مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 89/6
فـي �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن
واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها
		
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري
للدولة وتعديالته ،
وعلى القرارين ال�سلطانيني رقم  73/4ورقم  74/1بتنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجري
امل�ساكن واملحال التجارية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
فيما عدا ما ينظمه قانون خا�ص يعمل بالأحكام املرافقة فـي تنظيم العالقة بني مالك
وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها .
املــادة الثانيــــة
تخت�ص بالف�صل فـي املنازعات التي تن�ش�أ عن تطبيق �أحكام هذا املر�سوم جلان ت�شكل فـي
البلديات لهذا الغر�ض  .ويحدد قرار ت�شكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع �أمامها وقواعد
التظلم من القرارات التي ت�صدرها .
وتعترب القرارات النهائية ال�صادرة من اللجان امل�شار �إليها مبثابة �أحكام ق�ضائية واجبة
التنفيذ  ،وعلى �شرطة عمان ال�سلطانية املعاونة فـي �إجراءات التنفيذ .
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املــادة الثانيــــة مكررا
فـي حالة عدم تنفيذ القرارات ال�صادرة من اللجان امل�شار �إليها  ،يحال املخالف �إىل املحكمة
اجلزائية املخت�صة  ،ويعاقب بال�سجن ملدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر وغرامة ال جتاوز ثالثمائة
ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،مع �إلزامه جربيا بتنفيذ القرار .
املــادة الثالـثــــة
يلغى القراران ال�سلطانيان رقم  73/4ورقم  74/1امل�شار �إليهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من جمادى الأوىل �سنة 1409هـ
املـوافــــق  5 :من ينايـــــــــــــــــــــــر �سنة 1989م
قابو�س بن �سعيد
�سلطــــان عمـــــان

