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 1جزء 

 

 عن "العقارات". 10، المحاضرة 468-465كتاب فابوزي والمؤلفين المشاركين صفحة  .1

"فاني ماي" هي الجمعية الفيدرالية للتمويل العقاري الوطني، تم إنشاؤها بواسطة الكونجرس 

ية المعتمدة. إنها إلنشاء سوق ثانوية إلدارة االتحاد اإلسكاني للرهون العقار 1938األمريكي في عام 

 تقترض المال، تشتري وتحتفظ بالرهون العقارية. وتقوم أيضاً بتوريق الرهون العقارية.

  ىلها بشراء قروض المحاربين القدام: السماح 1944عام. 

  يجعل الكونجرس األمريكي "فاني ماي" "شركة ملكية مشتركة"، مع شركاء 1954عام :

 من القطاع الخاص.

  لرئيس جونسون على قانون يجعل "فاني ماي" شركة خاصة بالكامل.: يوقع ا1968عام 

  اإلسكاني وقروض المحاربين تفوق عدد إدارة االتحاد  التقليدية: القروض 1976عام

 .ىالقدام

  2008: أفلست، وضعت تحت الوصاية في عام 2008عام. 
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 عن "العقارات". 10، المحاضرة 9البروفيسور شيلر، الفصل  مخطوطة .2

 اً قروض لشراء المنازل قبل ثالثينات القرن العشرين في الواليات المتحدة كانت قروضمعظم ال

جل كامالً في نهاية دفع اآلالدفع الفائدة شهرياً، و اً هوسنوات، وتحمل شرط 5إلى  3بسيطة من 

رية المدة. بعد أزمة اإلسكان في ثالثينات القرن العشرين، تحولت الواليات المتحدة إلى الرهون العقا

 ذات السداد على المدى الطويل.

  

 عن "السلوك المالي ودور علم النفس." 11المحاضرة  .3

خر آعندما يعلم شخص أن معتقدات شخص  نظرية التنافر المعرفي هو الصراع العقلي الذي يحدث

 خاطئة، مما يؤدي إلى سلوك التهرب.

ين ممثلين مأجورين إلى مستشارين على سبيل المثال، أرسل "سنديل مواليناتان" والمؤلفين المشارك

مصطنعة. بعضها مدفوع بالمخاطر،  استثماريةماليين. قام كل ممثل بتقديم واحدة من عدة حافظات 

 وابدأالتي  االستثمارية الستراتيجيةافي  االستمرارعليهم المستشارين  اقترحوالبعض االخر معتدل. 

 رية التنافر المعرفي.بها، على ما يبدو أنهم لم يريدوا إثارة مشاعر نظ

 

 عن "نظرية الدين، دورها الصحيح، ودورات الرفع". 8المحاضرة  .4

 ىإمكانية اإلنتاج والتي تلمس أعل "كروزو" يجد نقطة على حدالتوازن قبل " فريداي"، جعل 

 منحنيات السواء لديه، وكالهما ينتج ويستهلك هناك.
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من إنتاجية "فريداي"، يستهلك أكثر هذه الفترة،  افي التوازن بعد "فريداي"، يقترض "كروزو" جزءً 

 االقتصادويستهلك "فريداي" أقل. وهذا ينعكس العام المقبل. تنخفض أسعار الفائدة، حيث يدخل 

 ىلليسار، حيث يكون لحد إمكانية اإلنتاج منحن باالتجاهاج شخص أكثر صبراً، مما يلزم نقطة اإلنت

 أقل سلبية.
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 هانك" جرينبيرغمحاضرة ألقاها موريس " .5

هانك جرينبيرغ، في المحاضرة التي ألقاها، أكد على بناء الثقافة المؤسسية المناسبة، ثقافة مبتكرة 

. بعد ذلك بحثوا عن المخاطر الكبيرة التي لم يكن يتم إدارتها، وقاموا اءذكياأل شخاصجذبت األ

خاطر. على سبيل المثال، كانت بتجميع مجموعة من ضامني التأمين، الذين يمكنهم حقاً حل هذه الم

المجموعة العالمية األمريكية هي أول من يقدم التأمين ضد المسؤولية للمدراء والمسؤولين. وهذا 

ن ضد الخطف للمدراء التنفيذيين. فكان بإمكانه تأمين مثل هذه ية حاجة. أيضاً، التأمينجح في تلب

ع واحد من المخاطر. كان جيداً مع مخاطر األشياء عن طريق إبقاء التنويع، وليس اإلكثار من نو

التحوط، مع أناس أذكياء. ذهب إلى شركة لويدز للتأمين في لندن وأقنعهم بإعادة التأمين. كان أيضاً 

سياسياً فيما يتعلق بفتح التداول. فقد قام  اً جداً فيما يتعلق بدخول األسواق األجنبية، وكان نشط اً قوي

