نظام رسوم األراضي البيضاء

المادة األولى:
يقصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة  -أينمــا وردت فــي هــذا النظــام  -المعانــي المبينــة
أمــام كل منهــا ،مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك:
الوزير :وزير اإلسكان.
الوزارة :وزارة اإلسكان.
النظام :نظام رسوم األراضي البيضاء.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
األراضــي البيضــاء :كل أرض فضــاء مخصصــة لالســتخدام الســكني ،أو الســكني التجــاري؛
داخــل حــدود النطــاق العمرانــي.
حــدود النطــاق العمرانــي :الخطــوط المبينــة بخرائــط وثائــق النطــاق العمرانــي التــي
توضــح مراحــل التنميــة العمرانيــة المختلفــة ،وحــد حمايــة التنمية ،وتمثــل الحــدود المالئمة
لتوطيــن األنشــطة الحضريــة ،واســتيعاب النمــو العمرانــي خــال فتــرة زمنيــة محــددة.
المرافــق العامــة :شــبكات الطــرق والميــاه والكهربــاء والهاتــف والصــرف الصحــي
وتصريــف الســيول.
الخدمــات العامــة :الخدمــات الدينيــة والتعليميــة والصحيــة واألمنيــة ونحوهــا؛ التــي ال
تشــملها النســبة النظاميــة للتخطيــط.

المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى اآلتي:
 -١زيادة المعروض من األراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
 -٢توفير األراضي السكنية بأسعار مناسبة.
 -٣حماية المنافسة العادلة ،ومكافحة الممارسات االحتكارية.
المادة الثالثة:
يفــرض رســم ســنوي علــى األراضــي البيضــاء ،المملوكــة لشــخص أو أكثــر مــن ذوي الصفــة
الطبيعيــة أو الصفــة االعتباريــة غيــر الحكوميــة ،بنســبة ( )٪٢٫٥مــن قيمــة األرض ،وتحــدد
الالئحــة معاييــر تقديــر قيمــة األرض والجهــة التــي تتولــى ذلــك ،علــى أن تشــمل المعاييــر
موقــع األرض ،واســتخداماتها ،ونظــم البنــاء ،ومعامــل توافــر الخدمــات العامــة فيهــا
ووصــول المرافــق العامــة إليهــا.
المادة الرابعة:
تحدد الالئحة ما يأتي:
 -١البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
 -٢معايير تحديد األراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
 -٣المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
 -٤الضوابط الالزمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ،ومنع التهرب من دفعه.
 -٥آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة لألراضي ووصول المرافق العامة إليها.
 -٦معاييــر تحديــد العوائــق التــي تحــول دون صــدور التراخيــص والموافقــات الالزمــة لتطويــر
األرض أو بنائهــا ،والتــي يعتــد بهــا فــي تقريــر عــدم تطبيــق الرســم عليهــا.
 -٧قواعد واجراءات تحصيل الرسم ،وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
 -٨آليات تبليغ مالك األرض بالقرارات الصادرة في حقه.

المادة الخامسة:
 -١علــى مــاك األراضــي التــي يعلــن عــن اعتبارها ضمــن األراضــي الخاضعــة للرســم؛ التقدم
إلــى الــوزارة بالوثائــق والبيانــات المتعلقــة بأراضيهــم ،وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز (ســتة)
أشــهر مــن تاريــخ اإلعــان.
 -٢يبلــغ مالــك األرض بالقــرار الصــادر بخضــوع األرض التــي يملكهــا لتطبيــق للرســم ،ومقــدار
الرســم المســتحق عليــه ،وفقـًا آلليــات التبليــغ المحــددة فــي الالئحــة.
المادة السادسة:
يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام النظــام والالئحــة بغرامــة ماليــة ال تزيــد علــى مقــدار الرســم
المســتحق علــى أرضــه ،وال يخــل ذلــك بإلزامــه بســداد الرســم المســتحق.
المادة السابعة:
تكــون بقــرار مــن الوزيــر لجنــة أو أكثــر مــن ثالثــة أعضــاء  -علــى األقــل  -علــى أن يكــون مــن
بينهــم مستشــار نظامــي ومختــص فــي الجانــب الفنــي؛ للنظــر فــي مخالفــات أحــكام
النظــام والالئحــة ،وتطبيــق العقوبــات ،واالعتراضــات التــي تقــدم مــن ذوي الشــأن ،وإصدار
القــرارات الالزمــة ،ويجــوز التظلــم مــن قراراتهــا أمــام المحكمــة اإلداريــة المختصــة .وتصــدر
قواعــد عمــل اللجنــة وإجراءاتهــا بقــرار مــن الوزيــر.
المادة الثامنة:
لمالــك األرض حــق االعتــراض علــى القــرارات الصــادرة بإخضــاع أرضــه لتطبيــق للرســم ،أو
بتقديــر قيمــة األرض وتحديــد الرســم ،ويقــدم االعتــراض كتابــة إلــى اللجنــة المنصــوص
عليهــا فــي المــادة (الســابعة) مــن النظــام خــال ســتين يوم ـًا مــن تاريــخ إبالغــه بالقــرار،
وعلــى اللجنــة أن تبــت فــي هــذا االعتــراض خــال ســتين يومــًا مــن تاريــخ تقديمــه إليهــا،
ويعــد مضــي ســتين يومــًا دون البــت فــي االعتــراض بمثابــة صــدور قــرار برفضــه.

المادة التاسعة:
تتولى الوزارة  -بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة  -تطبيق أحكام النظام والالئحة.
المادة العاشرة:
تتولــى الــوزارة  -بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة  -إنشــاء قاعــدة بيانــات تتضمــن
المعلومــات المتعلقــة بتطبيــق الرســم .وللجهــات المعنيــة صالحيــة االطــاع علــى قاعــدة
البيانــات ألغــراض تطبيــق الرســم ،وتحصيلــه.
المادة الحادية عشرة:
تــودع مبالــغ الرســوم والغرامــات المســتحصلة فــي حســاب خــاص لــدى مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي ،يخصــص للصــرف علــى مشــروعات اإلســكان ،وإيصــال المرافــق العامــة
إليهــا وتوفيــر الخدمــات العامــة فيهــا.
المادة الثانية عشرة:
تقــوم الــوزارة  -بالتنســيق مــع وزارة الثقافــة واإلعــام وغيرهــا مــن الجهــات ذات العالقــة
 باتخــاذ مــا يلــزم للتوعيــة بأحــكام النظــام والالئحــة.المادة الثالثة عشرة:
تعــد الــوزارة  -بالتنســيق مــع وزارات( :العــدل ،والماليــة ،والشــؤون البلديــة والقرويــة
،واالقتصــاد والتخطيــط ،والتجــارة والصناعــة)  -الالئحــة ،وتصــدر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء
خــال مائــة وثمانيــن يوم ـًا مــن تاريــخ صــدور النظــام.
المادة الرابعة عشرة:
يكلــف مجلــس الــوزراء مــن يــراه بمراجعــة نتائــج البرنامــج الزمنــي لتطبيــق الرســم ،واقتــراح
مــا يــراه مناســبًا فــي شــأنها ،ورفــع تقريــر ســنوي بذلــك للمجلــس.
المادة الخامسة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

