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وزارة الإ�سكـــــــان
قــرار وزاري
رقـم 2013/104
بتحديــد ر�ســـوم تغييـــر
ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية �إىل ا�ستخدامات �أخرى
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و�إلــى الق ــرار الـ ــوزاري رقم  99/15بتحديــد �أ�سعــار متليــك وقيــم ت�أجي ــر ور�س ــوم ت�سجي ــل
الأرا�ضي احلكومية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2000/21بتحديد ر�سوم تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي ،
و�إىل القـ ـ ــرار الـ ـ ــوزاري رقم  2006/5بتحدي ـ ــد ر�س ــوم تغيي ــر ا�ستعم ــال الأرا�ض ــي الزراعي ــة
وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
و�إىل قرار جملــ�س الوزراء ال�صادر فـي جل�ستــه رقم  2012/21بتاريــخ  11رم�ضان 1433هـ
املواف ـ ـ ــق  31يولي ـ ـ ــو 2012م ب�شـ ـ ـ ـ�أن حتدي ــد ر�س ــوم تغيي ــر ا�ستخـ ـ ــدام الأرا�ضـ ـ ــي الزراعي ـ ـ ــة
�إىل اال�ستخدامات الأخرى ،
و�إلــى موافق ــة وزارة املاليـ ــة مبوجب كتابهـ ــا رق ــم مالي ــة  -ت (  / ) 7176م.ت.د2013/3/6/
بتاريخ 2013/7/1م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم تغيري ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية �إىل ا�ستخدامات �أخرى فـي جميع حمافظات
ال�سلطنة بـ ( 500بي�سة ) خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .
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املــادة الثانيــــة
حتـدد ر�سـوم �إقامـة وحدة �سكنيــة �إ�ضافيــة فـي الأرا�ضي الزراعيــة �أو ف�صل املنازل القائمة
الإ�ضافية عن الأرا�ضي الزراعية فـي جميع حمافظات ال�سلطنة بـ ( 100بي�سة) مائة بي�سة
للمرت املربع .
املــادة الثالثــــة
ال حت�صل ر�سوم عن �إقامة وحدة �سكنية فـي الأرا�ضي الزراعية لأول مرة �أو تعديل القائم
منها �أو ف�صل املنزل القائم لأول مرة عن الأر�ض الزراعية �أو �إقامة من�ش�آت خدمية للمزرعة .
املــادة الرابعــــة
ال حت�صـل ر�سوم على طلبات تغيري ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية التي �سبق لوزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية حت�صيل ر�سوم عنها وفقا لل�ضوابط ال�سارية وقت ال�سداد .
املــادة اخلام�ســــة
يتم حت�صيل الر�سوم امل�شار �إليها فـي هذا القرار من قبل وزارة الإ�سكان .
املــادة ال�ساد�ســــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  13 :من ذي القعدة 1434هـ
املوافــــــــق  19 :من �سبتمبــــــر 2013م

�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