-2-

الأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن
واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها
املـــادة ( ) 1
ت�سري الأحكام التالية على كل عقد �إيجار يلتزم امل�ؤجر مبقت�ضاه �أن ميكن امل�ست�أجر من
االنتفاع بامل�ساكن �أو املحال التجارية �أو ال�صناعية ملدة معينة لقاء �أجر معلوم .
املـــادة (  )1مكررا
فـي تطبيق هذه الأحكام يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما
مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
البلدية املخت�صة :
البلدية التي يقع املحل امل�ؤجر فـي دائرة اخت�صا�صها .
امل�ؤجر :
مالك املحل امل�ؤجر �أو وكيله املخول قانونا ب�إبرام عقد الإيجار .
امل�ست�أجر :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي املنتفع باملحل امل�ؤجر لغر�ض �سكني �أو جتاري �أو مهني �أو �صناعي
�أو اخللف الذي ت�ؤول �إليه حقوق امل�ست�أجر وفقا لهذه الأحكام .
املحل امل�ؤجر :
امل�سكن �أو املحل التجاري �أو ال�صناعي �أو املهني وملحقاته امل�ؤجرة وفق هذه الأحكام .
الأجرة :
قيمة �أجرة املحل امل�ؤجر املن�صو�ص عليها فـي عقد الإيجار .
عقد الإيجار :
العقد املربم بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر وفقا للمادتني ( )2و ( )4من هذه الأحكام .
بدء عقد الإيجار :
التاريخ الذي تفتتح به العالقة الإيجارية بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر مبوجب العقد املربم
بينهما ابتداء ال مبوجب التجديد الدوري الذي يتم ت�سجيله لدى البلدية .
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املـــادة ( ) 2
يلتزم امل�ؤجر ب�أن يقوم بت�سجيل عقد الإيجار لدى البلدية املخت�صة طبقا للنموذج الذي
يعد لهذا الغر�ض  ،وذلك ما مل يتفق الطرفان على �أن يقوم امل�ست�أجر بذلك  ،وفـي جميع
الأحوال يكون للم�ست�أجر القيام بت�سجيل عقد الإيجار �إذا مل يقم امل�ؤجر بذلك خالل املدة
املن�صو�ص عليها فـي املادة رقم (. )4
املـــادة ( ) 3
يلتزم امل�ؤجر بدفع الر�سوم التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء �أو من يفو�ضه .
ويجوز للم�ست�أجر �سداد هذه الر�سوم خ�صما من الأجرة  .وذلك فـي الأحوال التي يقوم
فيها بت�سجيل عقد الإيجار .
املـــادة ( ) 4
يرتتب على عدم ت�سجيل عقد الإيجار و�سداد الر�سوم املقررة خالل �شهر من تاريخ �إبرامه
عدم جواز االعتداد بهذا العقد �أمام �أية جهة ر�سمية فـي ال�سلطنة  ،بالإ�ضافة �إىل دفع
غرامة مالية تعادل ثالثة �أ�ضعاف الر�سم املقرر حم�سوبا على �أ�سا�س الأجرة امل�ستحقة عن
مدة الت�أخري  ،ويجب اتخاذ �إجراءات ت�سجيل عقد الإيجار ودفع الر�سوم املقررة بعد ذلك .
املـــادة ( ) 5
ال يجوز للم�ست�أجر �أن يحول عقد الإيجار �إىل �أية جهة �أخرى  ،كما يحظر عليه �أن ي�ؤجر
املحل امل�ؤجر من الباطن �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من امل�ؤجر .
املـــادة (  )5مكررا
ملجل�س الوزراء � -إذا اقت�ضت ال�ضرورة  -ت�شكيل جلنة لتنظيم الإيجارات يحدد اخت�صا�صاتها
و�آلية عملها .
املـــادة ( ) 6
ال يجوز للم�ؤجر زيادة �أجرة املحال ال�سكنية والتجارية وال�صناعية وغريها �إال بعد م�ضي
ثالث �سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار �أو من تاريخ �آخر زيادة متعاقد عليها � ،إال �إذا اتفق
على خالف ذلك .
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وا�ستثناء من ن�ص الفقرة ال�سابقة  ،يجوز للم�ؤجر فـي �أي وقت زيادة الأجرة �إذا طلب
امل�ست�أجر �إجراء بع�ض التح�سينات �أو الإ�ضافات فـي املحل امل�ؤجر  ،وقام امل�ؤجر بتنفيذها ،
ويراعى �أن تتنا�سب زيادة الأجرة مع تكلفة التح�سينات والإ�ضافات التي مت تنفيذها .
املـــادة (  )6مكررا
ال يجوز للم�ؤجر �أن يطلب من امل�ست�أجر �إخالء املحل امل�ؤجر قبل م�ضي ثالث �سنوات من
تاريخ بدء عقد الإيجار �إذا كان املحل م�ؤجرا لغر�ض �سكني  ،وخم�س �سنوات �إذا كان م�ؤجرا
لغر�ض جتاري �أو مهني �أو �صناعي  ،ما مل يتفق على خالف ذلك  .ف�إذا رغب امل�ؤجر  -بعد
انق�ضاء املدة  -فـي عدم جتديد العقد كان عليه �إخطار امل�ست�أجر بذلك قبل انتهاء مدة
