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 الفصل الخامس
 البنية األساسية

 الكهرباء واالتصاالت
 

 مقدمـة
 

نى األساسية أهمية آبيرة في الحياة المعاصرة لكونها أحد األرآان األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ولما                   تحتل الب

ن الموارد االقتصادية في بلد ما والهياآل اإل                     ا بي م م ط محك ه من رب وم ب نتاجية من ناحية، وبين مواقع اإلنتاج واألسواق  تق

ى تعزيز األنشطة االقتصادية واتساع آفاقها وتنويعها، وتنشيط  الحرآة التجارية، وتسهيل              ؤدي إل ا ي ية أخرى، مم من ناح

 .إنشاء مختلف المشاريع اإلنتاجية والخدمية

 

ات الرئيسية للبنى األساسية على مجموعة من القطا           نطوي المكون عات المهمة، من بينها قطاعي الكهرباء واالتصاالت،       وت

ان لها أثرها الكبير على مجمل الحياة                             ابقة، آ ود الس ية خالل العق ا تطورات إيجاب ية في مجالهم دول العرب ن حققت ال اللذي

ية  ية العرب ادية واالجتماع نى األسا     . االقتص ات الب ًا لقطاع ابقة عرض داراته الس ي بعض إص تقرير ف من ال د تض ية وق س

تلفة  د شهدت تطورات على درجة آبيرة من األهمية خالل عقد التسعينات، سيستعرض                      . المخ ذه القطاعات ق ا آانت ه ولم

 .هذا الفصل أهم التطورات في قطاعي الكهرباء واالتصاالت

 

 قطاع الكهرباء
 

زيادة المضطر                  د التسعينات ليواآب ال ية خالل عق دول العرب رباء في ال و قطاع الكه دة في االستهالك في معظم استمر نم

ير التمويل الالزم إلنشاء محطات                            دول لتوف ذه ال اهل حكومات ه ى آ يرة عل باء آب ى إضافة أع ا أدى إل ية، مم دول العرب ال

توزيع          نقل وال ر شبكات ال دة وتطوي يد جدي تظر أن يستمر معدل النمو المرتفع لألعوام العشر   . تول  المقبلة، مؤديًا ةومن المن

دد آ وء ع ى لج تقبلية،  إل الزم للمشروعات المس تمويل ال ير ال تعانة بالقطاع الخاص لتوف ى االس ية إل دول العرب ن ال ير م ب

ذه المشروعات           وتتفاوت الدول العربية في دخولها مرحلة مساهمة القطاع الخاص، فبينما          . وللمساهمة في إدارة وتنظيم ه

واألردن واإلمارات واليمن فإن عددًا من الدول العربية مثل  مصر تليهمامان وتونس سباقة في هذا المجال   عُ  آًال من  آانت

بذ إشراك القطاع الخاص في قطاع الكهرباء في الوقت الحالي، ولكنها تعتمد بصورة أآبر                         يةسور  يا ال تح ر وليب  والجزائ

 .على الحصول على تمويل ميسر من صناديق التنمية العربية ومؤسسات التمويل الدولية

 

تكون قطاع الكه توزيعي نقل وال يد وال ن أنشطة التول رارية  . رباء م ن منشآت ح ي م ي الوطن العرب رباء ف يد الكه تم تول ي

ار                   ى مسارات األنه ة عل ية مقام ود والفحم، ومن منشآت مائ از الطبيعي وزيت الوق ويتم النقل والتوزيع عن . تستخدم الغ
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قطاعات الهامة في الدول العربية حيث يعتمد النمو       ويشكل قطاع الكهرباء أحد ال    . طريق خطوط هوائية أو آيبالت أرضية       

 .االقتصادي ألية دولة بصورة مباشرة على توفر طاقة آهربائية بتكلفة مناسبة

 

 نشآت التوليدم
 

دول العربية من حوالي                 بة في ال يد المرآ درات التول  ثم  1990في عام   . و. ج 74 إلى   1980 في عام    (*).و. ج 29ارتفعت ق

ى    ا   . و. ج 96إل داره       1999م  في ع ادة سنوية مق دل زي  في المائة خالل 3.0 و في المائة خالل عقد الثمانينات 9.7، أي بمع

 .عقد التسعينات

 
 )1(جدول رقم 

 تطور إجمالي القدرة المرآبة في الدول العربية
1980-1999 

 العام 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999

95861  (**).)و.م(إجمالي القدرة المرآبة  29160 52060 73845 79717 83050 89514 91077

 ).5/1(ملحق : المصدر

 

ترة      درة      1999-1990وشهدت الف دة بق يد جدي درات تول ان من أبرزها قيام آل من السعودية ومصر  .و. ج22 إضافة ق ، آ

وري درة   ةوس دة بق يد جدي درات تول افة ق ارات .و. ج4 بإض رب . و. ج3، واإلم د . و. ج2والمغ ت ق ي  وارتفع يد ف رة التول

ترة  دار  1999-1990األردن خالل الف يد .و. م774بمق درات التول ي ق يرة ف ية آب زات نوع ا شهدت تونس وقطر قف ، آم

ن        بة تراوحت بي ة    90-70المرآ ر والسودان والكويت وليبيا خالل               .  في المائ يد في الجزائ درات التول رتفع ق م ت ن ل في حي

 .)5/1ق الملح(،  إال بنسب محدودة نفسهاالفترة

 

ي تونس    رارية ف يد الح درات التول رارية، حيث ارتفعت ق درات الح ي الق يرة ف ترة األخ نمو خالل الف ب ال ز أغل د ترآ وق

وري نان وس ر ولب ترة  ةوالجزائ رب خالل الف ي 1999-1990 ومصر والمغ ن حوال ي . و. م18451 م ى حوال  29150إل

ادة سنوية مقداره حوالي         .و.م دل زي من نفسها  ، بينما ارتفعت قدرات التوليد المائية في الدول الست          ائة في الم  5.2 ، أي بمع

ي    ي     . و. م 4844حوال ى حوال دل زيادة سنوية مقداره    .و. م 6097إل  في المائة، وذلك لقلة اعتمادية التوليد من 2.6، أي بمع

يد الكهرومائ       ة للتول دود الالزم ناء الس ة ب اع تكلف ية وارتف ادر المائ بيل الم   .يالمص ى س درة   فعل بة الق ثال انخفضت نس

ي                   بة في مصر من حوال درة المرآ ي الق ى إجمال بة إل ية المرآ ة في عام   25الكهرومائ  في 19 إلى حوالي 1990 في المائ

وتقدر القدرة المائية .  في المائة خالل نفس الفترة 12لى حوالي   إ في المائة    18، وفي لبنان من حوالي      1999المائة في عام    

ي يمكن استغالل      في المائة من مجموع 20، وهو ما يعادل حوالي    .و. ج 20ها لتوليد الكهرباء في الوطن العربي بحوالي        الت

                                                           
 .جيجاوات أو ألف ميجاوات. = و.ج   (*)

 .ميجاوات أو مليون وات=  . و.م   (**)
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ام                ي في ع الم العرب بة في الع درة المرآ در نصيب العراق من هذه القدرة المائية المتاحة بحوالي           . 1999الق ، .و. ج10ويق

د انخفضت    .و. ج 2والمغرب   . و. ج 3والسودان   . و. ج 4وسورية    ية الممكن استغاللها في سوري       وق يد المائ درات التول  ة ق

ام  ة بع يرة، مقارن ة آب راق بدرج رات 1990والع ر الف ى نه دود عل ن الس دد م ناء ع يا بب يام ترآ يجة لق  5/2الملحق  (،، نت

 ).1والشكل رقم 
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 شكل رقم (1) : تطور قدرات التوليد المائي والحراي في بعض الدول العربية 
خالل عامي  1990 و 1999

حراري مائي

 
 

المثال تمثل قدرات التوليد البخارية نسبة آبيرة من إجمالي         ويختلف توزيع الوحدات الحرارية من بلد إلى آخر، فعلى سبيل           

ثل الكويت ومصر وسوري                 يد الحرارية في دول م درات التول  في المائة من إجمالي  99 والمغرب، حيث بلغت حوالي         ةق

ي  ي الكويت  وحوال يد الحراري ف درات التول ثالث األخرى70ق دول ال ي ال ة ف ي المائ تخدم دولومن.  ف   جانب آخر تس

ن وقطر والسعودية وعمان الوحدات الغازية بصورة مكثفة إذ تشكل قدرات التوليد الغازية في البحرين                ثل البحري ية م عرب

بة        يد الحراري المرآ درة التول باً وقطر آل ق ي      تقري ذه النسبة حوال بلغ ه ة في آل من السعودية وعُ     75، وت  .مان في المائ

ى        ك إل رجع ذل  آوقود لهذه الوحدات باإلضافة إلى إمكانية وضع هذه الوحدات في الخدمة في           الغاز الطبيعي الالزم   توفروي

 ).2 والشكل رقم 5/3الملحق (، سنتين مقارنة بحوالي خمس سنوات في حالة الوحدات البخاريةفترة غضون 
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 شكل رقم (2) : توزيع القدرات المرآبة في الدول العربية 
في عام 1999 حسب نوع التوليد

غازي
%39

دورة مرآبة
%5

توليد مائي
%9

ديزل
%3

بخاري 
%44

 

 
دول العربية في استخدام مصادر التوليد المتجددة إلنتاج       وباإلضافة إلى مصادر التوليد المائية والحرارية فقد بدأت بعض ال         

