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المادة األولى:

يقصد بالكلامت والعبارات اآلتية - أينام وردت يف هذا النظام - املعاين 
املبينة أمام كل منها، ما مل يقتض السياق خالف ذلك:

الوزير: وزير اإلسكان.
الوزارة: وزارة اإلسكان.

النظام: نظام رسوم األرايض البيضاء.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

األرايض البيضاء: كل أرض فضاء خمصصة لالستخدام السكني، أو السكني 
التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراين.

حدود النطاق العم�راين: اخلطوط املبينة بخرائط وثائق النطاق العمراين التي 
توض�ح مراح�ل التنمي�ة العمرانية املختلفة، وح�د محاية التنمي�ة، ومتثل احلدود 
املالئمة لتوطني األنش�طة احلرضية، واستيعاب النمو العمراين خالل فرتة زمنية 

حمددة.
املرافق العامة: ش�بكات الطرق واملياه والكهرباء واهلاتف والرصف الصحي 

وترصيف السيول.
اخلدم�ات العامة: اخلدم�ات الدينية والتعليمية والصحي�ة واألمنية ونحوها؛ 

التي ال تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
المادة الثانية:

هيدف هذا النظام إىل اآليت:
١- زيادة املعروض من األراض املطورة بام حيقق التوازن بني العرض 
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والطلب.
٢- توفري األرايض السكنية بأسعار مناسبة.

٣- محاية املنافسة العادلة، ومكافحة املامرسات االحتكارية.
المادة الثالثة:

يفرض رسم سنوي عىل األرايض البيضاء، اململوكة لشخص أو أكثر من 
ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة االعتبارية غري احلكومية، بنسبة )٢٫٥٪( 
من قيمة األرض. وحتدد الالئحة معايري تقدير قيمة األرض واجلهة التي 
تتوىل ذلك، عىل أن تش�مل املعايري موقع األرض، واس�تخداماهتا، ونظم 
البناء، ومعامل توافر اخلدمات العامة فيها ووصول املرافق العامة إليها.

المادة الرابعة:

حتدد الالئحة ما يأيت:
١- الربنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدرجيي.

٢- معايري حتديد األرايض التي ختضع لتطبيق الرسم.
٣- املعايري التي يتوقف عند حتققها تطبيق الرسم.

٤- الضواب�ط الالزمة لضامن تطبيق الرس�م بعدال�ة، ومنع التهرب من 
دفعه.

٥- آلية حتديد معامل توافر اخلدمات العامة لألرايض ووصول املرافق 
العامة إليها.

٦- معايري حتديد العوائق التي حتول دون صدور الرتاخيص واملوافقات 
الالزم�ة لتطوي�ر األرض أو بنائه�ا، والتي يعتد هبا يف تقري�ر عدم تطبيق 
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الرسم عليها.
٧- قواع�د وإج�راءات حتصي�ل الرس�م، وحتدي�د اجله�ات املخول�ة 

بتحصيله.
٨- آليات تبليغ مالك األرض بالقرارات الصادرة يف حقه.

المادة الخامسة:

١- ع�ىل م�الك األرايض الت�ي يعل�ن ع�ن اعتباره�ا ضم�ن األرايض 
اخلاضع�ة لتطبيق الرس�م؛ التقدم إىل الوزارة بالوثائ�ق والبيانات املتعلقة 
بأراضيهم، وذلك خالل مدة ال تتجاوز )ستة( أشهر من تاريخ اإلعالن.

٢- يبل�غ مالك األرض بالقرار الصادر بخضوع األرض التي يملكها 
لتطبي�ق الرس�م، ومق�دار الرس�م املس�تحق عليه، وفق�ًا آللي�ات التبليغ 

املحددة يف الالئحة.
المادة السادسة:

يعاقب كل من خيالف أحكام النظام والالئحة بغرامة مالية ال تزيد عىل 
مقدار الرس�م املس�تحق عىل أرضه، وال خيل ذلك بإلزامه بس�داد الرسم 

املستحق.
المادة السابعة:

تك�ون بقرار م�ن الوزير جلنة أو أكثر من ثالث�ة أعضاء - عىل األقل - 
عىل أن يكون من بينهم مستش�ار نظامي وخمتص يف اجلانب الفني؛ للنظر 
يف خمالف�ات أحكام النظام والالئحة، وتطبيق العقوبات، واالعرتاضات 
الت�ي تقدم من ذوي الش�أن، وإصدار القرارات الالزم�ة، وجيوز التظلم 
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من قراراهتا أمام املحكمة اإلدارية املختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة 
وإجراءاهتا بقرار من الوزير.

المادة الثامنة:

ملال�ك األرض حق االعرتاض عىل القرارات الصادرة بإخضاع أرضه 
لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة األرض وحتديد الرسم، ويقدم االعرتاض 
كتابة إىل اللجنة املنصوص عليها يف املادة )السابعة( من النظام خالل ستني 
يوم�ًا من تاريخ إبالغه بالقرار، وعىل اللجن�ة أن تبت يف هذا االعرتاض 
خالل س�تني يوم�ًا من تاريخ تقديم�ه إليها، وبعد ميض س�تني يومًا دون 

البت يف االعرتاض بمثابة صدور قرار برفضه.
المادة التاسعة:

تت�وىل الوزارة - بالتنس�يق مع اجله�ات ذات العالق�ة - تطبيق أحكام 
النظام والالئحة.

المادة العاشرة:

تت�وىل الوزارة - بالتنس�يق م�ع اجله�ات ذات العالقة - إنش�اء قاعدة 
بيان�ات تتضم�ن املعلوم�ات املتعلقة بتطبيق الرس�م. وللجه�ات املعنية 
صالحية االطالع عىل قاعدة البيانات ألغراض تطبيق الرسم، وحتصيله.

المادة الحادية عشرة:

تودع مبالغ الرس�وم والغرامات املس�تحصلة يف حس�اب خاص لدى 
مؤسس�ة النق�د الع�ريب الس�عودي، خيص�ص للرصف ع�ىل مرشوعات 

اإلسكان، وإيصال املرافق العامة إليها وتوفري اخلدمات العامة فيها.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نظام رسوم األراضي البيضاء

190

المادة الثانية عشرة:

تق�وم ال�وزارة - بالتنس�يق م�ع وزارة الثقاف�ة واإلع�الم وغريه�ا من 
اجلهات ذات العالقة - باختاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام والالئحة.

المادة الثالثة عشرة:

تع�د الوزارة - بالتنس�يق م�ع وزارات: )الع�دل، واملالية، والش�ؤون 
البلدي�ة والقروي�ة، واالقتص�اد والتخطي�ط، والتج�ارة والصناع�ة( - 
الالئح�ة، وتص�در بقرار من جملس ال�وزراء خالل مئة وثامن�ني يومًا من 

تاريخ صدور النظام.
المادة الرابعة عشرة:

يكل�ف جملس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج الربنامج الزمني لتطبيق 
الرس�م واق�رتاح م�ا ي�راه مناس�بًا يف ش�أهنا، ورف�ع تقرير س�نوي بذلك 

للمجلس.
المادة الخامسة عشرة:

يعم�ل هب�ذا النظ�ام بعد مئ�ة وثامنني يومًا م�ن تاريخ ن�رشه يف اجلريدة 
الرسمية. 


