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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  التأجري التمويلي

  القيد يف سجل املؤجرين التمويليني

  :املستندات املطلوبة 

 .صحيفة االستثمار  -1

 .إيصال سداد الرسوم -2

صورة إثبات الشخصية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للشركات المساهمة وبالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة  -3
 .لغير المصريين فى كلتا الحالتينلشركاء وذلك للمصريين صور جواز السفر المديرين وا

إقرار من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة او المديرين والشركاء حسب األحوال بعدم صدور أحكام قضائية على أحد منهم  -4
دم ما يقوم مقام ذلك معتمدا بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف او األمانة وعدم سبق إشهار إفالس ، ولغير المصريين تق

 .ببلدهمن الجهة المختصة 

 . الصادر للشركةمستخرج رسمي حديث من السجل التجاري -5

طلبات المقدمة من البنوك  -6  .الترخيص الصادر من البنك المركزي بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالنسبة لل

  .ت المشار إليهاالتفويض الصادر من المؤجر لمندوبه فى تسليم واستالم المستندا -7

  :زمن أداء اخلدمــة 

  .يومين عمل

  :الرسوم املقـــررة 

  مكان سداد الرسم  اجلهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

  الهيئة العامة لالستثمار   جم1500  رسم القيد بسجل المؤجرين التمويليين
  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

  بمجمع خدمات االستثمار

   :اخلطـــــوات

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ) 2(التوجه الى الشباك الخاص بالتأجير التمويلى بصالة رقم  -1
  .مرفقا به المستندات المشار اليها والحصول على أمر توريد لسداد الرسوم 

   .سداد الرسوم  -2

  .   ومختومة بخاتم شعار الجمهوريةبطاقة قيد معتمدة ) 2(د م عديئة بعد مضى زمن اداء الخدمة الستالالحضور الى اله -3
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   تعديل بعض بيانات بطاقة القيد فى سجل املؤجرين التمويليني

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب على مطبوعات الشركة  -1

 ). العنوان –تغيير اسم الشركة (التأشير فى السجل التجارى بالبيانات المعدلة مثل  -2

 .إيصال سداد الرسوم -3

 .بطاقة القيد فى سجل المؤجرين التمويليين السابق استالمها -4

  .التفويض الصادر من المؤجر لمندوبه فى تسليم واستالم المستندات المشار إليها -5

  :زمن أداء اخلدمــة 

  .يومين عمل

  : الرسوم املقـــررة 

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

اقة القيد فى سجل تعديل بيانات بط
  الهيئة العامة لالستثمار   جم250  المؤجرين التمويليين  

  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

  :اخلطـــــــوات 

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ) 2(التوجه الى الشباك الخاص بالتأجير التمويلى بصالة رقم  -1
  0قا به المستندات المشار اليها والحصول على أمر توريد لسداد الرسوم مرف

  0سداد الرسوم  -2

  0بطاقة قيد معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية ) 2(تسلم عدد اء الخدمة لـالحضور الى الهيئة بعد مضى زمن اد -3
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  قيد عقود التأجري التمويلى فى سجل عقود التأجري التمويلى

  :ت املطلوبة املستندا

 .صورة من عقد التأجير التمويلى وفقا للنماذج المعدة لذلك -1

 .صورة البطاقة الضريبية الصادرة للشركة -2

 ) العقارأو العقد الخاص بسند الملكية للمعدة أوفاتورة الشراء (المستندات التى تحدد ملكية المال المؤجر  -3

 .إيصال سداد الرسوم -4

 .محضر استالم المال المؤجر -5

 . المؤجر لمندوبه فى تسليم واستالم العقدتفويض -6

  .تفويض المستأجر لمندوبه فى تسليم واستالم العقد -7

 .1995 لسنة 95 قانون ألحكامشهادة مراقب الحسابات باإللتزام بالمعايير الماليه والمحاسبية طبقاً  -8

  .نموذج طلب القيد  -9

  

  :زمن أداء اخلدمــة 

  .عمليومين 

  الرسوم املقـــررة  

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  رسمنوع ال

قيد عقود التأجير التمويلى فى 
  سجل عقود التأجير التمويلى  

 جم فى 10+ جم 50
  حالة طلب صورة 

  الهيئة العامة لالستثمار

  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

  بمجمع خدمات االستثمار

  اخلطـــــــوات 

ـذلك    ) 2(لتأجير التمويلى بصالة رقم التوجه الى الشباك الخاص با     -1 ـد ل بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب على النمـوذج المع
  .مرفقا به المستندات المشار اليها والحصول على أمر توريد لسداد الرسوم