ية    ة الكهربائ نطقة طنجة بشمال البالد بقدرة                          . الطاق ية في م ناء محطة آهربائ ذا المجال قامت المغرب بب . و. م 50وفي ه

رياح،        ة ال ة في منتصف عام         ستدخل تعمل بطاق  المرآبة   في المائة من إجمالي قدرة التوليد      1.3وتشكل  ،  2000 في الخدم

وم مصر بإنشاء عدة محطات توليد باستخدام طاقة الرياح، وهي في سبيل إضافة أآثر من  . في المغرب    لى إ. و. م300وتق

 . في المائة من إجمالي قدرة التوليد المرآبة في مصر2، تشكل الشبكة الكهربائية

  

ية         إو رباء من المنشآت الحكوم يد الكه ى جانب تول وم  تل  بتوليد طاقة آهربائية من مصادر مائية اصةبعض الشرآات الخ ق

ثال       ي سبيل الم درة توليد حرارية في مصنع     توحرارية، فعل ن ق المربوط بالشبكة الكهربائية، وتقوم " ألبا"وجد في البحري

ي          ية بشراء حوال ة البحرين ون ، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الشبكة، آما يوجد مولدسنويًا. س.و. ج 1100الحكوم

 .مستقلون آخرون، ولكن بقدرات توليد محدودة في المغرب ولبنان

 
 الحمل األقصى

 

دول العربية من حوالي               ع الحمل األقصى في ال ، ثم إلى 1990في عام . و. ج49ى حوالي إل 1980في عام . و. ج19ارتف

ي    ام     . و. ج 74حوال دل زيادة سنوية مقداره حوالي       1999في ع  4.7ل عقد الثمانينات وحوالي في المائة خال 9.9 ، أي بمع

ة خالل فترة عقد التسعينات         1999-1990  خالل الفترة  ة فقد ارتفع الحمل األقصى في سوري      ،وعلى سبيل المثال   .في المائ

ي      ي     إ. و. م 1928من حوال ى حوال ، أي إلى أآثر من الضعف، بينما ارتفع الحمل األقصى في آل من األردن       .و. م 3902ل

ارات وعُ   ويالحظ أن نسبة النمو في القدرات المرآبة خالل فترة .  نفسها في المائة خالل الفترة   90وقطر بحوالي   مان  واإلم

م تواآب نسبة النمو في الحمل السنوي خالل الفترة              تآآل احتياطي التوليد في عدد آبير من إلىدى أ مما  نفسهاالتسعينات ل

ر   عودية والجزائ ن والس يا واليم ثل ليب ية م دول العرب تال ابل،.والكوي ي المق رب   وف ثل المغ ية أخرى م ت دول عرب  تمكن
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يد    بة احتياطي التول ى نس نان واألردن وتونس وقطر عل ن لب ل م نما حافظت آ يد، بي ادة احتياطي التول ن زي ورية م ، وس

 .)3 والشكل رقم 5/4 الملحق(
 

 شكل رقم (3) : تطور القدرات المركبة والحمل األقصى
1999  - 1980 خالل الفترة 
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 استهالك الطاقة الكهربائية
 

ة ا ت الطاق ن   ارتفع ية م دول العرب ي ال تهلكة ف ية المس ام . س.و. ج86,680لكهربائ ي ع ي إ 1980ف ى حوال  213,200ل

ام     . س.و.ج م إلى حوالي      1990في ع  في المائة 9.4، أي بمعدل زيادة سنوية مقداره      1999في عام   . س.و. ج 358,077 ث

 ).4 والشكل رقم 5/5الملحق ( في المائة خالل الفترة الثانية، 5.9خالل الفترة األولى وحوالي 
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ن    رد م تهالك الف ع متوسط اس ثل ارتف ام .  س.و. ك526وبالم ي ع ى 1980ف ام . س.و. ك1161 ال ي ع ى 1990ف م إل  ث

ام      .و. ك 1290 رد من الطاقة الكهربائية بشدة من دولة إلى أخرى حيث بلغ                  . 1999س في ع اوت متوسط استهالك الف وتف

ام      ي  1999في ع يا والسودان                   . س.و. آالف ك  10 ألف و   12  حوال غ في موريتان نما بل ي، بي ى التوال في الكويت وقطر عل

 .على التوالي. س.و. ك25 و41 و61والصومال حوالي 
 

 )2(جدول رقم 
 1999الدول العربية في عام  في لكهرباء الفرد من امتوسط استهالك

 
 )س.و.ك(

 متوسط
  االستهالك

 
 الدولة

 متوسط 
  ستهالكاال

 الدولة
 متوسط 

 االستهالك
 
 الدولة

 متوسط 
 االستهالك

 
 الدولة

 الكويت 12,485 ُعمان 2,770 األردن 1150 جيبوتي 240
 قطر 10,345 لبنان 2,328 مصر 957 اليمن 109

 اإلمارات 8,983 ليبيا 1,808 تونس 785 موريتانيا 61
 نالبحري 8,281 العراق 1415 الجزائر 609 السودان 41
 السعودية 4,912 سورية 1,265 المغرب 416 الصومال 25

 .بيانات وطنية: المصدر
 

 الوقود المستخدم في محطات التوليد
 

ذي تستخدمه في محطات التوليد إذ تشكل الطاقة المنتجة من الوحدات الحرارية التي                            ود ال ية في الوق دول العرب تفاوت ال ت

ي          از الطبيعي حوال ي الطاقة المنتجة من الوحدات الحرارية في تونس، وتأتي آل من                 في الما   95تستخدم الغ ة من إجمال ئ

ان ومصر وسورية في المرتبة الثانية حيث تبلغ هذه النسبة حوالي              وتعتمد السعودية واألردن والسودان    .   في المائة  62عم

يا على الوقود          نان وليب  نسبة الطاقة المنتجة من الوحدات  آمصدر أساسي للتوليد الحراري، حيث بلغت     السائل  والكويت ولب

ي تستخدم زيت الوقود من إجمالي الطاقة المنتجة في عام       في المائة في 75 في المائة في السعودية، و64 حوالي 1998الت

. )5/6 الملحق( في المائة في آل من السودان ولبنان،         100 في المائة في األردن، و     89 في المائة في ليبيا، و     81الكويت، و 

ترة       والج ر بالذآر أن الف يام مصر وسوري   1999-1990دي الوقود  وليبيا بتحويل عدد من محطاتها الحرارية من ة شهدت ق

تفادة من الكميات التي تم اآتشافها منه في                 السائل  از الطبيعي لالس ى الغ نسبة الغاز  ) 5(ويبين الشكل رقم    . الدول الثالث  إل

ود المستخدم في ال           ي الوق ى إجمال ويالحظ ارتفاع هذه النسبة في . وحدات الحرارية، في عدد من الدول العربيةالطبيعي، إل

ى        52مصر من      ة إل ة وفي سوري      63 في المائ  في المائة وفي ليبيا من صفر إلى        61.9 في المائة إلى     12.8 من   ة في المائ

 . في المائة18.9
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تونس مصر سورية السعودية ليبيا ردن

1990 1998

 

 زيع

انخفاضًا آبيرًا في نسبة نمو خطوط النقل حيث  آانت أغلب هذه الزيادة آنتيجة إلنشاء شبكة    19

. ف. ك200  واألردن وةفي المغرب وسوري. ف. ك400في مصر و. ف. ك500على التوترات        

ك .  ى  زادتوبذل توزيع، عل نقل وال وط ال وال خط توتر  أط ن حوال  . ف. ك60 ال وق، م ا ف ي فم

 .  في المائة 1.5 ، أي بمعدل زيادة سنوية ال يتعدى1999 آم في عام 180641 إلى حوالي 19
 

 )3(جدول رقم 
 تطور أطوال شبكات النقل في بعض الدول العربية

1990-1999 
 

 )مآ(أطوال شبكات النقل  )آم(أطوال شبكات النقل 
1999 1990 

 
 19 1999 الدولة

 2,6 2,811 سورية 7,921 8,377
 1,0 1,380 الكويت 4,154 4,343
 4 451 لبنان 917 1,357

 3,0 3,042 ليبيا 18,499 23,622
 10,7 11,721 مصر 16,557 26,304
 13,5 17,899 المغرب 12,618 13,735

توسعات آبيرة آنتيجة    فما دون، فقد شهدت هذه الشبكات         . ف. ك 60كات التوزيع على التوتر            

 99 إلى حوالي    1980 في المائة في عام      79ة الريف، حيث ارتفعت النسبة في مصر من حوالي              

ومازال هناك  .  في المائة خالل نفس الفترة     98 في المائة إلى حوالي      77 من حوالي    ة وفي سوري  

 . في المائة30-20ل اليمن والمغرب وموريتانيا ال تتجاوز نسبة آهربة الريف فيها     

 بيعي إلى إجمالي الوقود المستخدم فينسبة الغاز الط) : 5(شكل رقم 
 1998 و 1990المحطات الحرارية في عامي
   

األ

 
شبكات النقل والتو

 
ترة    99-1990 شهدت الف

ربط بين الدول العربية  لل

س ومصر   يا وتون ي ليب ف

90آم في عام  158511

90
 

 الدولة
88  األردن
18  اإلمارات
26  البحرين
79  تونس
29  الجزائر
74  السعودية

 .بيانات وطنية: المصدر
 

أما بالنسبة للتوسع في شب

للتوسع في مشاريع آهرب

،1999في عام   في المائة   

عدد من الدول العربية مث
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 تمويل قطاع الكهرباء

