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 المصرية االئتمان في البنوك تقييمو  االئتمان مشتقات دراسة العالقة بين
 " دراسة ميدانية"

 (1) / حسين سيد حسن عبد الباقي دكتور
 

، المصرية تقييم االئتمان في البنوكو  االئتمان مشتقاتالعالقة بين  تهدف الدراسة إلى بيان   :الملخص
نة من وتم توزيع قوائم االستقصاء على عينة مكو  ،الدراسة فروضوقد تم تصميم قائمة استقصاء الختبار 

، وتم استخدام برنامج الحزم تستخدم عقود المبادالتبالبنوك المصرية التي من العاملين (  43)
صائية ارتباط ذات داللة إحعدم وجود عالقة  وقد توصل الباحث إلى لتحليل البيانات. SPSSاإلحصائية 

دم ع إلىتوصل الباحث  كما، وتقييم االئتمان في البنوك المصرية  االئتمانعقود مبادالت مخاطر بين 
البنوك  عقود مبادالت العائد اإلجمالي وتقييم االئتمان فيبين ذات داللة إحصائية عالقة ارتباط وجود 

  .المصرية

ثر في التع خاطرم  -مبادالت االئتمان   - مشتقات اإلئتمان -عقود المبادالت  :الكلمات الدالة
 – الئتمانتقييم ا -لي عقود مبادالت العائد اإلجما – عقود مبادالت مخاطر االئتمان -السداد 

 .البنوك المصرية

Study the relationship between Credit Derivatives and 
Credit evaluation in Egyptian banks 

Abstract:   The study aims to show the relationship between credit 

derivatives and credit evaluation in Egyptian banks, the survey instrument 

was a questionnaire to test hypothesis of study, it was distributed on a 

sample consisting of (43) of workers in Egyptian banks that use swap 

contracts, study data was analyzed using statistical program SPSS. The 

researcher found that there is no statistically significant correlation 

relationship between the Credit Default Swaps and credit evaluation in 

Egyptian banks, there is no statistically significant correlation relationship 

between total return swaps and credit evaluation in Egyptian banks.   
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 Keywords: Swap Contracts - Credit Derivatives - Credit Swaps -   

Credit Default Risk - Credit Default Swaps (CDSs) - Total Return Swaps 

(TRSs) - Credit Evaluation - Egyptian Banks. 

 : قدمةم -1

نشاط غير عادي في العقد  Credit Derivativesشهدت أسواق المشتقات االئتمانية       
الماضي، وخاصة مع تطور عقود المبادالت، وظهور محفظة المشتقات االئتمانية، والتي يطلق 

، وتتطلب Collateralized Debt Obligations (CDOs)عليها التزامات الديون المضمونة 
، وعند من مخاطر اإلئتمان قات المعقدة المزيد من الدراسة عند استخدامها في التحوطهذه المشت

 .(Rama Cont. & Andreen Minca, 2013) قياس قيمتها
أصبحت المبادالت االئتمانية جزًءا ال يتجزأ من السوق المالية الحديثة، على الرغم ولقد       

( 25,50لغت القيمة االعتبارية لهذه المبادالت )من العديد من االنتقادات التي وجهت لها، وب
ذات  عقود مبادالت مخاطر االئتمان، وتشكل 2010تريليون دوالر أمريكي في نهاية عام 

أكثر من نصف قيمة رأس المال  Single Credit Default  Swap الكيان المرجعي الوحيد 
الر، وفي حين أن قيمة السندات تريليون دو  (14,60)االعتباري لمشتقات االئتمان، حيث تبلغ 

عقود مبادالت مخاطر ( تريليون دوالر أمريكي، ويبلغ حجم التداول ل50,6القائمة بلغت قيمتها )
%( من حجم التداول بالسوق، وفًقا إلحصاءات 63ذات الكيان المرجعي الوحيد نسبة ) االئتمان

 .(  Marko Colic, 2012)  2011بنك التسويات الدولية في نهاية عام 
وتمثل ، وتعتبر البنوك من أهم المشاركين في سوق المبادالت، سواء مستخدم نهائي أو وسيط  

%( 59تتضمن هذه النسبة )و %(، 93معامالت المؤسسات المالية في هذه السوق نسبة )
 %( لشركات تأمين6، ونسبة )Hedge Funds%( لصناديق تحوط 28للبنوك، ونسبة )

(Riant Begaliyev, 2009). 

 ،دراسة العالقة بين مشتقات االئتمان وتقييم االئتمان في البنوك المصريةويتناول الباحث        
التي تساهم في العائد اإلجمالي  مبادالت وعقود االئتمان مخاطر مبادالت عقودأهمها ويعتبر من 
  .المؤسسات المالية وخاصة البنوكمن  مخاطر االئتمان في العديد التحوط من

 كلة البحث:مش -2
تعرض البنوك المصرية للعديد من المخاطر، ويعد من تتمثل مشكلة البحث األساسية في     

صياغة للباحث ، ويمكن أهمها مخاطر االئتمان التي تؤثر سلبيًا على األداء التشغيلي للبنوك
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 يالجوهري الرئيس من خالل التساؤل البحثيفي ضوء أهمية وأهداف البحث  يةمشكلة البحثال
 التالي:

 ؟مشتقات االئتمان وتقييم االئتمان في البنوك المصرية هل توجد عالقة بين" 
 التساؤلين اآلتيين: الجوهري الرئيسي التساؤل البحثيويشتق من 

 ؟المصرية تقييم االئتمان في البنوكو  عقود مبادالت مخاطر االئتمانتوجد عالقة بين هل  -أ

 ؟المصرية تقييم االئتمان في البنوكو  ائد اإلجمالي عقود مبادالت العتوجد عالقة بين هل   -ب

 أهداف البحث: -3
 يتمثل الهدف الرئيسي للبحث فيما يلي:     

 .المصرية تقييم االئتمان في البنوكو االئتمان  مشتقاتالعالقة بين بيان 
 يشتق من الهدف الرئيسي هدفين فرعيين هما:و     

 .المصرية تقييم االئتمان في البنوكو  تمانعقود مبادالت مخاطر االئالعالقة بين بيان  -1

 .المصرية تقييم االئتمان في البنوكو  عقود مبادالت العائد اإلجمالي العالقة بين بيان  -2
 أهمية البحث: -4
وك نالب فيئتمان إلتقييم او االئتمان  مشتقات دراسة العالقة بينتتمثل أهمية هذا البحث في     

بالمقارنة بالمخاطر تمان التي تتعرض لها البنوك المصرية االئمخاطر نظرًا ألهيمة المصرية، 
والتي تعتمد بشكل  البنوك، وذلك نظرًا لطبيعة نشاط البنوك، هذهلها  األخرى التي تتعرض
، باإلضافة ألهمية عقود المبادالت كأحد أنواع المشتقات ئتمان للعمالءإلأساسي على منح ا

 .التي تتعرض لها البنوك اطرالمالية التي تستخدم في التحوط من المخ
 منهج البحث: -5

 والمنهج ئتمانإلي لعقود مبادالت االتحليل يالدراسة على المنهج الوصفتقوم هذه            
اإلستنباطي، دراسات السابقة في مجال الدراسة، والمنهج ال االطالع علىاالستقرائي، من خالل 

ختبار من خالل قائمة االستقصاء، إل نيةعن طريق الدراسة الميدا تجميع البياناتمن خالل 
، نظرًا لحداثة موضوع مشتقات اإلئتمان في فروض الدراسة، والتأكد من صحتها أو عدم صحتها

 البيئة المصرية.
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 حدود البحث: -6

، عقود مبادالت العائد اإلجمالي ، و مبادالت مخاطر االئتمانعقود يقتصر هذا البحث على        
وذلك نظرًا ألهميتها النسبية بالمقارنة باألنواع األخرى من  االئتمان، شتقاتمدون غيرها من عقود 

كما يقتصر هذا البحث على االئتمان، ولحداثة هذا الموضوع في البيئة المصرية،  مشتقاتعقود 
 ، والتي تعمل في البيئة المصرية.مشتقات االئتمان البنوك التي تستخدم عقود 

 فروض البحث: -7
لفروض البحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة في أدبيات  توصل الباحث   

على  اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة البحثفي بيئات دولية متعددة، ولقد  المحاسبة
  يلي: كماالفرض الرئيسي للبحث  صياغة

  "المصرية في البنوك اإلئتمانتقييم و االئتمان  مشتقاتبين  داللة احصائية عالقة ذاتوجد ال ت"  
 :كما يلييشتق من الفرض الرئيسي فرضين فرعيين و 

عقود مبادالت مخاطر بين داللة احصائية ال توجد عالقة ذات "  الفرض الفرعي األول:
 " .المصرية في البنوك اإلئتمانتقييم و  االئتمان

د عقود مبادالت العائبين  داللة احصائيةال توجد عالقة ذات "  الفرض الفرعي الثاني:
 " .المصرية في البنوك اإلئتمانتقييم و اإلجمالي 

 خطة البحث: -8
 يتناول الباحث في خطه البحث النقاط التالية:      

   الدراسات السابقة -

   تقييم الدراسات السابقة   -

  طار النظري إلا -

  الميدانية الدراسة   -

  تائج والتوصياتالن  -

 الدراسات المستقبلية المقترحة  -

 السابقة:الدراسات :  8/1

عقود  العالقة بين (Patrick Houweling and Ton Vorst,2005 ( دراسةتناولت      
 إلى، وتوصلت هذه الدراسة والتصنيف االئتماني للكيان المرجعي  مبادالت مخاطر االئتمان
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، وأظهرت بغرض المضاربة، وذلك بجانب غرض التحوط عقود مبادالت مخاطر االئتماناستخدام 
وفًقا لألسعار  عقود مبادالت مخاطر االئتمانيانات الدراسة أن االنحرافات في عالوات تحليالت ب

  دراسةوتوصلت  .السوقية ترتبط باستحقاق عقد المبادلة، والتصنيف االئتماني للكيان المرجعي
Michiru Shibata,2007))   االختياريةنموذج تسعير عقود المبادالت إلى أن Swaption  

 الخطي االنحدار تحليل لنموذج باستخدامل التوصلتم عر االئتمان اآلجل للمبادالت، و سيستند على 
  دراسة تناولت كما   .سعار السنداتأيتم اشتقاق سعر المبادالت االختيارية من وأنه ، المتعدد

RinatBegaliyev,2009))  وتوصلت  أسواق رأس المال المحليةو  انمبادالت االئتمالعالقة بين ،
هم في تعزيز كفاءة تخصيص الموارد المالية في أسواق رأس اتس مبادالت االئتمانإلى أن لدراسة هذه ا

إلى  (MarcoAvellaneda & Rama Cont,2010) دراسةتوصلت كما   .المال المحلية والعالمية
يعتمد على  OTC ( Over-The- Counter (أن سوق مبادالت االئتمان خارج البورصة

 .، ونظام الوساطة بين المتعاملينBilateral Transactionsية المعامالت الثنائ
ومدى  ظروف عدم التأكد (Christopher F. Baum & Chi WA, 2010 ) دراسة تناولتو     

الدراسة إلى وجود تأثير مباشر  هذه وتوصلت، عقود مبادالت مخاطر االئتمانهوامش  على تأثيرها
 Yuدراسة وأظهرت مخاطر االئتمان. قيمة في قياس عقود مبادالت مخاطر االئتمانهوامش ل

Hang Kan,2011))   نسبة كبيرة  توجد بها التحوط خالل األزمة المالية األخيرة  استراتيجياتأن
 George) دراسةكما  توصلت . .Unhedgeable غير متحوط منها Risksمن المخاطر 

Batta,2011) مبادالت االئتمان وفًقا لنموذج  ال يوجد تباين كبير بين أسعار عقود إلى أنه
التسعير، وأسعار السوق الفعلية، في حالة استخدام المعلومات المحاسبية المالئمة في تسعير هذه 

 .العقود

ومخاطر  عقود المبادالت العالقة بين (Hung-Gay Fung et.al,2012 ) دراسة  تناولتو           
تخدام عقود المبادالت بغرض التحوط إلى زيادة اس ييؤد إلى أنه، وتوصلت هذه الدراسة السوق 

أن عقود مبادالت مخاطر  (Shikha Gupta,2012 ) دراسةكما أظهرت  .مخاطر السوق 
 دراسة  تناولتكما  .Operational Risks االئتمان تساعد على الحد من المخاطر التشغيلية 

(Eliana Angelini, 2012)  واألسواق المالية، وتوصلت هذه العالقة بين مباالت مخاطر االئتمان
ألنها توفر وسيلة فعالة  ،تساعد األسواق الكاملة عقود مبادالت مخاطر االئتمانإلى أن  الدراسة
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دارة بإللمؤسسات المالية  عقود مبادالت مخاطر االئتمانتسمح للتحوط، وتداول مخاطر االئتمان، و
إلى  (Keith H. Black, 2012) اسةدر وتوصلت   .المخاطر بشكل أفضل، وتعزيز االستثمارات

العوامل السوقية التقليدية مثل أسعار األسهم والسندات، والفوائد وعوائد السندات تؤثر على أن 
مشتقات  أن (P.M. Vasudev, 2013,) راسةدكما أظهرت   .المخاطر بصناديق التحوط

