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 1سؤال ال

 ترض أن بنكاً ما يجب أن يقوم بخيار ما حول طلبين للحصول على قرض رهن عقاري سكني.اف

  مقدم الطلبA  600,000لشراء عقار بقيمة  $525,000يريد أن يقترض$ 

  مقدم الطلبB  400,000لشراء عقار بقيمة  $385,000يريد أن يقترض$ 

         

 هي نسبة القرض إلى القيمة لكل من الطلبين السابقين؟ ما (أ)

سنة مع فترة إغلق  30من الطلبين السابقين وأعطى كل منها قرض فائدة على  ( إذا قبل البنك كلً ب)

لكل المبلغ الذي يريد المتقدمين اقتراضه. افترض أنه خلل أول سنتين انخفضت  %9عامين وعائد سند 

أصبحت قيمته بعد سنتين  100,000$)بحيث أن المنزل الذي كانت قيمته  %10أسعار البيوت بمقدار 

(. افترض أن كل المتقدمين بالطلبات تخلفا عن الدفع بعد سنتين وأن البنك سيستحوذ على $90,000

 السوق. ما هي النسبة التي يستطيع أن يستردها البنك من القرضين؟ ويبيعهم بقيمةملكية العقارات 

 عين االعتبار إجاباتك لـ )أ( و )ب(، ما هو الطلب الذي يجب أن يرفضه البنك منذ البداية؟)ج( باألخذ ب

على قرض رهن سكني قياسي لمدة حصل قد )د( كيف تتغير إجابتك للطلب )ب( إذا كان كل المتقدمين 

 لكامل المبلغ الذي يريدون اقتراضه؟ %9سنة وعائد سند يساوي  30

 ن عقاري بفائدة ثابتة ونظام دفعات"(.)"قياسي" تشير إلى عقد ره

)هـ( هل تغير شروط عقد الرهن العقاري من الطلب )ب( إلى الطلب )د( يؤثر على قرار البنك 

 بخصوص أي طلب يجب عليه رفضه منذ البداية؟
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 2السؤال 

 $20,000شهور برصيد أساسي  5بفرض لدينا قرض عقاري يسدد بشكل كامل على 

 ا عقد قرض عقاري بفائدة ثابتة يسدد على دفعات.. هذ %12وعائد السند 

اكتب جدول التقسيط الكامل للقرض العقاري بفرض أن الُمقترض لن يتخلف عن  (أ)

 الدفع ولن يقوم بسداد مبكر.

أشهر. قم  3بشكل مبكر خلل  $5000بفرض أن المقترض لم يتخلف عن الدفع، وأنه قام بسداد  (ب)

 الثالث. بتفصيل جدول التقسيط بدءاً من الشهر

 

أشهر، ليكن لدينا قرض عقاري يسدد بشكل كامل  5بدالً من القرض العقاري السابق والذي مدته 

. كما في السابق هذا عقد قرض عقاري  %12وعائد سند  $200,000برصيد أساسي  سنة 30على 

 بفائدة ثابتة يسدد على دفعات.

 (.102)متضمناً الشهر  102وانتهاًء بالشهر  100اكتب جزًء من جدول التقسيط بدًء من الشهر )ج( 
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 3سؤال ال

)عقود قروض عقارية بفائدة ثابتة تسدد على دفعات( وبفرض لدينا بفرض لدينا قروض عقارية 

350 PSA. 

 التالية: لألشهر SMMو  CPRاحسب 

 .6 الشهر (أ)

 .28 الشهر (ب)

  248 الشهر (ت)
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 4السؤال 

. القروض العقارية PSA 150لـ  PSAمعطاة بافتراض  مارة قروض سندبفرض أن لدينا 

سنة وعائد  30المذكورة لهذا السند هي قروض عقارية بفائدة ثابتة وبنظام سداد على دفعات على 

 .%8هو  WACشهر و  345هو  WAM. %7هو  مارةال قروضال سند

بفرض أن الرصيد المستحق للقرض في بداية الشهر  لهذا السند. 180بتركيز االهتمام على الشهر 

  $1,900,000ودفعة القرض هي  $120,000,000هو  180

 احسب المقادير التالية:

 180شهر الاألساس المجدول في صافي الفائدة و (أ)

  180والدفع المقدم في الشهر  SMM (ب)

 180إجمالي األساس وإجمالي التدفق النقدي في شهر  (ت)

  181لمستحق في شهر رصيد الرهن العقاري ا (ث)
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 5سؤال ال

بال وكالة، حيث ضمانه له سعر تعادل  عقاري برهن المضمون اللتزامابفرض لدينا 

410,000,000$: 

 التصنيف االئتماني قيمة األصل الشريحة

1 $250,000,000 AAA 

2 $22,000,000 AA- 

 3  $47,000,000 A+ 

4 $5,000,000 A 

5 $17,000,000 BBB 

6 $9,000,000 BB+ 

7 $14,000,000 B 

 غير مصنفة $40,000,000 8

 

فما هي القيمة  ،عقاري مبالغ في ضمانه؟ إذا كان الجواب نعم برهن المضمون االلتزامهل هذا  (أ)

 المبالغ فيها؟

 senior-subordinate -ما هو تحسين جودة االئتمان )بواسطة البنية الثانوية األولى (ب)

structure ؟4( للشريحة 

 نصف قيمتها؟ 2ب أن تنخفض قيمة الضمان لكي تخسر الشريحة كم يج (ت)


