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تقديم

اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية 
وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء

أدى النمو االقتصادي المتصاعد في الدول اآلسيوية النامية، وخاصة في الصين 
والهند، إلى تزايد الطلب على الطاقة فيها بصورة ملموسة األمر الذي انعكس بصورة 
مباشرة على أسواق الطاقة العالمية. تسعى الدراسة من خالل محاورها الخمسة إلى 
تقديم صورة عامة عن التطورات االقتصادية الحالية والمستقبلية لدول المنطقة التي 
أصبحت أحد الدوافع األساسية للنمو في االقتصاد العالمي. وانطالقا من تلك االتجاهات، 
وتهدف الدراسة إلى التعرف على إنتاج النفط واستهالكه في الدول اآلسيوية باإلضافة 
إلى استهالك مصادر الطاقة األخرى وإمكانيات التكرير في هذه الدول.  كما تحرص 
الدراسة على تقديم صورة شاملة على الواردات النفطية للدول اآلسيوية النامية بحسب 
الدول المصدرة، ومن ضمنها الدول األعضاء في أوابك، وبحسب الجهات والمناطق 
اإلقليمية، ومنها منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وتستعرض الدراسة توقعات 
الطلب على النفط والطاقة في الدول اآلسيوية النامية حتى عام 2040، وتقدم تقديرات 
عام  حتى  النامية  اآلسيوية  الدول  في  النفط  على  الطلب  في  المتوقعة  الزيادة  لحجم 
2040، وتبين مصادر تلبية تلك االحتياجات النفطية اآلخذة في التزايد عام تلو اآلخر.

وقد خلصت الدراسة الى أن الطلب على النفط في الدول اآلسيوية النامية سيرتفع 
2% سنويا بحسب  الى   %1.5 الفترة )2020-2040( بمعدل يتراوح ما بين  خالل 
 2040 36 مليون ب م ن ي في عام  إلى   32 بين  إلى ما  التوقعات ليصل  سيناريو 
بالمقارنة مع نحو 24 مليون ب م ن ي في الوقت الحاضر.وستظل الصين متصدرة 
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مشهد الطاقة حتى عام 2040 سواء على المستوى العالمي أو على المستوى اإلقليمي، 
الدول  الطاقة ضمن  الطلب على  في  النمو  أعلى معدالت  الهند  أن تسجل  يتوقع  كما 

اآلسيوية النامية خالل الفترة )2040-2020( .

في  النفط  على  الطلب  في  للتطورات  اللصيقة  المتابعة  بأهمية  الدراسة  وتوصي 
لما  والهند بصورة خاصة، وذلك نظرا  الصين  اآلسيوية بصورة عامة، وفي  الدول 
سيشكله حجم الزيادة الملموسة في الطلب المتوقع على النفط في كل من الصين والهند 
من تأثير على أسواق النفط العالمية من جهة، وعلى وارداتهما من الدول األعضاء في 

منظمة أوابك من جهة أخرى.  

وتأمل األمانة العامة أن تساهم هذه الدراسة في تقديم صورة واضحة عن اآلفاق 
المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية 

من الدول األعضاء. وترجو أن يجد فيها المختصون ما يسعون إليه من فائدة.  

والله ولي التوفيق، 

 

عباس علي النقي

األمين العام
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اجلداول قائمة
رقم 

 الصفحة
    الجداول داخل النص 

11    :)1( الجدول  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القوة الشرائية باألسعار الثابتة

12   حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب القوة الشرائية باألسعار الثابتة  :)2الجدول (

23    :)3الجدول (  في الدول اآلسيوية عدد السكان

25    :)4الجدول (  االحتياطيات المؤكدة من النفط

26    :)5الجدول (  2016 - 2000في الدول اآلسيوية،  إنتاج النفطتطور 

29  ويةيفي الدول اآلساستهالك الطاقة تطور   :)6الجدول (

33    :)7الجدول (  2016 - 2000في الدول اآلسيوية،  استهالك النفطتطور 

45    :)8الجدول (  2016 - 2000في الدول اآلسيوية النامية،  فجوة النفطتطور 

47    :)9الجدول (  2016 – 2000في الدول اآلسيوية النامية،  طاقات المصافيتطور 

50    :)10الجدول (  2016 - 2000في الدول اآلسيوية النامية،  إنتاج المصافيتطور 

52    :)11الجدول (  2015 – 2000، النفطية للدول اآلسيويةواردات إجمالي التطور 

64    :)12الجدول (  2016 – 2000وية من النفط الخام خالل الفترة الدول اآلسيواردات 

67  حسب سيناريو  ،التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية
  السياسات الجديدة

  :)13الجدول  (

69  التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية حسب سيناريو 
  السياسات الراهنة 

  :)14(الجدول 

         ملحق الجداول اإلحصائية 
88    :)1الجدول (  2000الدول اآلسيوية من النفط الخام من الدول األعضاء في عام واردات 

89   :)2الجدول ( 2000الدول اآلسيوية من المنتجات النفطية من الدول األعضاء في عام واردات 

90  النفطية من الدول األعضاء لنفط الخام والمنتجات االدول اآلسيوية من واردات 
  2000في عام 

  :)3الجدول (

91    :)4الجدول (   2005الدول اآلسيوية من النفط الخام من الدول األعضاء في عام واردات 

92    :)5الجدول (  2005الدول اآلسيوية من المنتجات النفطية من الدول األعضاء في عام واردات 

93  الخام والمنتجات النفطية من الدول األعضاء الدول اآلسيوية من النفط واردات 
 2005في عام 

 :)6الجدول (
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23    :)3الشكل(  2015و  2000اآلسيوية، عامي تطور عدد السكان في الدول 
  

26     2016 – 2000تطورات إنتاج النفط في الدول اآلسيوية، 
  

  :)4الشكل(

28    2016و  2000تطور استهالك الطاقة في الدول اآلسيوية، عامي 
 

  :)5الشكل(
 

33     2016 – 2000تطور استهالك النفط في الدول اآلسيوية، 
 

 :)6(الشكل

46     2016 – 2000تطور فجوة النفط في الدول اآلسيوية النامية، 
 

  :)7الشكل(
 

48   2016 – 2000تطور طاقات المصافي في الدول اآلسيوية النامية،    :)8(الشكل
 

50     2016 – 2000تطور إنتاج المصافي في الدول اآلسيوية النامية، 
 

  :)9الشكل(
 

53     2015 – 2000النفطية للدول اآلسيوية، واردات تطور إجمالي ال
 

  :)10الشكل(
 

58    :)11الشكل( 2007 – 2000الدول اآلسيوية من النفط الخام خالل الفترة واردات 
 

64    2016 – 2000يوية من النفط الخام خالل الفترة الدول اآلسواردات 
  

  :)12الشكل(
  

68  التوق�ات المس������ت��لية للطلب على الطاقة في الدول اآلس������يوية �س�������ب س������يناريو 
  السياسات الجديدة 

  

  :)13الشكل(

69  التوق�ات المس������ت��لية للطلب على الطاقة في الدول اآلس������يوية �س�������ب س������يناريو 
  السياسات الراهنة 
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اآلسيوية الدول يف النفط على للطلب املستقبلية اآلفاق

األعضاء الدول من النفطية الصادرات على وانعكاساته
  

  مقدمة

أصبحت الدول اآلسيوية النامية، وخاصة الصين، أحد الدوافع األساسية للنمو في 

االقتصاد العالمي. وأدى النمو االقتصادي المتصاعد في هذه الدول إلى تزايد الطلب على 

الطاقة فيها بصورة ملموسة األمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة 

تقديم صورة عامة عن  هذه الدراسة إلىتسعى ، ه االتجاهاتالعالمية. وانطالقا من هذ

على التطورات ثم ) 2016 – 2000(التطورات االقتصادية في هذه الدول خالل الفترة 

إلى التعرف على إنتاج النفط واستهالكه  الدراسة . كما تهدف2050حتى عام المتوقعة 

باإلضافة إلى استهالك مصادر الطاقة األخرى وإمكانيات التكرير في هذه الدول خالل 

واردات وحرصت الدراسة على تقديم صورة شاملة على ال ). 2016 – 2000( الفترة

     ما بينالممتدة ى وتعطي الفترة الزمنية األول النفطية لهذه الدول في إطار فترتين زمنيتين. 

حسب الدول القادمة منها هذه  واردات صورة تفصيلية عن هذه ال) 2007 – 2000(

           لزمنية الثانيةالفترة اتقدم وومن ضمنها الدول األعضاء في أوابك.  ،وارداتال

الدول اآلسيوية النامية حسب الجهات  واردات عن كلية  صورة) 2015 – 2008(

وتستعرض الدراسة  والمناطق اإلقليمية، ومنها منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم . 2040توقعات الطلب على النفط والطاقة في الدول اآلسيوية النامية حتى عام 

ول حتى عام الدراسة تقديرات لحجم الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط في هذه الد

تم التوصل لها في بالبيانات التي  الدراسة وتستدل. بناًء على التوقعات الواردة فيها 2040

                                                            
  الدول اآلسيوية في هذه الدراسة تحديدا هي: الصين، الهند، إندونيسيا، باكستان، تايلند، الفليبين، فيتنام، وماليزيا.  1
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 ) 1الجدول ( 
  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القوة الشرائية باألسعار الثابتة

2011دوالر أمريكي لعاممليار )  )

2015 2010  2005  2000    

19,061.9 13,133.4 7,766.4 4,915.5  الصين 
7,512.0 5,421.9 3,676.8 2,656.2  الهند
2,674.9 2,045.3 1,547.2 1,228.2  إندونيسيا
889.1 730.6 617.7 484.1  باكستان

1,042.9 906.0 754.1 578.5  تايلند
698.7 524.6 412.3 329.4  الفلبين
519.8 390.0 287.1 205.7  فيتنام
767.7 593.4 476.7 378.2  ماليزيا

 المجموع 10,775.8 15,538.3 23,745.2 33,167.0
108,119.6 91,329.7 76,089.2 63,100.9  العالم 
48,749.3 44,686.5 42,360.4 37,920.0  منها: الدول الصناعية 
59,370.3 46,643.2 33,728.8 25,180.9     بقية دول العالم         

  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?end=2015&start=2000: المصدر
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"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 2 

 

زيادة في لتقديم صورة عامة عن التقديرات المحتملة لحجم الالسياق العام لما ورد بها 

       .2040في عام النفطية للدول اآلسيوية النامية من الدول األعضاء في أوابك واردات ال

االقتصاديةاجلزء األوضاع  األول

  :النامية في الدول اآلسيويةاالقتصادية الراهنة تطورات ال -1

الرئيسية (الصين، الهند، إندونيسيا، باكستان، تايلند، الفليبين، حققت الدول اآلسيوية النامية 

الناتج حيث ازداد ) 2015 – 2000(معدالت نمو مرتفعة خالل الفترة فيتنام، وماليزيا) 

% سنويا، وهو أكثر من 7.8المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في هذه الدول ككل بمعدل 

 ).1) والشكل (1الجدول ( %.3.7في الناتج المحلي العالمي والبالغ ضعف معدل النمو 

ويعزى هذا المعدل المرتفع بالدرجة األولى إلى تصاعد الناتج المحلي اإلجمالي في الصين 

تضاعف إلى وأدى النمو المرتفع في هذه الدول  % سنويا.9.5الذي سجل معدل نمو بلغ 

حجم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في هذه الدول ككل بأكثر من ثالث مرات 

تريليون  33.2إلى  2000تريليون دوالر أمريكي في عام  10.8حيث قفز من حوالي 

حصتها في الناتج المحلي العالمي باألسعار ذلك تزايدت ، وب2015ام دوالر أمريكي في ع

. وفي المقابل ارتفع الناتج 2015% في عام 30.7إلى  2000% في عام 17.1الثابتة من 

المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في الدول الصناعية األعضاء في منظمة التعاون 

 37.9% سنويا ليرتفع من 1.7) خالل الفترة نفسها بمعدل OECDاالقتصادي والتنمية (

تريليون دوالر أمريكي، وبذلك تراجعت حصة الدول  48.7تريليون دوالر أمريكي إلى 

إلى أقل من نصف  2000% في عام 60.1الصناعية في الناتج المحلي العالمي من 

نة الدول اآلسيوية . وهذا مؤشر هام على تزايد مكا2015%) هذا الناتج في عام 45.1(

   النامية في االقتصاد العالمي.
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  ( 2011دوالر أمريكي لعام )
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حول آفاق االقتصاد العالمي الصادر البنك الدولي  الواردة في تقرير بياناتالوتشير 

 2010الثابتة لعام  إلى أن النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار )1(2017في يناير 

، ويقدر أن 2015% في عام 6.9لى إ 2014% في عام 7.3من قد انخفض في الصين 

% في عام 6.5يستمر في التباطؤ ليبلغ يتوقع أن ، و2016% في عام 6.7إلى يصل 

ولتبيان أهمية هذه التوقعات ووضعها  .2019وعام  2018% في عام 6.3ثم إلى  2017

ى العالمي فإنه من ضمن المنظور الشامل لتطورات الناتج المحلي اإلجمالي على المستو

الناتج المحلي العالمي حسب بيانات البنك الدولي  معدل النمو في المفيد اإلشارة إلى أن

، ويقدر أنه قد 2015% في عام 3.3إلى  2014% في عام 3.5قد تراجع من نفسها 

% في عام 3.5، ويتوقع له أن ينمو بمعدل 2016% في عام 3ليبلغ  مرة أخرى انخفض

 .2019وعام  2018% في عام 3.7، وبمعدل 2017

اقتصادي بالمعدالت التي لنمو صين تحقيق ال ويرى بعض المحللين االقتصاديين أن

يتطلب ارتفاعا حادا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي ) %6(أعلى من  تضعها الحكومة
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"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 4 

 

في الدول  باألسعار الثابتة تطور الناتج المحلي اإلجماليتلقي الفقرات التالية الضوء على و

  .)2015 – 2000(ل الفترة خالاآلسيوية النامية كل على حدة 

  الصين: -

سجل االقتصاد الصيني أعلى معدالت النمو سواء على النطاق اإلقليمي أو العالمي 

% سنويا حيث 9.5إذ كما ذكر سابقا تصاعد الناتج المحلي اإلجمالي في الصين بمعدل 

تريليون دوالر أمريكي في عام  4.9تضاعف هذا الناتج بحوالي أربع مرات ليزداد من 

ارتفعت حصة الصين ، وبذلك 2015ريكي في عام تريليون دوالر أم 19.1إلى  2000

وفي  .2015% في عام 17.6إلى  2000% في عام 7.8في الناتج المحلي العالمي من 

الوقت نفسه ارتفعت حصة الفرد في الصين في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

عالمي لحصة دوالر أمريكي، علما أن المتوسط ال 13572ر أمريكي إلى دوال 3701من 

دوالر أمريكي  10316الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي قد ارتفع خالل الفترة نفسها من 

 32758دوالر أمريكي، بينما ارتفعت حصة الفرد في الدول الصناعية من  14717إلى 

 ).2) والشكل (2الجدول ( دوالر أمريكي. 37999دوالر أمريكي إلى 
 )2الجدول (

  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القوة الشرائية باألسعار الثابتةحصة الفرد من 
  ( 2011دوالر أمريكي لعام )

2015 2000   
 الصين  3,701 13,572
 الهند 2,521 5,730

 إندونيسيا 5,806 10,385
 باكستان 3,502 4,706

 تايلند 9,228 15,347
 الفلبين 4,227 6,938
 فيتنام 2,650 5,667

 ماليزيا 16,146 25,312
 العالم  10,316 14,717
 الدول الصناعية 32,758 37,999

   
 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?end=2015&start=2000 :المصدر
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"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 7 

 

الغربية في القرن الماضي الذي نجم عنه الكساد العظيم والركود العظيم إثر التفاعل الذي 

  حصل بين النظام المالي األمريكي واالقتصاد العالمي. 

 Wenون جياباو  ويكرر بعض المحللين مقولة رئيس الوزراء الصين السابق

Jiabao  من أن االقتصاد الصيني هو "غير مستقر، غير متوازن، غير متناسق، وغير

قابل لالستمرار". ويرون أن هذه المقولة هي سليمة اآلن أكثر مما كانت عليه في عام 

  عندما صرح بها رئيس الوزراء. 2007

الصين فإنه من  وعلى ضوء االختالالت في االقتصاد الكلي والفوائض المالية في

الممكن أن يتسبب هذا الوضع بضرر كبير على االقتصاد العالمي. وتبدو المخاطر التي 

ناء األزمة يمكن أن تؤدي إليها هذه الحالة في الصين أكبر مما كانت عليه هذه المخاطر أث

  .)2008-2007(المالية العالمية 

ة مربحة في السوق إن المدخرات في الصين هي أكبر مما يمكن استثماره بصور

% من الناتج المحلي اإلجمالي. 48 تشكل كانت المدخرات المحلية 2015المحلية ففي عام 

% يتطلب وجود استثمارات تربو قليال 6وتفيد المقارنات الدولية أن نمو االقتصاد بمعدل 

عن ثلث الناتج المحلي اإلجمالي، ويؤشر هذا إلى أن الفائض في المدخرات في الصين قد 

% من الناتج المحلي اإلجمالي. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: إلى أين 15وصل إلى 

ستذهب هذه الفوائض في المدخرات؟ والجواب االفتراضي على ذلك أنها ستذهب إلى 

الخارج على شكل فوائض في الحساب الجاري، وهو ما حصل قبل األزمة المالية، وهو 

  ما يحتمل أن يحصل اآلن.

 الوقوع اآلن أنها وشيكة األزمة المالية الصينية التي يعتقدحللين أن ويرى بعض الم

وليس ها أزمة مالية عالمية أخرى ستكون الصين في قلب نشوء قد تزيد من احتماالت

وفي المقابل هناك من الخبراء  .)3(الواليات المتحدة كما حصل في األزمة السابقة

أن المشاكل االقتصادية في الواليات المتحدة التي يقال أن التجارة االقتصاديين من يرى 
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الوقوع فيما  حالة يمكن أن تؤدي إلى هيووهو أمر غير قابل لالستمرار به، اإلجمالي، 

نشوء أزمة أو إلى تباطؤ في النمو يطلق عليه "فخ المديونية"، كما يمكن أن تؤدي إلى 

في الصين يمثل تهديدا  وهناك من يرى أن النمو المتسارع في المديونية االقتصادي.

لالستقرار العالمي، وأن الصين تحتاج إلى إعادة التوازن إلى اقتصادها وتحقيق االستقرار 

  امها المالي قبل اإلقبال على االنفتاح على التدفقات الرأسمالية.في نظ

إيقاف النمو في  أحد ثالثة حلول، وهي:المديونية اتخاذ الخروج من فخ ويتطلب 

إيقاف النمو في المديونية والسماح بخروج المدخرات عن طريق الزيادة ، أو المديونية

النمو في المديونية ورفع االستهالك  إيقاف، أو الكبيرة في الفائض في الحساب الجاري

  بصورة كبيرة.

االقتصاد الصيني يجري عملية إعادة التوازن بصورة بطيئة وهناك من يرى أن 

عن طريق رفع االستهالك، وهو أمر مشكوك به نظرا لصعوبة تحقيقه من الناحيتين الفنية 

وف تستغرق فترة طويلة والسياسية. وفي حالة إمكانية تطبيقه فإن عملية إعادة التوازن س

  .)2( تزيد عن عشر سنوات

ويرى بعض المحللين االقتصاديين أن التحدي األهم الذي يواجه االقتصاد العالمي 

في الوقت الراهن هو إدماج الصين في النظام المالي العالمي حيث يجب أن ينصب اهتمام 

المدفوعات في صانعي السياسات على مكمن الخطر، وهو حساب رأس المال في ميزان 

الصين وليس على حسابها الجاري. والمبرر وراء ذلك أن حساب رأس المال يعكس تفاعل 

جانبين هامين في االقتصاد العالمي، وهما: التوازن بين االدخار واالستثمار، والنظام 

  المالي.

وتدرك السلطات الصينية إن إدماج النظام المالي الصيني في االقتصاد العالمي 

كثير من المخاطر. ويشبه الوضع المالي في الصين اآلن الوضع المالي في الدول محفوف ب
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، 2016أصبحا الدافعين للنمو االقتصادي في الصين. خالل التسعة شهور األولى من عام 

ـ    بدأت كثافة الطاقة باالنخفاض.وقد % من النمو االقتصادي. 71ساهم االستهالك المحلي ب

ما قيمته  خالل السنوات الخمس القادمة الصين أن تستورد وتوقع الرئيس الصيني

مليار دوالر أمريكي من  600تريليون دوالر أمريكي من البضائع وأن تجتذب  8

مليار دوالر أمريكي على شكل استثمارات خارجية.  750االستثمارات الخارجية وأن تقدم 

  مليون زيارة خارجية. 700وسيقوم السواح الصينيون بـ 

تي تنتهجها الصين سيسمح ن سياسة األبواب المفتوحة الأ الصينيوذكر الرئيس 

يني باالندماج للدول األخرى بدخول السوق المحلية في الصين كما سيسمح لالقتصاد الص

ال توجد لدى الصين النية لدعم تنافسيتها التجارية عن طريق باالقتصاد العالمي، وأنه 

  .)Renminbi( مينبينالرعملتها  تخفيض قيمة

منذ ثالث أن الصين قد وضعت  الصينيومن النقاط الهامة التي ذكرها الرئيس 

دولة ومنظمة  100سنوات مبادرة "الحزام والطريق"، ومنذ ذلك الوقت أعرب أكثر من 

دولة ومنظمة دولية  40وقعت أكثر من ة عن استجاباتها ودعمها للمبادرة، كما دولي

مليار  50ت الصينية باستثمار ما يزيد عن وقامت الشركا، اتفاقيات تعاون مع الصين

 دوالر أمريكي وأطلقت عددا من المشاريع الكبيرة في الدول التي تقع على مسار الطريق
مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" التي تضع تصورا والجدير بالذكر أن لدى الصين  .)6(

 .)7( ين بأوروباحول االستثمار في البنى التحتية وتقديم العون األجنبي لربط الص

  الهند: -  

حجم الناتج تأتي الهند في المرتبة الثانية ضمن الدول اآلسيوية النامية من حيث 

% سنويا خالل 7.2المحلي اإلجمالي فيها حيث ازداد هذا الناتج باألسعار الثابتة بمعدل 

تريليون  7.5تريليون دوالر أمريكي إلى  2.7 حواليرتفع من لي )2000-2015(الفترة 
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مع الصين قد تسببت بها هي نتيجة النمو االقتصادي الملحوظ والزيادة في الطاقات 

اإلنتاجية في الصين وليست بسبب السياسات التجارية المجحفة، كما أنه لمن الصعوبة 

إلى التوسع في العالم بالوسائل االقتصادية  بمكان المبالغة بالمدى الذي تسعى فيه الصين

البنك األسيوي ، والدليل على ذلك أن )soft powerباستخدام ما يسمى القوة الناعمة (

عن أعلن )، وهو بنك صيني منافس للبنك الدولي، AIIBلالستثمار في البنى األساسية (

الصينية الحالية في أمريكا  ن حجم االستثمارات، وأنيته القيام باستثمارات على نطاق العالم

الالتينية وإفريقيا يتجاوز حجم االستثمارات للواليات المتحدة والبنك الدولي وبنوك التنمية 

هذه االستثمارات بمرور الوقت الحصول على المواد األولية ف تؤمن و، وساإلقليمية

  .)4( وستسمح للشركات الصينية بالوصول إلى مستوى اقتصاديات الحجم

بعض الخبراء المشاكل التي تواجه الصين في النقاط التالية: إحالل الزيادة  ويلخص

في الطلب المحلي محل االعتماد الكبير على الصادرات، تخفيض حجم الطاقات الفائضة 

الموجودة في العديد من القطاعات االقتصادية، كبح جماح الفساد، معالجة شيخوخة 

   .)5( يئة وتغير المناخالسكان، والتغلب على مشاكل تدهور الب

فقد شرح الرئيس جينبنغ  رؤية الصين حول النظام االقتصادي العالميأما من ناحية 

 الصينحيث أشار إلى أن  2017في خطاب له أمام منتدى دافوس في بداية عام هذه الرؤية 

 قامتعاما من اإلصالح واالنفتاح، وأنها  38عد أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم ب قد

مليار يوان كمعونات خارجية، وتعهدت  400بتقديم أكثر من  )2016-1950( خالل الفترة

مشروعا مكتمال، وعقدت أكثر من  3000مشروع مساعدة أجنبية، منها  5000أكثر من ب

وذكر ألف شخص من الدول النامية.  260ورشة في الصين لتدريب أكثر من  11000

تريليون دوالر  1.7ذ بدء اإلصالح واالنفتاح أكثر من جذبت منالرئيس جينبنغ أن الصين 

على شكل دوالر تريليون  1.2أمريكي من االستثمارات األجنبية، كما قامت بتقديم أكثر 

% من النمو العالمي على 30استثمارات مباشرة خارجية. وساهمت الصين بما يتجاوز 

زلي وقطاع الخدمات قد استهالك القطاع المنوأشار إلى أن أساس المتوسط السنوي. 
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دوالر أمريكي إلى  9228ناتج المحلي اإلجمالي في تايلند من وارتفعت حصة الفرد من ال

  دوالر أمريكي. 15347

حسب بيانات البنك الدولي في تايلند ثابتة وسجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال

، ويقدر 2015% في عام 2.8، ونما بمعدل 2014% في عام 0.8بلغ  ضئيل معدل نمو

تدريجيا ليصل إلى معدل يرتفع هذا الأن . ويتوقع 2016% في عام 3.1معدل أن ينمو ب

   على التوالي. 2019، 2018، 2017% في األعوام %3.4، %3.3، 3.2

  :باكستان -

     % سنويا خالل الفترة4.1نما الناتج المحلي اإلجمالي في باكستان بمعدل 

مليار دوالر أمريكي.  889.1مليار دوالر أمريكي إلى  484.1ليرتفع من ) 2000-2015(

الي فقد ارتفعت هذه الحصة بمعدل أما على صعيد حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجم

بالمقارنة مع  2015دوالر أمريكي في عام  4706% سنويا لتصل إلى 2لم يتجاوز  بسيط

  .2000دوالر أمريكي في عام  3502

حسب  في باكستانثابتة ل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الوبلغ معد

% في عام 4.7، ويقدر أن يصل إلى 2015وعام  2014% في عام 4البنك الدولي تقرير 

% في 5.8 %،5.5%، 5.2يرتفع هذا المعدل تدريجيا ليصل إلى أن . ويتوقع 2016

  على التوالي. 2019، 2018، 2017األعوام 

  ماليزيا: -

تمتاز ماليزيا بأنها الدولة التي تمتلك أعلى مستوى لدخل الفرد ضمن الدول الثمان 

دوالر أمريكي في  25312حيث وصلت حصة الفرد فيها من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

. أما من ناحية حجم الناتج 2000دوالر أمريكي في عام  16146بالمقارنة مع  2015عام 

% سنويا 4.8باألسعار الثابتة فقد ازداد هذا الناتج في ماليزيا بمعدل المحلي اإلجمالي 
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دوالر  2521دوالر أمريكي، وبذلك ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من 

  دوالر أمريكي. 5730أمريكي إلى 

إلى أن معدل النمو في الناتج  المشار إليه أعاله البنك الدولي تقرير وتفيد بيانات

ليصل إلى  2016في الهند سيهبط في عام  2010ثابتة لعام المحلي اإلجمالي باألسعار ال

، 2017% في عام 7.6، وسيعاود الصعود ليبلغ 2015% في عام 7.6بعد أن سجل  7%

  .2019وعام  2018% في عام 7.8ثم إلى 

  إندونيسيا: -

تأتي إندونيسيا في المرتبة الثالثة ضمن الدول اآلسيوية النامية من حيث حجم الناتج 

% سنويا خالل الفترة 5.3المحلي اإلجمالي. وارتفع هذا الناتج باألسعار الثابتة بمعدل 

بالمقارنة  2015تريليون دوالر أمريكي في عام  2.7ليصل إلى ما يقارب ) 2000-2015(

وبذلك ارتفعت حصة الفرد من الناتج ، 2000ر أمريكي في عام تريليون دوال 1.2مع 

  دوالر أمريكي. 10385دوالر أمريكي إلى  5806 المحلي اإلجمالي من

البنك الدولي إلى أن معدل النمو في الناتج  تقرير ومن المتوقع كما تدل بيانات

% في عام 4.8سيرتفع من في إندونيسيا  2010ثابتة لعام المحلي اإلجمالي باألسعار ال

% 5.5وسيسجل ، 2017في عام % 5.3ثم إلى ، 2016في عام % 5.1ليصل إلى  2015

  .2019وعام  2018في عام 

  تايلند: -

لدى تايلند رابع أكبر اقتصاد ضمن الدول اآلسيوية النامية. وارتفع الناتج المحلي 

حيث ) 2000-2015(% سنويا خالل الفترة 4اإلجمالي في تايلند باألسعار الثابتة بمعدل 

مليار دوالر أمريكي.  1043مليار دوالر أمريكي إلى  579ارتفع حجم الناتج فيها من 
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 ستحافظ الصين على المركز األول في حجم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة -

إلى  2014تريليون دوالر أمريكي في عام  17.6يتضاعف هذا الناتج من حيث يتوقع أن 

تريليون دوالر أمريكي في  61.1ثم إلى  2030تريليون دوالر أمريكي في عام  36.1

  .2050عام 

الهند من المركز الثالث من حيث حجم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة  صعود -

هذا الناتج  يرتفع فمن المتوقع أن إلى المركز الثاني متجاوزة الواليات المتحدة األمريكية.