 .Credit Crisisاالئتمان لعبت دوًرا هاًما في أحداث أزمة االئتمان 
دراسة العالقة بين متغيرات أحداث  (Kabir M. Hassan et.al. 2013 ) دراسة تناولت كما     

إلى أنه ال يوجد تأثير  ، وتوصلت هذه الدراسةعقود مبادالت مخاطر االئتماناالئتمان وعالوات 
 ) دراسةوأظهرت  .عقود مبادالت مخاطر االئتمانمعنوي لمتغيرات أحداث االئتمان على عالوات 

Hasan Murat and Huseyin Ozturk,2013)   عقود مبادالت أنه يوجد ارتباط  بين سوق
دراسة كما توصلت .  في األجل الطويل وسوق السندات واألسهم والنقد األجنبي مخاطر االئتمان

MartiG.Subrahmanyam et al.,2014)) تستخدم  عقود مبادالت مخاطر االئتمان إلى أن
 Credit Quality.جانب المشاركين في السوق كمقياس لجودة االئتمان على نطاق واسع من 

يوجد ارتباط وثيق بين أنه  (Jyothi Kumar& Yekanth Raddy,2014)   دراسةوأظهرت 
   .عقود مبادالت مخاطر االئتمانسوق السندات وسوق 

في قياس قيمة  يةأهمية المعلومات المحاسب  ( Gauri Bhat et al.2014,دراسة )  وأظهرت       
 قيمة المعلومات المحاسبية تلعب دوًرا هاًما في تسعير أن إلى، وتوصلت هذه الدراسة المخاطر

أن  (Chakra borty et al,2015كما أظهرت دراسة ) مخاطر االئتمان في سوق المبادالت.
ان يكون المقرضين  الذين يستخدمون عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان للحماية من مخاطر اإلئتم

تفرض على  لديهم احتمااًل أقل الستخدام حقوق الرقابة على المقترضين، بينما توجد قيود صارمة
ترضين في حالة عدم استخدام عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان، كما تتعرض الشركات التي قالم

وصلت كما ت لخسائر كبيرة عند تحقق خطر اإلئتمان. عقود مبادالت مخاطر االئتمانتتعامل في 
عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان ( إلى أن الشركات التي لديها J. B. KIM et al., 2018دراسة )

لديها، وذلك لموازنة تأثير انخفاض  Voluntary Disclosure تعزز من االفصاح الطوعي
 على المقترضين، من خالل نظام الحماية من المخاطر الذي توفره مبادالت اإلئتمان الرقابة

Credit Swaps. 
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 تقييم الدراسات السابقة: : 8/2

الستتابقة موضتتوع مبتتادالت االئتمتتان متتن عتتدة أبعتتاد متتن بينهتتا بعتتد األستتواق  تناولتتت الدراستتات        
بعد مخاطر االئتمان، ومدى عالقة هذه المبادالت باألزمة المالية العالمية، والعالقتة بتين و المالية، 

متتتان، وأجريتتتت هتتتذه الدراستتتات فتتتي بيئتتتات دوليتتتة متقدمتتتة مبتتتادالت االئتمتتتان وتستتتعير مختتتاطر االئت
تستخدم بها عقود المبادالت على نطاق واسع، واستخدمت العديد متن هتذه الدارستات بيانتات فعليتة 

 اتعن هذه العقتود متن األستواق الماليتة والبنتوك وغيرهتا متن المؤسستات. ولقتد ستاهمت هتذه الدراست
، باإلضافة لبيان الجانب التطبيقي لهذه العقود. الئتمانفي تأصيل اإلطار الفكري لعقود مبادالت ا

تقيتتيم االئتمتتان فتتي البنتتوك التتتي تعمتتل فتتي و االئتمتتان  مشتتتقات بتتين العالقتتةويتنتتاول الباحتتث دراستتة 
البيئة المصترية، متن ختالل دراستة ميدانيتة علتى عينتة متن البنتوك التتي تستتخدم هتذه العقتود، وذلتك 

 ، ولعدم توفر بيانات فعلية للدراسة.  لبيئة المصريةانظرًا لحداثة هذا الموضوع في 

 :ار النظري ـــــــطإلا:  8/3
 :في البنوك االئتمان مبادالتمزايا إستخدام عقود :  8/3/1 

 التطورات منذ فترة الثمنينيات،ن مالعديد  Banking Industryشهدت الصناعة المصرفية      
قطاع المصرفي، وقبل هذه التطورات كانت أهداف وذلك بهدف التحول إلى اإلصالح المالي لل

وكفاءة  البنوك محدودة تتمثل في اإلستثمار والتجارة، وأصبحت البنوك تركز على قضايا اإلئتمان
 العمليات المصرفية، وتطوير أسواق رأس المال، والمزايا التنافسية على المستوى المحلي والدولي

(Samuep Yaw, et al.,2013). 

يع البنوك نقل مخاطر اإلئتمان بإستخدام عقود مبادالت اإلئتمان، وفي نفس الوقت تستطو     
تحتفظ بمحفظة القروض، كما يمكن لها نقل جزء من هذه المخاطر من خالل شراء عقود 
مبادالت اإلئتمان، وتمكن هذه العقود البنوك من إدارة مخاطر اإلئتمان بدون التأثير على محفظة 

ت مع العمالء، ويمكن للبنوك إستخدام هذه العقود للمضاربة في مخاطر القروض أو العالقا
اإلئتمان لتحقيق األرباح، وتنويع محفظة اإلستثمار بها، كما تستخدمها البنوك بغرض المراجحة، 

التوسع في عقود  عويعتمد إسلوب المراجحة على حقيقة أن أسعار األسهم ترتبط بعالقة عكسية م
ذلك يتوقع مع إنخفاض أسعار األسهم زيادة قيمة عقود مبادالت اإلئتمان، مبادالت اإلئتمان، ل
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وتتم المراجحة )الموازنة( لهيكل رأس المال، وتقوم البنوك بإستخدام هذا األسلوب في حالة عدم 
  .( Shikha Gupta, 2012) كفاءة السوق 

عقود المشتقات المالية كأحد أهم  االئتمان مبادالتعقود  تستخدم البنوكويرى الباحث أن      
للعديد من األغراض المرتبطة باألنشطة الرئيسية لهذه البنوك، ومن أهمها إدارة المخاطر التي 
تتعرض لها، وكمصدر لإليرادات، والمساهمة في تدعيم السيولة، وتحقيق األرباح، وتخفيض تكلفة 

يحسن األداء التشغيلي لهذه البنوك،  أن إستخدام البنوك لعقود المبادالت بأنواعها المختلفة، و التمويل
ويعد من أهم عقود المبادالت استخدامًا في البنوك عقود مبادالت مخاطر االئتمان، وعقود مبادالت 
العائد اإلجمالي، بغرض التحوط من مخاطر االئتمان، والمضاربة في مخاطر االئتمان بغرض 

 تحقيق األرباح.
 :االئتمان مبادالت لعقود التاريخي التطور 8/3/2

، بسبب عدم االستقرار المتزايد في 1970ظهرت عقود المبادالت في مرحلة ما بعد عام       
نمت أسواق المشتقات المالية و ات، يمن بداية فترة التسعين اً اعتبار  انتشارهااألسواق المالية، وزاد 

بسبب  ؛ألسواقبصفة عامة، وأسواق عقود المبادالت على وجه الخصوص، وزاد حجم تداولها با
تغير الشكل التقليدي لألدوات و  ،( Gaurav Dhingra,2004 ) انخفاض تكاليف استخدامها

ومن بينها  ،المالية التقليدية مثل السندات، وأصبحت هناك العديد من األدوات المالية المشتقة
 ، Interest Rate Swaps مبادالت أسعار الفائدةو ،  Currency Swaps مبادالت العمالت

 Equity index ، ومبادالت مؤشرات الملكية Commodity Swaps ومبادالت أسعار السلع

Swaps ،  والمبادالت االختياريةSwaption وغيرها من العقود المالية المشتقة ،  (Diana Co 

Zma,2012)،  عن طريق  1997ظهرت عقود مبادالت االئتمان في عام وJP Morgan ،
 (2.9)لهذه العقود  االعتباري ن األكثر شيوًعا، وبلغ رأس المال وأصبحت من مشتقات االئتما

 Bilateral Agreements، وتمثل اتفاقيات ثنائية 2009تريليون دوالر أمريكي في يونيو 
 Notional Principal اعتباري لمبادلة مبالغ معينة ترتبط بائتمان تم منحه، وتتضمن رأس مال 

Amount( مبلغ إفتراضي نظري  ) تم تبادله، وعادة يكون القيمة اإلسمية للسندات، ومدة هذه ال ي
، في  Credit Risk العقود المثالية هي خمس سنوات، وتعتبر أداة حماية من خطر االئتمان

 .( Marco Avelianeda & Rama Cont,2010) حالة عدم القدرة على سداد الدين
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هات من المشاركين في السوق الرئيسي يرجع النمو الكبير في مبادالت االئتمان إلى ثالث جو   
 :.Jeffrey L. Callen et al)   2014,) مما يلي: للمبادالت، وتتكون 

  البنوك التجاريةCommercial Banks:  التي تتعامل في مبادالت االئتمان بغرض الحماية
 من مخاطر االئتمان.

  شركات التأمينInsurance Companies : ئتمان بغرض التي تتعامل في مبادالت اال
 .Investment Yields تنويع وتدنية مخاطر االئتمان، وتدعيم عوائد االستثمار

  صناديق التحوط العالميةGlobal hedge funds:  التي تتعامل في مبادالت االئتمان
معينة باألسواق المالية، وإحداث التوازن في هذه  استراتيجياتبالشراء والبيع، وذلك لتنفيذ 

 األسواق.

توجد جهات أخرى بسوق مبادالت االئتمان، ومنها الجهات التي تقدم الضمانات المالية لعقود و     
بسبب تنظيم تداول هذه العقود وتنميطها عن  ؛مبادالت االئتمان، وقد نمت سوق مبادالت االئتمان

 International Swaps and( ISDAمشتقات والمبادالت )لل الدولي تحاداالطريق 

Derivatives Association .  ترتبط عقود مبادالت االئتمان بالقيمة اإلسمية وpar value 
للسندات، وفي حين أن قيمة السندات تتأثر بقيمة الفائدة على هذه السندات، ويتشابه خطر 
االئتمان الخاص بعقود مبادالت االئتمان مع خطر االئتمان الخاص بسندات الشركات والقروض، 

وض مخاطر أخرى بخالف مخاطر االئتمان، ومنها مخاطر السيولة وتتضمن السندات والقر 
، ضمانات Optionsوالمخاطر التنظيمية، ومخاطر الفائدة، وتتضمن السندات والقروض خيارات 

Guarantees  تعهدات ،Covenants تتضمن مبادالت االئتمان ذلك، وتؤكد الدراسات  ، وال
 في سوق مبادالت االئتمان. االهتمامول من السابقة أن خطر االئتمان يأخذ المركز األ

، وقامت البنوك بعقد عدة 1990يرجع تاريخ عقود مبادالت مخاطر االئتمان إلى بداية عام و      
 1994 ، وزاد التعامل في هذه العقود عام1991في عام  عقود مبادالت مخاطر االئتمانصفقات 

(Shikha Gupta,2012) .  ظهرت عقود مبادالت مخكما( اطر االئتمانCDSs )Credit 

Default Swapsنتيجة للفصل بين األصل المرتبط به المخاطر واإلدارة الفعلية  ؛Actual 

Management  ويعرض 1991لمخاطر االئتمان، وبدأت تنمو هذه العقود بشكل سريع منذ عام ،
على النحو  ئتمانمبادالت مخاطر اال( لبيان نمو القيمة السوقية لعقود 1الباحث الجدول رقم )

 التالي:
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 القيمة السوقية لعقود مبادالت مخاطر االئتمان :(1جدول رقم )

 القيمة السوقية السنة

 تريليون دوالر (5) 2004

 تريليون دوالر (60) 2007

 تريليون دوالر (80) 2009

 تريليون دوالر (29,9) 2010

 (Federik D Ømler. P. 37)المصدر: 

القيمتتة الستتوقية لعقتتود مبتتادالت مختتاطر االئتمتتان  ( زيتتادة1انتتات الجتتدول رقتتم )ويتضتتح متتن بي     
بينما انخفضت القيمة السوقية لهذه العقود فتي ، 2009، 2007، 2004بشكل كبير خالل السنوات 

، والتتتتي أدت إلتتتى 2008، نتيجتتتة لتتتتداعيات األزمتتتة الماليتتتة العالميتتتة التتتتي حتتتدثت عتتتام 2010عتتتام 
 ت في عقود مبادالت مخاطر االئتمان.انخفاض قيمة التعامال

ات، وأصبح حجم التداول في هذه يولقد نمت سوق عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان منذ بداية التسعين    
( تريليون دوالر 62.2، وقد كان حجم التداول )2017( تريليون دوالر أمريكي في يونيو 9.8العقود) 
التي حدثت عام  العالميةك قبل األزمة المالية ، وذل2007في النصف الثاني من عام أمريكي 
2008(J. B. KIM et al., 2018).   عقود مبادالت العائد اإلجمالي كما ظهرت (TRS )Total 

