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الفصل األول

تعريفات

المادة األولى:

ألغراض هذه الالئحة يكون للكلامت والعبارات اآلتية – أينام وردت فيها- 
املعاين املوضحة أمام كل منها، ما مل يقتض السياق غري ذلك:

الوزير: وزير اإلسكان.
الوزارة: وزارة اإلسكان.

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

األرض الفض�اء: األرض الت�ي مل تنّم عمرانيًا للغ�رض املخصصة له، وذلك 
وفق األنظمة واللوائح ذات العالقة السارية وقت اإلعالن.

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

املكل�ف: الش�خص ذو الصف�ة الطبيعية أو االعتبارية املس�جل باس�مه وثيقة 
إثبات ملكية األرض اخلاضعة للرس�م وقت صدور القرار اخلاص هبا، ويشمل 
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ذلك ورثته أو خلفه.
اإلع�الن: اإلع�الن الصادر م�ن الوزارة يف ش�أن األرايض اخلاضعة للرس�م 
ضمن مرحلة من مراحل الربنامج الزمني، وفق ما هو حمدد يف املادة )السادسة( 

من الالئحة
األرض املطورة: األرض الفضاء التي اعتمد ختطيطها بشكل هنائي من اجلهة 

املختصة.
تنمية عمرانية: بالنس�بة لألرض غري املطورة؛ هي اس�تكامل تنفيذ تطويرها بام 
يتف�ق مع املتطلب�ات التنظيمية وقت اعتامد خمططها، وبالنس�بة لألرض املطورة؛ 
هي اس�تكامل بناء منشآت س�كنية عليها - عدا التسوير وما يف حكمه - بام يتفق 

مع ترخيص البناء الصادر هلا.
القرار: القرار الصادر عن وزير بإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم.

مدينة : أي جتمع للسكان، سواء أكان مدينة أم حمافظة أم مركزًا .
حدود النطاق العم�راين: اخلطوط املبينة بخرائط وثائق النطاق العمراين وفق 
قواع�د حتديد النطاق العم�راين املعتمدة، التي توضح مراح�ل التنمية العمرانية 
املختلف�ة، وحد محاية التنمية، ومتثل احلدود املالئمة لتوطني األنش�طة احلرضية، 

واستيعاب النمو العمراين خالل فرتة زمنية حمددة.
املراف�ق العامة: ش�بكات الط�رق واملي�اه والكهرباء واالتص�االت والرصف 

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

التي ال تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
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 الفصل الثاني

األراضي الخاضعة للرسم

المادة الثانية:

1- املرج�ع يف حتديد النطاق العمراين ويف ختصيص اس�تخدامات األرايض؛ 
ه�و خرائط حتديد النطاق العمراين واملخططات التفصيلية الصادرة من اجلهات 

املختصة تطبيقًا هلا.
2- يرتت�ب ع�ى تعديل أو تغي�ري النطاق العم�راين ألي مدينة تغي�ري النطاق 

املكاين لتطبيق الرسم تبعًا لذلك.

المادة الثالثة:  

1- تشكل يف الوزارة - بقرار من الوزير - جلنة )أو أكثر( ال يقل عدد أعضائها 
عن ثالثة، يكون أحدهم من املقيمني يف اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين.

2- يش�رتط يف أعض�اء اللجن�ة تواف�ر اخل�ربة الكافي�ة للقي�ام بأع�امل تقدير 
العقارات، وتكون مدة العضوية يف اللجنة )ثالث( سنوات قابلة للتجديد.

3- تتوىل اللجنة تقدير القيمة العادلة لألرض اخلاضعة لتطبيق الرسم، وذلك 
وفقًا للمعايري والضوابط  املنصوص عليها يف النظام و الالئحة، وتصدر قراراهتا 

باألغلبية.
4- تص�در قواع�د عم�ل اللجن�ة وإجراءاهتا ومكاف�آت أعضائه�ا بقرار من 

الوزير.
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المادة الرابعة:

يكون تقدير قيمة األرض اخلاضعة لتطبيق الرسم عى أساس قيمتها يف تاريخ 
اإلعالن، و ذلك وفق املعايري التالية:

1- موقع األرض ضمن حدود النطاق العمراين.
2- استخداماهتا.

3- تضاريسها.
4- أنظمة البناء املطبقة عليها.

5- معامل توافر اخلدمات العامة فيها، ووصول املرافق العامة إليها.
6- األنش�طة واالس�تخدامات التجارية والصناعي�ة واالجتامعية املحيطة هبا 

ذات األثر يف االستخدام السكني.

