
 وام مسکن در ایران و دیگر کشورهای جهان

   .درصد است 5.4سال به باال،  01در هند نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط 

 1..3 بهاال  بهه  سال 01 و 1..0 باال به سال 4 اقساط بازپرداخت برای مسکن وام بهره نرخ بازپرداخت استرالیا در

 .درصد سود وام را می پردازد 1..3برای خرید مسکن ترالیایی اس یک سال 01 در یعنی است،

 ههزارم  89 یعنهی  درصهد  0 از کمتهر  بهاال،  به سال 31 اقساط بازپرداخت برای مسکن وام بهره نرخ نیز ژاپن در  

 .است درصد

 0.94سهال   01تا  سال . درصد، 0.4 سال، . تا سال 4 اقساط بازپرداخت برای مسکن وام بهره نرخ آمریکا در  

صدم  1.13ساله  11صدم درصد،  1.34سال  31سال تا  04صدم درصد،  .3.9سال  04سال تا  01صدم درصد، 

 .درصد است

درصهد،   1.98سال  4درصد، یکسال تا  1.38در آلمان نیز نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط تا یکسال 

 .درصد است 5.01ال س 31سال تا  01درصد،  5.10سال  01سال تا  4

 .است درصد 4..1 تنها اقساط بازپرداخت برای مسکن وام بهره نرخ ترکیه در 

  

 شرایط دریافت وام مسکن در اتحادیه اروپا

 .گردد می اعالم و تعیین اروپا اتحادیه توسط بانکی های وام پایه های نرخ و ،شرایط اروپایی کشورهای تمام در 



درصد رسید. ولهی در مهاه ههای میهانی سهال       0به حداقل تمام زمان های خود ، یعنی  3118ه در سال پای نرخ 

 9.4۸به دلیل رکود سنگین اقتصادی و باال رفتن مالیات ها در کشورهای اتحادیه اروپا بهره های بانکی به  3103

 .درصد نیز رسیده است

دوره بازپرداخت وام  .باشد یورو به یا غیره و  CHF ،GBP،USD وام مسکن در اتحادیه اروپا می تواند ارز خارجی

سهال   34سال بوده و دوره بازپرداخت وام مسکن با واحد پولی یورو حداکثر  04مسکن با ارز خارجی حداکثر تا 

 است. همچنین

 .سال نباید تجاوز کند 1.در هر دو مورد سن متقاضی به عالوۀ مدت وام مسکن از 

ارزش ملک خریداری شده باشد) با توجه به رتبهه بنهدی اعتبهاری مشهتری .      1۸.حداکثر مبلغ وام می تواند تا 

 .ماهه باشد 1بازپرداخت وام مسکن نیز می تواند به صورت ماهانه یا 

بیمه عمر می تواند شرایط وام بانکی را بهبود بخشد. البته شما در مجموع بهره ماهیانه بیشتری می دهیهد ولهی   

آن بفروشید ارزش وام بیشهتر اسهت و همینرهور اگهر صهاحه خانهه در اهول زمهان         در مقابل اگر خانه را با وام 

 .پرداخت فوت نماید ، بانک بعد از کسر باقیمانده وام ، ارزش بیمه نامه را پرداخت می نماید

در بازپرداخت وام مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانیهد وام را بهه صهورت اسهتهالکی )اصهل و سهود        

سال  سود بپردازید و سپس اصل پول را پرداخت کنید. دریافت وام هزینه  4نمایید و یا در ابتدا )مثال بازپرداخت 

هزار یورو تا  91یورو برای خانه ای بین  3111الی  411های ثابتی نیز نظیر تمبر و بیمه و غیره نیز دارد که بین 

 .چند میلیون یورو است

 دنیاآمار سود بانکی وام در کشورهای مختلف 



کشهور جههان کهه در     051بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی در مورد میزان سود بانکی در 

 .کشور از ایران به صرفه تر است 010شهریور ماه انتشار یافت، نشان می دهد دریافت وام بانکی در 

کشهور   19درصد بوده اسهت. در   .ر با براب 3100بر اساس این آمار نرخ واقعی بهره وام بانکی در ایران ای سال 

 .کشور کمتر از ایران بوده است 010نرخ واقعی بهره وام بانکی بیشتر از ایران و در 

نرخ واقعی بهره وام بانکی هر کشور بر اساس میزان نرخ بهره دریافتی از سوی بانک های آن کشور برای پرداخت 

 .حاسبه می شودوام به متقاضیان و میزان نرخ تورم در آن کشور م

درصد و نرخ تورم ایران در این سهال را   00را  3100بانک جهانی متوسط نرخ بهره وام بانکی در ایران ای سال 

 درصد اعالم کرده بود. 31.3

لیبی بدترین کشور برای دریافت وام بانکی شناخته شده است. نهرخ واقعهی بههره وام      در میان کشورهای جهان،

درصد در رتبه دوم و  53.8ماداگاسکار با   درصد محاسبه شده است. پس از این کشور، 9..4بانکی در این کشور 

 .درصد در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند 15.4برزیل با 

بهترین کشور برای دریافت وام بانکی نیز بالروس شناخته شده است. نرخ واقعی بههره وام بهانکی در ایهن کشهور     

درصد و کویهت بها    0..0درصد اعالم شده است. پس از این کشور، اتیوپی با منفی  ..11منفی  3100ای سال 

 .درصد به ترتیه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند03.9منفی 

درصهد، الجزایهر    5نرخ واقعی بهره وام بانکی در برخی کشورهای دیگر به این شرح اعالم شده اسهت  افاانسهتان   

  درصهد،  0.3چهین منفهی    درصد، 3.4کانادا منفی   درصد، 9.3درصد، بلژیک  4.3درصد، بحرین منفی  9.0منفی 

 1.5، ژاپهن   درصهد  1.3درصهد، ایتالیها    4..درصد، عراق منفی  5اندونزی  درصد، ..0درصد، هند  1.3مصر منفی 

 ..8درصد، عمان منفی  01.3نروژ  درصد، ..1درصد، هلند  3.4درصد، مالزی  3.3درصد، لبنان  3.3درصد، اردن 



، و آمریکها   درصهد  0.9درصد، انگلیس منفی  3.4درصد، سوئیس  3.0درصد، روسیه منفی  9..درصد، قرر منفی 

بر اساس این گزارش نرخ واقعی بهره وام بانکی در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس منفی  .درصد 0.0

 .دبوده است و کشورهای صنعتی عمدتا نرخ بهره منفی یا پایین داشته ان

 .برابر آمریکا گزارش شده است 3برابر ژاپن و تقریبا  3همچنین نرخ واقعی بهره وام بانکی در ایران حدودا 

 منبع 
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