سمحت اليابان بدخول  ىليابانية من الواليات المتحدة حتخدمات المالية ابالضغط في هذا البلد لمنع ال

ن كثيراً ون التجاريوالخدمات المالية األمريكية داخل اليابان. وقد نجح في النهاية. لم يشارك المفاوض

ستخدم اإلقناع الشخصي للحصول على اكان تركيزهم على الصناعة. لكنه  في الخدمات المالية، فقد

سنة أو نحو ذلك، قبل أن  15هذه األمور سنوات. قام بزيارة الصين لمدة  رقتغاستمور. هذه األ

على العالقات  اً يجعلهم يسمحوا له بالبدء في بيع التأمين على الحياة هناك. كان كل هذا قائم

 الشخصية، والدبلوماسية. إنه عالم كبير، لكن للتعامل معه فعليك العمل مع الناس والضغط للمبادئ

قبل وقت طويل من إصدار وذلك رشوة أبداً، أي األساسية. )لم تدفع المجموعة العالمية األمريكية 

دفع رشاوي في  األمريكية منالذي يمنع الشركات  1977قانون الممارسات األجنبية للفساد لسنة 

 الخارج.(

 

 426كتاب فابوزي والمؤلفين المشاركين صفحة  .6

عن طريق الجمعية الوطنية لوسطاء  2002، تم طرحه سنة تثالاالماإلبالغ عن التجارة ومحرك 

تعامالت السوق الثانوية خارج واألوراق المالية، تقوم باإلبالغ عن تداول سندات الشركات 

 تنشر اإلحصاءات اإلجمالية في نهاية كل يوم.والبورصة، 
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 351كتاب فابوزي والمؤلفين المشاركين صفحة  .7

 قت للتداول أثناء هبوط السوق الحاد.وقف مؤهي آلية وقف التداول 

 

 عن "سوء السلوك، األزمات، التنظيم، والتنظيم الذاتي." 12المحاضرة  .8

لتقليل المخاطر لشركات األفراد بالوفاء  ىالجزئي: إنه يسع االحترازيدي هو التنظيم المالي التقلي

 االحترازية. أصبح التنظيم الداخلي للشرك االستقراربالتزاماتها تجاه عمالئها، لمنع حاالت عدم 

لمنع الشركات من إنشاء موقف  ى: إنه يسع2009-2007الكلي بارزاً بعد األزمة المالية في عام 

مباشرة، ويسعى إلى التخفيف الغير على العوامل الخارجية واآلثار  يؤدي إلى فشل النظام، ويركز

 من مشكلة "أكبر من أن تفشل".

 

 عن "المصارف." 13، المحاضرة 51-49ركين صفحة كتاب فابوزي والمؤلفين المشا .9

 ىاألنواع األكثر مخاطرة تكون أعل بالمخاطر، اً مختلف اً تخصص األنواع المختلفة لألصول ترجيح

بأنواع معينة من األصول تظهر في الميزانية العمومية للمصرف  المقترنةترجيحاً. بعد ذلك، المبالغ 

ا، مما ينتج عنه األصول المرجحة بالمخاطر للمصرف. يتم ضربها في ترجيح المخاطر وإضافته

 المخاطر لتحديد متطلبات رأس المال للمصرف.باألصول المرجحة  استخدامبالتالي، يتم 

 

 410-409كتاب فابوزي والمؤلفين المشاركين صفحة  .10

، تقدم األموال لمقترض واحد. ينظم المنظم المصارف "مالي اتحاد" ىمجموعة من المصارف، تدع

بيع أجزائها من القرض المالي لها الحق في  االتحادالمالي، والمصارف في  االتحادللمشاركة في 

 .ىلمصارف أخر
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 2جزء ال

 

 1سؤال ال

 

 المعادلة الخاصة بسند القسيمة هي

 

 مع الرموز التالية

 Pسعر عقد سند القسيمة اليوم : 

 Cقسط القسيمة في كل فترة : 

 γ عائد يشير لفترة واحدة : 

 M االستحقاق: قيمة 

 n.عدد الفترات : 

 

. تشير الفترة دائماً إلى ستة أشهر. لذا، قسط القسيمة في كل فترة M=25,000$كما ُذكر في السؤال، 

 .$375=$25,000*%3*0.5يساوي 
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 .n=2*2=4في هذا الجزء،  (أ)

 

، وهو %3من عائد السند ال يمكن أن يكون أقل فبما أن سعر سند القسيمة أقل من القيمة األساسية، 

 .%2سعر القسيمة. لذا، العائد ال يمكن أن يساوي 

 

قيمتي العائد،  ىحدإ، فيكفي التحقق من %5.5أو  %4من أجل التحقق مما إذا كان العائد يساوي 

 قيمتي العائد هو اإلجابة الصحيحة. حدىإحيث تنص المالحظة أن 

 

