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مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 107 /2010 

بتعديل بع�ض الأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�ستاأجرى 

امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�سة بها 

ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 89/6 

�سلطان عمان .  نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 89/6 فـى �ساأن تنظيم العالقة بني مالك وم�ستاأجرى امل�ساكن 

واملحال التجارية وال�سناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�سة بها ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2008/72 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم ال�سلطانى رقم 89/6 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولــــــى : جتـرى التعديــالت املرافقــة على بع�ض الأحكــام املنظمـة للعالقـة بيـن 

مــالك وم�ستاأجــرى امل�ساكـــن واملحــال التجاريــة وال�سناعيـــة وت�سجيــل 

عقـود الإيجــار اخلا�سـة بها ال�سـادرة باملر�سـوم ال�سلطانــى رقـــم 89/6 

امل�سار اإليه .

املــادة الثـانيـــة : ي�ستبــدل بنــ�ض املــادة الثالثــة مـن املر�ســوم ال�سلطانـــى رقــم 2008/72 

امل�سار اإليه الن�ض الآتى  :
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" يجــرى جملــ�ض الــــوزراء التعديــالت الالزمــة على الأحكــام املرافقـــة 

فـى  التوازن  يحقق  مبا  اإليه  امل�سار   89/6 رقم  ال�سلطانى  للمر�سوم 

اأطرافهـــا ويتفـــق والظــروف واملتغيــــرات  العالقـــــة الإيجاريـــة بيــــن 

لت�سجيــع  املنا�سبـــة  التدابيــــر  اتخــــاذ  املجلــ�ض  وعلــى   . القت�ساديــة 

من  خا�سة   - املواطنني  ح�سول  تي�سيـر  بغر�ض  العقارى  ال�ستثمار 

ذوى الدخلني املتو�سط واملحدود - على ال�سكن املالئم ".

املــادة الثـالثـــة : يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ  

العمل باأحكام املر�سوم ال�سلطانى رقم 2008/72 .

�سـدر فى :  10 من ذى القعدة �سنة 1431هـ

املـوافـــق :  19 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2010م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض الأحكام املنظمة للعالقة 

بني مالك وم�ستاأجرى امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية 

وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�سة بها

 " د 
 " " ، 7 بنـد  اأ   " 7 بنــد  6 مكــررا ،  اأولــى ،  6 فقـرة  اأول : ي�ستبـــدل بن�ســـو�ض املــــواد ) 

فقرة اأخيـرة ، 12 بند " ب " ، 15 ( من الأحكام امل�سار اإليها النــ�سو�ض الآتية : 

ال�سكنـيـة  املحـــال  اأجــرة  زيـادة  للـموؤجــر  يجـــوز  "ل   :  ) اأوىل  فقرة   6  ( املادة 

بدء عقد  تاريخ  �سنوات من  بعد م�سى ثالث  اإل  وال�سناعية وغريها  والتجارية 

الإيجار اأو من تاريخ اآخر زيادة متعاقد عليها ، اإل اإذا اتفق على خالف ذلك ".

املـــــادة ) 6 مكــــــررا ( : "ل يجــــوز للموؤجــــــــر اأن يطلــب من امل�ستاأجــر اإخـــالء 

اإذا كان املحل  املحل املوؤجر قبل م�سى ثالث �سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار 

اأو مهنى   لغر�ض جتارى  كان موؤجرا  اإذا  �سنوات  ، وخم�ض  �سكنى  لغر�ض  موؤجــرا 

اأو �سناعى ، ما مل يتفق على خالف ذلك . فاإذا رغب املوؤجر - بعد انق�ساء املدة - 

العقد  انتهاء مدة  قبل  بذلك  امل�ستاأجر  اإخطار  عليه  كان  العقد  فى عدم جتديد 

بثالثـة اأ�سهر على الأقل " .

املـادة ) 7 بنــد " اأ " ( : اإذا لـم يدفــــــع امل�ستاأجـــر الأجـرة املتفـــــق عليهـــــا وفــــق 

يحكم  ول   ، ا�ستحقاقها  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  العقد  �سروط 

بالإخالء اإذا قام امل�ستاأجر قبل الف�سل فى  النزاع باأداء الأجرة امل�ستحقة مع كافة 

ما حتمله املوؤجر من م�سروفات التقا�سى .

تق�سى   مقبول  عذر  دون  ثانية  ملرة  الأجرة  �سداد  فى  امل�ستاأجر  تاأخر  تكرر  فاإذا 

املحكمة بالإخالء " .
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" وي�سرى حكم هذا البند على املحال  " فقرة اأخرية ( :  د   " 7 بند  املادة ) 

املوؤجرة لالأغرا�ض التجارية وال�سناعية واملهنية اإذا احتاج املوؤجر اإىل �سغل املحل 

املوؤجر بنف�سه اأو بزوجه اأو باأحد اأقاربه من الدرجة الأوىل " .

الكهرباء  ا�ستهالك  قيمة  ب�سداد  امل�ستاأجر  يلتزم   :  )  " ب   " بند   12  ( املادة 

واملــاء والهاتف وال�سرف ال�سحى ، واأية ر�سوم اأخرى يلتزم باأدائها قانونا ، وذلك 

املوؤجــر  اإىل  اإعــادة ت�سليمــه  املوؤجـــر وحتى تاريخ  اعتبارا من تاريخ ت�سلمـه املحـــل 

ما مل يتفق على خـالف ذلك " .

اأكرث  اأو  دائرة  حمكمة  كل  فى     - احلاجة  عند    - تن�ساأ   "  :  )  15  ( املـــــادة 

املحل  يقع  التى  باملحكمة  الإيجارية  العالقــة  عن  النا�سئــة  املنازعــات  فـى  للنظر 

املوؤجر فى  نطاق اخت�سا�سها .

وفـى جميــع الأحــوال يكــون احلكــــم ال�ســـادر فـى �ســــاأن هــذه الدعـــاوى م�سمــــول 

بالنفاذ املعجل ".

ثانيا : ي�ساف اإىل التعريفات الواردة باملادة ) 1 ( مكررا من الأحكام امل�سار اإليها تعريف  

على  وذلك   " الإيجار  عقد   " عبارة  تعريف  عقب   " الإيجار  عقد  بدء   " لعبارة 

النحو الآتى :

املوؤجر  بني  الإيجارية  العالقة  به  تفتتح  الذى  التاريخ   : الإيجار  عقد  بدء   "

الدورى   التجديد  مبوجب  ل  ابتداء  بينهما  املبـرم  العقد  مبوجب  وامل�ستاأجر 

الذى يتم ت�سجيله لدى البلديـة " .


