
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الالئحة التنفيذية 
 ١٩٩٥ لسنة ٩٥للقانون رقم 

 فى شأن التأجير التمويلى
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 قرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية
 

 ١٩٩٥ لسنة ٨٤٦رقم 
 ١٩٩٥ لسنة ٩٥بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 فى شأن التأجير التمويلى
 ـــــ

 
 

 خارجيةوزير االقتصاد والتجارة ال
 

 بعد االطالع على قانون التجارة،
 وعلى قانون العقوبات،
 وعلى القانون المدنى،

 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية،
 الخاص بالعالمات والبيانات    ١٩٣٩ لسنة   ٥٧وعلى القانون رقم    

 التجارية،
 الخـاص ببيـع المحـال    ١٩٤٠ لسـنة   ١١وعلى القانون رقم    

 التجارية ورهنها،
  بتنظيم الشهر العقارى،١٩٤٦ لسنة ١١٤ القانون رقم وعلى

 بشـأن إيجـار األمـاكن       ١٩٤٧ لسنة   ١٢١وعلى القانون رقم    
 وتنظيم العالقة بين المؤجرين والمستأجرين،

 بشأن براءات االختـراع     ١٩٤٩ لسنة   ١٣٢وعلى القانون رقم    
 والرسوم والنماذج الصناعية،

 ء التجارية، باألسما١٩٥١ لسنة ٥٥وعلى القانون رقم 
 باصدار قـانون البنـوك      ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣وعلى القانون رقم    

 واالئتمان،
 بحظـر تملـك االجانـب      ١٩٦٣ لسـنة    ١٥وعلى القانون رقم    

 لألراضى الزراعية، 
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 باصــدار قانــون    ١٩٦٣ لسـنة    ٦٦وعلى القـانون رقـم      
 الجمارك،

 باصــدار قانــون    ١٩٧٣ لسـنة    ٦٦وعلى القانـون رقـم     
 المرور،

 فى شأن البنك المركـزى      ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠قانون رقم   وعلى ال 
 والجهاز المصرفى،

  فى شأن السجل التجارى،١٩٧٦ لسنة ٣٤وعلى القانون رقم 
 فى شأن بعض األحكـام      ١٩٨١ لسنة   ١٣٦وعلى القانون رقم    

 الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر،
 بشـأن األراضـى     ١٩٨١ لسـنة    ١٤٣وعلى القـانون رقـم      

 الصحراوية،
 بإصدار قانون الضـرائب     ١٩٨١ لسنة   ١٥٧وعلى القانون رقم    

 على الدخل،
 باصدار قانون شـركات     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩وعلى القانون رقم    

المساهمة وشركات التوصـية باألسـهم والشـركات ذات المسـئولية           
 المحدودة،

 فـى شـأن الـوكالء       ١٩٨٢ لسـنة    ١٢٠وعلى القانون رقم    
 ريين،التجا

  بشأن سجل المستوردين،١٩٨٢ لسنة ١٢١وعلى القانون رقم 
 بتنظـيم االعفـاءات     ١٩٨٦ لسـنة    ١٨٦وعلى القانون رقـم     

 الجمركية،
 بشأن تملك غير المصريين     ١٩٨٨ لسنة   ٥٦وعلى القانون رقم    

 للعقارات المبنية واألراضى الفضاء،
 ، باصدار قانون االستثمار١٩٨٨ لسنة ٢٣٠وعلى القانون رقم 
 باصدار قانون سوق رأس     ١٩٩٢ لسنة   ٩٥وعلى القانون رقم    

 المال،
  فى شأن التأجير التمويلى،١٩٩٥ لسنة ٩٥وعلى القانون رقم 

 وبناء على ما إرتاه مجلس الدولة ،
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 :قــرر 

 
 

 المادة األولى
 

 فى  ١٩٩٥ لسنة   ٩٥يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم       
 .لمرفقةشأن التأجير التمويلى ا

 
 

 المادة الثانية
 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً مـن            
 .اليوم التالى لتاريخ نشره

 
 

 
 وزير االقتصاد والتجارة الخارجية
 محمــود محمــد محمــود
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 الالئحة التنفيذية
 

 لقانـون التأجير التمويلـى
 
 
 

 الفصل األول
 
 

 أحكام عامـة
 ـــ

 
 

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبـين قـرين كـل          ) : ١(مادة  
 -:منها

 
 فـى شـأن التـأجير       ١٩٩٥ لسنة   ٩٥القانون رقم   : القانون  

 .التمويلى
 

 القطاع المختص بالتأجير التمويلى بـوزارة       :الجهة اإلدارية   
 ).مصلحة الشركات ( االقتصاد والتجارة الخارجية 

 
إعتبارى يباشر عمليات التأجير     كل شخص طبيعى أو      :المؤجر  

التمويلى بعد قيده طبقاً ألحكام هذا القانون، ويجـوز         
أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له فى ذلك مجلـس           
إدارة البنك المركزى بالشروط واألوضاع التى يحددها       

 .قرار الترخيص بذلك
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 .عقد التأجير التمويلى: العقد 

 
ـ    : سجل المؤجرين    ه المـؤجرون طبقـاً     السجل الذى يفيد في

 .من القانون) ٣(ألحكام المادة 
 

مـن  ) ٣(السجل الذى تقيد فيه طبقـاً للمـادة         : سجل العقود   
القانون عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى         
مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها وعقود البيـع          

 .التى يتم استناداً إليها وكذلك أى تعديل لهذه العقود
 
 الطرف الذى يتلقى منه المؤجر ماال يكون موضـوعاً          :ورد  الم

 .لعقد تأجير تمويلى
 

 الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكـون موضـوعاً          :المقاول  
 .لعقد تأجير تمويلى 

