
نظام رسوم األراضي البيضاء

المادة األولى: 
ــة  ــي المبين ــام - المعان ــذا النظ ــي ه ــا وردت ف ــة - أينم ــارات اآلتي ــات والعب ــد بالكلم يقص

ــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك:  أمــام كل منهــا، مــا ل
الوزير: وزير اإلسكان. 

الوزارة: وزارة اإلسكان. 
النظام: نظام رسوم األراضي البيضاء. 

الائحة: الائحة التنفيذية للنظام. 
األراضــي البيضــاء: كل أرض فضــاء مخصصــة لاســتخدام الســكني، أو الســكني التجــاري؛ 

داخــل حــدود النطــاق العمرانــي. 
ــي  ــي الت ــاق العمران ــق النط ــط وثائ ــة بخرائ ــوط المبين ــي: الخط ــاق العمران ــدود النط ح
توضــح مراحــل التنميــة العمرانيــة المختلفــة، وحــد حمايــة التنمية، وتمثــل الحــدود المائمة 

لتوطيــن األنشــطة الحضريــة، واســتيعاب النمــو العمرانــي خــال فتــرة زمنيــة محــددة. 
المرافــق العامــة: شــبكات الطــرق والميــاه والكهربــاء والهاتــف والصــرف الصحــي 

الســيول.  وتصريــف 
ــي ال  ــا؛ الت ــة ونحوه ــة واألمني ــة والصحي ــة والتعليمي ــات الديني ــة: الخدم ــات العام الخدم

ــط.  ــة للتخطي ــبة النظامي ــملها النس تش



المادة الثانية: 
يهدف هذا النظام إلى اآلتي: 

١- زيادة المعروض من األراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 
٢- توفير األراضي السكنية بأسعار مناسبة. 

٣- حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات االحتكارية. 

المادة الثالثة: 
يفــرض رســم ســنوي علــى األراضــي البيضــاء، المملوكــة لشــخص أو أكثــر مــن ذوي الصفــة 
ــدد  ــة األرض، وتح ــن قيم ــبة )٢٫٥٪( م ــة، بنس ــر الحكومي ــة غي ــة االعتباري ــة أو الصف الطبيعي
الائحــة 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 الائحة ما يأتي: 

١- البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي. 
٢- معايير تحديد األراضي التي تخضع لتطبيق الرسم. 
٣- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم. 

٤- الضوابط الازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه. 
٥- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة لألراضي ووصول المرافق العامة إليها. 

٦- معاييــر تحديــد العوائــق التــي تحــول دون صــدور التراخيــص والموافقــات الازمــة لتطويــر 
األرض أو بنائهــا، والتــي يعتــد بهــا فــي تقريــر عــدم تطبيــق الرســم عليهــا. 

٧- قواعد واجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله. 
٨- آليات تبليغ مالك األرض بالقرارات الصادرة في حقه.

 



المادة الخامسة: 
١- علــى 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. 
٢- يبلــغ مالــك األرض بالقــرار الصــادر بخضــوع األرض التــي يملكهــا لتطبيــق للرســم، ومقــدار 

الرســم المســتحق عليــه، وفقــًا آلليــات التبليــغ المحــددة فــي الائحــة. 

المادة السادسة: 
يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام النظــام والائحــة 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 ثاثــة أعضــاء - علــى األقــل - علــى أن يكــون مــن 
ــكام  ــات أح ــي مخالف ــر ف ــي؛ للنظ ــب الفن ــي الجان ــص ف ــي ومخت ــار نظام ــم مستش بينه
النظــام والائحــة، وتطبيــق العقوبــات، واالعتراضــات التــي تقــدم مــن ذوي الشــأن، وإصدار 
القــرارات الازمــة، ويجــوز التظلــم مــن قراراتهــا أمــام المحكمــة اإلداريــة المختصــة. وتصــدر 

قواعــد عمــل اللجنــة وإجراءاتهــا بقــرار مــن الوزيــر. 

المادة الثامنة: 
ــراض علــى القــرارات الصــادرة بإخضــاع أرضــه لتطبيــق للرســم، أو  لمالــك األرض حــق االعت
ــوص  ــة المنص ــى اللجن ــة إل ــراض كتاب ــدم االعت ــم، ويق ــد الرس ــة األرض وتحدي ــر قيم بتقدي
ــخ إباغــه بالقــرار،  عليهــا فــي المــادة )الســابعة( مــن النظــام خــال ســتين يومــًا مــن تاري
ــخ تقديمــه إليهــا،  ــراض خــال ســتين يومــًا مــن تاري ــة أن تبــت فــي هــذا االعت وعلــى اللجن

ــه.  ــرار برفض ــدور ق ــة ص ــراض بمثاب ــي االعت ــت ف ــًا دون الب ــتين يوم ــي س ــد مض ويع



المادة التاسعة: 
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة - تطبيق أحكام النظام والائحة. 

المادة العاشرة: 
ــن  ــات تتضم ــدة بيان ــاء قاع ــة - إنش ــات ذات العاق ــع الجه ــيق م ــوزارة - بالتنس ــى ال تتول
المعلومــات المتعلقــة بتطبيــق الرســم. وللجهــات المعنيــة صاحيــة االطــاع علــى قاعــدة 

ــه.  ــم، وتحصيل ــق الرس ــراض تطبي ــات ألغ البيان

المادة الحادية عشرة: 
ــدى مؤسســة النقــد  ــغ الرســوم والغرامــات المســتحصلة فــي حســاب خــاص ل ــودع مبال ت
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 العاقــة 

- باتخــاذ مــا يلــزم للتوعيــة بأحــكام النظــام والائحــة. 

المادة الثالثة عشرة: 
تعــد الــوزارة - بالتنســيق مــع وزارات: )العــدل، والماليــة، والشــؤون البلديــة والقرويــة 
،واالقتصــاد والتخطيــط، والتجــارة والصناعــة( - الائحــة، وتصــدر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء 

ــخ صــدور النظــام.  ــة وثمانيــن يومــًا مــن تاري خــال مائ

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.


