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  املبحث األول
  مفهوم مخاطر التركز وأنواعها وطرق قياسها
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)1(  DEUTSCHEBUNDESBANK Monthly Report, Concentration risk in credit portfolios, June 2006, p2. 
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 ICI = HI × AF = ∑ 𝑥(∑ 𝑥) × ∑ 𝑥∑𝑦 × 100 = ∑ 𝑥∑ 𝑥 ∑𝑦 × 100→ (3) 
 
 

                                                            
  زيد من التفاصيل أنظر:مل )١(

Diane Reynolds, Analyzing Concentration Risk, January 2009, p3-6. 

Measuring Concentration Risk - A Partial Portfolio, Approach, IMF WORKING PAPER, WP/16/158. 

ركــز وفقــًا للدعامــة الثانيــة مــن مقــررات بــازل  ،2 البنـك املركــزي املصــري، قطــاع الرقابــة واإلشــراف، وحــدة تطبيــق مقــررات بــازل  ورقــة 2( مخــاطر ال
 .١٣-١٠ص ، )للمناقشة
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  املبحث الثاني
  قياس مخاطر التركز االئتماني يف القطاع املصريف التجاري اليمني
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 .٨-٧،ص١٩٩٨) لسنة ٣٨( رية رقموزارة الشئون القانونية، قانون البنوك التجا )١(



١٨٨

 

 ١٨٨ 
  األندلس مجلة

   واالجتماعية اإلنسانية للعلوم
 م٢٠١٨ يونيو-أبريل )٥( املجلد )١٨( العدد

 ISSN : 2410-1818 محمد علي المكردي د.  |       قياس مخاطر التركز االئتماني يف املصارف التجارية اليمنية

Fא١٩אאWEאא
אאאאאK 

Fא٢٠אאאEאאא
אאאאאא

אא
אאאא

Kאאא 
Fא٢١אאE
אF٢٠٪Eאאאא

אאאא
אאא،אאא
Kא 

Fא٢٣Eאאאאא
אאא

אאאאאאאF١٥E
אאא
אאאאאאF٦٥EKאא 

٢- אאאאאIIIIIW 
אאאאאא

IIIIIאאאאאא
אאאאאא

אאאIIIIIא
אאאא)١(،

Wאאאאאאא 

                                                            
ـ )١( ـى البنـوك األسـتاذة نـورا العا ـي البنـك املركـزي األسـتاذ محمـد املنتصـر ومـدير عـام الرقابـة ع ـى البنـوك   وعـدد تم مقابلة وكيـل قطـاع الرقابـة ع

ى البنوك يوم الخميس املوافق  ن من قطاع الرقابة ع ر ١٢من املختص  .املركزي بصنعاءي مب البنك  ٢٠١٧نوفم
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200116 287.1 20.9 0 0 321.6 3199.33844.7 
20022.7 216.1 29.2 3.9 543 162.6 1617.52575 
20030.9 295.5 54.4 5.7 417.4 91 1774.12639 
20046.4 324.7 39.1 8.8 391.3 94.3 1661 2525.5 
20055.2 149.9 91.6 19.3 888.9 30.6 1308.42493.9 
20067 231 33.2 14.5 571.4 330.2 930.2 2117.6 
20074.2 215.8 19.5 4.6 291.5 181.1 2131.32847.9 
20082.4 318.7 10.1 5 187.2 717.1 1205.52445.9 
20094.3 297.1 2.9 10.9 358.4 1032.8 605.3 2311.8 
20107 156.4 54.3 24 1198.976.3 854.4 2371.2 
20118.6 123.3 16.1 20 807.7 436.8 792.7 2205.3 
201228.9 111.2 32 114.3 910.1 304.6 404.1 1905.3 
201334.7 199 40.3 37 630.4 245.7 717.5 1904.6 
201429.2 172 87.6 34.4 688.2 260.2 570.9 1842.4 
201534.5 100.6 50.7 30.8 597.2 173.9 1142.92130.6 
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20020.4 30.7 4.2 0.6 77.2 23.1 230 3852.50 4219
20030.1 33.1 6.1 0.6 46.7 10.2 198.74404.30 4700
20040.6 31.4 3.8 0.8 37.8 9.1 160.44636.50.7 4881
20050.6 16.9 10.3 2.2 100.23.5 147.54260.61.3 4543
20060.9 28.4 4.1 1.8 70.4 40.7 114.63853.58 4122
20070.5 25.6 2.3 0.5 34.6 21.5 253.43907.89.1 4255
20080.5 61.4 2 1 36.1 138.1 232.23055.60.7 3528
20090.3 19.1 0.2 0.7 23.1 66.5 39 5243.14.9 5397
20100.4 9.2 3.2 1.4 70.6 4.5 50.35394.35.2 5539
20110.4 5.9 0.8 0.9 38.4 20.7 37.65726.96.4 5838
20120.7 2.8 0.8 2.9 23.2 7.8 10.36762.33.3 6814
20130.6 3.6 0.7 0.7 11.4 4.4 12.97128 4.6 7167
20140.5 2.7 1.4 0.5 10.7 4.1 8.9 7265.75.1 7300
א 5176