 
 كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكـون     :المال أو األموال    

موضوعاً لعقد تأجير تمويلى ويكون الزماً لمباشـرة        
جى سلعى أو خدمى عدا سيارات الركـوب        نشاط انتا 

 .والدراجات اآللية 
 

 . من يحوز ماال استناد إلى عقد تأجير تمويلـــى:المستأجر 
 
 

 :يعد تأجيراً تمويلياً فى تطبيق أحكام القانون مايأتى) : ٢(مادة 
 

كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقوالت           -أ  
 العقد أو تلقاها من المورد استناداً إلى عقد     مملوكة له وقت إبرام   



- ٧/٢ - 

من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر          
عند انتهاء مدة االيجار ، ويتم التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق           

 .عليها المؤجر مع المستأجر
 

كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات           -ب 
منشآت يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المسـتأجر          أو  

بقصد تأجيرها إليه  بالشروط والمواصفات والقيمـة االيجاريـة          
 .التى يحددها العقد

 
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً           -ج  

تمويلياً إذا كان هذا المال قد آلت ملكيتـه إلـى المـؤجر مـن               
 بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبـرام عقـد التـأجير            المستأجر
 .التمويلى

 
وفى جميع االحوال يجب أن يكون المال المؤجر ال زماً لمباشرة           
نشاط انتاجى خدمى أو سلعى للمستأجر وال يدخل فى عداد ذلك سيارات            

 .الركوب والدراجات اآللية 
 

 للمؤجر أن يؤمن على المال المـؤجر ، ويجـوز أن         ) : ٣(مادة  
 .يتفق على تحمل المؤجر بقيمة التأمين أو جزء منه

 
يجوز قبل إبرام عقد التأجير التمويلى أن يتفـاوض         ) : ٤(مادة  

صاحب المشروع مع المورد أو المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة           
 -:ممن سيتولى التأجير على أن تتناول المفاوضة ما يأتى 

 
 . أو طريقة صنعه أو انشائهمواصفات المال الالزم للمشروع -  ١
 
الوسائل األخرى التى يتفق طرفاً عقد التأجير التمـويلى علـى            -  ٢

 .مفاوضة المورد أو المقاول عليها
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وال تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التـأجير          
إال فى الحدود التى يوافق عليها ويخطر بها صاحب المشـروع           

 .والمورد أو المقاول
 

ألحوال ال يلتزم من يتولى التأجير بأى اتفاقات        وفى جميع ا  
 .الحقة يجريها صاحب المشروع مع المورد أو المقاول

 
يتم تسليم المال إلى المستأجر سواء من المؤجر أو         ) : ٥(مادة  

المورد أو المقاول بموجب محضر استالم تحدد فيه كافة البيانات الخاصة 
 .به من عيوب ان وجدتبالمال المؤجر وحالته وقت االستالم وما 

 
ويكون المستأجر مسئوالً قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عـن           

 .المال فى محضر االستالم
 

ويلتزم المستأجر بأن يرد المال إلى المؤجر عند انقضـاء عقـد            
 .التأجير وذلك وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها
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 الفصل الثانى
 

 ت قيدأحكام وشروط وإجراءا
 المؤجرين وعقود التأجير التمويلى

 ـــ
 
 

سـجل قيـد    " يعد فى الجهة اإلدارية سـجل خـاص         ) ٦(مادة  
يقيد فيه األشخاص الطبيعيون واالعتباريون الذين يباشرون       " المؤجرين  

 .عمليات التأجير التمويلى
 

تقيد فيـه عقـود     " سجل قيد العقود    " ويعد سجل خاص يسمى     
  تبرم أو تنفذ فى مصر أو أن يكون أحد أطرافهـا             التأجير التمويلى التى  

مقيماً فيها، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين            
 .من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التى تتم استناداً إليها

 
وتتولى المصلحة مراجعة طلبات القيـد فـى هـذين السـجلين            

يدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يـرد  ومراجعة العقود المطلوب ق  
عليها من تعديالت طبقاً ألحكام القانون وهذه الالئحـة، وللمصـلحة أن            

 .تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن
 

يقيد فى سجل المؤجرين كـل شـخص طبيعـى أو           ) : ٧(مادة  
اعتبارى مصرى أو غير مصرى يرغب فى مزاولـة عمليـات التـأجير       

من هذه الالئحة ) ٩(مويلى وتتوافر فيه شروط القيد المبينه فى المادة     الت
وال يجوز قيد البنوك إال بعد الحصول على ترخيص وذلك مـن مجلـس              
إدارة البنك المركزى المصرى ووفقاً للشروط واألوضاع التـى يحـددها           

 .الترخيص
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ال يجوز ألى شخص طبيعى أو اعتبارى غير مقيـد          ) : ٨(مادة  
مؤجرين أن يزاول عمليات التـأجير التمـويلى أو أن يسـتعمل       بسجل ال 

 .عبارة التأجير التمويلى أو مرادفاً لها فى عنوانه
 

 -:يشترط فيمن يقيد بسجل المؤجرين ) : ٩(مادة 
 

 -:بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين : أوالً 
 

 .أن يكون كامل األهلية طبقاً للقانون المصرى   -أ  
 

 سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبـة         أال يكون قد   -ب 
مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم          

 .يكن قد رد إليه االعتبار
 

 .أال يكون قد أشهر إفالسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره -ج 
 
  

