هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

Palestine Capital Market Authority

نموذج رقم(L-4):

طلب تسجيل بيانات عقد تأجير تمويلي
السادة هيئة سوق رأس المال:
نرجو قيد بيانات عقد التأجير التمويلي المبينة أدناه في سجل عقود التأجير التمويلي:
أوالً :المؤجر .................................................................
ثانياً :المستأجر
(أ) الشخص المعنوي:

اسم الشركة :
نوعها :

رقم تسجيل الشركة:
تلفون رقم:

(ب) الشخص الطبيعي:

االسم الرباعي:
تاريخ الميالد:

رقم الهوية :
تلفون رقم:

ثالثاً :المورد
(أ) الشخص المعنوي:

اسم الشركة :
نوعها :

رقم تسجيل الشركة:
تلفون رقم:

(ب) الشخص الطبيعي:

االسم الرباعي:
رقم الهوية :

تاريخ الوالدة:

رابعاً :العين المؤجرة
نوع العين المؤجرة:
وصف وخصائص العين المؤجرة:
الرقم المتسلسل للعين المؤجرة:

خامساً :قيمة العقد وكيفية دفع األقساط وأية التزامات مالية اخرى
تاريخ توقيع العقد:
مدة العقد:
قيمة العقد:
الدفعة المقدمة( إن وجدت):
قيمة القسط:
تاريخ أول دفعة /تاريخ آخر دفعة
قيمة حيار الشراء (ان وجد)
تحديد فترة اشعار المؤجر بإعمال
خيار الشراء
سادسا ً  :الشروط الواجب توافرها في العقد وفقا ً ألحكام القرار رقم ( )1لسنة 2016
(أ) التزامات اطراف العقد
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(ب) توضيح آلية التسليم والقبول
(ت) ضمان الحيازة دون تعرض الغير
(ث) اآلثار المترتبة على انتهاء العقد
ج) حاالت انهاء العقد واآلثار المترتبة عليها

ح) تنظيم أحكام التأمين الشامل على العين المؤجرة

سابعاً :توقيع المؤجر
.....................................

توقيع المستأجر
..................................

ثامناً:المرفقات
نسخة عن عقد التأجير التمويلي بين طرفي العقد .
صورة عن شهادة تسجيل الشركة ( المؤجر).
صورة عن شهادة تسجيل الشركة إذا كان المستأجر شخص معنوي.
صورة عن هوية المستأجر.
لالستعمال الرسمي:
أوالً :رقم العقد................................ :
تاريخ التسجيل............................. :
ثانياً :تم استيفاء الرسوم كما يلي :
المبلغ ......................................... :
رقم الوصل..................................... :
.........................................

هاتف+970 2 2946946 :
فاكس+970 2 2946947 :
ص.ب - 4041 :البيرة

اتثبيت التسجيل.........................:

التوقيع.........................:

www.pcma.ps
e-mail: diwan@pcma.ps

التاريخ:
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