
شراء وحدة سكنية- القرض السكني 

 طريقة تسديد القرض

لقيمة االنشاءات " وفقا

لقيمة القرض الممنوح و عمر المقترض و قيمة الجعالة " تحتسب وفقا

في حال وجود . المفروضة من قبل الشركات التأمين الضامنة في حال وجودها 

.شريكين في القرض ، يمكن إختيار بوليصة تأمين  مّوحدة أو منفردة

كلفة بوليصة التأمين على الحياة

(حريق)كلفة بوليصة التأمين على االنشاءات 

 سنة 30لغاية 

المتبقية % 50و " من قيمة القرض تدفع نقدا % 50:  يصرف القرض للبائع  

تدفع بموجب شيك مصرفي صادر للمستفيد االول ومشطوب

 سنوات  7ال تقل عن 

من الدخل الشهري العائلي  % 45 ال تتجاوز نسبة 

قيمة مجموع المتوجب دفعه مع / قيمة القرض / نسبة الفائدة/ لمدة التسديد " وفقا

كافة المصاريف والرسوم وأقساط التأمين

 المدة الدنيا للقرض

الدفعة االولى/التمويل الذاتي

الشهريعلى القسط %  1تأثير إرتفاع نسبة الفائدة بنسبة 

للسنة االولى نسبة الفائدة المطبقة 

طبيعة الفائدة المّطبقة 

مجموع المبلغ الذي يتوجب تسديده مع الفوائد والعمالت وأقساط 

التأمين

APRالنسبة المئوية السنوية 

سنوياً  4.99%

ثابتة للسنة االولى ويحق للمصرف تعديلها في أي وقت بعد ذلك

الحد االقصى لنسبة القسط الشهري للقرض

الحد االقصى لنسبة االلتزامات الشهرية العائلية

شرط موافقة المصرف سنوات 7ال تقل عن  المبكر الكلي أو الجزئي للقرض فترة التسديد 

www.banque-habitat.com.lb       

مغتربونمقيمون

    1000 USD

المؤهلون للإستفادة من القرض 

  مرصف االسكان 
ي
وط القرض السكن  خصائص وشر

الحد االدنى لسنوات الخبرة في سوق العمل

LBP 6.000.000الحد االدنى للدخل  الشهري العائلي الصافي

Key Fact Statement

LBP2000 USD 20.000.000الحد االقصى للدخل الشهري العائلي الصافي
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الشروط الخاصة بقرض الشراء 

".ال حكم عليه "  سنوات متمتعاً باألهلية القانونية و غير محكوم بجرم شائن مع سجل عدلي 10 لبنانياً منذ أكثر من 

 سنوات الماضية10 إسمه غير وارد على الئحة الشيكات المرتجعة خالل الـ 

في مسكن على جميع االراضي اللبنانية"  سهما1800 لم يسبق له اإلستفادة من قرض سكني مدعوم من أي جهة كانت وغير مالك ألكثر من 

 شرط أالّ 70 وألصحاب المهن الحّرة والمؤسسات لغاية سن الـ 64للموظفين لغاية سن الـ )يسمح عمره بالعمل واإلنتاج طوال فترة تسديد القرض 

.( سنوات7تقل مدة تسديد القرض عن الـ 

:أن يكون طالب القرض 

 متر مربع150وأن ال تزيد مساحته االجمالية عن " أن يخصص المسكن موضوع القرض للسكن العائلي حصرا

مستلزمات إثبات الدخل

الليرة اللبنانية

من قيمة المسكن وفق تخمين المصرف% 80لغاية نسبة 

 خصائص القرض السكني 

1.000.000.000 LBP

ثالثة أشهر من تاريخ توقيع العقد

بالعملة اللبنانية الورقية فقط" نقدا

 سنوات 3مداخيل منتظمة موثّقة وكشوفات حسابات مصرفيّة ال تقل عن 

متتالية أو أي إثبات آخر يوثّق الدخل

الحد االقصى للقرض السكني

عملة القرض

طريقة صرف القرض

(فترة االعفاء من الدفع)فترة السماح 

المدة القصوى  للقرض

نسبة قيمة القرض من قيمة المسكن

من ضمنها قيمة السند الشهري )يحتسب على أساس مجموع  الدفعات الشهرية 

إضافة الى القسط الشهرية لبوليصة التأمين على الحياة إضافة الى قيمة 

باالضافة إلى مجموع قيمة " المتوجب دفعها سنويا (مصاريف المتابعة الشهرية 

(عدد سنوات القرض  ) Xاالقساط السنوية على االنشاءات 

من قيمة المسكن وفق تخمين المصرف% 20ال تقل عن نسبة 

من الدخل الشهري  الصافي للمقترض% 33ال تتجاوز نسبة 

لقيمة القرض و القسط الشهري ومدة التسديد " وفقا
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(ل.ل)قيمة السند الشهري 