 -:بالنسبة إلى األشخاص االعتبارية : ثانياً 
 

 . طبقاً للقانونأن يكون عقد أو سند انشائه مشهراً -أ  
 

أن يكون نشاط التأجير التمويلى من بين أغراضه وذلك           -ب 
 .فيما عدا البنوك

 
يقدم طلب القيد بسجل المـؤجرين بالنسـبة إلـى          ) : ١٠(مادة  

الشخص الطبيعى من صاحب الشأن أو وكيله وذلك بعد سـداد الرسـم             
 -:المقرر مرفقاً به المستندات اآلتية 

 
لشخصية أو العائلية بالنسبة للمصـريين      صورة البطاقة ا   -أ  

 .وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين
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صحيفة الحالة الجنائية ويجوز لغير المصرى أن يقدم ما          -ب 

 .يقوم مقامها
 

إقرار بعدم سبق شهر إفالسه، فإذا كان قد سبق الحكـم            -ج 
 .بشهر إفالسه فيجب تقديم ما يثبت رد اعتباره

 
ر المصريين يتعين أن تكـون المسـتندات        وبالنسبة لغي  

المنصوص عليها فى البندين ب ، ج معتمدة من الجهات          
المختصة فى البالد الصادرة فيها ومصدقاً عليهـا مـن          
وزارة الخارجية المصرية أو قنصليات جمهورية مصـر        

 .العربية فى تلك البالد
 

يقدم طلب القيد بالنسبة إلـى شـركات التضـامن          ) : ١١(مادة  
ركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له         وش

حق اإلدارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقـرر مرفقـاً بـه              
 -:المستندات اآلتية 

صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء ومـديرى         -أ  
الشركة من المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير        

 .المصريين
 
صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمى من صـحيفة          -)١( ب

قيدها بالسجل التجارى مبيناً به أن من بـين أغراضـها           
 .مزاولة نشاط التأجير التمويلى

 
إقرار من الشركاء ومدير الشركة بأنه لم يسبق الحكـم           -ج 

على أحد منهم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو          

                                                           
 الصـادر بتـاريخ     ١٩٩٦ لسـنة    ٩٦٢ مستبدلني بالفقرتني ب ، ج منها بالقرار رقم          ١١الفقرتني ب ، ج من املادة        )١(

٢٩/١٢/١٩٩٦. 
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ن تقديم مـا يقـوم مقـام        األمانة، ويجوز لغير المصريي   
اإلقرار معتمداً من الجهة المختصة ببلده ومصدقاً عليـه         

 .على النحو المبين فى المادة السابقة
 

إقرار من كل من الشركاء المتضامنين فى الشركات ذات          -د  
المسئولية المحدودة، بعدم سبق شهر إفالسه فإذا كا قد         

ثبت رد  سبق الحكم بشهر إفالس أحدهم وجب تقديم ما ي        
 .اعتباره

 
يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شـركات المسـاهمة         ) : ١٢(مادة  

وشركات التوصية باألسهم والجمعيات التعاونية مـن رئـيس مجلـس           
اإلدارة أو العضو المنتدب حسب األحوال بعد سداد الرسم المقـرر بـه             

 -:المستندات اآلتية 
 

 مـن   صورة من عقد تأسيس الشركة ومستخرج رسمى       - )١(أ  
صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبيناً بـه أن مـن بـين          
أغراض الشركة مزاولة نشاط التأجير التمويلى ، وكذلك        
كل تعديل أدخل عل عقد الشركة، وبالنسـبة للجمعيـات          
ترفق نسخة من الوقائع المصرية التى نُشر بهـا عقـد           

 .تأسيسها وأى تعديل عليها
 

ة لكـل مـن رئـيس       صورة البطاقة الشخصية أو العائلي     -ب 
وأعضاء مجلس اإلدارة والمـديرين ممـن لهـم حـق           
التوقيع، ويكتفى بصورة من جواز السفر بالنسبة لغيـر         

 .المصريين
 

                                                           
 الصـادر بتـاريخ   ١٩٩٦ لسـنة  ٩٦٢ مستبدلني بالفقرتني أ ، ج منها بـالقرار رقـم   ١٢الفقرتني أ ، ج من املادة      )١(

٢٩/١٢/١٩٩٦. 
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إقرار من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ممن لهم حـق           -ج 
اإلدارة والتوقيع بأنه لم يسبق الحكم على أحـد مـنهم           

، ويجوز  بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة       
لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام اإلقرار معتمداً مـن          
الجهة المختصة فى بلده مصدقاً عليه على النحو المبين         

 .  من هذه الالئحة١٠من المادة 
 

إقرار من رئيس مجلـس اإلدارة بأنـه ال يوجـد بـين              -د  
المديرين أو من لهـم حـق اإلدارة والتوقيـع وجميـع            

ى شركات التوصية باألسهم مـن      الشركاء المتضامنين ف  
سبق الحكم بشهر إفالسه فإذا كان قد صدر حكم بشـهر           
إفالس أحدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكـم بـرد           

 .اعتباره
 

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى األشخاص االعتباريـة        ) : ١٣(مادة  
العام من الممثل القانونى للشخص االعتباري أو من ينوب عنه بعد سداد            

م المقرر مرفقاً به سند إنشاء الشخص االعتباري مبيناً به أن مـن             الرس
 .بين أغراضه مزاولة نشاط التأجير التمويلى

 
تلتزم البنوك عند طلب قيدها بسـجل المـؤجرين         ) : ١٤(مادة  

 .بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزى بمزاولة هذا النشاط
 

جرين بطاقة تفيد قيده    يسلم من يقيد فى سجل المؤ     ) : ١٥(مادة  
مبيناً بها أسمه وجنسيته وموطنه وأسم وصفة ممثله القانونى بالنسـبة           

 .إلى الشخص االعتبارى ورقم القيد
 

وعلى من يتم قيده طبقاً للفقرة السابقة اثبات رقم القيد فى جميع            
 .أوراقه وامكانياته
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يكون للمؤجر بعد قيده فى سجل المـؤجرين حـق          ) : ١٦(مادة  
د فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أمـوال بقصـد             القي