 

ق على تمويل مشاريع الكهرباء من مصادرها الذاتية أو من خالل االقتراض من                    اعتمدت أغلب الدول العربية في الساب        

مثل الصحة والتعليم وتوفير فرص         ولكن مع انخفاض عوائد النفط ووجود أولويات أخرى،            . مؤسسات التمويل العربية   

 فقد اتجه عدد من الدول العربية        ،لذلك. العمالة للشباب، لم تعد المصادر التقليدية للتمويل آافية لتمويل المشاريع المطلوبة             

وقد قامت مصر بإسناد ثالث     . نحو االستعانة بالقطاع الخاص لتمويل مشاريع الكهرباء بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية            

محطات توليد لشرآات عالمية، وقامت سلطنة عمان بتوقيع عقود مع إحدى الشرآات العالمية لبناء محطات توليد وتشغيل                  

 وقامت األردن بتقسيم مؤسسة الكهرباء إلى ثالث مؤسسات مستقلة واحدة            .لنقل والتوزيع في بعض مناطق السلطنة     شبكة ا 

للتوليد، وواحدة للنقل وأخرى للتوزيع وتعتزم الحكومة خصخصة المؤسستين العاملتين في التوليد والتوزيع، آذلك تم في                    

 .المغرب خصخصة وآالتين لتوزيع الكهرباء

 

سوف يستمر قطاع الكهرباء في الدول العربية آأحد أآبر القطاعات من حيث حجم االحتياجات االستثمارية                             وعمومًا   

 تقدر  2010-2000أن قدرات التوليد المطلوب إضافتها خالل الفترة             )  4(الالزمة لتطويره، ويتضح من الجدول رقم            

 مليار دوالر، هذا باإلضافة إلى تكاليف             50حوالي   وتبلغ االستثمارات الالزمة لتوفير هذه القدرات             . و. ج  83بحوالي   

 .تطوير منظومة النقل والتوزيع

 

 الربط الكهربائي
 

يشكل الربط الكهربائي للشبكات العربية أفضل وسيلة لتأجيل االستثمارات المطلوبة لمواآبة الزيادة في األحمال                                        

 بدأتوإدراآًا لفوائد الربط      . د ما آاحتياطي للبلد اآلخر      الكهربائية،  حيث يمكن االستعانة بقدرات التوليد الفائضة في بل               

 : بربط شبكاتها الكهربائية على النحو التاليفي العقدين الماضيينالدول العربية 

 2000في عام   سورية  األردن و و 1998في عام   تم ربط شبكات الكهرباء في مصر واألردن         :  دول المشرق العربي   -

 400ي اآلن ربط الشبكة السورية بشبكات الكهرباء في لبنان وترآيا على التوتر              ويجر. ف. ك 500/400على التوتر   

 ومن المقرر ربط شبكات الكهرباء في سورية وترآيا بشبكة               .2001 وسوف يتم االنتهاء منها في نهاية عام             .ف.ك

 .في وقت الحق. ف. ك400الكهرباء العراقية على التوتر 

ي     - بكا     :  دول المغرب العرب ط ش م رب رباء في مصر وليبيا على التوتر           ت وشبكات ،  1998 في عام    .ف. ك 220ت الكه

ى نفس التوتر               ر والمغرب عل رباء في تونس والجزائ  في منتصف الثمانينات، وتم ربط المغرب بأسبانيا في عام          الكه

ط الشبكتين الليبية والتونسية على نفس التوتر            .1998 ن هذا الربط في  وسوف يتم االنتهاء م ويجري اآلن استكمال رب

ام    ا يجري أيضًا        2001ع يا وتونس والجزائر والمغرب إلى                   ، آم ن مصر وليب توتر بي ع خط ال  500/400دراسة رف

 .ف.ك
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وتقدر التكاليف االستثمارية لربط الشبكات الكهربائية لدول المشرق العربي، ودول المغرب العربي بنحو مليار دوالر               

 .أمريكي

تعاون الخليجي     -  على ربط شبكات الكهرباء فيما بينها لدول الخليج العربيةوافقت دول مجلس التعاون     :دول مجلس ال

توتر      ى ال ى ثالث مراحل حيث يتم في المرحلة األولى ربط شبكات الكهرباء                   . ف. ك 400عل يذ المشروع عل يتم تنف س

ط شبكتي الكهرباء                      ية رب تم في المرحلة الثان ن وقطر، وي  في اإلمارات وُعمان، بينما    في الكويت والسعودية والبحري

 .2006 العمل في هذا المشروع في عام يومن المقرر أن ينته. سيتم في المرحلة األخيرة ربط الشبكتين المرتبطتين

 
 مشاآل قطاع الكهرباء

 

 :يعاني قطاع الكهرباء في الدول العربية من عدد من المشاآل الفنية وغير الفنية يمكن تلخيص أبرزها في اآلتي

بلغ المتوسط السنوي لزيادة االستهالك في الدول العربية خالل فترة التسعينات حوالي          :الطلب المتزايد على الكهرباء     -

رتفع مقارنة بالمتوسط العالمي               5.9 دل م ة، وهو مع وحيث أن أغلب مشاريع التطوير   ).  في المائة  3حوالي  ( في المائ

ام في الدول الع             يذها بواسطة القطاع الع تم تنف ربية، فإن ذلك يشكل عبئًا على الموازنات العامة التي تعمل الحكومات           ي

 .على معالجة عجوزاتها المستمرة

 من التكلفة يسيرًاال تمثل تعرفة الكهرباء في عدد آبير من الدول العربية إال جزءًا   :عدم مواآبة التعرفة لتكلفة اإلنتاج -

ة الكهربائ            ع الطاق ل وتوزي تاج ونق ية إلن ي يصعب استرداد المبالغ التي تم استثمارها لتطوير القطاع     ية،الحقيق  .وبالتال

يل من الدول العربية مثل مصر واألردن،             تثناء عدد قل فإن شرآات الكهرباء تتكبد خسائر آبيرة وتقوم حكومات         وباس

رق بين نفقاتها وإيراداته                       ناتج عن الف ذه الشرآات لتغطية العجز ال يات ه دول بدعم ميزان ذه ال والجدير بالذآر أنه  .اه

 .نتيجة ألن سعر الكهرباء ال يعكس التكلفة الحقيقية لإلنتاج فال يوجد حافز لدى المستهلكين لضبط االستهالك

ي في الشبكات          - اقد الفن اع الف اقد الفني في بعض شبكات الكهرباء في الدول العربية إلى حوالي                 :ارتف  في  20يصل الف

تجة،          ة المن ة من الطاق ي             المائ بلغ حوال ذي ي ة بالمتوسط العالمي ال ويعود هذا االرتفاع في بعض      . في المائة  10مقارن

ى أطوال الخطوط وقدمها وزيادة تحميلها، وفي أحيان أخرى إلى سوء اختيار توترات التوزيع      ويقوم عدد  .األحيان إل

توزي                          نقل وال ر خطوط ال ع توت اقد عن طريق رف يل الف ود لتقل ية بجه دول العرب تبدال شبكات التوزيع     من ال ى اس ع وإل

 .القديمة بشبكات حديثة
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 )4(جدول رقم 

 القدرات المتوفرة والقدرات المطلوبة لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية
 في الوطن العربي

 .)و.م(

  فيالطلب المطلوبة لتلبية دراتالق  المطلوب إضافتهااتالقدر
 2010عام 

  المتوفرة فياتالقدر
 الدولة 1999 عام

   األردن 1,640 2,383 743
   اإلمارات 7,980 12,281 4,301

   البحرين 1,207 2,182 975
   تونس 2,374 3,096 722

   الجزائر 5,782 9,192 3,410
   جيبوتي 85 114 29

   السعودية 24,569 51,415 26,846
   السودان 747 896 149

   سورية 6,658 10,620 3,962
   الصومال 60 84 24

   العراق 6,910 19,714 12,804
   ُعمان 2,044 3,733 1,689

   فلسطين 500 1,427 927
   قطر 2,048 3,081 1,033
   الكويت 8,098 13,463 5,365
   لبنان 2,225 3,245 1,020
   ليبيا 3,814 8,028 4,214

   مصر 14,500 24,612 10,112
 المغرب    3,707 7,036 3,329

   موريتانيا 105 162 57
   اليمن 808 2,545 1,737

   المجموع 95,861 179,309 83,448

 . أخرىة ومصادر وطنية وإقليمي2000االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر

 
 تطوير قطاع الكهرباء

 

درات ال                ر ق ة تحديث وتطوي بلغ تكلف توقع أن ت توزيع في الدول العربية خالل الفترة         من الم نقل وال يد وال  2005-2000 تول

ي    بلغ من موازناتها العامة، وجزء آخر من                            40حوال ذا الم ير جزء من ه ية بتوف وم الحكومات العرب يار دوالر، وأن تق  مل

ناء و   اع الخاص لب ام القط ال أم تح المج ى ف تاب، باإلضافة إل رباء لالآت هم شرآات الكه غيل حصيلة طرح أس ك وتش تمل

توزيع  بكات ال ك وإدارة ش يد، وتمل ات التول اع     .محط ي قط ية ف تطورات التال بلة ال رة المق وام العش هد األع تظر أن تش وين

 :الكهرباء

زايد مساهمة القطاع الخاص في قطاعي التوليد والتوزيع     - حيث يتوقع أن يقوم القطاع الخاص ببناء معظم محطات   :ت

