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 10المحاضرة  -04 الواجب المنزليحل 

 

 1السؤال 

 ، Aللمتقّدم  (أ)

 

 ،  Bللمتقّدم  (ب)

  

 

حيث أن القرض هو قرض فائدة فقط مع فترة إغالق عامين، الرصيد المستحق للقرض بعد عامين  (ت)

 $525,000مازال  Aلحظة اإلنشاء. لذا، رصيد الرهن العقاري لـ  فيهو نفس الرصيد المستحق 

 .$385,000مازال  Bعقاري لـ ورصيد الرهن ال

 ، يمكن للبنك بيعها مقابلAبخصوص ممتلكات 

0.9*$600,000=$540,000. 

 

(، سيسترد البنك $540,000( أقل من سعر بيع المنزل )$525,000حيث أن الرصيد المستحق )

 .Aلـ  $25,000أيضاً على توزيع مبلغ  اً جميع األموال التي قام بإقراضها سلفاً. سيكون قادر

 ، يمكن للبنك بيعها مقابلBبخصوص ممتلكات 

0.9*$400,000=$360,000. 

 هذا يعني أن البنك سيسترد فقط 

 

 من المبلغ الذي قام بإقراضه سلفاً.

 

األموال التي  استردادنسبة القرض إلى القيمة العالية تعرض البنك لمخاطر أنه لن يكون قادراً على  )ج(

 في المقام األول. Bقيمة أسعار المنازل. لذا، كان على البنك رفض طلب  انخفضتقام بإقراضها سلفاً إذا 



 األسواق المالية – جامعة ييل

 الواجبات المنزلية

 10المحاضرة  – 04 الواجب المنزلي 2

 

 

 ستخدم المعادلة التالية:اشهر(  24من أجل إيجاد الرصيد المستحق في نهاية فترة العامين ) (د)

 

 حيث

 nعدد شهور قرض الرهن العقاري : 

 I12على  اً : عائد السند مقسوم 

 MB0رصيد الرهن العقاري األصلي : 

 MBtد الرهن العقاري بعد عدد : رصيt من الشهور 

 شهر هو 24بعد  Aيترتب على ذلك أن رصيد الرهن العقاري المستحق لـ 

 

جميع  استردادعلى  اً . لذا، مازال البنك قادر540,000مقابل  Aببيع ممتلكات يقوم مازال البنك 

 .$22,510.03هو  اآلن Aاألموال التي قام بإقراضها سلفاً. المبلغ الذي يعاد توزيعه على 

 

 هو اً شهر 24بعد  Bرصيد الرهن العقاري المستحق لـ 

 

 . هذا يعني أن البنك سيسترد فقط$360,000، مازال يمكن للبنك بيعها مقابل Bبخصوص ممتلكات 

 

 في الجزء )ب(. االستردادوهو أعلى قليالً من معدل 

 

 )هـ( التقييم من الجزء )ج( ال يتغير.
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 2السؤال 

 يد القسط الشهري وفقا للمعادلة التاليةيتم تحد (أ)

 

 

 حيث

 nعدد شهور قرض الرهن العقاري : 

 I12على  اً : عائد السند مقسوم 

 MB0رصيد الرهن العقاري األصلي : 

 MPالقسط الشهري للرهن العقاري : 

 

 يترتب على ذلك أن 

 

، 12قسوم على ، وهو عائد السند م%0.9سعر الفائدة في الشهر المعطي يتم حسابه على أساس 

 مضروب في باقي رصيد الرهن العقاري في بداية الشهر المعني.