  .سداد الرسوم  -2

 شعار الجمهورية فى حالة طلب م نسخه من العقد معتمدة ومختومة بخاتمالتسالخدمة الالحضور الى الهيئة بعد مضى زمن اداء         -3
  .صورة
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  قيد عقود التأجري التمويلى فى سجل عقود التأجري التمويلى للمؤجر غري املقيم

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب على مطبوعات الشركة  -1

 .صورتين+ نسخة أصلية من عقد التأجير التمويلى  -2

 .ملخص ترجمة العقد المرفق  -3

 .ر مصدقاً عليه من الخارجية المصرية عقد تأسيس الشركة الخاص بالمؤج -4

 .إقرار من مقدم الطلب بصحة التوقيعات للمؤجر والمستأجر وكذلك المستندات المرفقة  -5

 .التفويضات الصادرة من المؤجر والمستأجر لمندوبهما فى تسليم واستالم العقد -6

  .ايصال سداد الرسوم -7
  

  :زمن أداء اخلدمــة 

  . عمليومين

  الرسوم املقـــررة  

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

قيد عقود التأجير التمويلى فى 
سجل عقود التأجير التمويلى 

  للمؤجر غير المقيم  

 جم فى 10+ جم 50
  حالة طلب صورة 

  الهيئة العامة لالستثمار
  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

  اخلطــــــوات 

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب على النموذج المعد لذلك مرفقا ) 2(لتوجه الى الشباك الخاص بالتأجير التمويلى بصالة رقم ا -1
  .به المستندات المشار اليها والحصول على أمر توريد لسداد الرسوم 

  .سداد الرسوم -2

لعقد معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية فى حالة طلب الحضور الى الهيئة بعد مضى زمن اداء الخدمة الستالم نسخه من ا -3
  .صورة 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  قيد عقود البيع استنادا لعقد التأجري التمويلى

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب على مطبوعات الشركة أو طلب من المستأجر أو وكيله بالنسبة للمؤجر غير المقيم  -1

 .صورة من عقد البيع  -2

 .السابق قيده فى سجل العقودنسخة من عقد التأجير التمويلى  -3

 .التفويضات الصادرة من المؤجر والمستأجر لمندوبهما فى تسليم واستالم العقد -4

  .ايصال سداد الرسوم -5

  :زمن أداء اخلدمــة 

  . عمليومين

  الرسوم املقـــررة  

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

قيد عقد البيع استنادا لعقد 
  أجير التمويلىالت

 جم فى 10+ جم 50
  حالة طلب صورة 

  الهيئة العامة لالستثمار
  خزينة الهيئة بالدور الثاني

  .بمجمع خدمات االستثمار

  

  اخلطــــــوات 

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ) 2(التوجه الى الشباك الخاص بالتأجير التمويلى بصالة رقم  -1
  .به المستندات المشار اليها والحصول على أمر توريد لسداد الرسوم مرفقا 

  . سداد الرسوم -2

م نسخه من العقد معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية فى حالة طلب التسالخدمة الالحضور الى الهيئة بعد مضى زمن اداء  -3
  .صورة 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  التأشري بتعديل بيانات فى سجل عقود التأجري التمويلى

  :شمل تعديل البيانات االتية وي

 .التنازل من مؤجر الى مؤجر اخر -1

 .اعادة جدولة االقساط  -2

 .تعديل القيمة البيعية  -3

 .تعديل المال المؤجر  -4

 .التنازل من مستأجر الى مستأجر اخر  -5

  .أى تعديل على مواد عقد التأجير التمويلى  -6

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب على مطبوعات الشركة  -1

  ).التعديل المطلوب(مؤجر والمستأجر خ من عقد االتفاق بين النس) 3(عدد  -2

 .التفويضات الصادرة من المؤجر والمستأجر لمندوبهما فى تسليم واستالم العقد  -3

 .أصل ايصال سداد الرسوم -4

 . )فاتورة الشراء أو عقد البيع(فى حالة تعديل المال المؤجر يضاف الى المستندات السابقة سند الملكية  -5

  .ن عقد التأجير التمويلى السابق قيده فى سجل العقود الثبات التعديل المطلوب عليهنسخه م -6

  :زمن أداء اخلدمــة 

  . عمليومين

  الرسوم املقـــررة  

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

التأشير بتعديل بيانات فى سجل 
  عقود التأجير التمويلى   

 جم فى 10+ جم 50
  حالة طلب صورة 

  الهيئة العامة لالستثمار
خزينة الهيئة بالدور الثاني بمجمع خدمات 

  االستثمار

  

  اخلطــــــــوات 

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ) 2(التوجه الى الشباك الخاص بالتأجير التمويلى بصالة رقم  -1
  .حصول على أمر توريد لسداد الرسوم مرفقا به المستندات المشار اليها وال

