منتجات التبغ ملدة �صنة 

للمطاعم اأو املقاهي يف الفنادق فئة اأربع جن�م.
للرخ�صة50.00030،00020،00010،0005،000

للرخ�صة3.0002،4001،8001،200600ر�صم ترخي�ص تقدمي منتجات التبغ خالل الفعاليات4-1

اإجمايل فات�رة املبيعات)100%( من اإجمايل فات�رة مبيعات تقدمي منتجات التبغر�صم من اإجمايل فات�رة املبيعات5-1

االأمانات والبلدياتالت�صنيف

االأول

االأمانات الكربى*

1(  اأمانة منطقة الريا�ص

      )مدينة الريا�ص(

2(   اأمانة العا�صمة املقد�صة

      )مدينة مكة املكرمة(

3(  اأمانة منطقة املدينة املن�رة

      )مدينة املدينة املن�رة(

4(  اأمانة املنطقة ال�صرقية

      )مدينة الدمام، اخلرب، الظهران(

5(  اأمانة حمافظة جدة

       )مدينة جدة(

الثاين

االأمانات االأخرى*

1(   اأمانة منطقة الق�صيم

       )مدينة بريدة(

2(  اأمانة منطقة ع�صري

      )مدينة اأبها(

3(  اأمانة منطقة جازان 

      )مدينة جازان(

4(   اأمانة منطقة حائل

        )مدينة حائل(

5(   اأمانة منطقة تب�ك

        )مدينة تب�ك(

6(   اأمانة منطقة جنران

       )مدينة جنران(

7(  اأمانة منطقة اجل�ف

      )مدينة �صكاكا(

8(  اأمانة منطقة الباحة

      )مدينة الباحة(

9(  اأمانة منطقة احلدود ال�صمالية

      )مدينة عرعر(

10(  اأمانة حمافظة الطائف

         )مدينة الطائف(

11(  اأمانة حمافظة االأح�صاء

         )مدينة الهف�ف(

12(  اأمانة حمافظة حفر الباطن

         )مدينة حفر الباطن(

الثالث

بلديات )اأ(*

1(  بلدية حمافظة اخلرج

2(  بلدية حمافظة ينبع

3(  بلدية حمافظة القطيف

4(  بلدية حمافظة عنيزة

5(  بلدية حمافظة خمي�ص م�صيط

بلديات )ب(*

1(  بلدية حمافظة املجمعة

2(  بلدية حمافظة الزلفي

3(  بلدية حمافظة وادي الدوا�صر

4(  بلدية حمافظة الدوادمي

5(  بلدية حمافظة الدرعية

6(    بلدية حمافظة �صقراء

7(     بلدية حمافظة عفيف

8(     بلدية حمافظة الق�يعية

9(     بلدية حمافظة العال

10(  بلدية حمافظة رابغ

11(  بلدية حمافظة اجلبيل

12(  بلدية حمافظة اخلفجي

13(  بلدية حمافظة بقيق

14(  بلدية حمافظة الر�ص

15(  بلدية حمافظة البكريية

16(  بلدية حمافظة املذنب

17(  بلدية حمافظة بي�صة

18(  بلدية حمافظة ظهران اجلن�ب

19(  بلدية حمافظة النما�ص

20(  بلدية حمافظة حمايل ع�صري

21(  بلدية حمافظة بلجر�صي

22(  بلدية حمافظة تيماء

23(  بلدية حمافظة �صبياء

24(  بلدية حمافظة فيفا

25(  بلدية حمافظة القريات

* حتت�صب ر�ص�م اخلدمات املقدمة يف املراكز ال�اقعة يف نطاق خدمات اأي من االأمانات والبلديات وفق الر�ص�م املحددة لفئة )هـ(.
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االأمانات والبلدياتالت�صنيف