تريليون دوالر أمريكي في عام  17.1إلى  2014في عام  تريليون دوالر أمريكي 7.3من 

  .2050ريليون دوالر أمريكي في عام ت 42.2ثم إلى  2030

ثم إلى  2030إندونيسيا من المركز التاسع اآلن إلى المركز الخامس في عام  صعود -

 يتضاعف حجم الناتج المحلي اإلجماليومن المتوقع أن  .2050المركز الرابع في عام 

 5.5لى إ 2014تريليون دوالر أمريكي في عام  2.6باألسعار الثابتة في إندونيسيا من 

تريليون دوالر أمريكي في عام  12.2ثم إلى  2030تريليون دوالر أمريكي في عام 

2050.  

باكستان من المركز الخامس والعشرين في الوقت الراهن إلى رتفع تمن المتوقع أن  - 

إلى المركز الخامس عشر ستواصل صعودها ثم  2030المركز الثاني والعشرين في عام 

مليار دوالر أمريكي  884حيث سيرتفع الناتج المحلي اإلجمالي فيها من  2050 في عام

تريليون دوالر  4.3ثم إلى  2030تريليون دوالر أمريكي في عام  1.8إلى  2014في عام 

  .2050أمريكي في عام 

تقفز الفليبين من المركز الثامن والعشرين إلى المركز السادس والعشرين من المتوقع أن  -

وسيزداد الناتج المحلي فيها من  .2050ثم إلى المركز العشرين في عام  2030ام في ع

 2030تريليون دوالر أمريكي في عام  1.5إلى  2014مليار دوالر أمريكي في عام  695

  .2050تريليون دوالر أمريكي في عام  3.5ثم إلى 
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 767.7مليار دوالر أمريكي إلى  378.2حيث تضاعف من  2015-2000خالل الفترة 

  مليار دوالر أمريكي.

 الفليبين: -

ارتفاعا ملموسا في الفيليبين باألسعار الثابتة الناتج المحلي اإلجمالي  حجمحقق 

مليار  329.4% سنويا ليتضاعف من 5.1حيث ازداد بمعدل ) 2000-2015(خالل الفترة 

مليار دوالر أمريكي. أما من ناحية حصة الفرد في الناتج  698.7دوالر أمريكي إلى 

دوالر  6938دوالر أمريكي إلى  4227المحلي اإلجمالي فقد ازدادت هذه الحصة من 

  أمريكي خالل الفترة ذاتها.

  فيتنام: -

سجل حجم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في فيتنام ارتفاعا عاليا نسبيا 

% سنويا، وهو ثالث أعلى 6.4حيث ازداد هذا الناتج بمعدل  )2000-2015(خالل الفترة 

معدل للنمو في الناتج المحلي اإلجمالي ضمن هذه المجموعة من الدول بعد الصين والهند. 

مليار  519.8مرة خالل هذه الفترة حيث وصل إلى  2.5فيتنام  حجم الناتج فيوتضاعف 

. 2000في عام  مليار دوالر أمريكي 205.7بالمقارنة مع  2015في عام  دوالر أمريكي

 5667 دوالر أمريكي إلى 2650 من حصة الفرد في الناتج المحلي اإلجماليوارتفعت 

  . دوالر أمريكي

  لمتوقعة في الدول اآلسيوية النامية:التطورات االقتصادية المستقبلية ا -2

حول التطورات االقتصادية المستقبلية  )8(تشير توقعات إحدى بيوت الخبرة العالمية

في األهمية النسبية لمكانة حدوث تغيرات ملموسة إلى  2050في العالم حتى عام 

  :التالية وقعاتالتالتغيرات هي  االقتصادات الرئيسية في االقتصاد العالمي. ومن أهم هذه
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 ستحافظ الصين على المركز األول في حجم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة -

إلى  2014تريليون دوالر أمريكي في عام  17.6يتضاعف هذا الناتج من حيث يتوقع أن 

تريليون دوالر أمريكي في  61.1ثم إلى  2030تريليون دوالر أمريكي في عام  36.1

  .2050عام 

الهند من المركز الثالث من حيث حجم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة  صعود -

هذا الناتج  يرتفع فمن المتوقع أن إلى المركز الثاني متجاوزة الواليات المتحدة األمريكية.

تريليون دوالر أمريكي في عام  17.1إلى  2014في عام  تريليون دوالر أمريكي 7.3من 

  .2050ريليون دوالر أمريكي في عام ت 42.2ثم إلى  2030

ثم إلى  2030إندونيسيا من المركز التاسع اآلن إلى المركز الخامس في عام  صعود -

 يتضاعف حجم الناتج المحلي اإلجماليومن المتوقع أن  .2050المركز الرابع في عام 

 5.5لى إ 2014تريليون دوالر أمريكي في عام  2.6باألسعار الثابتة في إندونيسيا من 

تريليون دوالر أمريكي في عام  12.2ثم إلى  2030تريليون دوالر أمريكي في عام 

2050.  

باكستان من المركز الخامس والعشرين في الوقت الراهن إلى رتفع تمن المتوقع أن  - 

إلى المركز الخامس عشر ستواصل صعودها ثم  2030المركز الثاني والعشرين في عام 

مليار دوالر أمريكي  884حيث سيرتفع الناتج المحلي اإلجمالي فيها من  2050 في عام

تريليون دوالر  4.3ثم إلى  2030تريليون دوالر أمريكي في عام  1.8إلى  2014في عام 

  .2050أمريكي في عام 

تقفز الفليبين من المركز الثامن والعشرين إلى المركز السادس والعشرين من المتوقع أن  -

وسيزداد الناتج المحلي فيها من  .2050ثم إلى المركز العشرين في عام  2030ام في ع

 2030تريليون دوالر أمريكي في عام  1.5إلى  2014مليار دوالر أمريكي في عام  695

  .2050تريليون دوالر أمريكي في عام  3.5ثم إلى 
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 767.7مليار دوالر أمريكي إلى  378.2حيث تضاعف من  2015-2000خالل الفترة 

  مليار دوالر أمريكي.

 الفليبين: -

ارتفاعا ملموسا في الفيليبين باألسعار الثابتة الناتج المحلي اإلجمالي  حجمحقق 

مليار  329.4% سنويا ليتضاعف من 5.1حيث ازداد بمعدل ) 2000-2015(خالل الفترة 

مليار دوالر أمريكي. أما من ناحية حصة الفرد في الناتج  698.7دوالر أمريكي إلى 

دوالر  6938دوالر أمريكي إلى  4227المحلي اإلجمالي فقد ازدادت هذه الحصة من 

  أمريكي خالل الفترة ذاتها.

  فيتنام: -

سجل حجم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في فيتنام ارتفاعا عاليا نسبيا 

% سنويا، وهو ثالث أعلى 6.4حيث ازداد هذا الناتج بمعدل  )2000-2015(خالل الفترة 

معدل للنمو في الناتج المحلي اإلجمالي ضمن هذه المجموعة من الدول بعد الصين والهند. 

مليار  519.8مرة خالل هذه الفترة حيث وصل إلى  2.5فيتنام  حجم الناتج فيوتضاعف 

. 2000في عام  مليار دوالر أمريكي 205.7بالمقارنة مع  2015في عام  دوالر أمريكي

 5667 دوالر أمريكي إلى 2650 من حصة الفرد في الناتج المحلي اإلجماليوارتفعت 

  . دوالر أمريكي

  لمتوقعة في الدول اآلسيوية النامية:التطورات االقتصادية المستقبلية ا -2

حول التطورات االقتصادية المستقبلية  )8(تشير توقعات إحدى بيوت الخبرة العالمية

في األهمية النسبية لمكانة حدوث تغيرات ملموسة إلى  2050في العالم حتى عام 

  :التالية وقعاتالتالتغيرات هي  االقتصادات الرئيسية في االقتصاد العالمي. ومن أهم هذه
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 )3الجدول (
  في الدول اآلسيوية عدد السكان

(مليون نسمة)
2015 2000    
 الصين  1269.7 1379.1
 الهند 1053.5 1311.1
 اندونيسيا 211.5 257.6
 باكستان 138.3 188.9
 تايلند 62.7 68.0

 الفلبين 77.9 100.7
 فيتنام 77.6 91.7
 ماليزيا 23.4 30.3

 المجموع 2914.7 3427.4
 العالم  6116.8 7346.7

 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2015&start=2000:المصدر

  )3الشكل (
   2015و  2000في الدول اآلسيوية، عامي  عدد السكانتطور 

  (مليون نسمة)

  
  

وتتباين الدول الثمان تباينا ملحوظا فيما بينها سواء من ناحية حجم عدد السكان أو 

من ناحية معدل النمو في عدد السكان. وتشكل الصين نقطة فارقة في هذا المجال إذ ارتفع 

 1.3ليرتفع من حوالي  )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 0.6عدد السكان فيها بمعدل 

% من إجمالي عدد السكان في 18.8مليار نسمة ليشكل  1.4ارب مليار نسمة إلى ما يق

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

الصين  الهند اندونيسيا باكستان الفلبين فيتنام تايلند ماليزيا

2000 2015

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 14 

 

حيث سيرتفع  2050كز الحادي والعشرين حتى عام تحافظ تايلند على المريتوقع أن  -

تريليون دوالر  1.8إلى  2014مليار دوالر أمريكي في عام  990الناتج المحلي فيها من 

  .2050تريليون دوالر أمريكي في عام  3.5ثم إلى  2030أمريكي في عام 

تصعد فيتنام من المركز الثاني والثالثين إلى المركز الثامن والعشرين في عام يتوقع أن  -

وستحقق فيتنام زيادة ملموسة في  .2050لمركز الثاني والعشرين في عام ثم إلى ا 2030

مليار دوالر أمريكي في عام  509حجم الناتج المحلي اإلجمالي فيها الذي سيتضاعف من 

تريليون دوالر أمريكي  3.4ثم إلى 2030تريليون دوالر أمريكي في عام  1.3إلى  2014

  .2050في عام 

اليزيا من المركز السابع والعشرين إلى المركز الرابع والعشرين رتفع ممن المتوقع أن ت -

مليار دوالر أمريكي في  747وسيرتفع الناتج المحلي فيها من . 2050و 2030في عامي 

تريليون دوالر  3.3ثم إلى  2030تريليون دوالر أمريكي في عام  1.6إلى  2014عام 

  .2050أمريكي في عام 

  السكان: -3
السكان في الدول اآلسيوية النامية الرئيسية (الصين، الهند، إندونيسيا، يشكل عدد 

باكستان، تايلند، الفليبين، فيتنام، وماليزيا) أحد العوامل الرئيسية الهامة التي تجعل منها 

االقتصادية واالجتماعية والجيوسياسية  ثير ملموس في العالم على جميع األصعدةذات تأ

  لسكان في هذه الدول الثمان حوالي نصف عدد سكان العالم.إذ يقارب إجمالي عدد ا

            % سنويا خالل الفترة1.1وارتفع عدد السكان في الدول الثمان بمعدل 

%. ووصل 1.2، وهو معدل يقل قليال عن معدل النمو العالمي الذي بلغ )2000-2015(

، ويمثل ذلك 2015في عام مليار نسمة  3.4عدد السكان في الدول الثمان إلى ما يناهز 

% في عام 47.7بعد أن كان  2015% من إجمالي عدد سكان العالم في عام 46.7

 ).3) والشكل (3الجدول ( .2000
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حيث سيرتفع  2050كز الحادي والعشرين حتى عام تحافظ تايلند على المريتوقع أن  -

تريليون دوالر  1.8إلى  2014مليار دوالر أمريكي في عام  990الناتج المحلي فيها من 

  .2050تريليون دوالر أمريكي في عام  3.5ثم إلى  2030أمريكي في عام 

تصعد فيتنام من المركز الثاني والثالثين إلى المركز الثامن والعشرين في عام يتوقع أن  -

وستحقق فيتنام زيادة ملموسة في  .2050لمركز الثاني والعشرين في عام ثم إلى ا 2030

مليار دوالر أمريكي في عام  509حجم الناتج المحلي اإلجمالي فيها الذي سيتضاعف من 

تريليون دوالر أمريكي  3.4ثم إلى 2030تريليون دوالر أمريكي في عام  1.3إلى  2014

  .2050في عام 

اليزيا من المركز السابع والعشرين إلى المركز الرابع والعشرين رتفع ممن المتوقع أن ت -

مليار دوالر أمريكي في  747وسيرتفع الناتج المحلي فيها من . 2050و 2030في عامي 

تريليون دوالر  3.3ثم إلى  2030تريليون دوالر أمريكي في عام  1.6إلى  2014عام 

  .2050أمريكي في عام 

  السكان: -3
السكان في الدول اآلسيوية النامية الرئيسية (الصين، الهند، إندونيسيا، يشكل عدد 

باكستان، تايلند، الفليبين، فيتنام، وماليزيا) أحد العوامل الرئيسية الهامة التي تجعل منها 

االقتصادية واالجتماعية والجيوسياسية  ثير ملموس في العالم على جميع األصعدةذات تأ

  لسكان في هذه الدول الثمان حوالي نصف عدد سكان العالم.إذ يقارب إجمالي عدد ا

            % سنويا خالل الفترة1.1وارتفع عدد السكان في الدول الثمان بمعدل 

%. ووصل 1.2، وهو معدل يقل قليال عن معدل النمو العالمي الذي بلغ )2000-2015(

، ويمثل ذلك 2015في عام مليار نسمة  3.4عدد السكان في الدول الثمان إلى ما يناهز 

% في عام 47.7بعد أن كان  2015% من إجمالي عدد سكان العالم في عام 46.7

 ).3) والشكل (3الجدول ( .2000
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 1706.7 لتصل إلى يا% سنو1.7المية بمعدل الوقت الذي ارتفعت فيه االحتياطيات الع

على الدول اآلسيوية النامية حافظت فقد وعليه  .)9( 6201مليار برميل في نهاية عام 

 %. 2.5وهي ) 2000-2016(خالل الفترة  االحتياطيات العالمية إجمالي فيحصتها 

  ).4الجدول (

وتعود هذه الزيادة في االحتياطيات النفطية في الدول اآلسيوية النامية حصريا إلى 

% 3.3الزيادة الملموسة في حجم االحتياطيات النفطية في الصين التي ازدادت بمعدل 

مليار برميل في نهاية  25.7إلى  2000مليار برميل في نهاية عام  15.2سنويا لترتفع من 

% في عام 1.5حصة الصين في االحتياطيات العالمية إلى  ، وبذلك ارتفعت2016عام 

. وتوجد خمس دول أخرى ضمن هذه المجموعة لديها احتياطيات نفطية صغيرة، 2016

وهذه الدول هي: الهند، فيتنام، ماليزيا، إندونيسيا، وتايلند. وبلغت االحتياطيات النفطية في 

مليار  4.4مليار برميل)، فيتنام ( 4.7كما يلي: الهند ( 2016هذه الدول في نهاية عام 

مليار  0.4مليار برميل)، وتايلند ( 3.3مليار برميل)، إندونيسيا ( 3.6برميل)، ماليزيا (

   برميل).    
 )4الجدول (

  2016 - 2000في الدول اآلسيوي،  االحتياطيات المؤكدة من النفطتطور 
(مليار برميل)

2016 2015  2010  2005  2000   
 الصين  15.2 15.6  23.2  25.7  25.7
 الهند 5.3 5.9  5.8  4.8  4.7
 إندونيسيا 5.1 4.2  4.2  3.6  3.3

 باكستان     
 تايلند 0.5 0.5  0.4  0.4  0.4

 الفلبين     
 فيتنام 2.0 3.1  4.4  4.4  4.4
 ماليزيا 4.5 5.3  3.7  3.6  3.6

 المجموع  32.6  34.6  41.7  42.5  42.1
 العالم  1300.9 1374.4  1642.4  1691.5  1706.7
 منها: الدول الصناعية  256.2 244.0  237.9  244.5  244.5

 بقية دول العالم          1044.7 1130.4  1404.5  1447.0  1462.2
2.5  2.5  2.5  2.5 2.5 (%) 

  BP, Statistical Review of World Energy, 2017المصدر:    
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. وسجل عدد السكان في الهند 2000% في عام 20.8بعد أن كان  2015العالم في عام 

% 1.5معدل نمو يزيد عن ضعف معدل النمو في الصين، إذ ارتفع عدد سكان الهند بمعدل 

مليار نسمة، وبذلك ارتفعت  1.3مليار نسمة إلى ما يناهز  1.1سنويا ليزيد من حوالي 

% 18.8إلى  2000% في عام 17.2نسبة عدد سكان الهند في إجمالي عدد سكان العالم من 

. وفي الوقت نفسه وصل معدل النمو في عدد السكان في الدول الست 2015في عام 

  األخرى إلى المستويات التالية:

)، 1.1%)، فيتنام (1.3%يا ()، إندونيس1.7%)، الفيليبين وماليزيا (2.1%باكستان (

إلى المستويات التالية:  2015%). ووصل عدد السكان في هذه الدول في عام  0.5( وتايلند

مليون  100.7مليون نسمة)، الفيليبين ( 188.9مليون نسمة)، باكستان ( 257.6إندونيسيا (

مليون  30.3مليون نسمة)، وماليزيا ( 68مليون نسمة)، تايلند ( 91.7نسمة)، فيتنام (

  نسمة). 

كل من الصين وتايلند ويالحظ من هذه البيانات أن معدل النمو في عدد السكان في 

كما تعادل معدل النمو في عدد سكان فيتنام مع المعدل العالمي،  يقل عن المعدل العالمي،

بينما تجاوز معدل النمو في عدد سكان كل من الهند، باكستان، الفيليبين، ماليزيا، 

وإندونيسيا المعدل العالمي. وهذا يعطي أحد المؤشرات األولية حول ما يمكن أن تؤول إليه 

  جال الطاقة. التطورات المستقبلية في المجال االقتصادي على األقل، ومن ضمنها م

الطاقةاجلزء واستهالك إنتاج الناميةالثاني اآلسيوية الدول يف

  النفط: احتياطيات -1

تمتلك الدول اآلسيوية النامية احتياطيات متواضعة من النفط. وازدادت هذه 

 32.6حيث ارتفعت من ) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 1.6االحتياطيات بمعدل 

، وذلك في 2016مليار برميل في نهاية عام  42.1إلى  2000مليار برميل في نهاية عام 
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2.5  2.5  2.5  2.5 2.5 (%) 
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. وفي الوقت نفسه وصل معدل النمو في عدد السكان في الدول الست 2015في عام 

  األخرى إلى المستويات التالية:

)، 1.1%)، فيتنام (1.3%يا ()، إندونيس1.7%)، الفيليبين وماليزيا (2.1%باكستان (

إلى المستويات التالية:  2015%). ووصل عدد السكان في هذه الدول في عام  0.5( وتايلند

مليون  100.7مليون نسمة)، الفيليبين ( 188.9مليون نسمة)، باكستان ( 257.6إندونيسيا (
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  نسمة). 

كل من الصين وتايلند ويالحظ من هذه البيانات أن معدل النمو في عدد السكان في 

كما تعادل معدل النمو في عدد سكان فيتنام مع المعدل العالمي،  يقل عن المعدل العالمي،

بينما تجاوز معدل النمو في عدد سكان كل من الهند، باكستان، الفيليبين، ماليزيا، 

وإندونيسيا المعدل العالمي. وهذا يعطي أحد المؤشرات األولية حول ما يمكن أن تؤول إليه 

  جال الطاقة. التطورات المستقبلية في المجال االقتصادي على األقل، ومن ضمنها م

الطاقةاجلزء واستهالك إنتاج الناميةالثاني اآلسيوية الدول يف

  النفط: احتياطيات -1

تمتلك الدول اآلسيوية النامية احتياطيات متواضعة من النفط. وازدادت هذه 

 32.6حيث ارتفعت من ) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 1.6االحتياطيات بمعدل 

، وذلك في 2016مليار برميل في نهاية عام  42.1إلى  2000مليار برميل في نهاية عام 
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الدول جاء دون المعدل العالمي  المجموعة من إن معدل الزيادة في إنتاج النفط في هذه -

 2000مليون ب/ي في عام  75% سنويا حيث ارتفع من 1.3إذ ازداد إنتاج العالم بمعدل 

  .2016مليون ب/ي في عام  92.2 إلى

الدول بقية شكل نصف المعدل العام الذي سجلته إن معدل الزيادة في إنتاج هذه الدول  -

% سنويا. وعليه فقد تراجعت حصة الدول اآلسيوية النامية في إجمالي 1.6النامية والبالغ 

  .2016م في عا% 7.9 إلى 2000% في عام 8.9اإلنتاج العالمي من النفط الخام من 

يالحظ أن كل على حدة إنتاج النفط في الدول اآلسيوية النامية وعند النظر إلى 

حيث تجاوزت حصتها الصين هي الدولة الرئيسية المنتجة للنفط ضمن هذه المجموعة 

 ازداد إنتاج. و2016هذه المجموعة في عام النفط في إجمالي إنتاج  %) 55.1( نصف

حيث ارتفع من حوالي  )2000-2016(% سنويا خالل الفترة 1.3بمعدل النفط في الصين 

. ويشكل هذا المستوى 2016مليون ب/ي في عام  4 إلى 2000مليون ب/ي في عام  3.3

. وتوجد 2016% من اإلنتاج العالمي من النفط في عام 4.3نسبة ال تتجاوز  من اإلنتاج

الهند،  إندونيسيا، هي: خمس دول أخرى ذات إنتاج صغير نسبيا من النفط، وهذه الدول

إندونيسيا  كما يلي: 2016ماليزيا، تايلند، وفيتنام. وبلغ إنتاج النفط في هذه الدول في عام 

ألف  479ألف ب/ي)، تايلند ( 705ألف ب/ي)، ماليزيا ( 856الهند ( ألف ب/ي)، 881(

  ألف ب/ي).  333ب/ي)، وفيتنام (

  استهالك الطاقة والنفط: -3

  الطاقة:استهالك  -
% سنويا 2.5في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي استهالك الطاقة في العالم بمعدل 

(باستثناء  تصاعد هذا االستهالك في الدول اآلسيوية النامية) 2000-2016(خالل الفترة 

%، 0.2بمعدل   % سنويا، وذلك مقابل ارتفاع استهالك الدول الصناعية.37بمعدل فيتنام) 

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 18 

 

  إنتاج النفط: -2
% سنويا 0.5بمعدل فقد ارتفع إنتاج النفط في الدول اآلسيوية النامية أما من ناحية 

 2016مليون ب/ي في عام  7.3 ما يقاربليصل إلى ) 2000-2016(خالل الفترة 

ويمكن ). 4) والشكل (5الجدول (. )10(2000مليون ب/ي في عام  6.7بالمقارنة مع حوالي 

  :ماحول تطورات إنتاج النفط في هذه المجموعة من الدول، وهمالحظتين استخالص 
 )5الجدول (

  2016 - 2000في الدول  اآلسيوية،  إنتاج النفطتطور 
(ألف ب/ي)

2016 2015  2010  2005  2000   
 الصين  3257  3642  4077  4309 3999
 الهند 726  737  882  876 856
 إندونيسيا 1456  1096  1003  841 881

 باكستان     
 تايلند 178  300  389  468 479

 الفلبين     
 فيتنام  337  389  322  362 333
 ماليزيا 722  757  717  699 705

 المجموع  6676  6921  7390  7555 7253
 العالم  74934  81908  83251  91704 92150
 منها: الدول الصناعية  21536  19883  18527  23596 23122
 بقية دول العالم          53398  62025  64724  68108 69028

7.9  8.2  8.9  8.4  8.9 (%) 
   BP, Statistical Review of World Energy, 2017المصدر:     .     

  )4الشكل (
   2016 – 2000في الدول اآلسيوية،  إنتاج النفطتطورات 

 (ألف ب/ي)
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الدول  الطاقة في %. وتضاعف استهالك4.6 بقية الدول النامية بمعدل وازدياد استهالك

مليون برميل مكافئ نفط في  28.1 منالنامية بأكثر من ثالث مرات حيث قفز اآلسيوية 

، أي أن حصة 2016مليون ب م ن ي في عام  88.2 إلى 2000اليوم (ب م ن ي) في عام 

% 33.1 % إلى15.4تضاعفت من لم قد هذه الدول في إجمالي استهالك الطاقة في العا

  ).5) والشكل (6الجدول ( خالل هذه الفترة.

  )5الشكل (
  2016و  2000في الدول اآلسيوية، عامي  استهالك الطاقةتطور 

  (ألف برميل مكافئ نفط في اليوم)

  
  .BP, Statistical Review of World Energy, 2002, 2017 :المصدر
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الدول  الطاقة في %. وتضاعف استهالك4.6 بقية الدول النامية بمعدل وازدياد استهالك

مليون برميل مكافئ نفط في  28.1 منالنامية بأكثر من ثالث مرات حيث قفز اآلسيوية 

، أي أن حصة 2016مليون ب م ن ي في عام  88.2 إلى 2000اليوم (ب م ن ي) في عام 

% 33.1 % إلى15.4تضاعفت من لم قد هذه الدول في إجمالي استهالك الطاقة في العا

  ).5) والشكل (6الجدول ( خالل هذه الفترة.

  )5الشكل (
  2016و  2000في الدول اآلسيوية، عامي  استهالك الطاقةتطور 

  (ألف برميل مكافئ نفط في اليوم)

  
  .BP, Statistical Review of World Energy, 2002, 2017 :المصدر
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اآلسيوية الدول  ة في إجمالي استهالك الطاقة فيويحتل الغاز الطبيعي المرتبة الثالث

مليون ب م ن  8.2 % سنويا ليصل إلى ما يقارب7.3حيث ارتفع استهالكه بمعدل النامية 

حصة رتفعت او. 2000مليون ب م ن ي في عام  2.6بالمقارنة مع  2016ي في عام 

بصورة طفيفة حيث  في الدول اآلسيوية الناميةالغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة 

. وتضاعفت حصة 2000% في عام 9.2بالمقارنة مع  2016% في عام 9.3بلغت 

من  العالم من الغاز الطبيعيفي إجمالي استهالك  استهالك الغاز الطبيعي في هذه الدول

ويستهلك الغاز الطبيعي بصورة رئيسية . 2016% في عام 12.7إلى  2000% في عام 6

% 1.1في الصين التي ازدادت حصتها في إجمالي استهالك الغاز الطبيعي في العالم من 

  .2016% في عام 6 إلى 2000في عام 

الذي يلبي احتياجات الدول  وتعتبر الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي الرابع

 زداد استهالك الطاقة الكهرومائية في هذه الدول بمعدلاآلسيوية النامية من الطاقة. وا

 6.5مليون ب م ن ي إلى  1.7حيث ارتفع من ) 2000-2016( سنويا خالل الفترة% 8.9

مليون ب م ن ي. وعلى الرغم من هذا المعدل المرتفع إال أن مساهمتها في إجمالي استهالك 

% خالل الفترة المذكورة. وارتفعت حصة 7.4% إلى 6الطاقة في هذه الدول قد ارتفع من 

% 13.5استهالك الطاقة الكهرومائية في هذه الدول في إجمالي استهالك العالم منها من 

 لكهرومائية في الصين. ويمثل استهالك الطاقة ا2016في عام % 35.5 إلى 2000في عام 

وتصاعد استهالك . 2016% من إجمالي استهالك هذه المجموعة من الدول في عام 81.2

األمر الذي أدى إلى تضاعف حصتها في الصين من الطاقة الكهرومائية بصورة ملحوظة 

إلى  2000% في عام 8.9زدادت من إجمالي استهالك العالم بأكثر من ثالث مرات حيث ا

  .2016% في عام 28.9

إذ ال النامية تعتبر الطاقات المتجددة حديثة على مشهد الطاقة في الدول اآلسيوية و

، بينما 2000توجد البيانات التي تؤشر على استهالك هذه الطاقات في هذه الدول في عام 

نموا ملموسا حيث وصل حجم  هذه الطاقات قد أحرزت تفيد البيانات الحالية إلى أن
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ويعتبر الفحم المصدر األساسي الذي يلبي متطلبات اقتصادات هذه الدول من 

% في عام 50جمالي استهالك الطاقة من الطاقة. وارتفعت األهمية النسبية للفحم في إ

بحوالي  استهالك الفحم في هذه الدولتضاعف حجم و .2016% في عام 55.7 إلى 2000

مليون ب م ن ي في عام  49.1صل إلى لي% سنويا 8.7بمعدل  مرات حيث تصاعد 3.6

، وعليه فقد ارتفعت حصة هذه 2000مليون ب م ن ي في عام  14بالمقارنة مع  2016

وتعتبر الصين  %.65.6 % إلى31.5الدول في إجمالي استهالك الفحم في العالم من 

المستهلك األكبر للفحم سواء على الصعيد العالمي أو الصعيد اإلقليمي. وتضاعفت حصة 

) 50.8%إلى نصف ( 2000% في عام 22.4من الصين في االستهالك العالمي من الفحم 

. وتأتي الهند في المرتبة الثانية إذ ارتفعت حصتها في إجمالي 2016هذا االستهالك في عام 

وتعتبر إندونيسيا من الدول ذات . %16.8 % إلى7.7استهالك العالم من الفحم من 

فيتنام، كل من كما يتم استهالك كميات صغيرة نسبيا في االستهالك الملموس من الفحم، 

  تايلند، ماليزيا، الفيليبين، وباكستان. 