Return Swaps  اتفاقية، عندما تم إبرام أول 1987عام ( مبادلة رهن عقاريMSA )Mortgage 

Swap Agreement  عن طريق شركةSaloman Brothersعقود مبادالت العائد عد معظم ، وي
 Janet) 1987الرهن العقاري التي أبرمت عام اتفاقيةالمتداولة بالسوق أبسط من  اإلجمالي 

Tavakoli,2012  )في كل من الواليات المتحدة  عقود مبادالت مخاطر االئتمان . كما انتشرت
لى أساس شكل قياسي )معياري(، ، وتم تصميم هذا النوع من المبادالت ع2006األمريكية وأوروبا عام 

 ,Janet Liang and Yu Jing zhou)وتعتبر هذه المبادالت عملية تأمين ضد مخاطر االئتمان

2010). 
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:مشتقات االئتمان أنواع : 8/3/3  

المنتجات العادية  يمكن تصنيف المشتقات االئتمانية إلى أربعة أنواع رئيسية، تتراوح ما بين   
   ( Reserve bank, 2013)  كما يلي: يجات المعقدة، وه"فانيليا" إلى المنت

 عقود مبادالت مخاطر االئتمان Credit Default Swaps ( CDSs) 

  عقود مبادالت العائد اإلجمالي Total Return Swaps (TRSs) 

  سندات االئتمان المرتبطةCredit Linked Notes (CLNs) 

  خيارات هامش االئتمانCredit Spread Options (CSOs)  

يتناول الباحث أهم عقود مبادالت االئتمان شائعة االستخدام بإيجاز، وذلك لتوضيح طبيعة و     
عقود مبادالت  :يوهوبيان عالقتها بتقييم االئتمان في البنوك المصرية هذه العقود والغرض منها، 

 جمالي مبادالت العائد اإلعقود ، و  Credit Default Swaps( CDSsمخاطر االئتمان )
(TRSs)  Total Return Swaps:وذلك على النحو التالي ، 

  :(CDSs) عقود مبادالت مخاطر االئتمان: 8/3/3/1
  :(CDSs) االئتمان مخاطر ماهية وطبيعة عقود  مبادالت: 8/3/3/1/1
هتذا  يتوفرو بين طرفين،  OTCعقد مبادلة مخاطر االئتمان خارج البورصة المنظمة  يتم تداول      
 Fixedالحماية من مخاطر االئتمان، حيث يقوم مشتري الحماية االئتمانية بسداد عالوة ثابتة  عقدال

premium  لبائع الحماية االئتمانية خالل فترة معينتة، وإذا تحقتق خطتر االئتمتان يقتوم البتائع بستداد
 Jeffrey L. Callen et.(2014, تعويض للمشتري، وال يعد المدين األصلي طرًفا في هذا العقتد

al، ) وعرف Shikha Gupta  عقد مبادلتة مختاطر االئتمتان بأنته اتفاقيتة بتين طترفين تتضتمن نقتل
مخاطر االئتمتان بتين الطترفين، وقتد تتعلتق هتذه المختاطر بالستندات أو األوراق الماليتة أو التديون أو 

الئتمتان، وفتي للمشتتري متن مختاطر ا Protectionأدوات الرهن العقاري، ويوفر هتذا العقتد الحمايتة 
، وعادة يمثل هتذا Compensationحالة تعرض المشتري لمخاطر االئتمان يحصل على تعويض 

 Shikha) التعتتويض القيمتتة اإلستتمية للقتترض، ويحصتتل البتتائع علتتى حيتتازة القتترض متعثتتر الستتداد

Gupta, 2012). 
فتتاق بتتين طتترفين أنتته يشتتير إلتتى اتبيمكتتن تعريتتف عقتتد مبادلتتة مختتاطر االئتمتتان بطريقتتة أختترى و      

على تحويل خطر االئتمان من طرف إلى طرف آخر، ويتضمن العقد مبلغ أسمي )افتراضي( يمثتل 
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أو سلستتلة متتن القتتروض المتترتبط بهتتا خطتتر االئتمتتان، وبموجتتب هتتذا االتفتتاق  ،قيمتتة إستتمية لالئتمتتان
 Financial) يتتوفر الطتترف التتذي يقبتتل خطتتر االئتمتتان الحمايتتة للطتترف التتذي ينقتتل هتتذا الخطتتر

reporting package for Banks,2012 ). 

  :(CDS) االئتمان مخاطر أطراف عقد مبادلة :  8/3/3/1/2
 :( Frederik D Ømler, 2013)  :يتكون عقد مبادلة مخاطر االئتمان من طرفين هما   
 مشتري الحماية Protection Buyer :  يمثل الطرف الذي ينقل خطر االئتمان الخاص

 للطرف القابل لذلك وهو البائع. Reference Entityي بالكيان المرجع

 بائع الحماية Protection Seller : .يمثل الطرف الذي يقبل تحويل خطر االئتمان إليه 

تتم منحهتا االئتمتان والملتزمتة بستداد المنشتأة التتي  Reference Entityيمثل الكيتان المرجعتي و     
جعتتي واحتتد، ويطلتتق علتتى العقتتد عقتتد مبادلتتة مختتاطر التتدين )المتتدين األصتتلي(، وقتتد يكتتون كيتتان مر 

ويطلتق علتى العقتد  ،، أو أكثتر متن كيتان مرجعتي Single Credit Default Swapائتمتان فتردي
، وتستمى الستندات التتي Multiple Credit Default Swapعقتد مبادلتة مختاطر ائتمتان متعتدد 
فتي  يتوفر البتائع الحمايتة للمشتتري و  ،Reference Obligationيتضتمنها العقتد بتااللتزام المرجعتي 

يشتير مفهتوم التعثتر فتي و   حالة تقصير الكيان المرجعي وتعثره فتي الستداد، وتحقتق خطتر االئتمتان.
 Failure Toالعجتز عتن الستداد  ، ومنهتاCredit Eventsإلى أحداث االئتمان  Defaultالسداد 

pay ، إعتادة الهيكلتة وRestructuring متاني للمقتترض انخفتاض التصتنيف االئت، وDrop in the 

borrower's credit rating. (Shikha Gupta, 2012).   ويعتترض الباحتتث شتتكل يوضتتح
 ، وذلك على النحو التالي:النقدية في عقد مبادلة مخاطر االئتمانهيكل التدفقات 
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 & Marco Avelianeda المصدر:  ) الئتمانهيكل التدفقات النقدية في عقد مبادلة مخاطر ا :(1شكل رقم )

Rama Cont, P.8) 

السابق عرضه التزام مشتري الحماية االئتمانية بسداد أقساط العالوة في  (1ويتضح من الشكل رقم )    
الحماية شكل دفعات دورية ، بينما يلتزم بائع الحماية االئتمانية بسداد قيمة أصل الدين وفوائده لمشتري 

 عند تحقق خطر االئتمان، ووفقًا لشروط عقد مبادلة مخاطر االئتمان بين الطرفين. االئتمانية
  :(CDSs) عقود مبادالت مخاطر االئتمانأنواع  :  8/3/3/1/3
 Eliana) :كمتتتتا يلتتتتي يهتتتت عقتتتتود مبتتتتادالت مختتتتاطر االئتمتتتتانتوجتتتتد ثالثتتتتة أنتتتتواع رئيستتتتية متتتتن     

Angelini,2012).  
الشكل  يوه :Single Name (CDSsن مرجعي وحيد )مبادالت مخاطر ائتمان ذات كيا -أ

 التقليدي واألكثر شيوًعا، ويوفر الحماية من مخاطر ائتمان كيان مرجعي واحد.

 يوه  :Multi – Names (CDSsمبادالت مخاطر ائتمان ذات كيانات مرجعية متعددة )  -ب
ات مرجعية عقود تتضمن مبادلة مخاطر ائتمان لمجموعة من االلتزامات المرجعية لكيان

متعددة، حيث يكون لكل كيان حصة متساوية من القيمة اإلسمية ضمن المؤشر، وتسمى 
إلى  عقود مبادالت مخاطر االئتمانمبادالت مخاطر ائتمان المؤشر، وقد تم تطوير مؤشرات 

، حيث يرتبط عقد مبادلة مخاطر االئتمان Index Tranchesما يسمى شرائح المؤشرات 
 Synthetic التزامات الديون المضمونة االصطناعية باسملتي تعرف بشرائح معينة، وا

 أصل الدين والفوائد

 والفوائد الدين أصل

 العـــــــــــالوة أقســـــــــــاط
 الدورية

 هامشش+ 

 األصــــــــ  إهــــــــالك+ 
 األساسي

 الحماية بائع

 االئتمانية
 الحماية مشتري

 االئتمانية

  المرجعي الكيان
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Collateralized Obligations (Synthetic CDOs)  ضمن مؤشر مبادلة مخاطر
عقود االئتمان المعمول به، وتغطي كل شريحة قطاع معين من الخسائر موزعة على مؤشر 

 .األساسي كنتيجة ألحداث االئتمان مبادالت مخاطر االئتمان

تماثل      يوه: Basket of credit risk swaps عقود مبادالت مخاطر االئتمانسلة   -ت
المؤشرات، وترتبط بمحافظ كيانات مرجعية، والتي يمكن أن تشمل من ثالثة إلى مائة كيان 
مرجعي، ويتصف هذا النوع بعدم الشفافية، والغموض والتعقيد، من حيث الحجم واألسعار أكثر 

 ؤشرات.من مبادالت الم

  Total Return Swaps (TRSs):عقود مبادالت العائد اإلجمالي : 8/3/3/2
 :العائد اإلجمالي لةمبادماهية وطبيعة عقد  : 8/3/3/2/1
يعتبر عقد مبادلة العائد اإلجمالي من المشتقات االئتمانية، وهو اتفاق بين طترفين همتا مشتتري      

 Underlying Creditالمتحقتق متن أداه ائتمتان أساستية العائتد اإلجمتالي وبتائع العائتد اإلجمتالي 

Instrument ويتتم مبادلتة العائتد االقتصتادي ،Economic Return .ولقتد عترف متن هتذه األداة 
(Moorad, 2004 ) عقتد مبادلتة العائتد اإلجمتالي بأنته اتفتاق مبادلتة لتبتادل إجمتالي العائتد لقتروض

تبتتتادل بعتتتض التتتتدفقات النقديتتتة بتتتين طرفتتتي العقتتتد،  البنتتتوك أو أصتتتول ماليتتتة أختتترى، ويتتتتم متتتن خاللتتته
أحتتد أهتتم أنتتواع مشتتتقات االئتمتتان، كمتتا يستتتخدم  عتبتتارهإبويستتتخدم هتتذا العقتتد إلدارة مختتاطر االئتمتتان 

يتتتم ستتداد العائتتد اإلجمتتالي متتن األصتتل األساستتي للطتترف المقابتتل بالعقتتد و   كتتأداة ألغتتراض التمويتتل.
و عتتائم، وال يتترتبط هتتذا العقتتد بتحقتتق حتتدث االئتمتتان، ويتتتم علتتى أستتاس تتتدفقات نقديتتة بمعتتدل ثابتتت أ

 نقل مخاطر سعر الفائدة من خالل عقد مبادلة العائد اإلجمالي.

 :العائد اإلجمالي لةمباداستخدامات عقد  : 8/3/3/2/2
يمكتتن عقتتد مبادلتتة العائتتد اإلجمتتالي متتن الحصتتول علتتى العائتتد اإلجمتتالي متتن األصتتل األساستتي      

عليه، مثال الحصول على العائد اإلجمالي على السندات، دون ملكية هذه السندات،  اذاالستحو دون 
، وقد يرغب المستثمر Synthetic bondsوبالتالي فهو ينتج ما يطلق عليه السندات االصطناعية 

في شراء هذا العقد ألغراض قانونية أو ضريبية، أو محاستبية أو المراجعتة الخارجيتة، أو رأس المتال 
يتتتم فتتي بعتتض عقتتود العائتتد اإلجمتتالي بيتتع األصتتل األساستتي و  .Regulatory Capitalظيمتتي التن

للطتترف المقابتتل فتتي العقتتد إلتتى جانتتب التتتدفقات النقديتتة المتبادلتتة بتتين الطتترفين، وفتتي عقتتود أختترى ال 
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فتي ملكيتتة األصتل األساستتي، وفًقتا لشتتروط العقتد، ويعتبتتر  physical Changeيوجتد تغييتر متتادي 
يعترض الباحتث شتكل و   ة العائد اإلجمالي أقرب إلتى اتفاقيتات إعتادة الشتراء االصتطناعية.عقد مبادل

، ن طرفي هذا العقد في حالة البنوكلتوضيح مفهوم وطبيعة عقد مبادلة العائد اإلجمالي، والعالقة بي
 وذلك على النحو التالي:

 
 جمالي في البنوكعقد مبادلة العائد اإل: (2شكل رقم )

 (Moorad Choudhry, p.3)المصدر: 
 يتضح من الشك  السابق ما يلي:و          

يمتلك البنك )أ( األصل األساسي، ويعترف به بميزانيته، ويسمى البنك )أ( في هذا العقد   -1
في هذا العقد، ومشتري العقد في  Beneficiaryدافع العائد اإلجمالي، ويعتبر المستفيد 

 قت.نفس الو 

يعترف البنك )ب( بعقد مبادلة العائد اإلجمالي بميزانيته، ويسمى البنك )ب( في هذا العقد   -2
في هذا العقد، وبائع العقد في نفس  Guarantorمتلقي العائد اإلجمالي، ويعتبر الضامن 

 الوقت.