 

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

 إلى القسط الشهري للرهن العقاري. تضافالشهر المعطى 

 شكل التالي:األصول يكون له ال الستهالكولذلك، الجدول الكامل 

باقي رصيد الرهن العقاري 

 في بداية الشهر

 الشهر دفعة الفائدة إعادة الدفع األساسي

$20,000.00 3,920.80$ 200.00$ 1 

$16,079.20 3,960.00$ 160.80$ 2 

$12,119.20 3,999.61$ 121.19$ 3 

$8,119.59 4,039.60$ 81.20$ 4 

$4,079.99 4,080.00$ 40.80$ 5 
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طلوب، الرصيد المستحق في نهاية آخر شهر للرهن العقاري تقريباً يساوي كما هو م

بالضبط بسبب عدم دقة التقريب في سياق حساب جدول الرهن  $0. )ال يساوي 0$

 العقاري.(

 

 يبدو كالتالي: $5,000األصول بعد الدفع المقدم لمبلغ  الستهالكالجدول الكامل  (ب)

باقي رصيد الرهن العقاري 

 هرفي بداية الش

 الشهر دفعة الفائدة إعادة الدفع األساسي

$20,000.00 $ 3,920.80 $200.00 1 

$16,079.20 $ 3,960.00 $160.80 2 

$12,119.20 $5,000 + $3,999.61 $121.19 3 

$3,119.59 $3,119.59 $31.20 4 

$0.00 $0.00 $0.00 5 

 

اقي رصيد الرهن العقاري في بداية ( وإجمالي ب$31.20، مجموع دفعة الفائدة )4بالفعل في شهر 

(. لذا، يدفع $4,120.80( يتجاوز قسط الرهن العقاري المتفق عليه سلفاً )$3,119.59) 4الشهر 

، وإقصاء جميع ما تبقى من رصيد 4في شهر  $3,150.79=$31.20+$3,119.59الُمقتِرض 

ينتج عنه دفعة فائدة قيمتها  ، مما$0هو  5الرهن العقاري. لذا، باقي رصيد الرهن العقاري في شهر 

 .5في شهر  $0وإعادة الدفع أساسي قيمتها  5لشهر  0$
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 يتم تحديد القسط الشهري مجدداً وفقاً للمعادلة (ج)

 

 حيث

 nعدد شهور قرض الرهن العقاري : 

 I12على  اً : عائد السند مقسوم 

 MB0رصيد الرهن العقاري األصلي : 

 MPالقسط الشهري للرهن العقاري : 

 

 يترتب على ذلك أن  

 

مثل رصيد الرهن العقاري المستحق في نهاية  100رصيد الرهن العقاري المستحق في بداية شهر 

 من المعادلة التالية: 99شهر 

 

 حيث

 nعدد شهور قرض الرهن العقاري : 

 I12على  اً : عائد السند مقسوم 

 MB0رصيد الرهن العقاري األصلي : 

 MBtفي نهاية شهر  : باقي رصيد الرهن العقاريt. 

 

 يترتب على ذلك أن  

 

، 12، وهو عائد السند مقسوم على %0.9سعر الفائدة في الشهر المعطي يتم حسابه على أساس 

 في باقي رصيد الرهن العقاري في بداية الشهر المعني. اً مضروب
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األساسي في  بالتالي، للحصول على إعادة الدفع األساسي من حقيقة أن دفعة الفائدة وإعادة الدفع

 ف إلى القسط الشهري للرهن العقاري.االشهر المعطي تض

 ولذلك، الجدول الكامل لتسديد األصول يكون له الشكل التالي:

 باقي رصيد الرهن العقاري

 في بداية الشهر

 الشهر دفعة الفائدة إعادة الدفع األساسي

$190,397.42 $153.26 $1,903.97 100 

$190,244.16 $154.79 $1,902.44 101 

$190,089.37 $156.34 $1,900.89 102 
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 3السؤال 

هو  PSA 350لـ  CPR. لذا، 0.012=%1.2=%0.2*6هو  PSA 100لـ  CPR، 6في شهر (أ)

3.5*1.2%=4.2%.=042. 