ويأتي النفط في المرتبة الثانية من ناحية حصته في إجمالي استهالك الطاقة في 

مليون ب م ن  9.6من  (*)تضاعف استهالك النفط في هذه الدول . واآلسيوية النامية الدول

وتوجد هناك مفارقة حيث أنه . 2016في عام  مليون ب م ن ي 21 إلى 2000ي في عام 

على الرغم من هذا االرتفاع في حجم استهالك النفط إال أن حصته في إجمالي استهالك 

وفي الوقت  2016% في عام 23.8إلى  2000عام  % في34.2الطاقة قد تراجعت من 

% إلى 13.6نفسه ازدادت حصة الدول اآلسيوية في إجمالي استهالك العالم من النفط من 

، ن مجموعة الدول اآلسيوية الناميةوتعتبر الصين المستهلك األكبر للنفط ضم %.23.7

 2000% في عام 6.8وتضاعفت حصة الصين في إجمالي استهالك النفط في العالم من 

  %.4.8% إلى 2.8. وفي الوقت نفسه ارتفعت حصة الهند من 2016% في عام 13.5إلى 

  



31

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 23 

 

اآلسيوية الدول  ة في إجمالي استهالك الطاقة فيويحتل الغاز الطبيعي المرتبة الثالث

مليون ب م ن  8.2 % سنويا ليصل إلى ما يقارب7.3حيث ارتفع استهالكه بمعدل النامية 

حصة رتفعت او. 2000مليون ب م ن ي في عام  2.6بالمقارنة مع  2016ي في عام 

بصورة طفيفة حيث  في الدول اآلسيوية الناميةالغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة 

. وتضاعفت حصة 2000% في عام 9.2بالمقارنة مع  2016% في عام 9.3بلغت 

من  العالم من الغاز الطبيعيفي إجمالي استهالك  استهالك الغاز الطبيعي في هذه الدول

ويستهلك الغاز الطبيعي بصورة رئيسية . 2016% في عام 12.7إلى  2000% في عام 6

% 1.1في الصين التي ازدادت حصتها في إجمالي استهالك الغاز الطبيعي في العالم من 

  .2016% في عام 6 إلى 2000في عام 

الذي يلبي احتياجات الدول  وتعتبر الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي الرابع

 زداد استهالك الطاقة الكهرومائية في هذه الدول بمعدلاآلسيوية النامية من الطاقة. وا

 6.5مليون ب م ن ي إلى  1.7حيث ارتفع من ) 2000-2016( سنويا خالل الفترة% 8.9

مليون ب م ن ي. وعلى الرغم من هذا المعدل المرتفع إال أن مساهمتها في إجمالي استهالك 

% خالل الفترة المذكورة. وارتفعت حصة 7.4% إلى 6الطاقة في هذه الدول قد ارتفع من 

% 13.5استهالك الطاقة الكهرومائية في هذه الدول في إجمالي استهالك العالم منها من 

 لكهرومائية في الصين. ويمثل استهالك الطاقة ا2016في عام % 35.5 إلى 2000في عام 

وتصاعد استهالك . 2016% من إجمالي استهالك هذه المجموعة من الدول في عام 81.2

األمر الذي أدى إلى تضاعف حصتها في الصين من الطاقة الكهرومائية بصورة ملحوظة 

إلى  2000% في عام 8.9زدادت من إجمالي استهالك العالم بأكثر من ثالث مرات حيث ا

  .2016% في عام 28.9

إذ ال النامية تعتبر الطاقات المتجددة حديثة على مشهد الطاقة في الدول اآلسيوية و

، بينما 2000توجد البيانات التي تؤشر على استهالك هذه الطاقات في هذه الدول في عام 

نموا ملموسا حيث وصل حجم  هذه الطاقات قد أحرزت تفيد البيانات الحالية إلى أن

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 22 

 

ويعتبر الفحم المصدر األساسي الذي يلبي متطلبات اقتصادات هذه الدول من 

% في عام 50جمالي استهالك الطاقة من الطاقة. وارتفعت األهمية النسبية للفحم في إ

بحوالي  استهالك الفحم في هذه الدولتضاعف حجم و .2016% في عام 55.7 إلى 2000

مليون ب م ن ي في عام  49.1صل إلى لي% سنويا 8.7بمعدل  مرات حيث تصاعد 3.6

، وعليه فقد ارتفعت حصة هذه 2000مليون ب م ن ي في عام  14بالمقارنة مع  2016

وتعتبر الصين  %.65.6 % إلى31.5الدول في إجمالي استهالك الفحم في العالم من 

المستهلك األكبر للفحم سواء على الصعيد العالمي أو الصعيد اإلقليمي. وتضاعفت حصة 

) 50.8%إلى نصف ( 2000% في عام 22.4من الصين في االستهالك العالمي من الفحم 

. وتأتي الهند في المرتبة الثانية إذ ارتفعت حصتها في إجمالي 2016هذا االستهالك في عام 

وتعتبر إندونيسيا من الدول ذات . %16.8 % إلى7.7استهالك العالم من الفحم من 

فيتنام، كل من كما يتم استهالك كميات صغيرة نسبيا في االستهالك الملموس من الفحم، 

  تايلند، ماليزيا، الفيليبين، وباكستان. 

ويأتي النفط في المرتبة الثانية من ناحية حصته في إجمالي استهالك الطاقة في 

مليون ب م ن  9.6من  (*)تضاعف استهالك النفط في هذه الدول . واآلسيوية النامية الدول

وتوجد هناك مفارقة حيث أنه . 2016في عام  مليون ب م ن ي 21 إلى 2000ي في عام 

على الرغم من هذا االرتفاع في حجم استهالك النفط إال أن حصته في إجمالي استهالك 

وفي الوقت  2016% في عام 23.8إلى  2000عام  % في34.2الطاقة قد تراجعت من 

% إلى 13.6نفسه ازدادت حصة الدول اآلسيوية في إجمالي استهالك العالم من النفط من 

، ن مجموعة الدول اآلسيوية الناميةوتعتبر الصين المستهلك األكبر للنفط ضم %.23.7

 2000% في عام 6.8وتضاعفت حصة الصين في إجمالي استهالك النفط في العالم من 

  %.4.8% إلى 2.8. وفي الوقت نفسه ارتفعت حصة الهند من 2016% في عام 13.5إلى 

  



32

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 25 

 

 )7الجدول (
  2016 - 2000في الدول اآلسيوية،  استهالك النفطتطور 

(ألف ب/ي)
2016 2015  2010  2005  2000  
 الصين  4901  7189  9795  12354  12761
 الهند 2259  2606  3319  4164  4489
 إندونيسيا 1139  1303  1411  1592  1615
 باكستان 372  310  411  505  566

 تايلند  763  1015  1122  1355  1382
 الفلبين 346  314  313  398  434
 فيتنام  171  258  337  407  431
 ماليزيا  495  637  690  814  829

 المجموع 10446  13632  17398  21589  22507
 العالم  76946  84678  88722  95003  96558
 منها: الدول الصناعية  48312  50043  46596  45785  46217
 بقية دول العالم          28634  34635  42126  49218  50341
23.3  22.7  19.6  16.1  13.6  (%) 

      BP, Statistical Review of World Energy, 2017المصدر:     .   
  

  )6الشكل (
   2016 – 2000في الدول اآلسيوية،  استهالك النفطتطور 

  (الف ب/ي)

  
      BP, Statistical Review of World Energy, 2017المصدر:     .           
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مليون ب م ن  1.7مليون ب م ن ي منها  2.2ما يربو عن  إلى 2016استهالكها في عام 

ربع أكثر من ي في الصين. ويشكل استهالك هذه الطاقات في الدول اآلسيوية النامية 

    .2016%) استهالك العالم في عام 26.7(

من حيث درجة مساهمتها في تلبية وتأتي الطاقة النووية في المرتبة األخيرة 

أعلى  في هذه الدول الطاقة النوويةت متطلبات الطاقة في الدول اآلسيوية النامية. وسجل

إذ تصاعد ) 2000-2016( بين مصادر الطاقة المختلفة خالل الفترة معدالت النمو

 1.2حوالي  ألف ب م ن ي إلى 155% سنويا حيث تزايدت من 13.5استهالكها بمعدل 

. وارتفعت مساهمة 2016% من استهالك العالم في عام 9.8ب م ن ي. ويمثل ذلك مليون 

% في عام 0.6الطاقة النووية في إجمالي استهالك الطاقة في الدول اآلسيوية النامية من 

  .2016% في عام 1.3إلى  2000

  استهالك النفط: -

% سنويا 1.4بمعدل  النفطم من في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي استهالك العال

 في الدول اآلسيوية النامية بمعدلتصاعد هذا االستهالك ) 2000-2016(خالل الفترة 

مليون ب/ي في  22.5إلى  2000عام  مليون ب/ي في 10.4% حيث تضاعف من 4.9

وبالمقارنة مع المجموعات الدولية األخرى نجد أن حصة الدول اآلسيوية   .)11( 6201عام 

إلى  2000% في عام 13.6 النامية في إجمالي استهالك النفط في العالم قد ازدادت من

الدول الصناعية (الدول األعضاء  مجموعة ، بينما هبطت حصة2016% في عام 23.8

% حيث تراجع استهالك 47.9 % إلى62.7في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) من 

مليون ب/ي.  46.2 مليون ب/ي إلى 48.3تقلص من % إذ 0.3النفط في هذه الدول بمعدل 

% سنويا حيث 2.7، فقد ارتفع استهالك النفط بمعدل أما من ناحية الدول النامية األخرى

 .2016مليون ب/ي في عام  27.8إلى  2000مليون ب/ي في عام  18.2ازداد من 

 ).6) والشكل (7الجدول (
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الصين  الهند إندونيسيا باكستان تايلند الفلبين فيتنام ماليزيا

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 24 

 

مليون ب م ن  1.7مليون ب م ن ي منها  2.2ما يربو عن  إلى 2016استهالكها في عام 

ربع أكثر من ي في الصين. ويشكل استهالك هذه الطاقات في الدول اآلسيوية النامية 

    .2016%) استهالك العالم في عام 26.7(

من حيث درجة مساهمتها في تلبية وتأتي الطاقة النووية في المرتبة األخيرة 

أعلى  في هذه الدول الطاقة النوويةت متطلبات الطاقة في الدول اآلسيوية النامية. وسجل

إذ تصاعد ) 2000-2016( بين مصادر الطاقة المختلفة خالل الفترة معدالت النمو

 1.2حوالي  ألف ب م ن ي إلى 155% سنويا حيث تزايدت من 13.5استهالكها بمعدل 

. وارتفعت مساهمة 2016% من استهالك العالم في عام 9.8ب م ن ي. ويمثل ذلك مليون 

% في عام 0.6الطاقة النووية في إجمالي استهالك الطاقة في الدول اآلسيوية النامية من 

  .2016% في عام 1.3إلى  2000

  استهالك النفط: -

% سنويا 1.4بمعدل  النفطم من في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي استهالك العال

 في الدول اآلسيوية النامية بمعدلتصاعد هذا االستهالك ) 2000-2016(خالل الفترة 

مليون ب/ي في  22.5إلى  2000عام  مليون ب/ي في 10.4% حيث تضاعف من 4.9

وبالمقارنة مع المجموعات الدولية األخرى نجد أن حصة الدول اآلسيوية   .)11( 6201عام 

إلى  2000% في عام 13.6 النامية في إجمالي استهالك النفط في العالم قد ازدادت من

الدول الصناعية (الدول األعضاء  مجموعة ، بينما هبطت حصة2016% في عام 23.8

% حيث تراجع استهالك 47.9 % إلى62.7في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) من 

مليون ب/ي.  46.2 مليون ب/ي إلى 48.3تقلص من % إذ 0.3النفط في هذه الدول بمعدل 

% سنويا حيث 2.7، فقد ارتفع استهالك النفط بمعدل أما من ناحية الدول النامية األخرى

 .2016مليون ب/ي في عام  27.8إلى  2000مليون ب/ي في عام  18.2ازداد من 

 ).6) والشكل (7الجدول (
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وسجلت فيتنام  ب/ي.ألف  566 ألف ب/ي إلى 372% سنويا إذ ازداد من 2.7بمعدل 

%، وهو 5.9 زيادة ملموسة في استهالك النفط حيث تصاعد هذا االستهالك فيها بمعدل

ثاني أكبر معدل في نمو استهالك النفط ضمن الدول اآلسيوية النامية بعد الصين. وتضاعف 

ألف ب/ي في عام  431إلى  2000ألف ب/ي في عام  171من  استهالك فيتنام من النفط

نويا، % س1.4نسبيا بلغ  . أما في الفليبين فقد ارتفع استهالك النفط بمعدل صغير2016

ألف  346بالمقارنة مع  2016ألف ب/ي في عام  434وبلغ حجم هذا االستهالك فيها 

  .2000ب/ي في عام 

وتلقي الفقرات التالية الضوء على تطورات استهالك الطاقة عموما وعلى استهالك 

  .)2000-2016(النفط خصوصا في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

  استهالك الطاقة والنفط في الصين: -1

بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية  الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالمأصبحت 

حققت الصين قفزة كبيرة في مجال . و2000بعد الواليات المتحدة األمريكية في عام 

مرة إذ  3.8حيث تضاعف هذا االستهالك ) 2000-2016(استهالك الطاقة خالل الفترة 

 61.9إلى  2000مليون ب م ن ي في عام  16.5% سنويا ليزداد من 8.6تصاعد بمعدل 

ونتيجة لهذه القفزة أصبحت الصين تستهلك ما يقارب  .2016مليون ب م ن ي في عام 

% في 9بالمقارنة مع  2016) إجمالي استهالك الطاقة في العالم في عام %23.2ربع (

  .2000عام 

ويعتبر الفحم المصدر األساسي لتلبية متطلبات االقتصاد الصيني من الطاقة، ولم 

 )2000-2016(الي استهالك الطاقة في الصين خالل الفترة تتراجع حصة الفحم في إجم

يسمى "الحرب على التلوث"، بل على العكس فقد ارتفعت حصة ما رغم كل الحديث ع

 2016في عام % 61.5 إلى 2000% في عام 60.6الفحم في إجمالي استهالك الطاقة من 

% سنويا، وهو معدل يتجاوز المعدل العام الستهالك 8.7حيث ازداد استهالك الفحم بمعدل 
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وعند النظر إلى استهالك النفط في كل من الدول اآلسيوية النامية يتبين أنه توجد 

أربع دول قد تجاوز فيها معدل النمو في االستهالك معدل الزيادة المسجل في الدول خارج 

األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)، وهو مجموعة الدول الصناعية (الدول 

%. وهذه الدول هي: الصين، فيتنام، الهند، وتايلند. كما توجد أربع دول أخرى يقل 3.6

باكستان،  ماليزيا، فيها معدل النمو عن معدل هذه الفئة من الدول. وهذه الدول هي:

في الدول على تطور استهالك النفط وتلقي الفقرات التالية الضوء والفليبين. إندونيسيا، 

  لى حدة:ع كل دولة) 2000-2016(خالل الفترة اآلسيوية النامية 

حيث ) 2000-2016(شهد استهالك النفط في الصين قفزة كبيرة خالل الفترة 

يالحظ أن حصة الصين في إجمالي استهالك العالم من النفط قد ارتفعت من برميل واحد 

إلى برميل واحد من أصل ثمانية براميل في عام  2000 برميال في عام 16من أصل 

مليون ب/ي إلى  4.9% سنويا ليتضاعف من 6.2إذ ارتفع استهالك الصين بمعدل  2016

% سنويا حيث 4.2بمعدل ها ارتفع استهالك النفط فيأما في الهند فقد مليون ب/ي.  12.8

، وعليه 2016ي عام مليون ب/ي ف 4.4إلى  2000مليون ب/ي في عام  2.6تضاعف من 

 %.4.6% إلى 2.9فقد ارتفعت حصة الهند في إجمالي استهالك العالم من النفط من 

، )2000-2016(% سنويا خالل الفترة 2.2ارتفع استهالك النفط في إندونيسيا بمعدل و

وهو معدل يقل عن معدل الزيادة في استهالك النفط في الدول النامية ككل (إجمالي 

ووصل استهالك النفط في  %.3.6خارج مجموعة الدول الصناعية) وهو  استهالك العالم

مليون ب/ي في عام  1.1بالمقارنة مع  2016مليون ب/ي في عام  1.6إندونيسيا إلى 

تأتي تايلند في المرتبة الرابعة ضمن الدول اآلسيوية النامية من ناحية حجم و .2000

% سنويا حيث 3.8استهالك النفط في تايلند استهالك النفط فيها. وبلغ معدل الزيادة في 

ارتفع و .2016مليون ب/ ي في عام  1.4إلى  2000ألف ب/ي في عام  763ارتفع من 

ألف ب/ي في عام  829 % سنويا حيث وصل إلى3.3استهالك النفط في ماليزيا بمعدل 

كستان ارتفع استهالك النفط في با، كما 2000ألف ب/ي في عام  495ارنة مع بالمق 2016
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وسجلت فيتنام  ب/ي.ألف  566 ألف ب/ي إلى 372% سنويا إذ ازداد من 2.7بمعدل 

%، وهو 5.9 زيادة ملموسة في استهالك النفط حيث تصاعد هذا االستهالك فيها بمعدل

ثاني أكبر معدل في نمو استهالك النفط ضمن الدول اآلسيوية النامية بعد الصين. وتضاعف 

ألف ب/ي في عام  431إلى  2000ألف ب/ي في عام  171من  استهالك فيتنام من النفط

نويا، % س1.4نسبيا بلغ  . أما في الفليبين فقد ارتفع استهالك النفط بمعدل صغير2016

ألف  346بالمقارنة مع  2016ألف ب/ي في عام  434وبلغ حجم هذا االستهالك فيها 

  .2000ب/ي في عام 

وتلقي الفقرات التالية الضوء على تطورات استهالك الطاقة عموما وعلى استهالك 

  .)2000-2016(النفط خصوصا في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

  استهالك الطاقة والنفط في الصين: -1

بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية  الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالمأصبحت 

حققت الصين قفزة كبيرة في مجال . و2000بعد الواليات المتحدة األمريكية في عام 

مرة إذ  3.8حيث تضاعف هذا االستهالك ) 2000-2016(استهالك الطاقة خالل الفترة 

 61.9إلى  2000مليون ب م ن ي في عام  16.5% سنويا ليزداد من 8.6تصاعد بمعدل 

ونتيجة لهذه القفزة أصبحت الصين تستهلك ما يقارب  .2016مليون ب م ن ي في عام 

% في 9بالمقارنة مع  2016) إجمالي استهالك الطاقة في العالم في عام %23.2ربع (

  .2000عام 

ويعتبر الفحم المصدر األساسي لتلبية متطلبات االقتصاد الصيني من الطاقة، ولم 

 )2000-2016(الي استهالك الطاقة في الصين خالل الفترة تتراجع حصة الفحم في إجم

يسمى "الحرب على التلوث"، بل على العكس فقد ارتفعت حصة ما رغم كل الحديث ع

 2016في عام % 61.5 إلى 2000% في عام 60.6الفحم في إجمالي استهالك الطاقة من 

% سنويا، وهو معدل يتجاوز المعدل العام الستهالك 8.7حيث ازداد استهالك الفحم بمعدل 
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وعند النظر إلى استهالك النفط في كل من الدول اآلسيوية النامية يتبين أنه توجد 

أربع دول قد تجاوز فيها معدل النمو في االستهالك معدل الزيادة المسجل في الدول خارج 

األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)، وهو مجموعة الدول الصناعية (الدول 

%. وهذه الدول هي: الصين، فيتنام، الهند، وتايلند. كما توجد أربع دول أخرى يقل 3.6

باكستان،  ماليزيا، فيها معدل النمو عن معدل هذه الفئة من الدول. وهذه الدول هي:

في الدول على تطور استهالك النفط وتلقي الفقرات التالية الضوء والفليبين. إندونيسيا، 

  لى حدة:ع كل دولة) 2000-2016(خالل الفترة اآلسيوية النامية 

حيث ) 2000-2016(شهد استهالك النفط في الصين قفزة كبيرة خالل الفترة 

يالحظ أن حصة الصين في إجمالي استهالك العالم من النفط قد ارتفعت من برميل واحد 

إلى برميل واحد من أصل ثمانية براميل في عام  2000 برميال في عام 16من أصل 

مليون ب/ي إلى  4.9% سنويا ليتضاعف من 6.2إذ ارتفع استهالك الصين بمعدل  2016

% سنويا حيث 4.2بمعدل ها ارتفع استهالك النفط فيأما في الهند فقد مليون ب/ي.  12.8

، وعليه 2016ي عام مليون ب/ي ف 4.4إلى  2000مليون ب/ي في عام  2.6تضاعف من 

 %.4.6% إلى 2.9فقد ارتفعت حصة الهند في إجمالي استهالك العالم من النفط من 

، )2000-2016(% سنويا خالل الفترة 2.2ارتفع استهالك النفط في إندونيسيا بمعدل و

وهو معدل يقل عن معدل الزيادة في استهالك النفط في الدول النامية ككل (إجمالي 

ووصل استهالك النفط في  %.3.6خارج مجموعة الدول الصناعية) وهو  استهالك العالم

مليون ب/ي في عام  1.1بالمقارنة مع  2016مليون ب/ي في عام  1.6إندونيسيا إلى 

تأتي تايلند في المرتبة الرابعة ضمن الدول اآلسيوية النامية من ناحية حجم و .2000

% سنويا حيث 3.8استهالك النفط في تايلند استهالك النفط فيها. وبلغ معدل الزيادة في 

ارتفع و .2016مليون ب/ ي في عام  1.4إلى  2000ألف ب/ي في عام  763ارتفع من 

ألف ب/ي في عام  829 % سنويا حيث وصل إلى3.3استهالك النفط في ماليزيا بمعدل 

كستان ارتفع استهالك النفط في با، كما 2000ألف ب/ي في عام  495ارنة مع بالمق 2016
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في إجمالي االستهالك العالمي من الغاز ، كما ازدادت حصة الصين 2016في عام 

  % خالل الفترة ذاتها.6 % إلى1.1الطبيعي من 

 الطاقات المتجددة تلعب دورا في مجال تلبية متطلبات الطاقة في الصينوأصبحت 

كانت غائبة أن بعد  2016% من إجمالي استهالك الطاقة فيها في عام 2.8فقد صارت تسد 

، وبذلك احتلت المرتبة الخامسة في مجال استهالك الطاقة في 2000عن المشهد في عام 

  . 2016عام 

أما من ناحية الطاقة النووية فعلى الرغم من أنها تساهم مساهمة صغيرة في تلبية 

متطلبات الطاقة في الصين فإنها سجلت أعلى معدالت الزيادة في االستهالك خالل الفترة 

 13% سنويا ليتضاعف بحوالي 17.2 إذ تصاعد هذا االستهالك بمعدل) 2000-2016(

ألف ب م ن ي، وبذلك تضاعفت حصة  968 إلىألف ب م ن ي  76حيث قفز من مرة 

% 8.1 إلى 2000% في عام 0.6الصين في إجمالي استهالك العالم من الطاقة النووية من 

   .2016في عام 

سبعة عوامل رئيسية الصين الطاقة في في استهالك ويقف وراء هذه القفزة الكبيرة 
  ، وهذه العوامل هي:)12(

  
  انخفاض أسعار النفط: -1

الصين من النفط الخام والغاز واردات أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص قيمة 

  الطبيعي، وهذا أدى بدوره إلى تحفيز النمو االقتصادي.

  كسر عادة اإلدمان على استهالك الفحم: -2

توجد لدى الصين في إطار ما يسمى "الحرب على التلوث" خطة لوضع سقف 

جهة رئيسية لحقيق االلتزام بوضع حد  20تنفيذ هذه الخطة الستهالك الفحم، ويساهم في 

. وتتضمن هذه الجهات أربعة قطاعات رئيسية، 2035أعلى على استهالك الفحم قبل عام 

  وهي: الطاقة الكهربائية، صناعة الصلب، صناعة اإلسمنت، وقطاع اإلنشاءات.
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وبسبب هذا التوسع الكبير في استهالك  .)2000-2016(الطاقة في الصين خالل الفترة 

% في 22.3الفحم فقد تضاعفت حصة الصين في إجمالي استهالك العالم من الفحم من 

  .2016) االستهالك العالمي في عام %50.8إلى أكثر من نصف ( 2000عام 

وعلى الرغم من الزيادة الملموسة في حجم استهالك الصين من النفط إال أن 

      مصادر الطاقة خالل الفترةبين ستهالك االاستهالكه سجل أدنى معدالت النمو في 

سنويا ليتضاعف من % 6.2ل إذ ارتفع استهالك النفط في الصين بمعد) 2000-2016(

حصة النفط في إجمالي استهالك يالحظ أن مليون ب/ي. و 12.8مليون ب/ي إلى  4.9

، 2016% في عام 19.4إلى  2000% في عام 29.2الطاقة في الصين قد تقلصت من 

% 6.8 منإجمالي استهالك العالم من النفط  حصة الصين فيوفي الوقت نفسه ارتفعت 

  .2016% في عام 13.5 إلى 2000في عام 

وتعتبر الطاقة الكهرومائية المصدر الثالث لسد احتياجات الطاقة في الصين، 

) 2000-2016(خالل الفترة % سنويا 10.3عال بلغ وارتفع استهالك هذا المصدر بمعدل 

مليون ب م ن  5.3ن ب م ن ي إلى مليو 1.1من الطاقة الكهرومائية  استهالك حيث ازداد

% إلى 6.7ي، وعليه فقد ارتفعت حصة هذا المصدر في إجمالي استهالك الطاقة من 

في استخدام الطاقة الكهرومائية الصين  اشهدتهتي ال ةكبيراله الزيادة ونتيجة هذ %.8.5

% في 8.9فقد تضاعفت حصتها في إجمالي استهالك العالم من الطاقة الكهرومائية من 

  .2016عام  في% 28.9إلى  2000عام 

ويأتي الغاز الطبيعي في المرتبة الرابعة من ناحية حصته في إجمالي استهالك 

ازداد نتيجة لسياسة الصين للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فقد والطاقة في الصين. 

حيث تضاعف ) 2000-2016(سنويا خالل الفترة % 13.8 بمعدل عال بلغه فيها استهالك

مليون ب م ن ي. وتضاعفت مساهمة  3.9ألف ب م ن ي إلى  488من  ليقفزثمان مرات 

% 6.2 إلى 2000% في عام 3الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة في الصين من 
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في إجمالي االستهالك العالمي من الغاز ، كما ازدادت حصة الصين 2016في عام 

  % خالل الفترة ذاتها.6 % إلى1.1الطبيعي من 

 الطاقات المتجددة تلعب دورا في مجال تلبية متطلبات الطاقة في الصينوأصبحت 

كانت غائبة أن بعد  2016% من إجمالي استهالك الطاقة فيها في عام 2.8فقد صارت تسد 

، وبذلك احتلت المرتبة الخامسة في مجال استهالك الطاقة في 2000عن المشهد في عام 

  . 2016عام 

أما من ناحية الطاقة النووية فعلى الرغم من أنها تساهم مساهمة صغيرة في تلبية 

متطلبات الطاقة في الصين فإنها سجلت أعلى معدالت الزيادة في االستهالك خالل الفترة 

 13% سنويا ليتضاعف بحوالي 17.2 إذ تصاعد هذا االستهالك بمعدل) 2000-2016(

ألف ب م ن ي، وبذلك تضاعفت حصة  968 إلىألف ب م ن ي  76حيث قفز من مرة 

% 8.1 إلى 2000% في عام 0.6الصين في إجمالي استهالك العالم من الطاقة النووية من 

   .2016في عام 

سبعة عوامل رئيسية الصين الطاقة في في استهالك ويقف وراء هذه القفزة الكبيرة 
  ، وهذه العوامل هي:)12(

  
  انخفاض أسعار النفط: -1

الصين من النفط الخام والغاز واردات أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص قيمة 

  الطبيعي، وهذا أدى بدوره إلى تحفيز النمو االقتصادي.

