
محلي لإلسكان العامة المؤسسة

العمر في تاريخ االستحقاق64-21

صاحب مهنة حّرة | مأجور | صاحب راتب موطن  الوضع المهني

سنتين| سنة | سنة  الحد األدنى لسنوات العمل في الوظيفة الحالي

الحد األدنى لسنوات الخبرة سنوات5|  سنوات 3|  سنوات 3

غير مطلوب (قطاع خاص)التسجيل في الضمان 

.ل. مليون ل6.75. - ل.مليون ل (قطاع خاص)دخل األسرة 

.ل. مليون ل6.75. - ل.مليون ل (قطاع عام)دخل األسرة 

الجنسية  سنوات10لبناني منذ أكثر من /مقيم

ميزانية+ كشف حساب لسنتيبن |  كشف حساب + افادة راتب مصدقة | توطين راتب  مستلزمات تحويل الدخل

.ل. مليون ل20 الحد األدنى للقرض

.ل. مليون ل270 (من دون الفوائد)الحد األقصى للقرض 

(مؤسسة اإلسكان/بنك عوده) x2مدة القرض  سنة5-15

.ل. ل عملة القرض

10% الحد األدنى للدفعة األولى

(المؤسسة العامة لإلسكان)زائد دفعة إنشاء القرض  من مبلغ القرض10%

33% | 33% | 30% النسبة السنوية الُمجازة من الدفعة الشهرية أو المدخول

 

%3.2+  من مردود سندات الخزينة لمدة سنين 10%
معدل الفائدة

.ل. ل10,000      كتاب تحويل الدفعة الشهرية

.ل. ل5,000    سند تمثل

رسوم فتح ملف  من قيمة القرض الصافية1%

.ل. ل0 مصاريف تخمين

ال ينطبق رسوم اإلدارة

رسوم إعادة جدولة القرض

رسوم تعدّد الدفعات 

رسوم تخّطي الدفع 

ال ينطبق رسوم التسديد المبكر

.ل. ل75,000 غرامة التسديد المتأخر

مقّر سكن أولي = شقة  (جاهز للسكن)نوع المسكن 

رهن من قيمة القرض100%

تأمين على الحريق/ تأمين على الحياة  نوع التأمين

ليا للتأمين 

أسوركس

سويس-ليبانو

أليانز سنا

كابيتال

كونتيننتال ترست

شركات التأمين 

.ل. مليون ل5  سنة30عمر مقدم الطلب : راتب

مدة القرض سنة15

.ل. مليون ل200 ثمن المنزل

(.ل. مليون ل20) 10% دفعة أولى

3.74% معدل الفائدة

.ل. مليون ل180 قيمة القرض الصافية 

.ل. مليون ل18 دفعة إنشاء القرض

.ل. مليون ل162 المبلغ المدفوع للبائع

.ل. ل1,000,000 الدفعة الشهرية

3.88% (APR)النسبة المئوية السنوية 

.  أو التي قد تنتج عن توقيعي على هذا المستند/ان هذا المنتج مالئم لحاجاتي، ومتطلباتي، وإمكاناتي المادية بعد أن اّطلعت على كافة مواصفاته، وميزاته، والمخاطر الناتجة و

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االسم 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقم الحساب 

------------------------------------------------------------------- التاريخ

------------------------------------------------------------------- التوقيع

المنزل

مثل

مقدم الطلب  

المنتج

الدفع

غير متوفّر

التأمين