 يساوي PSA 350لـ  SMMوبالتالي، 

 

 

 

 PSA 350لـ  CPR. لذا، 0.056=%5.6=%0.2*28هو  PSA 100لـ  CPR، 28في شهر (ب)

 .0.196=%19.6=%5.6*3.5هو 

 يساوي PSA 350لـ  SMMوبالتالي، 

 

 

 

هو  PSA 350لـ  CPR. لذا، 0.06=%6هو  PSA 100لـ  CPR، 248في شهر (ج)

3.5*6%=21%=0.21. 

 يساوي PSA 350لـ  SMMوبالتالي، 
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 4السؤال 

لعابر، باإلضافة إلى معّدل الفائدة ا 180شهر الرصيد الرهن العقاري المستحق في بداية  باستخدام (أ)

 يساوي 180صافي الفائدة في شهر 

 

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

 كالتالي: 180شهر الفائدة القسيمة من متوسط القسيمة المرّجح والرصيد المستحق في بداية 

 

 ككذل 180لذا، نحصل على األساس المجدول في شهر 

1,900.000 - 800.000  =1,100.000 

 

 

 WAM. نظراً ألن CPRعبر  WAMو  PSAنتج عن فرضية  180شهر الفي  SMM (ب)

هو  PSA 100من ضمان الرهن العقاري العابر لـ  180شهر الفي  CPRشهر،  345هو 

 0.09=%9=%6*%150هو  PSA 150لـ  180في شهر  CPR. لذا، 6%

 

 هو PSA 150لـ  180شهر الفي  SMMوبالتالي، 

 

 

، يترتب على ذلك أن الدفع 180شهر ل، الرصيد المستحق، األساس المجدول لSMM باستخدام

 يساوي 180شهر الالمقدم في 

0.007828(*120,000,000-1,100,000 = )930,749.20 

 

 

، 180شهر الهو مجموع األساس المجدول والدفع المقدم في  180شهر الإجمالي األساس في  (ج)

 وهو

1,100,000+930,749.20=2,030,749.20 
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، 180شهر الهو مجموع صافي الفائدة وإجمالي األساس في  180شهر الإجمالي التدفق النقدي في 

 وهو

700,000+2,030,749.20=2,730,749.20 

 

هو الفارق بين رصيد الرهن العقاري  181شهر ال)د( رصيد الرهن العقاري المستحق في 

 ، وهو180شهر اللي األساس في وإجما 180شهر الالمستحق في 

120,000,000-2,030,749.20=117,969,250.80 
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 السؤال 5

المضمون برهن عقاري بال وكالة التقديري هو مجموع المبالغ األساسية  لاللتزامإجمالي الخصوم  (أ)

 للشرائح الثمانية. وبهذا يكون مجموع الخصوم هو

 

 

المضمون برهن  االلتزاممة األسمية للضمان(، حيث أن الخصوم أقل من األصول بفارق بسيط )القي

المبالغة في الضمان هو الفارق بين قيمة األصول وقيمة الخصوم،  مقدارغ في الضمان. عقاري يبال

 وهي

410,000,000-404,000,000=6,000,000 

 

 

من  4هو الكم المسموح للضمان أن ينخفضه قبل أن تعاني الشريحة  4للشريحة  االئتمانتعزيز   (ب)

هو قيمة المبالغة في الضمان زائد الكم األساسي للشرائح  4للشريحة  االئتمانول خسارة لها. لذا، تعزيز أ

 يساوي 4للشريحة  االئتمان. بشكل أكثر وضوحاً، تعزيز 8حتى  5من 

 

 

باإلضافة إلى المبالغة في الضمان  8حتى  3أي قيمة، الشرائح من  2)ج( من أجل أن تخسر الشريحة 

 بالكامل. وسيكون هذا هو الحال عندما تنخفض قيمة الضمان استنزافهميتم  يجب أن

 

 

 نصف قيمتها عندما تنخفض قيمة الضمان 2لذا، تخسر الشريحة 

 

 


