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وزارة الإ�سكـــــــان

قــرار وزاري

رقـم 2013/104 

بتحديــد ر�ســـوم تغييـــر 

��ستخد�م �لأر��سي �لزر�عية �إىل ��ستخد�مات �أخرى

ا�ستنادا اإىل قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 ،

واإىل نظام ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/81 ،

واإىل نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 ،

واإلــى القـــرار الــــوزاري رقم 99/15 بتحديــد اأ�سعــار متليــك وقيــم تاأجيـــر ور�ســـوم ت�سجيـــل 

الأرا�سي احلكومية ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2000/21 بتحديد ر�سوم تغيري ا�ستعمال الأرا�سي ، 

واإىل القــــــرار الــــــوزاري رقم 2006/5 بتحديـــــد ر�ســـوم تغييـــر ا�ستعمـــال الأرا�ســـي الزراعيـــة 

وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 ،

واإىل قرار جملــ�س الوزراء ال�سادر فـي جل�ستــه رقم 2012/21 بتاريــخ 11 رم�سان 1433هـ 

املوافـــــــق 31 يوليـــــــو 2012م ب�ســـــــاأن حتديـــد ر�ســـوم تغييـــر ا�ستخــــــدام الأرا�ســــــي الزراعيـــــــة 

اإىل ال�ستخدامات الأخرى ،

واإلــى موافقـــة وزارة املاليــــة مبوجب كتابهــــا رقـــم ماليـــة - ت ) 7176 ( / م.ت.د/2013/3/6 

بتاريخ 2013/7/1م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقـــرر

�ملــادة �لأولـــــى   

حتدد ر�سوم تغيري ا�ستخدام الأرا�سي الزراعية اإىل ا�ستخدامات اأخرى فـي جميع حمافظات 

ال�سلطنة بـ )500 بي�سة ( خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .
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�ملــادة �لثانيــــة

حتـدد ر�سـوم اإقامـة وحدة �سكنيــة اإ�سافيــة فـي الأرا�سي الزراعيــة اأو ف�سل املنازل القائمة 

الإ�سافية عن الأرا�سي الزراعية فـي جميع حمافظات ال�سلطنة بـ )100 بي�سة( مائة بي�سة 

للمرت املربع .

�ملــادة �لثالثــــة

ل حت�سل ر�سوم عن اإقامة وحدة �سكنية فـي الأرا�سي الزراعية لأول مرة اأو تعديل القائم 

منها اأو ف�سل املنزل القائم لأول مرة عن الأر�س الزراعية اأو اإقامة من�ساآت خدمية للمزرعة .

�ملــادة �لر�بعــــة

ل حت�سـل ر�سوم على طلبات تغيري ا�ستخدام الأرا�سي الزراعية التي �سبق لوزارة الزراعة 

والرثوة ال�سمكية حت�سيل ر�سوم عنها وفقا لل�سوابط ال�سارية وقت ال�سداد .

�ملــادة �خلام�ســــة

يتم حت�سيل الر�سوم امل�سار اإليها فـي هذا القرار من قبل وزارة الإ�سكان .

�ملــادة �ل�ساد�ســــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�س مع اأحكامه .

�ملــادة �ل�سابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�ســـدر فـي : 13 من ذي �لقعدة 1434هـ

�ملو�فــــــــق : 19 من �سبتمبــــــر 2013م

�سيف بن حممد بن �سيف �ل�سبيبي 
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