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 1.10السؤال 

العقاري في الواليات  االستثمارأي العبارات التالية صحيح عن برنامج المشاركة المباشرة وصناديق 

 المتحدة؟

 (أكثر من إجابة اختيار)يمكن 

ريكي ألن برامج المشاركة المباشرة لم تكن متاحه لصغار المستثمرين، أنشأ الكونجرس األم (أ)

 .1960عام في العقاري  االستثماراإلطار القانوني لصناديق 

 ولية المحدودة.ؤلمشاركة المباشرة تحت حماية المسبرنامج افي ال يوجد مستثمر  (ب)

 ستثمار العقاري ال يدفعون ضريبة أرباح الشركات.مج المشاركة المباشرة وصناديق االبرا (ج)

ستشارات مالية أو منجم ااألغراض، مثل شركة العقاري لجميع  االستثماريمكن تأسيس صناديق  (د)

 العقاري. االستثمارفحم يمكن أن يكون ألي منهم الشكل القانوني لصناديق 

 

 2.10السؤال 

 في الصف؟ تعريفه، كما تم الرهن العقاري البالوني ما هو

 هو رهن عقاري مالئم خصيصاً لتمويل المباني المستخدمة من خالل مجال صناعة البالونات. (أ)

هو عقد رهن عقاري، حيث تقوم بدفع الفائدة فقط خالل مدة سريان العقد وإعادة دفع الرهن  (ح)

 ستحقاق العقد.افي تاريخ  في القسط األخير(دفعة أكبر )العقاري األساسي بالكامل 

المبلغ واستيفاء  قسمين: الفائدةتكون فيه الدفعات الشهرية من تهو عقد رهن عقاري، والذي  (خ)

، في تاريخ تبقيساسي الملرهن العقاري، أي باقي المبلغ األيكون رصيد ااألساسي، بحيث 

 ستحقاق يساوي صفر.اال

التي ستكون مضمونة الحقاً عن طريق إما "الجمعية الفيدرالية للتمويل العقاري  ،الرهون العقارية (د)

 .البالونيالرهن العقاري يشار إليها ب ،الوطني" أو "المؤسسة الفيدرالية لتمويل قروض اإلسكان"
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 3.10السؤال 

تسديد رهن عقاري بالكامل. ماذا يحدث إلجمالي الدفعة ومعدل ثابت و عتبار أن هناك دفعة متساويةاب

 ؟االستحقاقيقترب عقد الرهن العقاري من تاريخ  نلدفعة الشهرية، حيفي االشهرية وعنصر دفعة الفائدة 

 فعة الفائدة.يتزايد إجمالي دفعات الرهن العقاري الشهرية وعنصر د (أ)

 يتناقص إجمالي دفعات الرهن العقاري الشهرية وعنصر دفعة الفائدة. (ب)

 يظل إجمالي دفعات الرهن العقاري الشهرية ثابتاً ويتناقص عنصر دفعة الفائدة. (ج)

 يظل إجمالي دفعات الرهن العقاري الشهرية ثابتاً ويتزايد عنصر دفعة الفائدة. (د)

 

 4.10السؤال 

"الجمعية الفيدرالية للتمويل العقاري الوطني" و"المؤسسة  بـيح فما يتعلق أي العبارات التالية صح

 األمريكية؟الحكومة اللذين ترعاهما  الفيدرالية لتمويل قروض اإلسكان"

 (أكثر من إجابة اختيار)يمكن 

، 1983عام في أنشأت الحكومة الفيدرالية "الجمعية الفيدرالية للتمويل العقاري الوطني"  (أ)

 .1970عام في و"المؤسسة الفيدرالية لتمويل قروض اإلسكان" 

، تضمن الحكومة الفيدرالية دائماً بشكل واضح األوراق المالية لكل من "الجمعية امنذ إنشائه (ب)

 الفيدرالية للتمويل العقاري الوطني" و"المؤسسة الفيدرالية لتمويل قروض اإلسكان".

للتمويل العقاري الوطني" و"المؤسسة الفيدرالية لتمويل قروض تم وضع "الجمعية الفيدرالية  (ج)

 .2008عام في اإلسكان" تحت الوصاية الفيدرالية 

ا ت"الجمعية الفيدرالية للتمويل العقاري الوطني" و"المؤسسة الفيدرالية لتمويل قروض اإلسكان" قام (د)

انت مدعومة بالرهون بإنشاء أوراق مالية مع ضمان الشركة ضد التخلف عن السداد، والتي ك

 العقارية.
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 5.10السؤال 

الذي تم إدراجه  2008-2007األزمة المالية لعامي  وذلك في مواجهةأصدر البرلمان األوروبي توجيهاً 

 هذا التوجيه وما هو الغرض منه؟ ىمحتو للمحاضرة، ما هو . وفقاً 2010فرانك لعام -قانون دود يالحقاً ف

وريق الرهن العقاري بالكامل غير قانونية، بسبب الدور الذي لعبته في التوجيه قد أفاد بأن عملية ت (أ)

 بداية األزمة المالية.

من أرصدة الرهن العقاري التي تصدر من  %100حتفاظ بـ مطلوب من منشئي الرهن العقاري اال (ب)

دفاترهم، وهو األمر الذي يقضي على مشاكل الخطر األخالقي المتأصلة في عملية نشأة الرهن 

 اري.العق

من أرصدة الرهن العقاري التي تصدر من  %5حتفاظ بـ مطلوب من منشئي الرهن العقاري اال (ج)

 دفاترهم، وهو األمر الذي يعالج مشاكل الخطر األخالقي المتأصلة في عملية نشأة الرهن العقاري.

الذي  فقط، وهو األمر الرهن العقاري البالوني (securitized) التوجيه المطلوب أنه يمكن توريق (د)

 توريقها إلى األزمة المالية. ىتبعد كل الرهون العقارية التي أديس
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 اإلجابات الصحيحة

 : )أ( و )ج(1.10

 : )ب(2.10

 : )ج(3.10

 : )أ(، )ج( و )د(4.10

 : )ج(5.10

 

 

 