العقد بثالثة �أ�شهر على الأقل .
املـــادة (  )6مكررا () 1
ي�سري عقد الإيجار �إىل نهاية املدة املتفق عليها بني طرفيه ويتجدد تلقائيا خالل املدة
التي ال يجوز فيها للم�ؤجر طلب الإخالء  ،ما مل يخطر امل�ست�أجر امل�ؤجر كتابة برغبته فـي
�إخالء املحل امل�ؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثالثة �أ�شهر على الأقل .
املـــادة ( ) 7
ا�ستثنـ ــاء من ن ــ�ص امل ــادة ( 6مكررا) يجـ ــوز للم�ؤجــر  -قبل انتهــاء مدة العقــد � -أن يطلــب
من امل�ست�أجر �إخالء املحل امل�ؤجر فـي الأحوال التالية :
�أ �	-إذا مل يدفع امل�ست�أجر الأجرة املتفق عليها وفق �شروط العقد خالل خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ ا�ستحقاقهـ ــا  .وال يحك ـ ــم بالإخ ـ ـ ــالء �إذا قام امل�ست�أج ـ ـ ـ ــر قب ـ ـ ــل
الف�صل فـي النزاع ب�أداء الأجرة امل�ستحقة مع كافة ما حتمله امل�ؤجر من م�صروفات
التقا�ضي .
ف�إذا تكرر ت�أخر امل�ست�أجر فـي �سداد الأجرة ملرة ثانية دون عذر مقبول تق�ضي
املحكمة بالإخالء .
ب �	-إذا ا�ستعمل امل�ست�أجر املحل امل�ؤجر �أو �أذن با�ستعماله فـي غري الغر�ض الذي ا�ست�ؤجر
من �أجله �أو كان ا�ستعماله �ضارا باملحل امل�ؤجر �أو بال�صحة العامة �أو بطريقة مقلقة
للراحة �أو خمالفة للقوانني �أو منافية للآداب العامة .
ج �	-إذا �أجر امل�ست�أجر املحل امل�ؤجر �أو تنازل عنه للغري دون �إذن مكتوب من امل�ؤجر ،
وي�ستثنى من ذلك املحال التجارية واملهنية وال�صناعية فيجوز �أن يكون التنازل
عنها �شامال لعقد الإيجار .
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د � -إذا احتاج امل�ؤجر �إىل �شغل املحل امل�ؤجر لغر�ض �سكني بنف�سه �أو بزوجه �أو ب�أحد
�أقاربه من الدرجتني الأوىل والثانية ومل يكن لديه �أو لزوجه �أو لقريبه حمل �آخر
يفـي بذلك .
و�إذا تعددت حماله امل�ؤجرة  ،فله �أن يختار منها ما ي�شاء  ،على �أن مينح امل�ست�أجر
مهلة �ستة �أ�شهر على الأقل للإخالء .
ف�إذا مل ي�شغل امل�ؤجر املحل خالل ثالثة �أ�شهر بغري عذر مقبول �أو �شغله ملدة تقل
عن �سنة  ،جاز احلكم للم�ست�أجر ب�شغل املحل بذات الأجرة ال�سابقة .
وي�سري 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 .
هـ � -إذا قررت البلدية املخت�صة الرتخي�ص بهدم املحل امل�ؤجر �إذا �أ�صبح �آيال لل�سقوط
�أو بناء على طلب امل�ؤجر لإعادة بنائه .
وال يجوز طلب �إخالء املحل امل�ؤجر �إال بعد �صدور الرتخي�ص بالهدم �أو البناء ،
ومينح امل�ست�أجر مهلة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر للإخالء �إذا كان الهدم ب�سبب �أيلولة
املحل لل�سقوط  ،وملدة �ستة �أ�شهر �إذا كان الهدم لغر�ض �إعادة البناء  ،على �أن تبد�أ
املهلة من تاريخ �إخطار امل�ست�أجر ب�صدور الرتخي�ص .
املـــادة (  )7مكررا
�أ  -يلتزم الطرفان بعدم �إجراء �أية تعديالت فـي املحل امل�ؤجر �أو �إ�ضافة �أي بناء جديد ،
�أو �إجراء �أية حت�سينات طوال مدة �سريان عقد الإيجار � ،إال باتفاق كتابي بينهما ،
وبعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم لذلك من البلدية  ،وذلك فـي احلاالت التي
تقت�ضي الأنظمة املعمول بها احل�صول على ترخي�ص �أو �إباحة لإجراء الأعمال .
ب � -إذا قام امل�ست�أجر بعد موافقة امل�ؤجر بهذه الأعمال  ،ف�إن امل�ؤجر يلتزم ب�أن يرد �إىل
امل�ست�أجر عند الإخالء �أقل القيمتني :
ما �أنفقه فـي هذه الأعمال �أو ما زاد فـي قيمة املحل امل�ؤجر  ،وذلك ما مل يكن هناك
اتفاق يق�ضي بغري ذلك .
ج � -إذا قام امل�ست�أجر بهذه الأعمال دون علم امل�ؤجر �أو رغم معار�ضته  ،كان للم�ؤجر �أن
يطلب من امل�ست�أجر �إزالتها مع �أحقيته فـي طلب التعوي�ض عن ال�ضرر الذي قد
يلحق املحل امل�ؤجر .
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املـــادة (  )7مكررا () 1
على امل�ست�أجر �أن ي�ؤدي الأجرة املن�صو�ص عليها فـي عقد الإيجار خالل مدة ال تتجاوز
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ا�ستحقاقها مقابل �إي�صال يفيد الأداء ما مل يقت�ض االتفاق
خالف ذلك  ،ويعترب �إي�صال �أداء الأجرة عن مدة معينة دليال على �أدائها عن املدد ال�سابقة
