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للــراكت  موحــد  تعريــف  تبــي  ســياق  يف 

الصغــرة واملتوســطة يف قطــر، قــام مــرف 

قطــر املركــزي - يف ديمســر مــن عــام 2015 

  )2015/107 ر.  أ.  )رمق  التعمــم  بإصــدار   -

ــف املوحــد للــراكت الصغــرة  اخلــاص بالتعري

واملتوســطة، ليصبــح مبثابــة التعريــف املوحــد 

ويف  قطــر.   يف  املــريف  القطــاع  داخــل 

ــك، فــإن اكفــة املعلومــات واإلحصــاءات  ضــوء ذل

ــة  ــات واملنتجــات املالي ــة باخلدم ــة املتعلق املرفي

ــك  ــوك ســوف تعمتــد عــى ذل الصــادرة عــن البن

التعريــف. وبنــاء هيلع، أصــدر املــرف املركــزي 

الحقــا يف أغســطس 2016، تعمميــا )رمق أ.ر. 

ــه  ــوك مبوجب ــوم البن ــوك، تق 2016/46( إىل البن

ــة بتعاماهتــا  ــة املتعلق ــر اإلحصــاءات املالي بتوف

مــع الــراكت الصغــرة واملتوســطة، عــى أن 

يــم إرســال تقريــر بذلــك إىل بنــك قطــر للتمنيــة 

ــنوية. ــف س ــورة نص بص

يــأيت هــذا التقرير ليقــدم ملخصــا ألمه املعلومات 

املتعلقــة بمتويــل الــراكت الصغــرة واملتوســطة 

داخــل القطــاع املــريف لعــام 2018. حيــث 

ــع  ــى وض ــوف ع ــر إىل الوق ــذا التقري ــدف ه هي

الصغــرة  للــراكت  املــريف  المتويــل 

واملتوســطة يف قطــر مــن حيــث حصهتــم يف 

المتويــل، نســب قبــول طلبــات اإلئمتــان، الغــرض 

ــرة. ــون املتع ــدالت الدي ــل، ومع ــب المتوي ــن طل م

مت  الــي  البيانــات  إىل  التقريــر  هــذا  يســتند 

الــي  قطــر  العاملــة يف  البنــوك  مــن  مجعهــا 

تقــدم خدمــات إئمتانيــة إىل الــراكت الصغــرة 

ــال  ــن خ ــات م ــد مت مجــع البيان واملتوســطة. وق

منــوذج موحــد مت إرســاله إىل مجيــع البنــوك ذات 

ــزي. ــر املرك ــرف قط ــال م ــن خ ــة م الصل

تمهيد

تنويه
ــن مــرف  ــم الصــادر م ــتنادًا إىل التعم ــك اس ــر، وذل ــوك يف قط ــف البن ــن خمتل ــواردة م ــات ال ــى البيان ــر ع ــذا التقري يعمتــد ه
قطــر املركــزي، ويف هــذا الســياق نــود أن نؤكــد عــى أن البيانــات الــواردة بالتقريــر تقــع مســؤولية دقهتــا عــى البنــوك واملصــارف 
املشــاركة، وهيلع فــإن بنــك قطــر للتمنيــة قــام بتجميــع تلــك البيانــات وحتليلهــا وفقــا ملــا توفــر مهنــا، آخــذًا باإلعتبــار القصــور الــذي قــد 

يعــري بعــض البيانــات أو غيــاب بنــك أو أكــر مــن املشــاركة يف اســتيفاء اســمتارة مجــع البيانــات.
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ُيلــي هــذا امللخــص الضــوء عــى النتــاجئ الرئيســية الــي ميكن اســتخاصها 
مــن بيانــات البنــوك حــول متويــل الــراكت الصغــرة واملتوســطة. حيــث متثــل 
هــذه النتــاجئ معلومــات قمّيــة حــول وضــع الــراكت الصغــرة واملتوســطة يف 

قطــاع اإلقــراض املــريف يف قطر.

قبــل الولــوج إىل النتــاجئ الرئيســية هلــذا تقريــر، فإنــه مــن اجلديــر بالذكــر أن 
نلــي الضــوء عــى قطــاع الــراكت الصغــرة واملتوســطة كعمــاء للبنــوك 

يف عــام 2018.

