مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/ 107
بتعديل بع�ض الأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�ست�أجرى
امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 89/6
		
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  89/6فـى �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجرى امل�ساكن
واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  2008/72بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم ال�سلطانى رقم ، 89/6
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولــــــى  :جتـرى التعديــالت املرافقــة على بع�ض الأحكــام املنظمـة للعالقـة بيـن
مــالك وم�ست�أجــرى امل�ساك ــن واملحــال التجاريــة وال�صناعي ــة وت�سجيــل
عقـود الإيجــار اخلا�صـة بها ال�صـادرة باملر�سـوم ال�سلطانــى رق ــم 89/6
امل�شار �إليه .
املــادة الثـانيـــة  :ي�ستبــدل بنــ�ص املــادة الثالثــة مـن املر�ســوم ال�سلطان ــى رقــم 2008/72
امل�شار �إليه الن�ص الآتى :
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" يجــرى جملــ�س الـ ــوزراء التعديــالت الالزمــة على الأحكــام املرافق ــة
للمر�سوم ال�سلطانى رقم  89/6امل�شار �إليه مبا يحقق التوازن فـى
العالق ـ ــة الإيجاري ــة بيـ ــن �أطرافه ــا ويتف ــق والظــروف واملتغيـ ــرات
االقت�صاديــة  .وعلــى املجلــ�س اتخـ ــاذ التدابيـ ــر املنا�سب ــة لت�شجيــع
اال�ستثمار العقارى بغر�ض تي�سيـر ح�صول املواطنني  -خا�صة من
ذوى الدخلني املتو�سط واملحدود  -على ال�سكن املالئم ".
املــادة الثـالثـــة  :يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ
العمل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطانى رقم . 2008/72
�صـدر فى  10 :من ذى القعدة �سنة 1431هـ
املـوافـــق  19 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2010م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()922

-2-

تعديالت على بع�ض الأحكام املنظمة للعالقة
بني مالك وم�ست�أجرى امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية
وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها
�أوال  :ي�ستب ــدل بن�ص ــو�ص املـ ــواد (  6فقـرة �أولــى  6 ،مكــررا  7 ،بنــد " �أ "  7 ،بنـد " د "
فقرة �أخيـرة  12 ،بند " ب "  ) 15 ،من الأحكام امل�شار �إليها النــ�صو�ص الآتية :
املادة (  6فقرة �أوىل ) " :ال يج ــوز للـم�ؤجــر زيـادة �أجــرة املح ــال ال�سكنـيـة
والتجارية وال�صناعية وغريها �إال بعد م�ضى ثالث �سنوات من تاريخ بدء عقد
الإيجار �أو من تاريخ �آخر زيادة متعاقد عليها � ،إال �إذا اتفق على خالف ذلك ".
املـــــادة (  6مكــــــررا ) " :ال يجـ ــوز للم�ؤجـ ـ ـ ــر �أن يطلــب من امل�ست�أجــر �إخ ــالء
املحل امل�ؤجر قبل م�ضى ثالث �سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار �إذا كان املحل
م�ؤجــرا لغر�ض �سكنى  ،وخم�س �سنوات �إذا كان م�ؤجرا لغر�ض جتارى �أو مهنى
�أو �صناعى  ،ما مل يتفق على خالف ذلك  .ف�إذا رغب امل�ؤجر  -بعد انق�ضاء املدة -
فى عدم جتديد العقد كان عليه �إخطار امل�ست�أجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد
بثالثـة �أ�شهر على الأقل " .

املـادة (  7بنــد " �أ " ) � :إذا لـم يدفـ ـ ــع امل�ست�أج ــر الأجـرة املتف ـ ــق عليه ـ ــا وفـ ــق

�شروط العقد خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ا�ستحقاقها  ،وال يحكم
بالإخالء �إذا قام امل�ست�أجر قبل الف�صل فى النزاع ب�أداء الأجرة امل�ستحقة مع كافة
ما حتمله امل�ؤجر من م�صروفات التقا�ضى .
ف�إذا تكرر ت�أخر امل�ست�أجر فى �سداد الأجرة ملرة ثانية دون عذر مقبول تق�ضى
املحكمة بالإخالء " .
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املادة (  7بند " د " فقرة �أخرية )  " :وي�سرى حكم هذا البند على املحال
امل�ؤجرة للأغرا�ض التجارية وال�صناعية واملهنية �إذا احتاج امل�ؤجر �إىل �شغل املحل
امل�ؤجر بنف�سه �أو بزوجه �أو ب�أحد �أقاربه من الدرجة الأوىل " .

املادة (  12بند " ب " )  :يلتزم امل�ست�أجر ب�سداد قيمة ا�ستهالك الكهرباء
واملــاء والهاتف وال�صرف ال�صحى  ،و�أية ر�سوم �أخرى يلتزم ب�أدائها قانونا  ،وذلك
اعتبارا من تاريخ ت�سلمـه املح ــل امل�ؤج ــر وحتى تاريخ �إعــادة ت�سليمــه �إىل امل�ؤجــر
ما مل يتفق على خـالف ذلك " .

املـــــادة (  " : ) 15تن�ش�أ  -عند احلاجة  -فى كل حمكمة دائرة �أو �أكرث

للنظر فـى املنازعــات النا�شئــة عن العالقــة الإيجارية باملحكمة التى يقع املحل
امل�ؤجر فى نطاق اخت�صا�صها .
وفـى جميــع الأحــوال يكــون احلكـ ــم ال�ص ــادر فـى �ش ـ ـ�أن هــذه الدع ــاوى م�شمـ ــوال
بالنفاذ املعجل ".
ثانيا  :ي�ضاف �إىل التعريفات الواردة باملادة (  ) 1مكررا من الأحكام امل�شار �إليها تعريف
لعبارة " بدء عقد الإيجار " عقب تعريف عبارة " عقد الإيجار " وذلك على
النحو الآتى :
" بدء عقد الإيجار  :التاريخ الذى تفتتح به العالقة الإيجارية بني امل�ؤجر
وامل�ست�أجر مبوجب العقد املبـرم بينهما ابتداء ال مبوجب التجديد الدورى
الذى يتم ت�سجيله لدى البلديـة " .
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