ارا        دة في اإلم يد الجدي ت وقطر وتونس والمغرب، وأن يقوم القطاع الخاص ببناء نسبة آبيرة من محطات التوليد         التول

 .آما يتوقع أن يتم خصخصة قطاع التوزيع بالكامل في آل من المغرب ولبنان .الجديدة في مصر واألردن والسعودية

يد من الدورة البسيطة إلى الدورة المرآبة                 - ير من محطات التول ل عدد آب  ألن آفاءة محطات التوليد التي نظرًا  :تحوي

في المائة في حالة المحطات التي تعمل        40-30 في المائة مقارنة بحوالي    60-55 تستخدم الدورة المرآبة تبلغ حوالي    
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ى الدورة البسيطة، فمن المتوقع أن يتم تحويل عدد آبير من المحطات الغازية في الدول العربية إلى محطات تعمل        عل

 .بة، وذلك عن طريق إضافة مبادالت حرارية ووحدات توليد بخاريةعلى الدورة المرآ

 

من المتوقع أن تشهد األعوام العشرة المقبلة زيادة آبيرة في استغالل شبكات الربط        :االستغالل األفضل لشبكة الربط      -

دول في تشغيل الشبكات وال                     ذه ال زيادة خبرة ه يجة ل ك نت ية، وذل دول العرب ن ال تم إنشاؤها بي ي ي آتساب الثقة بين الت

تلفة بكات     .األطراف المخ غيل الش ى تش ثل عل راف األم يقي لإلش م تنس ز تحك اء مرآ ك إنش تم آذل توقع أن ي ن الم وم

 .المرتبطة، ولتنظيم عمليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية بين الدول المرتبطة

 

ية      - تحكم الوطن ر مراآز ال بكا         :تطوي يد وفي ش درات التول يجة للتوسع في ق ت النقل، ومن أجل حسن السيطرة على نت

تجابة       ية لتتمكن من االس تحكم الوطن تطوير مراآز ال ية ب دول العرب وم عدد من ال توقع أن يق ية، ي نظومة الكهربائ الم

ى الشبكة                    ة مشاآل عل ة أي ثل للشبكات، ولمجابه بات التشغيل األم  ةفباإلضافة إلى قيام مصر وسوري     .السريعة لمتطل

ت     يا واألردن ب تحكم الوطنية فيها      وليب  هناك خطط لتطوير وتحديث مراآز التحكم الوطنية في البحرين       ،طوير مراآز ال

ر والمغرب    تحويل في                       .والجزائ يد وال تحكم ومحطات التول ن مراآز ال ل المعلومات بي درات نق يم ق يتم أيضًا تدع وس

ياف ضوئية إلى خطوط النقل ال                     ابالت أل ية عن طريق إضافة آ دول العرب قائمة أو التي سيجري إنشاؤها في     معظم ال

 .المستقبل

 
 قطاع االتصاالت

 
ًا في خدمات  االتصاالت في الدول العربية حيث تم خالل هذه الفترة إضافة                 شهد    نًا ملموس د التسعينات تحس  مليون 12عق

.  ألف هاتف عام   115 و  مليون خط هاتف نقال    4 في المائة، وإضافة     9.3خط هاتفي ثابت أي بمتوسط زيادة سنوية مقداره          

ترة                تة خالل الف ية للهواتف الثاب ثافة الهاتف ها  وتضاعف متوسط الك  خط لكل 7.1 مواطن إلى  100 خط لكل   3.5 من     نفس

ير من الدول العربية باستكمال تحويل شبكاتها إلى النظم الرقمية             100 ام عدد آب وعلى الرغم من هذه الجهود  . مواطن، وق

على قائمة االنتظار، ومازالت االستثمارات في قطاع االتصاالت في الدول العربية قليلة             مليون طلب    7  نحو زال هناك  فما

ية المعدالت العالم ة ب بيل     .مقارن ي س وات ف دة خط نان ع رب ومصر ولب ثل األردن والمغ ية م دة دول عرب د خطت ع وق

من  شرآة االتصاالت لشريك      في المائة من حصة الحكومة في      40خصخصة شبكات الهاتف الثابت، إذ قامت األردن ببيع         

 في المائة من 40-20 قيام مصر والمغرب ولبنان بطرح ما بين       2001-2000، ومن المتوقع خالل الفترة      القطاع الخاص   

 .لمؤسسات القطاع الخاصأسهم شرآات االتصاالت الحكومية للبيع 

ية                 و دات الطرف نقل والمع تكون قطاع االتصاالت من المقاسم وشبكات ال لمقاسم آل من المقاسم المحلية ومقاسم       تشمل ا   .ي

نقل      ية، وتشمل شبكات ال بور والمقاسم الدول ابالت الع ة الك ابالت  المحوري يكروية والمحطات   والك بحرية والخطوط الم  ال

اتف الثابت والنقال وأجهزة الفاآس والتلكس                . األرضية  زة اله ية فتشمل أجه دات الطرف ا المع ويوفر هذا القطاع سهولة    . أم

 .   ال وتبادل المعلومات وإنجاز المعامالت، وهو بذلك يسهم في تحسين الكفاءة اإلنتاجية ويقلل من تكاليف االنتقالاالتص
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 الشبكة الثابتة
 

ع عدد المشترآين في الشبكات الثابتة في الدول العربية من حوالي               7.8 إلى حوالي 1980 مليون مشترك في عام  2.8ارتف

ام          يون مشترك في ع ي        ،1990مل ى حوال م إل يون مشترك في عام          19.4 ث  ، أي بنسبة زيادة سنوية تبلغ حوالي      1999 مل

ي                10.8 نات وحوال د الثماني ة خالل عق ا شكل عبئًا ماليًا وإداريًا          10.6في المائ د التسعينات، وهو م ة خالل عق  في المائ

ية في توفير الخدمات الهاتفية المطلوبة              ى الحكومات العرب يرًا عل ز جزء آبير من الزيادة في الخطوط خالل عقد وترآ. آب

ية هي مصر والسعودية وسوري          ع دول عرب  مليون 3.6 والمغرب حيث قامت مصر بإضافة حوالي     ةالتسعينات في أرب

رب وسـوري            نما قامت السعـودية والمغـ وبذلك يكون   . مليون خط على التوالي    1.1 و 1.2 و 1.7 بإضـافة حـوالي     ةخط، بي

ام       عدد الخطوط في ا        وزاد خالل نفس    1990، قد زاد بمقدار أربعة أضعاف عما آان عليه في عام            1999لمغرب، في ع

ترة في آل من مصر وسوري            ارات والجزائر والسعودية                     ةالف نما زاد في آل من األردن واإلم ة أضعاف، بي دار ثالث  بمق

 ).5/7الملحق (، وعمان ولبنان بمقدار الضعف

 

ع متوسط الكثافة اله        د ارتف  3.5 إلى حوالي 1980 مواطن في عام 100 خط لكل 1.7اتفية في الدول العربية من حوالي   وق

ام      ي        1990في ع ى حوال م إل ام     7.1 ث ية في اإلمارات       .1999 في ع ثافة هاتف ى آ   والكويتوالبحرينوقطر وتحققت أعل

ي   ( ي    24و 25 و 27  و  33حوال ى التوال يا           أ، و )عل ية في الصومال وموريتان ثافة هاتف ل آ م تتعدى خط         ق  والسودان حيث ل

 ).5/8الملحق  (، مواطن100واحد لكل 

 

ومن جانب آخر قام عدد آبير من الدول العربية بتحديث شبكات الهاتف عن طريق تحويلها من النظام التماثلي إلى النظام             

نظا                        .الرقمي  ا تعمل بال يع خطوطه ي آانت جم ي وقطر الت ن وجيبوت ارات والبحري ى اإلم م الرقمي منذ عام     فباإلضافة إل

د قامت آل من تونس وعُ           1990 امل الخطوط إلى النظام الرقمي                  ، فق تحويل آ يا واليمن ب نان والمغرب وموريتان ان ولب م

ذا المجال إذ قام                      يرة في ه دول األخرى خطوات آب ترة التسعينات، وخطت باقي ال ،  نفسها، خالل الفترة السودانخالل ف

ى إج           ية إل رفع نسبة الخطوط الرقم  وقامت األردن  في المائة،91 في المائة إلى حوالي   15مالي عدد الخطوط من حوالي      ب

ذه النسبة من حوالي          رفع ه  في 62 في المائة إلى  25من  ها   وقامت الجزائر برفع    في المائة،  95 في المائة إلى حوالي      62ب

ة    رفع  ةوريوس المائ  30 من  آذلك برفع هذه النسبةامت مصرقآما .  في المائة92 في المائة إلى حوالي 32 من حوالي    ها ب

 .)5/9الملحق  (، في المائة88في المائة إلى 
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زيادة الكبيرة في عدد الخطوط فإن عدد الطلبات الموجودة على قائمة االنتظار ارتفع بنسبة حوالي                        رغم من ال ى ال  50وعل

ترة التسعينات، إذ يقدر أنها بلغت حوالي       ة خالل ف  6.7، وإنها ارتفعت إلى حوالي 1990ي عام  مليون خط ف4.6في المائ

ام          يون خط في ع ر إذ بلغت في سوري                  .1999مل بات في سورية والسعودية ومصر والجزائ ك الطل  ةوترآزت أغلب تل

ي  ي   2.8حوال عودية ومصر حوال ن الس ل م ي آ ب، وف يون طل ي  900 مل ت حوال ب وبلغ ف طل ي  640 أل ب ف ف طل  أل