يقوم البنك )أ( بسداد العائد اإلجمالي، والذي يتضمن مدفوعات الفائدة على األصل   -3
باإلضافة ألرباح تقييم األصل األساسي، وفًقا إلعادة تقييمه في تاريخ استحقاق  ،ساسياأل

 الدفعات الدورية على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي.

 

 (أ) بنك

 LIBOR ليبور فائدة

 مشها+ 

 األساسي األص  إهالك+ 

 

 األساسي األصل

 (ب) بنك

 العائد
  اإلجمالي

األساسي األص  فائدة  

 األص  تقييم أرباح
 األساسي
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 يستنتج الباحث مما سبق المعادلة التالية:و 

 التغير الموجب في القيمة السوقية لألصل األساسي +فائدة األصل األساسي  =العائد اإلجمالي 

هو سعر  London Interbank Office (LIBOR) قوم البنك )ب( بسداد فائدة ليبوري  -4
باإلضافة لهامش محدد بالعقد،  الفائدة على الودائع بين البنوك في أسواق العملة األوروبية،

وقيمة إهالك األصل األساسي، وذلك في حالة انخفاض قيمة األصل األساسي عن قيمته 
 األولية.

ملكية األصل األساسي من البنك  انتقالد مبادلة العائد اإلجمالي على يمكن أن ينص عق  -5
م المادي ي)أ( إلى البنك )ب( بسداد القيمة األولية لألصل األساسي للبنك )أ(، ويتم التسل

 لألصل األساسي.

تتم المدفوعات النقدية المتبادلة بين البنك )أ( والبنك )ب( على أساس ربع سنوي أو   -6
من خالل طرف  ،م تقييم األصل األساسي في تاريخ استحقاق الدفعاتنصف سنوي، ويت

 ثالث مستقل وفًقا لشروط العقد.

، ويقتتتوم Financingهتتتو التمويتتل  عقتتتود مبتتادالت العائتتتد اإلجمتتالي يعتبتتر االستتتتخدام الرئيستتي لو      
ت الستتخدام هتذه المستثمر من خالل هذه المبادالت بمراجعة تكلفة التمويتل، وتوجتد العديتد متن المبتررا

تحقيق كفاءة التعامل فتي و  ،خلق أصول جديدة محددة االستحقاق ومن بين هذه المبرراتالمبادالت، 
ن المستتثمرين متن يتمكتو ، ، والستندات ذات العائتد المرتفتعSyndicated loansالقتروض المشتتركة 

ظهم فتتتتي محتتتتاف Credit Gapsستتتتد فجتتتتوات االئتمتتتتان و  ،تحقيتتتتق عائتتتتد أعلتتتتى علتتتتى رأس المتتتتال
تخفتتيض التكتتاليف اإلداريتتة متتن ختتالل عمليتتة الشتتراء ختتارج الميزانيتتة العموميتتة، مقابتتل و ، االستتتثمارية

 ,Janet Tavakali) الحصتول علتى العائتد الكلتي لألصتول، و شتراء قتروض فتي الميزانيتة العموميتة

 باإلضافة إلى ما سبق فيما يلي: عقود مبادالت العائد اإلجمالي تستخدم و    .( 2012
 ارة الميزانية العمومية إدBalance Sheet Management. 

  إدارة المحفظةPortfolio Management. 

 الرافعة المالية لصناديق التحوط Hedge Funds Leverage  

 التالعب في استحقاق مبادلة األصلAsset Swap Maturity Manipulation  

 البنوك المصرية: االئتمان وتقييم االئتمان في مشتقاتالعالقة بين  :8/3/4
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 العالقة بين عقود مبادالت مخاطر االئتمان وتقييم االئتمان:: 8/3/4/1

يتم مواجهة مخاطر الطرف المقابل باستخدام عقود مبادالت مخاطر االئتمان، وتعتبر أسعار       
كما  .(  Ugur N.KÜ, CÜK,2010) هذه العقود مقياًسا جيًدا لمخاطر االئتمان للكيان المرجعي

السندات التي تشتريها المؤسسات المالية عن القروض إلى نمو تجارة عقود مبادالت  اختالفأدى 
مخاطر االئتمان، والتي توفر حماية للمشتري من خطر االئتمان، وتمكن المستثمرين من عقد 

عتمد ، وتعقود مبادالت مخاطر االئتمانتوجد أشكال مختلفة لو  .صفقات شراء للسندات التي يتم تداولها
تختلف طبيعة أحداث االئتمان من عقد و  .هذه األشكال على الكيان المرجعي األساسي وشروط العقد

 .Multiple Creditsمتعددة  ائتماناتأو  ،Single Creditآلخر، وقد يتضمن العقد ائتمان واحد 
ي للمشتقات الدول لالتحاد( من الناحية القانونية SDSsتخضع عقود مبادالت مخاطر االئتمان )كما 

 أحداث االئتمان (ISDAللمشتقات والمبادالت ) الدولي االتحادحدد لقد (، و ISDAوالمبادالت )
، Failure To Payالعجز عن السداد ، و Bankruptcy And Insolvency والتعثراإلفالس ب
د تعجيل سدا، و Obligation Defaultتعثر الوفاء بااللتزام ، و Restructuringإعادة الهيكلة و 

  Obligation Repudiationرفض سداد االلتزام ، و Obligation Accelerationااللتزام 
(Shikha Gupta, 2012).  
يجتب تحديتتد الكيتتان المرجعتتي وأحتتداث االئتمتتان التتتي ستتوف تتطلتتب الحمايتتة متتن جانتتب البتتائع، و     

تتراوح كما  العجز عن السداد.العقد، وتسويته في حالة  انتهاءوتاريخ التعاقد وتاريخ الفعالية، وتاريخ 
مدة عقود مبادالت مخاطر االئتمان من ستنة إلتى عشتر ستنوات، ولكتن المتدة شتائعة االستتخدام هتي 

أقستتتاط أداة االئتمتتتان  استتتتحقاقدفعتتتات العقتتتد متتتع  الستتتتحقاقخمتتتس ستتتنوات، وقتتتد ال يحتتتدث تتتتزامن 
، Basis Pointsونقتاط األستاس  األساسية، ويقوم المشتري بسداد قيمة العالوة وفًقا للقيمتة اإلستمية

ويمكن أن تكون دفعة واحدة في حالة العقتود قصتيرة األجتل، أو دفعتات دوريتة ربتع ستنوية أو نصتف 
ستتنوية فتتي حالتتة العقتتود طويلتتة األجتتل، وتنتهتتي هتتذه التتدفعات أمتتا بنهايتتة متتدة العقتتد أو تحقتتق خطتتر 

ئع للمشتتري عنتد تحقتق خطتر االئتمتان، االئتمان أيهما أقرب، وتنشأ االلتزامات بالدفع من جانب البا
   وال يلتزم البائع بسداد أية دفعات في حالة عدم تحقق خطر االئتمان.

مليتتتون  (20)مليتتتون دوالر و (10)تتتتراوح القتتتيم اإلستتمية لعقتتتود مبتتادالت مختتتاطر االئتمتتان متتتا بتتين و      
لتى االنخفتاض الكبيتر فتتي إ Credit Default Riskدوالر، وتشتير مختاطر التعثتر فتي ستداد االئتمتان 

 Riant) القتتتدرة علتتتى الستتتداد متتتن جانتتتب كيتتتان مرجعتتتي معتتتين، أو الفشتتتل فتتتي ستتتداد التتتديون المجدولتتتة
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Begaliyev,2009 ) .  تتتتتأثر عقتتتود مبتتتادالت مختتتاطر االئتمتتتان بالعديتتتد متتتن العوامتتتل، منهتتتا كمتتتا
 Jeffrey L. Callen)  سعر الفائدة المتغير )المعوم(.، و ظروف السوق و  ،فرص موازنة االستثمار

et al., 2014).  
جيتتتدة للحمايتتتة متتتن  مختتتاطر  اة تعتبتتتر أد عقتتتود مبتتتادالت مختتتاطر االئتمتتتانويتتترى الباحتتتث أن       

االئتمان التي تتعرض لها البنوك، ويتم من خالل هذه المبتادالت نقتل مختاطر االئتمتان إلتى الطترف 
الطترف اآلختر بالعقتد، نيتة، بينمتا يمثتل البنتك ، والتذي يطلتق عليته بتائع الحمايتة االئتماابل بالعقتدقالم

االئتمتتتان  مختتتاطر ولتتتذلك فتتتإن قيمتتتة عقتتتود مبتتتادالت والتتتذي يطلتتتق عليتتته مشتتتتري الحمايتتتة االئتمانيتتتة،
، وفقتتتًا للتغيتتترات فتتتي األستتتعار تعكتتتس التقيتتتيم الحقيقتتتي لمختتتاطر االئتمتتتان التتتتي تتعتتترض لهتتتا البنتتتوك

 .لهذه العقود السوقية
 ود مبادالت العائد اإلجمالي وتقييم االئتمان:العالقة بين عق 8/3/4/2

متتتتن أهتتتتم األدوات الماليتتتتة االئتمانيتتتتة األساستتتتية،  Loansوالقتتتتروض  Bondsتعتبتتتتر الستتتتندات       
%(، 100وتقتتوم مبادلتتة العائتتد اإلجمتتالي علتتى فكتتترة إعتتادة استتتثمار أداة االئتمتتان األساستتية بنستتتبة )

يتتتتق المنفعتتتتة االقتصتتتتادية متتتتن العائتتتتد اإلجمتتتتالي ألداة وتستتتتمح عقتتتتود مبتتتتادالت العائتتتتد اإلجمتتتتالي بتحق
يتتم تحديتد دفعتتات عقتد مبادلتة العائتد اإلجمتالي وفًقتتا للتغيترات التتي تطترأ علتتى و   االئتمتان األساستية.

( ينقتل TRSالقيمة السوقية ألداة االئتمان األساسية، لذلك فإن مشتري عقد مبادلة العائد اإلجمالي )
لستتتوق للطتتترف المقابتتتل بالعقتتتد، ويمثتتتل العائتتتد االقتصتتتادي التتتذي يستتتدده مختتتاطر او  مختتتاطر االئتمتتتان

قيمتة الزيتادة فتي القيمتة الستوقية ، رستوم العقتد،  الفائتدة مشتري عقد مبادلتة العائتد اإلجمتالي متا يلتي:
يمثل كل ما سبق الدفعات التي يلتزم المشتتري بستدادها للطترف المقابتل، و   .ألداة االئتمان األساسية

لمشتتتري العقتتد فائتتدة ثابتتتة أو معومتتة، ( ك يستتدد الطتترف المقابتتل )مستتتلم العائتتد اإلجمتتاليومقابتتل ذلتت
تتراوح متدة عقتد مبادلتة العائتد و باإلضافة إلى أي إهالك في رأس المال األساسي وفًقا لشروط العقد. 

بتتع اإلجمتتالي بتتين ستتنة إلتتى ثتتالث ستتنوات، ويتتتم ستتداد التتدفعات المتبادلتتة عتتادة ختتالل فتتترات دوريتتة ر 
سنوية أو نصف سنوية وفًقا لشروط العقد، وال يتطلب هذا العقتد تتزامن العائتد الختاص بته متع العائتد 
المرتبط بأداة االئتمان األساسية، وعملياً  نادًرا ما يحدث ذلك، ويتم تقييم عقد مبادلة العائد اإلجمالي 

 األساسية. أو تحقق خطر العجز عن السداد ألداة االئتمان ،االستحقاقعند تاريخ 
يقتتتتوم مشتتتتتري العقتتتتد بستتتتداد فتتتتروق التقيتتتتيم إذا تجتتتتاوزت قيمتتتتة األصتتتتل األساستتتتية فتتتتي تتتتتاريخ و        

االستحقاق قيمته األولية ويحصل على هذه الفروق الطرف المقابل بالعقد، وإذا حدث العكس بمعنى 
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الفتترق يمثتتل أن قيمتتة األصتتل األساستتي فتتي نهايتتة العقتتد كانتتت أقتتل متتن قيمتتته األوليتتة، يصتتبح هتتذا 
، ويلتزم بائع العقد بسداد قيمة هتذا اإلهتالك لمشتتري لقيمة األصل األساسي Deprecationإهالك 

فتتي هتتذه العقتتود،  Dealersأراء المتعتتاملون  استتتطالعالعقتتد، ويتتتم تحديتتد قيمتتة اإلهتتالك متتن ختتالل 
أن عقتد ويترى الباحتث . (Riant Begaliyev, 2009) وفي حالة تحقق خطتر العجتز عتن الستداد.