ــد  ــرة ومتوســطة ق ــة صغ ــة آالف رشك ــن أربع ــرب م ــا يق ــر أن م ــث ُيذك حي
قصــدوا البنــوك للحصــول عــى خدمــات إئمتانيــة متعــددة خــال عــام 2018 
)الشــل رمق 1(، وإن اخنفــض عــدد الــراكت بنحــو 7% مقارنــة بعــام 

.2017

ــام  ــم يف ع ــث احلج ــن حي ــراكت م ــك ال ــع تل ــى توزي ــة ع ــرة رسيع وبنظ
2018 )الشــل رمق 2(، جنــد أن 31% مهنــا اكنــت رشاكت متناهيــة 
الصغــر، بيمنــا مّثلــت الــراكت صغــرة احلجــم اجلــزء األكــر بنصيــب قــدره 
43% مــن إمجــايل تلــك الــراكت. يف حــن أن نســبة الــراكت املتوســطة 

اكنــت حــوايل %27.

كذلــك ناحــظ خــال عــام 2018 أن أنصبــة الــراكت متناهيــة الصغــر 
ــام 2017. ــات ع ــع بيان ــة م ــرًا مقارن ــر كث ــطة مل تتغ ــرة واملتوس والصغ

)ألف رشكة(

وضع إقراض الشركات 
الصغيرة والمتوسطة 

في قطر 2018

شلك 2: التوزيع النسيب لعدد الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت 
تعاملت مع البنوك من حيث احلجم (2018-2016).

شلك 1: عدد الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت قصدت البنوك للحصول 
عىل خدمات ائمتانية متعددة
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طلبات اإلئتمان
مقارنــة  الطلبــات  إمجــايل  يف  ملحوظــا  منــوًا   2018 عــام  هشــد 
يف  املقبولــة  اإلئمتانيــة  الطلبــات  قميــة  بلغــت  حيــث   ،2017 بعــام 
مليــار   20.6 بنحــو  مقارنــة  ريــال،  مليــار   24.5 حــوايل   2018 عــام 
.%19 حــوايل  قدرهــا  كبــرة  بزيــادة  أي   ،2017 عــام  يف   ريــال 

وبذلــك تكــون الطلبــات اإلئمتانيــة اجلديــدة قــد حافظــت عــى منوهــا خــال 
ــة األخــرة مبعــدل منــو ســنوي مركــب قــدره حــوايل %39. األعــوام الثاث

وفميــا خيــص نصيــب األجحــام املختلفــة مــن الــراكت مــن الطلبــات 
ــر  ــب كب ــد حافظــت الــراكت املتوســطة عــى نصي ــة، فق ــة املقبول اإلئمتاني
مهنــا بنصيــب بلــغ 71% يف عــام 2018. يف حــن جــاءت الــراكت 

الصغــرة يف املركــز الثــاين بنصيــب قــدره 27% )شــل رمق 4(.

اجلديــر بالذكــر أن قميــة الطلبــات اإلئمتانيــة للــراكت املتوســطة وكذلــك الصغــرة قــد جسلــت منــو قدرهــا 17%، 29% عــى التــوايل خــال العامــن 

األخريــن )2017-2018(. يف حــن اســتقرت قميــة الطلبــات اإلئمتانيــة للــراكت متناهيــة الصغــر )شــل رمق 5(.

شلك 3: تطور قمية الطلبات اإلئمتانية املقبولة للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة (2018-2016).

)مليار ريال قطري(

)مليار ريال قطري(

شلك 5: تطور قمية الطلبات اإلئمتانية املقبولة وفقًا حلجم الرشكة، ومعدل منوها بني عايم 2016 و2018

شلك 4: التوزيع النسيب لنصيب الرشاكت الصغرية واملتوسطة من 
قمية الطلبات اإلئمتانية املقبولة وفقًا حلجم الرشكة

صغرة متوسطةمتناهية الصغر
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معدالت قبول / رفض طلبات اإلئتمان

ــة بعــام  ــة خــال عــام 2018 مقارن ــات اإلئمتاني ــول الطلب مل تتغــر نســبة قب
2017، حيــث بلغــت نســبة الطلبــات اإلئمتانيــة الــي مت قبوهلــا حــوايل 

