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إنطالق خطة اإلصالح في مجال الشفافیة في قروض الرھن العقاري

عدیدةلسنواتیرافقھمالتزاموھوإسرائیل،فياألسرلمعظماألكبرالماليااللتزامھيالعقاريالرھنقروض
یعتبرالعقاريالرھنقرضتكالیففيتخفیضأيفإنلذلك،السداد.فترةنھایةوحتىالشقةشراءتاریخمن-

أمراً ذي أھمیة اقتصادیة كبیرة.

إلىتھدفاالستھالكمجالفيإصالحخطةإسرائیلبنكأطلقللموضوع،یولیھاالتيالكبیرةاألھمیةبسبب
مجالفياإلصالح"خطةیلي(فیماالعقاريالرھنقروضسوقفيوالمنافسةالمعلوماتشفافیةزیادة

علىالحصولفيیرغبونالذینالشققمشتريمساعدةإلىاإلصالحخطةتھدفالعقاري").الرھنقروض
قدربأكبرلھمتقدیمھایتمأنبعدالصلة،ذاتالبیاناتجمیععلىبناًءمدروسقراراتخاذفيعقاريقرض

ممكن من الوضوح والبساطة.

صیغةعلىبناًءومریحةسھلةبطریقةالعقاريالرھنقروضعروضمقارنةإمكانیةاإلصالحخطةتتیح
مختلفة،بنوكمنالعروضمنالعدیدعلىالحصولمنالزبونیتمكنبحیثالبنوك.جمیعبینموحدةمشتركة

بناًءبنك،كلیفرضھاالتيالفائدةأسعارمقارنةخاللمنالمختلفةالبنوكبینالتكلفةومقارنةبسھولةومقارنتھا
على صیغة موحدة لمكونات الرھن العقاري، وبناًء على ھذه المقارنة یختار العرض األفضل.

الحصول على قرض عقاري ھو خطوة كبیرة ومھمة. تحدید مبلغ القرض ومدة القرض وشروطھ سیرافق
الزبون لسنوات عدیدة. لذلك من المھم أن یقوم الزبون بإجراء فحص للسوق - ودراسة الخیارات المتوفرة لھ

من قبل مختلف مقدمي قروض الرھن العقاري (المؤسسات المصرفیة وغیر المصرفیة) والمسارات المتوفرة؛
وذلك للحصول على قرض ضمن الظروف المثلى التي تالئمھ من حیث مبلغ السداد الشھري. ویعتمد السداد

على مبلغ القرض ومدة القرض والمزایا التي یتم دفع الفائدة عنھا. في ضوء ھذا التعقید، یفضل بعض
المقترضین اللجوء إلى خدمات استشارّیة في مجال الرھن العقاري.

مؤسسات)عدةبینالتكالیف(مقارنةأسعارعروضعدةطلبأنتبینالمنافسةسلطةأجرتھامراجعةمن
علىالتراكمياالنخفاضمتوسطكانالمقرضین،بینالمنافسةزادتوكلمااألسعار،انخفاضإلىیؤدي

نقاط8-7بمقدار  السعرمتوسطانخفاضإلىواحدعرضعلىالحصولیؤديوبالتالي،أكبر.األسعار
أساس.نقطة20-16بمعدلالسعرتخفضأنعروضألربعةیمكنبینماأساسیة،

٪).0.01تساويواحدةأساسنقطةبالمائة.مائةمنجزءھياألساسنقطة(

بنكفياالقتصاديواإلرشاداإلعالمقسمقبلمنإعدادهتم"الكتیب")یلي(فیمایدیكبینالذياإلرشادكتیب
العقاريالرھنقروضمجالفياإلصالحخطةمنكجزءإجراؤھاتمالتيالتحسیناتیعرضوھوإسرائیل.
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الحصولعملیةتوضیحھناسیتمالعقاري.القرضعلىالحصولعملیةفيالمقترضینعلىالتسھیلأجلمن
فياألساسیةوالخطواتواإلمكانیاتاألساسیةالمفاھیمشرحوسیتمبخطوة،خطوةالعقاريالقرضعلى

العملیة، وكل ما یجب معرفتھ عنھا.
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اإلصالحمراحلمنمرحلةكلشرحسیتماإلصالح.لخطةموجزةشرحصفحةمرفق
العقاريالرھنقرضعلىالحصولإجراءاتعرضجانبإلىالدلیل،فيالحًقابالتفصیل

بشكل عام، وتوضیح خصائص أخرى من المھم معرفتھا حول ھذه العملیة.

المرحلة األولى: قبل الحصول على القرض
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التخطیط - تقدیر مبلغ الرھن العقاري المطلوب والحصول على الموافقة المبدئیة

العقاري.المخمنلتقدیروفًقاقیمتھأوشراؤه،تمالذيالعقارلتكلفةوفًقاالعقاريالرھنمبلغتحدیدیتم
قیمةمنمعینةنسبةیتجاوزالبحیثالقرضمبلغالعقاريالقرضیقدمالذيالبنكیحددأنیجب

الزبونقروضاالعتبارفياألخذأیًضایتمالتمویل")،"نسبةیلي(فیماالنسبةھذهحسابعندالشقة.
السابقة من أي نوع، والتي لم یتم سدادھا بالكامل.

