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 القروض الصديقة للبيئةبرنامج 
 لتسخين المياه نظام الطاقة الشمسية

 

 متوفرة لألفراد والشركات.

 

  : خصائص القرض لسخان المياه على الطاقة الشمسية

 02.222: لغاية قيمة التسليف$. 

 دفعة أولى.: ال الدفعة األولى 

 بالدوالر األميركي: عملة التسليف . 

 سنوات كحد أقصى. 5: المّدة 

 ال فترة سماح. فترة السماح : 

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

 %55 من دخل العائلة، على أن ال تتعدى نسبة دفعة القرض السكني منفردا %55نسبة 

 من دخل العائلة.

 معدل :الفائدة المطبقةLibor   0.52 -سنة لمدة% 

  شرط أن يكون الشراء من الشركات المتخصصة 200$ قيمة الدعم من وزارة الطاقة

ببيع وتركيب سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية موافق عليها من المركز اللبناني 

 (Lebanese Center for Energy Conservation, LCEC)لحفظ الطاقة 

 

 :والعموالتالمصاريف 

 ال يوجد.مصاريف ملف : 

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

 زم األمر.لوما يعادله بالليرة اللبنانية، إذا  $105من  : إبتداءً كلفة خبير 

 

 :الضمانات االتي قد تطلب حسب دراسة الملف

o .رهن نقدي أو عقاري 

o .كفيل ذو مالءة 

o على حياة المقترض. بوليصة تأمين 

o .بوليصة تأمين على الحريق والسرقة 
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 من قيمة القرض المتبقي. %5: غرامة التسديد المسبق للدفعات 

 إضافية على قيمة المبالغ المتأخرة والمستحقة. %5 :فائدة التأخير 

 يرجى مراجعة العقد بين الفرقاء.: محاذير التخلّف عن الدفع 

 

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

 

 

 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

 

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

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

 

 توقيع العميل

 

 
 