ــن )شــل رمق 6(. ــن األخري 92% يف العام

وبالنظــر إىل نســب قبــول طلبــات الــراكت مــن حيــث جحمهــا )الشــل رمق 7(، 
ــات أن الــراكت املتوســطة والصغــرة تمتتعــان بأعــى نســب  ُتظهــر البيان

قبــول لطلباهتــا اإلئمتانيــة، حيــث بلغــت نســب قبــول البنــوك لطلباتهيــام 
ــوايل. ــة حنــو 95.8% و94.4% عــى الت اإلئمتاني

يف حــن أن الــراكت متناهيــة الصغــر تراجــع معــدل قبــول طلباهتــا 
اإلئمتانيــة حلــوايل 72% يف عــام 2018 بعــد أن جسلــت 89% يف 

 .2017 عــام 

الطلبات املقبولةالطلبات املرفوضة

شلك 6: وضع الطلبات اإلئمتانية للرشاكت الصغرية واملتوسطة (2018-2016).

شلك 7: تطور توزيع نسب قبول طلبات اإلئمتان وفقًا حلجم الرشكة 2018-2016
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شلك 8: نسبة إمجايل الطلبات اإلئمتانية املقبولة للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة إىل إمجايل إئمتان القطاع اخلاص

13%

16%

19%

 معــدل منو إئمتان
 القطاع اخلاص

معــدل منو قروض األمعال 
 للقطاع اخلاص*

معــدل منو اإلئمتان 
اجلديد للرشاكت 

الصغرية واملتوســطة **

  * متثــل إئمتــان القطــاع اخلــاص منقوصا منه ائمتان األفراد )االســهالك(.
** متثــل الطلبــات اإلئمتانية املقبولة.

وفقــا ملنمظــة التعــاون االقتصــادي والتمنيــة )OECD( فــإن معــدل رفــض 
ــة القامئــة،  ــروط اإلئمتاني ــة ال ــدى صعوب ــن م ــر ع ــة يع ــات اإلئمتاني الطلب
ــوك يف اإلقــراض. ويف واقــع األمــر،  ــة البن ــك ينطــوي عــى مــدى رغب وكذل
فــإن معــدالت الرفــض تتوقــف عــى عوامــل مرتبطــة جبانــي الطلــب والعــرض 
عــى الســواء. حيــث قــد تتضمــن عوامــل جانــب الطلــب مســتوى أداء مقــدم 

الطلــب، قدراتــه ومهاراتــه يف التعامــل مــع البنــوك وطلــب المتويــل.

يف حــن أن عوامــل العــرض قــد تمشــل مســتوى أداء االقتصــاد الوطــي، 
حيــث أنــه يف حــاالت األزمــات املاليــة فــإن البنــوك متيــل إىل تقييــد معــدالت 

قبــول طلبــات اإلئمتــان.

تــزداد حصــة الــراكت الصغــرة واملتوســطة مــن اإلئمتــان عامــا تلــو اآلخــر، 
حيــث بلغــت قميــة الطلبــات اإلئمتانيــة املقبولــة - مكــا ذكرنــا ســابقا - حــوايل 
24.5 مليــار ريــال يف عــام 2018، بزيــادة قدرهــا حــوايل 19% عــن عــام 

.2017

يذكــر أن تلــك القميــة مثلــت حــوايل 4.5% مــن إمجــايل قميــة إئمتــان 
 )2016  ،2017( الســابقة  األعــوام  عــن  مرتفعــة  اخلــاص،  القطــاع 
.)8 رمق  )شــل  التــوايل  عــى  و%2.8   ،%4.3 جسلــت   الــي 

عــى املســتوى الوطــي، فقــد بلغ جحم ائمتــان القطاع اخلــاص حوايل 541 
 مليــار ريــال يف عــام 2018، مجســًا منوًا قــدره 13% مقارنة بعام 2017.

ــروض األمعــال للقطــاع اخلــاص حبــوايل %16.  ــد منــا جحــم ق ــك فق كذل
جديــر بالذكــر أن اإلئمتــان اجلديــد للــراكت الصغــرة واملتوســطة قــد منــا 
بنحــو 19% بــن عــايم 2018 و2017، وهــو مــا يتجــاوز معــدل منــو 
قــروض األمعــال للقطــاع اخلــاص كل. وهــو مــا يشــر إىل متّتــع الــراكت 
الصغــرة واملتوســطة مبعــدالت منــو ائمتــاين جيــدة مقارنــة مبتوســط القطــاع 
اخلــاص كل، ممــا يعكــس االهمتــام املزتايــدة هبــذه الفئــة مــن الــراكت.

حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في سوق اإلئتمان

2017/2018

 (%)
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التوزيع القطاعي لطلبات اإلئتمان المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة

مــن  الصغــرة واملتوســطة  الــراكت  القطــايع حلصــة  التحليــل  ُيظهــر 
 2018 وحــى   2016 مــن  الفــرة  خــال  املقبولــة  اإلئمتانيــة  الطلبــات 
اســتحواذ الــراكت العاملــة بقطاعــات: التجــارة، واخلدمــات، والتشــييد عــى 
النصيــب األكــر مــن الطلبــات اإلئمتانيــة املقبولــة )اإلئمتــان اجلديــد( بنصيــب 

قــدره 82% يف عــام 2018.

كذلــك فقــد حافــظ قطــاع الصناعــة عــى نصيــب مســتقر مــن الطلبــات 
اإلئمتانيــة تــراوح بــن 15% إىل 17% خــال الفــرة مــن 2016 إىل 
2018. يف حــن أن نصيــب قطــاع الزراعــة قــد هشــد منــوًا مــن 1% عــام 
2016 إىل حــوايل 3% عــام 2018، ليعكــس بذلــك االهمتــام الــذي هشــده 

قطــاع الزراعــة منــذ عــام 2017.

شلك 9: توزيع طلبات اإلئمتان املقبولة للرشاكت الصغرية واملتوسطة وفقًا للقطاع (2018-2016).

شلك 10: توزيع الطلبات اإلئمتانية للرشاكت الصغرية واملتوسطة وفقًا للغرض من الطلب

الزراعةالصناعةالتشييدالتجارةاخلدمات

أخرىبدء مروع جديدأغراض عقاريةرأس املال العاملإعادة اجلدولةالمنو والتوسع

الغرض من طلب اإلئتمان

تتنــوع األغــراض الــي مــن أجلهــا تقــوم الــراكت الصغــرة واملتوســطة بطلــب اإلئمتــان مــن البنــوك، وخــال األعــوام الثاثــة األخــرة )2018-2016( 

ُتظهــر البيانــات أن نســبة كبــرة مــن تلــك الطلبــات اكنــت لغــرض المنــو والتوســع )Growth & Expansion(. حيــث اكن هــذا الغــرض وراء حــوايل %38 

مــن إمجــايل طلبــات اإلئمتــان يف عــام 2018. تــا ذلــك طلــب اإلئمتــان بغــرض )رأس املــال العامــل( بنســبة قدرهــا %23. 

ــة اإلئمتــان قــد زادت إىل 11%، بعــد أن اكنــت ال تتجــاوز 2% يف العامــن 2017، و2016.  ــات لغــرض إعــادة جدول ــر باملاحظــة أن نســب الطلب جدي

مث تــأيت األغــراض األخــرى بنســبة 24% )الشــل رمق 10 والــي تمشــل عــدة أغــراض، مثــل طلبــات لتعديــل فــرات المســاح ألحــد القــروض، أو طلبــات 

متعلقــة بالعقــارات عــى ســبيل املثــال(.
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وبتحليل البيانات املتاحة، يبدو أن هناك تقارب بن الراكت املختلفة )الصغرى، الصغرة واملتوسطة( من حيث هيل أسباب طلب اإلئمتان. حيث جاء 
 غرض )المنو والتوسع(، باملرتبة األوىل كأمه أسباب الراكت لطلب اإلئمتان.

مث يأيت غرض )رأس املال العامل( باملرتبة الثانية، وإن اكنت أمهيته النسبية أعى بالراكت متناهية الصغر والصغرة وذلك بطبيعة احلال يف ظل 
حمدودية التدفق النقدي هلذه الفئة من الراكت )الذي قد يكون بسبب اخنفاض إيرادهتا، أو تأخر متحصاهتا، أو زيادة تاكليفها( مقارنة بالراكت 

 املتوسطة.