كلما انخفضت نسبة التمویل، انخفض معدل الفائدة المقدم على القرض - ألن المخاطرة تكون أقل.
الوفاءعلىقدرتھمنالتأكدالمقترضعلىیجبالعقاري،الرھنقرضاتفاقیةعلىالتوقیعقبل

الشھريالسدادمبلغالسیاقھذافيالمھمةاألمورمنالمستقبلیة.مخططاتھضمنأیًضابااللتزامات،
حیاتھ.خاللالشخصعلیھیحصلقرضأطولاألرجحعلىسیكونوالذيالقرض،فترةطوال
(الفائدةالسوقوظروفالزبونیختارھاالتيالقروضتركیبةعلىالسدادمبلغفيالتغییراتتعتمد

لھذالھا.والتخطیطالمحتملةوالتغییراتالتقلباتمراعاةویجبالقرض.فترةطوالوالتضخم)
الغرض، یمكنك االستفادة من التوقعات التي یقدمھا البنك، والتي سیتم تفصیلھا الحقاً.

تقدیم طلب للمصادقة المبدئیة
علىللحصولالبنكإلىالتوجھیجبالمطلوب،العقاريالرھنقرضمبلغبشأنالقراراتخاذبعد

طلبتقدیمبینالوقتتقصیرتماإلصالح،خطةمنكجزءالعقاري.القرضعلىالمبدئیةالموافقة
عمل).أیام7إلىاستثنائیةحاالت(وفيعملأیامخمسةإلىالردواستالمالمبدئیةالمصادقة

یتملمإذاالفترة،ھذهبعدإصدارھا.تاریخمنیوًما24ل-المبدئیةالمصادقةصالحیةتستمر
االستفادة من العرض، یجب إعادة المصادقة على شروطھ وصالحیتھ.

جمیعلدىومتطابقموحدنموذجشكلعلىالمصادقةتقدمأناإلصالحخطةإطارفيتقرركما
أنطالماأنھعلىالتأكیدیجدروشاملة.واضحةمعلوماتیوفرالحقاً)مثال(سیعرضالبنوك

-المصادقةلشروطوفًقاالعقاريالرھنقرضبتقدیمملزمالبنكفإنساریة،المبدئیةالمصادقة
التغییرات،ھذهمثلحدثتإنالمتغیرالفائدةمعدلأوإسرائیلبنكفائدةسعرفيالتغییراتباستثناء

علیھاالموافقةتمتالتيلتلكشبیھةاالرتفاعھوامشوتكوناألساسیة؛الفائدةسعرعلىتؤثروالتي
في المصادقة المبدئیة – وذلك بعد التحقق من البیانات المقدمة من قبل المقترض.

اإللكترونيالموقععلىاإلنترنتعبرالطلبتقدیمأیًضایمكنأنھعلىكذلكاإلصالحخطةوتنص
معلوماتالبنكینشرالھاتف.وعبراإللكترونيالموقععبرالمبدئیةالمصادقةعلىوالحصولللبنك

عبرالعقاريللرھنحاسبةإلىتوجیھمععقاري،قرضعلىالحصولشروطحولللجمھور
المتوفرة، وتفاصیلھا، وغیر ذلك.ومعلومات عن جمیع أنواع قروض الرھن العقارياإلنترنت،

القصوى1نسب التمویل
یتوجب على البنك الذي یقدم قروض الرھن العقاري تقیید نسبة تمویل العقار كما ھو مفصل أدناه:

الشقة.قیمةمن٪75التمویلنسبةتتجاوزأالیجب-وحیدةشقةلشراءإسكانيقرض.1
الشقة.قیمةمن٪70التمویلنسبةتتجاوزأالیجب–بدیلةشقةشراءلغرضإسكانيقرض.2

اإلسكانیة.القروضتقدیمتقیید:329السلیمةالمصرفیةاإلدارةتعلیماتفيمعرفھوكما1
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أالیجب-سكنیةشقةبرھنغرضأليقرضأولالستثمار،شقةشراءلغرضإسكانيقرض.3
الشقة.قیمةمن٪50التمویلنسبةتتجاوز

الشقة الوحیدة للمشتري في إسرائیل.- شقة سكنیة یشتریھا مواطن إسرائیلي، وھيشقة وحیدة

9للمادةوفًقاببیعھاویتعھدواحدة،سكنیةشقةیمتلكوالذي2إسرائیليمواطنیشتریھاسكنیةشقة-بدیلةشقة
من قانون الضرائب العقاریة.

بدیلة.- شقة سكنیة والتي لیست شقة وحیدة أوشقة لالستثمار

تقیید نسبة اإلرجاع من الدخل
عنالسدادمعدلفیھیزیدلإلسكان،قرًضایقدمولنیوافقلنالبنكأنعلىالبنوكعلىالرقابةتعلیماتتنص
المقترضعلىالصعوبةزادتالدخل،منالسدادنسبةارتفعتكلماأنھإلىذلكویرجع.3الدخلمن50%

لسداد األقساط الشھریة وضمان تغطیة نفقات المعیشة الجاریة.

الذيالمالرأسفإنوبالتاليالمخاطر،عاليقرًضاالدخلمن%40سدادهنسبةتتجاوزالذيالقرضیعتبر
المقترض.علىأعلىالقرضھذاتكلفةتكونأنالمتوقعمنلذلك،أكبر.سیكونلھالبنكیخصصھأنیجب

األفضلمنالدخل.من%40%-30بینالسدادنسبةتتراوحالبنوك،تقدمھاالتيالقروضمنكبیرجزءفي
عامبشكلوالسوقالفائدةسعرفيالمحتملةالتغییراتمراعاةمعمعقولبسدادیسمحقرضعلىالحصول

طوال فترة القرض، وفًقا للتوقعات.