تأجيرها تأجيراً تمويلياً ، كما يكون له حق القيد فى السـجل التجـارى              
 .بالنسبة لمال يزاوله من نشاط التأجير التمويلى

 
يتم قيد المؤجرين فى السـجل التجـارى وسـجل          ) : ١٧(مادة  

ن نشاط التأجير التمويلى بموجب     المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه م     
من هذه الالئحة وذلك بغير حاجة      ) ١٥(البطاقة الصادرة له طبقاً للمادة      

ألى إجراء آخر ودون التقيد بأحكام الالئحة التنفيذيـة لقـانون السـجل        
 .التجارى والالئحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين

 
 

يلى موقعاً عليـه    يقدم طلب قيد عقود التأجير التمو     ) : ١٨(مادة  
من طالب القيد أو وكيله أو الممثل القانونى للشخص االعتبارى من أصل 

 -:وصورة متضمناً البيانات اآلتية 
أسم طالب القيد واألسم التجارى والسـمة التجاريـة أن           -أ  

 .وجدت
 

البيانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد          -ب 
سـنه وجنسـيته    وعلى األخص صفته وأسمه ولقبـه و      

ومحل إقامته وإذا كان أحد األطراف شخصـاً اعتباريـاً          
يبين شكله القانونى وسند انشائه وأسم ممثلـه ونـوع          

 .النشاط الذى يقوم به
 

بيان عن المال المؤجر فإذا كان عقـاراً يبـين موقعـه             -ج  
ومساحته وحدوده ويذكر أسم الناحية والحوض ورقـم        

يبين أسم القسم والشارع    القطعة فى األراضى الزراعية و    
والحارة والرقم فى األراضى الفضاء والعقارات المبنيـة        
أن وجد ويوصف المال ويذكر نظـام تسـليمه إذا كـان            

 .منقوالً
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 .نظام التأمين على المال المؤجر أن وجد -د  
 
بيانات خاصة عن النشاط الذى يستخدم فيه المـال مـن            -هـ

 .حيث طبيعته ونوع االنتاج
 

 .ألحكام المنظمة لتملك المستأجر للمالا -و  
 

 .تاريخ بدء سريان العقد ومدته -ز  
 
 

يرفق بطلب القيد فى سـجل العقـود المسـتندات          ) : ١٩(مادة  
 -:اآلتية

 
صورة عقد الـتأجير التمويلى وفقاً للنماذج التى تعـدها          -أ  

 .مصلحة الشركات
 

 .المستندات التى تحدد مالك المال المؤجر -ب 
 

 .أصل إيصال سداد رسم القيد -ج  
 

 .صورة البطاقة الضريبية -د  
 

للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله        ) : ٢٠(مادة  
أو بعضه بالثمن المحدد فى العقد على أن يراعى فى تحديد الثمن المبالغ             

 .التى أداها للمؤجر
 

منظمة يخضع تملك األجنبى للمال المؤجر لألحكام ال     ) : ٢١(مادة  
 .لتملك األجانب للعقارات المبنية واألراضى الفضاء الزراعية

 



- ١٦/٢ - 

فى حالة عدم اختيار المستأجر شراء المال المؤجر        ) : ٢٢(مادة  
أو تجديد العقد يلتزم برد المال إلى المؤجر وفقاً للشروط والمواصـفات            
المتفق عليها ويتم فى هذه الحالة تحرير محضر بالتسـليم تثبـت فيـه              

 .لمال وحالتهأوصاف ا
 

يقيد عقد البيع الذى يتم استناداً إلى عقـد تـأجير           ) : ٢٣(مادة  
تمويلى فى سجل العقود، على أن يتضمن طلب القيـد بصـفة خاصـة              

 -:البيانات اآلتية 
 

 .أسم طالب القيد -أ  
 .بيان عن البائع من واقع قيده فى سجل المؤجرين -ب  
والجنسـية ومحـل   األسم والسن   ( بيانات عن المشترى     -ج  

، وإذا كان الشـخص اعتباريـاً فيبـين شـكله           )اإلقامة  
 .القانونى وسند إنشائه وأسم ممثله القانونى

بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيـع أو السـند             -د  
 .الذى يخوله حق البيع

وصف المال سواء كان عقاراً أو منقـوالً علـى النحـو       -هـ
 . التمويلى المبين فى قيد عقد التأجير

 .بيان ثمن ونظام تملك المال -و  
 

يرفق قيد عقد البيع المشار إليه فى المادة السابقة         ) : ٢٤(مادة  
 -:المستندات اآلتية 

 
 .صورة عقد البيع -أ  

صورة سند ملكية البائع للمال أو السند الذى يخوله حق           -ب  
 .بيعه

 .أصل إيصال سداد رسم القيد -ج  
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 الفصل الثالث
 

 القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود
 ــــــ

 
 

يتولى مكتب القيد فى سـجل المـؤجرين وسـجل          ) : ٢٥(مادة  
العقود قيد بيانات المؤجرين والعقود فى كل من السجلين المعدين لهـذا            

 .الغرض 
 

يجب أن تكون بيانات الطلب باللغة العربية، وبخط        ) : ٢٦(مادة  
ير أو محو أو كشط ، وأن يوقـع         واضح دون اختصار أو تغيير أو تحش      

الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها، وتحصى عدد الكلمـات أو            
العبارات المضافة أو الملغاة ، ويؤشر عليها مكتـب القيـد بمـا يفيـد               

 .المراجعة
 

تفرد فى سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر،       ) : ٢٧(مادة  
جير تمويلى، وتـرقم  كما يفرد فى سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأ        