مبادلة العائد اإلجمالي يساعد البنتوك علتى إدارة مختاطر االئتمتان بكفتاءة وفاعليتة، وذلتك متن ختالل 
من بتائع العقتد فتي حالتة تحقتق  قيمة االنخفاض في األداة المالية األساسيةحصول هذه البنوك على 

البنتتوك علتتى  العقتتد يستتاعد وبالتتتالي فتتإن هتتذا خطتتر العجتتز عتتن الستتداد متتن جانتتب المتتدين األصتتلي،
باإلضتتتافة إلتتتى إعتتتادة استتتتثمار أداة االئتمتتتان األساستتتية ستتتواء  التتتذي تمنحتتته لعمالئهتتتا، تقيتتتيم االئتمتتتان

 كانت قروض أو سندات.

 الدراسة الميدانية::  8/4
 : الميدانية الهدف من الدراسة:  8/4/1
اإلئتمان في البنوك  تقييمو اإلئتمان  مشتقاتعقود  بيان العالقة بينالدراسة إلى هذه  تهدف      

بهدف إظهار أهمية مبادالت االئتمان في التحوط من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها  المصرية،
عن طريق تجميع البيانات من العاملين بإدارات  ميدانيةوذلك من خالل دراسة البنوك المصرية، 

 .التي تستخدم عقود المبادالت في البنوك المصرية والعمالء اإلئتمان
 متغيرات الدراسة::  8/4/2
 ( Yاإلئتمان ) تقييم  : Dependent Variable  المتغير التابع 8/4/2/1
 : Independent Variables المتغيرات المستقلة 8/4/2/2

 ( 1Xعقود مبادالت مخاطر اإلئتمان ) 8/4/2/2/1

  ( 2Xعقود مبادالت العائد اإلجمالي ) 8/4/2/2/2 
 :الدراسة مجمتع : 8/4/3

في البنوك العاملة في البيئة المصرية، والتي تستخدم عقود  الميدانية الدراسة مجتمع يتمثل   
 .المبادالت

 :الدراسة عينة : 8/4/4
( من العاملين بإدارات اإلئتمان والعمالء 50تتمثل عينة الدراسة الميدانية في اختيار عدد )   

( بنوك تستخدم عقود 8وقد تم إختيار عدد )في البنوك المصرية التي تستخدم عقود المبادالت، 
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وبعد تصحيح األخطاء التي  ،دراسة استطالعية بإجراءقام الباحث ولقد  .المبادالت في مصر
قام  حثاالب ما وجدهضوء  علىو وقع فيها الباحث قام بتصحيحها، وعرضها على عينة الدارسة 

تمان والعمالء في البنوك التي تستخدم العاملين بإدارات اإلئ على استقصاء استمارة (50بتوزيع )
 المباشر. واالستالم التسليم طريقة على الباحث اعتمدعقود المبادالت في البيئة المصرية، و 

( 7وبلغت االستمارات التي أرتدت للباحث وبها عيوب في الرد من جانب المستقصين )
( 43حليل االحصائي )استمارات، وبالتالي فإن االستمارات التي جاءت صحيحة وقابلة للت

  ( التالي: 2، وذلك وفقًا لبيانات الجدول رقم )استمارة 

 (: توزيع عينة الدراسة وفقًا لإلدارة التي يعملون بها في البنوك المصرية2جدول رقم )

عينة الدراسة  عينة الدراسة فئة الدراسة م
 الفعلية

 النسبة ك النسبة ك
متتالء فتتي العتتاملين بتتإدارات اإلئتمتتان والع 1

 البنوك المصرية
50 100

% 
43 86% 

100 50 االجـــمـــــالـــي

% 
43 86% 

 )المصدر : إعداد الباحث(

( السابق عرضه عدد مفردات العينة التي تم توزيع قوائم االستقصاء لها 2ويوضح الجدول رقم )    
كلي، كما يبين هذا موظف بإدارات اإلئتمان والعمالء في البنوك المصرية( حجم العينة ال 50) 

موظف بإدارات اإلئتمان والعمالء في البنوك المصرية( بعد  43الجدول حجم العينة الفعلي ) 
( استمارات غير صالحة للتحليل االحصائي، ونسبة االستمارات الصالحة للتحليل 7استبعاد )

ك التي تستخدم (، لبيان مفردات العينة بالبنو 3ويعرض الباحث الجدول رقم ) .( %86االحصائي )
   عقود المبادالت كما يلي:
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 (: توزيع عينة الدراسة وفقًا للبنوك التي تستخدم عقود المبادالت 3جدول رقم )

 عينة الدراسة الفعلية عينة الدراسة فئة الدراسة م
 النسبة العدد النسبة العدد

مصتتتر  –بنتتتك قطتتتر التتتوطني األهلتتتي  العتتتاملين فتتتي 1
QNB 

7 14% 6 12% 

 CIB 7 14% 6 12%مصر  –البنك التجاري الدولي  لعاملين فيا 2
 %10 5 %10 5 مصر –بنك كريدي أجريكول  العاملين في 3
 %10 5 %10 5 مصر -HSBCبنك  العاملين في  4
 %12 6 %14 7 مصر –بنك باركليز  العاملين في 5
 %12 6 %18 9 مصر -البنك العربي اإلفريقي الدولي  العاملين في 6
 %10 5 %10 5 مصر –بنك عودة  العاملين في 7
مصتتتر)بنك  -بنتتتك بتتتي إن بتتتي باريبتتتا العتتتاملين فتتتي 8

 مصر( -اإلمارات دبي الوطني
5 10% 4 8% 

 %86 43 %100 50 االجـــمـــــالـــي

 )المصدر : إعداد الباحث(
 خدم عقود المبادالتتوزيع عينة الدراسة وفقًا للبنوك التي تست( السابق عرضه 3الجدول رقم )ويبين  

 في عينة الدراسة. في البيئة المصرية، وحجم العينة الكلي والفعلي في كل بنك
 :الدراسة بيانات  8/4/5

 هما: البيانات من نوعين الدراسة هذه تتطلب           
أمكن الحصول عليها من خالل االطالع على  يالت البيانات يتتمثل ف بيانات ثانوية :  -أ

 على االطالع ، ومن خاللفيما يتعلق بموضوع الدراسة ي،والتراث المحاسب أدبيات الفكر
  .ذات الصلة بموضوع الدراسة الدراسات السابقة

من  تجميعها تم والتي الدراسة، من الميداني الجانب بيانات يتتمثل ف :أولية بيانات  -ب
على عينة ستقصاء اال ةقائم عرض خالل ذلك من تمو  الدراسة، وضفر  الختبار ردات العينة،فم

 للدراسة. المطلوبة البيانات لجمع الالزمة العبارات من مجموعة تشمل والتي ،الدراسة
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 :قائمة االستقصاءثبات وصدق   8/4/6
 : صدق االتساق الداخلي لقائمة االستقصاء: 8/4/6/1

عرض الباحث قائمة االستقصاء على مجموعة من المحكمين تتكون من خمسة أعضاء هيئة     
، وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين، المحاسبةالتدريس في كليات التجارة متخصصين في 

وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وقد 
 % 60%( من المحكمين، وعدلت إذا وافق عليها من )80قبلت الفقرات إذا وافق عليها أكثر من )

%( من المحكمين، وبذلك خرجت قائمة 60%( منهم، ورفضت إذا وافق عليها أقل من )80 إلى
 االستقصاء في صورتها النهائية.

 : ثبات وصدق قائمة االستقصاء: 8/4/6/2
صتتدق أداة القيتتاس، و  ثبتتات قتتام الباحتتث بقيتتاس متتدى قتتوة واتستتاق فقتترات قائمتتة االستقصتتاء، للتأكتتد متتن      

 ألفتا معتامالت أنمعامل االتساق الداخلي لجميع فقرات قائمتة االستقصتاء ككتل، وتبتين للباحتث فقد تم إيجاد 
 بتين خألفاكرومبتا معامتل ويتتراوح، الدراستة أداة  ثبتات إلتى تطمئن وجميعها ،الدراسة ( لمحاور0.76) خبامو ر ك

 لفقترات عتالي ثبتات وجتود علتى ذلتك دل الصتحيح الواحتد متن المعامتل اقتترب وكلما ،الصحيح والواحد الصفر

ممتا يتدل  ،( ويقتترب متن الواحتد الصتحيح0.87قائمة االستقصتاء، كمتا إتضتح للباحتث أن معامتل الصتدق )
(  alpha cronbac خمعامتل )ألفاكرومبتا الباحتث استتخدمولقتد علتى صتدق فقترات قائمتة االستقصتاء. 

 والصتدق الثبتات معامتل (4رقتم ) الجتدول ويبتين ، فقترات قائمتة االستقصتاء ثبتات الختبتار أستلوب هوو 

 :يلي كما قائمة االستقصاء لفقرات
 قائمة االستقصاء وصدق بيانات معامل ثبات: (4جدول رقم )

معامل ألفا كرومباخ )  بيان
 (معامل الثبات

 الصدقمعامل 

 0.87 0.76   فقرة(    30فقرات اإلستبيان    ) 

 للبيانات()المصدر : إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي 

(، 0.76) قائمة االستقصاءأن درجة الثبات لكل فقرات  عرضه ( السابق4ويتضح من الجدول رقم )     
، وتوضح هذه التي تمثل الجذر التربيعي لمعامل الثبات (0.87ودرجة الصدق لكل فقرات االستمارة )
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قائمة ة الثبات والصدق من الواحد الصحيح ، مما يؤكد ثبات وصدق بيانات النتائج اقتراب درج
  االستقصاء.

 : ةالمستخدم يةاالحصائاليب االس : 8/4/7
 Statistical Package( SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم برنامجالباحث  ماستخد     

for Social Science  ،استجابات وتحديد ،المئوية والنسب راتالتكرا البيانات، وتحديد تحليلل 

 استجابات وانخفاض ارتفاع مدى لمعرفة وذلك ،الحسابية المتوسطات حساب تم كما ،المستقصين

فقرات قائمة  ترتيب يمكن خالله ومن ،قائمة االستقصاء  عبارات من عبارة لكل الدراسة عينة
ة من العبارات عبار  لكل الدراسة ةعين استجابات انحراف مدى معرفةباالضافة إلى  ،االستقصاء

 المتعدد، للعينة الواحدة، وتحليل االرتباط  T- test ، باإلضافة إلختبارالواردة بقائمة االستقصاء
 هذا االرتباط. ومعنوية لبيان عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة وقوة

 :واختبار الفروض  البيانات: تحلي   8/4/8
مئوية لكل بديل من بدائل كل فقرة، وكذلك المتوسط الحسابي لكل فقرة، وتم تم إيجاد النسب ال      

للعينة الواحدة، حيث تكون أراء أفراد العينة ايجابية على محتوى الفقرة إذا كان  tاستخدام اختبار 
%(،  60، أي بوزن نسبي )الذي حدده الباحث ( )المتوسط الحيادي(3المتوسط الحسابي للفقرة )

%(، وتكون آراء أفراد العينة سلبية على محتوى الفقرة إذا كان 5عنوية )ألفا( أقل من )ومستوى الم
%(،  60( )المتوسط الحيادي(، أي بوزن نسبي أقل من )3المتوسط الحسابي للفقرة أقل من )

وفقًا  يساتم استخدام مقياس ليكرت الخمو %( الذي حدده الباحث.  5ومستوى المعنوية أكبر من )
  :يعلى النحو التال (5الجدول رقم )لبيانات 

 الوزن النسبي وفقاً لمقياس ليكرت: ( 5جدول رقم )
 بشدة أرفض أرفض ال أعلم أوافق أوافق بشدة

5 4 3 2 1 

 )المصدر : إعداد الباحث(

( السابق عرضه الوزن النسبي لرأي المستقصي بشأن فقرة قائمة 5ويوضح الجدول رقم )   
ولقد حدد الباحث وزن نسبي متصل لألهمية النسبية  . سياليكرت الخم اسوفقًا لمقي االستقصاء

 ( التالي: 6آلراء المستقصين، وفقًا للجدول رقم )
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 مقياس تحديد األهمية النسبية للوسط الحسابي: ( 6جدول رقم )
 أرفض بشدة أرفض ال أعلم أوافق أوافق بشدة

 (4.21) من
 (5) إلى 

 إلى (3.41) من

(4.2) 
 (2.61) من

 (3.4) إلى
 (1.81) من

 (2.6) إلى
 (1) من

 (1.8) إلى 

 )المصدر : إعداد الباحث(

 ،، والتي حددها الباحثمقياس تحديد األهمية النسبية للوسط الحسابي( 6ويوضح الجدول رقم )    
ة ، وفقًا للوسط الحسابي الفعلي لفقرات قائملتصبح أكثر دقة لتحليل نتائج البيانات الفعلية للدراسة

 االستقصاء.