لها ما مل يثبت العك�س  ،و�إذا مل ين�ص فـي عقد الإيجار على تاريخ حمدد لأداء الأجرة
تكون الأجرة م�ستحقة الأداء فـي بداية كل �شهر مقدما  ،ف�إذا امتنع امل�ؤجر عن ا�ستالم
الأجرة �أو مل يعني مكانا يتم فيه الأداء  ،جاز للم�ست�أجر �أن يودع الأجرة با�سم امل�ؤجر لدى
�أمانة املحكمة املخت�صة  ،ويعترب �إي�صال الإيداع �سندا لإبراء ذمة امل�ست�أجر من الأجرة
بالقدر املودع  ،وعلى امل�ست�أجر و�أمانة املحكمة املخت�صة �إخطار امل�ؤجر بالإيداع  ،وال يجوز
للم�ست�أجر �سحب ما �أودعه �إال مبوافقة امل�ؤجر �أو ب�إذن املحكمة املخت�صة .
املـــادة (  )7مكررا () 2
يلتزم امل�ؤجر ب�إخطار امل�ست�أجر خطيا فـي حالة �أيلولة ملكية املحل امل�ؤجر �إىل �شخ�ص �آخر ،
وفـي هذه احلالة يجب على امل�ست�أجر �أن ي�ؤدي الأجرة �إىل املالك اجلديد اعتبارا من تاريخ
ت�سجيل امللكية لدى �أمانة ال�سجل العقاري بوزارة الإ�سكان .
وال يجوز للمالك اجلديد املطالبة بزيادة الأجرة �أو �إنهاء عقد الإيجار �إال وفقا للأحكام
املن�صو�ص عليها فـي املواد ال�سابقة  ،وتنتقل كافة الآثار القانونية للعقد �إىل املالك اجلديد .
املـــادة ( ) 8
ال تنتهي الأجرة بوفاة امل�ؤجر �أو امل�ست�أجر  .ومع ذلك �إذا توفـي امل�ست�أجر جاز لورثته �أن
يطلبوا �إنهاء عقد الإيجار  ،ولو مل تنته مدته فـي احلالتني الآتيتني :
أ� �	-إذا اثبتوا �أنه ب�سبب وفاة مورثهم �أ�صبحت �أعباء عقد الإيجار �أثقل من �أن تتحملها
مواردهم �أو �أ�صبحت الأجرة جماوزة حدود حاجتهم .
ب � -إذا كانت الأجرة مل تعقد �إال ب�سبب حرفة امل�ست�أجر �أو العتبارات تتعلق ب�شخ�صه .
املـــادة ( ) 9
مع مراعاة ما ورد فـي املادة ( )8ال ينتهي عقد الإيجار بوفاة امل�ست�أجر �أو تركه املحل امل�ؤجر ،
وي�ستمر �سريان عقد الإيجار بالن�سبة للزوجة والأوالد الق�صر والوالدين  .وكذلك ي�ستمر
عقد الإيجار بالن�سبة �إىل الأقارب حتى الدرجة الثالثة ممن يقيمون �إقامة دائمة مع
امل�ست�أجر ملدة �سنة على الأقل قبل الوفاة �أو الرتك .
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املـــادة (  )9مكررا
يلتزم امل�ؤجر بت�سليم املحل امل�ؤجر �صاحلا لتحقيق الغر�ض امل�ؤجر من �أجله  ،و�إذا مل يكن
املحل امل�ؤجر �صاحلا لذلك الغر�ض �أو ف�شل امل�ؤجر فـي ت�سليم املحل امل�ؤجر  ،جاز للم�ست�أجر
�أن يطلب من املحكمة املخت�صة  ،ف�سخ عقد الإيجار واحلكم على امل�ؤجر برد الأجرة املدفوعة .
املـــادة ( ) 10
يلتزم امل�ؤجر ب�إجراء الرتميمات و�أعمال ال�صيانة ال�ضرورية لبقاء املحل امل�ؤجر �صاحلا
لتحقيق الغر�ض امل�ؤجر من �أجله .
املـــادة ( ) 11
يجب على امل�ست�أجر �أن يقوم بالوفاء بالأجرة فـي املواعيد املتفق عليها .
املـــادة ( ) 12
�أ  -يتم ت�سجيل فواتري الكهرباء واملاء والهاتف وال�صرف ال�صحي وغريها من اخلدمات
با�سم امل�ست�أجر بعد تقدمي عقد الإيجار املعتمد من البلدية املخت�صة .
ب  -يلتزم امل�ست�أجر ب�سداد قيمة ا�ستهالك الكهرباء واملاء والهاتف وال�صرف ال�صحي ،
و�أية ر�سوم �أخرى يلتزم ب�أدائها قانونا  ،وذلك اعتبارا من تاريخ ت�سلمه املحل
امل�ؤجر وحتى تاريخ �إعادة ت�سليمه �إىل امل�ؤجر ما مل يتفق على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 13
يلتزم امل�ست�أجر بت�سليم املحل امل�ؤجر �إىل امل�ؤجر فـي نهاية عقد الإيجار باحلالة التي ت�سلمه
عليها � ،إال ما يكون قد �أ�صابة من هالك �أو تلف ب�سبب اال�ستعمال العادي �أو ل�سبب ال يد له
فيه  .ويلتزم ب�إ�صالح �أي تلف فـي املحل امل�ؤجر نتيجة �سوء اال�ستعمال .
املـــادة ( ) 14
يجوز لأي من الطرفني ف�سخ عقد الإيجار �إذا �أخل الطرف الآخر بالتزاماته الواردة فيه .
املـــادة ( ) 15
تن�ش�أ  -عند احلاجة  -فـي كل حمكمة دائرة �أو �أكرث للنظر فـي املنازعات النا�شئة عن
العالقة الإيجارية باملحكمة التي يقع املحل امل�ؤجر فـي نطاق اخت�صا�صها .
وفـي جميع الأحوال يكون احلكم ال�صادر فـي �ش�أن هذه الدعاوى م�شموال بالنفاذ املعجل .
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عقد �إيجار حمل م�ؤجر
م�سكن /حمل جتاري  /حمل �صناعي