ما ھي نسبة السداد من الدخل؟

یتم تعریف الدخل المتاح على أنھ صافي الدخل الشھري الثابت مطروًحا منھ المصاریف الثابتة.

نفقةدفعأو(قروضالمقترضالتزاماتلتسدیدالشھریةالدفعاتأنھاعلىالثابتةالمصروفاتتعریفیتم
شھًرا.18مدتھاتتجاوزوالتياألطفال)،رعایة

مثال:

شیكل.20,000لألسرة:الصافيالشھريالدخلإجمالي

شیكل.5,000شھًرا):18من(ألكثراألمدطویلةااللتزاماتمقابلالشھریةالدفعة

شیكل15,000=5,000ناقص20,000المتاح:الدخل

یكونالذيھوالمتاحالدخلمن٪30بمقدارالسدادیتیحالذيالعقاريالرھنقرضفإنالحالة،ھذهفي
شیكل.5000ولیسشیكل4500فیھالشھريالسداد

مسارات قروض الرھن العقاري الرئیسیة
سدادإلىباإلضافة(األصلي)القرضمبلغحسابعلىالسدادمنالعقاريالرھنقرضسدادأقساطتتكون

الفائدة. ھناك عدة أنواع من القروض، لكل منھا مسار ذي خصائص ممیزة، كما ھو مفصل أدناه.
یخلق اختیار أكثر من مسار قرض واحد تركیبة مشكنتا. سیتم تفصیل ذلك الحًقا في الكتیب.

المقررةالتمویلنسبةعلىأحیاناًیؤثرالذياألمرالصفقة،مقابلأكبرمالرأسیخصصأنالقرضیقدمالذيالبنكعلىیتوجب%40تتجاوزالتيالسدادنسبةفي3
وسعر القرض.

أ16البندفيلتعریفھاوفقاًتفسیرھاسیتمالتعریففيالمشمولةالمصطلحاتب).1(حتى)1(الفقراتفيالعقاریة،الضرائبقانونمن(أ)أ16البندفيمعرفھوكما2
(أ)
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یتغیروالثابًتاویبقىالقرض.أخذعندمسبًقاالشھريالسدادمبلغتحدید–یتممرتبطةغیرثابتة

طوال مدة القرض.

مدةطوالتتغیروالثابتةالفائدةتكونالقرض.أخذعندمسبًقاالفائدة–تحّددمرتبطةثابتة

ویتمالمستھلك،أسعاربمؤشرمرتبطالفائدة)بدونالقرض(مبلغاألصليالمبلغأنإالالقرض،

أّنبحیثالشھري:السدادمبلغعلىیؤثروبالتاليالمؤّشر،فيللتغیراتوفًقابانتظامتحدیثھ

٪.1بنسبةالمسارھذافيالشھريالسدادمبلغمنبالتاليیزید٪1بنسبةالمؤشرفياالرتفاع

ومبلغبالمؤّشر،مرتبطغیراألصليالمبلغالمسارھذا–فياألساسّیةالفائدةأساسعلىمتغّیرة

منوتنشرتحّددوالتيإسرائیل،بنكفائدةھياألساسّیةالفائدةاألساسّیة.الفائدةعلىیعتمدالسداد

المثال،سبیلفعلى%.1.5تبلغثابتةإضافةمعالسنة،فيمّرات8إسرائیللبنكالنقدّیةاللجنةقبل

المرتبطةالفائدةمسارفي%.2.5تكوناألساسّیةالفائدةفاّن%،1إسرائیلبنكفائدةتكونحین

(إضافة)ھامشمعاألساسّیةالفائدةأساسعلىتحّددالمشكنتاعلىالفائدةفاّناألساسّیة،بالفائدة

سلبي أو إیجابي.

كلنھایةوفيسنوات)،5(غالًباسنواتلعدةتمتدلفتراتتحّددبفائدةقرض–مرتبطةمتغّیرة

االرتكازّیةالفائدةاالرتكازّیة"."الفائدةتسّمىمسبًقاعلیھامتفقصیغةعلىبناًءالفائدةتتغیرفترة

علىالعائدھواألساسالموحدةالسلةفيعلیھ،االرتكازتقّررمسبًقاعلیھمتفقعاملھي

وفًقاینخفض،أوالفائدةسعریرتفعالتغییر،معّدلعلىبناًءسنوات،خمسكلالحكومیة.السندات

للتغیراتوفًقاتحدیثھویتمالمستھلكأسعاربمؤّشراألصليالمبلغیرتبطالمسارھذافيلذلك.

التي تطرأ على المؤّشر، مما یؤثر أیًضا على مبلغ السداد الشھري.