 اإلحصاء الوصفي للبيانات: : 1 /8/4/8

 لبيانات المتغير التابع ) تقييم االئتمان(: اإلحصاء الوصفي:  8/4/8/1/1

( 10وهي عدد ) ) تقييم االئتمان( يتضح من تحليل البيانات لفقرات قياس المتغير التابع     
 Statistical( SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزموفي ضوء مخرجات برنامج فقرات، 

Package for Social Science  أراء عينة الدراسة نحو الموافقة أو الموافقة معظم أن إتجاة
  ( التالي: 7وذلك وفقًا للجدول رقم ) بشدة، وهي أراء ايجابية وفقًا للبيانات،

 م االئتمان(لبيانات المتغير التابع ) تقيي المئويةالتكرارات والنسب ( 7جدول رقم )

 يتم تقييم االئتمان من خالل مدفوعات العمالء بالبنوك

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  أرفض
 بشدة

4 9.3 9.3 9.3 

 16.3 7.0 7.0 3 أرفض
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 27.9 11.6 11.6 5 ال أعلم

 55.8 27.9 27.9 12 أوافق

أوافق 
 بشدة

19 44.2 44.2 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 عمالء البنوك يمكن تقييم اإلئتمان من خالل إفالس وتعثر

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 ال أعلم 

 27.9 25.6 25.6 11 أوافق

أوافق 
 بشدة

31 72.1 72.1 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 اإلئتمان من خالل نمط السداد الذي يستخدمه العمالء بالبنوكيمكن تقييم 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7.0 7.0 7.0 3 أرفض 

 16.3 9.3 9.3 4 ال أعلم

 53.5 37.2 37.2 16 أوافق
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أوافق 
 بشدة

20 46.5 46.5 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 اإلئتمان من خالل تعجي  سداد ديون عمالء البنوك يمكن تقييم

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 أرفض 

 7.0 4.7 4.7 2 ال أعلم

 51.2 44.2 44.2 19 أوافق

أوافق 
 بشدة

21 48.8 48.8 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 ن خالل إعادة الهيكلة  لعمالء البنوكيمكن تقييم اإلئتمان م

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  أرفض
 بشدة

1 2.3 2.3 2.3 

 7.0 4.7 4.7 2 أرفض

 14.0 7.0 7.0 3 ال أعلم

 72.1 58.1 58.1 25 أوافق
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أوافق 
 بشدة

12 27.9 27.9 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 تقييم اإلئتمان بالبنوك من خالل العجز عن السداد من جانب المقترضينيمكن 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 37.2 37.2 37.2 16 أوافق 

أوافق 
 بشدة

27 62.8 62.8 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 ستحقة للبنوكيمكن تقييم اإلئتمان من خالل قياس قيمة الديون الم

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 أرفض 

 51.2 48.8 48.8 21 أوافق

أوافق 
 بشدة

21 48.8 48.8 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 إلئتمانيةعلى تقييم الجدارة ا يساعد انخفاض التصنيف اإلئتماني للمقترضين

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 32.6 32.6 32.6 14 أوافق 

أوافق 
 بشدة

29 67.4 67.4 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

يمكن تقييم اإلئتمان من خالل الطلبات الجديدة المقدمة للبنوك للحصول على تسهيالت 
 ائتمانية إضافية

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.0 14.0 14.0 6 أرفض 

 27.9 14.0 14.0 6 ال أعلم

 53.5 25.6 25.6 11 أوافق

أوافق 
 بشدة

20 46.5 46.5 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 يمكن تقييم اإلئتمان من خالل تحلي  أنواع اإلئتمان المقدمة من البنوك للعمالء

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 ال أعلم 

 27.9 25.6 25.6 11 أوافق

 100.0 72.1 72.1 31أوافق 
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 بشدة

Total 43 100.0 100.0   

 )المصدر : إعداد الباحث من مخرجات التحليل اإلحصائي( 

لبيانات المتغير التابع ) تقييم  اإلحصاء الوصفي السابق عرضه ( 7ويوضح الجدول رقم )    
عدد  الفعلي االئتمان(، ويوضح هذا الجدول التكرارات والنسب المئوية لكل تكرار لحجم العينة

(  من العاملين بإدارات االئتمان والعمالء بالبنوك التي تسخدم عقود المبادالت في البيئة 43)
عينة نحو الموافقة والموافقة بشدة على وتبين التكرارات اتجاه معظم أراء مفردات ال ،المصرية

( مخرجات التحليل  8)ويوضح الجدول رقم  (، اإلئتمان فقرات قياس المتغير التابع )تقييم
 على النحو التالي: (اإلئتمان المتغير التابع )تقييم بياناتاالحصائي ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العالقة بين مشتقات االئتمان وتقييم االئتمان في البنوك المصرية       د. حسين عبد الباقى 
 

456 
 2021 -العدد األول               مجلة المحاسبة والمراجعة  التحاد الجامعات العربية   

 

) سبية لبيانات المتغير التابع( : الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية الن8جدول رقم )
 تقييم االئتمان

 N Mean الفقرة م
Std. 

Deviation 
 الترتيب األهمية النسبية

 يمكن تقييم اإلئتمان من خالل إفالس وتعثر 1

 عمالء البنوك
43 4.6977 .51339 0.939535 2 

يتم تقييم اإلئتمان من خالل مدفوعات العمالء  2
 بالبنوك

43 3.9070 1.30592 0.781395 10 

يمكن تقييم اإلئتمان بالبنوك من خالل العجز  3
 .عن السداد من جانب المقترضين

43 4.6279 .48908 0.925581 4 

يمكن تقييم اإلئتمان من خالل قياس قيمة  4
 .الديون المستحقة للبنوك

43 4.4419 .62877 0.888372 5 

يساعد انخفاض التصنيف اإلئتماني  5
 .ييم الجدارة اإلئتمانيةللمقترضين على تق

43 4.6744 .47414 0.934884 3 

يمكن تقييم اإلئتمان من خالل نمط السداد  6
 .الذي يستخدمه العمالء بالبنوك

43 4.2326 .89542 0.846512 7 

يمكن تقييم اإلئتمان من خالل تعجيل سداد  7
 .ديون عمالء البنوك

43 4.3953 .69486 0.87907 6 

ئتمان من خالل إعادة الهيكلة  يمكن تقييم اإل 8
 .لعمالء البنوك

43 4.0465 .87160 0.809302 9 

يمكن تقييم اإلئتمان من خالل تحليل أنواع  9
 .اإلئتمان المقدمة من البنوك للعمالء

43 4.6977 .51339 0.939535 1 

يمكن تقييم اإلئتمان من خالل الطلبات  10
الجديدة المقدمة للبنوك للحصول على 

 .هيالت ائتمانية إضافيةتس

43 4.0465 1.09007 0.809302 8 

 )المصدر : إعداد الباحث من مخرجات التحليل اإلحصائي(
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وفقًا لبيانات الجدول رقم  ،يتضح من تحليل البيانات لفقرات المتغير التابع ) تقييم االئتمان(و     
، وأن الفقرة الباحثحدده  أن الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي الذي ( السابق عرضه8)

تقييم االئتمان من خالل تحليل أنواع  يمكن( " 9األولى من حيث األهمية النسبية هي الفقرة رقم )
(، واالنحراف المعياري 4.70، والوسط الحسابي لهذه الفقرة )"االئتمان المقدمة من البنوك للعمالء

تقييم االئتمان من  يتم( " 2هي الفقرة رقم )  وأن الفقرة األخيرة من حيث األهمية النسبية( ، 0.51)
( ، واالنحراف المعياري 3.9"، والوسط الحسابي لهذه الفقرة )بالبنوك خالل مدفوعات العمالء

(، ويتضح مما سبق إتجاة معظم أراء العينة نحو الموافقة والموافقة بشدة على فقرات قياس 1.3)
 .(االئتمانالمتغير التابع )تقييم 

عقود مبادالت مخاطر اإلحصاء الوصفي لبيانات المتغير المستق  األول ) :  8/4/8/1/2
 (:االئتمان

عقود مبادالت مخاطر المستقل األول )يتضح من تحليل البيانات لفقرات قياس المتغير     
 االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم( فقرات وفي ضوء مخرجات برنامج 10وهي عدد ) ،(االئتمان

(SPSS )Statistical Package for Social Science  البحثأراء عينة معظم  أن إتجاة 
 ( 9نحو الموافقة أو الموافقة بشدة، وهي أراء ايجابية وفقًا للبيانات، ويوضح الجدول رقم )

، وذلك على (عقود مبادالت مخاطر االئتمان) اإلحصاء الوصفي لبيانات المتغير المستقل األول
  :النحو التالي
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عقود مبادالت مخاطر لبيانات المتغير المستقل األول )  المئويةالتكرارات والنسب ( 9جدول رقم )
 (االئتمان

تحدد قيمة عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان على أساس قيمة مخاطر اإلئتمان على القروض 
 التي يمنحها البنك لعمالئه

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 32.6 32.6 32.6 14 أوافق 

 

أوافق 
 بشدة

29 67.4 67.4 100.0 

 
Total 43 100.0 100.0   

 إلئتمان بهدف التحوط من خسائر اإلئتمان المحتملةيستخدم البنك عقود مبادالت ا

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 48.8 48.8 48.8 21 أوافق 

 

أوافق 
 بشدة

22 51.2 51.2 100.0 

 
Total 43 100.0 100.0   

يسدد البنك عالوة ثابتة مقابل شراء الحماية اإلئتمانية من بائع الحماية اإلئتمانية خالل فترة 
 معينة

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 أرفض 

 
 9.3 7.0 7.0 3 ال أعلم

 

 53.5 44.2 44.2 19 أوافق

أوافق 
 بشدة

20 46.5 46.5 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 توجد عالقة بين قيمة عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان وخسائر اإلئتمان المحتملة
 

  Frequency Percent Valid Cumulative 
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Percent Percent 

Valid 37.2 37.2 37.2 16 أوافق 

 

أوافق 
 بشدة

27 62.8 62.8 100.0 

 
Total 43 100.0 100.0   

التي يتعرض لها البنك  في نقل مخاطر االئتمان تساهم عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان
 لطرف آخر

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 55.8 55.8 55.8 24 أوافق 

 

أوافق 
 بشدة

19 44.2 44.2 100.0 

 
Total 43 100.0 100.0   

يتضمن عقد مبادلة مخاطر اإلئتمان قيمة أسمية تمثل قيمة القروض المرتبط بها مخاطر 
 اإلئتمان

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 ال أعلم 

 
 41.9 39.5 39.5 17 أوافق

 

أوافق 
 بشدة

25 58.1 58.1 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 في عقد مبادلة مخاطر اإلئتمان اً ال يعتبر المدين األصلي للبنك )الكيان المرجعي( طرف

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7.0 7.0 7.0 3 ال أعلم 

 
 62.8 55.8 55.8 24 أوافق

 

أوافق 
 بشدة

16 37.2 37.2 100.0 

Total 43 100.0 100.0   
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تساعد عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان في مواجهة العجز عن السداد من جانب عمالء 
 البنك

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 37.2 37.2 37.2 16 أوافق 

 

أوافق 
 بشدة

27 62.8 62.8 100.0 

 
Total 43 100.0 100.0   

ري الحماية اإلئتمانية( عند تية بسداد قيمة التعويض للبنك )مشانيلتزم بائع الحماية اإلئتم
 تحقق خطر اإلئتمان

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 أرفض 

 
 51.2 48.8 48.8 21 أوافق

 

أوافق 
 بشدة

21 48.8 48.8 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض  اً جيد اً قود مبادالت مخاطر اإلئتمان مقياستعتبر أسعار ع
 لها البنك

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 ال أعلم 

 
 46.5 44.2 44.2 19 أوافق

 

أوافق 
 بشدة

23 53.5 53.5 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 عداد الباحث من مخرجات التحليل اإلحصائي()المصدر : إ 
عدد  الفعلي التكرارات والنسب المئوية لحجم العينة ( السابق عرضه9رقم ) ويوضح الجدول     
( من العاملين بإدارات االئتمان والعمالء بالبنوك التي تسخدم عقود المبادالت في البيئة 43)
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ردات العينة نحو الموافقة والموافقة بشدة على فقرات ، وتبين التكرارات اتجاه معظم أراء مفالمصرية
(  10يوضح الجدول رقم )كما  .( مبادالت مخاطر اإلئتمان عقودقياس المتغير المستقل األول )
 ( مبادالت مخاطر اإلئتمان عقودلبيانات المتغير المستقل األول )مخرجات التحليل االحصائي 

    على النحو التالي:

( : الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لبيانات المتغير المستقل 10جدول رقم )   
 (  عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان)األول

 N Mean الفقرة م
Std. 