  كسر عادة اإلدمان على استهالك الفحم: -2

توجد لدى الصين في إطار ما يسمى "الحرب على التلوث" خطة لوضع سقف 

جهة رئيسية لحقيق االلتزام بوضع حد  20تنفيذ هذه الخطة الستهالك الفحم، ويساهم في 

. وتتضمن هذه الجهات أربعة قطاعات رئيسية، 2035أعلى على استهالك الفحم قبل عام 

  وهي: الطاقة الكهربائية، صناعة الصلب، صناعة اإلسمنت، وقطاع اإلنشاءات.
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وبسبب هذا التوسع الكبير في استهالك  .)2000-2016(الطاقة في الصين خالل الفترة 

% في 22.3الفحم فقد تضاعفت حصة الصين في إجمالي استهالك العالم من الفحم من 

  .2016) االستهالك العالمي في عام %50.8إلى أكثر من نصف ( 2000عام 

وعلى الرغم من الزيادة الملموسة في حجم استهالك الصين من النفط إال أن 

      مصادر الطاقة خالل الفترةبين ستهالك االاستهالكه سجل أدنى معدالت النمو في 

سنويا ليتضاعف من % 6.2ل إذ ارتفع استهالك النفط في الصين بمعد) 2000-2016(

حصة النفط في إجمالي استهالك يالحظ أن مليون ب/ي. و 12.8مليون ب/ي إلى  4.9

، 2016% في عام 19.4إلى  2000% في عام 29.2الطاقة في الصين قد تقلصت من 

% 6.8 منإجمالي استهالك العالم من النفط  حصة الصين فيوفي الوقت نفسه ارتفعت 

  .2016% في عام 13.5 إلى 2000في عام 

وتعتبر الطاقة الكهرومائية المصدر الثالث لسد احتياجات الطاقة في الصين، 

) 2000-2016(خالل الفترة % سنويا 10.3عال بلغ وارتفع استهالك هذا المصدر بمعدل 

مليون ب م ن  5.3ن ب م ن ي إلى مليو 1.1من الطاقة الكهرومائية  استهالك حيث ازداد

% إلى 6.7ي، وعليه فقد ارتفعت حصة هذا المصدر في إجمالي استهالك الطاقة من 

في استخدام الطاقة الكهرومائية الصين  اشهدتهتي ال ةكبيراله الزيادة ونتيجة هذ %.8.5

% في 8.9فقد تضاعفت حصتها في إجمالي استهالك العالم من الطاقة الكهرومائية من 

  .2016عام  في% 28.9إلى  2000عام 

ويأتي الغاز الطبيعي في المرتبة الرابعة من ناحية حصته في إجمالي استهالك 

ازداد نتيجة لسياسة الصين للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فقد والطاقة في الصين. 

حيث تضاعف ) 2000-2016(سنويا خالل الفترة % 13.8 بمعدل عال بلغه فيها استهالك

مليون ب م ن ي. وتضاعفت مساهمة  3.9ألف ب م ن ي إلى  488من  ليقفزثمان مرات 

% 6.2 إلى 2000% في عام 3الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة في الصين من 
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ب النفط والغاز الطبيعي، والطرق، وشبكات البنى األساسية للموانئ، وخطوط أنابي

  وخطوط الشاحنات.

   الخطة الخمسية الثالثة عشرة -7
برنامجا لإلصالح البيئي يعتبر األكثر طموحا الخطة الخمسية الثالثة عشرة تتضمن 

تريليون دوالر أمريكي. ويوفر ذلك  1حيث يقدر أن تتجاوز النفقات البيئية المخطط لها 

للقطاع الخاص إليجاد الحلول التي ستساعد الصين على تحقيق أهدافها  العديد من الفرص

  البيئية الطموحة.

  استهالك الطاقة والنفط في الهند: -2
الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الصين والواليات المتحدة أصبحت 

يات المتحدة تأتي في المرتبة السادسة بعد الوال 2000بعد أن كانت في عام  األمريكية

استهالك الطاقة في الهند بمعدل . وارتفع األمريكية والصين وروسيا واليابان وألمانيا

مليون ب م ن ي إلى  6.3حيث تضاعف من ) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 5.4

وعليه فقد ارتفعت حصة الهند في إجمالي استهالك العالم من  مليون ب م ن ي. 14.5

  .2016% في عام 5.5إلى  2000% في عام 3.4الطاقة من 

باعتباره المصدر األساسي لتلبية متطلبات الهند من الطاقة خالل واستمر الفحم 

ثم الطاقة  ، ويأتي النفط في المرتبة الثانية، ويليه الغاز الطبيعي)2000-2016(الفترة 

وارتفع استهالك الفحم بمعدل الكهرومائية والطاقات المتجددة، وأخيرا الطاقة النووية. 

مليون ب  8.3إلى  2000مليون ب م ن ي في عام  3.4% سنويا حيث تضاعف من 5.6

. وارتفعت حصة الفحم في إجمالي استهالك الطاقة في الهند من 2016م ن ي في عام 

ل . كما ارتفع استهالك النفط بمعد2016% في عام 56.9 ىإل 2000% في عام 54.7

ي في عام /مليون ب 4.5 إلى 2000ي في عام /مليون ب 2.3 ليزداد مما يقارب% 4.2

. وعلى الرغم من هذه الزيادة إال أن حصة النفط في إجمالي استهالك الطاقة في 2016

  الغاز الطبيعي واالندفاع نحو الطاقة النووية: -3

تتضمن الخطة الخمسية الثانية عشرة رفع مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة 

فقد أضافت . أما من ناحية الطاقة النووية 2020% في عام 10في الصين لتصل إلى 

  غيغاواط. 11مفاعال جديدا بطاقة  11الصين منذ كارثة فوكوشيما 

  الدور الريادي للطاقة المتجددة: -4

سياسات الطاقة والبيئة في الصين من يشكل استخدام الطاقة المتجددة جزءا رئيسيا 

، 2013مليار دوالر أمريكي في هذا المجال في عام  54حيث قامت باستثمار ما يزيد عن 

  .2030تريليون دوالر أمريكي حتى عام  15وتخطط الستثمار 

  إصالح المشاريع التي تمتلكها الدولة: -5

مشروعا تمتلكهم الدولة في الصين هم مشاريع  12مشاريع من أصل أضخم  4إن 

مليار دوالر أمريكي  100في مجال الطاقة. وبلغت إيرادات هذه المشاريع ما يربو عن 

إصالح هذه المشاريع إلى فتح أسواق الطاقة لكل الالعبين، كما  . وسيؤدي2014في عام 

  سيشجع على المنافسة عن طريق إعادة هيكلة ودمج شركات النفط الرئيسية.  

  ق الحرير:يطر -6

عن خططها لبناء "الحزام االقتصادي لطريق  2013أعلنت الصين في عام 

المشروعان  نن". وتم دمج هذاالحرير"، و"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشري

في مشروع واحد أطلق عليه أسم "حزام واحد، طريق واحد". ويستهدف هذا المشروع 

تطوير قدرات االتصال واستكمال استراتيجية االستثمار الخارجي ودعم صادرات الصين 

في مجال البنى التحتية على نطاق واسع. وفي نطاق هذا المشروع سوف تدعم الصين 

 مشاريع ذات الصلة بإزالة نقاط االختناق في قطاع المواصالت عن طريق بناء وتمول ال
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ب النفط والغاز الطبيعي، والطرق، وشبكات البنى األساسية للموانئ، وخطوط أنابي

  وخطوط الشاحنات.

   الخطة الخمسية الثالثة عشرة -7
برنامجا لإلصالح البيئي يعتبر األكثر طموحا الخطة الخمسية الثالثة عشرة تتضمن 

تريليون دوالر أمريكي. ويوفر ذلك  1حيث يقدر أن تتجاوز النفقات البيئية المخطط لها 

للقطاع الخاص إليجاد الحلول التي ستساعد الصين على تحقيق أهدافها  العديد من الفرص

  البيئية الطموحة.

  استهالك الطاقة والنفط في الهند: -2
الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الصين والواليات المتحدة أصبحت 

يات المتحدة تأتي في المرتبة السادسة بعد الوال 2000بعد أن كانت في عام  األمريكية

استهالك الطاقة في الهند بمعدل . وارتفع األمريكية والصين وروسيا واليابان وألمانيا

مليون ب م ن ي إلى  6.3حيث تضاعف من ) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 5.4

وعليه فقد ارتفعت حصة الهند في إجمالي استهالك العالم من  مليون ب م ن ي. 14.5

  .2016% في عام 5.5إلى  2000% في عام 3.4الطاقة من 

باعتباره المصدر األساسي لتلبية متطلبات الهند من الطاقة خالل واستمر الفحم 

ثم الطاقة  ، ويأتي النفط في المرتبة الثانية، ويليه الغاز الطبيعي)2000-2016(الفترة 

وارتفع استهالك الفحم بمعدل الكهرومائية والطاقات المتجددة، وأخيرا الطاقة النووية. 

مليون ب  8.3إلى  2000مليون ب م ن ي في عام  3.4% سنويا حيث تضاعف من 5.6

. وارتفعت حصة الفحم في إجمالي استهالك الطاقة في الهند من 2016م ن ي في عام 

ل . كما ارتفع استهالك النفط بمعد2016% في عام 56.9 ىإل 2000% في عام 54.7

ي في عام /مليون ب 4.5 إلى 2000ي في عام /مليون ب 2.3 ليزداد مما يقارب% 4.2

. وعلى الرغم من هذه الزيادة إال أن حصة النفط في إجمالي استهالك الطاقة في 2016

  الغاز الطبيعي واالندفاع نحو الطاقة النووية: -3

تتضمن الخطة الخمسية الثانية عشرة رفع مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة 

فقد أضافت . أما من ناحية الطاقة النووية 2020% في عام 10في الصين لتصل إلى 

  غيغاواط. 11مفاعال جديدا بطاقة  11الصين منذ كارثة فوكوشيما 

  الدور الريادي للطاقة المتجددة: -4

سياسات الطاقة والبيئة في الصين من يشكل استخدام الطاقة المتجددة جزءا رئيسيا 

، 2013مليار دوالر أمريكي في هذا المجال في عام  54حيث قامت باستثمار ما يزيد عن 

  .2030تريليون دوالر أمريكي حتى عام  15وتخطط الستثمار 

  إصالح المشاريع التي تمتلكها الدولة: -5

مشروعا تمتلكهم الدولة في الصين هم مشاريع  12مشاريع من أصل أضخم  4إن 

مليار دوالر أمريكي  100في مجال الطاقة. وبلغت إيرادات هذه المشاريع ما يربو عن 

إصالح هذه المشاريع إلى فتح أسواق الطاقة لكل الالعبين، كما  . وسيؤدي2014في عام 

  سيشجع على المنافسة عن طريق إعادة هيكلة ودمج شركات النفط الرئيسية.  

  ق الحرير:يطر -6

عن خططها لبناء "الحزام االقتصادي لطريق  2013أعلنت الصين في عام 

المشروعان  نن". وتم دمج هذاالحرير"، و"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشري

في مشروع واحد أطلق عليه أسم "حزام واحد، طريق واحد". ويستهدف هذا المشروع 

تطوير قدرات االتصال واستكمال استراتيجية االستثمار الخارجي ودعم صادرات الصين 

في مجال البنى التحتية على نطاق واسع. وفي نطاق هذا المشروع سوف تدعم الصين 

 مشاريع ذات الصلة بإزالة نقاط االختناق في قطاع المواصالت عن طريق بناء وتمول ال
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وعند النظر إلى تطور استهالك المصادر المتاحة كل على حدة يتضح أن استهالك 

حيث تزايد ) 2000-2016(خالل الفترة  % سنويا10الفحم في إندونيسيا قد ارتفع بمعدل 

مليون ب م ن ي. أما النفط فقد ارتفع استهالكه  1.3ألف ب م ن ي إلى  275استهالكه من 

مليون ب/ي في  1.1بالمقارنة مع  2016ب/ي في عام مليون  1.6ليبلغ % 2.2ل بمعد

ألف ب  681% سنويا ليصل إلى 1.3وارتفع استهالك الغاز الطبيعي بمعدل  .2000عام 

. وتستهلك إندونيسيا 2000ألف ب م ن ي في عام  552بالمقارنة مع  2016م ن ي في عام 

، كما أصبحت 2016ألف ب م ن ي في عام  66كمية صغيرة من الطاقة الكهرومائية بلغت 

ألف ب م ن ي في عام  52تستخدم الطاقات المتجددة التي وصل حجم استهالكها إلى 

2016  .  

  استهالك الطاقة والنفط في تايلند: -4
) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 4.4ازداد استهالك الطاقة في تايلند بمعدل 

مليون ب م ن  2.5مليون ب م ن ي إلى  1.3ي حيث تضاعف هذا االستهالك من حوال

، وذلك على تايلند ي. وما يزال النفط يشكل المصدر الرئيسي لتلبية متطلبات الطاقة في

 إلى 2000% في عام 55.8الرغم من تراجع حصته في إجمالي استهالك الطاقة من 

 763ليزداد من % 3.8ل وارتفع استهالك النفط في تايلند بمعد. 2016في عام % 47.7

ويأتي الغاز الطبيعي في  .2016مليون ب/ي في عام  1.4إلى  2000ألف ب/ي في عام 

حيث تزايدت حصته  المرتبة الثانية من ناحية حصته في إجمالي استهالك الطاقة في تايلند

. وازداد استهالك الغاز الطبيعي 2016% في عام 35.2 إلى 2000% في عام 29.5من 

ألف ب م ن ي إلى  370% سنويا ليتضاعف من 5.5يث ارتفع بمعدل بصورة ملموسة ح

ألف ب م ن ي. ويأتي الفحم في المرتبة الثالثة حيث تزايدت حصته في إجمالي  874

% إذ ارتفع استهالكه بمعدل مرتفع نسبيا بلغ 13.3 % إلى12.5استهالك الطاقة من 

 355إلى  2000في عام  ألف ب م ن ي 157% سنويا. وارتفع استهالك الفحم من 5.3

وفي الوقت الذي تراجعت فيه حصة الطاقة الكهرومائية . 2016ألف ب م ن ي في عام 
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. وينطبق هذا 2016% في عام 29.4 إلى 2000% في عام 31.1الهند قد انخفضت من 

 916% سنويا ليصل إلى 4.2النمط أيضا على الغاز الطبيعي الذي ارتفع استهالكه بمعدل 

، إال أن 2000ألف ب م ن ي في عام  470بالمقارنة مع  2016ألف ب م ن ي في عام 

 %.6.2% إلى 7.5حصة الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة قد تراجعت من 

% سنويا 3.3في الطاقة الكهرومائية التي ارتفع حجم استهالكها بمعدل  وتكرر النمط نفسه

ألف ب م ن ي في عام  349بالمقارنة مع  2016ألف ب م ن ي في عام  584ليصل إلى 

أما الطاقة النووية فقد  %.4% إلى 5.6، وبذلك تراجعت حصة هذا المصدر من 2000

إجمالي استهالك % من 1.2ستقرة عند محصتها في إجمالي استهالك الطاقة في الهند ظلت 

وذلك على الرغم من أنها سجلت أعلى ، )2000-2016(الطاقة في الهند خالل الفترة 

حيث نما استهالكها بمعدل ) 2000-2016(معدالت الزيادة في االستهالك خالل الفترة 

الطاقات وأصبحت ألف ب م ن ي.  173ألف ب م ن ي إلى  72 % سنويا ليزداد من5.6

ألف ب م ن ي في عام  331المتجددة تلعب دورا متزايدا إذ وصل حجم استهالكها إلى 

   % من إجمالي استهالك الطاقة في الهند.2.3، ويمثل ذلك 2016

  استهالك الطاقة والنفط في إندونيسيا: -3
        خالل الفترة% سنويا 4معدل باستهالك الطاقة في إندونيسيا حجم ارتفع 

 1.9بالمقارنة مع  2016مليون ب م ن ي في عام  3.5حيث وصل إلى ) 2000-2016(

ويالحظ أنه طرأ تحول كبير في مزيج الطاقة الذي يلبي  .2000مليون ب م ن ي في عام 

المصادر  حيث تقلصت حصة) 2000-2016(متطلبات الطاقة في إندونيسيا خالل الفترة 

صورة ملموسة بينما تصاعدت حصة الفحم إذ تراجعت بوالغاز الطبيعي) النفط البترولية (

% في عام 41.5إلى  2000% في عام 53.8حصة النفط في إجمالي استهالك الطاقة من 

مقابل في ال%، و19.4% إلى 29.3، كما تراجعت أيضا حصة الغاز الطبيعي من 2016

  %.35.8% إلى 14.6ارتفعت حصة الفحم من 
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وعند النظر إلى تطور استهالك المصادر المتاحة كل على حدة يتضح أن استهالك 

حيث تزايد ) 2000-2016(خالل الفترة  % سنويا10الفحم في إندونيسيا قد ارتفع بمعدل 

مليون ب م ن ي. أما النفط فقد ارتفع استهالكه  1.3ألف ب م ن ي إلى  275استهالكه من 

مليون ب/ي في  1.1بالمقارنة مع  2016ب/ي في عام مليون  1.6ليبلغ % 2.2ل بمعد

ألف ب  681% سنويا ليصل إلى 1.3وارتفع استهالك الغاز الطبيعي بمعدل  .2000عام 

. وتستهلك إندونيسيا 2000ألف ب م ن ي في عام  552بالمقارنة مع  2016م ن ي في عام 

، كما أصبحت 2016ألف ب م ن ي في عام  66كمية صغيرة من الطاقة الكهرومائية بلغت 

ألف ب م ن ي في عام  52تستخدم الطاقات المتجددة التي وصل حجم استهالكها إلى 

2016  .  

  استهالك الطاقة والنفط في تايلند: -4
) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 4.4ازداد استهالك الطاقة في تايلند بمعدل 

مليون ب م ن  2.5مليون ب م ن ي إلى  1.3ي حيث تضاعف هذا االستهالك من حوال

، وذلك على تايلند ي. وما يزال النفط يشكل المصدر الرئيسي لتلبية متطلبات الطاقة في

 إلى 2000% في عام 55.8الرغم من تراجع حصته في إجمالي استهالك الطاقة من 

 763ليزداد من % 3.8ل وارتفع استهالك النفط في تايلند بمعد. 2016في عام % 47.7

ويأتي الغاز الطبيعي في  .2016مليون ب/ي في عام  1.4إلى  2000ألف ب/ي في عام 

حيث تزايدت حصته  المرتبة الثانية من ناحية حصته في إجمالي استهالك الطاقة في تايلند

. وازداد استهالك الغاز الطبيعي 2016% في عام 35.2 إلى 2000% في عام 29.5من 

ألف ب م ن ي إلى  370% سنويا ليتضاعف من 5.5يث ارتفع بمعدل بصورة ملموسة ح

ألف ب م ن ي. ويأتي الفحم في المرتبة الثالثة حيث تزايدت حصته في إجمالي  874

% إذ ارتفع استهالكه بمعدل مرتفع نسبيا بلغ 13.3 % إلى12.5استهالك الطاقة من 

 355إلى  2000في عام  ألف ب م ن ي 157% سنويا. وارتفع استهالك الفحم من 5.3

وفي الوقت الذي تراجعت فيه حصة الطاقة الكهرومائية . 2016ألف ب م ن ي في عام 
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. وينطبق هذا 2016% في عام 29.4 إلى 2000% في عام 31.1الهند قد انخفضت من 

 916% سنويا ليصل إلى 4.2النمط أيضا على الغاز الطبيعي الذي ارتفع استهالكه بمعدل 

، إال أن 2000ألف ب م ن ي في عام  470بالمقارنة مع  2016ألف ب م ن ي في عام 

 %.6.2% إلى 7.5حصة الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة قد تراجعت من 

% سنويا 3.3في الطاقة الكهرومائية التي ارتفع حجم استهالكها بمعدل  وتكرر النمط نفسه

ألف ب م ن ي في عام  349بالمقارنة مع  2016ألف ب م ن ي في عام  584ليصل إلى 

أما الطاقة النووية فقد  %.4% إلى 5.6، وبذلك تراجعت حصة هذا المصدر من 2000

إجمالي استهالك % من 1.2ستقرة عند محصتها في إجمالي استهالك الطاقة في الهند ظلت 

وذلك على الرغم من أنها سجلت أعلى ، )2000-2016(الطاقة في الهند خالل الفترة 

حيث نما استهالكها بمعدل ) 2000-2016(معدالت الزيادة في االستهالك خالل الفترة 

الطاقات وأصبحت ألف ب م ن ي.  173ألف ب م ن ي إلى  72 % سنويا ليزداد من5.6

ألف ب م ن ي في عام  331المتجددة تلعب دورا متزايدا إذ وصل حجم استهالكها إلى 

   % من إجمالي استهالك الطاقة في الهند.2.3، ويمثل ذلك 2016

  استهالك الطاقة والنفط في إندونيسيا: -3
        خالل الفترة% سنويا 4معدل باستهالك الطاقة في إندونيسيا حجم ارتفع 

 1.9بالمقارنة مع  2016مليون ب م ن ي في عام  3.5حيث وصل إلى ) 2000-2016(

ويالحظ أنه طرأ تحول كبير في مزيج الطاقة الذي يلبي  .2000مليون ب م ن ي في عام 

المصادر  حيث تقلصت حصة) 2000-2016(متطلبات الطاقة في إندونيسيا خالل الفترة 

صورة ملموسة بينما تصاعدت حصة الفحم إذ تراجعت بوالغاز الطبيعي) النفط البترولية (

% في عام 41.5إلى  2000% في عام 53.8حصة النفط في إجمالي استهالك الطاقة من 

مقابل في ال%، و19.4% إلى 29.3، كما تراجعت أيضا حصة الغاز الطبيعي من 2016

  %.35.8% إلى 14.6ارتفعت حصة الفحم من 
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  استهالك الطاقة والنفط في باكستان: -6

أصبح الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لسد احتياجات باكستان من الطاقة إذ 

، وذلك بالمقارنة 2016وصلت حصته إلى نصف إجمالي استهالك الطاقة فيها في عام 

. وتراجعت مكانة النفط في استهالك الطاقة في باكستان من 2000% في عام 40.4مع 

حصة  نخفضتحيث ا 2016إلى المرتبة الثانية في عام  2000المرتبة األولى في عام 

مساهمتها في لكن %. وتلعب الطاقة الكهرومائية دورا مهما 33 % إلى44.7النفط من 

% 9.3% إلى 9.5قد انخفضت قليال من ) 2000-2016(استهالك الطاقة خالل الفترة 

% 6.5 إلى 2000% في عام 4.8من إجمالي هذا االستهالك. كما ارتفعت حصة الفحم من 

  %.1.6% إلى 0.7وتضاعفت حصة الطاقة النووية من  .2016في عام 

) 2000-2016(وارتفع إجمالي استهالك مصادر الطاقة في باكستان خالل الفترة 

مليون ب م  1.7ألف ب م ن ي إلى ما يقارب  845% سنويا حيث ازداد من 4.3بمعدل 

ألف  566 سنويا ليصل إلى% 2.7ل ن ي. وارتفع استهالك النفط خالل الفترة ذاتها بمعد

أما الغاز الطبيعي فقد  .2000ألف ب/ي في عام  372بالمقارنة مع  2016ب/ي في عام 

وتستهلك  ألف ب م ن ي. 821ألف ب م ن ي إلى  341% ليرتفع من 5.6 ازداد بمعدل

 بلغبمعدل مرتفع نسبيا قد ازداد ستهالك باكستان كميات صغيرة من الفحم، إال أن هذا اال

بالمقارنة  2016ألف ب م ن ي في عام  108 وصل حجم استهالكه إلى% سنويا حيث 6.4

استهالك الطاقة الكهرومائية من وتضاعف حجم  .2000ف ب م ن ي في عام لأ 40مع 

. وعلى الرغم 2016ألف ب م ن ي في عام  155إلى  2000ألف ب م ن ي في عام  80

من صغر حجم استهالك الطاقة النووية إال أنها سجلت أعلى معدالت النمو في االستهالك 

     . 2016ألف ب م ن ي في عام  26% سنويا ليبلغ 9.6 إذ تزايد استهالكها بمعدل
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فقد أصبحت الطاقات المتجددة تساهم  2016% في عام 0.6إلى  2000% في عام 2.2من 

     .2016% من إجمالي استهالك الطاقة في تايلند في عام 2.3 بحوالي

  في ماليزيا: استهالك الطاقة والنفط -5

هما المصدران الرئيسيان لتلبية متطلبات الطاقة في  والنفط الغاز الطبيعي ما يزال

ماليزيا، وذلك على الرغم من تراجع حصتهما في إجمالي استهالك الطاقة خالل الفترة 

%، بينما 38.9% إلى 43.3حصة الغاز الطبيعي من حيث تراجعت ) 2000-2016(

تضاعفت حصة الفحم مقابل . وفي ال%36.5 % إلى48.2حصة النفط من تراجعت 

وارتفعت . 2016% في عام 20 إلى 2000% في عام 4.5بصورة كبيرة حيث قفزت من 

. وأصبحت %4.2 % إلى4من زدادت حيث ا صغيرةحصة الطاقة الكهرومائية بصورة 

  %.0.3الطاقات المتجددة تساهم مساهمة ضئيلة ال تتجاوز 

) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 5.5ك الطاقة بمعدل وارتفع إجمالي استهال

وجاء مليون ب م ن ي.  2 ألف ب م ن ي إلى 849حيث تضاعف هذا االستهالك من 

الغاز الطبيعي في المرتبة األولى من ناحية حجم استهالكه حيث ارتفع حجم هذا االستهالك 

 368بالمقارنة مع  2016ألف ب م ن ي في عام  777% سنويا ليصل إلى 4.8بمعدل 

. وحل النفط في المرتبة الثانية حيث ارتفع هذا االستهالك 2000ألف ب م ن ي في عام 

 494بالمقارنة مع  2016ألف ب/ي في عام  829سنويا حيث وصل إلى % 3.3ل بمعد

وسجل استهالك الفحم أعلى معدالت الزيادة في االستهالك إذ . 2000ألف ب/ي في عام 

% سنويا، وهو أعلى معدل تم تسجيله ضمن هذه المجموعة 15.8 بمعدلتصاعد استهالكه 

ألف ب م ن  400ألف ب م ن ي إلى  38من الدول. وتضاعف حجم استهالك الفحم من 

ألف  84% سنويا ليبلغ 5.8كما ازداد استهالك الطاقة الكهرومائية في ماليزيا بمعدل ي. 

