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  للمغتربينسكني القرض ال
 

 :للمغتربينسكني الأهداف القرض 

 .شراء مسكن جاهز 

 .شراء مسكن قيد االنجاز 

 بناء مسكن.  

  لمرة واحدة على أن يكون هذا المسكن مقر اإلقامة الرئيسي للمقترض اللبناني
 المغترب.

 

 : أحكام و شروط

 خمس سنوات في الخارج منذ مدة ال تقل عن مقيم لبناني تكون مواطن أن. 

 غير محكوم عليه داخل او خارج األراضي اللبنانية. 

  عاماً عند إنتهاء مّدة القرض. 46 تعّدى الـوأال ت 12تكون قد أتميت ال أن 

  د.أ. باإلضافة الى إستمرارية عمل ال تقّل عن السنة.20111الدخل الشهري إبتداًء من 

  بند جزائي منصوص عنه في أن تلتزم بوجهة إستعمال القرض تحت طائلة ترتيب

 % من قيمة القرض.21تعميم مصرف لبنان يوازي 

 

 الخصائص : 

 بالدوالر األميركي.عملة التسليف : 

 800.000: تصل لغاية الـ قيمة التسليف .$ 

 لغاية ثالثين سنة بما فيها فترة السماح التي ال يمكن ان تزيد عن اربع : التسليف  مّدة

 .سنوات من تاريخ منح القرض

 الدفعة األولى: 
 من القيمة التخمينية للمسكن موضوع القرض.  %11 إبتداًء من 

 % من القيمة التخمينية للمسكن موضوع القرض.51تمويل ال يتجاوز أو 
 .% من قيمة كلفة البناء للمسكن أو شراء مسكن قيد اإلنجاز51أال يتعدى التمويل 

 أن ال يتجاوز مجموع التسديدات الشهرية "لقروض التجزئة" : قيمة القسط الشهري

 % من دخل العائلة0 على أن ال تتعدى نسبة دفعة القرض السكني منفردا  61كافة نسبة 

 % من دخل العائلة.51

 سنوات 6لغاية : فترة السماح . 

 معدل :الفائدة المطبقةLibor   0.23+ سنة لمدة%. 

 
 المصاريف والعموالت:

 للمصرف. ال عمولةو  ملف ال مصاريف 
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 بحسب العميل عند صرف القرض: تستوفى عند تعيين الخبير0 تعاد الى كلفة خبير( .
 .)العرض الحالي على أن يعود للمصرف امكانية اعادة النظر بالعرض الحقا

 
 الضمانات المطلوبة:

باإلضافة  على المسكن المنوي شراءه من الدرجة األولى لصالح المصرفتأمين عقاري 
على الحريق للمسكن موضوع  ضمانبوليصة و  على حياة المقترض ضمانبوليصة الى 

 مع امكانية طلب ضمانات إضافية يرتئيها المصرف عند الدراسة.0 القرض
 

 غرامة التسديد المسبق:

  لصالح مصرف فائدة جزائية : سنوات 7قبل انقضاء مهلة ال المسبقغرامة التسديد
% من قيمة القرض عن الفترة اللتي استفاد فيها المصرف من شروط 1لبنان مقدارها 

% على الرصيد المتبقي 1التعميم باألضافة الى فائدة جزائية لصالح المصرف مقدارها 
 . د.أ 111على ان ال تقل الفائدة عن ال 

  ائية لصالح المصرف فائدة جزسنوات:  7بعد انقضاء مهلة ال المسبقغرامة التسديد
 د.أ. 111 % على الرصيد المتبقي على ان ال تقل الفائدة عن ال1مقدارها 

 والفوائد واللواحق0 تحتسب  أصالً  القرض كامل رصيد% إضافية على 6 :فائدة التأخير
 من اليوم األول من إستحقاق الدفعة الشهرية. 

 تاريخ استحقاق أي دفعةأيام من  1عن أي تأخير لغاية  د.أ/21: /غرامة تأخير . 

 يرجى مراجعة العقد بين الفرقاء(.  : محاذير التخلّف عن الدفع( 

 طوابع مالية 

 يتم تزويدكم بالئحة المستندات المطلوبة لدى زيارتكم الفرع 
 

 

 مالحظة:

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

 .العميل

 .لملفايحتفظ المصرف بحقه بقبول او رفض الطلب باالستناد الى دراسة 

 

 هذا الكتاب من خصائص وشروط 0 استلمتمتن مني بالموافقة على ما ورد في  "اشعارا

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

 

 توقيع العميل

 

 

 

 