אאWאאאאאF٢٠٠١ J٢٠١٥E 
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F٦אאאEאא 
٢٠٠١ J٢٠١٥ 

Lא
א

אא

א 

א
א
א 

א
אא 

א
א

א
א 

אא
א 

א

20002783.9 2561.94216.3 98365634.95597.1 5105.0
20014174.3 2561.94216.3 5232.33924.95597.1 4284.5
20024752.6 3280.84216.3 5010.63922.95597.1 4463.4
20034273.1 8064.24216.3 4211.62766 5597.1 4854.7
20043633.3 8575.94216.3 5116.13989.25597.1 5188.0
20055620.1 7342.71546.4 4438.53989.23963.6 4483.4
20065624.6 10511.94741.7 4023.64303.55798 5833.9
20075622.5 6408.92200.1 3595.23535.85998.6 4560.2
20085622.5 2101.33363.7 3620.93531.73543 3630.5
20095622.5 2767.43245.6 3336.52822.84650.9 3741.0
20105723.9 2475.13337.5 3287.12860.94918 3767.1
20115622.5 2536 3327.5 3548.72768.85680.9 3914.1
20125479.8 4125 2499.2 28436983 6107.1 4672.9
20134654.1 4859 3158.9 3357.96983 6389.9 4900.5
20144927.4 4857.34452.7 4670.56983 6436.7 5387.9
4585.8** 4408.64333.35431.5 4868.63530.3 4942.5א

אאאאWא٣ J٩K 
**אאF٥EF٦FאE٥אאE

Kאאא 
Fאא٦EFאאE

אאא
אאאאאאא

٣}٣٥٣٠אאאF١٠٠٠א J١٨٠٠E
אא٤}١٥٤٦٢٠٠٣

א٢٠١٤٧}٤٤٥٢K 
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אאאאא
א٣}٤٣٣٣אאא
Fאא١٠٠٠א J١٨٠٠אאE

٢٧٦٦٢٠٠٣אאא
٢٠١٢،٢٠١٣،٢٠١٤אא٦٩٨٣K 

אאאאא
א٦}٤٤٠٨אא

אFאא١٠٠٠א J١٨٠٠אאE
٢٨٤٣٢٠١٢א٢٠٠٠
٩٨٦٣K 

אאאאאאא
א٦}٤٨٦٨אא

Fאאא١٠٠٠א J١٨٠٠אאE
٣}٢٢٠١٢٠٠٨א٢٠٠٦

٩}١٠٥١١K 
אאאאאא

אא٤}٤٩٤٢אא
אאאאF١٠٠٠ J١٨٠٠אאE

٩}٢٧٨٢٢٠٠٠א
٢٠١٠٩}٥٧٢٣K 

אאאאאא
אאא٥}٥٤٣١אאאא

Fאא١٠٠٠ J١٨٠٠אEא
٣٥٤٣٢٠٠٨א٢٠١٤

٧}٦٤٣٦K 
Fאא١אEאאW 
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F١Eאאא 

 
 

אאאאאא
אאאאF٦אE

٢٠٠٨F٥}٣٦٣٠E
٢٠٠٦F٩}٥٨٣٣EאאאF٨}٤٥٨٥אE

אאאאאאא
אאאF٢אא،E

אאאאאאא
F٣KאאE 
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F٢אאEאאא 
٢٠٠٠ J٢٠١٤ 

 
 