الصفحات فى كل من السجلين بأرقام مسلسلة وتخـتم بخـاتم الجهـة              
اإلدارية وتحرير بياناتها بالمداد األزرق، ويحوز كل تعديل لهـا وكـذلك            

 .التأشيرات الهامشية بالمداد األحمر
 

تقيد الطلبات حسـب تـاريخ وسـاعة ورودهـا          ) : ٢٨(مادة  
ات ويتم ذلك بتدوين البيانات الـواردة       مستوفية لجميع البيانات والمستند   

فيها فى السجل الخاص بها، ويكون القيـد بأرقـام متتابعـة وبصـفة              
 .مستمرة

 
تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشـى بتعـديل        ) : ٢٩(مادة  

 .القيد من ذوى الشأن
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يجب أن يتضمن طلب التأشيرة الهامشى البيانـات        ) : ٣٠(مادة  

الذى يبيح له طلب التأشير، مع إيضاح تاريخـه         الخاصة بالطلب والسند    
 .ونوعه ومضمونه ويجب أن يكون مصحوباً بالمستندات المؤيدة للطلب

 
فى حالة طلب التأشير ببيانات جديدة مـن شـأنها          ) : ٣١(مادة  

التغيير أو التعديل فى القيد يتم التأشير بها فى صحيفة القيد ذاتها مـع              
يخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعـديل       اإلشارة فى هامش السجل إلى تار     

والمستند المؤيد له، ويتم اثبات البيانات الجديدة بعد تحصيل رسم قيـد            
 .جديد وفقاً للفئات المحددة بهذه الالئحة

 
وال يقبل أى طلب العتبار العقد مجدداً بما يخالف البيانات المقيدة  

طراف العقد األصلى   بالسجل إال إذا كان الطلب مقدماً وموافقاً عليه من أ         
 .أو مصدقاً على توقيعاتهم فيه

 
وفى األحوال التى يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانوناً          
عن عقد التمويل التأجيرى فإنه ال يجوز االحتجاج علـى الغيـر بهـذا              

 .التنازل إال من تاريخ التأشير به فى سجل العقود
 

امش السـجل بمـا     يؤشر مكتب سجل القيد على ه     ) : ٣٢(مادة  
 .يفيد تجديد القيد مع اإلشارة إلى رقم وتاريخ إيداع طلب التجديد

 
بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلـب تـرد إلـى          ) : ٣٣(مادة  

الطالب إحدى نسختى الطلب مختومة بخاتم الجهة اإلدارية ومؤشر عليها    
 .بحصول القيد أو تجديده أو التأشير حسب األحوال
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 لرابعالفصل ا
 

 إلغـــاء القيــد
 ــــ

 
  

يلغى القيد فى سجل المؤجرين بناء علـى طلـب          ) : ٣٤(مادة  
صاحب الشأن أو وفاة الشخص الطبيعى أو إنقضاء الشخص االعتبـارى      
ويكون إلغاء القيد باثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهة اإلدارية           

 .هويشار فى هامش الصحيفة إلى تاريخ اإللغاء وسبب
 
 

 -:يلغى القيد فى سجل العقود فى الحاالت اآلتية ) : ٣٥(مادة 
 

 .إنقضاء مدة العقد دون تجديد -أ  
 

 .بناء على طلب أطراف العقد -ب 
 

 .صدور حكم نهائى باإللغاء  -ج 
 

وإذا ألغى القيد ، فال يكون لإللغاء أثر بالنسبة إلى القيـود     
 .لقيد واإللغاءوالتسجيالت التى تمت فى الفترة ما بين ا
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 الفصل الخامس
 

 رسوم القيد والمستخرجات
 ــــــ

 
 

تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قـرين كـل         ) : ٣٦(مادة  
 -:إجراء 

 
جنيه عن طلب قيد الشـخص الطبيعـى فـى سـجل            ١٠٠٠ -

 .المؤجرين
جنيه عن طلب قيد الشخص االعتبـارى فـى سـجل         ١٥٠٠ -

 .المؤجرين
 عن طلب قيد عقد التأجير التمويلى فى سـجل          جنيهاً ٥٠ -

 .العقود
جنيهاً عن طلب قيد عقد البيع المترتب علـى عقـد            ٥٠ -

 .التأجير التمويلى
 .جنيهاً عن طلب التعديل فى سجل قيد المؤجرين ٢٥٠ -
جنيهاً عن طلب التعديل فى سـجل عقـود التـأجير            ٥٠ -

 .التمويلى
قد البيع المترتب علـى     جنيهاً عن طلب التعديل فى ع      ٥٠ -

 .عقد التأجير التمويلى
 .جنيهات رسم طلب صورة من القيد فى السجلين ١٠ -
 .جنيهات رسم التأشير الهامشى فى السجــلين ١٠ -
 

يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب الحصول علـى         : )١() ٣٧(مادة  
مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من واقع سجل المـؤجرين            

                                                           
 .٢٩/١٢/١٩٩٦ املنشور بتاريخ ١٩٩٦ لسنة ٩٦٢ مستبدلة بقرا وزير االقتصاد رقم ٣٧املادة  )١(



- ٢١/٢ - 

يد العقود، ويقدم الطلب مشفوعاً باإليصال الـدال علـى سـداد            وسجل ق 
 .الرسم، أما صورة العقود فيقدم طلب الحصول عليها من صاحب الصفة

 
ويجوز للجهة اإلدارية المختصة بقرار من رئيسها رفض طلـب          
إعطاء البيانات المشار إليها إذا كان مـن شـأنها اإلضـرار بمصـالح              

 .المؤجرين أو المصلحة العامة
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 )١(الفصل السادس
 