ر،    ك ت   ).5/10الملحق   (الجزائ ية الطلب على الهاتف الثابت، والتي تحدد بنسبة المشترآين إلى مجموع                وبذل كون نسبة تلب

بات على قائمة االنتظار، قد انخفضت من حوالي                  60 إلى حوالي    1980 في المائة في عام      95عدد المشترآين وعدد الطل

ام          ة في ع م عادت      1990في المائ ى ، ث يًا لتصل إلى حوالي   إل اع تدريج  ثم إلى حوالي 1997لمائة في عام  في ا65 االرتف

 ).6شكل رقم ال(، 1999 في المائة في عام 72

 

 
 الهواتف النقالة

 

م إضافة حوالي                            ية حيث ت دول العرب نقال في ال اتف ال د التسعينات سرعة انتشار اله ويرجع التقبل   . مليون خط  4شهد عق

ة، رغم ارتفاع سعرها بالنسبة للهواتف الثابتة            ذه الخدم ، إلى صعوبة الحصول على هاتف ثابت في بعض الدول       السريع له

نان والسعودية، و        ثل مصر ولب رها الهاتف النقال، إضافة إلى بعض العادات االجتماعية في الدول     إم ي يوف رونة الت ى الم ل

ية ي    . العرب نقال ف اتف ال تراآات اله ب اش زت أغل د ترآ عودية مصروق ارات  والس در واإلم ت إذ يق نان والكوي دد  عولب

ي             ا ارات بحوال  ألف مشترك على التوالي، وعدد المشترآين في   832 و 837 و 850لمشترآين في مصر والسعودية واإلم

والجدير بالذآر أن متوسط    ). 7 والشكل رقم    5/11الملحق  (ألف مشترك على التوالي،      280و 598 بحوالي   لبنان والكويت 

شهر في الدول العربية،    / دقيقة 600شهر، مقابل حوالي    / دقيقة 150 للهاتف النقال هو     الدول الغربية االستعمال الشهري في    

 .وهو معدل مرتفع للغاية، ويدل على إسراف في استخدام هذه الخدمة

 شكل رقم (6): عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت وعدد الطلبات 
على قائمة اإلنتظار ونسبة تلبية الطلب
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 شكل رقم (7) : تطور عدد الهواتف النقالة في الدول العربية 
خالل الفترة 1990 - 1999
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 الخدمات الهاتفية األخرى
 

الم بدرجة ملح                          تلكس في الع زة ال د انخفض استخدام أجه ية الحاسوب فق تطور السريع لتقن ى سبيل المثال    مع ال وظة، فعل

ام                            تحدة في ع ة الم تحدة والمملك ات الم تلكس في الوالي ى حوالي     1998انخفض عدد المشترآين في خدمات ال  في  20 إل

ة من عدد المشترآين في عام          وقد آانت الدول العربية بطيئة في استبدال خدمات التلكس بخدمات أخرى أآثر    .1990المائ

 إلى  1990 ألف في عام     60ية انخفاضًا طفيفًا في عدد المشترآين في هذه الخدمة من حوالي            تقنية حيث شهدت الدول العرب    

ي    ام        38حوال وتمكنت آل من اإلمارات والبحرين وتونس وجيبوتي والسودان والكويت والمغرب من           .1998 ألف في ع

ام                     ل من نصف عدد المشترآين في ع ى أق تلكس إل يل عدد مشترآي ال يض فقد ارتفع عدد مشترآي وعلى النق .1990تقل

ترة،            يا، خالل نفس الف تلكس في ليب ى      2400من    ال تًا في سوري           5300 مشترك إل م ثاب  ي عند حوال  ة مشترك، وبقي عدده

 .)8شكل رقم الو 5/12(الملحق ،  مشترك3400
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 شكل رقم (8) : تطور عدد الهواتف العامة وعدد المشتركين في خدمات التلكس 
1998  - 1980 خالل الفترة 
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ترة التسعينات                      د أولت مؤسسات االتصاالت خالل ف ى صعيد آخر فق اهتمامًا متزايدًا بنشر استخدام الهواتف العامة،      وعل

تلكون خطوط                ن ال يم ن الذي ية للمواطني ير خدمات هاتف ك لتوف ية الهواتف العامة مقارنة     ًاوذل اع ربح ية، وأيضًا الرتف  هاتف

الهواتف    ية ب دول العربية، خالل الفترة           .  المنزل ة في ال ع عدد الهواتف العام د ارتف ك فق  27والي  من ح1998-1990ولذل

شكل رقم ال و5/13(الملحق  في المائة،  23  ألف هاتف، أي بنسبة زيادة سنوية مقدارها حوالي        142ألف هاتف إلى حوالي      

8(. 

 
 االستثمار في قطاع االتصاالت

 

تثمارات السنوية للدول العربية في قطاع االتصاالت من حوالي                   يمة اإلس ي ق ع إجمال  1990 مليار دوالر في عام      1.5ارتف

ي إ ى حوال ام 2.5ل ي ع يار دوالر ف ا1998 مل نوية مقداره ادة س بة زي ة 6.6 ، أي بنس ي المائ دد  .ف ي ع زيادة ف يجة لل ونت

 دوالر لكل شخص 10.7، حيث بلغ في المائة سنوياً  5.2 السكان، فإن متوسط االستثمارات لكل شخص لم يرتفع إال بنسبة          

ام      ي      1998في ع ة بحوال ويتفاوت مستوى االستثمار في قطاع االتصاالت  .1991 عام  دوالر لكل شخص في   7.5 مقارن

من دولة إلى أخرى حيث تأتي آل من البحرين واإلمارات في المرتبة األولى من حيث متوسط االستثمار السنوي الذي بلغ         

ترة        يهما، خالل الف ي    1998-1990ف ول مثل  دوالر لكل مواطن في د10 دوالر لكل مواطن، بينما لم يتجاوز     100، حوال

أن متوسط االستثمار السنوي في قطاع االتصاالت يبلغ حوالي                      ًا ب ر واألردن والمغرب، علم  دوالر  90السعودية والجزائ

 ).5/14الملحق (لكل مواطن في الدول الصناعية، 
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 أهم مشاآل قطاع االتصاالت
 

 :ما يلي  من عدد من المشاآل، أهمهاالدول العربيةيعاني قطاع االتصاالت في 

ية احتياجات المواطنين          - ى تلب درة عل على الرغم من حجم االستثمارات التي وجهت لتطوير قطاع االتصاالت        : عدم الق

 . مليون طلب على قائمة االنتظار7فما زال هناك نحو 

 

دة لالتصاالت      - يات الجدي ير من مؤسسات االتصاالت في الدول العربية على إيرادات االتصاال              : التقن تمد عدد آب ت يع

ي          نقد األجنب ى ال ية للحصول عل من المتوقع أن   " آولباك"ولكن مع انتشار استخدام شبكة اإلنترنت وخدمات الـ           . الدول

رادات هذه الخدمات بصورة آبيرة في األعوام المقبلة، وهو ما سيشكل عبئًا على الحكومات العربية لتوفير     نخفض إي ت

 .ديثة لمواآبة التطور السريع والمستمر في هذا القطاعالعمالت األجنبية القتناء معدات االتصاالت الح

 

رادات      - دول العربية والعالم الغربي نابعة من                : احتماالت انخفاض اإلي ن ال ية بي ية الدول يجة ألن أغلب الحرآة الهاتف نت

يرة نظير م                     بالغ آب ية تتقاضى م إن مؤسسات االتصاالت العرب ية، ف دول العرب ية في ال ي ومنته الم الغرب رور هذه الع

بكاتها ات عبر ش بية . المكالم نظم المحاس تعديل ال وده ل يد جه ية بتوح ير من شرآات االتصاالت العالم دد آب وم ع ويق

 .السائدة لتسوية حسابات هذه االتصاالت بحيث يتم تقليل الرسوم التي تتقاضاها المؤسسات العربية

 

ية            - زائدة في مؤسسات االتصاالت العرب ة ال سط عدد العاملين في مؤسسات االتصاالت العربية حوالي        يبلغ متو : العمال

 عمال لكل ألف خط في      8 عامل لكل ألف خط، ويتفاوت هذا المتوسط من دولة ألخرى حيث يصل إلى حوالي                    11.3

ارات وتونس والسعودية ولبنان، ويرتفع إلى         وهذه المعدالت  .  في جيبوتي  55 في موريتانيا و   31 في الكويت و   20اإلم

رتفعة م   ي     م ة بحوال  عامل لكل ألف خط في 5.4 عامل لكل ألف خط في الواليات المتحدة األمريكية وحوالي           5.7قارن

 . عامل لكل ألف خط في سنغافورة4.9السويد و 

  

ية                - دول العرب ية في بعض ال ة الهاتف ي مستوى الخدم ًا إلحصائيات االتحاد الدولي لالتصاالت فقد بلغ متوسط          : تدن وفق

 98 في الجزائر و50 في تونس و60 عطل، وحوالي    58 هاتف، حوالي    100لسنوية في األردن، لكل      عدد األعطال ا    

ي و     ي          138في جيبوت ة بحوال يا، مقارن ي         13 في موريتان ية وحوال تحدة األمريك ات الم .  في السويد8 عطل في الوالي

 .عض الدول، وضعف الصيانةويرجع تدني مستوى الخدمة، إلى زيادة التحميل على المقاسم، وقدم الشبكات في ب
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 تطوير قطاع االتصاالت

 