Deviation 

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

تحدد قيمة عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان على أساس  11
يمنحها البنك  قيمة مخاطر اإلئتمان على القروض التي

 .لعمالئه
43 4.6744 .47414 0.934884 1 

يستخدم البنك عقود مبادالت اإلئتمان بهدف التحوط من  12
 .خسائر اإلئتمان المحتملة

43 4.5116 .50578 0.902326 5 

يسدد البنك عالوة ثابتة مقابل شراء الحماية اإلئتمانية من  13
 .ةبائع الحماية اإلئتمانية خالل فترة معين

43 4.3488 .71991 0.869767 9 

توجد عالقة بين قيمة عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان  14
 .وخسائر اإلئتمان المحتملة

43 4.6279 .48908 0.925581 2 

في نقل مخاطر  تساهم عقود مبادالت مخاطر اإلئتمان 15
 .التي يتعرض لها البنك لطرف آخر االئتمان

43 4.4419 .50249 0.888372 7 

يتضمن عقد مبادلة مخاطر اإلئتمان قيمة أسمية تمثل قيمة  16
 .القروض المرتبط بها مخاطر اإلئتمان

43 4.5581 .54782 0.911628 4 

في  اً ال يعتبر المدين األصلي للبنك )الكيان المرجعي( طرف 17
 .عقد مبادلة مخاطر اإلئتمان

43 4.3023 .59900 0.860465 10 

ت مخاطر اإلئتمان في مواجهة العجز تساعد عقود مبادال 18
 .عن السداد من جانب عمالء البنك

43 4.6279 .48908 0.925581 3 
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يلتزم بائع الحماية اإلئتمانية بسداد قيمة التعويض للبنك  19
 .ري الحماية اإلئتمانية( عند تحقق خطر اإلئتمانت)مش

43 4.4419 .62877 0.888372 8 

 اً جيد اً ت مخاطر اإلئتمان مقياستعتبر أسعار عقود مبادال 20
 .لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك

43 4.5116 .55085 0.902326 6 

 )المصدر : إعداد الباحث من مخرجات التحليل اإلحصائي(

 (عقود مبادالت مخاطر االئتمانلفقرات المتغير المستقل األول )  يتضح من تحليل البياناتو     
أن الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي الذي حدده  ( السابق عرضه10وفقًا للجدول رقم )

تحدد قيمة عقود ( " 11الباحث، وأن الفقرة األولى من حيث األهمية النسبية هي الفقرة رقم )
مبادالت مخاطر اإلئتمان على أساس قيمة مخاطر اإلئتمان على القروض التي يمنحها البنك 

(، وأن الفقرة األخيرة 0.47(، واالنحراف المعياري )4.67لهذه الفقرة )" ، والوسط الحسابي  لعمالئه
ال يعتبر المدين األصلي للبنك )الكيان المرجعي( ( " 17من حيث األهمية النسبية هي الفقرة رقم  )

( واالنحراف المعياري 4.3"، والوسط الحسابي لهذه الفقرة ) في عقد مبادلة مخاطر اإلئتمان اً طرف
يتضح مما سبق إتجاة معظم أراء العينة نحو الموافقة والموافقة بشدة على فقرات قياس (، و 0.59)

 .(عقود مبادالت مخاطر االئتمانالمتغير المستقل األول ) 

عقود مبادالت العائد اإلحصاء الوصفي لبيانات المتغير المستق  الثاني )  : 8/4/8/1/3
 (:اإلجمالي 

عقود مبادالت العائد ت قياس المتغير المستقل الثاني ) يتضح من تحليل البيانات لفقرا   
 للعلوم اإلحصائية الحزموفي ضوء مخرجات برنامج  ،( فقرات10( وهي عدد )اإلجمالي 

أراء معظم أن إتجاة  Statistical Package for Social Science( SPSS) االجتماعية
هي أراء ايجابية وفقًا للبيانات، ويوضح عينة الدراسة نحو الموافقة أو الموافقة بشدة، و مفردات 

عقود مبادالت العائد )  ( اإلحصاء الوصفي لبيانات المتغير المستقل الثاني 11الجدول رقم )
  كما يلي:  (اإلجمالي 
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العائد عقود مبادالت )  الثانياإلحصاء الوصفي لبيانات المتغير المستقل ( 11جدول رقم )
 (اإلجمالي

 وض من أهم األدوات المالية اإلئتمانية األساسية للبنوك المصريةتعتبر السندات والقر 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  أرفض
 بشدة

3 7.0 7.0 7.0 

 
 37.2 30.2 30.2 13 أرفض

 

 60.5 23.3 23.3 10 ال أعلم

 81.4 20.9 20.9 9 أوافق

أوافق 
 بشدة

8 18.6 18.6 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 يرتبط عقد مبادلة العائد اإلجمالي بالعائد اإلجمالي المتحقق من أداة ائتمان أساسية

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  أرفض
 بشدة

1 2.3 2.3 2.3 

 
 4.7 2.3 2.3 1 أرفض

 

 14.0 9.3 9.3 4 ال أعلم

 51.2 37.2 37.2 16 أوافق

أوافق 
 بشدة

20 46.5 46.5 97.7 

 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

 (%100)تقوم مبادلة العائد اإلجمالي على فكرة إعادة استثمار أداة اإلئتمان األساسية بنسبة 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 9.3 9.3 9.3 4 أرفض 

 
 23.3 14.0 14.0 6 لمال أع

 

 55.8 32.6 32.6 14 أوافق

أوافق 
 بشدة

19 44.2 44.2 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

يتم تحديد دفعات عقد مبادلة العائد اإلجمالي وفقا للتغيرات التي تطرأ على القيمة السوقية 
 ألداة اإلئتمان األساسية

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 أرفض 

 
 11.6 9.3 9.3 4 ال أعلم

 

 44.2 32.6 32.6 14 أوافق

أوافق 
 بشدة

24 55.8 55.8 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

يقوم البنك مشتري عقد مبادلة العائد اإلجمالي بنقل مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق للطرف 
 المقابل بالعقد

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4.7 4.7 4.7 2 ال أعلم 

 
 39.5 34.9 34.9 15 أوافق

 

أوافق 
 بشدة

26 60.5 60.5 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

يلتزم البنك مشتري عقد مبادلة العائد اإلجمالي بسداد قيمة الفائدة ورسوم العقد والزيادة في 
 ية ألداة اإلئتمان األساسيةالقيمة السوق

  Frequency Percent Valid Cumulative 
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Percent Percent 

Valid 14.0 14.0 14.0 6 ال أعلم 

 
 58.1 44.2 44.2 19 أوافق

 

أوافق 
 بشدة

18 41.9 41.9 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

ئدة ثابتة أو معومة، باإلضافة يلتزم الطرف المقابل بالعقد )مستلم العائد اإلجمالي( بسداد فا
 الى أي نقص في القيمة السوقية

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 أرفض 

 
 16.3 14.0 14.0 6 ال أعلم

 

 60.5 44.2 44.2 19 أوافق

أوافق 
 بشدة

17 39.5 39.5 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

قروض التي تمنحها البنوك لل د المبادلة العائد اإلجمالي اتفاق لتبادل إجمالي العائديمثل عق
 أو أي أصول مالية أخرى بالبنوك

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 ال أعلم 

 
 46.5 44.2 44.2 19 أوافق

 

أوافق 
 بشدة

23 53.5 53.5 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

يتم تقييم عقد مبادلة العائد اإلجمالي عند تاريخ االستحقاق ، أو تحقق خطر العجز عن 
 السداد ألداة االئتمان األساسية
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  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.3 2.3 2.3 1 أرفض 

 
 4.7 2.3 2.3 1 ال أعلم

 

 46.5 41.9 41.9 18 أوافق

أوافق 
 بشدة

23 53.5 53.5 100.0 

Total 43 100.0 100.0   

تساعد عقود  مبادالت العائد اإلجمالي فى تقييم خسائر اإلئتمان، وكأداة ألغراض التمويل، 
 وإدارة مخاطر اإلئتمان

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25.6 25.6 25.6 11 أوافق 

 

أوافق 
 بشدة

32 74.4 74.4 100.0 

 
Total 43 100.0 100.0   

 )المصدر : إعداد الباحث من مخرجات التحليل اإلحصائي(

 الفعلي التكرارات والنسب المئوية لها لحجم العينة ( السابق عرضه 11رقم ) ويوضح الجدول     
تسخدم عقود المبادالت في البيئة  (  من العاملين بإدارات االئتمان والعمالء بالبنوك التي43عدد )

وتبين التكرارات اتجاه معظم أراء مفردات العينة نحو الموافقة والموافقة بشدة على فقرات  ،المصرية
(  12)ويوضح الجدول رقم . العائد اإلجمالي(مبادالت  عقودقياس المتغير المستقل الثاني )
العائد اإلجمالي(، مبادالت  عقود) الثانيالمتغير المستقل  بياناتمخرجات التحليل االحصائي ل

 على النحو التالي:وذلك 
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( : الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية لبيانات المتغير المستقل 12جدول رقم )
 ) عقود مبادالت العائد اإلجمالي ( الثاني

 N Mean الفقرة م
Std. 

Deviation 

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

عقود  مبادالت العائد  تساعد 21
تقييم خسائر  ياإلجمالي ف

اإلئتمان، وكأداة ألغراض 
 .التمويل، وإدارة مخاطر اإلئتمان

43 4.7442 .44148 0.948837 1 

يتم تقييم عقد مبادلة العائد  22
اإلجمالي عند تاريخ االستحقاق ، 
أو تحقق خطر العجز عن السداد 

 .ألداة االئتمان األساسية

43 4.4651 .66722 0.893023 4 

يمثل عقد المبادلة العائد  23
اإلجمالي اتفاق لتبادل إجمالي 
العائد للقروض التي تمنحها 
البنوك أو أي أصول مالية أخرى 

 .بالبنوك

43 4.5116 .55085 0.902326 3 

يلتزم الطرف المقابل بالعقد  24
)مستلم العائد اإلجمالي( بسداد 

افة فائدة ثابتة أو معومة، باإلض
 .لى أي نقص في القيمة السوقيةإ

43 4.2093 .77331 0.84186 7 

يلتزم البنك مشتري عقد مبادلة  25
العائد اإلجمالي بسداد قيمة 
الفائدة ورسوم العقد والزيادة في 
القيمة السوقية ألداة اإلئتمان 

 .األساسية

43 4.2791 .70121 0.855814 6 
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يقوم البنك مشتري عقد مبادلة  26
ائد اإلجمالي بنقل مخاطر الع

اإلئتمان ومخاطر السوق للطرف 
 .المقابل بالعقد

43 4.5581 .58969 0.911628 2 

يتم تحديد دفعات عقد مبادلة  27
للتغيرات  اً العائد اإلجمالي وفق

التي تطرأ على القيمة السوقية 
 .ألداة اإلئتمان األساسية

43 4.4186 .76322 0.883721 5 

ادلة العائد اإلجمالي يرتبط عقد مب 28
بالعائد اإلجمالي المتحقق من أداة 

 ائتمان أساسية.
43 3.1884 1.30337 0.647453 9 

تقوم مبادلة العائد اإلجمالي على  29
فكرة إعادة استثمار أداة اإلئتمان 

 (.%100)األساسية بنسبة 

43 4.1163 .98099 0.823256 8 

تعتبر السندات والقروض من أهم  30
ات المالية اإلئتمانية األدو 

 .األساسية للبنوك المصرية

43 3.1395 1.24559 0.627907 10 

 المصدر : إعداد الباحث من مخرجات التحليل اإلحصائي()

 (عقود مبادالت العائد اإلجمالي يتضح من تحليل البيانات لفقرات المتغير المستقل الثاني ) و      
أن الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي الذي  ق عرضه( الساب12وفقًا لبيانات الجدول رقم )

تساعد عقود  ( " 21حدده الباحث ، وأن الفقرة األولى من حيث األهمية النسبية هي الفقرة رقم )
مبادالت العائد اإلجمالي فى تقييم خسائر اإلئتمان، وكأداة ألغراض التمويل، وإدارة مخاطر 

وأن الفقرة األخيرة  (،0.44(، واالنحراف المعياري )4.74الفقرة )" ، والوسط الحسابي لهذه  اإلئتمان
تعتبر السندات والقروض من أهم األدوات المالية ( " 30من حيث األهمية النسبية هي الفقرة رقم  )

( واالنحراف المعياري 3.13" ، والوسط الحسابي لهذه الفقرة ) اإلئتمانية األساسية للبنوك المصرية
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مما سبق إتجاة معظم أراء العينة نحو الموافقة والموافقة بشدة على فقرات قياس  (، ويتضح1.24)
 .(عقود مبادالت العائد اإلجمالي المتغير المستقل الثاني ) 

 للعينة الواحدة:  T- testإختبار : 2 /8/4/8

  كما يلي:  للعينة الواحدة  T- test نتائج اختبار (13يوضح الجدول رقم )   
 One-Sample Test T- test    نتائج اختبار (:13جدول رقم ) 

 Test Value = 3  الفقرة م

 

 
t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

 
     

Lower Upper 

يتم تقييم اإلئتمان من  1
خالل مدفوعات العمالء 

 بالبنوك

4.554 42 .000 .90698 .5051 1.3089 

يمكن تقييم اإلئتمان من  2
 خالل إفالس وتعثر

 عمالء البنوك

21.684 42 .000 1.69767 1.5397 1.8557 

يمكن تقييم اإلئتمان من  3
خالل نمط السداد الذي 
 يستخدمه العمالء بالبنوك

9.026 42 .000 1.23256 .9570 1.5081 

يمكن تقييم اإلئتمان من  4
خالل تعجيل سداد ديون 

 البنوكعمالء 

13.168 42 .000 1.39535 1.1815 1.6092 

يمكن تقييم اإلئتمان من  5
خالل إعادة الهيكلة  

 لعمالء البنوك

7.873 42 .000 1.04651 .7783 1.3148 

 1.7784 1.4774 1.62791 000. 42 21.826يمكن تقييم اإلئتمان  6
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بالبنوك من خالل العجز 
عن السداد من جانب 