 القواعد والمعايير المحاسبية فى شأن التأجير التمويلى
 ـــــ

 
 

 من قانون التأجير التمـويلى      ٢٣فى تطبيق المادة    ) : ٣٨(مادة  
 يعمل بالقواعد والمعايير المحاسبية المنصـوص       ١٩٩٥ لسنة   ٩٥رقم  

 .الالئحةالمرافق لهذه ) ١(عليها فى الملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملحـــق

                                                           
 .١٥/٩/١٩٩٧ املسجل بتاريخ ١٩٩٧ لسنة ٤٧٣الفصل السادس مضاف بقرار وزير االقتصاد رقم  )١(
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 المرافق لالئحة التنفيذية للقانون) ١(رقم 
 )١( فى شأن التأجير التمويلى١٩٩٥ لسنة ٩٥رقم 

 ـــــــ
 

 :نطاق المعيار 
يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن عقود التأجير التمويلى على           -  ١

 ٩٥ويلى رقـم    العقود التى تبرم وفقاً ألحكام قانون التأجير التم       
 . والئحته التنفيذية١٩٩٥لسنة 

 
يلتزم بما ورد فى هذا المعيار كل من كان طرفاً فى عقد التأجير              -  ٢

التمويلى المسجل فى السـجل المعـد لـذلك بالجهـة اإلداريـة       
وكانت شـروط العقـد تعطـى       ) مصلحة الشركات   ( المختصة  

المحـدد  للمستأجر الحق فى شراء المؤجر فى التاريخ وبالمبلغ         
على األقـل مـن العمـر      % ٧٥فى العقد وكانت مدة العقد تمثل       

االنتاجى األصلى للمال المؤجر أو كانت القيمة الحالية إلجمـالى          
على األقل من قيمة    % ٩٠القيمة التعاقدية عند نشأة العقد تمثل       

 .المال المؤجر
 
 :ال يغطى هذا المعيار أنواع عقود التأجير التالية  -  ٣

 .د تأجير سيارات الركوب والدراجات اآللية عقو -أ  
اتفاقيات التأجير الخاصـة بالكشـف عـن أو اسـتخدام        -ب 

الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز والغابات والمعادن       
 .وحقوق التعدين األخرى

اتفاقيات التى يلتزم فيها المستأجر بشراء المال المؤجر         -ج 
ـ   ( فى نهاية مدة التأجير      ر بيعـاً مـؤجالً     والـذى يعتب

 ).بالتقسيط 
عقود التأجير التى ال تتعلق بمال الزم لمباشـرة نشـاط            -د  

 .انتاجى خدمى أو سلعى للمستأجر
                                                           

 .١٩٩٧ لسنة ٤٧٣مضاف بقرار وزير االقتصاد رقم  )١(
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 :تعاريـف 
 ــــــ

 
هى القيمة المتفق عليها فـى العقـد،         : القيمــة االيجاريــة -

والتى يلتزم المسـتأجر بأدائهـا إلـى        
 المؤجر مقابل الحق فى استخدام األصل     

 .المؤجر تأجيراً تمويلياً
 
هو الثمن المحدد فى العقد النتقال ملكية  : ثمـــن الشـــراء -

األصل إلى المستأجر فى نهايـة مـدة        
 .التأجير

 
هو إجمالى القيمة اإليجاريـة مضـافاً        : إجمالى القيمة التعاقدية -

 .إليها ثمن الشراء
 
الفائدة الذى يستخدمه   هو معدل   :  معدل العائد الناتج من عقد االيجار        -

المؤجر لحساب القيمة االيجارية وثمن     
الشراء وهو الذى يجعل القيمة الحالية      
الجمالى القيمة التعاقدية تساوى قيمـة      

 .المال المؤجر عند بدء سريان العقد
 

 :المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمؤجر 
 ــــــــــــــــــــــــــ

ؤجر كأصول ثابتـة مـؤجرة بـدفاتر المـؤجر      يدرج المال الم   -  ٥
ويتم إجراء االهالكـات علـى تلـك        . بالتكلفة الدفترية القتنائه  

األصول وفقاً لعمرها االنتاجى المفترض حسبما جـرى عليـه          
 .العمل عادة وفقاً للعرف وطبيعة المال الذى يجرى إهالكه
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لعائد تسجيل إيرادات عقود التأجير التمويلى على أساس معدل ا         -  ٦
الناتج من عقد االيجار مضافاً إليه مبلغ يعادل قسـط اإلهـالك            

ويجنب الفرق بالزيادة أو بالنقص حسب األحوال بين        . الدورى
االيراد المثبت بهذه الطريقة والقيمة االيجارية المستحقة عـن         
نفس الفترة المحاسبية فى حساب مستقل مدين أو دائـن يـتم            

لدفترية للمال المـؤجر عـن      تسوية رصيده مع صافى القيمة ا     
 .إنتهاء العقد

 
يتم تحميل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصيانة والتأمين وكافة          -  ٧

المصروفات الالزمة للحفاظ على األصل أال إذا تم التعاقد علـى           
 .أن يتحملها المستأجر

 
عند شك المؤجر فى تحصيل دفعات اإليجار ينبغي عليه تكوين           -  ٨

 .مة لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلهاالمخصصات الالز
 

 :التأجير من قبل المصنعين أو الموزعين 
 ــــــــــــــــــــــ

إذا كان المؤجر هو المصنع أو الموزع للمال المؤجر، تـدرج            -  ٩
أرباح أو خسائر البيع فـى حسـابات النتيجـة عـن الفتـرة              

 للبيع للغيرللمصنعين أو الموزعين وفقاً للسياسة المتبعة عادة 
 

 :االفصاح فى القوائم المالية للمؤجر  
 ــــــــــــــــــــ

فى نهاية كل فترة مالية يجب االفصاح فـى القـوائم الماليـة              - ١٠
 :للمؤجر عما يلى 