غر أن الطلبات بغرض جدولة اإلئمتان جاءت باملرتبة الثالثة يف الراكت الصغرة واملتناهية الصغر فقط بنسب 25%، و17% عى التوايل، يف حن 
جسل هذا الغرض من الطلبات 2% فقط يف الراكت املتوسطة.

المنتجات اإلئتمانية المطلوبة

عــى مســتوى املنتجــات اإلئمتانيــة، يف عــام 2018 جــاء منتــج "قــرض 
مقابــل فواتــر" يف مقدمــة املنتجــات املطلوبــة بنســبة بلغــت 26% مــن 
إمجــايل املنتجــات اإلئمتانيــة املختلفــة. وعــادة مــا تلجــأ الــراكت هلــذا 
ــايل  ــا، وبالت ــدي لدهي ــق النق ــل حتســن التدف ــن أج ــات م ــن املنتج ــوع م الن
حتســن قدرهتــا عــى دفــع رواتــب املوظفــن، وتاكليــف املورديــن، أو ملواجهــة 

مشــلة تأخــر مدفوعــات العمــاء )شــل رمق 11(.

ويف املقابــل، تراجــع منتجــا "جتديد/هيلــة القــروض احلاليــة" و"قــرض 
ــت 24%، و21%. يف حــن  ــة بنســب جسل ــة والثالث ــة الثاني ــد" لملرتب جدي
اختــى منتــج "متويــل ســيارات وآليــات" مــن مضــن قامئــة امخلــس منتجــات 
العامــن  بإحصــاءات  مقارنــة   ،2018 عــام  طلبــا يف  األكــر  ائمتانيــة 

الســابقن هيلع.

شلك 11: األمهية النسبية لملنتجات اإلئمتانية األكرث طلبًا خالل الفرتة، (2018-2016).
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وعــى مســتوى نــوع البنــوك، فقــد جــاء "قــرض مقابــل فواتــر" يف مقدمــة املنتجــات اإلئمتانيــة املطلوبــة عــى مســتوى املصــارف اإلســامية بنســبة قدرهــا 

ــة" بنســبة قدرهــا 29% )شــل رمق 12(. ــة األوىل منتــج "جتديد/هيلــة القــروض احلالي ــة جــاء باملرتب 34%، يف حــن بالبنــوك التقليدي

البنوك التقليدية 2018

المصارف اإلسالمية 2018

شلك 12: األمهية النسبية لملنتجات اإلئمتانية األكرث طلبًا بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية يف عام (2018).

 التقسيط،متويل سيارات وآليات
التأجر المتوييل
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يذكــر أن البنــوك التقليديــة حافظــت عــى حصهتــا األكــر مــن قميــة الطلبــات اإلئمتانيــة املقبولــة، فقــد جســل نصيهبــا حــوايل 69% مقابــل 31% لملصــارف 

اإلســامية يف عام 2018 )شــل رمق 13(.

شلك 13: تطور احلصص النسبية للبنوك التقليدية واإلسالمية من حيث قمية الطلبات اإلئمتانية املقبولة (2018-2016).

شلك 14: معدالت القروض املتعرثة وفقًا حلجم الرشكة (2018).

معدالت القروض المتعثرة

تظهــر البيانــات )الشــل رمق 14( أن معــدل القــروض املتعــرة عــى مســتوى 
الــراكت الصغــرة واملتوســطة يف قطــر قــد جســل مــا نســبته )5.9%( مــن 

احملفظــة االئمتانيــة، مقارنــة بنحــو 5.3% يف عــام 2017.

ويــوحض الشــل كذلــك أن الــراكت صغــرة احلجــم متتعــت بأقــل معــدل 
قــروض متعــرة قــدره )4%( مقارنــة مــع الــراكت املتوســطة، والصغــرى 

ــوايل. ــي بلغــت نســبتهيام 6.7% و11.7% عــى الت وال

املصارف العادية املصارف اإلسامية

الراكت الصغرى

الراكت الصغرة

الراكت املتوسطة

 مجموع الراكت
الصغرة املتوسطة
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الملخص
بنــاًء عــى املعلومــات الواردة يف العرض الســابق، ميكننا 
 تلخيــص أمه النتــاجئ الرئيســية عــى النحــو التــايل:

