
 

 

 

 األنشطة الممولة وط خاصةر ش والنفقات األخرى  الرسوم الكلفة المؤهلون  البرنامج ميزات كفاالت برنامح

 البرنامج األساسي

 د.أ 200,000 حد أقص

 7مدة القرض: حتى 
 سنوات
 %75نسبة الكفالة: 

 -أشهر  6فترة السماح: 

 سنة

 أفراد 
 مؤسسة تجارية 

 شراكة بسيطة
شركة ذات مسؤولية  

 محدودة )ش.م.م(
شركة مساهمة لبنانية  

 )ش.م.ل(  
 تعاونية 

 منظمة غير حكومية 

 سنة) LIBORالفائدة: 

% 5.5   + واحدة(

+15 %FFR 

 %7.56حاليا 
 %4.5الفائدة:  دعم

التسعير:  إعادة دوريّة
 سنوي

 كفاالت عمولة

 %*2.5: السنوية

ل.ل.  10000طوابع: 

 سنويًا

 100000ملف: رسم فتح 

 ل.ل. تدفع مرة واحدة
غرامة التسديد المبكر: 

2*% 

% 105تأمين على الحياة: 

 من كامل الرصيد المستحق
 مع قسط شهري 

 المصرف يطلب قد
 تتخطى ال ضمانات

 القرض قيمة من% 50

 الثابتة األصول لتمويل
 التشغيلي المال ورأس

 كفاالت الزراعة:
 كفاالت األشجار

 320,000 حد أقصى: 
 د.أ 

 10مدة القرض: حتى 

 سنوات
 %75نسبة الكفالة: 

 -أشهر  6فترة السماح: 

 سنوات 3

 أفراد
 تجارية مؤسسة 

 بسيطة شراكة
 مسؤولية ذات شركة 

 (م.م.ش) محدودة
 لبنانية مساهمة شركة 

 (  ل.م.ش)
 تعاونية 

% 50% +3 الفائدة:

FFR 
%3.63حالياً   

التسعير:  إعادة دوريّة
 سنوي

 كامالالفائدة: دعم
 سنوات 7حتى 

 كفاالت عمولة

 %*2.5: السنوية

ل.ل.  10000طوابع: 

 سنويًا

 100000رسم فتح ملف: 

 ل.ل. تدفع مرة واحدة
غرامة التسديد المبكر: 

2*% 

 :**تأمين على الحياة

من كامل  %105تغطية 
مع قسط  الرصيد المستحق
 شهري 

 المصرف يطلب قد
 تتخطى ال ضمانات

 القرض قيمة من% 50

 الثابتة األصول لتمويل
التشغيلي  المال ورأس

الخاص بزراعة 
 االشجار المثمرة

 

 .الرصيد المستحق يطبق على* 
مدة القرض ويكون بنك عوده المستفيد األول. ينبغي إصداره من قبل  ( طوال%105يتم احتساب التأمين على الحياة على أساس الرصيد لمجموع التسهيالت اإلئتمانية ) **

  التأمين؛ وسيتم اقتطاعه شهرًيا من حساب التسديد الخاص بالعميل.  قسطشركة تأمين من الئحة الشركات المقبولة. لن يشمل القرض 
 

 يحتفظ بنك عوده بحق تعديل األحكام والشروط، على أن يتم إعالم العميل بذلك.

 هذا المنتج يالئم برأينا وضع العميل بناء" على المعلومات المستقاة من: ان

 تصريحه الشخصي ووضعية مركزية المخاطر -

 حركة حساباته وقدرته المالية ووضعية عالقته مع المصرف -

 وضعه االجتماعي -

  تاريخ  ----------------

 اسم المدير:

 

 

--------------------------------------------------- 

 اسم الموظف:

 

 

--------------------------------------------------- 

 اسم العميل / رقم الحساب :

 

 

--------------------------------------------------- 

  
 

  

 توقيع المدير:

 

 

--------------------------------------------------- 

 توقيع الموظف:

 

 

--------------------------------------------------- 

 توقيع العميل:

 

 

----------------------------------------------------- 

 