 
 

السياسات المحاسبية المتبعة للتعرف علـى إيـرادات         -أ  
 .التأجير
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رة سياسات االهالك المتبعة الخاصة باألصـول المـؤج        -ب 
 .ونسبة االهالك المطبقة

بيان بتكلفة األصول المؤجرة والحركة عليها ومجمـع         -ج 
 .إهالكها والحركة عليه وأرصدتها فى نهاية الفترة

األرباح ولخسائر الناجمة عن عمليات انتقـال ملكيـة          -د 
 .األصول المؤجرة إلى المستأجرين خالل الفترة المالية

 من هذا   ٦نتج تطبيقاً لفقرة    أية مبالغ مدينة أو دائنة ت      -هـ
 .المعيار

 
 :المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمستأجر 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

تدرج القيمة االيجارية المستحقة عن عقود التأجير التمـويلى          - ١١
كمصروف فى قائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خالل كل فتـرة          

 .مالية
 

لمستأجر من مصاريف صيانة واصالح األموال يدرج ما يتكبده ا - ١٢
المؤجرة بما يتفق مع األغـراض التـى أعـدت لهـا ووفقـاً         
للتعليمات التى يسلمها إليه المؤجر بشأن األسس الفنية الواجب 
مراعاتها سواء كانت مقررة بواسطته أو بواسطة المـورد أو          
المقاول وذلك بقائمة الدخل الخاصة بالمستأجر خالل كل فتـرة          

 .مالية
 

إذا قام المستأجر فى نهاية العقد باستخدام حق شـراء المـال             - ١٣
المستأجر يثبت هذا المال كأصـل ثابـت بالقيمـة المدفوعـة            
لممارسة حق شراء المال والمتفق عليها طبقـاً للعقـد ويـتم            
إهالكه على مدار العمر االنتاجى المتبقـى المقـدر لـه وفقـاً         

 .ا المستأجر ألصول مماثلةللسياسات والمعدالت التى يتبعه
 

 :االفصاح فى القوائم المالية للمستأجر 
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 ـــــــــــــــــــــ
 

 -:يجب أن يتم اإلفصاح فى القوائم المالية للمستأجر عما يلى  - ١٤
 

 :بيان األصول المستأجرة على أن يتضمن ما يلى  -أ  
إجمالى القيمة التعاقدية لكل أصل محللة إلى إجمالى         -

 .ة االيجارية وثمن الشراءالقيم
 .العمر االنتاجى لألصول المستأجرة -
 .القيمة االيجارية السنوية -
 

 .تفاصيل مصاريف صيانة وإصالح األموال المؤجرة -ب 
 

يجب تحليل التزامات الستئجار التمويلى حسب تـواريخ         -ج 
استحقاقها بحيث يتم إيضاح ما يستحق سـداده خـالل          

 التالية كل على حده، وإجمـالى       السنوات المالية الخمس  
 .ما يستحق سداده خالل السنوات بعد السنة الخامسة

 
اإلفصاح عن أى شروط مالية هامة تسـتلزمها عقـود           -د  

االستئجار مثل االلتزامات المحتملة عن تجديد تلك العقود        
أو استخدام حق اختيار شراء األصل ودفعات االسـتئجار      

 .االحتمالية
 

 : االستئجار البيع مع إعادة
 ــــــــــــــ

قد يقوم المؤجر بتأجير مال إلى مستأجر ويكون هذا المال قـد             - ١٥
آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه 

وفى هذه الحالة يجب أن يقـوم       . على إبرام عقد تأجير تمويلى    
المستأجر كبائع بتأجيل أية أرباح أو خسائر تنتج عن الفـرق           
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ين ثمن البيع وصافى القيمة الدفترية لألصل فى دفاتره ويـتم           ب
 .استهالك هذا الفرق على مدار مدة عقد التأجير

 
بعد عملية البيع وبدء سريان عقد التـأجير التمـويلى يطبـق             - ١٦

 ويطبق المسـتأجر    ١٠ إلى   ٥المؤجر ما ورد فى الفقرات من       
 .١٤ إلى ١١ما ورد بالفقرات من 

 
 :معيار تاريخ سريان ال

 ــــــــــــ
يسرى هذا المعيار على القوائم المالية التى يتم إعدادها عـن            - ١٧

تاريخ  ( ٢١/١٢/١٩٩٥الفترات المالية التى تنتهى بعد تاريخ       
 ألحكـام   ١٩٩٥ لسـنة    ٩٥صدور الالئحة التنفيذية للقـانون      

 ).التأجير التمويلى 
 

 مثال توضيحى
 ــــــ

من المعيار ولكنـه أرفـق بالمعيـار    ال يعتبر هذا المثال جزءاً     
 .ليكون بمثابة إرشاد عن كيفية تطبيقه

 
 قـام مـؤجر بتـأجير أصـل قيمتـه           ١٩٩٧فى أول ينـاير     

 جنيه بعد تأجير تمويلى لمدة ستة سنوات مقابل قيمـة           ١ر٠٠٠ر٠٠٠
 جنيه سنوياً وبحق للمستأجر فى نهاية مـدة    ٢١٩ر٨٣٨إيجارية قدرها   

 . جنيه١٠٠ر٠٠٠العقد شراء األصل بمبلغ 
 

وكان العمر االنتاجى المقدر لألصل عشرة سنوات وكان معـدل     
% ١٥الفائدة التى يرغب المؤجر فى استخدامه فى هذا التعاقـد يبلـغ             