 ، نحصل عليγ=0.5*5.5%=2.25%=0.0225بتطبيق معادلة السعر مع 

 

 هو العائد الصحيح تقريباً. %5.5لذا، 

 

 n=2*4=8في هذا الجزء،  (ب)

بما أن سعر سند القسيمة يساوي القيمة األسمية، فالعائد بالضرورة يساوي سعر القسيمة. لذا، العائد 

 .%3يساوي 

 

 n=2*6=12في هذا الجزء،  (ج)

، %3من على عائد السند ال يمكن أن يكون أفمة األساسية، من القيعلى بما أن سعر سند القسيمة أ

. بما أن أحد العائدين هو العائد %3.75أو  %3.25وهو سعر القسيمة. لذا، العائد ال يمكن أن يساوي 

 .%2الصحيح، وفقاً للملحوظة، اإلجابة هي 
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 )د( 

 

 

 

 منحنى العائد المعروض معكوس.



 األسواق المالية – جامعة ييل

 أسئلة االمتحان حل 

 02االمتحان أسئلة حل  10

 

 2سؤال ال

 ستة أشهر.إلى لزمنية كما هو موضح، تشير الفترة ا

 

 .اً شهر 42من الممكن حساب السعر الفوري لـ  (أ)

 المطلوب. اً شهر 42واحدة للسعر الفوري لـ الفترة إلى ال لإلشارة، zيستخدم الرمز 

 18. الفائدة اآلجلة بين 0.0125=%1.25=%2.5*0.5لفترة واحدة هو  اً شهر 18السعر الفوري لـ 

 .0.0175=%1.75=%3.5*0.5 لفترة واحدة هي اً شهر 42و  اً شهر

 

 42و  اً شهر 18فترات بين  4فترات. لذلك، هناك  7تماثل  اً شهر 42فترات و  3تماثل  اً شهر 18

 .اً شهر

 

 تحقق المتطابقة التالية: zلذلك نحصل على أن 

 

 %3.07المحسوب سنوياً يساوي  اً شهر 42. هذا يعني أن السعر الفوري لـ z≈1.535%هذا يعني أن 

 .تقريباً 



 األسواق المالية – جامعة ييل

 أسئلة االمتحان حل 

 02االمتحان أسئلة حل  11

 

. 0.0125=%1.25=%2.5*0.5لفترة واحدة هو  اً شهر 18كما في الجزء )أ(، السعر الفوري لـ  (ب)

لفترة واحدة تم حسابه كالتالي  اً شهر 42عالوة على ذلك، السعر الفوري لـ 

0.5*3.07%=1.535%=0.01535. 

 

 هي كالتالي: االستثمارإستراتيجية 

 18بعد  ه، على أن يتم إعادة دفعاً شهر 18الفوري لـ  اليوم بالسعر                         اقترض 

 من اآلن. اً شهر

  اً شهر 42لمدة  اً شهر 42إستثمر المال المقترض بالسعر الفوري لـ. 

 

 تتطور كالتالي: االستثمار استراتيجيةرصيد 

 :اليوم 

ص . ولهذا، أنت ال تحتاج لطرح أي من رأس المال الخاالمقترضةكل األموال  باستثمارتقوم 

 بك وال يوجد رأس مال فائض في نهاية اليوم.

  شهر من اآلن: 18بعد 

سلفاً مضروبة في  المقترضة. لذا، يجب عليك سداد األموال شهراً  18قرض الـ  استحقاقيتم 

 لثالثة فترات، وهذا هو، شهراً  18السعر الفوري لـ 

 

 لقرض.من اآلن لسداد ا شهراً  18الذي تجمعه بعد  $aمبلغ  باستخدامتقوم 

 من اآلن. شهراً  18وليس لديك رأس مال متبقي في نهاية  $aبإختصار، أنت تبدأ بمبلغ 

  من اآلن: شهراً  42بعد 

في السعر الفوري  اً . لذا، تقوم بجمع المبلغ المستثمر مضروبشهراً  42الـ  استثمار استحقاقيتم 

بعة فترات بين اليوم وبعد لفترة واحدة أس سبعة. ينشأ أس سبعة من حقيقة مرور س شهراً  42لـ 

 من اآلن. وهذا هو، شهراً  42
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في نهاية   a$*(1.01535)7(1.02)/3اإلطالق وسيكون معك على إذاً، أنت ستبدأ بال أموال 

 شهراً من اآلن. 42

 العامل .a$ *(1.01535)7(1.02)/3إلى  $aتقوم بتحويل  االستثمار استراتيجية، باختصار

زيادة الفائدة اآلجلة إلى والذي يؤدي  ،(1.0175)4وافق تماماً مع العامل يت (1.01535)7(1.02)/3

 .%3.5 شهراً  42و  شهراً  18المحسوبة سنوياً بين 

 

