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 للمغتربين BDL Commercialقرض 
 

 

 يشمل األفراد والمؤسسات الناشئة و القائمة تحديدا" الصغيرة و المتوسطة ضمن القطاعات

 ، التجارية، السياحية، الحرفية و التكنولوجيا المتطورة.الصناعية، الزراعية

: تمويل شراء عقارات بهدف المتاجرة، األهداف اإلستهالكية، إعادة تمويل القرضال يشمل 

مشاريع قائمة، احتياجات رأس المال التشغيلي، إعادة جدولة ديون قائمة، و شراء أسهم 

 وحصص كونها في مجال الصناعة أو الزراعة أو السياحة.

 

  :الخصائص

 بالدوالر األميركي. عملة التسليف : 

 دوالر أميركي مليون 15 : الحد األقصىقيمة التسليف 

  02: إبتداءا" من الدفعة األولى% 

 سنة تتضمن فترة السماح. 11: حد أقصى مّدة القرض 

 سنوات و تعتمد على دراسة الجدوى للمشروع. 4أشهر و لغاية  6: أقلها فترة السماح 

 معدل:  الفائدة المطّبقةLibor   1.23+ سنة لمدة%. 

 

 :المصاريف والعموالت

 ال عمولة ملف.مصاريف ملف : 

  ال عمولة مصرف.عمولة المصرف : 

  لزم األمر.وما يعادله بالليرة اللبنانية، إذا  $101: إبتداًء من مصاريف خبير 

 ليرة لبنانية. 0220222: عمولة مصرف لبنان 

 

 :الضمانات المطلوبة

  رهن نقدي أو عقاري 

 .كفالة شخصية 

  .تأمين على الحياة و الحريق و السرقة 

 

 فوائد على قيمة المبالغ المتأخرة والمستحقة. %4زيادة  :فائدة التأخير

 

 على المبلغ المتبقي. %4 غرامة اإليفاء المسبق:

 

 يرجى مراجعة العقد بين الفرقاء.: محاذير التخلّف عن الدفع
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 المطلوبة لدى زيارتكم األولى للفرع.: يتم تزويدكم بالمستندات المستندات المطلوبة

 

 

 

 مالحظة:

يمكن ان تعتبر هذه الخصائص والشروط بمثابة موافقة او التزام من قبل المصرف تجاه  ال

 .العميل

 .يحتفظ المصرف بحقه بقبول او رفض الطلب باالستناد الى دراسة للملف

 

 خصائص وشروط ، استلمتاشعارا مني بالموافقة على ما ورد في متن هذا الكتاب من 

 ----- / ----- / ----- نسخة عنه بعدما افهمت مضمونه ووقعت بتاريخ 

 

 توقيع العميل

 