فترةكلنھایةوفيسنوات)،5(غالًباسنواتعدةلمدةتحّددبفائدةقرض–مرتبطةغیرمتغّیرة

الفترة،انقضاءعنداالرتكازّیة"."الفائدةتسمىمسبًقا،علیھامتفقصیغةعلىبناًءالفائدةتتغیر

فيالمرتبطة،المتغیرةالفائدةمسارعكسعلىالفائدة.تنخفضأوترتفعالتغییر،معّدلعلىوبناًء

ھذا المسار، ال یكون المبلغ األصلي مرتبط بالمؤشر.
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تركیبة قرض الرھن العقاري
البنكعلىیتعینالبنوك،عروضبینمقارنةإلجراءعقاريرھنقرضعلىالحاصلینعلىالتسھیلأجلمن
البنك،قبلمنالمقترحةالعقاري"الرھنقرض"تركیباتإلىإضافًةللزبون،المبدئیةالمصادقةفيیقدمأن

قروضمجالفياإلصالحخطةإطارفيإسرائیلبنكقبلمنتكوینھاتحدیدتموالتيموحدة،تركیباتثالث
اختیارهعلىبناًءبذلكیقومالحتیاجاتھ،التركیباتمالءمةمدىفحصفيیرغبالذيالزبونالعقاري.الرھن

لفترة القرض.
فیما یلي توضیح التركیبات الثالث الموحدة.

مرتبطة.غیرثابتة1.100٪
و-الحكومیةالسنداتأساسعلىسنوات،5كلمرتبطة،متغیرة1/3مرتبطة،غیرثابتة2.1/3

أساسیة.متغیرة1/3
أساسیة.متغیرة1/2و-متغیرةغیرثابتة3.1/2

كما ذكرنا، یتم اقتراح تركیبة إضافیة من قبل البنك وفًقا لطلب واحتیاجات الزبون وتعرض علیھ.

صفحة توضیحیة للمصادقة المبدئیة توضح السالت وتركیبتھا
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مثال:
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حصل مقترض على قرض عقاري بالخصائص التالیة:
شیكل1,000,000المبلغ:

مرتبطةغیرثابتة٪100المسار:
شھر)360(سنة30القرض:فترة
٪3.5الثابت:الفائدةمعدل

سیكونالقرضفترةنھایةفيالسدادإجماليشیكل.4,490الشھريالسدادمبلغسیكونالمسار،ھذافي
تبلغوفائدةش.ج.1,000,000األصليالمبلغمنیتكونمبلغوھوجدید،إسرائیليشیكل1,616,561

ش.ج.616,561
oوالخیارات،العروضمقارنةوتسھیلالمستقبلیةالمدفوعاتلتقدیرالمقترضینعلىاألمرلتسھیل

مساراتتتضمنتركیبةأيفيأنھعلىالعقاريالرھنقروضمجالفياإلصالحخطةنصت
الرھنقرضفترةطوالالمتوقعةالفائدةإلجماليتنبؤاتھالبنكیقدمالمتغیرة،والفائدةاألساسیةللفائدة

العقاري، ومبلغ السداد الشھري األعلى المتوقع وفًقا للتنبؤات.
oالرھنقرضفترةطوالالمتوقعةالشھریةوالدفعاتالعموالتاالعتبارفيالمتوقعالسدادمبلغیأخذ

فيالفائدةوأسعارللمستھلكاألسعارمؤشرفيللتغیراتالمالرأسسوقتنبؤاتعلىبناًءالعقاري
الجھاز االقتصادي، وھي تنبؤات محدثة لموعد إعطاء المصادقة المبدئیة.

oیكونبحیثإسرائیل،بنكینشرھاوالتيالمال،رأسسوقمنالتنبؤاتنفسعلىالبنوكجمیعتعتمد
أساس المقارنة بین عروض األسعار المختلفة للبنوك المختلفة موحًدا.

oالمتوقعة،الدفعاتعلىأیًضایؤثرمماآلخر،وقتمنتتغیرأنیمكنالتنبؤاتھذهأنالتوضیحیجب
كما تّم تفصیلھا عند أخذ القرض.

تركیبة قرض الرھن العقاري - دمج مسار الفائدة الثابتة في التركیبة

ویختارثابتة،بفائدةالعقاريالرھنقرضإجماليثلثعنیقلالمامنحیجبإسرائیل،بنكلتعلیماتوفًقا
للمقترضینذلكیتیحالمتبقیین.للثلثینبالنسبةاألخرىالمقترحةالمساراتبینمنقیودأيدونالمقترضون

وكذلكالمبكر،السدادعمولةعلیھُتفرضالذيالقرضمنالجزءوتقلیصنسبًیا،واسعةبتركیبةقرضاختیار
تلقي عروض متنوعة واختیار العرض الذي یناسب احتیاجاتھم وقدراتھم المالیة.

قروض خاصة

قرض االستحقاق
ذلك،ومعاستحقاق.شھادةإصدارعلیھالحصولویتطلباالستحقاق،قرضعلىالحصولشروطالدولةتحدد
یحّددالعادي.العقاريالرھنقرضفيالمتبعةاإلجراءاتبنفسالبنكیلتزماالئتمان،بتخصیصیتعلقفیما
متوسطمن٪0.5بنسبةأقلفیھالفائدةوسعرالدولة،تحددھامختلفةمعاییرعلىبناًءاالستحقاققرضمبلغ
فائدةوھي–العقاريالرھنلقروضالبنوكتوفرھاالتيالغالءبمؤشرالمرتبطةالقروضعلىالفائدة  سعر

انتھاءقبلاالستحقاققرضسدادفيیرغبونالذینالمقترضونُیعفى٪.3تتجاوزوال–إسرائیلبنكینشرھا
فترة القرض من دفع عمولة السداد المبكر.
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.4لمزید من التوضیحات وفحص مسألة االستحقاق، یوصى بالتوجھ إلى موقع وزارة اإلسكان