املوافق 19 / /م

�أنه فـي يوم
بني كل من :
�أوال  :الــم�ؤجــر (�أو من ينوب عنه )
وعنوانه :
ثانيا  :امل�ست�أجر (�أو من ينوب عنه)
وعنوانه :
وقد مت االتفاق والرتا�ضي بينهما على ما ي�أتي :

جن�سيته :
جن�سيتـه :

طرف �أول
طرف ثان

البند الأول

�أجر الطرف الأول �إىل الطرف الثاين القابل لذلك  ،املحل امل�ؤجر الكائن
مبنطقة
امل ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع :
ا�س ــم ال�شارع :
رقـ ـ ـ ـ ــم املـنـطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
رقم الزق ــاق :
نوع ا�ستعمال الأر�ض :
رقـ ــم ال�سكــة :
�صـ ـ ـ ـ ــك امل ـ ـل ـ ـ ــكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :رقم  . . . :بتاريخ
رقـم البنايـة :
البند الثاين

ي�سري عقد الإيجار ملدة  . . . . . .تبد أ� من  . . . . . . .وتنتهي فـي  . . . . . . . .وال يجوز
للطرف الأول طلب �إخالء املحل امل�ؤجر �إال فـي احلاالت وطبقا لل�شروط والإجراءات
الواردة فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم  89 /6فـي �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجري
امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها .
البند الثالث

يلتزم الطرف الثاين ب�أن ي�ؤدي �إىل الطرف الأول �أجرة قدرها  .............رياال عمانيـا
(فقط مبلغ  ..........رياالعمانيا ال غري) يدفع مقدما فـي �أول كل )1( ...............
البند الرابع

