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 التعريف

 حٌث ٌقوم المصرف بإستئجار خدمات الحجاإلجارة عقد عن طرٌق  تكالٌف رحلة آداء الحج أوالعمرةتموٌل ٌتٌح هذ المنتج عملٌة 
 .شهرٌة محددة قساطبأ األجرةبتسدٌد قٌمة  العمٌل، على أن ٌقوم والتنازل عنها لصالح العمٌل تكالٌف الرحلة واإلقامة وغٌرها من
 
 ات وشروط التمويليزم

 رحلة الحج أو العمرةتمويل  البيان

  د.أ 00522الحد األقصى لقٌمة التموٌل  *قٌمة التسهٌالت
 لوالمدخ عملة حسب اللٌرة اللبنانٌة أو الدوالر األمٌركً عملة التسهٌالت

  شهرا   20لغاٌة  مدة السداد
 ال ٌوجد الدفعة األولى

  قٌمة التموٌل الممنوح المبلغ المتوجب سداده
 ]20قٌمة التموٌل الممنوح/[ تمثل: ،ال تتجاوز ثلث الدخل الشهري قٌمة الدفعة الشهرٌة

 صفر معدل العائد
 شهر واحد من تارٌخ الموافقة على التموٌل  فترة السماح

  .ةالشخصٌ الحاجٌات على حدة للمبالغ التً تفوق الحد األقصى أعاله وٌطبق علٌها شروط تموٌلتدرس كل حالة  *            

 الوثائق المطلوبة

 .نسخة عن بطاقة الهوٌة أو جواز سفر ساري المفعول 

 قامة وإجازة العمل لألجنبً.إلنسخة عن ا 

 جار إن وجدت. ٌإإلخ...( أو عقود ، نسخة عن أي مستندات مثبتة للممتلكات )سند تملٌك، رخصة سٌارة 

 إفادة سكن من المختار(. جار أو فاتورة هاتف أوٌإثبات سكن )سند تملٌك أو عقد إ 

 طلب إستعالم لمركزٌة المخاطر موقع من طالب التموٌل وفقا  للنموذج المعتمد. 

 لمسمى الوظٌفً وقٌمة الراتب إفادة عمل موّقعة من رب العمل تتضمن كافة المعلومات العائدة لتارٌخ بدء العمل، ا

 ساسً وأي منافع إضافٌة ورقم التسجٌل لدى الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً. ألا

 لصندوق الوطنً للضمان االجتماعً إن وجدت.لعن بطاقة االنتساب  نسخة  

 .إثبات دخل لألصٌل أو الكفٌل فً حال كانا من أصحاب المهن الحرة 

 كان صاحب التموٌل من ذوي المهن: طبٌب، مهندس، إلخ... بطاقة إنتساب للنقابة فً حال 

 .كشف حساب مصرفً أقلّه لستة أشهر 

  تفاصٌل الرحلة موضوع التموٌل.فاتورة موّجهة بإسم بٌت التموٌل العربً ش.م.ل تتضمن 

  مواصفات وأهلية طالب التمويل 

 قل.أللبنانً الجنسٌة أو مقٌم بشكل دائم فً لبنان منذ خمس سنوات على ا 

  ا  عام 02و 02عمره ما بٌن. 

  قل.ألعمل حر لمدة سنتٌن على امهنة أو موظف ذو دخل ثابت أو صاحب 

 / ستمائة دوالر أمٌركً أو ما ٌعادله باللٌرة اللبنانٌة.022دخله الشهري ٌفوق / 

 ومصاريف أخرى  والعموالت الرسوم

 052 ٌُعاد النظر بالعمولة بحسب الحالة(.ٌعادلها باللٌرة اللبنانٌة،  أو ماعمولة فتح ملف  د.أ ( 

  ٌُ ًمكن للعمالء اإلطالع على الرسوم والعموالت المعتمدة عبر الموقع اإللكترونً للمصرف و/أو عبر اللوائح المتوفرة ف

 الفروع.
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 الضمانات وبوالص التأمين 
التأمٌن التكافلٌة على الحٌاة أوالعجز الكلً بحسب ة بولٌصة كلفتحدد الضمانة بحسب المالءة اإلئتمانٌة لطالب التموٌل وكذلك تحدد 

 عمر طالب التموٌل، مدة وقٌمة التموٌل.

 محاذير التخلف عن الدفع
دفعة ومستحقة فورا   متبقًتعتبر كل األقساط التً تمثل الرصٌد ال ،بموعده فً حال تخلف العمٌل عن تسدٌد أي قسط من األقساط

هٌئة الرقابة  تحت إشراففً أعمال الخٌرات ٌُصرف على أن التزام التصدق طبق علٌه ٌُ حدة دون الحاجة إلى سابق إنذار ووا
 الشرعٌة فً المصرف وذلك بعد استرداد أتعاب المحاماة والمصارٌف األخرى.

 

 تصريح العميل
ومتطلباتً وإمكاناتً لقد استلمت نسخة عن هذا النموذج وفهمت مضمونه وأوافق علٌه، كما وأن هذا الحساب مالئم لحاجاتً 

 المادٌة بعد أن أطلّعت على أهم مواصفاته، ومٌزاته والمخاطر الناتجة و/أو التً قد تنتج عن توقٌعً على هذا المستند.
 

  إسم العميل:

  رقم المـلف:

  التـاريــــــخ:

  التوقيـــــــع:

 