قروض لشراء شقق بسعر مخفض في برامج مثل "سعر للساكن" و"السعر المستھدف"
(مثلالدولةمشاریعضمنللمستحقیناإلسكانبقروضالمتعلقةالتنظیمیةالتسھیالتدخلت،1/5/2016في

القیودعلىتعدیالًإسرائیلبنكنشرذلكأعقابفيالتنفیذ.حیزمخفض")بسعرو"شقةللساكن""سعر
المشاریعضمنشققلشراءالممنوحةاإلسكانقروضفيللتعدیل،وفًقااإلسكان.قروضتقدیمعلىالمفروضة
للقرضالتمویلنسبةاحتسابللبنكیحقللساكن")،و"سعرالمستھدف""السعر(مثلالحكومةمنالمدعومة

عنیقلالمادفعالمشتريعلىویجبالفعلي،الشراءسعرمنبدالًالشقةلقیمةالمخمنتقدیرعلىبناًء
نسبةحسابلغرضالشقةقیمةتتجاوزأالیجباألحوالجمیعفيالخاصة.مصادرهمنشیكل100,000

بینھمامناألعلىللشقة،الفعلیةالقیمةأوالمخمن)،تقییمعلى(بناًءشیكلملیون1.8أعالهالمذكورةالتمویل
5.

ضدقائممبنىتدعیممنكجزءأوجدیدبناءفيشراؤھاتملشقةعقاريقرضعلىالحصول
الھزات األرضیة

األرضیة،الھزاتضدقائممبنىتدعیممشروعضمنلشقةأوجدیدةلشقةالعقاريالرھنقرضأقساطدفعیتم
فيالمنفذةالبناءلمراحلووفًقاالبناءسعرمنمئویةكنسبة،38الوطنيالتفصیليالمخططفيالحالھوكما

للمراحلوفقاالبنكمنالعقاريالرھنقرضسحبوتیرةتكونوعلیھبناؤه،یتمالذيالمبنىفيأوالشقة
المفصلة في لوائح البیع ووفقاً لوتیرة تقدم البناء.

علىالمقاولمعالتوقیعالمشتريعلىیتعینللمقاول،البنكیدفعھادفعةكلومقابلجدیدة،شقةشراءعند
الرھنقرضقدمالذيالبنكإلىالمقاولمنالصادرالضمانتحویلیعنيمماالضمان"،"تحویلیسمىمستند

العقاري.

قد یتضمن ھذا اإلجراء دفع رسوم "تحویل الضمان".

فيسحبھالمرادالمتبقيالمالمبلغعلىالفائدةسعرأننتذكرأنالمھممندفعات،علىقرضسحبعند
مسار الفائدة الثابتة والفائدة المتغیرة قد ینخفض   أو یزید وفًقا لظروف السوق ذات الصلة بالمسار.

المرحلة الثانیة: الحصول على القرض

المستندات المطلوبة لفتح ملف قرض الرھن العقاري

اإلنترنتعبرالمصادقةعلىوالحصولالطلبتقدیمباإلمكانسیكوناإلصالح،خطةمنكجزءذكرنا،كما
في جمیع البنوك. للموافقة على طلبك، سُیطلب منك تقدیم بعض المستندات وفقاً لطلب البنك.

الحسابوكشوفاتالراتب،قسائمتتضمنماعادًةولكنھاآلخر،بنكمنالمطلوبةالمستنداتتختلفقد
المصرفي، وبطاقات الھویة، وما إلى ذلك.

صحیح حتى موعد نشر الكتیب.5

https://www.gov.il/he/departments/topics/mortgage_subject/govil-landing-pageاإلسكانوزارةموقععلىاالطالعیمكنكمالموضوع،حولللمزید4
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ذلككانحالفيتخمینإلجراءتوجیھإلىإضافةالمبدئیة،المصادقةفيالمطلوبةالمستنداتقائمةتحدیدیتم
مطلوًبا.

فتح ملف قرض الرھن العقاري ینطوي على دفع عمولة تسمى "عمولة فتح الملف".

المقترضعنشاملائتمانيتقریرطلبأوبذلك،وإبالغھالمقترضعنائتمانيتقریرالبنكیطلبأنیمكن
من نظام مشاركة معطیات االئتمان، ویحتاج ھذا إلى موافقة من المقترض.

التأمینات: تأمین العقار وتأمین الحیاة
یجوزأجلھ.منالعقاريالرھنقرضعلىالحصولتمالذيالعقارتأمینالمقترضمنعادةالبنوكتطلب
البنكیكونأنبشرطالمستلم،القرضمبلغحدودفيحیاةتأمینتوفیرالمقترضمنیطلبأنأیًضاللبنك

مستفیًدا غیر قابل لإللغاء.

وفًقابالمبنى،یلحققدالذيالضررأوالوفاةحالةفيالمقترضلحمایةوكذلكللسدادكضمانالتأمیناتتستخدم
لشروط البولیصة.

تتوافقموحدةبولیصةوھيخارجیة،تأمینشركةخاللمنأوالبنكخاللمنمباشرةالتأمیناتإجراءیمكن
مع شروط الرھن العقاري.