  املبحث الثالث
  املصريف التجاري اليمنيقياس أثر التركز املصريف ىلع ربحية القطاع 
אאאאא
אאאאא،אא
אאאאאXאא
אאאאאאא
אאאאאF٢٠٠٠ J٢٠١٤E

אאYאאאאאאא
אאאאאאאאא

FNet Interest Margin NIMאאEאאW 
NIM =α +bHHI 
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אאא
אאאאא

Wאאא 
- אאאאא

 
NIM T = 3706.656 + 0.000019 
t               (9.853)        (4.253) 

 
F٧E 

Std. Error Durbin-Watson F R Square R T NIM =α +bHHI 
366.141 2.202 18.088 58.2 76.3 9.853 NIM T = a + bHHI T 
0.000004 4.253 
 

אאאאאא
אאאאF٢Eאאא

F،אאtEאא
F٥٪F،EFאאEא

אאא،FDWE
،אאאאאFREFא٣}٧٦٪E
אאאאאFHHIE

אR SquareFא٢}٥٨٪Eאא
Fאאא٢}٥٨٪E٨}٤١٪אK 
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  النتائج والتوصيات
אW 
١- אאאF٢אאE

אאאאאא
אאאאאאא
אאK 

٢- אאאאאאא
אאאאא
אאK 

٣- אאאאאאא
אאאאאא

Kאאא 
٤- אאאאאאא

אאאאאא
Kאאא 

٥- אאאאאאא
אאאאאאא

אאא٣}٧١٪
אאאאאKא 

٦- אאאאא
אאאאאK 

٧- אאאאאא
אאאאא

F٥٪אאאEאK 
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Wא 
١- אאאאאאא

אאאאאא،א
F٢אאאEא
Kאא 

٢- ،א
אאאK 

٣- אאאאאאאא
אאא

אK 
٤- אאאאאאאא
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  املالحق اإلحصائية:
  

אאאאאאאא
אא٢٠٠١ J٢٠١٥ 

א
אא
א 

א
א
א


אא


אאא

א
אא 



20013.99 16.944.57 0 0 17.93 56.56100
20021.64 14.75.41 1.98 23.3 12.75 40.22100
20030.97 17.197.37 2.38 20.439.54 42.12100
20042.52 18.026.26 2.96 19.789.71 40.76100
20052.27 12.249.57 4.4 29.825.53 36.17100
20062.65 15.25.76 3.81 23.9 18.17 30.5100
20072.06 14.694.41 2.15 17.0713.46 46.17100
20081.55 17.853.19 2.23 13.6826.78 34.72100
20092.08 17.241.7 3.31 18.9332.14 24.6100
20102.64 12.517.37 4.9 34.628.73 29.23100
20112.94 11.114.01 4.47 28.4220.9 28.16100
20125.38 10.555.66 10.6930.1717.45 20.1100
20135.89 14.116.35 6.08 25.1115.67 26.79100
20145.4 13.119.36 5.87 26.2316.13 23.89100
20155.87 10.037.12 5.55 24.4413.19 33.81100

אאאWאאאא
F٢٠٠١ J٢٠١٥E 
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אאאאאאאא
אא٢٠٠١ J٢٠١٥ 

א
אא

א

א
א
א


אא


אאא

א
א
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20011.66.71.8 0 0 7.1 22.459.60.7 100
20020.65.52 0.7 8.8 4.8 15.262.10.2 100
20030.35.82.5 0.8 6.8 3.2 14.166.40.2 100
20040.85.61.9 0.9 6.1 3 12.768.10.8 100
20050.84.13.2 1.5 10 1.9 12.165.31.2 100
20060.95.32 1.3 8.4 6.4 10.762.12.8 100
20070.75.11.5 0.7 5.9 4.6 15.962.53 100
20080.77.81.4 1 6 11.8 15.255.30.8 100
20090.54.40.4 0.8 4.8 8.2 6.272.42.2 100
20100.63 1.8 1.2 8.4 2.1 7.173.42.3 100
20110.62.40.9 1 6.2 4.6 6.175.72.5 100
20120.91.70.9 1.7 4.8 2.8 3.282.21.8 100
20130.81.90.9 0.8 3.4 2.1 3.684.42.1 100
20140.71.61.2 0.7 3.3 2 3 85.22.3 100

אאאWאאאא
F٢٠٠١ J٢٠١٥E 
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