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 القروض الصديقة للبيئةبرنامج 

 المدعومة والغير متعّلقة بالطاقة 

 

 القروض الصديقة للبيئة متوّفرة لألفراد والشركات.

 

ّصرف مياه ال لالستثمار في مشاريع قائمة او جديدة غير متعلّقة بالطاقة: معالجة النفايات ،

الصّحي، اعادة التدوير، الّسياحة البيئّية، الّزراعة العضوّية، االبنية الخضراء، تركيب قرميد 

 وتلبيس حجر وتنسيق حدائق.

 

  :الخصائص

 بالدوالر األميركي. عملة التسليف : 

 بالدوالر األميركي لبنانية مليون ليرة 05 ما يعادل إبتداءا" من: قيمة التسليف. 

  ّالجديدة  سنوات من ضمنها فترة السماح ، وللمشاريع 15القائمة لغاية  للمشاريع :ةالمد
 بعد فترة السماح. سنوات إبتداًء من 15لغاية 

  وفقاً لنوع المشروع ودراسة الملف.  %5: إبتداًء من الدفعة األولى 

 شهرا"  24القائمة و شهرا" للمشاريع 42أشهر ولغاية  6: إبتداًء من فترة السماح
 الجديدة. لمشاريعل

 :معدل الفائدة المطبقةLibor   0+ أشهر 3لمدة%  

 تاسنو 7 لغايةو %2.0دعم الفائدة من مصرف لبنان لغاية : يصل دعم مصرف لبنان. 

 

 :المصاريف والعموالت

 ال يوجد.مصاريف ملف و عمولة مصرف : 

  ليرة لبنانية. 455،555: رسوم مصرف لبنان 

 قيمة القرض تدفع كاملة وسلفاً.من  %5،2: عمولة مصرف لبنان 

 لزم األمر.وما يعادله بالليرة اللبنانية، إذا  $140: إبتداًء من كلفة خبير 

 

 :الضمانات المطلوبة

 .رهن نقدي أوعقاري 

 .كفيل ذو مالءة 

 .بوليصة تأمين على حياة المقترض 

 .بوليصة تأمين على الحريق والسرقة 

 

 من قيمة القرض المتبقي. %2: غرامة التسديد المسبق للدفعات
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 إضافية على قيمة المبالغ المتأخرة والمستحقة. %2 :فائدة التأخير

 

 يرجى مراجعة العقد بين الفرقاء.  :محاذير التخلّف عن الدفع

 

 : يتم تزويدكم بالمستندات المطلوبة لدى زيارتكم األولى للفرع.المستندات المطلوبة

 

 

 مالحظة:

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

 .العميل

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

 

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

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

 

 توقيع العميل

 

 

 
 