الرابع

بلديات )ج(*

1(    بلدية حمافظة االأفالج

2(    بلدية حمافظة ح�طة بني متيم

3(    بلدية حمافظة الغاط

4(    بلدية حمافظة ال�صليل

5(    بلدية حمافظة �صرماء

6(    بلدية حمافظة حرميالء

7(    بلدية حمافظة مرات

8(    بلدية حمافظة املزاحمية

9(    بلدية حمافظة ثادق

10( بلدية حمافظة احلريق

11( بلدية حمافظة ح�طة �صدير

12(  بلدية حمافظة متري

13(  بلدية حمافظة رو�صة �صدير

14(  بلدية حمافظة جالجل

15(  بلدية حمافظة الرين

16(  بلدية حمافظة الدمل

17(  بلدية حمافظة احلناكية

18(  بلدية حمافظة خيرب

19(  بلدية حمافظة بدر

20(  بلدية حمافظة القنفذة

21(  بلدية حمافظة الليث

22(  بلدية حمافظة خلي�ص

23(  بلدية حمافظة راأ�ص تن�رة

24(  بلدية حمافظة النعريية

25(  بلدية حمافظة البدائع

26(  بلدية حمافظة االأ�صياح

27(  بلدية حمافظة ريا�ص اخلرباء

28(  بلدية اخلرباء وال�صحابني

29(  بلدية حمافظة تثليث

30(  بلدية حمافظة اأحد رفيدة

31(  بلدية حمافظة تن�مة

32(  بلدية حمافظة �صراة عبيدة

33(  بلدية حمافظة بقعاء

34(  بلدية تربة حائل

35(  بلدية حمافظة قل�ه

36(  بلدية حمافظة املندق

37(  بلدية حمافظة �صباء

38(  بلدية حمافظة ال�جه

39(  بلدية حمافظة اأملج

40(  بلدية حمافظة حقل

41(  بلدية حمافظة بي�ص

42(  بلدية حمافظة اأبي عري�ص

43(  بلدية حمافظة �صامطة

44(  بلدية حمافظة �صروره

45(  بلدية حمافظة دومة اجلندل

46(  بلدية حمافظة طربجل

47(  بلدية حمافظة رفحاء

48(  بلدية حمافظة طريف

49(  بلدية حمافظة رنية

50(  بلدية حمافظة تربة

51(  بلدية حمافظة اخلرمة

بلديات )د(*

1(  بلدية حمافظة رماح 

2(  بلدية احلل�ة

3(  بلدية الهياثم

4(  بلدية العيينة واجلبيلة

5(  بلدية الروي�صة

6(  بلدية �صاجر

7(  بلدية البجادية

8(  بلدية نفي

9(  بلدية الق�صب

10(  بلدية الهدار

11(  بلدية االأرطاوية

12(  بلدية حمافظة اجلم�م

13(  بلدية حمافظة املهد

14(  بلدية ينبع النخل

15(  بلدية حمافظة الكامل

16(  بلدية الق�ز )القنفذة(

17(  بلدية حمافظة قرية العليا

18(  بلدية الرفيعة

19(  بلدية مليجة

20(  بلدية حمافظة �صريه

21(  بلدية حمافظة عي�ن اجل�اء

22(  بلدية حمافظة النبهانية

23(  بلدية حمافظة ال�صما�صية

24(  بلدية حمافظة عقلة ال�صق�ر

25(  بلدية حمافظة الب�صر

26(  بلدية دخنه

27(  بلدية حمافظة رجال املع

28(  بلدية حمافظة املجاردة

29(  بلدية حمافظة طريب

30(  بلدية احلرجة

31(  بلدية بلل�صمر

32(  بلدية الب�صائر وخثعم

33(  بلدية حمافظة م�قق

34(  بلدية حمافظة احلائط

35(  بلدية حمافظة ال�صليمى

36(  بلدية حمافظة ال�صملى

37(  بلدية جبة

38(  بلدية الرو�صة

39(  بلدية الكهفة

40(  بلدية اخلطة

41(  بلدية حمافظة املخ�اة

42(  بلدية حمافظة العقيق

43(  بلدية حمافظة القرى

44(  بلدية حمافظة البدع

45(  بلدية حمافظة اأحد امل�صارحة

46(  بلدية حمافظة فر�صان

47(  بلدية حمافظة الط�ال

48(  بلدية حمافظة �صمد

49(  بلدية حمافظة العار�صة

50(  بلدية وادي جازان

51(  بلدية امل��صم

52(  بلدية حمافظة يدمة

53(  بلدية حمافظة حب�نا

54(  بلدية حمافظة �صلطانة

55(  بلدية حمافظة الع�يقيلة

56(  بلدية حمافظة امل�يه

57(  بلدية يربين

58(  بلدية حمافظة وادي الفرع

59(  بلدية حمافظة بلقرن 

60(  بلدية �ص�ير 

*  حتت�صب ر�ص�م اخلدمات املقدمة يف املراكز ال�اقعة يف نطاق خدمات اأي من االأمانات والبلديات وفق الر�ص�م املحددة لفئة )هـ(.