أجلمنالعروضمنالعدیدعلىوالحصولللسوقمسحإجراءالضروريمنأیضاً،المرحلةھذهفي
الحصول على القیمة األفضل [/ الحد األقصى] من التأمین.

المرحلة الثالثة: طوال فترة القرض

إعادة تدویر قرض الرھن العقاري

ما ھي إعادة تدویر قرض الرھن العقاري؟

عقاريقرضعلىالحصولطریقعنالعقاريالرھنقرضسدادھوالعقاريالرھنقرضتدویرإعادة
السداد.فترةخاللالقرضشروطفيأوشرطفيجوھريتغییرإلجراءالتدویرإعادةاستخدامیتمآخر.
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تقصیرأو(تمدیدالقرضوفترةالمسارات،وتركیبةالفائدة،سعرشروطتغییریكونأنیمكنالجوھريالتغییر
فترة السداد)، وإجمالي مبلغ القرض، وما إلى ذلك.

لھتسمحبمعلوماتالزبونتزویدالبنوكعلىیتوجبإسرائیل،بنكفيللشفافیةاإلصالحّیةالخطةإطارفي
یكفيالالتدویر،إعادةجدوىفحصعند.علیھحصلالذيالعقاريالرھنقرضتدویرإعادةجدوىبفحص
أنیجبالتدویر.بإعادةیقومالذيالبنكیقترحھاالتيبالفائدةالحاليالرھنقرضعلىالمدفوعةالفائدةمقارنة
فيالفائدةلسعرالتاليالتحدیثحتىالمتبقيوالوقتالمبكرالسدادعمولةمثلاالعتبار،فيأخرىأمورتؤخذ

بشأنالعقاريقرضھتدویرإعادةفيیرغبالذيالمقترضإبالغالبنكعلىیجبعلیھ،وبناًءمعینة.مسارات
عمولةذلكفي(بماسدادهعلیھسیتعینالذيالمبلغاالعتبارفيتأخذوالتيالدفعات،باقيعلىالمتوقعةالفائدة
البنكیقترحھاالتيبالفائدةمقارنتھایمكنالتيالفائدةھيھذهوجدت).إناألخرى،والعموالتالمبكرالسداد
قرضفیھُیدارالذيالبنكعلىیجبمدروس.قراراتخاذعلىالزبونذلكویساعدالتدویر،بإعادةیقومالذي

الرھن العقاري النشط أن یقدم للمقترض أیًضا التاریخ القادم الذي من المتوقع أن یتغیر فیھ سعر الفائدة.

ما ھي الحاالت التي یجب فیھا التفكیر في إعادة تدویر قرض الرھن العقاري؟

عادًةالمقترضونیقومآلخر.وقتمناالعتبارفيأخذھایجبخطوةھيالعقاريالرھنقرضتدویرإعادة
أومجدیاً،أمراًالتدویرإعادةالسوقظروففيالتغییراتتجعلعندماالعقاريالرھنقرضتدویربإعادة

بقرار من المقترض، والذي یمكن أن ینجم عن اعتبارات شخصیة أو مالیة.

التغیرات في ظروف السوق والتي تحث على فحص جدوى إعادة تدویر قرض الرھن العقاري:

تغییر في مستوى الدخل أو المصاریف؛

تغیر أسعار الفائدة في الجھاز االقتصادي وسوق قروض الرھن العقاري؛

تغیرات في معّدل التضخم* في الجھاز االقتصادي؛

قروضمجالفياإلصالحخطة(مثلالعقاريالرھنقروضمجالفيالتنظیمیةوالتسھیالتالتغییرات
الرھن العقاري، وإلغاء تقیید الفائدة األساسیة، وغیر ذلك).

قرضعلىوالحصولالتدویربإعادةالمرتبطةوالتكالیفالعموالت-التدویرإعادةتكالیف
رھن عقاري جدید

تشغیلیةعمولة-األصليللقرضالمبكرالسدادعمولةالعقاريالرھنقرضتدویرإعادةعملیةعلىتنطوي
السدادعناإلبالغیجبالعمولة،دفعتجنبأجل(منالمسبقاإلشعارعدمعمولةجدید)،شیكل60إلى(تصل

المقترضمنیجبىكمابالمؤشر).المرتبطةللقروض(فقطالمؤشرمعدلوعمولةاألقل)علىأیام10قبل
عموالت مقابل الحصول على القرض العقاري الجدید، كما ذكر في الفصول السابقة.

الفرقالعمولةھذهوتعكسالخصم.فروقاتعمولةھوالعقاريالرھنلقرضالمبكرللسدادالرئیسیةالعمولة
(التيالعقاريالرھنقروضعلى  الفائدةومتوسطسدادهیتمالذيالعقاريالرھنقرضعلىالفائدةبین

الرھنقروضعلىالفائدة  سعرمتوسطبینالفرقأوالمبكر،السدادإجراءیومفيإسرائیل)بنكینشرھا
فيالعقاريالرھنقروضعلى  الفائدةسعرومتوسطالمبكرالسدادیومفيإسرائیلبنكینشرھاالتيالعقاري

یوم تخصیص القرض، األقل من بینھما.