ميات صغيرة من الطاقات المتجددة . وأصبحت ماليزيا تستهلك ك2016ب م ن ي في عام 

   .2016ألف ب م ن ي في عام  6ال يتجاوز حجمها 
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  استهالك الطاقة والنفط في باكستان: -6

أصبح الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لسد احتياجات باكستان من الطاقة إذ 

، وذلك بالمقارنة 2016وصلت حصته إلى نصف إجمالي استهالك الطاقة فيها في عام 

. وتراجعت مكانة النفط في استهالك الطاقة في باكستان من 2000% في عام 40.4مع 

حصة  نخفضتحيث ا 2016إلى المرتبة الثانية في عام  2000المرتبة األولى في عام 

مساهمتها في لكن %. وتلعب الطاقة الكهرومائية دورا مهما 33 % إلى44.7النفط من 

% 9.3% إلى 9.5قد انخفضت قليال من ) 2000-2016(استهالك الطاقة خالل الفترة 

% 6.5 إلى 2000% في عام 4.8من إجمالي هذا االستهالك. كما ارتفعت حصة الفحم من 

  %.1.6% إلى 0.7وتضاعفت حصة الطاقة النووية من  .2016في عام 

) 2000-2016(وارتفع إجمالي استهالك مصادر الطاقة في باكستان خالل الفترة 

مليون ب م  1.7ألف ب م ن ي إلى ما يقارب  845% سنويا حيث ازداد من 4.3بمعدل 

ألف  566 سنويا ليصل إلى% 2.7ل ن ي. وارتفع استهالك النفط خالل الفترة ذاتها بمعد

أما الغاز الطبيعي فقد  .2000ألف ب/ي في عام  372بالمقارنة مع  2016ب/ي في عام 

وتستهلك  ألف ب م ن ي. 821ألف ب م ن ي إلى  341% ليرتفع من 5.6 ازداد بمعدل

 بلغبمعدل مرتفع نسبيا قد ازداد ستهالك باكستان كميات صغيرة من الفحم، إال أن هذا اال

بالمقارنة  2016ألف ب م ن ي في عام  108 وصل حجم استهالكه إلى% سنويا حيث 6.4

استهالك الطاقة الكهرومائية من وتضاعف حجم  .2000ف ب م ن ي في عام لأ 40مع 

. وعلى الرغم 2016ألف ب م ن ي في عام  155إلى  2000ألف ب م ن ي في عام  80

من صغر حجم استهالك الطاقة النووية إال أنها سجلت أعلى معدالت النمو في االستهالك 

     . 2016ألف ب م ن ي في عام  26% سنويا ليبلغ 9.6 إذ تزايد استهالكها بمعدل
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فقد أصبحت الطاقات المتجددة تساهم  2016% في عام 0.6إلى  2000% في عام 2.2من 

     .2016% من إجمالي استهالك الطاقة في تايلند في عام 2.3 بحوالي

  في ماليزيا: استهالك الطاقة والنفط -5

هما المصدران الرئيسيان لتلبية متطلبات الطاقة في  والنفط الغاز الطبيعي ما يزال

ماليزيا، وذلك على الرغم من تراجع حصتهما في إجمالي استهالك الطاقة خالل الفترة 

%، بينما 38.9% إلى 43.3حصة الغاز الطبيعي من حيث تراجعت ) 2000-2016(

تضاعفت حصة الفحم مقابل . وفي ال%36.5 % إلى48.2حصة النفط من تراجعت 

وارتفعت . 2016% في عام 20 إلى 2000% في عام 4.5بصورة كبيرة حيث قفزت من 

. وأصبحت %4.2 % إلى4من زدادت حيث ا صغيرةحصة الطاقة الكهرومائية بصورة 

  %.0.3الطاقات المتجددة تساهم مساهمة ضئيلة ال تتجاوز 

) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 5.5ك الطاقة بمعدل وارتفع إجمالي استهال

وجاء مليون ب م ن ي.  2 ألف ب م ن ي إلى 849حيث تضاعف هذا االستهالك من 

الغاز الطبيعي في المرتبة األولى من ناحية حجم استهالكه حيث ارتفع حجم هذا االستهالك 

 368بالمقارنة مع  2016ألف ب م ن ي في عام  777% سنويا ليصل إلى 4.8بمعدل 

. وحل النفط في المرتبة الثانية حيث ارتفع هذا االستهالك 2000ألف ب م ن ي في عام 

 494بالمقارنة مع  2016ألف ب/ي في عام  829سنويا حيث وصل إلى % 3.3ل بمعد

وسجل استهالك الفحم أعلى معدالت الزيادة في االستهالك إذ . 2000ألف ب/ي في عام 

% سنويا، وهو أعلى معدل تم تسجيله ضمن هذه المجموعة 15.8 بمعدلتصاعد استهالكه 

ألف ب م ن  400ألف ب م ن ي إلى  38من الدول. وتضاعف حجم استهالك الفحم من 

ألف  84% سنويا ليبلغ 5.8كما ازداد استهالك الطاقة الكهرومائية في ماليزيا بمعدل ي. 
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. كما تقلصت حصة ألف ب م ن ي 271 ألف ب م ن ي إلى 86% سنويا ليزداد من 7.4

دخول كل من الغاز الطبيعي والطاقات % في مقابل 5 % إلى7.9الطاقة الكهرومائية من 

من إجمالي  %8.1 يغطي الغاز الطبيعيالمتجددة لسد احتياجات الطاقة. وأصبح 

 .%7.4، كما أصبحت الطاقات المتجددة تغطي االستهالك

  فجوة النفط: -4
عند مقارنة حجم إنتاج النفط مع حجم استهالكه في الدول اآلسيوية النامية خالل 

مليون  3.8أن الحاجة إلى االستيراد قد ازدادت من حوالي يتبين ) 2000-2016(الفترة 

 ، أي أن حجم الفجوة2016ن ب/ي في عام مليو 15.4 إلى حوالي 2000عام  ب/ي في

 2000وكان هناك في عام ). 7) والشكل (8الجدول (مليون ب/ي.  8.3 ازداد بحوالي قد

ثالث دول، وهي إندونيسيا، ماليزيا، وفيتنام ذات فائض في إنتاج النفط عن احتياجاتها 

 ليصبح دولتين، وهما ماليزيا 2005في عام . وتقلص عدد هذه الدول 2000المحلية 

  أصبحت جميع هذه الدول مستوردة صافية للنفط. 2010ام اعتبارا من عو .وفيتنام

 )8الجدول (
  2016 - 2000في الدول اآلسيوية النامية،  فجوة النفطتطور 

(ألف ب/ي)
2016 2015  2010  2005  2000    
(8762) (8027) (8277) (6153) (3932)  الصين 
(3633) (3283) (3282) (2582) (1880)  الهند
(734) (787) (589) (315)  إندونيسيا 153
(566) (517) (505) (411) (310)  باكستان
(903) (876) (966) (822) (837)  تايلند
(434) (399) (398) (313) (314)  الفلبين
 فيتنام 79 52 (85) (60) (98)
 ماليزيا 85 67 (97) (132) (124)

 المجموع (6956) (10477) (14199) (14081) (15254)
).7) والجدول (5المصدر:   مشتق من الجدول (    

  
 

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 36 

 

  استهالك الطاقة والنفط في فيتنام: -7

مجموعة الدول اآلسيوية تحتل المرتبة السابعة ضمن  2016أصبحت فيتنام في عام 

المراجع اإلحصائية حول الدول من ناحية حجم استهالكها من الطاقة، بينما كانت  النامية

 .2000في عام  استهالك الطاقةإجمالي الرئيسية المستهلكة للطاقة ال تفرد لها بندا في 

مليون ب م ن ي. ويشكل  1.3إلى  2016ووصل إجمالي استهالك الطاقة في فيتنام في عام 

 428 ) إجمالي استهالك الطاقة حيث وصل حجم استهالكه إلى%32.9ثلث (حوالي  الفحم

ألف ب م ن ي. ويأتي النفط في المرتبة الثانية. وتصاعد استهالك النفط بمعدل مرتفع نسبيا 

سنويا إذ تضاعف استهالك % 5.9ل حيث بلغ هذا المعد) 2000-2016(خالل الفترة 

ألف ب/ي. وتساهم الطاقة الكهرومائية  422ألف ب/ي إلى  171النفط في فيتنام من 

ألف  289حيث بلغ حجم استهالكها هالك الطاقة في فيتنام مساهمة ملموسة في إجمالي است

. ويأتي الغاز 2015% من إجمالي استهالك الطاقة في عام 21.9ب م ن ي، أي ما يعادل 

% من 14.6ألف ب م ن ي، أي  193الطبيعي في المرتبة الرابعة إذ بلغ حجم استهالكه 

      الطاقات المتجددة ال تتجاوز إجمالي استهالك الطاقة. وتستهلك فيتنام كمية صغيرة من

    ألف ب م ن ي. 2

  استهالك الطاقة والنفط في الفليبين: -8

              % سنويا خالل الفترة3.9ارتفع استهالك الطاقة في الفليبين بمعدل 

مجموعة الدول اآلسيوية ، وهو أقل معدالت النمو في االستهالك في )2000-2016(

ألف ب م  843 ألف ب م ن ي إلى 456استهالك الطاقة في الفليبين من . وارتفع النامية

النفط المصدر الرئيسي لسد متطلبات الطاقة في الفليبين، وذلك على الرغم ما يزال ن ي. و

حيث ارتفع % 47.4 % إلى73.1من تقلص حصته في إجمالي استهالك الطاقة من 

ويأتي الفحم في . 2016ي في عام ألف ب/ 434 سنويا ليصل إلى% 1.4ل استهالكه بمعد

 ذ ارتفع استهالكه بمعدل% إ32.1 % إلى18.9المرتبة الثانية حيث تصاعدت حصته من 
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  :طاقات التكرير وإنتاج المصافي -5

  طاقات التكرير: -

) 2000-2016(ارتفع حجم طاقات التكرير في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

مليون  22.6مليون ب/ي إلى  10.8سنويا حيث تضاعفت هذه الطاقات من  %4.8 بمعدل

% 13.1ب/ي. وبذلك ازدادت حصتها في إجمالي طاقات التكرير المتاحة في العالم من 

بين باينة فيما وتعكس هذه البيانات تطورات مت). 8) والشكل (9الجدول (. %23.2 إلى

. ويمكن التمييز طاقات التكريرفي يادة زمن ناحية حجم ومعدالت ال دول هذه المجموعة

 بين ثالث فئات ضمن هذه المجموعة من ناحية تطور طاقات التكرير، وهذه الفئات هي:

 )9الجدول (
   2016 – 2000في الدول اآلسيوية النامية،  طاقات المصافيتطور 

(ألف ب/ي)
2016 2015 2010 2005 2000  
 الصين  5407  7745  11604  14306  14177
 الهند 2219  2558  3703  4307  4620
 إندونيسيا 1127  1057  1141  1155  1155
 باكستان 134  269  277  392  392

 تايلند  899  1078  1230  1252  1235
 الفلبين 398  280  264  271  271
 فيتنام  8  11  159  159  163
 ماليزيا 572  522  582  612  612

 المجموع 10764  13520  18960  22454  22625
 العالم  82016  86569  92586  96992  97430
 منها: الدول الصناعية  44448  45139  45071  44073  44105
 بقية دول العالم          37568  41430  47515  52919  53325
23.2  23.2  20.5  15.6  13.1 (%) 

      BP, Statistical Review of World Energy, 2017المصدر:     .     
  

 

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 38 

 

  )7الشكل (
   2016 – 2000في الدول اآلسيوية النامية،  فجوة النفطتطور 

  (ألف ب/ي)

  
  

 ). 7والجدول ( )5لمصدر: مشتق من الجدول (ا  

  

وتعود الزيادة في العجز في النفط بالدرجة األولى إلى الصين التي ازداد فيها العجز 

، أي أن حجم 2016ون ب/ي في عام ملي 8.8 إلى 2000مليون ب/ي في عام  3.9 من

من إجمالي حجم الزيادة في فجوة النفط % 57.4 الزيادة في فجوة النفط في الصين تشكل

مجتمعة. وتأتي الهند في المرتبة الثانية من ناحية حجم فجوة النفط إذ ازدادت في هذه الدول 

مليون ب/ي. وتأتي تايلند في المرتبة الثالثة  3.6مليون ب/ي إلى  1.9فيها هذه الفجوة من 

. أما في بقية دول هذه المجموعة 2016ألف ب/ي في عام  903 حيث بلغ فيها حجم الفجوة

 734إلى المستويات التالية: إندونيسيا ( 2016ط فيها في عام فقد وصل حجم فجوة النف

ألف  124ألف ب/ي)، ماليزيا ( 434ألف ب/ي)، الفليبين ( 566ألف ب/ي)، باكستان (

  ألف ب/ي). 98ب/ي)، وفيتنام (

  

مجموع 
اإلنتاج

مجموع 
اإلستهـالك 
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 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 41 

 

  فئة الدول ذات الزيادة الصغيرة في حجم طاقات التكرير: -

وبلغ . ، واندونيسيادول، وهي: تايلند، باكستان، فيتنام، ماليزيا تضم هذه الفئة خمس   

إلى المستويات ) 2000-2016(حجم الزيادة في طاقات التكرير في هذه الدول خالل الفترة 

ألف ب/ي)،  155ألف ب/ي)، فيتنام ( 258ألف ب/ي)، باكستان ( 336التالية: تايلند (

وضمن هذه الفئة تمتلك تايلند  .ألف ب/ي) 28، وإندونيسيا (ألف ب/ي) 40وماليزيا (

الفليبين ماليزيا وثم ألف ب/ي)  28إندونيسيا (أعلى حجم في طاقات التكرير، وتليها 

إلى المستويات  2015في عام  لخمسحجم طاقات التكرير في هذه الدول اوصل وفيتنام. و

ألف  612ماليزيا ( ب/ي)، مليون 1.15إندونيسيا ( مليون ب/ي)، 1.2التالية: تايلند (

  ألف ب/ي). 163ألف ب/ي)، وفيتنام ( 271ب/ي)، الفليبين (

  فئة الدول التي تراجع فيها حجم طاقات التكرير: -

من فيها تقلص حجم طاقات التكرير  التي الفليبيندولة واحدة وهي  تضم هذه الفئة

  ألف ب/ي. 271ألف ب/ي إلى  398

طاقات التكرير في الدول الصناعية قد حجم وفي هذا السياق ال بد من اإلشارة إلى 

. أما 2016مليون ب/ي في عام  44.1إلى  2000مليون ب/ي في عام  44.4انخفض من 

ارتفع حجم طاقات في الدول النامية األخرى خارج مجموعة الدول اآلسيوية النامية فقد 

 مليون ب/ي. 30.7مليون ب/ي إلى  26.8التكرير من 

  إنتاج المصافي: -

تعكس التطورات في حجم طاقات التكرير في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

إنتاج المصافي في هذه الدول مع بعض  إلى حد كبير التطورات في) 2000-2016(

إذ ارتفع اإلنتاج بمعدل يربو قليال عن معدل االرتفاع في حجم طاقات الفوارق البسيطة 

% سنويا. لكن المالحظ هو 3.4 التكرير حيث وصل معدل الزيادة في إنتاج المصافي إلى

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
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  )8الشكل (
   2016 – 2000في الدول اآلسيوية النامية،  طاقات المصافيتطور 

  (ألف ب/ي)

  
      BP, Statistical Review of World Energy, 2017المصدر:     .        

      

  فئة الدول ذات الزيادة الملموسة في حجم طاقات التكرير: -

. وازداد حجم طاقات التكرير في وتضم هذه الفئة دولتين، وهما الصين والهند
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ويشكل حجم الزيادة في طاقات  .مليون ب/ي 4.6مليون ب/ي إلى  2.2حيث ارتفعت من 

وارتفعت حصة الهند في إجمالي الطاقات العالمية  % من حجم الزيادة العالمية.15.6 الهند
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المصافي في دول هذه المجموعة كل الفائض أو العجز في طاقات  وعند النظر إلى

 1.3يتبين أن الفائض في الصين قد تضاعف من ) 2000-2016(خالل الفترة  على حدة

 مليون ب/ي إلى 4.1من فيها مليون ب/ي حيث ازداد حجم اإلنتاج  3.6مليون ب/ي إلى 

من إجمالي % 88.9 مليون ب/ي. ويشكل الفائض في طاقات التكرير في الصين 11

. وتأتي إندونيسيا في المرتبة 2016الفائض في طاقات هذه المجموعة من الدول في عام 

 987الثانية من ناحية حجم الفائض على الرغم من تراجع حجم إنتاج المصافي فيها من 

ألف ب/ي  140تفع حجم الفائض فيها من ، ومع ذلك ارألف ب/ي 885 ألف ب/ي إلى

ألف ب/ي. والملفت للنظر أن إنتاج المصافي في الهند قد تجاوز حجم طاقات  270 إلى

مليون ب/ي.  4.9 مليون ب/ي إلى حوالي 2التكرير فيها حيث ارتفع هذا اإلنتاج من 

ارتفع هذا اإلنتاج وتأتي تايلند في المرتبة الثالثة من ناحية مستوى إنتاج المصافي فيها حيث 

مليون ب/ي. ووصل إنتاج المصافي في بقية دول هذه  1.1ألف ب/ي إلى  751من 

ألف ب/ي)، باكستان  537إلى المستويات التالية: ماليزيا ( 2016المجموعة في عام 

  ألف ب/ي). 148ألف ب/ي)، وفيتنام ( 216ألف ب/ي)، الفليبين ( 242(

الاجلزء النفطيةوارداتالثالث

 :الدول اآلسيوية من النفط الخام والمنتجات النفطيةواردات  -1

الدول اآلسيوية من النفط الخام والمنتجات النفطية واردات ارتفع حجم إجمالي 

ما يقارب بواردات إذ تضاعفت هذه ال) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 7.2بمعدل 

مليون ب/ي  17.6إلى  2000مليون ب/ي في عام  6.2ثالث مرات حيث ازدادت من 

النفطية العالمية واردات وعليه فقد ارتفعت حصة هذه الدول في إجمالي ال، 2015م في عا

  ).10) والشكل (11الجدول ( .2015% في عام 16.8إلى  2000% في عام 10.4من 

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 42 

 

 19.1 مليون ب/ي إلى 8.8استمرار وجود الفائض في طاقات التكرير إذ ارتفع اإلنتاج من 

مليون  2من في هذه الدول قد ازداد مليون ب/ي. وهذا يعني أن الفائض في طاقات التكرير 

  ).9) والشكل (10الجدول ( .2016ليون ب/ي في عام م 3.5 إلى 2000ب/ي في عام 
 )10الجدول (

  2016 - 2000في الدول اآلسيوية النامية،  إنتاج المصافيتطور 
(ألف ب/ي)

2016 2015 2010 2005 2000  
 الصين   4067  5832  8408  10684  11023
 الهند  2039  2561  3899  4561  4931
 إندونيسيا  987  980  853  836  885
 باكستان 158  231  190  257  242

 تايلند  751  910  963  1132  1096
 الفلبين 305  207  181  212  216
 فيتنام  8  9  123  145  148
 ماليزيا 452  509  470  508  537

 المجموع  8767  11239  15087  18335  19078
 العالم  67967  74021  75257  79905  80550
 منها: الدول الصناعية  39346  39883  37191  37965  37752
 بقية دول العالم          28621  34138  38066  41940  42798
23.7  22.9  20.0  15.2  12.9 (%) 

      BP, Statistical Review of World Energy, 2017المصدر:     .    
  )9الشكل (

   2016 – 2000في الدول اآلسيوية النامية،  إنتاج المصافيتطور 
  (ألف ب/ي)

  
      BP, Statistical Review of World Energy, 2017المصدر:     .           
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  )10الشكل (
   2015 – 2000، النفطية للدول اآلسيوية واردات إجمالي التطور 

  (ألف ب/ي)

  
   World Oil Trade, 2002,2007,2012,2016 :المصدر

حيث النفطية في هذه الدول واردات مختلفة نوعا ما عند النظر إلى تركيبة الوتبدو الصورة 

                  خالل الفترة% سنويا 8.4من النفط الخام قد ازدادت بمعدل وارداتها يالحظ أن 

 13.8مليون ب/ي إلى  4.1من  ترتفعتضاعف بأكثر من ثالث مرات إذ الت )2000-2015(

العالمية من النفط الخام  واردات تضاعفت حصة هذه الدول في إجمالي الوعليه فقد مليون ب/ي، 

 بمعدلفقد ازدادت من المنتجات النفطية هذه الدول واردات %. أما من ناحية 20.4% إلى 9.8من 

وتراجعت حصة هذه  مليون ب/ي. 2.8مليون ب/ي إلى  2.1% سنويا حيث ارتفعت من 3.8

% 10.1إلى  2000% في عام 11.7العالمية من المنتجات النفطية من واردات الدول في إجمالي ال

المنتجات واردات النفط الخام وواردات بين تطور كل من  ويعود هذا التباين .2015في عام 

خالل الفترة  بصورة رئيسية إلى أن هذه الدول قد توسعت في بناء طاقات التكرير فيهاالنفطية 

 22.4مليون ب/ي إلى  10.8فقد تضاعفت هذه الطاقات من  إذ كما ورد سابقا )2000-2015(

   الفترة.هذه مليون ب/ي خالل 
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  )10الشكل (
   2015 – 2000، النفطية للدول اآلسيوية واردات إجمالي التطور 

  (ألف ب/ي)

  
   World Oil Trade, 2002,2007,2012,2016 :المصدر

حيث النفطية في هذه الدول واردات مختلفة نوعا ما عند النظر إلى تركيبة الوتبدو الصورة 

                  خالل الفترة% سنويا 8.4من النفط الخام قد ازدادت بمعدل وارداتها يالحظ أن 

 13.8مليون ب/ي إلى  4.1من  ترتفعتضاعف بأكثر من ثالث مرات إذ الت )2000-2015(

العالمية من النفط الخام  واردات تضاعفت حصة هذه الدول في إجمالي الوعليه فقد مليون ب/ي، 

 بمعدلفقد ازدادت من المنتجات النفطية هذه الدول واردات %. أما من ناحية 20.4% إلى 9.8من 

وتراجعت حصة هذه  مليون ب/ي. 2.8مليون ب/ي إلى  2.1% سنويا حيث ارتفعت من 3.8

% 10.1إلى  2000% في عام 11.7العالمية من المنتجات النفطية من واردات الدول في إجمالي ال

المنتجات واردات النفط الخام وواردات بين تطور كل من  ويعود هذا التباين .2015في عام 

خالل الفترة  بصورة رئيسية إلى أن هذه الدول قد توسعت في بناء طاقات التكرير فيهاالنفطية 

 22.4مليون ب/ي إلى  10.8فقد تضاعفت هذه الطاقات من  إذ كما ورد سابقا )2000-2015(

   الفترة.هذه مليون ب/ي خالل 
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خالل الفترة النفطية للهند واردات ط الانمأويوجد هناك تشابه بين %. 4.6% إلى 2.2العالمية من 

النفط الخام يفوق واردات حيث يالحظ أن معدل النمو في  في الصين مع مثيالتها )2000-2015(

% سنويا لتتضاعف 8.7النفط الخام بمعدل واردات معدل النمو في المنتجات النفطية إذ تزايدت 

% 1.6المنتجات النفطية بمعدل واردات مليون ب/ي، بينما ارتفعت  4.3مليون ب/ي إلى  1.2من 

المذكور ألف ب/ي. ويعود ذلك لنفس السبب  564ألف ب/ي إلى  537سنويا حيث ارتفعت من 

النفطية واردات وأدت هذه التطورات في حجم ال سابقا، وهو التوسع في بناء طاقات التكرير. 

 2000% في عام 2.9العالمية من النفط الخام من واردات للهند إلى ارتفاع حصتها في إجمالي ال

  .2015% في عام 6.3إلى 

  تايلند: -

ها النفطية. وارداتالنامية من ناحية حجم  ويةة ضمن الدول اآلسيثالثتأتي تايلند في المرتبة ال

، )2000-2015( % سنويا خالل الفترة3.1النفطية لتايلند بمعدل واردات وارتفع حجم إجمالي ال

% سنويا خالل 3.8النفطية العالمية والبالغ واردات وهو معدل يقل عن المعدل العالمي الرتفاع ال

األنماط السائدة ) 2000-2015(النفطية لتايلند خالل الفترة واردات ويخالف نمط ال الفترة ذاتها.

تايلند من المنتجات النفطية بمعدل مرتفع بلغ واردات في كل من الصين والهند حيث ارتفعت 

% سنويا. وعليه فقد ارتفع حجم 1.6ها من النفط الخام بمعدل واردات% سنويا، بينما ارتفعت 9.6

، 2015ألف ب/ي في عام  868إلى  2000ب/ي في عام ألف  684النفط الخام من  واردات

ألف ب/ي. وعليه  360ألف ب/ي إلى  115ها من المنتجات النفطية من وارداتبينما ارتفع حجم 

مليون ب/ي. ويشكل  1.2ألف ب/ي إلى  775النفطية لتايلند من واردات فقد ارتفع حجم إجمالي ال

النفطية العالمية إذ ارتفعت هذه الحصة واردات الذلك ارتفاعا بسيطا في حصة تايلند في إجمالي 

  .2015في عام  %1.2إلى  2000% في عام 1.1من 
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النفطية وارداتها تباين ملحوظ بين هذه الدول عند النظر إلى تطور أيضا ويوجد هناك 

والمالحظة األساسية هي أن التطورات الخاصة في الصين في هذا . )2000-2015( خالل الفترة

 المسيطرة على المشهد سواء على النطاق اإلقليمي، أو على النطاق العالمي.المجال هي السمة 

النفطية لهذه الدول كل على حدة خالل الفترة واردات وتلقي الفقرات التالية الضوء على تطور ال

)2000-2015(.  

  الصين: -

أصبحت الصين بعد حوالي أربعين عاما من النمو االقتصادي المرتفع والمتواصل أكبر 

 إجمالي حجمزايد أعلى مستورد للنفط إذ تفي العالم، وأدى ذلك ألن تصبح ة مستهلك للطاق

حيث تضاعفت هذه ) 2000-2015(% سنويا خالل الفترة 9.5النفطية للصين بمعدل واردات ال

 2.2بالمقارنة مع  2015مليون ب/ي في عام  8.5لتصل إلى  بما يقارب أربع مراتواردات ال

الصين من النفط الخام قد تصاعدت بمعدل واردات . ويالحظ أن 2000م مليون ب/ي في عا

 1.4بالمقارنة مع  2015مليون ب/ي في عام  7.6مرة لتبلغ  5.4% سنويا لتتضاعف 11.9

 النفطالعالمية من واردات قفزت حصة الصين في إجمالي الوبذلك ، 2000مليون ب/ي في عام 

الصين من واردات وشهدت  .2015% في عام 11.2إلى  2000% في عام 3.4من  الخام

ها من النفط الخام حيث وارداتالمنتجات النفطية معدالت نمو أقل تواضعا من معدالت النمو في 

 2015ألف ب/ي في عام  900% سنويا لتصل إلى 1المنتجات النفطية بمعدل واردات ارتفعت 

. ويعود ذلك إلى ما قامت به الصين من توسعات في 2000في عام ألف ب/ي  778بالمقارنة مع 

  بناء طاقات التكرير فيها.

  الهند: -

 واردات إذ تزايد إجمالي حجم هذه الالنفطية للهند أيضا تطورات ملحوظة  وارداتشهدت ال

مليون ب/ي  1.7حيث تضاعفت مما يقارب ) 2000-2015(% سنويا خالل الفترة 7.4بمعدل 

النفطية  واردات وبذلك ارتفعت حصة الهند في إجمالي ال مليون ب/ي. 4.8يربو قليال عن إلى ما 
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خالل الفترة النفطية للهند واردات ط الانمأويوجد هناك تشابه بين %. 4.6% إلى 2.2العالمية من 

النفط الخام يفوق واردات حيث يالحظ أن معدل النمو في  في الصين مع مثيالتها )2000-2015(

% سنويا لتتضاعف 8.7النفط الخام بمعدل واردات معدل النمو في المنتجات النفطية إذ تزايدت 

% 1.6المنتجات النفطية بمعدل واردات مليون ب/ي، بينما ارتفعت  4.3مليون ب/ي إلى  1.2من 

المذكور ألف ب/ي. ويعود ذلك لنفس السبب  564ألف ب/ي إلى  537سنويا حيث ارتفعت من 

النفطية واردات وأدت هذه التطورات في حجم ال سابقا، وهو التوسع في بناء طاقات التكرير. 

 2000% في عام 2.9العالمية من النفط الخام من واردات للهند إلى ارتفاع حصتها في إجمالي ال

  .2015% في عام 6.3إلى 

  تايلند: -

ها النفطية. وارداتالنامية من ناحية حجم  ويةة ضمن الدول اآلسيثالثتأتي تايلند في المرتبة ال

، )2000-2015( % سنويا خالل الفترة3.1النفطية لتايلند بمعدل واردات وارتفع حجم إجمالي ال

% سنويا خالل 3.8النفطية العالمية والبالغ واردات وهو معدل يقل عن المعدل العالمي الرتفاع ال

األنماط السائدة ) 2000-2015(النفطية لتايلند خالل الفترة واردات ويخالف نمط ال الفترة ذاتها.

تايلند من المنتجات النفطية بمعدل مرتفع بلغ واردات في كل من الصين والهند حيث ارتفعت 

% سنويا. وعليه فقد ارتفع حجم 1.6ها من النفط الخام بمعدل واردات% سنويا، بينما ارتفعت 9.6

، 2015ألف ب/ي في عام  868إلى  2000ب/ي في عام ألف  684النفط الخام من  واردات

ألف ب/ي. وعليه  360ألف ب/ي إلى  115ها من المنتجات النفطية من وارداتبينما ارتفع حجم 

مليون ب/ي. ويشكل  1.2ألف ب/ي إلى  775النفطية لتايلند من واردات فقد ارتفع حجم إجمالي ال

النفطية العالمية إذ ارتفعت هذه الحصة واردات الذلك ارتفاعا بسيطا في حصة تايلند في إجمالي 

  .2015في عام  %1.2إلى  2000% في عام 1.1من 
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النفطية وارداتها تباين ملحوظ بين هذه الدول عند النظر إلى تطور أيضا ويوجد هناك 

والمالحظة األساسية هي أن التطورات الخاصة في الصين في هذا . )2000-2015( خالل الفترة

 المسيطرة على المشهد سواء على النطاق اإلقليمي، أو على النطاق العالمي.المجال هي السمة 

النفطية لهذه الدول كل على حدة خالل الفترة واردات وتلقي الفقرات التالية الضوء على تطور ال

)2000-2015(.  