االأمانات والبلدياتالت�صنيف

اخلام�ص

بلديات )هـ( *

1( بلدية اجلم�ص

2( بلدية اأ�صيقر

3( بلدية حلبان

4( بلدية عروى

5( بلدية االأحمر

6( بلدية بدائع الع�صيان

7( بلدية احلفرية واحل�صاة

8( بلدية اجلله وترباك

9( بلدية البديع

10( بلدية احليانه والربك

11( بلدية ال�صر

12( بلدية ع�صفان

13( بلدية مدركة

14( بلدية احل�ص�

15( بلدية النخيل

16( بلدية امل�صيجيد والقاحة

17( بلدية الع�صا�ص

18( بلدية ال�ص�يرقية

19( بلدية ثرب

20( بلدية ال�صل�صلة

21( بلدية �صليلة جهينة واملربع

22( بلدية حجر

23( بلدية املظيلف

24( بلدية احللى

25( بلدية ال�ص�اق

26( بلدية العر�صية ال�صمالية

27( بلدية �صبت اجلارة 

28( بلدية غميقة

29( بلدية ال�صرار

30( بلدية اللهابة

31( بلدية عريعره

32( بلدية القليب

33( بلدية ج�ف بني هاجر 

34( بلدية عني دار

35( بلدية الق�ارة

36( بلدية قبة

37( بلدية اأبانات )�صليع ر�صيد(

38( بلدية الف�ارة

39( بلدية العمار

40( بلدية ق�صيبا

41( بلدية �صري

42( بلدية الف�يلق

43( بلدية ق�صر بن عقيل

44( بلدية الدليمية

45( بلدية البطني

46( بلدية الظاهرية

47( بلدية حمافظة بارق

48( بلدية حمافظة الربك

49( بلدية بحر اأب� �صكينه

50( بلدية وادي بن ه�صبل

51( بلدية الرب�عة

52( بلدية احلازمي

53( بلدية �صبح باللحمر

54( بلدية الفر�صة

55( بلدية قنا

56( بلدية ال�صبيخة

57( بلدية بني عمرو

58( بلدية �صمخ

59( بلدية النقيع

60( بلدية الثنية وتبالة

61( بلدية االأم�اه

62( بلدية ال�اديني

63( بلدية ال�صاحل

64( بلدية حمافظة ال�صنان

65( بلدية حمافظة الغزالة

66( بلدية احلليفة ال�صفلى

67( بلدية فيد

68( بلدية االأجفر

69( بلدية اني�ان

70( بلدية حمافظة احلجرة

71( بلدية حمافظة غامد الزناد

72( بلدية حمافظة بني ح�صن

73( بلدية بني كبري

74( بلدية مع�ص�قة

75( بلدية بري بن هرما�ص

76( بلدية القليبة

77( بلدية �ص�اق

78( بلدية املنج�ر

79( بلدية ال�صبحة

80( بلدية بداء

81( بلدية اأب� راكه

82( بلدية حمافظة الدرب

83( بلدية حمافظة الدائر بني مالك

84( بلدية حمافظة العيدابي

85( بلدية حمافظة هروب

86( بلدية حمافظة الريث

87( بلدية اخل�به

88( بلدية ال�صقيق

89( بلدية ال�صهى

90( بلدية احلق�

91( بلدية احلكامية 

92( بلدية العالية

93( بلدية القفل

94( بلدية ق�ز اجلعافره

95( بلدية حمافظة بدر اجلن�ب

96( بلدية حمافظة ثار

97( بلدية حمافظة خبا�ص

98( بلدية ال�ديعة

99( بلدية احل�صينية

100( بلدية بئر ع�صكر

101( بلدية العي�صاوية

102( بلدية اأب� عجرم

103( بلدية النا�صفة

104( بلدية زل�م

105( بلدية احلديثة 

106( بلدية �صعبة ن�صاب

107( بلدية لينه

108( بلدية طلعة التمياط

109( بلدية بن �صرمي

110( بلدية رو�صة هبا�ص

111( بلدية اأم خن�صر

112( بلدية حمافظة مي�صان

113( بلدية بني �صعد

114( بلدية املحاين

115( بلدية قيا

116( بلدية ظلم

117( بلدية القريع بن مالك

118( بلدية �صل�ى

119( بلدية البطحاء

120( بلدية القي�ص�مة

121( بلدية ال�صداوى

122( بلدية ال�صعرية

123( بلدية الذيبية

124( بلدية حمافظة العي�ص

125( بلدية حمافظة اأ�صم

126( بلدية العر�صية اجلن�بية

127( بلدية حمافظة �صمرياء

* حتت�صب ر�ص�م اخلدمات املقدمة يف املراكز ال�اقعة يف نطاق خدمات اأي من االأمانات والبلديات وفق الر�ص�م املحددة لفئة )هـ(.

الئحة ر�سوم تقدمي منتجات التبغ .. تتمة