شــلت الــراكت صغــرة احلجــم حــوايل )43%( مــن 
مجلــة الــراكت الصغــرة واملتوســطة الــي حصلــت 
عــى خدمــات إئمتانيــة يف عــام 2018، تلهتــا الــراكت 
.)%31( الصغــر  متناهيــة  مث   ،)%27(  املتوســطة 

اســتحوذت  اإلئمتــان،  طلبــات  قميــة  حيــث  مــن 
 %71 حــوايل  عــى  احلجــم  متوســطة  الــراكت 
املقدمــة  اإلئمتــان  طلبــات  إمجــايل  قميــة  مــن 
 ،2018 عــام  يف  واملتوســطة  الصغــرة  للــراكت 
.%27 قــدره  بنصيــب  الصغــرة  الــراكت   تلهتــا 

عــام  املقبولــة يف  اإلئمتانيــة  الطلبــات  قميــة  جسلــت 
2018 للــراكت املتوســطة وكذلــك الصغــرة منــو قــدره 

17%، 29% عــى التــوايل خــال العامــن األخريــن 

)2018/2017(، يف حــن ثبتــت قميهتــا عــى مســتوى 
ــر. ــة الصغ ــراكت متناهي ال

مل تتغــر نســبة قبــول الطلبــات اإلئمتانيــة خــال عــام 2018 
مقارنــة بعــام 2017، حيــث بلغــت نســبة الطلبــات اإلئمتانيــة 
 الــي مت قبوهلــا حــوايل 92% يف العامــن األخريــن.

حــوايل  املقبولــة  اإلئمتانيــة  الطلبــات  قميــة  جسلــت 
قدرهــا  بزيــادة   ،2018 عــام  يف  ريــال  مليــار   24.5

القميــة  تلــك  مثلــت   .2017 عــام  عــن   %19 حــوايل 
القطــاع  إئمتــان  قميــة  إمجــايل  مــن   %4.5 حــوايل 
 ،2017( الســابقة  األعــوام  عــن  مرتفعــة  اخلــاص، 
التــوايل. عــى  و%2.8   ،%4.3 جسلــت  الــي   )2016 

ــرة يف  ــرات كب ــايع، مل حتــدث تغي ــتوى القط ــى املس ع
أنصبــة القطاعــات االقتصاديــة، فقــد حافظــت قطاعــات 
اســتحواذها  عــى  والتشــييد  اخلدمــات،  التجــارة، 
الصغــرة  للــراكت  املوجهــه  اإلئمتــان  أغلــب  عــى 
يف  زيــادة  الزراعــة  قطــاع  هشــد  لكــن  واملتوســطة، 
.2018 عــام   %3 إىل   2016 عــام   %1 مــن   نصيبــه 
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ــل  ــن قب ــام 2018 م ــان يف ع ــات االئمت ــباب طلب ــزت أس ترّك
الــراكت الصغــرة واملتوســطة يف غــرض "المنــو والتوســع" 
بنسبة 38% وإن قلت عن عام 2017، يليه غرض "متويل رأس 
 املال" بنســبة 23%، مث بغرض "إعادة اجلدولة" بنســبة %11.

عــى مســتوى املنتجــات اإلئمتانيــة، جــاء منتــج "قــرض مقابــل 
فواتــر" خــال عــام 2018 يف مقدمــة املنتجــات املطلوبــة 
اإلئمتانيــة  املنتجــات  إمجــايل  مــن   %26 بلغــت  بنســبة 
مــن  النــوع  هلــذا  الــراكت  تلجــأ  مــا  وعــادة  املتعــددة. 
املنتجــات مــن أجــل حتســن التدفــق النقــدي لدهيــا، وبالتــايل 
وتاكليــف  املوظفــن،  رواتــب  دفــع  عــى  قدرهتــا  حتســن 
العمــاء. مدفوعــات  تأخــر  مشــلة  ملواجهــة  أو   املورديــن، 

جســل معــدل القــروض املتعــرة يف قطــر مــا نســبته )%5.9(، 
يذكــر أّن الــراكت صغــرة احلجــم متّتعــت بأقــّل معــدل 
قــروض متعــرة )قــدره 4%( مقارنــة مــع الــراكت املتوســطة، 
ومتناهيــة الصغــر والــي بلغــت نســبتهيام 6.7% و%11.7 

عــى التــوايل.
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