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  Loan Koudourat Term برنامج
و اإلستثمار  لتمويل رأس المال التشغيلييستخدم  Koudourat Term Loan, برنامج

 المؤسسات وجميع  ،سنة و ما فوق 11من عمر  أفراد ، و هو يشملاألصول الثابتةفي 

منها  العقارية، الخدماتية ،الزراعية الصناعية،: ضمن القطاعات منهاالصغيرة  تحديدا"

 .غيلي للمؤسسة و ليس بهدف المتاجرةتمويل شراء عقارات بهدف اإلستثمار التش

 

  :خصائصال

 بالدوالر األميركي. : عملة التسليف 

 دوالر أميركي. 055.555لغاية  :قيمة التسليف  

  أما في حال تمويل ، حسب دراسة كل ملف على حدى % 5 إبتداءا" من :الدفعة األولى

 .%05وسائل النقل و شراء العقار مقر العمل تصبح الدفعة األولى إبتداءا" من 

 القرض مّدة:  

 3 .سنوات لتمويل رأس المال التشغيلي 

  سنوات لتمويل األصول الثابتة. 15لغاية 

  تمويل العقار مقر العمل.لسنة  10لغاية 

 تدفع خاللها الفوائد( فترة السماح(: 

 التشغيلي.تمويل رأس المال لأشهر  3 لغاية 

  شراء معّداتلشهرا"  10لغاية. 

 الفائدة المطّبقة : 

 بالدوالر األميركي: 

 الفائدة المرجعية في أسواق بيروت  :دون رهنBRR  +3.3 ،% يعاد النظر

 بمعدالت الفوائد سنوياً.

 الفائدة المرجعية في أسواق بيروت  :مع رهنBRR  +4.70 ،% يعاد النظر

 بمعدالت الفوائد سنوياً.

 

 

 :المصاريف والعموالت

 1055$ و أقصاها 005% من قيمة التسليف أقلها 1: مصاريف ملف.$ 

  ال عمولة مصرف.المصرف عمولة : 

  إذا لزم األمر100إبتداًء من  :مصاريف خبير ، $. 

  سنويا". $055:عمولة ادارية 
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 :الضمانات المطلوبة

 .رهن نقدي أو عقاري 

 Pledge on Fixed Assets 

 .كفالة شخصية 

 و جميع المخاطر  و السرقة تأمين على الحياة و الحريق . 

 

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

 

 .أ.د 055 عن تقل ال أن على المتبقي، الرصيد على% 0 : التسديد المسبقغرامة 

 

 يرجى مراجعة العقد بين الفرقاء.: محاذير التخلّف عن الدفع

 

 : يتم تزويدكم بالمستندات المطلوبة لدى زيارتكم األولى للفرع.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

 

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

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

 

 توقيع العميل