  الصين: -

أصبحت الصين بعد حوالي أربعين عاما من النمو االقتصادي المرتفع والمتواصل أكبر 

 إجمالي حجمزايد أعلى مستورد للنفط إذ تفي العالم، وأدى ذلك ألن تصبح ة مستهلك للطاق

حيث تضاعفت هذه ) 2000-2015(% سنويا خالل الفترة 9.5النفطية للصين بمعدل واردات ال

 2.2بالمقارنة مع  2015مليون ب/ي في عام  8.5لتصل إلى  بما يقارب أربع مراتواردات ال

الصين من النفط الخام قد تصاعدت بمعدل واردات . ويالحظ أن 2000م مليون ب/ي في عا

 1.4بالمقارنة مع  2015مليون ب/ي في عام  7.6مرة لتبلغ  5.4% سنويا لتتضاعف 11.9

 النفطالعالمية من واردات قفزت حصة الصين في إجمالي الوبذلك ، 2000مليون ب/ي في عام 

الصين من واردات وشهدت  .2015% في عام 11.2إلى  2000% في عام 3.4من  الخام

ها من النفط الخام حيث وارداتالمنتجات النفطية معدالت نمو أقل تواضعا من معدالت النمو في 

 2015ألف ب/ي في عام  900% سنويا لتصل إلى 1المنتجات النفطية بمعدل واردات ارتفعت 

. ويعود ذلك إلى ما قامت به الصين من توسعات في 2000في عام ألف ب/ي  778بالمقارنة مع 

  بناء طاقات التكرير فيها.

  الهند: -

 واردات إذ تزايد إجمالي حجم هذه الالنفطية للهند أيضا تطورات ملحوظة  وارداتشهدت ال

مليون ب/ي  1.7حيث تضاعفت مما يقارب ) 2000-2015(% سنويا خالل الفترة 7.4بمعدل 

النفطية  واردات وبذلك ارتفعت حصة الهند في إجمالي ال مليون ب/ي. 4.8يربو قليال عن إلى ما 
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  الفليبين: -

النفطية للفليبين نمطا مختلفا بصورة كبيرة عن األنماط السائدة في بقية واردات تشكل ال

حيث ) 2000-2015(خالل الفترة  النفط الخامواردات الدول اآلسيوية النامية إذ تقلص فيها حجم 

بالمقارنة مع  2015ألف ب/ي في عام  235لتبلغ % سنويا 1.8بمعدل واردات هذه التراجعت 

الفليبين من المنتجات النفطية واردات . وفي المقابل تصاعدت 2000ألف ب/ي في عام  310

ألف ب/ي. وعليه فقد وصل  210ألف ب/ي إلى  39% سنويا حيث تضاعفت من 11.8بمعدل 

% من 0.4، أي ما يعادل 2015ألف ب/ي في عام  446النفطية للفليبين إلى واردات إجمالي ال

  . 2000ا التي كانت عليها في عام العالمية، وهي النسبة ذاتهواردات إجمالي ال

  فيتنام: -

، إال أن )2000-2015(كانت فيتنام تستورد كميات ضئيلة من النفط الخام خالل الفترة 

ها وارداتبصورة كاملة بمثل النفطية لفيتنام خالل السنوات العشر الماضية أصبحت تتواردات ال

لتصل إلى ) 2000-2015(% سنويا خالل الفترة 6.8من المنتجات النفطية التي ارتفعت بمعدل 

العالمية من المنتجات واردات % من إجمالي ال0.9. ويشكل ذلك 2015ألف ب/ي في عام  337

  النفطية.

  :الدول اآلسيوية من النفط الخام والمنتجات النفطية من الدول األعضاءواردات  -2

بناء على البيانات المتاحة ستتوزع هذه الفقرة على فترتين متتاليتين. وتتمثل الفترة األولى 

التي تتوفر حولها البيانات اإلحصائية التفصيلية عن اتجاهات  )2000-2007(في السنوات 

الرئيسية في مناطق الصادرات الدول األعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى سائر 

التي تتوفر ) 2008-2015(. وتتمثل الفترة الثانية في السنوات اآلسيوية النامية ، ومنها الدولالعالم

  حولها البيانات حول اتجاه الصادرات النفطية اإلجمالية من منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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  إندونيسيا: -

في الوقت نفسه. وارتفعت  تمتاز إندونيسيا بأنها من الدول المصدرة ومن الدول المستوردة

، وهو معدل )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 4.9النفطية إلندونيسيا بمعدل بلغ واردات ال

النفطية إلندونيسيا مع النمط واردات ويتشابه نمط الالنفطية. واردات يتجاوز المعدل العالمي لنمو ال

% 6إندونيسيا من المنتجات النفطية بمعدل مرتفع نسبيا بلغ واردات السائد في تايلند حيث ارتفعت 

وعليه فقد تضاعف حجم % سنويا. 3.3النفط الخام بمعدل بلغ واردات سنويا، بينما ارتفعت 

ألف ب/ي  662إلى  2000ألف ب/ي في عام  330المنتجات النفطية في إندونيسيا من واردات 

ألف  378ألف ب/ي إلى  230ها من النفط الخام من واردات، بينما ارتفع حجم 2015في عام 

ألف ب/ي إلى ما يربو  505ية إلندونيسيا من النفطواردات وبذلك تضاعف حجم إجمالي ال ب/ي.

  النفطية العالمية.واردات % من إجمالي ال1. ويشكل ذلك خالل نفس الفترة مليون ب/ي 1قليال عن 

  ماليزيا: -

ها وارداتفي المرتبة الخامسة ضمن الدول اآلسيوية النامية من ناحية حجم ماليزيا تأتي 

. وارتفع حجم إجمالي )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 4.8 النفطية التي ارتفعت بمعدل

ألف ب/ي من المنتجات النفطية، في  191 ألف ب/ي، منها 331 منماليزيا النفطية لواردات ال

. 2015ألف ب/ي من المنتجات النفطية، في عام  429 ألف ب/ي، منها 666 إلى 2000عام 

  .2015العالمية في عام  واردات% من ال0.6 لماليزيا النفطية اإلجماليةواردات وتشكل ال

  باكستان: -

، )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 3.8النفطية لباكستان بمعدل واردات الزدادت ا

 واردات حجم إجمالي ال بذلك وارتفع، النفطية العالميةواردات وهو معدل مطابق لمعدل النمو في ال

 2000ألف ب/ي من المنتجات النفطية، في عام  231ألف ب/ي، منها  293لباكستان من  النفطية 

 هذه . وتشكل2015ألف ب/ي من المنتجات النفطية، في عام  304ألف ب/ي، منها  511إلى 

  .2015العالمية في عام واردات % من ال0.5واردات ال
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  الفليبين: -

النفطية للفليبين نمطا مختلفا بصورة كبيرة عن األنماط السائدة في بقية واردات تشكل ال

حيث ) 2000-2015(خالل الفترة  النفط الخامواردات الدول اآلسيوية النامية إذ تقلص فيها حجم 

بالمقارنة مع  2015ألف ب/ي في عام  235لتبلغ % سنويا 1.8بمعدل واردات هذه التراجعت 

الفليبين من المنتجات النفطية واردات . وفي المقابل تصاعدت 2000ألف ب/ي في عام  310

ألف ب/ي. وعليه فقد وصل  210ألف ب/ي إلى  39% سنويا حيث تضاعفت من 11.8بمعدل 

% من 0.4، أي ما يعادل 2015ألف ب/ي في عام  446النفطية للفليبين إلى واردات إجمالي ال

  . 2000ا التي كانت عليها في عام العالمية، وهي النسبة ذاتهواردات إجمالي ال

  فيتنام: -

، إال أن )2000-2015(كانت فيتنام تستورد كميات ضئيلة من النفط الخام خالل الفترة 

ها وارداتبصورة كاملة بمثل النفطية لفيتنام خالل السنوات العشر الماضية أصبحت تتواردات ال

لتصل إلى ) 2000-2015(% سنويا خالل الفترة 6.8من المنتجات النفطية التي ارتفعت بمعدل 

العالمية من المنتجات واردات % من إجمالي ال0.9. ويشكل ذلك 2015ألف ب/ي في عام  337

  النفطية.

  :الدول اآلسيوية من النفط الخام والمنتجات النفطية من الدول األعضاءواردات  -2

بناء على البيانات المتاحة ستتوزع هذه الفقرة على فترتين متتاليتين. وتتمثل الفترة األولى 

التي تتوفر حولها البيانات اإلحصائية التفصيلية عن اتجاهات  )2000-2007(في السنوات 

الرئيسية في مناطق الصادرات الدول األعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى سائر 

التي تتوفر ) 2008-2015(. وتتمثل الفترة الثانية في السنوات اآلسيوية النامية ، ومنها الدولالعالم

  حولها البيانات حول اتجاه الصادرات النفطية اإلجمالية من منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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  إندونيسيا: -

في الوقت نفسه. وارتفعت  تمتاز إندونيسيا بأنها من الدول المصدرة ومن الدول المستوردة

، وهو معدل )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 4.9النفطية إلندونيسيا بمعدل بلغ واردات ال

النفطية إلندونيسيا مع النمط واردات ويتشابه نمط الالنفطية. واردات يتجاوز المعدل العالمي لنمو ال

% 6إندونيسيا من المنتجات النفطية بمعدل مرتفع نسبيا بلغ واردات السائد في تايلند حيث ارتفعت 

وعليه فقد تضاعف حجم % سنويا. 3.3النفط الخام بمعدل بلغ واردات سنويا، بينما ارتفعت 

ألف ب/ي  662إلى  2000ألف ب/ي في عام  330المنتجات النفطية في إندونيسيا من واردات 

ألف  378ألف ب/ي إلى  230ها من النفط الخام من واردات، بينما ارتفع حجم 2015في عام 

ألف ب/ي إلى ما يربو  505ية إلندونيسيا من النفطواردات وبذلك تضاعف حجم إجمالي ال ب/ي.

  النفطية العالمية.واردات % من إجمالي ال1. ويشكل ذلك خالل نفس الفترة مليون ب/ي 1قليال عن 

  ماليزيا: -

ها وارداتفي المرتبة الخامسة ضمن الدول اآلسيوية النامية من ناحية حجم ماليزيا تأتي 

. وارتفع حجم إجمالي )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 4.8 النفطية التي ارتفعت بمعدل

ألف ب/ي من المنتجات النفطية، في  191 ألف ب/ي، منها 331 منماليزيا النفطية لواردات ال

. 2015ألف ب/ي من المنتجات النفطية، في عام  429 ألف ب/ي، منها 666 إلى 2000عام 

  .2015العالمية في عام  واردات% من ال0.6 لماليزيا النفطية اإلجماليةواردات وتشكل ال

  باكستان: -

، )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 3.8النفطية لباكستان بمعدل واردات الزدادت ا

 واردات حجم إجمالي ال بذلك وارتفع، النفطية العالميةواردات وهو معدل مطابق لمعدل النمو في ال

 2000ألف ب/ي من المنتجات النفطية، في عام  231ألف ب/ي، منها  293لباكستان من  النفطية 

 هذه . وتشكل2015ألف ب/ي من المنتجات النفطية، في عام  304ألف ب/ي، منها  511إلى 

  .2015العالمية في عام واردات % من ال0.5واردات ال
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 7.3لتبلغ  % سنويا8.6من النفط الخام بمعدل للدول اآلسيوية  اإلجماليةواردات الازدادت نفسه 

، وبذلك تراجعت حصة 2000مليون ب/ي في عام  4.1بالمقارنة مع  2007مليون ب/ي في عام 

إلى  2000% في عام 36.5الدول اآلسيوية من النفط الخام واردات الدول األعضاء في إجمالي 

  .2007% في عام 32.8

لنفطية من الدول الدول األسيوية من المنتجات اواردات وتبدو الصورة مختلفة بالنسبة ل

إذ  )2000-2007(% سنويا خالل الفترة 9.7بمعدل واردات حيث ازداد حجم هذه الاألعضاء 

. وعلى الرغم 2007ألف ب/ي في عام  649إلى  2000ألف ب/ي في عام  340تضاعفت من 

الدول اآلسيوية واردات إال أن حصة الدول األعضاء في إجمالي واردات من صغر حجم هذه ال

  .2007% في عام 23إلى  2000% في عام 15.9ارتفعت من المنتجات من الدول األعضاء من 

  خالل الفترة النفطية للدول اآلسيوية النامية من الدول األعضاء واردات وشهدت ال

إذ يمكن تطورات متباينة تباينا كبيرا عند النظر إليها حسب كل دولة على حدة  )2000-2007(

ها من الدول األعضاء، وهذه الفئات وارداتفئات حسب تطورات أربع تصنيف هذه الدول ضمن 

  هي:

 الصين بصورة كبيرة. وتضم هذه الفئة كل من  النفطيةواردات فيها حجم الزداد الدول التي ا

  وإندونيسيا.

 النفطية بصورة معتدلة نسبيا. وتضم هذه الفئة كل واردات الدول التي ارتفع فيها حجم ال

  وتايلند.من الهند 

 وماليزيا النفطية. وتضم هذه الفئة الفليبين وارداتالدول التي تقلص فيها حجم ال.  

 وفيتنام.، وهي باكستان وارداتلدول التي لم يكن لديها ا  

 النفطية لهذه الدول كل على حدةواردات وتلقي الفقرات التالية الضوء على تطورات ال

  ها النفطية من الدول األعضاء.واردات، وذلك حسب مستوى حجم )2000-2007(خالل الفترة 
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إلى الدول اآلسيوية  اتجاهات صادرات الدول األعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية -آ
  :)2000-2007( خالل الفترة النامية

النفطية اإلجمالية للدول اآلسيوية النامية من العالم واردات في الوقت الذي تصاعدت فيه ال

من الدول األعضاء واردات زدادت هذه الافقد  )2000-2007(% سنويا خالل الفترة 7.2بمعدل 

 3إلى  2000مليون ب/ي في عام  2.2% سنويا خالل الفترة نفسها حيث ارتفعت من 4.5بمعدل 

واردات وعليه فقد تراجعت حصة الدول األعضاء في إجمالي ال. 2007مليون ب/ي في عام 

 –) 1الجداول (. 2007% في عام 30إلى  2000% في عام 35.9النفطية للدول اآلسيوية من 

  ).11الشكل () في الملحق و9(

  )11الشكل (
  )2007 – 2000(الدول اآلسيوية من النفط الخام خالل الفترة واردات 

 (مليون ب/ي)

  
  BP, Statistical Review of World Energy,2009, 2017المصدر:      

النفطية للدول اآلسيوية من الدول األعضاء يتبين أن واردات وعند النظر إلى تركيبة ال

حيث وصلت  )2000-2007(% سنويا خالل الفترة 7ها من النفط الخام قد ارتفعت بمعدل واردات

. وفي الوقت 2000مليون ب/ي في عام  1.5بالمقارنة مع  2007مليون ب/ي في عام  2.4إلى 
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 7.3لتبلغ  % سنويا8.6من النفط الخام بمعدل للدول اآلسيوية  اإلجماليةواردات الازدادت نفسه 

، وبذلك تراجعت حصة 2000مليون ب/ي في عام  4.1بالمقارنة مع  2007مليون ب/ي في عام 

إلى  2000% في عام 36.5الدول اآلسيوية من النفط الخام واردات الدول األعضاء في إجمالي 

  .2007% في عام 32.8

لنفطية من الدول الدول األسيوية من المنتجات اواردات وتبدو الصورة مختلفة بالنسبة ل

إذ  )2000-2007(% سنويا خالل الفترة 9.7بمعدل واردات حيث ازداد حجم هذه الاألعضاء 

. وعلى الرغم 2007ألف ب/ي في عام  649إلى  2000ألف ب/ي في عام  340تضاعفت من 

الدول اآلسيوية واردات إال أن حصة الدول األعضاء في إجمالي واردات من صغر حجم هذه ال

  .2007% في عام 23إلى  2000% في عام 15.9ارتفعت من المنتجات من الدول األعضاء من 

  خالل الفترة النفطية للدول اآلسيوية النامية من الدول األعضاء واردات وشهدت ال

إذ يمكن تطورات متباينة تباينا كبيرا عند النظر إليها حسب كل دولة على حدة  )2000-2007(

ها من الدول األعضاء، وهذه الفئات وارداتفئات حسب تطورات أربع تصنيف هذه الدول ضمن 

  هي:

 الصين بصورة كبيرة. وتضم هذه الفئة كل من  النفطيةواردات فيها حجم الزداد الدول التي ا

  وإندونيسيا.

 النفطية بصورة معتدلة نسبيا. وتضم هذه الفئة كل واردات الدول التي ارتفع فيها حجم ال

  وتايلند.من الهند 

 وماليزيا النفطية. وتضم هذه الفئة الفليبين وارداتالدول التي تقلص فيها حجم ال.  

 وفيتنام.، وهي باكستان وارداتلدول التي لم يكن لديها ا  

 النفطية لهذه الدول كل على حدةواردات وتلقي الفقرات التالية الضوء على تطورات ال

  ها النفطية من الدول األعضاء.واردات، وذلك حسب مستوى حجم )2000-2007(خالل الفترة 
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إلى الدول اآلسيوية  اتجاهات صادرات الدول األعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية -آ
  :)2000-2007( خالل الفترة النامية

النفطية اإلجمالية للدول اآلسيوية النامية من العالم واردات في الوقت الذي تصاعدت فيه ال

من الدول األعضاء واردات زدادت هذه الافقد  )2000-2007(% سنويا خالل الفترة 7.2بمعدل 

 3إلى  2000مليون ب/ي في عام  2.2% سنويا خالل الفترة نفسها حيث ارتفعت من 4.5بمعدل 

واردات وعليه فقد تراجعت حصة الدول األعضاء في إجمالي ال. 2007مليون ب/ي في عام 

 –) 1الجداول (. 2007% في عام 30إلى  2000% في عام 35.9النفطية للدول اآلسيوية من 

  ).11الشكل () في الملحق و9(

  )11الشكل (
  )2007 – 2000(الدول اآلسيوية من النفط الخام خالل الفترة واردات 

 (مليون ب/ي)

  
  BP, Statistical Review of World Energy,2009, 2017المصدر:      

النفطية للدول اآلسيوية من الدول األعضاء يتبين أن واردات وعند النظر إلى تركيبة ال

حيث وصلت  )2000-2007(% سنويا خالل الفترة 7ها من النفط الخام قد ارتفعت بمعدل واردات

. وفي الوقت 2000مليون ب/ي في عام  1.5بالمقارنة مع  2007مليون ب/ي في عام  2.4إلى 
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وارتفعت حصة الصين في إجمالي الصادرات النفطية من الدول  .2007في عام  ألف ب/ي

   .2007% في عام 4.7إلى  2000% في عام 1.4األعضاء من 

وتعتبر السعودية الشريك األساسي للصين ضمن الدول األعضاء حيث بلغ إجمالي حجم 

% من إجمالي 60، أي 2007ألف ب/ي في عام  529لسعودية النفطية للصين من اواردات ال

ألف  199صادرات الدول األعضاء إلى الصين. ويأتي العراق في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 

  ألف ب/ي.  78، وتليه اإلمارات بصادرات وصلت إلى 2007ب/ي في عام 

  إندونيسيا: -3

ها النفطية وارداتتأتي إندونيسيا في المرتبة الثالثة ضمن الدول اآلسيوية من ناحية حجم 

وضمن هذه الدول سجلت إندونيسيا أعلى  .)2000-2007(من الدول األعضاء خالل الفترة 

% 14.3بمعدل الواردات ها النفطية من الدول األعضاء إذ تزايدت هذه وارداتمعدالت التزايد في 

. 2007ألف ب/ي في عام  516إلى  2000ألف ب/ي في عام  203تضاعفت من  سنويا حيث

بصورة ) 2000-2007(النفطية إلندونيسيا من الدول األعضاء خالل الفترة واردات وتتألف ال

ألف ب/ي  101من  % سنويا لتتضاعف20.3التي تصاعدت بمعدل  من المنتجات النفطيةرئيسية 

% سنويا حيث وصلت 5.5ها من النفط الخام بمعدل وارداتألف ب/ي، بينما ارتفعت  367إلى 

ها النفطية من وارداتوتعتمد إندونيسيا اعتمادا كبيرا على  .2007ألف ب/ي في عام  149إلى 

إندونيسيا في عام واردات % من إجمالي 81.2حيث بلغت حصة الدول األعضاء الدول األعضاء 

% من إجمالي صادرات 2.7عضاء إلى إندونيسيا الصادرات النفطية من الدول األ وتشكل. 2007

  .2007الدول األعضاء في عام 

وتعتبر السعودية الشريك األساسي إلندونيسيا سواء ضمن الدول األعضاء أو على 

ألف ب/ي في عام  296النفطية إلندونيسيا من السعودية واردات المستوى العالمي إذ بلغ حجم ال

% من إجمالي 46.5إندونيسيا من الدول األعضاء أو واردات % من إجمالي 57.3، أي 2007

  إندونيسيا. واردات 
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  الهند: -1

تعتبر الهند المستورد الرئيسي للنفط الخام والمنتجات ضمن الدول اآلسيوية النامية، 

واردات ال حجم إجمالي هذه . وارتفع)2000-2007(خالل الفترة  النفطية من الدول األعضاء

ألف ب/ي  783بالمقارنة مع  2007مليون ب/ي في عام  1.2حوالي  بلغي% سنويا ل5.6بمعدل 

النفطية للهند واردات . ومع ذلك فقد انخفضت حصة الدول األعضاء في إجمالي ال2000في عام 

الهند من النفط الخام واردات وارتفعت . 2007% في عام 41.7إلى  2000% في عام 47من 

% سنويا. ووصل 4.5ها من المنتجات النفطية بمعدل واردات% سنويا، بينما ارتفعت 5.9بمعدل 

ألف ب/ي من  222ألف ب/ي من النفط الخام وإلى  928إلى  2007الهند في عام واردات حجم 

وعليه فقد ارتفعت حصة الهند في إجمالي الصادرات النفطية للدول األعضاء  المنتجات النفطية.

  .2007% في عام 6إلى  2000% في عام 4.3من 

السعودية، اإلمارات، ، وهم رئيسيينويوجد لدى الهند ضمن الدول األعضاء ثالثة شركاء 

كما يلي: السعودية  2007النفطية للهند من هذه الدول في عام واردات والكويت. وبلغ حجم ال

  ألف ب/ي).  232ألف ب/ي)، والكويت ( 277ألف ب/ي)، اإلمارات ( 339(

  الصين: -2

خالل الفترة ها النفطية من الدول األعضاء وارداتأعلى معدالت النمو في الصين سجلت 

ألف  249% سنويا حيث تضاعفت من 20.1بمعدل واردات إذ تصاعدت هذه ال )2000-2007(

النفطية للصين واردات ارتفعت حصة الدول األعضاء في إجمالي الو ألف ب/ي. 898ب/ي إلى 

ويوجد تباين ملحوظ بين معدل نمو  .2007عام % في 19.5إلى  2000% في عام 11.4من 

النفط واردات من الدول األعضاء حيث تصاعدت المنتجات النفطية واردات النفط الخام وواردات 

وتستورد الصين ألف ب/ي.  878ألف ب/ي إلى  232% سنويا لتتضاعف من 21الخام بمعدل 

 20إلى واردات ووصل حجم هذه المن الدول األعضاء، المنتجات النفطية كميات محدودة من 
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وارتفعت حصة الصين في إجمالي الصادرات النفطية من الدول  .2007في عام  ألف ب/ي

   .2007% في عام 4.7إلى  2000% في عام 1.4األعضاء من 

وتعتبر السعودية الشريك األساسي للصين ضمن الدول األعضاء حيث بلغ إجمالي حجم 

% من إجمالي 60، أي 2007ألف ب/ي في عام  529لسعودية النفطية للصين من اواردات ال

ألف  199صادرات الدول األعضاء إلى الصين. ويأتي العراق في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 

  ألف ب/ي.  78، وتليه اإلمارات بصادرات وصلت إلى 2007ب/ي في عام 

  إندونيسيا: -3

ها النفطية وارداتتأتي إندونيسيا في المرتبة الثالثة ضمن الدول اآلسيوية من ناحية حجم 

وضمن هذه الدول سجلت إندونيسيا أعلى  .)2000-2007(من الدول األعضاء خالل الفترة 

% 14.3بمعدل الواردات ها النفطية من الدول األعضاء إذ تزايدت هذه وارداتمعدالت التزايد في 

. 2007ألف ب/ي في عام  516إلى  2000ألف ب/ي في عام  203تضاعفت من  سنويا حيث

بصورة ) 2000-2007(النفطية إلندونيسيا من الدول األعضاء خالل الفترة واردات وتتألف ال

ألف ب/ي  101من  % سنويا لتتضاعف20.3التي تصاعدت بمعدل  من المنتجات النفطيةرئيسية 

% سنويا حيث وصلت 5.5ها من النفط الخام بمعدل وارداتألف ب/ي، بينما ارتفعت  367إلى 

ها النفطية من وارداتوتعتمد إندونيسيا اعتمادا كبيرا على  .2007ألف ب/ي في عام  149إلى 

إندونيسيا في عام واردات % من إجمالي 81.2حيث بلغت حصة الدول األعضاء الدول األعضاء 

% من إجمالي صادرات 2.7عضاء إلى إندونيسيا الصادرات النفطية من الدول األ وتشكل. 2007

  .2007الدول األعضاء في عام 

وتعتبر السعودية الشريك األساسي إلندونيسيا سواء ضمن الدول األعضاء أو على 

ألف ب/ي في عام  296النفطية إلندونيسيا من السعودية واردات المستوى العالمي إذ بلغ حجم ال

% من إجمالي 46.5إندونيسيا من الدول األعضاء أو واردات % من إجمالي 57.3، أي 2007

  إندونيسيا. واردات 
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  الهند: -1

تعتبر الهند المستورد الرئيسي للنفط الخام والمنتجات ضمن الدول اآلسيوية النامية، 

واردات ال حجم إجمالي هذه . وارتفع)2000-2007(خالل الفترة  النفطية من الدول األعضاء

ألف ب/ي  783بالمقارنة مع  2007مليون ب/ي في عام  1.2حوالي  بلغي% سنويا ل5.6بمعدل 

النفطية للهند واردات . ومع ذلك فقد انخفضت حصة الدول األعضاء في إجمالي ال2000في عام 

الهند من النفط الخام واردات وارتفعت . 2007% في عام 41.7إلى  2000% في عام 47من 

% سنويا. ووصل 4.5ها من المنتجات النفطية بمعدل واردات% سنويا، بينما ارتفعت 5.9بمعدل 

ألف ب/ي من  222ألف ب/ي من النفط الخام وإلى  928إلى  2007الهند في عام واردات حجم 

وعليه فقد ارتفعت حصة الهند في إجمالي الصادرات النفطية للدول األعضاء  المنتجات النفطية.