المادة الخامسة:

   1. لغرض تقدير قيمة األرض اخلاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون حتديد معامل 
توافر اخلدمات العامة فيها، ووصول املرافق العامة إليها وفقًا ملا ييل:

 أ. حتديد اخلدمات العامة واملرافق العامة املؤثر توافرها يف تقدير قيمة األرض.
 ب. حتديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب رضورته للسكن.   

 ج. ال يتغرّي وزن اخلدمة أو املرفق يف املدينة الواحدة.
   2. لل�وزارة إج�راء مراجعة دوري�ة لوزن اخلدمة أو املرفق، عى أن حتس�ب 
جمموع األوزان لتقدير القيمة األساسية لألرض وفق معادلة خاصة توضع هلذا 

الغرض من قبل الوزارة.
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 الفصل الثالث

ضوابط تطبيق الرسوم

المادة السادسة:

1- يكون تطبيق الرس�م عى األرايض اخلاضعة لتطبيق الرسم، وفق املراحل 
اآلتية:

أ- املرحلة األوىل: األرايض غري املطورة بمساحة عرشة آالف مرت مربع فأكثر، 
والواقعة ضمن النطاق الذي حتدده الوزارة.

ب- املرحل�ة الثاني�ة: األرايض املطورة العائدة ملالك واح�د يف خمطط معتمد 
واحد، ما دام جمموع مساحتها يزيد عى عرشة آالف مرت مربع.

ج- املرحل�ة الثالث�ة: األرايض املط�ورة العائدة ملالك واح�د يف خمطط معتمد 
واحد، ما دام جمموع مساحتها يزيد عى مخسة آالف مرت مربع.

د- املرحلة الرابعة: األرايض املطورة العائدة ملالك واحد يف مدينة واحدة، ما 
دام جمموع مساحتها يزيد عى عرشة آالف مرت مربع.

   2 . إذا مل تنطب�ق مرحل�ة معينة عى أي من املدن، أو مل تكف األرايض ضمن 
مرحل�ة معينة لتحقيق التوازن املطلوب بني الع�رض و الطلب، فيجوز – بقرار 

من الوزير- جتاوز تلك املرحلة واالنتقال إىل املرحلة التالية.

المادة السابعة:

يطبق الرسم وفق الربنامج الزمني اآليت:
1- يك�ون اإلع�الن عن خض�وع أي مدينة لتطبيق الرس�وم، بن�اء عى مدى 
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احلاجة لزيادة معروض األرايض املطورة فيها.
2- تقوم الوزارة بش�كل دوري بإج�راء مراجعة للوضع يف أي مدينة؛ لتقرير 
تطبي�ق الرس�م عى األرايض فيه�ا، أو لتعليق التطبيق، أو لتج�اوز مرحلة معينة 
واالنتق�ال إىل أي م�ن املراحل التالية يف نفس املدينة، وذلك وفق التفصيل املبني 

يف املادة )السادسة( من الالئحة.

المادة الثامنة:

يشرتط إلخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما ييل:
1- أن تكون أرضًا فضاء.

2- أن تكون داخل حدود النطاق العمراين.
3- أن تك�ون خمصص�ة لالس�تخدام الس�كني أو الس�كني التجاري حس�ب 

املخطط املعتمد الصادر عن اجلهة املختصة.
4- أن تكون ضمن فئة األرايض اخلاضعة لتطبيق الرس�م وفق ما هو مبني يف 

املادة )السادسة( من الالئحة.

المادة التاسعة:

ال يطبق الرسم عى األرض اخلاضعة للتطبيق يف أي من احلاالت اآلتية:
   أ- انتف�اء أي م�ن اش�رتاطات تطبيق الرس�م الواردة يف امل�ادة ) الثامنة ( من 

الالئحة.
   ب- وج�ود مانع حي�ول دون ترصف مالك األرض فيه�ا، برشط أال يكون 

املكلف متسببًا أو مشاركًا يف قيام املانع.
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   ج- وج�ود عائق حيول دون ص�دور الرتاخيص واملوافقات الالزمة لتطوير 
األرض أو بنائها، برشط أال يكون املكلف متسببًا أو مشاركًا يف قيام العائق.

  د- إنجاز تطوير األرض أو بنائها خالل سنة من تاريخ صدور القرار.
 2. إذا توق�ف تطبيق الرس�م عى جزء م�ن األرض، فيطبق عى اجلزء املتبقي 
منه�ا متى ما كان ذلك اجل�زء يدخل ضمن الفئة اخلاضعة لتطبيق الرس�م وكان 

بإمكان املكلف الترصف فيه.