ترة                          ي ية خالل الف دول العرب ر شبكات االتصاالت في ال ة تحديث وتطوي بلغ تكلف در أن ت ي   2003-2000ق  مليار 15 حوال

ي  . دوالر تثمار حوال ية باس رآات االتصاالت الوطن تقوم ش يص،  9س غيل والتراخ رادات التش ن صافي إي يار دوالر م  مل

بلغ ي الم ير باق وم القطاع الخاص بتوف توقع أن يق ثل مصر والمغرب   .وي دول، م ن ال دد م يقوم ع بالغ س ذه الم ير ه ولتوف

ية، آما ستقوم الحكومات                 ية والعالم ال المحل ية في أسواق الم نان، بطرح جزء من أسهم شرآات االتصاالت الحكوم ولب

دد من شرآات القطاع       ية بإعطاء تراخيص إضافية لع ن       العرب ي وآبائ نداء اآلل نقال وال اتف ال تقديم خدمات اله  الخاص ل

 .االتصاالت
 

وسيشهد العقد القادم تحوًال آبيرًا في حجم حرآة االتصاالت وطريقة تنظيم الشبكة، إذ أدى ازدهار التقنية الرقمية وانتشار                   

ى زيادة هائلة في الطلب على خطوط االتصاالت القادرة                 على نقل المعلومات الرقمية، وبالتالي استخدام شبكة اإلنترنت إل

دة       يكروية جدي ية بشبكات م بحرية النحاس بالت ال ية والكي يكروية التماثل ربط الم بكات ال ير من ش تبدال الكث ى اس الحاجة إل

ياف ضوئية      بالت أل ثة يمكن شراء حصة من حجم الحرآة الهاتفية في آيبل اتصال                      . وآي يات الحدي ه باستخدام التقن ا أن آم

نوات المتاحة في نقل الحرآة الهاتفية إلى أي من الدول العربية، أو غير العربية، التي يمر بها الكيبل        عالمي  .  واستخدام الق

ية من              بالت العالم ذه الكي بلغ سعات ه  ألف قناة هاتفية، وهي قادرة على نقل معلومات بسرعات من 600 ألف إلى 250وت

ية إلى    / جيجابت  2.5 ناك اآلن عدة مشاريع عالمية لالتصاالت الدولية اآتمل تنفيذ بعضها وسوف     وه. ثانية/ جيجابت 10ثان

تقبل القريب            يذ الباقي في المس بدأ تنف ذه المشاريع الكيبالت البحرية فالج، سيموية      .ي ، أفريكا وان، وأآسوجين، 3تشمل ه

ا    ى أوروب يا إل نوب شرق آس ن ج رية م ياف ضوئية بح بالت أل د آي ي م ثل ف ي تتم الج (والت يمويهف ارة ) 3وس وحول الق

 ).أوآسجين(ولربط آسيا وأفريقيا والواليات المتحدة ) أفريكا وان(األفريقية 

 

ام                    ة في ع ذي دخل الخدم الج، ال بحري ف بل ال تكون الكي ياف ضوئية بطول حوالي           1998ي بل أل يبدأ .  ألف آم  27، من آي

بحر                    بحر األبيض المتوسط وال ترا ويمر عبر ال بل من إنجل وتبلغ .  األحمر والمحيط الهندي، وينتهي في اليابان      مسار الكي

ي  ته حوال عته 2تكلف بلغ س يار دوالر، وت ية600 مل رة هاتف ف دائ ثل مصر واألردن  .  أل ية م دة دول عرب ترآت ع د اش وق

بل          ذا الكي ارات في ه بل سيمويه       . والسعودية واإلم ا الكي يا، ويسلك مس          3أم بدأ من ألمان الج، في بل ف نافس للكي ارًا ، وهو م

بل فالج، وينتهي في سنغافورة        ابها للكي  ألف قناة هاتفية، وتبلغ     250 ألف آم، وتبلغ سعته      37ويبلغ طول الخط حوالي     . مش

ي  ته حوال يار دوالر1.3تكلف ام  .  مل ي منتصف ع ة ف د دخل الخدم ية هي مصر  1999وق دة دول عرب يه ع ترآت ف  واش

 .وجيبوتي والمغرب

 

بل أآسوجين أضخم م       ثل الكي  ألف آم، ويربط بين أآثر من     300 ضوئية في العالم، إذ يبلغ طوله حوالي         آابالتشروع  ويم

نها قطر والسعودية وعُ         100 ة، م  ولبنان ومصر   ةمان والكويت وجيبوتي واإلمارات واليمن والجزائر وتونس وسوري        دول

يا رب وليب ن   . والمغ ثر م روع أآ ذا المش ة ه بلغ تكلف بلغ س 14وت وف ت يار دوالر، وس ف   مل ن أل ثر م رعته القصوى أآ
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ة في نهاية عام              /جيجابت  توقع أن يدخل الخدم ية، ومن الم أما المشروع الرابع أفريكا وان فهو عبارة عن آيبل . 2003ثان

ياف    ي      ضوئية أل  مليار دوالر، ومن المتوقع    1.6 ألف آم، يلتف حول القارة األفريقية، وتبلغ تكلفته حوالي           32 بطول حوال

 .فة الدول العربية األفريقية باإلضافة إلى المملكة العربية السعوديةأن تشترك فيه آا
 
 



ملحق (1/5) : تطور القدرات المرآبة في الدول العربية 
( 1980 و1985 و1990 و1995- 1999)

(ميجا وات)

19801985199019951996199719981999

      95,861      91,077      89,514      83,050      79,717      73,845      52,060      29,160مجموع الدول العربية

      1,640      1,640      1,250      1,250      1,150      866      712      303        األ ر د  ن

      7,980      7,980      7,634      7,634      6,494      4,704      2,820      2,236        اإلمــــارات

      1,207      1,219      1,286      1,138      990      944      988      533        البحريـــــن

      2,374      2,305      1,963      1,727      1,747      1,405      1,373      876        تونــــــــس

      5,782      5,535      5,547      5,546      5,515      4,686      2,873      1,801        الجزائــــــر

      85      85      74      64      64      38      38      33        جيبوتـــــي

      24,569      22,458      21,660      18,805      17,484      20,214      15,711      7,033        الســـعودية

      747      747      745      744      744      582      462      334        الســـــودان

      6,658      6,028      6,058      4,666      4,666      2,999      2,027      1,727        ســــــورية

      60      60      60      60      60      60      60      30        الصـــومال 

      6,910      7,000      8,000      8,000      8,000      9,000      3,400      1,414        العـــــــراق

      2,044      1,795      1,795      1,719      1,661      1,307      845      375        ُعمـــــــــان

      500      500      500……………        فلسطــــين

      2,048      1,953      1,951      1,642      1,333      1,095      1,095      828        قطـــــــــــر

      8,098      7,498      6,898      6,898      6,898      7,283      5,086      2,578        الكويــــــت

      2,225      2,039      2,039      1,645      1,455      1,528      1,067      759        لبنــــــــــان

      3,814      4,339      4,234      4,234      4,204      3,552      3,532      1,950        ليبيـــــــــــا

      14,500      13,308      13,303      12,978      12,978      10,685      7,713      4,731        مصـــــــــر

      3,707      3,675      3,675      3,459      3,459      1,992      1,890      1,403        المغــــــرب

      105      105      105      105      105      105      114      55        موريتانــيــا

      808      808      737      737      710      800      254      162        اليمــــــــــن

2000 ومصادر وطنية وإقليمية أخرى المصدر : اإلستبيان اإلحصائي للتقرير اإلقتصادي العربي الموحد لعام



ملحق (2/5) : تطور قدرات التوليد المائي والحراري في بعض الدول العربية
( 1990 و 1999 )

(ميجا وات)

قدرة التوليد المائي 
القدرة المرآبة
في عام 1990

القدرة المرآبة
القدرة المضافةفي عام 1999

القدرة المرآبة
في عام 1990

القدرة المرآبة 
القدرة المضافةفي عام 1999

      10,699      29,150      18,451      1,253      6,097      4,844المجـــموع

      973      2,313      1,340  -4      61      65        تونــــــــس

      1,108      5,508      4,400  -11      275      286        الجزائــــــر

      3,052      5,153      2,101      607      1,505      898        ســــــورية

      697      1,949      1,252      0      276      276        لبنــــــــــان

      3,725      11,695      7,970      90      2,805      2,715        مصـــــــــر

      1,144      2,532      1,388      571      1,175      604        المغــــــرب

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .

قدرة التوليد الحراري 
الدولة



ملحق (3/5) : توزيع قدرة التوليد حسب نوع وحدات التوليد
(1999)

(ميجا وات)

إجمالي حراريديزلدورة مرآبةغازيبخاري 

     95,861     86,830     2,505     5,155     37,401     41,769     9,031مجموع الدول العربية

     1,640     1,633     85     0     462     1,086     7        األ ر د  ن
     7,980     7,980     304     292     4,403     2,981     0        اإلمــــارات
     1,207     1,207     0     0     1,107     100     0        البحريـــــن
     2,374     2,313     0     364     804     1,145     61        تونــــــــس
     5,782     5,508     173     0     2,595     2,740     275        الجزائــــــر
     85     85     85     0     0     0     0        جيبوتـــــي
     24,569     24,569     743     714     17,540     5,572     0        الســـعودية
     747     439     70     0     84     286     308        الســـــودان
     6,658     5,153     24     600     1,530     2,999     1,505        ســــــورية

     60     60     60     0     0     0     0        الصـــومال 
     6,910     4,290     0     0     960     3,330     2,620        العـــــــراق
     2,044     2,044     383     0     1,525     136     0        ُعمـــــــــان
     500     500     0     0     500     0     0       فلسطـــــــين
     2,048     2,048     10     0     1,978     60     0        قطـــــــــــر
     8,098     8,098     0     0     244     7,854     0        الكويــــــت
     2,225     1,949     0     580     306     1,063     276        لبنــــــــــان
     3,814     3,814     35     0     2,017     1,762     0        ليبيـــــــــــا
     14,500     11,695     0     2,605     715     8,375     2,805        مصـــــــــر
     3,707     2,532     56     0     631     1,845     1,175        المغــــــرب
     105     105     105     0     0     0     0        موريتانــيــا
     808     808     373     0     0     435     0        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .

توليد حراري
إجمالي قدرة  توليد مائيالدول

التوليد



ملحق (4/5) : تطور الحمل األقصى خالل الفترة    
( 1980 و1985 و1990 و1995- 1999)

(ميجا وات)

19801985199019951996199719981999

      73,790      70,313      65,465      62,971      59,591      49,256      34,322      19,254مجموع الدول العربية

      1,137      1,060      1,003      934      894      588      475      196        األ ر د  ن

      6,536      6,166      5,592      5,183      3,863      3,456      2,557      1,441        اإلمــــارات

      1,217      1,159      1,044      1,050      952      752      588      375        البحريـــــن

      1,500      1,400      1,300      1,145      1,120      864      665      485        تونــــــــس

      4,489      4,313      3,940      3,791      3,483      2,742      1,845      1,088        الجزائــــــر

      53      52      51      50      50      52      43      24        جيبوتـــــي

      20,099      19,326      17,995      18,009      17,725      12,173      9,424      3,986        الســـعودية

      380      360      375      372      333      250      210      188        الســـــودان

      3,902      3,580      3,271      2,919      2,813      1,928      1,350      770        ســــــورية

      55      54      54      53      52      51      43      20        الصـــومال 

      6,500      6,500      6,500      7,000      7,000      8,100      3,930      2,225        العـــــــراق

      1,982      1,857      1,693      1,614      1,527      1,065      583      134        ُعمـــــــــان

      530      482      408……………        فلسطــــين

      1,843      1,675      1,475      1,374      1,244      987      804      534        قطـــــــــــر

      6,061      5,800      5,360      5,200      4,730      4,500      3,180      2,100        الكويــــــت

      1,586      1,510      1,450      1,410      1,300      1,111      720      535        لبنــــــــــان

      2,502      2,360      2,140      1,977      1,976      1,608      1,283      847        ليبيـــــــــــا

      10,441      9,850      9,235      8,491      8,149      6,980      5,361      3,306        مصـــــــــر

      2,465      2,325      2,123      1,974      1,974      1,658      1,016      860        المغــــــرب

      89      87      85      84      83      82      77      38        موريتانــيــا

      425      397      371      341      323      309      168      102        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .



ملحق (5/5 ) : تطور الطاقة الكهربائية المستهلكة في الدول العربية
( 1980 و1985 و1990 و1995- 1999)

(ميجا وات)

19801985199019951996199719981999

      358,077      340,282      309,167      293,469      279,238      213,200      157,441      86,680مجموع الدول العربية

      5,946      5,634      5,281      5,030      4,778      3,089      2,151      1,495        األ ر د  ن

      25,301      24,937      20,512      18,071      17,228      13,377      9,293      4,809        اإلمــــارات

      5,956      5,317      4,780      4,696      4,612      3,216      2,392      1,327        البحريـــــن

      7,618      7,016      6,562      6,124      5,943      4,336      3,113      2,071        تونــــــــس

      19,614      18,165      16,560      16,211      15,699      13,013      9,410      5,393        الجزائــــــر

      150      155      161      165      176      164      164      117        جيبوتـــــي

      100,932      97,050      92,228      89,059      85,889      58,972      41,904      17,437        الســـعودية

      1,438      1,338      1,451      1,442      1,343      1,241      990      608        الســـــودان

      22,096      19,729      14,347      13,696      13,044      7,592      5,815      2,794        ســــــورية

      240      238      236      234      232      230      221      75        الصـــومال 

      31,563      30,945      30,339      30,041      29,743      29,160      20,994      10,632        العـــــــراق

      6,441      6,242      5,623      5,302      5,087      4,253      2,541      787        ُعمـــــــــان

      2,308      2,092      1,577      1,000…………        فلسطــــين

      8,428      7,593      6,457      5,405      4,877      4,350      3,949      2,416        قطـــــــــــر

      26,577      25,753      22,860      21,735      20,266      15,519      13,159      7,965        الكويــــــت

      8,630      7,917      7,325      6,220      5,115      2,004      3,788      2,819        لبنــــــــــان

      9,837      9,351      7,784      7,621      7,457      6,235      5,114      3,060        ليبيـــــــــــا

      60,532      57,106      52,779      49,583      46,386      37,429      26,175      18,305        مصـــــــــر

      12,201      11,510      10,238      9,855      9,472      7,343      5,305      3,955        المغــــــرب

      350      340      333      320      302      219      150      102        موريتانــيــا

      1,919      1,854      1,734      1,662      1,589      1,458      813      513        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .



ملحق (6/5) : آميات الوقود المستخدم في محطات التوليد الحرارية لبعض الدول العربية

(1998)

(ألف طن  مكافئ)
فحمزيت الوقود الثقيلزيت الوقود الخفيفالغاز الطبيعي

            0            1,368            238            203        األ ر د  ن

            0            102            6            1,984        تونــــــــس

            0            0            172            6,620        الجزائــــــر

            0            10,083            6,137            9,096        الســـعودية

            0            319            6            0        الســـــودان

            0            1,506            8            2,456        ســــــورية

            0            0            1,667            2,692        ُعمـــــــــان

            0            5,097            0            1,684        الكويــــــت

            1,442            635            0        لبنــــــــــان

            0            1,222            2,253            809        ليبيـــــــــــا

            0            4,102            18            7,127        مصـــــــــر

            1,801            675            9            0        المغــــــرب

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .



ملحق (7/5) : تطور عدد المشترآين في الشبكات الهاتفية الثابتة في الدول العربية
( 1980 و1985 و1990 و1995- 1999)

(ألف مشترك)

19801985199019951996199719981999

      19,356      17,085      15,060      13,458      12,315      7,773      5,380      2,804مجموع الدول العربية

      605      511      416      345      317      246      236      150        األ ر د  ن

      975      915      835      738      672      396      207      121        اإلمــــارات

      166      158      152      144      141      94      69      42        البحريـــــن

      840      752      654      585      522      303      189      112        تونــــــــس

      1,600      1,397      1,311      1,204      1,432      794      521      304        الجزائــــــر

      8      8      8      8      8      6      4      3        جيبوتـــــي

      2,950      2,878      2,285      2,004      1,719      1,234      1,003      407        الســـعودية

      216      163      112      79      75      62      58      45        الســـــودان

      1,600      1,463      1,313      1,176      959      496      440      239        ســــــورية

      19      19      19      18      18      17      16      14        الصـــومال 

      1,093      1,068      1,044      1,041      1,018      922      745      285        العـــــــراق

      220      214      202      191      161      107      41      15        ُعمـــــــــان

……………………        فلسطــــين

      160      151      142      134      123      92      70      31        قطـــــــــــر

      440      427      412      392      382      331      220      157        الكويــــــت

      680      620      562      461      330      300      250      200        لبنــــــــــان

      644      586      530      443      363      230      150      100        ليبيـــــــــــا

      5,200      3,972      3,453      3,025      2,716      1,602      893      392        مصـــــــــر

      1,650      1,515      1,375      1,251      1,158      403      240      167        المغــــــرب

      20      18      14      14      14      13      5      5        موريتانــيــا

      270      250      221      205      187      125      23      15        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .



ملحق (8/5) : تطور الكثافة الهاتفية في الدول العربية
(1980 و1985 و1990 و1999-1995)

(خط / 100 مواطن)

19801985199019951996199719981999

      7.09      6.41      5.78      5.29      4.96      3.54      2.82      1.71مجموع الدول العربية

      12.27      10.73      9.04      7.76      5.83      5.77      5.21      4.93        األ ر د  ن

      33.19      32.96      31.82      29.77      27.87      22.34      15.01      12.30        اإلمــــارات

      24.96      24.61      24.52      24.04      24.39      18.69      16.43      12.40        البحريـــــن

      8.88      8.06      7.10      6.44      5.83      3.74      2.60      1.80        تونــــــــس

      5.46      4.83      4.60      4.29      5.15      3.13      2.38      1.70        الجزائــــــر

      1.28      1.31      1.33      1.35      1.38      1.15      0.93      0.80        جيبوتـــــي

      14.55      14.57      11.87      10.68      9.40      8.30      8.65      4.30        الســـعودية

      0.60      0.50      0.36      0.32      0.25      0.24      0.27      0.20        الســـــودان

      9.93      9.38      8.70      8.04      6.78      4.09      4.29      2.70        ســــــورية

      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20        الصـــومال 

      4.90      4.90      4.90      5.00      5.00      5.10      4.78      4.30        العـــــــراق

      9.50      9.20      8.60      8.60      7.90      6.40      3.30      1.30        ُعمـــــــــان

……………………        فلسطــــين

      26.70      26.00      24.90      23.90      22.30      19.00      23.20      10.20        قطـــــــــــر

      23.80      23.60      23.12      22.40      22.60      15.50      12.96      11.50        الكويــــــت

      19.28      18.23      17.08      14.57      10.85      11.76      9.36      7.50        لبنــــــــــان

      12.15      11.33      10.51      9.00      7.56      5.44      4.02      3.10        ليبيـــــــــــا

      8.39      6.54      5.81      5.19      4.76      3.12      1.98      0.90        مصـــــــــر

      5.62      5.26      4.87      4.52      4.27      1.65      1.10      0.80        المغــــــرب

      0.78      0.72      0.58      0.60      0.61      0.66      0.28      0.20        موريتانــيــا

      1.53      1.46      1.34      1.29      1.22      0.97      0.20      0.10        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .



ملحق (9/5) : تطور نسبة الخطوط الهاتفية الرقمية مقارنة بإجمالي عدد الخطوط
( 1990 و1995 - 1999)

(نسب مئوية)

199019951996199719981999

      95      93      85      74      71      62        األ ر د  ن

      100      100      100      100      100      100        اإلمــــارات

      100      100      100      100      100      67        البحريـــــن

      100      100      94      86      81      66        تونــــــــس

      62      58      51      46      34      25        الجزائــــــر

      100      100      100      100      100      100        جيبوتـــــي

      70      64      56      55      54      50        الســـعودية

      91      90      89      50      25      15        الســـــودان

      92      87      82      77      71      32        ســــــورية

………………        الصـــومال 

………………        العـــــــراق

      100      100      100      99      99      90        ُعمـــــــــان

………………        فلسطــــين

      100      100      100      100      100      100        قطـــــــــــر

      95      94      93      92      85      75        الكويــــــت

      100      100      99      99      99      95        لبنــــــــــان

………………        ليبيـــــــــــا

      88      82      75      72      67      30        مصـــــــــر

      100      100      99      98      95      70        المغــــــرب

      100      100      99      99      99      88        موريتانــيــا

      100      100      100      96      93      60        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .



ملحق (10/5) : عدد المشترآين على قائمة االنتظار للهواتف الثابتة
(1980 و1985 و1990 و1995- 1999)

(ألف مشترك)

19801985199019951996199719981999

      6,731      7,303      8,115      7,734      7,328      4,643      2,399      1,147مجموع الدول العربية

      60      74      161      156      129      65      4      4        األ ر د  ن

      1      1      1      1      1      1      2      9        اإلمــــارات

      0      0      0      0      0      0      0      0        البحريـــــن

      80      81      78      82      129      123      100      51        تونــــــــس

      640      793      824      702      701      668      366      160        الجزائــــــر

      0      0      0      0      0      0      0      0        جيبوتـــــي

      900      927      1,409      1,118      1,262      133      75      50        الســـعودية

      350      340      320      310      300      26      22      16        الســـــودان

      2,800      2,904      2,947      2,945      2,292      1,529      1,001      544        ســــــورية

……………………        الصـــومال 

……………………        العـــــــراق

      3      3      4      3      3      6      2      5        ُعمـــــــــان

……………………        فلسطــــين

      350      350      350      400      450      354      401      5        قطـــــــــــر

      35      38      32      3      3      5      8      4        الكويــــــت

      120      140      180      200      210      110      70      50        لبنــــــــــان

      380      262      345      310      285      200      98      65        ليبيـــــــــــا

      900      1,275      1,340      1,367      1,386      1,174      70      70        مصـــــــــر

      15      18      29      48      93      193      146      86        المغــــــرب

      17      16      13      10      9      6      4      3        موريتانــيــا

      80      81      82      79      75      50      30      25        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .



ملحق (11/5) : تطور عدد الهواتف النقالة
(1990 و 1995- 1999)

(ألف مشترك)

199019951996199719981999

      4,217      2,733      1,661      951      506      90مجموع الدول العربية

      81      70      42      16      12      1        األ ر د  ن

      832      493      309      194      129      34        اإلمــــارات

      117      92      59      40      28      5        البحريـــــن

      40      39      8      5      3      1        تونــــــــس

      78      18      18      9      9      1        الجزائــــــر

      1      1…………        جيبوتـــــي

      837      612      316      175      16      15        الســـعودية

      13      9      4      2……        الســـــودان

………………        ســــــورية

………………        الصـــومال 

………………        العـــــــراق

      121      98      53      13      8      3        ُعمـــــــــان

………………        فلسطــــين

      85      66      43      29      18      4        قطـــــــــــر

      280      250      210      151      118      21        الكويــــــت

      598      500      425      200      120…        لبنــــــــــان

      31……………        ليبيـــــــــــا

      850      350      91      65      7      4        مصـــــــــر

      235      117      74      43      30      1        المغــــــرب

………………        موريتانــيــا

      18      18      9      9      8…        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .



ملحق (12/5) : تطور عدد المشترآين في خدمات التلكس
(1980 و1985 و1990 و1995- 1998)

(مشترك)

1980198519901995199619971998

      37,678      41,147      44,389      48,282      60,396      54,899      32,162مجموع الدول العربية

      1,317      1,354      1,740      1,828      2,262      2,500      2,000        األ ر د  ن

      2,657      2,997      3,305      3,675      5,647      450      400        اإلمــــارات

      580      657      756      895      1,531      2,051      1,354        البحريـــــن

      1,942      2,122      2,253      2,448      3,764      2,963      1,506        تونــــــــس

      9,104      10,096      9,583      10,169      10,776      6,745      3,193        الجزائــــــر

      66      85      94      105      210      175      106        جيبوتـــــي

      4,745      5,278      5,868      6,812      10,925      16,535      8,700        الســـعودية

      335      480      1,100      1,640      1,500      800      600        الســـــودان

      3,400      3,650      3,650      3,700      3,401      2,050      889        ســــــورية

…………………        الصـــومال 

…………………        العـــــــراق

      600      817      566      647      1,072      1,520      645        ُعمـــــــــان

…………………        فلسطــــين

      350      400      468      360      564      1,072      834        قطـــــــــــر

      396      418      448      485      1,000      3,566      2,410        الكويــــــت

…………………        لبنــــــــــان

      5,300      5,300      5,000      4,600      2,400      2,500      1,500        ليبيـــــــــــا

      3,458      3,555      4,569      4,800      6,465      5,297      4,000        مصـــــــــر

      3,311      3,812      4,849      5,913      8,657      6,444      3,875        المغــــــرب

      117      126      140      205      222      231      150        موريتانــيــا

…………………        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .



ملحق (13/5) : تطور عدد الهواتف العامة في الدول العربية
(1990 و 1995- 1998)

(هــاتف)

19901995199619971998

          141,848          119,117          89,028          75,277          27,249مجموع الدول العربية

          3,489          656          730          687          300        األ ر د  ن

          26,050          21,860          16,771          12,078          3,592        اإلمــــارات

          1,589          1,321          1,101          996          475        البحريـــــن

          13,692          10,739          8,875          6,820          3,473        تونــــــــس

          5,000          5,698          5,777          6,523          5,459        الجزائــــــر

          41          43          63          55          50        جيبوتـــــي

          42,500          34,400          16,800          15,600          6,500        الســـعودية

          2,850          2,100          1,530          1,300          500        الســـــودان

          3,200          2,500          2,700          3,200          2,300        ســــــورية

        الصـــومال 
        العـــــــراق
          3,639          3,736          3,638          3,491          506        ُعمـــــــــان

        فلسطــــين
          739          693          661          586          40        قطـــــــــــر

          574          559          562          546          240        الكويــــــت

          450          400          350          300          100        لبنــــــــــان

        ليبيـــــــــــا
          5,400          5,200          5,046          4,734          2,208        مصـــــــــر

          31,617          28,515          23,876          17,966          1,369        المغــــــرب

          758          457          328          195          107        موريتانــيــا

          260          240          220          200          30        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .



ملحق (14/5) : تطور االستثمارات في قطاع االتصاالت
(1999-1989)

(مليون دوالر)

1989199019911992199319941995199619971998

      2,513      1,994      2,119      1,513      1,597      1,425      1,534      1,245      1,463      2,051مجموع الدول العربية

      147      96      49      13      14      6      2      3      2      2        األ ر د  ن
      565      349      238      162      144      83      145      132      141      165        اإلمــــارات
      72      54      61      48      48      57      43      40      55      54        البحريـــــن
      156      139      199      134      122      129      127      62      46      42        تونــــــــس
      146      99      128      77      109      148      173      127      217      160        الجزائــــــر
      2      2      2      4      4      6      8      9      10      8        جيبوتـــــي
      93      107      107      100      147      119      142      87      140      107        الســـعودية
      56      61      22      0      8      0      21      74      164      317        الســـــودان
      406      366      318      120      143      19      25      14      11      7        ســــــورية
…………………………        الصـــومال
…………………………        العـــــــراق
      79      59      79      43      16      105      35      54      21      37        ُعمـــــــــان
…………………………        فلسطــــين
      19      22      22      22      37      42      25      21      18      15        قطـــــــــــر
      193      42      253      46      112      131      161      71      34      224        الكويــــــت
      112      97      83      68      54      40      29      30      40      56        لبنــــــــــان
…………………………        ليبيـــــــــــا
      319      339      324      310      300      278      295      144      300      628        مصـــــــــر
      132      143      198      312      269      194      258      349      246      211        المغــــــرب
      3      7      17      12      9      3      1      2      4      3        موريتانــيــا
      13      13      18      41      61      65      44      25      15      13        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/5) .
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