معدلمنیقللوھذاأقل،تكونالقرضخصصالذيالبنكخسارةفإنمتأخرة،بمرحلةالقرضسدادتّمكلّما
عمولة الخصم على النحو التالي:
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منذانقضتالتيالسنواتعدد
الحصول على القرض

1–2
سنوات

2–3
سنوات

3–4
سنوات

4–5
سنوات

5أكثر
سنوات

%30%20%20--قرض رھن عقاري عادي
معمدمجعقاريرھنقرض

قرض استحقاق
10%20%30%40%40%

مثال:

٪.5فائدة  سعربمتوسطعاًما20لمدةعقاريقرضأخذتم

سدادنھایةحتىمتبقیةسنوات10ھناكأنیعنيھذاالدفع؛بدءمنسنوات10نھایةھوالسدادتاریخ
القرض.

٪.3السدادفترةخاللالعقاريالرھنقروضعلىالفائدة  سعرمتوسطیبلغ

السدادتاریخفيالعقاريالرھنقرضبقیةعلى٪2بنسبة"الخسارة"علىخصمعمولةالبنكیجبي
للتخفیضات.وفًقاالعمولةمن٪30بنسبةتخفیضمعالقادمة)،العشرالسنواتفيللدفعالمتبقي(المبلغ

قرضعلىالفائدةمنأعلىالتدویرإعادةموعدفيالعقاريالرھنقروضعلى  الفائدةسعرمتوسطكانإذا
الرھن العقاري الذي یتم تسدیده، فلن یفرض البنك عمولة خصم.

بشكلالمسددةالدفعاتوعددسدادهتّمالذيللمبلغوفًقانسبيبشكلالعمولةھذهتجبىالجزئي،السدادحالةفي
مبكر.

منأعلىالمقارنة"لغرضالفائدةسعر"معدلكانإذافقطمجٍدالعقاريالرھنقرضتدویرإعادة–للتلخیص
"معدل سعر الفائدة اإلجمالي المتوقع" في القرض الجدید المقدم للزبون.

قروض "غریس" وقروض "بالون"
قروض "غریس" وقروض "بالون" ھي قروض ُتمنح لغرض الوساطة.

وفي بعض األحیان أیًضا الدفعة األولى من- قرض یتم فیھ تأجیل سداد مبلغ القرض األصلي،قرض غریس
الفائدة، إلى تاریخ معین خالل فترة القرض.

فقط، بینما یتم سداد مبلغ القرض األصلي بالكامل- قرض یتم فیھ خالل فترة القرض سداد الفائدةقرض بالون
في نھایة الفترة. في بعض األحیان یتم دفع الفائدة أیًضا في نھایة الفترة.

التأخر في سداد قرض الرھن العقاري

فور الحصول على القرض، كلًیا أو جزئًیا، تبدأ جبایة الدفعات الشھریة من حساب المقترض.

واالرتباطالمختلفة،المساراتفيالفائدةومبلغنفسھ)،(القرضاألصليللمبلغوفًقاالشھریةالدفعةاحتسابیتم

سدادفيالتأخرحالةفيوالبنك.المقترضبینلالتفاقوفقاوذلكالقرض،سحبووتیرةالقرضوفترةبالمؤشر

قرض اإلسكان، یرسل البنك للمقترض إشعاًرا بذلك.
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القانونّیة،اإلجراءاتتنفیذدائرةقبلمنإجراءاتواتخاذتأخیرفائدةالقرضسدادفيالتأخرعنینتجقد
باإلضافة إلى التأثیر على التصنیف االئتماني للمقترض في نظام مشاركة معطیات االئتمان.

القانونیةباإلجراءاتالشروعبنیتھمعقولة،زمنیةفترةوضمنمسبقاًالمقترضبإخطارالُمقرضالبنكیقوم
.6والتنفیذیة المتعلقة بالقرض

المرحلة الرابعة: إنھاء القرض

مبارك! أخیراً انتھت دفعات سداد قرض الرھن العقاري الذي حصلت علیھ.

أنعلىفیھایؤكدسداد،مصادقةعملأیامخمسةغضونفيالمقترضالبنكیمنحللقرض،الكاملالسدادبعد
الرھوناتبإلغاءملزموأنھالمرھون،العقارفيمصلحةلدیھلیسالبنكوأنبالكامل،القرضسددقدالمقترض
یوًما.30غضونفيبالقرضالخاصة

منیمكنالقرضسدادوبعدأنھأخرى،أموربینمنیتضمنإشعاراًللمقترضالبنكیرسلالنھائي،السدادبعد
ناحیتھ إلغاء بند رھن بولیصة التأمین لصالحھ.

تلخیص

مثلومھممعقدمجالفيوالمنافسةالحكیماالستھالكالعقاريالرھنقروضلشفافیةاإلصالحّیةالخطةتشجع
السنواتفيإسرائیلبنكاتخذھاالتياألخرىالخطواتجانبإلىاإلصالحّیة،الخّطةھذهاإلسكان.قروض

األخیرة، تبسط العملیة وتتیحھا للمواطن.

عدةمنأسعارعروضیطلبوابأنإسكانيقرضعلىبالحصولیرغبونالذینالزبائنأخرىمرةنوصي
بینالموحدةالتركیباتوخاصةالعروض،تلكبینوالمقارنةمصرفّیة،غیرأومصرفّیةإقراض،مؤسسات

السدادلفترةمستقبلیةرؤیةمعالقرضاختیارأیًضاالمھممناإلصالح.خطةفيمحددھولماوفًقاالبنوك
الماليالوضعفيأواالقتصاديالجھازوضعفيسواءالمتوقعةالتغیراتاالعتبارفيآخذین–بأكملھا

الخاص بالمقترض.