 :سنوياً والذى بتطبيقه ينتج عنه عائد سنوى خالل فترة العقد كاآلتى 
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 بالجنيــه  
 

 ١٧٧ر٠٢٥ ١٩٩٧
 ١٠١ر٦٠٣ ١٩٩٨
 ٣٨ر٨٦٧ ١٩٩٩
 ٦٣ر٤٧٢ ٢٠٠٠
 ٤٠ر٠١٧ ٢٠٠١
 ١٤ر٠٤٤ ٢٠٠٢

 
 

من المعيار يكون االيراد الذى يجـب أن        ) ٦(فى تطبيق الفقرة    
 -:يثبته المؤجر سنوياً باستخدام المعدل المذكور عاليه كاآلتى 

 
  االيراد المكتسب قسط االهالك مبلغ الفائدة
      جنيه      جنيه     جنيه

 
٢١٧٠٢٥ ١٠٠٠٠٠ ١١٧٠٢٥  ١٩٩٧ 
٢٠١٦٠٣ ١٠٠٠٠٠ ١٠١٦٠٦  ١٩٩٨ 
١٨٣٨٦٧ ١٠٠٠٠٠ ٨٣٨٦٧  ١٩٩٩ 
١٦٣٤٧٢ ١٠٠٠٠٠ ٦٣٤٧٢  ٢٠٠٠ 
١٤٠٠١٧ ١٠٠٠٠٠ ٤٠٠١٧  ٢٠٠١ 
١١٣٠٤٤ ١٠٠٠٠٠ ١٣٠٤٤  ٢٠٠٢ 
  

 
ويكون حساب تحت التسوية هو الفرق بين اإليراد المكتسـب          

 :والقيمة االيجارية ويظهر كاآلتى 
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  الفرق االيراد المكتسب       القيمة االيجارية
 )حساب تحت تسوية                                     ( 

 جنيه            جنيه     جنيه
 

٢٨١٣  ٢١٧٠٢٥ ٢١٩٨٣٨  ١٩٩٧ 
١٨٢٣٥  ٢٠١٦٠٣ ٢١٩٨٣٨  ١٩٩٨ 
٣٥٩٧٠  ١٨٣٨٦٧ ٢١٩٨٣٨  ١٩٩٩ 
٥٦٣٦٦  ١٦٣٤٧٢ ٢١٩٨٣٨  ٢٠٠٠ 
٧٩٨٢١  ١٤٠٠١٧ ٢١٩٨٣٨  ٢٠٠١ 
١٠٦٧٩٤  ١١٣٠٤٤ ٢١٩٨٣٨  ٢٠٠٢ 
 ـــــ       
       ٣٠٠٠٠٠ 
       ====== 

 
وحيث أن قيمة األصل الدفترية فى نهاية مدة العقـد ستصـبح            

 جنيه وبفرض اختيار المستأجر شراء األصل فانـه سـيقوم           ٤٠٠٠٠٠
 جنيه ثمناً لهذا األصـل ويـتم اسـتخدام مبلـغ            ١٠٠٠٠٠بسداد مبلغ   
دى  جنيه رصيد حساب تحت التسوية فى قفل حساب األصل ل          ٣٠٠٠٠٠

 .المؤجر 
 

 :وإذا استعرضنا قيود اليومية الالزمة لتطبيق هذا تكون كاآلتى 
 
 ١٩٩٧سنة     

 من األصول الثابتة المؤجرة ١٠٠٠٠٠
           إلى المورد ١٠٠٠٠٠        

 ــــــــــــ          
 من البنك   إلى مذكورين ٢٩٨٣٨  
 االيرادات  ٢١٧٠٢٥٥   
 يرتسوية عقود تأج   ٢٨١٣   

 ــــــــــــ
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 خ إهالك. من أ ١٠٠٠٠٠  
 مجمع اإلهالك/ إلى ح   ١٠٠٠٠٠   
 ــــــــــــ   

 
 ١٩٩٨سنة 

 إلى المذكورين من البنك ٢١٩٨٣٨  
 اإليرادات  ٢٠١٦٠٣   
 تسوية عقود تأجير  ١٨٢٣٥   
 ــــــــــــ   
 خ إهالك.من أ ١٠٠٠٠٠  
 مجمع اإلهالك/ إلى ح   ١٠٠٠٠٠   
 ٢٠٠٢حتى عام وهكذا    
 إلى المذكورين من البنك ٢١٩٨٣٨  
 اإليرادات  ١١٣٠٤٤   
 تسوية عقود تأجير  ١٠٦٧٩٤   
 خ إهالك. من أ ١٠٠٠٠٠  
 مجمع اإلهالك/ إلى ح   ١٠٠٠٠٠   
 ــــــــــــ   

 من مذكورين
 البنك ١٠٠٠٠٠ 
 مجمع اإلهالك ٦٠٠٠٠٠ 
 تسوية عقود التأجير ٣٠٠٠٠٠ 
 ل الثابتة المؤجرةإلى األصو  ١٠٠٠٠٠ 
 ــــــــــــ  

 
وبفرض عدم اختيار المستأجر شراء األصل فى تاريخ نهايـة          
عقد التأجير يقوم المؤجر بدراسة مدى إمكانية االستفادة من هذا األصل           

 ٤٠٠٠٠وإذا تبين انه لن يمكن االستفادة منه وأن قيمته التخريدية تبلغ   
 :جنيه مثالً يجرى القيد التالى 
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  مذكورينمن   
 مجمع االهالك  ٦٠٠٠٠٠
 تسوية عقود التأجير  ٣٠٠٠٠
 خسائر أصول ثابتة مؤجرة  ٦٠٠٠٠
 أصول ثابتة مخردة  ٤٠٠٠٠

 األصول الثابتة المؤجرة   ١٠٠٠٠٠٠


