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 قرض الدراسة بالتعاون مع مصرف لبنان برنامج

قرض الدراسة يمنح من خالله الطالب إمكانية تسديد أقساطه الجامعية مع فترة سماح 

 تساوي فترة الدراسة + سنة واحدة من تاريخ التخرج.

 

 أحكام وشروط:

  مّدة القرض عند انتهاء عاما   46و 81أن يتراوح عمرك بين. 

   ليرة لبنانية أو ما يعادله بالدوالر األميركي،  /188,888من / الدخل الشهري إبتداء

 باإلضافة الى إستمرارية عمل ال تقّل عن السنة.

 

 الخصائص: 

 ليرة اللبنانيةبال: عملة التسليف. 

 من قيمة كامل األقساط 888: قد تصل قيمة القرض اإلجمالية لتغطية قيمة التسليف %

 / ليرة لبنانية و حد أقصى2،888،888/ على كل فترة الدراسة )حد أدنى

 / ليرة لبنانية(. 808،888،888/

 سنوات إبتداء" من تاريخ التسديد. 88: تصل الى فترة وطريقة التسديد 

 فترة الدراسة + سنة واحدة من تاريخ التخّرج.فترة السماح : 

 سنوات كحد أقصى +  7سنة )فترة الدراسة تصل الى  81: تصل الى مّدة التسليف

 سنوات كحد أقصى(. 88فترة سماح + فترة التسديد تصل الى  سنة

 ال يوجد.الدفعة األولى : 

 شرط أن ال يتجاوز : يسّدد القرض على دفعات شهرية متساوية، قيمة القسط الشهري

% من دخل العائلة، منها 60مجموع التسديدات الشهرية "لقروض التجزئة" كافة نسبة 

 نية.% كحد أقصى، للقروض السك50نسبة 

 4.50ناقص  مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان، :الفائدة المطبقة.% 

 

 المصاريف والعموالت:

 ال يترتب مصاريف ملف.مصاريف ملف : 

 ال عمولة مصرف. : عمولة المصرف 

 ال عمولة.إمكانية التسديد المسبق لجميع الدفعات : 

 المدفوعة، تحتسب منذ اليوم األول % على المبالغ المستحقة غير 28 :فائدة التأخير

 الذي حصل فيه التأخير ولغاية اإليفاء الكامل.

 أّيام من تاريخ استحقاق الدفعة الشهرية. 0لكل تأخير يزيد عن  أ..د/ 7: /غرامة تأخير 
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 يعتمد قانون الرسوم المالية المتوّجب وضعها على جدول الدفعات الطوابع المالية :

 والعقود.

 يرجى مراجعة العقد بين الفرقاء.: عن الدفع محاذير التخلّف 

 

 الضمانات المطلوبة:

  ضمانة األهل الشخصّية أو أي كفيل آخر باستثناء األشخاص الذين يتمتعون بحصانة

قضائية )تجدر اإلشارة الى أن المصرف ال يقبل بأي شخص في السلك القضائي ككفيل 

 حقوق(.للطالب لكن ال مانع إذا كان المقترض تلميذ كلية 

  تقييم قسم بالرهن ألحد األمالك حسب دراسة ورهن نقدي أو رهن عقاري أو وعد

 .والجدير بالذكر أن التخمين إلزامي في حال رهن عقاري. التسليفات لألفراد

 .بوليصة تأمين إلزامية على حياة المقترض والكفيل لكامل مّدة القرض 

 على أي قرض أو القيام بأي عمل  تعهد من الطالب و الكفيل بعدم استحصال أي منهما

استدانة من أي نوع كان من أي مصرف آخر طوال مدة سريان العقد الحاضر اال 

 بموافقة المصرف الخطية.

  تعهد من الطالب بأن يقوم عند مباشرته بالعمل بعد تخرجه بتوطين راتبه لدى المصرف

تبه لألقساط الشهرية و في حال استحالة ذلك يتعهد بتوقيع كتاب تحويل تلقائي من را

 المترتبة بذمته من جراء القرض.

 .يحق للمصرف طلب أية ضمانات أخرى 

 

 المستندات المطلوبة:

أشهر  5أو إخراج قيد فردي أصلي ال يعود تاريخه أكثر من  نسخة عن بطاقة الهوية .8

 )للطالب و للكفيل(.

 أشهر. 5إخراج قيد عائلي أصلي ال يعود تاريخه أكثر من  .2

 إفادة سكن بموجب فاتورة حديثة للكهرباء أو للهاتف الثابت )للطالب و للكفيل(. .5

إفادة عمل حديثة )للكفيل( مصدقة حسب األصول أو مرفقة بإذاعة تجارية لرّب العمل  .6

تشير الى تاريخ اإللتحاق بالعمل، المنصب، الدخل السنوي أو الراتب ورقم الضمان 

 اإلجتماعي )إذا توّفر(.

بالنسبة ألصحاب المهن الحّرة: نسخة عن اإلذاعة التجارية باإلضافة إلى كشف حساب 

 لمّدة سنة. 

إفادة من الجامعة تبّين ماهية الدراسة و مدتها و مجموع قيمة األقساط و كيفية تسديدها  .0

 فصليا" أو سنويا" في أول كل فصل دراسي مع تاريخ التسديد.

لعاملين تفيد إذا كان الطالب يستفيد من أي مساعدة شهادة من مكان عمل كل من األهل ا .4

 دراسية أخرى مع تحديد قيمتها.
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ابتداءا" من الفصل الدراسي الثاني أو السنة الدراسية الثانية وما يليه، يطلب منهم إفادة  .7

 من الجامعة تبّين المواد و العالمات التي حققها الطالب خالل هذه الفترة.

 للمقترض و الكفيل. تصريح كامل للحالة الصحية .1

 بيان تفصيلي بالقيم الثابتة. .9

 نموذج طلب قرض. .88

 

 *شروط و أحكام المصرف تختلف حسب كل جامعة.

 **عرض خاص لطالب جامعة القديس يوسف بالتعاون مع دائرة الخدمات اإلجتماعية.
 

 

 مالحظة:

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