خاللمنوذلكعام؛بشكلالقروضحولالمعلوماتمنمزیدعلىوالحصولالمعرفةفيبالتعمقنوصي
بنكموقععلىالمنشورة،7تعرف"أنالجدیر"منسلسلةمنقرض"علىللحصولالطریق"فيدلیل

إسرائیل.

والعدیدالسلیمةالمصرفیةاإلدارةوتعلیماتواللوائحالقوانینعلىبناًءوالتوصیاتالمعلوماتالكتیبھذایجمع
الكتیبفيوردمابینتضاربأوتناقضوجودحالةفيأدناه."أ"الملحقفيالمفصلةالرسمیةالمستنداتمن

صلة،ذاتمعلوماتبأیةباالستعانةنوصيعقاري،قرضعلىالحصولقبلالقانون.أحكامتسريوالقانون،

رابط لسلسلة "یجدر أن تعرف" على موقع بنك إسرائیل:7
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/Pages/09-07-2019.aspx

اإلسكانیةالقروضلتقدیمإسرائیلبنكأحكاممن13البندراجعالمعلوماتمنلمزید6
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المذكورةالصلةذاتوالھیئاتالحكومیةللوزاراتاإللكترونیةالمواقععلىالمنشورةالمعلوماتذلكفيبما
أومھنيأوقانونيدعمأواستشارةتلقيعنبدیالًالكتیبفيالواردةالمعلوماتاستخدامیعدالالكتیب.في

علىبالموافقةملزمغیرالبنكأنیذكروحده.المستخدمبمسؤولیةھوفیھمذكورھوماعلىواالعتمادغیره،
اإلرشاداتعلىبناًءالتجارّیة،العتباراتھالقرارویخضعمعّین؛بحجمأوبالمطلقالعقاريالرھنقرض

والمعاییر الملزمة.

/655680-02الرقم:علىالبنوكعلىالرقابةفيالجمھورتوجھاتلوحدةالتوّجھیمكنكمشكلة،أوسؤالألي

.pz@boi.org.ilاإللكترونيالبریدعبرأو9086*

بالنجاح!

أالملحق

المصادرقائمة

لغرض كتابة ھذا الكتّیب، استخدم البنك مصادر قانونیة مختلفة، كما ھو مفصل أدناه:

بشرط أال ُیمنح لغرض تجاري:- قرض یفي بأحد الشروط التالیة،"قرض عقاري" / "قرض إسكاني"

قرض مخصص لشراء أو استئجار شقة سكنیة أو بنائھا أو توسیعھا أو تجدیدھا؛.1
قرض مخصص لشراء قطعة أرض لبناء شقة سكنیة أو لشراء حق في شقة سكنیة مقابل رسوم مفتاح؛.2
قرض مقدم برھن شقة سكنیة؛.3
جزئًیا.أوكلًیا2و-1البندینفيمذكورھوكماآخرلقرضمبكرسدادأجلمنقرض.4

لزبائنالمعلوماتشفافیةلزیادةاستھالكیةإصالحخطة–العقاريالرھنقروضمجالفياإلصالحخطة
البنوك وتحسین البیئة التنافسیة في سوق قروض الرھن العقاري والتي أصدرھا بنك إسرائیل

البنوكعلىللرقابة451رقمالسلیمةالمصرفیةاإلدارةتعلیمات-اإلسكانقروضتقدیمإجراءات

البنوكعلىللرقابة329رقمالسلیمةالمصرفیةاإلدارةتعلیمات-اإلسكانقروضتقدیمقیود

1992اإلسكان،قروضقانون-اإلسكانقروضقانون

1941المصرفیة،الخدماتمرسوم-المصرفیةالخدماتمرسوم
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1963والشراء)،(البیعالعقاریةالضرائبقانون-العقاریةالضرائبقانون

سعرحسابعلىالدفعات(باستثناءالشقق)مشترياستثمارات(ضمان(الشقق)البیعلوائح-البیعلوائح
1975الشقة)،

لقرضالمبكر(السدادالمصرفیةالخدماتأمر–اإلسكان)لقرضالمبكر(السدادالمصرفّیةالخدماتأمر
2002اإلسكان)،

تعریفات إضافیة:

"التقریرموضوعحول،876رقمللرقابةاإلبالغتعلیماتمن14البندفيمعّرفةھيكما-التمویلنسبة
لقیمةیتطّرقالتمویلنسبةقیاسلكنالبند،ھذافيالمفّصلةالقواعدذلكفيبمااإلسكان"،قروضعنالشھري

العقار المشترى فقط، حتى لو تم رھن عقارات إضافیة أو غیرھا من أجل الصفقة.

1(حتى)1(الفقراتفيالعقاریة،الضرائبقانونمن(أ)أ16البندفيمعّرفھوكما-إسرائیليمواطن
أعاله.(أ)أ16المذكورالقسمفيلتعریفھاوفًقاأعالهالمذكورالتعریففيالواردةالمصطلحاتتفّسرب).

مقیم خارج البالد – أي شخص لیس مواطنا إسرائیلًیا

علىباالطالعیوصىالعقاري،الرھنقروضموضوعحولإضافیةومصطلحاتتعریفاتعلىللحصول
قاموس المصطلحات االقتصادیة والمالیة على موقع بنك إسرائیل على االنترنت.
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