أ�  -يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سجيل هذا العقد لدى البلدية
املخت�صة  ،كما يلتزم ب�سداد الر�سوم املقررة  ،ويجوز للطرف الثاين اتخاذ �إجراءات
الت�سجيل و�سداد الر�سوم خ�صما من الأجرة .
ب  -يلتزم الطرف الثاين باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سجيل عقد الإيجار لدى البلدية
املخت�صة  ،ويحق له خ�صم الر�سوم التي ي�سددها من الأجرة .
(ت�شطب الفقرة غري املنطبقة ح�سب اتفاق الطرفني )
( )1يكون دفع الأجرة فـي �أول كل �شهر �أو كل ثالثة �أ�شهر �أو �ستة �أ�شهر �أو �سنة �أو لأي مدة يتم االتفاق عليها
بني الطرفني .
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البند اخلام�س
يلتزم الطرف الثاين ب�سداد قيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه  ،وعوائد البلدية وخدمات
املجاري و�أية ر�سوم �أخرى يلتزم بدفعها قانونا  ،اعتبارا من تاريخ ا�ستالم املحل امل�ؤجر حتى
تاريخ �إعادة ت�سليمه �إىل الطرف الأول  .وذلك كله مامل يتم االتفاق كتابة على غري ذلك .
البند ال�ساد�س
يلتزم الطرف الأول ب�إجراء الرتميمات و�أعمال ال�صيانة الالزمة لبقاء املحل امل�ؤجر
�صاحلا لتحقيق الغر�ض امل�ؤجر من �أجله .
البند ال�سابع
يلتزم الطرفان بعدم �إجراء �أية تعديالت فـي املحل امل�ؤجر �أو �إ�ضافة �أي بناء جديد طوال
مدة �سريان عقد الإيجار �إال باتفاق كتابي بينهما  ،وبعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم
من البلدية  .وذلك فـي احلاالت التي تق�ضي الأنظمة املعمول بها باحل�صول على ت�صريح
�أو �إباحة لإجراء الأعمال .
�إذا قام امل�ست�أجر بعد موافقة امل�ؤجر بهذه الأعمال  ،ف�إن امل�ؤجر يلتزم ب�أن يرد �إىل امل�ست�أجر
عند الإخالء �أقل القيمتني  :ما �أنفقه فـي هذه الأعمال �أو مازاد فـي قيمة املحل امل�ؤجر ،
وذلك مامل يكن هنالك اتفاق بغري ذلك  .و�إذا قام امل�ست�أجر بهذه الأعمال دون علم امل�ؤجر �أو
رغم معار�ضته  ،كان للم�ؤجر �أن يطلب من امل�ست�أجر �إزالتها مع �أحقيته فـي طلب التعوي�ض
عن ال�ضرر الذي قد يلحق املحل امل�ؤجر .
البند الثامن
يلتزم الطرف الثاين بت�سليم املحل امل�ؤجر �إىل الطرف الأول عند انتهاء عقد الإيجار .
ويلتزم ب�إ�صالح �أي تلف فـي املحل امل�ؤجر نتيجة �سوء اال�ستعمال .
البند التا�سع
اليجوز للطرف الثاين �أن يحول هذا العقد �إىل �أية جهة �أخرى  ،كما يحظر عليه �أن ي�ؤجر
املحل امل�ؤجر من الباطن � ،إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الطرف الأول .
البند العا�شر
يجوز لكل من الطرفني طلب ف�سخ هذا العقد �إذا �أخل الطرف الآخر بالتزاماته الواردة
فيه .
البند احلادي ع�شر
يجوز �إ�ضافة بنود �أخرى مبا يتم االتفاق عليه بني الطرفني ب�شرط �أال تتعار�ض مع
الأحكام ال�سابقة .
البند الثاين ع�شر
ت�سري �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  89 / 6فـي �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجري
امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا العقد .
البند الثالث ع�شر
حرر هذا العقد من �أربع ن�سخ  ،ومت التوقيع عليها من الطرفني  ،وقد ت�سلم كل منهما
ن�سخة منها للعمل مبقت�ضاها  ،و�سلمت ن�سختان �إىل البلدية املخت�صة .
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الطرف الثاين
الطرف الأول
..........................
..........................
بطـاقة �شخ�صية رقم  ................. :بطاقة �شخ�صيــة رقم .......................... :
جـ ــواز �س ـ ـفــر رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ................... :ج ـ ـ ـ ـ ــواز �س ـفـ ـ ـ ــر رقـ ـ ــم . . . . . . . . . . . . . . . . :
خا�ص ال�ستعمال البلدية
مت حت�صيل الر�سوم العقارية املقررة ومقدارها  ................رياال عمانيا (فقط مبلغ
 .............رياال عمانيا ال غري )  ،بالإي�صال رقم  ..........بتاريخ  ...........وذلك عن
املدة من � ....................إىل ...................
املح�صل
التوقيع ........................ :
خامت البلدية املخت�صة :
يعتمد ........................ :
(البلدية املخت�صة )
�سلمت ن�سخة لكل من :
 امل�ؤجر �أو من ينوب عنه . امل�ست�أجر �أو من ينوب عنه . البلدية املخت�صة ( ن�سختان ) .( تنبيــــــــه )
يرتتب على عدم ت�سجيل عقد الإيجار و�سداد الر�سوم املقررة خالل �شهر من تاريخ �إبرامه ،
عدم جواز االعتداد به �أمام �أية جهة ر�سمية فـي ال�سلطنة  ،بالإ�ضافة �إىل دفع غرامة مالية
تعادل ثالثة �أ�ضعاف الر�سم املقرر  ،ويجب اتخاذ �إجراءات ت�سجيل العقود و�سداد الر�سوم
املقررة بعد ذلك .
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