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 التعريف
 .الشرٌعة اإلسالمٌة أحكامتعارض مع ٌ الما بمسكن، بناء أو ترمٌم منزل، وغٌرها  شراءتكالٌف تموٌل المنتج عملٌة  اٌتٌح هذ

 
 ات وشروط التمويليزم

 سكنيتمويل  البيان

  (ةمحدد )تدرس كل حالة على حدغٌر  قٌمة التسهٌالت
 أو اللٌرة اللبنانٌة الدوالر األمٌركً عملة التسهٌالت

 عشر سنواتلغاٌة  *مدة السداد
 %25 الدفعة األولى

 قٌمة التموٌل الممنوح + عائد الربح لكامل فترة التموٌل  المبلغ المتوجب سداده
 ال تتجاوز ثلث الدخل الشهري قٌمة الدفعة الشهرٌة

 لمصرف المذكورة فً عقد التسهٌالتٌتم اإلتفاق علٌه وفق سٌاسات وإجراءات ا معدل العائد
 جر   نسبة ثابتة طبٌعة العائد

 شهر واحد من تارٌخ الموافقة على التموٌل  فترة السماح

 .بمدة السداد*ٌعاد النظر استثنائٌاً   

 
 الوثائق المطلوبة

  ساري المفعول.نسخة عن بطاقة الهوٌة أو جواز سفر 

 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 

 لب التموٌل وفقاً للنموذج المعتمد.طلب إستعالم لمركزٌة المخاطر موقع من طا 

  إفادة عمل موق عة من رب العمل تتضمن كافة المعلومات العائدة لتارٌخ بدء العمل، المسمى الوظٌفً وقٌمة الراتب

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

 ان االجتماعً إن وجدت. نسخة عن بطاقة االنتساب للصندوق الوطنً للضم 

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

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

 .كشف حساب مصرفً أقل ه لستة أشهر 

 .صورة عن سند ملكٌة العقار المنوي شراءه 

  للعقار المنوي شراءه.إفادة عقارٌة حدٌثة 

 .صورة عن هوٌة البائع 

 .)صورة عن وكالة البٌع )إذا وجدت 

 .وعد بالبٌع من البائع، ٌذكر فٌه مواصفات العقار، ثمن البٌع والدفعة األولى 

 

 مواصفات وأهلية طالب التمويل  

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

  اً عام 06و 22عمره ما بٌن. 

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

 / ستمائة دوالر أمٌركً أو ما ٌعادله باللٌرة اللبنانٌة.066دخله الشهري ٌفوق / 
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 ومصاريف أخرى  والعموالت الرسوم

 256 ألف د.أ. 266فً حال كان مبلغ التموٌل أقل من عمولة فتح ملف  د.أ 

 566 ألف د.أ. 256حتى  ألف د.أ 266مبلغ التموٌل تجاوز فً حال عمولة فتح ملف  د.أ 

 2,666 ألف د.أ. 566ألف د.أ حتى  256فً حال تجاوز مبلغ التموٌل عمولة فتح ملف  د.أ 

 2,566 الملٌون د.أ. ألف د.أ.حتى  566فً حال تجاوز مبلغ التموٌل عمولة فتح ملف  د.أ 

 مكن للعمالء اإلطالع على الرسوم والعموالت المعتمدة عبر ٌ  و ،للمبالغ التً تفوق الحدود أعاله ةحالة على حد تدرس كل

 الموقع اإللكترونً للمصرف و/أو عبر اللوائح المتوفرة فً الفروع.

 بوالص التأمين الضمانات و
بوالص التأمٌن التكافلٌة على الحٌاة أوالعجز الكلً  كلفةتحدد الضمانة بحسب المالءة اإلئتمانٌة لطالب التموٌل وكذلك تحدد 

 .أوالعقار وقٌمة التموٌلالتموٌل بحسب عمر طالب التموٌل، مدة  والكوارث الطبٌعٌةوبولٌصة التأمٌن ضد الحرٌق 

 إحتساب الربح

  :نسبة الربح الربحx تموٌل مبلغ الx عدد األٌام 

                      606 

 
 الدفعمحاذير التخلف عن 

دفعة ومستحقة فوراً  متبقًتعتبر كل األقساط التً تمثل الرصٌد ال ،بموعده فً حال تخلف العمٌل عن تسدٌد أي قسط من األقساط
هٌئة الرقابة  تحت إشرافصرف فً أعمال الخٌرات ٌ  على أن  التزام التصدقطبق علٌه حدة دون الحاجة إلى سابق إنذار وٌوا

 الشرعٌة فً المصرف وذلك بعد استرداد أتعاب المحاماة والمصارٌف األخرى.

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

 مخاطر الناتجة و/أو التً قد تنتج عن توقٌعً على هذا المستند.المادٌة بعد أن أطل عت على أهم مواصفاته، ومٌزاته وال
 

  إسم العميل:

  رقم المـلف:

  التـاريــــــخ:

  التوقيـــــــع:

 