  .2007% في عام 6إلى  2000% في عام 4.3من 

السعودية، اإلمارات، ، وهم رئيسيينويوجد لدى الهند ضمن الدول األعضاء ثالثة شركاء 

كما يلي: السعودية  2007النفطية للهند من هذه الدول في عام واردات والكويت. وبلغ حجم ال

  ألف ب/ي).  232ألف ب/ي)، والكويت ( 277ألف ب/ي)، اإلمارات ( 339(

  الصين: -2

خالل الفترة ها النفطية من الدول األعضاء وارداتأعلى معدالت النمو في الصين سجلت 

ألف  249% سنويا حيث تضاعفت من 20.1بمعدل واردات إذ تصاعدت هذه ال )2000-2007(

النفطية للصين واردات ارتفعت حصة الدول األعضاء في إجمالي الو ألف ب/ي. 898ب/ي إلى 

ويوجد تباين ملحوظ بين معدل نمو  .2007عام % في 19.5إلى  2000% في عام 11.4من 

النفط واردات من الدول األعضاء حيث تصاعدت المنتجات النفطية واردات النفط الخام وواردات 

وتستورد الصين ألف ب/ي.  878ألف ب/ي إلى  232% سنويا لتتضاعف من 21الخام بمعدل 

 20إلى واردات ووصل حجم هذه المن الدول األعضاء، المنتجات النفطية كميات محدودة من 
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  ماليزيا: -6

ألف ب/ي  62بلغت  استوردت ماليزيا كميات صغيرة من النفط الخام من الدول األعضاء

ماليزيا من واردات . أما 2007 لم تعد موجودة في عامواردات أن هذه ال إالّ  2000في عام 

ألف  26إلى  2000ألف ب/ي في عام  19النفطية من الدول األعضاء فقد ارتفعت من المنتجات 

   ألف ب/ي من السعودية. 16، منها 2007ب/ي في عام 

، وهما الدولتان الداخلتان ضمن الدول اآلسيوية النامية في فيتنامو باكستانأما من ناحية 

        نفطية من الدول األعضاء خالل الفترة واردات إطار هذه الدراسة، فلم يكن لديهما أية 

)2000-2007.(  

إلى الدول اآلسيوية من منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا اتجاهات صادرات النفط الخام  -ب
  ):2008-2016(خالل الفترة النامية 

% سنويا 2.6الدول اآلسيوية النامية كافة من النفط الخام بمعدل واردات ارتفع إجمالي 

 2016مليون ب/ي في عام  17.4إلى  وارداتووصل حجم هذه ال )،2008-2016(خالل الفترة 

من منطقة  وارداتها. وفي الوقت نفسه ازدادت 2008مليون ب/ي في عام  14.3بالمقارنة مع 

 10.9مليون ب/ي إلى  8.8من واردات % سنويا حيث ارتفعت هذ ال2.7الشرق األوسط بمعدل 

% 61.4الدول اآلسيوية من واردات مليون ب/ي، وبذلك ارتفعت حصة هذه المنطقة في إجمالي 

العالمية من النفط الخام من منطقة الشرق األوسط قد تراجعت واردات %، علما أن ال62.7إلى 

مليون ب/ي  19.7إلى  2008مليون ب/ي في عام  20.1% سنويا حيث تقلصت من 0.2عدل بم

الدول واردات . وبناء على هذه التطورات الهامة فقد ازدادت األهمية النسبية ل2016في عام 

العالمية من منطقة الشرق األوسط من واردات اآلسيوية النامية من النفط الخام في إجمالي ال

  ).12) والشكل (12.  الجدول (2016% في عام 55.2إلى  2008% في عام 43.8
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  تايلند: -4

النفطية من الدول  وارداتهاالتي تعتمد اعتمادا كبيرا على  تعتبر تايلند من الدول اآلسيوية

النفطية لتايلند في عام واردات % من إجمالي ال52.7األعضاء إذ بلغت حصة الدول األعضاء 

% سنويا لتصل إلى 4.3بمعدل  من الدول األعضاءلتايلند  النفطيةواردات لوارتفعت ا .2007

. ويعكس هذا المعدل 2000ألف ب/ي في عام  323بالمقارنة مع  2007ألف ب/ي في عام  434

% 5.7من النفط الخام بمعدل  وارداتهاإذ ارتفعت واردات تطورات متباينة من ناحية تكوين هذه ال

من المنتجات النفطية  وارداتها، بينما تقلص حجم 2007ألف ب/ي في عام  419سنويا لتبلغ 

ألف ب/ي. ويعود  15ألف ب/ي إلى  39من واردات % سنويا إذ تراجعت هذه ال13.1بمعدل 

 تايلند من المنتجات النفطية إلى التوسع الملحوظ في بناء طاقات التكرير فيها.واردات التراجع في 

% من إجمالي الصادرات لهذه 2.3وتشكل الصادرات النفطية من الدول األعضاء إلى تايلند 

  الدول.

ربع النفطية من اإلمارات  وارداتهاحجم  بلغتمثل اإلمارات الشريك األول لتايلند حيث و

 207تايلند من اإلمارات إلى واردات . ووصلت 2007في عام  تايلندل النفطيةواردات ال إجمالي

ف ب/ي. كما استوردت تايلند كميات صغيرة من كل من السعودية والعراق والكويت وقطر. أل

ألف ب/ي)، الكويت  57ألف ب/ي)، العراق ( 82وبلغ حجم هذه الكميات كما يلي: السعودية (

   ألف ب/ي).  36ألف ب/ي)، وقطر ( 50(

  :الفليبين -5

من الدول األعضاء إال أن هذه صغيرة النفطية الواردات كانت الفليبين من الدول ذات ال

ألف ب/ي في  195كبيرا إذ تقلصت من تراجعا ) 2000-2007(شهدت خالل الفترة واردات ال

، وبذلك تراجعت حصة الفليبين في إجمالي 2007ألف ب/ي في عام  21إلى  2000عام 

وتعتبر  .2007% في عام 0.1إلى  2000% في عام 1.1الصادرات النفطية للدول األعضاء من 

  . 2007الكويت الشريك الوحيد للفليبين ضمن الدول األعضاء في عام 
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  ماليزيا: -6

ألف ب/ي  62بلغت  استوردت ماليزيا كميات صغيرة من النفط الخام من الدول األعضاء

ماليزيا من واردات . أما 2007 لم تعد موجودة في عامواردات أن هذه ال إالّ  2000في عام 

ألف  26إلى  2000ألف ب/ي في عام  19النفطية من الدول األعضاء فقد ارتفعت من المنتجات 

   ألف ب/ي من السعودية. 16، منها 2007ب/ي في عام 

، وهما الدولتان الداخلتان ضمن الدول اآلسيوية النامية في فيتنامو باكستانأما من ناحية 

        نفطية من الدول األعضاء خالل الفترة واردات إطار هذه الدراسة، فلم يكن لديهما أية 

)2000-2007.(  

إلى الدول اآلسيوية من منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا اتجاهات صادرات النفط الخام  -ب
  ):2008-2016(خالل الفترة النامية 

% سنويا 2.6الدول اآلسيوية النامية كافة من النفط الخام بمعدل واردات ارتفع إجمالي 

 2016مليون ب/ي في عام  17.4إلى  وارداتووصل حجم هذه ال )،2008-2016(خالل الفترة 

من منطقة  وارداتها. وفي الوقت نفسه ازدادت 2008مليون ب/ي في عام  14.3بالمقارنة مع 

 10.9مليون ب/ي إلى  8.8من واردات % سنويا حيث ارتفعت هذ ال2.7الشرق األوسط بمعدل 

% 61.4الدول اآلسيوية من واردات مليون ب/ي، وبذلك ارتفعت حصة هذه المنطقة في إجمالي 

العالمية من النفط الخام من منطقة الشرق األوسط قد تراجعت واردات %، علما أن ال62.7إلى 

مليون ب/ي  19.7إلى  2008مليون ب/ي في عام  20.1% سنويا حيث تقلصت من 0.2عدل بم

الدول واردات . وبناء على هذه التطورات الهامة فقد ازدادت األهمية النسبية ل2016في عام 

العالمية من منطقة الشرق األوسط من واردات اآلسيوية النامية من النفط الخام في إجمالي ال

  ).12) والشكل (12.  الجدول (2016% في عام 55.2إلى  2008% في عام 43.8
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  تايلند: -4

النفطية من الدول  وارداتهاالتي تعتمد اعتمادا كبيرا على  تعتبر تايلند من الدول اآلسيوية

النفطية لتايلند في عام واردات % من إجمالي ال52.7األعضاء إذ بلغت حصة الدول األعضاء 

% سنويا لتصل إلى 4.3بمعدل  من الدول األعضاءلتايلند  النفطيةواردات لوارتفعت ا .2007

. ويعكس هذا المعدل 2000ألف ب/ي في عام  323بالمقارنة مع  2007ألف ب/ي في عام  434

% 5.7من النفط الخام بمعدل  وارداتهاإذ ارتفعت واردات تطورات متباينة من ناحية تكوين هذه ال

من المنتجات النفطية  وارداتها، بينما تقلص حجم 2007ألف ب/ي في عام  419سنويا لتبلغ 

ألف ب/ي. ويعود  15ألف ب/ي إلى  39من واردات % سنويا إذ تراجعت هذه ال13.1بمعدل 

 تايلند من المنتجات النفطية إلى التوسع الملحوظ في بناء طاقات التكرير فيها.واردات التراجع في 

% من إجمالي الصادرات لهذه 2.3وتشكل الصادرات النفطية من الدول األعضاء إلى تايلند 

  الدول.

ربع النفطية من اإلمارات  وارداتهاحجم  بلغتمثل اإلمارات الشريك األول لتايلند حيث و

 207تايلند من اإلمارات إلى واردات . ووصلت 2007في عام  تايلندل النفطيةواردات ال إجمالي

ف ب/ي. كما استوردت تايلند كميات صغيرة من كل من السعودية والعراق والكويت وقطر. أل

ألف ب/ي)، الكويت  57ألف ب/ي)، العراق ( 82وبلغ حجم هذه الكميات كما يلي: السعودية (

   ألف ب/ي).  36ألف ب/ي)، وقطر ( 50(

  :الفليبين -5

من الدول األعضاء إال أن هذه صغيرة النفطية الواردات كانت الفليبين من الدول ذات ال

ألف ب/ي في  195كبيرا إذ تقلصت من تراجعا ) 2000-2007(شهدت خالل الفترة واردات ال

، وبذلك تراجعت حصة الفليبين في إجمالي 2007ألف ب/ي في عام  21إلى  2000عام 

وتعتبر  .2007% في عام 0.1إلى  2000% في عام 1.1الصادرات النفطية للدول األعضاء من 

  . 2007الكويت الشريك الوحيد للفليبين ضمن الدول األعضاء في عام 
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الدول واردات وتشكل الدول اإلفريقية (باستثناء دول شمال إفريقيا) المصدر الثاني ل

              ارتفاعا ملحوظا خالل الفترةواردات اآلسيوية النامية من النفط الخام. وحققت هذه ال

 2016مليون ب/ي في عام  2.8ا لتصل إلى % سنوي5.4حيث ازدادت بمعدل  )2008-2016(

الدول اآلسيوية النامية من واردات . كما ارتفعت 2008مليون ب/ي في عام  1.5بالمقارنة مع 

ألف  687ألف ب/ي إلى  450% سنويا لتزداد من 5.4دول أمريكا الوسطى والجنوبية بمعدل 

  ب/ي. 

النفط الخام من منطقة واردات ما يتعلق بونظرا للتباين الكبير بين الدول اآلسيوية النامية في

في كل من الصين واردات الشرق األوسط، ستلقي الفقرات التالية الضوء على تطورات هذه ال

  ).2008-2016(والهند وبقية الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

  الصين: -

% سنويا 7.3بمعدل ) 2008-2016( الصين من النفط الخام خالل الفترةواردات ارتفعت 

وتمثل   .2016مليون ب/ي في عام  7.7إلى  2008مليون ب/ي في عام  4.4إذ ازدادت من 

واردات الصين من النفط الخام. وتصاعدت واردات منطقة الشرق األوسط المصدر األساسي ل

    إلى 2008مليون ب/ي في عام  1.8% سنويا لتزداد من 9.1لصين من هذه المنطقة بمعدل ا

، وبذلك ارتفعت األهمية النسبية لمنطقة الشرق األوسط في 2016ن ب/ي في عام مليو 3.7

، علما أن األهمية النسبية 2016% في عام 48.1% إلى 42.2الصين من  وارداتإجمالي 

العالمية من هذه المنطقة قد واردات الصين من منطقة الشرق األوسط في إجمالي ال وارداتل

  ل الفترة نفسها.% خال18.7% إلى 9.2تضاعفت من 

وتأتي الدول اإلفريقية (باستثناء دول شمال إفريقيا) في المرتبة الثانية حيث ارتفعت 

 2008مليون ب/ي في عام  1% سنويا لتزداد من 3.6الصين من هذه المنطقة بمعدل واردات 

. وعلى الرغم من هذه الزيادة إال أن حصة هذه المنطقة قد 2016مليون ب/ي في عام  1.3إلى 

  % خالل هذه الفترة.17.3% إلى 22.8الصين من واردات تراجعت في إجمالي 
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"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 56 

 

  )12الجدول (
  )2016 – 2000(الدول اآلسيوية من النفط الخام خالل الفترة واردات 

  (مليون ب/ي)

  
  

  )12الشكل (
  )2016 – 2000(الدول اآلسيوية من النفط الخام خالل الفترة  واردات 

 (مليون ب/ي)

  
  BP, Statistical Review of World Energy,2009, 2017المصدر:  
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الدول واردات وتشكل الدول اإلفريقية (باستثناء دول شمال إفريقيا) المصدر الثاني ل

              ارتفاعا ملحوظا خالل الفترةواردات اآلسيوية النامية من النفط الخام. وحققت هذه ال

 2016مليون ب/ي في عام  2.8ا لتصل إلى % سنوي5.4حيث ازدادت بمعدل  )2008-2016(

الدول اآلسيوية النامية من واردات . كما ارتفعت 2008مليون ب/ي في عام  1.5بالمقارنة مع 

ألف  687ألف ب/ي إلى  450% سنويا لتزداد من 5.4دول أمريكا الوسطى والجنوبية بمعدل 

  ب/ي. 

النفط الخام من منطقة واردات ما يتعلق بونظرا للتباين الكبير بين الدول اآلسيوية النامية في

في كل من الصين واردات الشرق األوسط، ستلقي الفقرات التالية الضوء على تطورات هذه ال

  ).2008-2016(والهند وبقية الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

  الصين: -

% سنويا 7.3بمعدل ) 2008-2016( الصين من النفط الخام خالل الفترةواردات ارتفعت 

وتمثل   .2016مليون ب/ي في عام  7.7إلى  2008مليون ب/ي في عام  4.4إذ ازدادت من 

واردات الصين من النفط الخام. وتصاعدت واردات منطقة الشرق األوسط المصدر األساسي ل

    إلى 2008مليون ب/ي في عام  1.8% سنويا لتزداد من 9.1لصين من هذه المنطقة بمعدل ا

، وبذلك ارتفعت األهمية النسبية لمنطقة الشرق األوسط في 2016ن ب/ي في عام مليو 3.7

، علما أن األهمية النسبية 2016% في عام 48.1% إلى 42.2الصين من  وارداتإجمالي 

العالمية من هذه المنطقة قد واردات الصين من منطقة الشرق األوسط في إجمالي ال وارداتل

  ل الفترة نفسها.% خال18.7% إلى 9.2تضاعفت من 

وتأتي الدول اإلفريقية (باستثناء دول شمال إفريقيا) في المرتبة الثانية حيث ارتفعت 

 2008مليون ب/ي في عام  1% سنويا لتزداد من 3.6الصين من هذه المنطقة بمعدل واردات 

. وعلى الرغم من هذه الزيادة إال أن حصة هذه المنطقة قد 2016مليون ب/ي في عام  1.3إلى 

  % خالل هذه الفترة.17.3% إلى 22.8الصين من واردات تراجعت في إجمالي 

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 56 

 

  )12الجدول (
  )2016 – 2000(الدول اآلسيوية من النفط الخام خالل الفترة واردات 

  (مليون ب/ي)

  
  

  )12الشكل (
  )2016 – 2000(الدول اآلسيوية من النفط الخام خالل الفترة  واردات 

 (مليون ب/ي)

  
  BP, Statistical Review of World Energy,2009, 2017المصدر:  
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العالمية من  وارداتاإلجمالية لهذه المجموعة والواردات التطورات المتباينة إلى أن كال من ال

  منطقة الشرق األوسط قد تراجعت معا بمعدالت متفاوتة في الوقت ذاته. 

الاجلزء يف النفط على للطلب املستقبلية التوقعات اآلسيويةالرابع  دول

تفيد توقعات وكالة الطاقة العالمية إلى أن إجمالي الطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية 

% حسب سيناريو 1.6بمعدل سنوي يتراوح ما بين  )2020-2040(النامية سيرتفع خالل الفترة 

% حسب سيناريو 2.1السياسات الجديدة (السيناريو األساس لتوقعات وكالة الطاقة الدولية) و

% حسب 0.8السياسات الراهنة، علما أن الطلب العالمي اإلجمالي على الطاقة سيرتفع بمعدل 

سات الراهنة. وتشير توقعات الوكالة إلى % حسب سيناريو السيا1.4سيناريو السياسات الجديدة و

سيصل الجديدة أن حجم الطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية النامية حسب سيناريو السياسات 

 .2040في عام مليون ب م ن ي  149.4ثم إلى  2020ي في عام م ن  مليون ب 108.4 إلى

  ).13) والشكل (13الجدول (
 )13الجدول  (

  حسب سيناريو السياسات الجديدة  ،للطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية التوقعات المستقبلية
(مليون برميل مكافئ نفط في اليوم)

  IEA, World Energy outlook, 2016: المصدر  
   

  اإلجمالي   الدول اآلسيوية األخرى   الهند  الصين 
 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 

 62.7 59.3 53.7 8.4 6.2 4.3 18.8 13.9 9.6 35.4 39.2 39.8 الفحم 
 32.2 28.4 23.9 8.6 7.9 6.8 9.3 6.8 4.8 14.3 13.7 12.2 النفط

 19.8 15.1 10.2 7.2 5.4 4.3 3.2 2.2 1.1 9.4 7.4 4.8 الغاز الطبيعي
 8.0 5.6 2.7 0.4 0.4 0.3 1.4 0.9 0.3 6.2 4.4 2.1 الطاقة النووية

 4.2 3.6 2.8 1.0 0.7 0.5 0.6 0.5 0.3 2.7 2.4 2.0الطاقة الكهرومائية
 14.0 13.0 12.4 4.7 4.3 4.0 4.1 4.4 4.2 5.1 4.4 4.2 الطاقة الحيوية

 8.4 5.4 2.8 1.9 1.2 0.7 1.4 0.8 0.3 5.1 3.4 1.8 الطاقات المتجددة

 149.4 130.3 108.4 32.3 26.1 20.9 38.9 29.3 20.7 78.2 74.9 66.8 اإلجمالي 
       342.5 325.0 292.7 العالم 
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"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 58 

 

  الهند: -

% سنويا 4.5اإلجمالية للهند من النفط الخام بمعدل واردات لفي الوقت الذي ازدادت فيه ا

 وارداتهافقد ارتفعت  2016مليون ب/ي في عام  4.3لتصل إلى  )2008-2016(خالل الفترة 

بالمقارنة  2016مليون ب/ي في عام  2.7% سنويا لتصل إلى 3من منطقة الشرق األوسط بمعدل 

هبطت حصة منطقة الشرق األوسط في إجمالي  . وعليه فقد2008مليون ب/ي في عام  2.2مع 

وعلى الرغم من هبوط  ).2008-2016( % خالل الفترة64.1% إلى 71.9الهند من واردات 

الهند في واردات الهند إال أن األهمية النسبية لواردات حصة منطقة الشرق األوسط في إجمالي 

% خالل الفترة 13.8% إلى 10.8العالمية من الشرق األوسط ارتفعت من واردات إجمالي ال

  نفسها.

واردات وتعتبر الدول اإلفريقية الجهة الرئيسية الثانية بعد الشرق األوسط من ناحية حجم 

% سنويا إذ وصلت 8.1بمعدل مرتفع نسبيا بلغ واردات الهند من النفط الخام حيث ارتفعت هذه ال

. ويالحظ أن 2008عام ألف ب/ي في  349بالمقارنة مع  2016ألف ب/ي في عام  653إلى 

% سنويا حيث 21.6الهند من دول أمريكا الوسطى والجنوبية قد ازدادت بمعدل عال بلغ واردات 

  ألف ب/ي. 556ألف ب/ي إلى  116من واردات تضاعفت هذه ال

  الدول اآلسيوية النامية األخرى: -

ما تزال هذه المجموعة من الدول تشكل إحدى أهم الجهات المستوردة للنفط الخام من 

% 0.9من هذه المنطقة بمعدل بلغ  وارداتهامنطقة الشرق األوسط، وذلك على الرغم تراجع حجم 

 4.5مليون ب/ي إلى  4.9من واردات حيث تقلصت هذه ال )2008-2016(سنويا خالل الفترة 

منطقة الشرق األوسط في  أنه على الرغم من هذا التراجع إال أن حصةمليون ب/ي. ويالحظ 

% 68.9هذه المجموعة من الدول قد ازدادت بصورة كبيرة حيث ارتفعت من واردات إجمالي 

النفط الخام لهذه المجموعة في إجمالي  واردات%. كما يالحظ أن األهمية النسبية ل82.4إلى 

%. وتعود هذه 22.6% إلى 23.8األوسط قد انخفضت من  العالمية من منطقة الشرقواردات ال
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العالمية من  وارداتاإلجمالية لهذه المجموعة والواردات التطورات المتباينة إلى أن كال من ال

  منطقة الشرق األوسط قد تراجعت معا بمعدالت متفاوتة في الوقت ذاته. 

الاجلزء يف النفط على للطلب املستقبلية التوقعات اآلسيويةالرابع  دول

تفيد توقعات وكالة الطاقة العالمية إلى أن إجمالي الطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية 

% حسب سيناريو 1.6بمعدل سنوي يتراوح ما بين  )2020-2040(النامية سيرتفع خالل الفترة 

% حسب سيناريو 2.1السياسات الجديدة (السيناريو األساس لتوقعات وكالة الطاقة الدولية) و

% حسب 0.8السياسات الراهنة، علما أن الطلب العالمي اإلجمالي على الطاقة سيرتفع بمعدل 

سات الراهنة. وتشير توقعات الوكالة إلى % حسب سيناريو السيا1.4سيناريو السياسات الجديدة و

سيصل الجديدة أن حجم الطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية النامية حسب سيناريو السياسات 

 .2040في عام مليون ب م ن ي  149.4ثم إلى  2020ي في عام م ن  مليون ب 108.4 إلى

  ).13) والشكل (13الجدول (
 )13الجدول  (

  حسب سيناريو السياسات الجديدة  ،للطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية التوقعات المستقبلية
(مليون برميل مكافئ نفط في اليوم)

  IEA, World Energy outlook, 2016: المصدر  
   

  اإلجمالي   الدول اآلسيوية األخرى   الهند  الصين 
 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 

 62.7 59.3 53.7 8.4 6.2 4.3 18.8 13.9 9.6 35.4 39.2 39.8 الفحم 
 32.2 28.4 23.9 8.6 7.9 6.8 9.3 6.8 4.8 14.3 13.7 12.2 النفط

 19.8 15.1 10.2 7.2 5.4 4.3 3.2 2.2 1.1 9.4 7.4 4.8 الغاز الطبيعي
 8.0 5.6 2.7 0.4 0.4 0.3 1.4 0.9 0.3 6.2 4.4 2.1 الطاقة النووية

 4.2 3.6 2.8 1.0 0.7 0.5 0.6 0.5 0.3 2.7 2.4 2.0الطاقة الكهرومائية
 14.0 13.0 12.4 4.7 4.3 4.0 4.1 4.4 4.2 5.1 4.4 4.2 الطاقة الحيوية

 8.4 5.4 2.8 1.9 1.2 0.7 1.4 0.8 0.3 5.1 3.4 1.8 الطاقات المتجددة

 149.4 130.3 108.4 32.3 26.1 20.9 38.9 29.3 20.7 78.2 74.9 66.8 اإلجمالي 
       342.5 325.0 292.7 العالم 

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 58 

 

  الهند: -

% سنويا 4.5اإلجمالية للهند من النفط الخام بمعدل واردات لفي الوقت الذي ازدادت فيه ا

 وارداتهافقد ارتفعت  2016مليون ب/ي في عام  4.3لتصل إلى  )2008-2016(خالل الفترة 

بالمقارنة  2016مليون ب/ي في عام  2.7% سنويا لتصل إلى 3من منطقة الشرق األوسط بمعدل 

هبطت حصة منطقة الشرق األوسط في إجمالي  . وعليه فقد2008مليون ب/ي في عام  2.2مع 

وعلى الرغم من هبوط  ).2008-2016( % خالل الفترة64.1% إلى 71.9الهند من واردات 

الهند في واردات الهند إال أن األهمية النسبية لواردات حصة منطقة الشرق األوسط في إجمالي 

% خالل الفترة 13.8% إلى 10.8العالمية من الشرق األوسط ارتفعت من واردات إجمالي ال

  نفسها.

واردات وتعتبر الدول اإلفريقية الجهة الرئيسية الثانية بعد الشرق األوسط من ناحية حجم 

% سنويا إذ وصلت 8.1بمعدل مرتفع نسبيا بلغ واردات الهند من النفط الخام حيث ارتفعت هذه ال

. ويالحظ أن 2008عام ألف ب/ي في  349بالمقارنة مع  2016ألف ب/ي في عام  653إلى 

% سنويا حيث 21.6الهند من دول أمريكا الوسطى والجنوبية قد ازدادت بمعدل عال بلغ واردات 

  ألف ب/ي. 556ألف ب/ي إلى  116من واردات تضاعفت هذه ال

  الدول اآلسيوية النامية األخرى: -

ما تزال هذه المجموعة من الدول تشكل إحدى أهم الجهات المستوردة للنفط الخام من 

% 0.9من هذه المنطقة بمعدل بلغ  وارداتهامنطقة الشرق األوسط، وذلك على الرغم تراجع حجم 

 4.5مليون ب/ي إلى  4.9من واردات حيث تقلصت هذه ال )2008-2016(سنويا خالل الفترة 

منطقة الشرق األوسط في  أنه على الرغم من هذا التراجع إال أن حصةمليون ب/ي. ويالحظ 

% 68.9هذه المجموعة من الدول قد ازدادت بصورة كبيرة حيث ارتفعت من واردات إجمالي 

النفط الخام لهذه المجموعة في إجمالي  واردات%. كما يالحظ أن األهمية النسبية ل82.4إلى 

%. وتعود هذه 22.6% إلى 23.8األوسط قد انخفضت من  العالمية من منطقة الشرقواردات ال
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  )14الجدول (
  التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية حسب سيناريو السياسات الراهنة 

  (مليون برميل مكافئ نفط في اليوم) 
  اإلجمالي   الدول اآلسيوية األخرى   الهند  الصين 

 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 
 81.3 69.6 56.0 10.3 7.1 4.4 22.7 16.1 10.0 48.2 46.4 41.6 الفحم 
 36.1 30.5 24.3 9.4 8.4 7.0 10.2 7.2 4.9 16.5 15.0 12.4 النفط

 20.6 15.2 10.3 7.7 5.7 4.4 3.1 2.1 1.1 9.7 7.5 4.8 الغاز الطبيعي
 6.7 5.1 2.6 0.3 0.2 0.2 1.0 0.7 0.3 5.4 4.2 2.1 الطاقة النووية

 4.0 3.4 2.8 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.3 2.6 2.3 2.0 الطاقة الكهرومائية
 12.9 12.6 12.3 4.4 4.2 4.0 3.9 4.3 4.2 4.6 4.1 4.1 الطاقة الحيوية

 6.0 4.2 2.6 1.4 1.0 0.7 1.0 0.6 0.2 3.6 2.6 1.6 الطاقات المتجددة

 167.6 140.6 110.9 34.4 27.2 21.1 42.6 31.3 21.2 90.6 82.0 68.6 اإلجمالي 
       394.3 345.1 297.6 العالم 

  .IEA, World Energy outlook, 2016 :المصدر

  )14الشكل (
  التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية حسب سيناريو السياسات الراهنة 

  (مليون برميل مكافئ نفط في اليوم) 

 
  .IEA, World Energy outlook, 2016 :المصدر

) 2020-2040(وعند النظر إلى مزيج الطاقة في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

الطاقة في هذه  متطلباتيتبين أنه من المتوقع أن يستمر الفحم في لعب الدور األساسي في تلبية 

الدول سواء حسب سيناريو السياسات الراهنة أو سيناريو السياسات الجديدة، علما أنه من المتوقع 

أن تتراجع األهمية النسبية للطلب على الفحم في إجمالي الطلب على الطاقة في هذه الدول خالل 
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  )13الشكل (
  التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية حسب سيناريو السياسات الجديدة 

 (مليون برميل مكافئ نفط في اليوم) 

  
  IEA, World Energy outlook, 2016: المصدر                 

  

إلى أن هذا الطلب يتوقع له أن يصل حسب سيناريو السياسات  تلك البياناتكما تشير 

في عام مليون ب م ن ي  167.6ثم إلى  2020في عام مليون ب م ن ي  110.9الراهنة إلى 

بين تقديرات إجمالي الطلب على الطاقة في الدول ويالحظ أن الفرق قد ال يكون كبيرا جدا  .2040

، إال أن البون يظهر واضحا بينهما في عام 2020ي عام اآلسيوية النامية حسب السيناريوهين ف

مليون ب م ن ي، بينما يتوقع  2.5سيبلغ  2020إذ أن الفارق بين السيناريوهين في عام  2040

شك أن هذه الفوارق في  . وال2040مليون ب م ن ي في عام  18.2أن يصل هذا الفارق إلى 

النفط الخام واردات الطاقة عموما، و وارداتت التوقعات تؤدي إلى وجود مشكلة ذات صلة بتوقعا

  .)14) والشكل (14( الجدول خصوصا.
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  )14الجدول (
  التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية حسب سيناريو السياسات الراهنة 