(ل.ل)قيمة المصاريف االدارية الشهرية 

" معدل الفائدة سنويا

(سنة)مدة التسديد 

(أشهر)فترة االمهال 

%1قيمة القسط الشهري في حال إرتفاع معدل الفائدة 

5.408.000

(ل.ل )ثمن المنزل موضوع الشراء 

1.000.000.000قيمة القرض

6.050.000

حد أدنى/فائدة تأخير عند تسديد كل سند 

ل.ل // 3.000.000//من قيمة القرض على أن ال تقل عن مبلغ % 1نسبة فتح ملف 

ل.ل// 150.000//من قيمة السند الشهري يضاف اليه % 3نسبة مصاريف إدارية شهرية تضاف الى السند الشهري

 مصاريف ورسوم ملف الائتمان 

 الضمانات الاساسية المطلوبة 

تزويد المصرف بأصل سند التمليك و شهادة قيد  تأمين من الدرجة األولى لصالح المصرف على القسم موضوع القرض تغطي قيمة القرض مع 

فوائده

بوليصة تأمين على الحياة تشمل الوفاة والحرب و والعجز الكلي أو الجزئي الدائم تضمن رصيد القرض مع فوائده ولواحقه عند حدوث أي الطارئ و 

" بالعملة اللبنانية الورقية و بوليصة على المسكن تغطي مخاطر الحريق والعوامل الطبيعية والمسؤولية تجاه الغير، وتسدد سنويا" تسدد شهريا

عن مجموعة شركات التأمين المعتمدة من قبل المصرف" بالدوالر االميركي الورقي، ويجب أن تكون البوليصتين صادرتين حصرا

عليه أقر بأن هذا المنتج " بجميع بنوده وبناء" أقر وأفيد بأنني إطلعت بالتنسيق مع موظف المصرف على ملخص المنتج الذي أرغب باالستفادة منه وأخذت علما

.بأن هذا البيان هو على سبيل التوضيح واالعالم فقط " يتناسب مع إحتياجاتي ووضعي المالي كما أنني اخذت علما

إسم العميل 

توقيع العميل 

 مثال عن  قرض سكني لشراء وحدة سكنية 

1.250.000.000

 شروط عامة 

.يحتفظ مصرف اإلسكان بحق تعديل االحكام والشروط وبفرض رسوم إضافية للخدمات في أي وقت وبإرادته المنفردة، على أن يتم إعالم العميل بذلك

313,000

30
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5.73%

4.99%

تطبق الرسوم والمصاريف المذكورة أعاله على القرض بتاريخ توقيع العقد

يُرفض أي طلب قرض غايته سداد لدين سابق وعالق في ذمة طالب القرض

يُعتبر الزوج والزوجة المشاركان وأفراد عائلتهما الذين على عاتقهما بحكم الشخص الواحد

إن معّدل النسبة المئوية السنوية ال يشمل أقساط التأمين ورسوم إنتهاء المدة التعاقدية:  مالحظة 

التاريخ 

APRمعدل النسبة المئوية السنوية  

("نقدا ) مصاريف الملف والرسوم  

مصاريف رسوم التأمين عند توقيع العقد

قيمة بوالص التأمين على الحياة واالنشاءات تغطي السنة االولى وفترة االمهال  إضافة 

بالدوالر االمريكي الورقي مرة واحدة "  دوالر كلفة إصدار البوالص تدفع نقدا12الى 

.بالدوالر االمريكي الورقي" إن بوليصة االنشاءات تدفع نقدا. عند توقيع العقد

تحتسب على أساس عدد أيام التأخير من اليوم االول من تاريخ استحقاق الدفع 

( نقاط 5فائدة القرض مضاف اليها  )وقيمة القسط الشهري والفائدة الجزائية 

Page: 2 Customer Protection Unit March 2023   