المادة العاشرة:

تتخذ الوزارة اإلجراءات الالزمة لضامن تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب 
من دفعه، ومنها:

1- توحيد معايري التطبيق والتقييم يف مجيع املناطق واملدن والفئات املستهدفة.
2- وضع اآلليات الالزمة للتحقق من صحة البيانات املقدمة عن األرض أو 

املكلف، وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
3- اعتبار مجيع املخاطبات والقرارات والبالغات املوجهة إىل املكلف منتجة 

آلثارها بمجرد تبليغها إىل أي من العناوين التي حددها.
4- التنس�يق م�ع اجله�ات املعنية لض�امن عدم اس�تغالل تغيري اس�تخدامات 

األرض - بعد صدور اإلعالن الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم.
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الفصل الرابع

التواصل مع المكلفين

المادة الحادية عشرة:

1- يرف�ق باإلعالن خمط�ط يبني النطاق اجلغرايف املحدد لألرايض املس�تهدفة 
بتطبيق الرسم.

2- ين�رش اإلعالن يف صحيفتني من الصحف اليومية، ويف املوقع االلكرتوين 
للوزارة.

المادة الثانية عشرة:

1- حتدد الوزارة الوثائق والبيانات املطلوب من املكلف تقديمها.
2- جي�ب أن يتضم�ن تبلي�غ املكلف بالق�رار اخلاص بأرض�ه - كحد أدنى - 

البيانات اآلتية:
أ. اسم املكلف ورقم سجله املدين أو سجله التجاري.

ب. رقم وثيقة إثبات ملكية األرض.
ج. موقع األرض.

د.املستند النظامي للقرار.
ه�. مقدار الرسم املستحق.

و. موعد تسديد الرسم.
ز. وسيلة تسديد الرسم.

ح. ما يرتتب عى عدم تسديد الرسم أو تأخري تسديده.
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ط. حق املكلف يف التظلم من القرار بحسب اإلجراءات النظامية.

المادة الثالثة عشرة:

1- جيب أن تكون مجيع املخاطبات واإلشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.
2- جيب أن يشتمل عنوان  التواصل الذي حيدده املكلف عى أرقام االتصال 

اهلاتفي، وعنوانه الوطني.

الفصل الخامس

تحصيل الرسوم

المادة الرابعة عشرة:

1- املكل�ف ه�و امللزم بس�داد الرس�م وأي غرامة ترتتب ع�ى خمالفة أحكام 
النظام أو الالئحة.

2- ال يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة يف تطبيق أي غرامة 
ناجتة عن ختلف املكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق املطلوبة نظامًا.

3- عى املكلف سداد قيمة الرسم خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ القرار.
4- إذا أكمل املكلف تطوير األرض أو بنائها خالل فرتة السنة -  املشار إليها 
يف الفق�رة الفرعي�ة )د( م�ن الفقرة )1( من املادة )التاس�عة( م�ن الالئحة - بعد 

سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة.
5- ال يؤث�ر ع�دم س�داد الرس�م يف ح�ق املكل�ف بالت�رصف يف األرض أو 

تطويرها.
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المادة الخامسة عشرة:

1- يبلغ املكلف بمقدار الرس�م املس�تحق عليه، أو بأي غرامة قد ترتتب عى 
خمالفته للنظام أو الالئحة، وذلك وفقَا  آلليات التبليغ املحددة يف الالئحة.

2- حتّص�ل الرس�ومات املس�تحقة، وأي غرام�ة مرتتبة عى خمالف�ة النظام أو 
الالئح�ة وف�ق إجراءات التحصي�ل املحددة يف نظ�ام إي�رادات الدولة والئحته 

التنفيذية.
3- تت�وىل الوزارة حتصيل الرس�وم املس�تحقة، وأي غرام�ة مرتتبة عى خمالفة 
النظام أو الالئحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، وهلا أن تستعني لتحقيق هذا 

الغرض بالقطاع اخلاص.
4- حت�دد ال�وزارة أوج�ه ال�رصف - من احلس�اب اخل�اص بمبالغ الرس�وم 
والغرامات املحصلة - عى مرشوعات اإلس�كان، وإيصال املرافق العامة إليها، 

وتوفري اخلدمات العامة فيها.

المادة السادسة عشرة:

إذا كان�ت األرض اخلاضع�ة لتطبيق الرس�م يملكها أكثر من ش�خص س�واًء 
من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، فيكون كال منهم ملزمًا بس�داد جزء من 

الرسم بقدر حصته من ملكية األرض.
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 الفصل السادس

أحكام عامة

المادة السابعة عشرة:

تعمل الوزارة عى التنس�يق املس�تمر مع اجلهات ذات العالقة يف س�بيل تنفيذ 
أح�كام النظ�ام والالئح�ة، بام يضم�ن حتقيق األه�داف من تطبيق الرس�وم عى 

األرايض البيضاء.

المادة الثامنة عشرة:

يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام الالئحة. 