 المقترضين

تقييم اإلئتمان من  يمكن 7
خالل قياس قيمة الديون 

 المستحقة للبنوك

15.037 42 .000 1.44186 1.2484 1.6354 

يساعد انخفاض التصنيف  8
اإلئتماني للمقترضين على 

 تقييم الجدارة اإلئتمانية

23.158 42 .000 1.67442 1.5285 1.8203 

يمكن تقييم اإلئتمان من  9
خالل الطلبات الجديدة 

مة للبنوك للحصول المقد
على تسهيالت ائتمانية 

 إضافية

6.295 42 .000 1.04651 .7110 1.3820 

يمكن تقييم اإلئتمان من  10
خالل تحليل أنواع اإلئتمان 

المقدمة من البنوك 
 للعمالء

21.684 42 .000 1.69767 1.5397 1.8557 

تحدد قيمة عقود مبادالت  11
مخاطر اإلئتمان على 

ر أساس قيمة مخاط
اإلئتمان على القروض 

 التي يمنحها البنك لعمالئه

23.158 42 .000 1.67442 1.5285 1.8203 

يستخدم البنك عقود  12
مبادالت اإلئتمان بهدف 

التحوط من خسائر 
19.598 42 .000 1.51163 1.3560 1.6673 
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 اإلئتمان المحتملة

يسدد البنك عالوة ثابتة  13
مقابل شراء الحماية 

من بائع الحماية  اإلئتمانية
 اإلئتمانية خالل فترة معينة

12.286 42 .000 1.34884 1.1273 1.5704 

توجد عالقة بين قيمة  14
عقود مبادالت مخاطر 

اإلئتمان وخسائر اإلئتمان 
 المحتملة

21.826 42 .000 1.62791 1.4774 1.7784 

تساهم عقود مبادالت  15
 في نقل  مخاطر اإلئتمان
التي  مخاطر اإلئتمان

يتعرض لها البنك لطرف 
 آخر

18.816 42 .000 1.44186 1.2872 1.5965 

يتضمن عقد مبادلة  16
مخاطر اإلئتمان قيمة 

أسمية تمثل قيمة القروض 
المرتبط بها مخاطر 

 اإلئتمان

18.651 42 .000 1.55814 1.3895 1.7267 

ال يعتبر المدين األصلي  17
للبنك )الكيان المرجعي( 

د مبادلة في عق اً طرف
 مخاطر اإلئتمان

14.257 42 .000 1.30233 1.1180 1.4867 

تساعد عقود مبادالت  18
مخاطر اإلئتمان في 

مواجهة العجز عن السداد 
21.826 42 .000 1.62791 1.4774 1.7784 
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 من جانب عمالء البنك

يلتزم بائع الحماية  19
اإلئتمانية بسداد قيمة 

التعويض للبنك )مشنري 
اإلئتمانية( عند الحماية 

 تحقق خطر اإلئتمان

15.037 42 .000 1.44186 1.2484 1.6354 

تعتبر أسعار عقود  20
مبادالت مخاطر اإلئتمان 

لمخاطر  اً جيد اً مقياس
اإلئتمان التي يتعرض لها 

 البنك

17.995 42 .000 1.51163 1.3421 1.6812 

تعتبر السندات والقروض  21
من أهم األدوات المالية 

تمانية األساسية للبنوك اإلئ
 المصرية

.735 42 .467 .13953 -.2438 .5229 

يرتبط عقد مبادلة العائد  22
اإلجمالي بالعائد اإلجمالي 

المتحقق من أداة ائتمان 
 أساسية

9.090 42 .000 1.30233 1.0132 1.5915 

تقوم مبادلة العائد  23
اإلجمالي على فكرة إعادة 

استثمار أداة اإلئتمان 
 ) ساسية بنسبةاأل

100%) 

7.462 42 .000 1.11628 .8144 1.4182 

يتم تحديد دفعات عقد  24
مبادلة العائد اإلجمالي 

12.188 42 .000 1.41860 1.1837 1.6535 
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للتغيرات التي تطرأ  اً وفق
على القيمة السوقية ألداة 

 اإلئتمان األساسية

يقوم البنك مشتري عقد  25
مبادلة العائد اإلجمالي 

نقل مخاطر اإلئتمان ب
ومخاطر السوق للطرف 

 المقابل بالعقد

17.327 42 .000 1.55814 1.3767 1.7396 

يلتزم البنك مشتري عقد  26
مبادلة العائد اإلجمالي 

بسداد قيمة الفائدة ورسوم 
العقد والزيادة في القيمة 
السوقية ألداة اإلئتمان 

 .األساسية

11.961 42 .000 1.27907 1.0633 1.4949 

يلتزم الطرف المقابل  27
بالعقد )مستلم العائد 

اإلجمالي( بسداد فائدة 
ثابتة أو معومة، باإلضافة 
الى أي نقص في القيمة 

 السوقية

10.255 42 .000 1.20930 .9713 1.4473 

يمثل عقد المبادلة العائد  28
اإلجمالي اتفاق لتبادل 

إجمالي العائدى للقروض 
ي التي تمنحها البنوك أو أ

أصول مالية أخرى 
 .بالبنوك

17.995 42 .000 1.51163 1.3421 1.6812 
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يتم تقييم عقد مبادلة العائد  29
اإلجمالي عند تاريخ 

االستحقاق ، أو تحقق 
خطر العجز عن السداد 
 .ألداة االئتمان األساسية

14.399 42 .000 1.46512 1.2598 1.6705 

تساعد عقود  مبادالت  30
فى تقييم  العائد اإلجمالي

خسائر اإلئتمان، وكأداة 
ألغراض التمويل، وإدارة 

 مخاطر اإلئتمان

25.907 42 .000 1.74419 1.6083 1.8801 

 )المصدر : إعداد الباحث من مخرجات التحليل اإلحصائي(

، وتظهر للعينة الواحدة  T- testإختبار  ( السابق عرضه نتائج13وتبين بيانات الجدول رقم )    
( أقل من مستوى المعنوية الذي 000ومستوى المعنوية ) قائمة االستقصاءمعنوية فقرات  تائجهذه الن

 (  21رقم ) فقرةالفيما عدا  المحسوبة أكبر من الجدولية، (T%(، وأن قيمة )5حددة الباحث )
نوية غير مع "تعتبر السندات والقروض من أهم األدوات المالية اإلئتمانية األساسية للبنوك المصرية"

 (T)، وقيمة %(5مستوى المعنوية الذي حددة الباحث )( أكبر من 0.467مستوى المعنوية ) 

 .الجدولية  (T)قيمة  من قلأ(  0.735لهذه الفقرة )  لمحسوبة ا

 تحلي  االرتباط:: 3 /8/4/8

 

 

 

 



 العالقة بين مشتقات االئتمان وتقييم االئتمان في البنوك المصرية       د. حسين عبد الباقى 
 

475 
 2021 -العدد األول               مجلة المحاسبة والمراجعة  التحاد الجامعات العربية   

 

 :  الدراسة كما يلي( مصفوفة االرتباط بين متغيرات 14يوضح الجدول رقم )     

 ( :  مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة14) جدول رقم 

  
تقييم 
 اإلئتمان

عقود 
مبادالت 
مخاطر 
 اإلئتمان

عقود مبادالت 
 العائد اإلجمالي

 Pearson تقييم اإلئتمان

Correlation 1   .046 

 
Sig. (2-tailed)   .684 .769 

 
N 43 43 43 

عقود مبادالت 
 مخاطر اإلئتمان

Pearson 

Correlation -.064 1 .383* 

 
Sig. (2-tailed) .684   .011 

 
N 43 43 43 

عقود مبادالت العائد 
 اإلجمالي

Pearson 

Correlation .046 .383* 1 

 
Sig. (2-tailed) .769 .011   

 
N 43 43 43 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 ت التحليل اإلحصائي()المصدر : إعداد الباحث من مخرجا

، ويتضح من  الدراسةمصفوفة االرتباط بين متغيرات  السابق عرضه (14الجدول رقم ) ويبين    
عدم وجود ارتباط معنوي بين تقييم االئتمان  ستخدام معامل ارتباط بيرسون بإ المتعدد تحليل االرتباط

وهي درجة ضعيفة جدًا  (،-0.064وعقود مبادالت مخاطر االئتمان، حيث  كانت درجة االرتباط )
كما ال يوجد ارتباط معنوي بين تقييم االئتمان وعقود  من االرتباط تقل كثيرًا عن الواحد الصحيح،

وهي درجة ضعيفة جدًا من  (،0.046مبادالت العائد اإلجمالي، حيث  كانت درجة االرتباط )
( مستوى معنوية أكبر من 14)كما يوضح الجدول رقم  االرتباط تقل كثيرًا عن الواحد الصحيح.
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، مما يؤكد عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية %(5المعنوية الذي حددة الباحث )مستوى 
وجود عالقة ارتباط عقود مبادالت مخاطر االئتمان وتقييم اإلئتمان في البنوك المصرية، وعدم بين 

 .تقييم اإلئتمان في البنوك المصريةعقود مبادالت العائد اإلجمالي  و  ذات داللة احصائية بين

 إختبار الفروض: 4 /8/4/8

 كما يلي: الدراسة( ملخص نتائج اختبارات فروض  15يوضح الجدول رقم )

 الدراسة( : ملخص نتائج اختبارات فروض 15جدول رقم )

 مدى صحة الفرض نوع الفرض الفرض 

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين 
تقييم اإلئتمان في البنوك مشتقات االئتمان و 

 المصرية

 تبين صحة الفرض رئيسي

" ال توجد عالقة ذات  داللة احصائية بين 
عقود مبادالت مخاطر االئتمان وتقييم 

 اإلئتمان في البنوك المصرية. "

 تبين صحة الفرض فرعي

ال توجد عالقة ذات  داللة احصائية بين " 
عقود مبادالت العائد اإلجمالي  وتقييم 

 اإلئتمان في البنوك المصرية. "

 تبين صحة الفرض فرعي

 )  المصدر : إعداد الباحث (

نحو تأييد فقرات  الدراسةيتضح من نتائح التحليل االحصائي للبيانات إتجاة أراء عينة و    
ر من الوسط الحسابي الحيادي الذي بالوسط الحسابي أكوأن لكل المتغيرات،  قائمة تالستقصاء

التأييد ما بين الموافقة والموافقة بشدة، كما تبين معنوية  معظم درجاتوتراوحت ، حث حددة البا
عدم  المتعدد للعينة الواحدة، وتبين من تحليل االرتباط   T-Testفقرات االستبيان وفقًا إلختبار

، عقود مبادالت مخاطر االئتمانذات داللة إحصائية بين تقييم االئتمان و  ارتباط وجود عالقة
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عقود مبادالت العائد ذات داللة إحصائية بين تقييم االئتمان و  ارتباط عدم وجود عالقةو 
، وتؤكد هذه النتائج صحة الفرضين الفرعيين للبحث، وبالتالي تؤكد صحة الفرض اإلجمالي 

مشتقات ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين  الرئيسي للبحث الذي ينص على ما يلي: " 
( السابق 15وفقًا للبيانات الواردة بالجدول رقم ) م اإلئتمان في البنوك المصرية"،االئتمان وتقيي

نظرًا لعدم التوسع في استخدام مشتقات االئتمان في  ،وتعتبر هذه النتيجة منطقية عرضه،
، وذلك بالمقارنة بالدراسات األجنبية األخرى التحوط من مخاطر االئتمان في البيئة المصرية

  ي بيئات دولية متقدمة تستخدم مشتقات االئتمان على نطاق واسع.التي أجريت ف
 النتائج والتوصيات: 8/5
 النتائج: 8/5/1

 توصل الباحث لمجموعة من النتائج أهمها ما يلي:     
وتقييم اإلئتمان  عقود مبادالت مخاطر االئتمانداللة احصائية بين ال توجد عالقة ارتباط ذات  -1

 في البنوك المصرية.

وتقييم اإلئتمان  عقود مبادالت العائد اإلجمالي داللة احصائية بين توجد عالقة ارتباط ذات  ال -2
 في البنوك المصرية.

االئتمان على نطاق واسع للتحوط من  مشتقاتال تستخدم البنوك العاملة في البيئة المصرية  -3
 مخاطر االئتمان.

 التوصيات: 8/5/2
للتحوط من  االئتمان مشتقاتنوك المصرية عقود يوصي الباحث بضرورة استخدام الب     

المخاطر التي تتعرض لها وعلى األخص مخاطر االئتمان، وذلك نظرًا لطبيعة نشاط البنوك الذي 
البنوك المصرية بدراسة عقود  إدارة كما يوصي الباحث ،يتميز بتعرضه لمخاطر مالية كبيرة

أو  ةبفي المضار  قبل استخدام هذه العقود جماليوعقود مبادالت العائد اإل االئتمان مخاطر مبادالت
إدارة  كما يوصي الباحث ، نظرًا لمخاطر التعامل في هذه العقود.التحوط من مخاطر االئتمان

وعقود مبادالت العائد  االئتمان مخاطر عقود مبادالتالبنوك المصرية بدقة وموضوعية قياس قيمة 
 اإلجمالي.
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 رحة:الدراسات المستقبلية المقت 8/6
االئتمان في البنوك  مشتقاتيقترح الباحث دراسة قياس األثر الضريبي المترتب عن عقود     

في تحسين كفاءة وفاعلية شركات  مشتقات االئتمانكما يقترح الباحث دراسة دور عقود  المصرية.
 التأمين في مصر.
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