من اآلن يساوي  شهراً  18بعد  شهراً  24تنص نظرية التوقعات المطلقة على أن السعر الفوري لـ  (ج)

في وقت الحق بعد ذلك(.  شهراً  24و  شهراً  18)أي بين  شهراً  42و  شهراً  18الفائدة اآلجلة بين 

وفقاً لنظرية التوقعات  %3.5من اآلن هو  شهراً  18المتوقع بعد  شهراً  24لذا، السعر الفوري لـ 

 المطلقة.
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 3سؤال ال

 نسبة القرض إلى القيمة هي: (أ)

 

 

 وفقاً للمعادلة ييتم تحديد القسط الشهر (ب)

 

 حيث

 n عدد شهور قرض الرهن العقاري، ولهذا :n=12*15=180 

 I ولهذا 12: عائد السند مقسوم على ،i=8.4%/12=0.7%=0.007 

 MB0 رصيد الرهن العقاري األصلي، ولهذا : MB0=225,000 

 MP.القسط الشهري للرهن العقاري : 

 يترتب على ذلك أن

 

 

مثل رصيد الرهن العقاري  121شهر الرصيد الرهن العقاري المستحق في بداية  احتسابيتم 

 من المعادلة التالية: 120شهر النهاية  المستحق في

 

 حيث

 n عدد شهور قرض الرهن العقاري، ولهذا :n=12*15=180 
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 Iولهذا 12على  اً : عائد السند مقسوم ،i=8.4%/12=0.7%=0.007 

 MB0 رصيد الرهن العقاري األصلي، ولهذا : MB0=225,000 

 MBt رصيد الرهن العقاري المتبقي في نهاية الشهر :t 

 على ذلك أنيترتب 

 

 

، 12على  اً ، وهو عائد السند مقسوم%0.7سعر الفائدة في الشهر المعطي يتم حسابه على أساس 

 في باقي رصيد الرهن العقاري في بداية الشهر المعني. اً مضروب

بالتالي، للحصول على إعادة الدفع األساسي في الشهر المعطي من حقيقة أن دفعة الفائدة وإعادة 

 القسط الشهري للرهن العقاري.إلى ف اي في الشهر المعطي تضالدفع األساس

 

 ولذلك، الجدول الكامل للسداد على أقساط يكون له الشكل التالي:

باقي رصيد الرهن العقاري 

 في بداية الشهر

 الشهر دفعة الفائدة إعادة الدفع األساسي

107,604.81$ 1,449.26$ 753.23$ 121 

106,155.55$ 1,459.40$ 743.09$ 122 

 

 

 122إعادة الدفع األساسي في الشهر ، ستزيد 122مقدماً في الشهر  $10,000إذا قام المقترض بدفع  (ج)

 .$11,459.40إلى  $1,459.40من 

هي  122بعد الدفع المقدم في الشهر  123باقي رصيد الرهن العقاري في بداية الشهر 

106,155.55$-11,459.40$=94,696.15$. 
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 4سؤال ال

معّدل الفائدة العابر، إلى  باإلضافة 190شهر الرصيد الرهن العقاري المستحق في بداية  مباستخدا (أ)

 يساوي 190شهر الصافي الفائدة في 

 

إجمالي  احتساباألساس المجدول هو الفارق بين قسط الرهن العقاري وإجمالي فائدة القسيمة. يمكن 

 كالتالي: 190شهر الستحق في بداية فائدة القسيمة من متوسط القسيمة المرّجح والرصيد الم

 

 

 كما 190 الشهرلذا، نحصل على األساس المجدول في 

 1,500,000-825,000=675,000.  

 

والمتوّسط المرّجح ألجل االستحقاق عبر  PSAنتج عن فرضية  190 الشهرفي  SMM (ب)

CPR اً شهر 330. نظراً ألن المتوّسط المرّجح ألجل االستحقاق هو ،CPR  الشهرفي 

لـ  190 الشهرفي  CPR. لذا، %6هو  PSA 100من ضمان الرهن العقاري العابر لـ 190

200 PSA  0.12=%12=%6*%200هو 

 

 هو PSA 200لـ  190 الشهرفي  SMMوبالتالي، 

 

 

ذلك أن الدفع على ، يترتب 190لشهر ل، الرصيد المستحق، األساس المجدول SMM باستخدام

 يساوي 190 الشهرالمقدم في 

0.010596(*180,000,000-675,000=)1,900,127.70 
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هو الفارق بين رصيد الرهن العقاري المستحق في  191رصيد الرهن العقاري المستحق في الشهر  (ج)

، 190إلى الدفع المقدم في الشهر  باإلضافة 190ومجموع األساس المجدول في الشهر  190الشهر 

 وهذا هو

180,000,000-(675,000+1,900,127.70=)177,424,872.30 

 

 

 

 