  . سداد الرسوم -2

م نسخه من العقد معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية فى حالة طلب التسالخدمة الالحضور الى الهيئة بعد مضى زمن اداء  -3
   .صورة
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   التأشري بإلغاء العقد فى سجل عقود التأجري التمويلى

  :املستندات املطلوبة 

 .ت الشركة طلب على مطبوعا -1

 .نسخ من عقد االتفاق على اإللغاء  ) 3( عدد  -2

 .النسخة االصلية من عقد التأجير التمويلى السابق قيدها بالسجالت للتأشير عليها بااللغاء  -3

 .التفويضات الصادرة من المؤجر والمستآجر لمندوبهما فى تسليم واستالم العقد  -4

  .إيصال سداد الرسوم  -5

  :زمن أداء اخلدمــة 

  . عمل ينيوم

  الرسوم املقـــررة  

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

التأشير بإلغاء العقد فى سجل 
  عقود التأجير التمويلى   

 جم فى 10+ جم 50
  حالة طلب صورة 

  الهيئة العامة لالستثمار
  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

  وات اخلطــــــ

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ) 2(التوجه الى الشباك الخاص بالتأجير التمويلى بصالة رقم  -1
  .مرفقا به المستندات المشار اليها والحصول على أمر توريد لسداد الرسوم 

  .سداد الرسوم -2

ه من العقد معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية فى حالة م نسخالتسالخدمة الالحضور الى الهيئة بعد مضى زمن اداء  -3
  .  طلب صورة 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   التأشري بفسخ العقد فى سجل عقود التأجري التمويلى

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب من ذى صفة فى الشركة وعلى مطبوعاتها مرفقا به المستندات المؤيدة لطلب الفسخ  -1

 .ى سجل العقود والمرتبط بطلب الفسخ المشار اليه عقد التأجير التمويلى السابق قيده ف -2

 .ايصال سداد الرسوم  -3

 .التفويض الصادر من المؤجر لمندوبه فى تسليم واستالم المستندات  -4

  

  :زمن أداء اخلدمــة 

  . عمل يومين

  : الرسوم املقـــررة 

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

قد فى سجل التأشير بفسخ الع
  الهيئة العامة لالستثمار   جم 50  عقود التأجير التمويلى  

  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

  :اخلطـــــــــوات 

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ) 2(التوجه الى الشباك الخاص بالتأجير التمويلى بصالة رقم  -1
  .به المستندات المشار اليها والحصول على أمر توريد لسداد الرسوم مرفقا 

   .سداد الرسوم2 -2

 الجمهورية فى حالة م نسخه من العقد معتمدة ومختومة بخاتم شعارالتسالالحضور الى الهيئة بعد مضى زمن اداء الخدمة  -3
  .طلب صورة 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  حب صفهاستصدار صورة طبق االصل من عقد التأجري التمويلى لكل صا

  :املستندات املطلوبة 

 .إيصال سداد الرسوم  -1

  .التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم موضحا به صفة مقدمه -2

  

  :زمن أداء اخلدمــة 

  . عمل يومين

  :الرسوم املقـــررة  

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

استصدار صورة طبق االصل من 
  الهيئة العامة لالستثمار   جم10  لتمويلى  عقد التأجير ا

  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

  :اخلطــــــوات 

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب على النموذج المعد لذلك ) 2(التوجه الى الشباك الخاص بالتأجير التمويلى بصالة رقم  -1
  .لحصول على أمر توريد لسداد الرسوم مرفقا به المستندات المشار اليها وا

   .سداد الرسوم -2

ار الجمهورية فى حالة طلب لتسلم نسخه من العقد معتمدة ومختومة بخاتم شع الحضور الى الهيئة بعد مضى زمن اداء الخدمة -3
  0صورة 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  ى صفة استصدار شهادة بيانات أو شهادة سلبية من واقع  سجل قيد املؤجرين وسجل قيد العقود لكل ذ

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب موضحا به صفة مقدمه  -1

 .ايصال سداد الرسوم  -2

  .التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم  -3

  

  :زمن أداء اخلدمــة 

  . عمليومين

  : الرسوم املقـــررة 

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

 شهادة أواستصدار شهادة بيانات 
ية من واقع سجل قيد المؤجرين سلب

  وسجل قيد العقود لكل ذى مصلحة

  الهيئة العامة لالستثمار   جم20
  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

  :اخلطـــــــوات 

المستندات المشار بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به ) 2(التوجه الى الشباك الخاص بالتأجير التمويلى بصالة رقم  -1
  .اليها والحصول على أمر توريد لسداد الرسوم 

  سداد الرسوم -2

  .م الشهادة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية الالستالحضور الى الهيئة بعد مضى زمن اداء الخدمة  -3

 

 

  