  (مليون برميل مكافئ نفط في اليوم) 
  اإلجمالي   الدول اآلسيوية األخرى   الهند  الصين 

 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 
 81.3 69.6 56.0 10.3 7.1 4.4 22.7 16.1 10.0 48.2 46.4 41.6 الفحم 
 36.1 30.5 24.3 9.4 8.4 7.0 10.2 7.2 4.9 16.5 15.0 12.4 النفط

 20.6 15.2 10.3 7.7 5.7 4.4 3.1 2.1 1.1 9.7 7.5 4.8 الغاز الطبيعي
 6.7 5.1 2.6 0.3 0.2 0.2 1.0 0.7 0.3 5.4 4.2 2.1 الطاقة النووية

 4.0 3.4 2.8 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.3 2.6 2.3 2.0 الطاقة الكهرومائية
 12.9 12.6 12.3 4.4 4.2 4.0 3.9 4.3 4.2 4.6 4.1 4.1 الطاقة الحيوية

 6.0 4.2 2.6 1.4 1.0 0.7 1.0 0.6 0.2 3.6 2.6 1.6 الطاقات المتجددة

 167.6 140.6 110.9 34.4 27.2 21.1 42.6 31.3 21.2 90.6 82.0 68.6 اإلجمالي 
       394.3 345.1 297.6 العالم 

  .IEA, World Energy outlook, 2016 :المصدر

  )14الشكل (
  التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية حسب سيناريو السياسات الراهنة 

  (مليون برميل مكافئ نفط في اليوم) 

 
  .IEA, World Energy outlook, 2016 :المصدر

) 2020-2040(وعند النظر إلى مزيج الطاقة في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

الطاقة في هذه  متطلباتيتبين أنه من المتوقع أن يستمر الفحم في لعب الدور األساسي في تلبية 

الدول سواء حسب سيناريو السياسات الراهنة أو سيناريو السياسات الجديدة، علما أنه من المتوقع 

أن تتراجع األهمية النسبية للطلب على الفحم في إجمالي الطلب على الطاقة في هذه الدول خالل 
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  )13الشكل (
  التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة في الدول اآلسيوية حسب سيناريو السياسات الجديدة 

 (مليون برميل مكافئ نفط في اليوم) 

  
  IEA, World Energy outlook, 2016: المصدر                 

  

إلى أن هذا الطلب يتوقع له أن يصل حسب سيناريو السياسات  تلك البياناتكما تشير 

في عام مليون ب م ن ي  167.6ثم إلى  2020في عام مليون ب م ن ي  110.9الراهنة إلى 

بين تقديرات إجمالي الطلب على الطاقة في الدول ويالحظ أن الفرق قد ال يكون كبيرا جدا  .2040

، إال أن البون يظهر واضحا بينهما في عام 2020ي عام اآلسيوية النامية حسب السيناريوهين ف

مليون ب م ن ي، بينما يتوقع  2.5سيبلغ  2020إذ أن الفارق بين السيناريوهين في عام  2040

شك أن هذه الفوارق في  . وال2040مليون ب م ن ي في عام  18.2أن يصل هذا الفارق إلى 

النفط الخام واردات الطاقة عموما، و وارداتت التوقعات تؤدي إلى وجود مشكلة ذات صلة بتوقعا

  .)14) والشكل (14( الجدول خصوصا.
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قية في كل من الصين، الهند، وبعلى توقعات استهالك الطاقة الضوء وتلقي الفقرات التالية 

  ). 2020-2040(ية األخرى خالل الفترة الدول اآلسيوية النام

  الصين: -

سواء على المستوى ) 2020-2040(ستظل الصين تتصدر مشهد الطاقة خالل الفترة   

العالمي أو على المستوى اإلقليمي حيث يتوقع أن ينمو استهالك الطاقة بمعدل يتراوح ما بين 

% سنويا حسب سيناريو السياسات الراهنة، 1.4الجديدة و % سنويا حسب سيناريو السياسات0.8

مليون ب م ن ي حسب  78.2ما بين  2040في عام  هذا الطلبتراوح وعليه فإنه من المتوقع أن ي

  مليون ب م ن ي حسب سيناريو السياسات الراهنة.  90.6سيناريو السياسات الجديدة و

ب على الطاقة في الصين حتى عام مالحظات رئيسية على توقعات الطلخمس وتوجد هناك 

  ، وهذه المالحظات هي:2040

  تراجع الدور األساسي الذي يلعبه الفحم في سد متطلبات الطاقة في الصين في ظل كل

من السيناريوهين، لكن ضمن معدالت متفاوتة حيث سيتقلص الطلب على الفحم حسب 

 39.8الطلب عليه من % سنويا ليتراجع حجم 0.6سيناريو السياسات الجديدة بمعدل 

، وعليه ستهبط 2040مليون ب م ن ي في عام  35.4إلى  2020مليون ب م ن ي في عام 

% في عام 45.3إلى  2020% في عام 59.6األهمية النسبية للفحم في مزيج الطاقة من 

. أما توقعات سيناريو السياسات الراهنة فتشير إلى أن الطلب على الفحم سينمو 2040

مليون ب م ن ي،  48.2مليون ب م ن ي إلى  41.6سنويا ليرتفع من % 0.7بمعدل 

إلى  2020% في عام 60.6وعليه ستتقلص المساهمة النسبية للفحم في مزيج الطاقة من 

  .2040% في عام 53.2

  استمرار النفط في القيام بدوره كمصدر ثان في تلبية احتياجات الطاقة في الصين حيث

تتطابق توقعات كل من السيناريوهين حول حصة النفط في إجمالي الطلب على الطاقة 

، وذلك حسب السيناريوهين. 2040في عام % 18.2مساهمته عند ستسقر في الصين إذ 

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 62 

 

% 49.5ة ومن % حسب سيناريو السياسات الراهن48.5% إلى 50.6من  )2020-2040(الفترة 

التراجع الصغير في  من % حسب سيناريو السياسات الجديدة. ويالحظ أنه على الرغم42إلى 

ستكون متطابقة  2040في عام ته تشير إلى أن حصالفترة إال أن التوقعات حصة النفط خالل هذه 

ذه الطاقة في ه% من إجمالي الطلب على 21.6في تلبية النفط حسب السيناريوهين إذ سيساهم 

وفي مقابل تراجع حصة الفحم وثبات حصة النفط سيشهد مزيج الطاقة في . 2040الدول في عام 

الدول اآلسيوية النامية ارتفاعا في األهمية النسبية للغاز الطبيعي الذي يتوقع أن ترتفع حصته 

، بينما 2040% في عام 12.3إلى  2020% في عام 9.3حسب سيناريو السياسات الراهنة من 

% خالل الفترة 13.3% إلى 9.4ع أن ترتفع حصته حسب سيناريو السياسات الجديدة من يتوق

ويتوقع أن تتراجع حصة الطاقة الحيوية حسب السيناريوهين حيث ستتقلص حصتها حسب  نفسها.

، كما ستتراجع 2040% في عام 7.7إلى  2020% في عام 11.1سيناريو السياسات الراهنة من 

%. ورغم هذا التراجع إال 9.4% إلى 11.4يو السياسات الجديدة من حصتها أيضا حسب سينار

. 2040حتى عام  أن الطاقة الحيوية ستحتفظ بالمرتبة الرابعة في مزيج الطاقة في هذه الدول

وستشهد الطاقات المتجددة تطورات متباينة إذ يتوقع أن ترتفع حصتها حسب سيناريو السياسات 

نما يتوقع أن تتضاعف حصتها حسب سيناريو السياسات الجديدة %، بي3.6% إلى 2.3الراهنة من 

 الطاقة الكهرومائية دورا ثانويا إذستلعب . و)2020-2040(% خالل الفترة 5.6% إلى 2.6من 

% 2.8% حسب سيناريو السياسات الراهنة وإلى 2.4إلى  2040يتوقع أن تصل حصتها في عام 

  حسب سيناريو السياسات الراهنة.

   وعند النظر إلى الطلب المتوقع على النفط في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

% 1.5فإن توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن هذا الطلب سيرتفع بمعدل  )2020-2040(

مليون ب م ن ي إلى  23.9سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة حيث يتوقع أن يزداد من 

الطلب على النفط سيرتفع أن م ن ي. أما سيناريو السياسات الراهنة فإنه يشير إلى  مليون ب 32.2

مليون  24.3بالمقارنة مع  2040مليون ب م ن ي في عام  36.1% سنويا ليصل إلى 2بمعدل 

  .2020ب م ن ي في عام 
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قية في كل من الصين، الهند، وبعلى توقعات استهالك الطاقة الضوء وتلقي الفقرات التالية 

  ). 2020-2040(ية األخرى خالل الفترة الدول اآلسيوية النام

  الصين: -

سواء على المستوى ) 2020-2040(ستظل الصين تتصدر مشهد الطاقة خالل الفترة   

العالمي أو على المستوى اإلقليمي حيث يتوقع أن ينمو استهالك الطاقة بمعدل يتراوح ما بين 

% سنويا حسب سيناريو السياسات الراهنة، 1.4الجديدة و % سنويا حسب سيناريو السياسات0.8

مليون ب م ن ي حسب  78.2ما بين  2040في عام  هذا الطلبتراوح وعليه فإنه من المتوقع أن ي

  مليون ب م ن ي حسب سيناريو السياسات الراهنة.  90.6سيناريو السياسات الجديدة و

ب على الطاقة في الصين حتى عام مالحظات رئيسية على توقعات الطلخمس وتوجد هناك 

  ، وهذه المالحظات هي:2040

  تراجع الدور األساسي الذي يلعبه الفحم في سد متطلبات الطاقة في الصين في ظل كل

من السيناريوهين، لكن ضمن معدالت متفاوتة حيث سيتقلص الطلب على الفحم حسب 

 39.8الطلب عليه من % سنويا ليتراجع حجم 0.6سيناريو السياسات الجديدة بمعدل 

، وعليه ستهبط 2040مليون ب م ن ي في عام  35.4إلى  2020مليون ب م ن ي في عام 

% في عام 45.3إلى  2020% في عام 59.6األهمية النسبية للفحم في مزيج الطاقة من 

. أما توقعات سيناريو السياسات الراهنة فتشير إلى أن الطلب على الفحم سينمو 2040

مليون ب م ن ي،  48.2مليون ب م ن ي إلى  41.6سنويا ليرتفع من % 0.7بمعدل 

إلى  2020% في عام 60.6وعليه ستتقلص المساهمة النسبية للفحم في مزيج الطاقة من 

  .2040% في عام 53.2

  استمرار النفط في القيام بدوره كمصدر ثان في تلبية احتياجات الطاقة في الصين حيث

تتطابق توقعات كل من السيناريوهين حول حصة النفط في إجمالي الطلب على الطاقة 

، وذلك حسب السيناريوهين. 2040في عام % 18.2مساهمته عند ستسقر في الصين إذ 

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 62 

 

% 49.5ة ومن % حسب سيناريو السياسات الراهن48.5% إلى 50.6من  )2020-2040(الفترة 

التراجع الصغير في  من % حسب سيناريو السياسات الجديدة. ويالحظ أنه على الرغم42إلى 

ستكون متطابقة  2040في عام ته تشير إلى أن حصالفترة إال أن التوقعات حصة النفط خالل هذه 

ذه الطاقة في ه% من إجمالي الطلب على 21.6في تلبية النفط حسب السيناريوهين إذ سيساهم 

وفي مقابل تراجع حصة الفحم وثبات حصة النفط سيشهد مزيج الطاقة في . 2040الدول في عام 

الدول اآلسيوية النامية ارتفاعا في األهمية النسبية للغاز الطبيعي الذي يتوقع أن ترتفع حصته 

، بينما 2040% في عام 12.3إلى  2020% في عام 9.3حسب سيناريو السياسات الراهنة من 

% خالل الفترة 13.3% إلى 9.4ع أن ترتفع حصته حسب سيناريو السياسات الجديدة من يتوق

ويتوقع أن تتراجع حصة الطاقة الحيوية حسب السيناريوهين حيث ستتقلص حصتها حسب  نفسها.

، كما ستتراجع 2040% في عام 7.7إلى  2020% في عام 11.1سيناريو السياسات الراهنة من 

%. ورغم هذا التراجع إال 9.4% إلى 11.4يو السياسات الجديدة من حصتها أيضا حسب سينار

. 2040حتى عام  أن الطاقة الحيوية ستحتفظ بالمرتبة الرابعة في مزيج الطاقة في هذه الدول

وستشهد الطاقات المتجددة تطورات متباينة إذ يتوقع أن ترتفع حصتها حسب سيناريو السياسات 

نما يتوقع أن تتضاعف حصتها حسب سيناريو السياسات الجديدة %، بي3.6% إلى 2.3الراهنة من 

 الطاقة الكهرومائية دورا ثانويا إذستلعب . و)2020-2040(% خالل الفترة 5.6% إلى 2.6من 

% 2.8% حسب سيناريو السياسات الراهنة وإلى 2.4إلى  2040يتوقع أن تصل حصتها في عام 

  حسب سيناريو السياسات الراهنة.

   وعند النظر إلى الطلب المتوقع على النفط في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

% 1.5فإن توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن هذا الطلب سيرتفع بمعدل  )2020-2040(

مليون ب م ن ي إلى  23.9سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة حيث يتوقع أن يزداد من 

الطلب على النفط سيرتفع أن م ن ي. أما سيناريو السياسات الراهنة فإنه يشير إلى  مليون ب 32.2

مليون  24.3بالمقارنة مع  2040مليون ب م ن ي في عام  36.1% سنويا ليصل إلى 2بمعدل 

  .2020ب م ن ي في عام 
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"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 65 

 

، 2040وتوجد هناك خمس مالحظات رئيسية على توقعات الطلب على الطاقة في الهند حتى عام 

  حظات هي:وهذه المال

  2040الفحم باعتباره المصدر األساسي لتلبية متطلبات الطاقة في الهند حتى عام استمرار 

 %53.3وحسب سيناريو السياسات الجديدة % 48.3إذ يتوقع أن تتراوح حصته ما بين 

 حسب سيناريو السياسات الراهنة.

  حسب 23.9ستتقارب حصة النفط في كل من السيناريوهين حيث ستبلغ هذه الحصة %

ويتوقع أن ينمو  % حسب سيناريو السياسات الجديدة.24سيناريو السياسات الراهنة و

مليون  9.3% حسب سيناريو السياسات الجديدة ليصل إلى 3.3الطلب على النفط بمعدل 

 10.2% حسب سيناريو السياسات الراهنة ليبلغ 3.7، أو بمعدل 2040ب م ن ي في عام 

  نفسه. مليون ب م ن ي في العام

 قلص ستتقلص حصة الطاقة الحيوية بصورة كبيرة في ظل كل من السيناريوهين إذ ستت

حسب  2040% في عام 10.6إلى  2020% في عام 20.3مساهمتها في مزيج الطاقة من 

% خالل 9.2% إلى 19.9سيناريو السياسات الجديدة، بينما ستتراجع هذه الحصة من 

 الفترة نفسها.

  حسب 7.3% إلى 5.4من  )2020-2040(سترتفع مساهمة الغاز الطبيعي خالل الفترة %

% حسب سيناريو السياسات 8.3% إلى 5.5سيناريو السياسات الراهنة، بينما سترتفع من 

 الجديدة.

  (الطاقة النووية، الطاقات المتجددة، والطاقة الكهرومائية) ستلعب مصادر الطاقة األخرى

% حسب سيناريو 6.1نوية نسبيا إذ ستتراوح مساهمتها ككل ما بين أدوارا صغيرة ثا

 % حسب سيناريو السياسات الجديدة. 8.8السياسات الراهنة و
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% حسب سيناريو السياسات 0.8ويتوقع أن ينمو الطلب على النفط بمعدل يتراوح ما بين 

ت الراهنة، وعليه يتوقع أن يصل حجم هذا الطلب % حسب سيناريو السياسا1.4الجديدة و

 16.5حسب سيناريو السياسات الجديدة وي مليون ب م ن  14.3إلى  2040في عام 

  ي حسب سيناريو السياسات الراهنة.ن مليون ب م 

  ازدياد الطلب على الغاز الطبيعي بمعدل مرتفع نسبيا حيث سينمو هذا الطلب بمعدل

% حسب سيناريو السياسات 3.6سات الجديدة أو بمعدل % حسب سيناريو السيا3.4

 2040الراهنة. وبذلك ستتراوح حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في الصين في عام 

% حسب سيناريو السياسات 12% حسب سيناريو السياسات الراهنة أو إلى 10.7إلى 

 الجديدة. 

  سيسجل الطلب الطاقة النووية أعلى معدالت النمو ضمن مصادر الطاقة المختلفة إذ يتوقع

السياسات الراهنة % سنويا حسب سيناريو 4.9أن يزداد الطلب على هذا المصدر بمعدل 

% حسب سيناريو السياسات الجديدة، وعليه ستصل مساهمة الطاقة النووية 5.6أو بمعدل 

% 7.9% حسب سيناريو السياسات الراهنة أو إلى 6اقة إلى في إجمالي الطلب على الط

 حسب سيناريو السياسات الراهنة.

  سترتفع األهمية النسبية لكل من الطاقة الحيوية والطاقات المتجددة إذ ستصل حصة كل

حسب سيناريو السياسات الجديدة، بينما  2040% في عام 6.6من هذين المصدرين إلى 

  % على التوالي حسب سيناريو السياسات الراهنة.3.1% و5.1ستصل حصتهما إلى 

  الهند: -

يتوقع أن تسجل الهند أعلى معدالت النمو في الطلب على الطاقة ضمن الدول اآلسيوية 

% 3.2 حيث سيتراوح معدل الزيادة في هذا الطلب ما بين )2020-2040(خالل الفترة النامية 

% حسب سيناريو السياسات الراهنة. وعليه 3.6سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة و

  .2040مليون ب م ن ي في عام  42.6 -38.9سيتراوح حجم الطلب على الطاقة في الهند ما بين 
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"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 65 

 

، 2040وتوجد هناك خمس مالحظات رئيسية على توقعات الطلب على الطاقة في الهند حتى عام 

  حظات هي:وهذه المال

  2040الفحم باعتباره المصدر األساسي لتلبية متطلبات الطاقة في الهند حتى عام استمرار 

 %53.3وحسب سيناريو السياسات الجديدة % 48.3إذ يتوقع أن تتراوح حصته ما بين 

 حسب سيناريو السياسات الراهنة.

  حسب 23.9ستتقارب حصة النفط في كل من السيناريوهين حيث ستبلغ هذه الحصة %

ويتوقع أن ينمو  % حسب سيناريو السياسات الجديدة.24سيناريو السياسات الراهنة و

مليون  9.3% حسب سيناريو السياسات الجديدة ليصل إلى 3.3الطلب على النفط بمعدل 

 10.2% حسب سيناريو السياسات الراهنة ليبلغ 3.7، أو بمعدل 2040ب م ن ي في عام 

  نفسه. مليون ب م ن ي في العام

 قلص ستتقلص حصة الطاقة الحيوية بصورة كبيرة في ظل كل من السيناريوهين إذ ستت

حسب  2040% في عام 10.6إلى  2020% في عام 20.3مساهمتها في مزيج الطاقة من 

% خالل 9.2% إلى 19.9سيناريو السياسات الجديدة، بينما ستتراجع هذه الحصة من 

 الفترة نفسها.

  حسب 7.3% إلى 5.4من  )2020-2040(سترتفع مساهمة الغاز الطبيعي خالل الفترة %

% حسب سيناريو السياسات 8.3% إلى 5.5سيناريو السياسات الراهنة، بينما سترتفع من 

 الجديدة.

  (الطاقة النووية، الطاقات المتجددة، والطاقة الكهرومائية) ستلعب مصادر الطاقة األخرى

% حسب سيناريو 6.1نوية نسبيا إذ ستتراوح مساهمتها ككل ما بين أدوارا صغيرة ثا

 % حسب سيناريو السياسات الجديدة. 8.8السياسات الراهنة و
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% حسب سيناريو السياسات 0.8ويتوقع أن ينمو الطلب على النفط بمعدل يتراوح ما بين 

ت الراهنة، وعليه يتوقع أن يصل حجم هذا الطلب % حسب سيناريو السياسا1.4الجديدة و

 16.5حسب سيناريو السياسات الجديدة وي مليون ب م ن  14.3إلى  2040في عام 

  ي حسب سيناريو السياسات الراهنة.ن مليون ب م 

  ازدياد الطلب على الغاز الطبيعي بمعدل مرتفع نسبيا حيث سينمو هذا الطلب بمعدل

% حسب سيناريو السياسات 3.6سات الجديدة أو بمعدل % حسب سيناريو السيا3.4

 2040الراهنة. وبذلك ستتراوح حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في الصين في عام 

% حسب سيناريو السياسات 12% حسب سيناريو السياسات الراهنة أو إلى 10.7إلى 

 الجديدة. 

  سيسجل الطلب الطاقة النووية أعلى معدالت النمو ضمن مصادر الطاقة المختلفة إذ يتوقع

السياسات الراهنة % سنويا حسب سيناريو 4.9أن يزداد الطلب على هذا المصدر بمعدل 

% حسب سيناريو السياسات الجديدة، وعليه ستصل مساهمة الطاقة النووية 5.6أو بمعدل 

% 7.9% حسب سيناريو السياسات الراهنة أو إلى 6اقة إلى في إجمالي الطلب على الط

 حسب سيناريو السياسات الراهنة.

  سترتفع األهمية النسبية لكل من الطاقة الحيوية والطاقات المتجددة إذ ستصل حصة كل

حسب سيناريو السياسات الجديدة، بينما  2040% في عام 6.6من هذين المصدرين إلى 

  % على التوالي حسب سيناريو السياسات الراهنة.3.1% و5.1ستصل حصتهما إلى 

  الهند: -

يتوقع أن تسجل الهند أعلى معدالت النمو في الطلب على الطاقة ضمن الدول اآلسيوية 

% 3.2 حيث سيتراوح معدل الزيادة في هذا الطلب ما بين )2020-2040(خالل الفترة النامية 

% حسب سيناريو السياسات الراهنة. وعليه 3.6سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة و

  .2040مليون ب م ن ي في عام  42.6 -38.9سيتراوح حجم الطلب على الطاقة في الهند ما بين 
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"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 67 

 

. وبذلك ستتراوح حصة الفحم في 2040مليون ب م ن ي في عام  10.3 – 8.4ما بين 

 %.30 -% 26.1ما بين  2040مزيج الطاقة في هذه الفئة من الدول في عام 

 مزيج الطاقة في هذه الفئة من  سيحافظ الغاز الطبيعي على مركزه كثالث أهم المصادر في

% في 22.4 -%22.3الدول حيث تتطابق التوقعات حول حصته التي ستتراوح ما بين 

 .2040عام 

  حسب 12.9إلى  2040ستتقلص حصة الطاقة الحيوية في مزيج الطاقة لتصل في عام %

 % حسب سيناريو السياسات الجديدة.14.7الراهنة أو إلى سيناريو السياسات 

 بقية مصادر الطاقة (الطاقات المتجددة، الطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية)  ستساهم

% حسب 7.3ما بين  2040مساهمة صغيرة نسبيا إذ ستتراوح حصتها مجتمعة في عام 

  % حسب سيناريو السياسات الجديدة. 10.2سيناريو السياسات الراهنة و

الطلاجلزء يف املستقبلية التطورات تأثري الدولاخلامس يف النفط على ب
األعضاءالناميةاآلسيوية الدول من النفطية الصادرات على

النفط في الدول اآلسيوية  في الطلب علىإن التعرف على مدى تأثير التطورات المستقبلية 

النامية على صادرات الدول األعضاء من النفط يتطلب توفر البيانات الكافية عن عدة عناصر، 

من ناحية،  العناصر حجم الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط في هذه الدولومن أهم هذه 

  .من ناحية أخرى والحصة المتوقعة من هذه الزيادة التي ستذهب إلى الدول األعضاء

خالل  في الدول اآلسيوية الناميةنفط حجم الزيادة في الطلب المتوقع على المن ناحية و

حول توقعات الطلب  من الفقرات الواردة سابقا في هذه الدراسة فإنه يستفاد )2016-2040(الفترة 

مليون  4.6 – 2.3 مليون ب/ي، منها حوالي 15.5 -11.4 سيتراوح ما بينأن حجمها  على النفط

مليون ب/ي في  4.8 - 4، وحوالي مليون ب/ي في الهند 6 – 5.2ب/ي في الصين، وحوالي 

هذه الزيادة في طلب الدول اآلسيوية النامية والجدير بالذكر أن  .الدول اآلسيوية النامية األخرى

عوض حجم التراجع في الطلب في المناطق األخرى في العالم حسب سيناريو تسعلى النفط 
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  الدول اآلسيوية النامية األخرى: -

يتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة في هذه المجموعة من الدول بمعدل يفوق المعدل المتوقع 

% 2.2في الصين، لكن أقل من المعدل المتوقع في الهند إذ سيرتفع الطلب بمعدل يتراوح ما بين 

% سنويا حسب سيناريو السياسات الراهنة. وبذلك 2.5سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة أو 

مليون ب م ن  34.4 - 32.3قع أن يتراوح إجمالي الطلب على الطاقة في هذه الدول ما بين يتو

  . 2040ي في عام 

وتوجد هناك خمس مالحظات رئيسية على توقعات الطلب على الطاقة في هذه الفئة من الدول 

  ، وهذه المالحظات هي:2040حتى عام 

  لعب الدور األساسي في تلبية استمرار مصادر الطاقة الهيدروكربونية مجتمعة في

متطلبات الطاقة في هذه الدول، لكن مع تغير في األهمية النسبية لكل من الفحم والنفط في 

مزيج الطاقة، وذلك حسب كل من السيناريوهين، إذ يشكل الفحم المصدر الرئيسي حسب 

ناريو حسب سي الثاني سيناريو السياسات الراهنة، بينما يشكل النفط المصدر الرئيسي

السياسات الجديدة، ويليهما الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي ثالث في ظل كل من 

 السيناريوهين.

  سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة ليصل 1.2سيرتفع الطلب على النفط بمعدل %

% سنويا حسب سيناريو 1.5، بينما سيزداد بمعدل 2040مليون ب م ن ي في عام  8.6إلى 

مليون ب م ن ي في العام ذاته. وعليه ستصل حصة النفط في  9.4ليبلغ  السياسات الراهنة

% 27.5% حسب سيناريو السياسات الجديدة أو إلى 26.7إلى  2040مزيج الطاقة في عام 

 حسب سيناريو السياسات الراهنة.

  سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة أو بمعدل 3.4سيرتفع الطلب على الفحم بمعدل %

يا حسب سيناريو السياسات الراهنة، وعليه سيتراوح حجم الطلب على الفحم % سنو4.4
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. وبذلك ستتراوح حصة الفحم في 2040مليون ب م ن ي في عام  10.3 – 8.4ما بين 

 %.30 -% 26.1ما بين  2040مزيج الطاقة في هذه الفئة من الدول في عام 

 مزيج الطاقة في هذه الفئة من  سيحافظ الغاز الطبيعي على مركزه كثالث أهم المصادر في

% في 22.4 -%22.3الدول حيث تتطابق التوقعات حول حصته التي ستتراوح ما بين 

 .2040عام 

  حسب 12.9إلى  2040ستتقلص حصة الطاقة الحيوية في مزيج الطاقة لتصل في عام %

 % حسب سيناريو السياسات الجديدة.14.7الراهنة أو إلى سيناريو السياسات 

 بقية مصادر الطاقة (الطاقات المتجددة، الطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية)  ستساهم

% حسب 7.3ما بين  2040مساهمة صغيرة نسبيا إذ ستتراوح حصتها مجتمعة في عام 

  % حسب سيناريو السياسات الجديدة. 10.2سيناريو السياسات الراهنة و

الطلاجلزء يف املستقبلية التطورات تأثري الدولاخلامس يف النفط على ب
األعضاءالناميةاآلسيوية الدول من النفطية الصادرات على

النفط في الدول اآلسيوية  في الطلب علىإن التعرف على مدى تأثير التطورات المستقبلية 

النامية على صادرات الدول األعضاء من النفط يتطلب توفر البيانات الكافية عن عدة عناصر، 

من ناحية،  العناصر حجم الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط في هذه الدولومن أهم هذه 

  .من ناحية أخرى والحصة المتوقعة من هذه الزيادة التي ستذهب إلى الدول األعضاء

خالل  في الدول اآلسيوية الناميةنفط حجم الزيادة في الطلب المتوقع على المن ناحية و

حول توقعات الطلب  من الفقرات الواردة سابقا في هذه الدراسة فإنه يستفاد )2016-2040(الفترة 

مليون  4.6 – 2.3 مليون ب/ي، منها حوالي 15.5 -11.4 سيتراوح ما بينأن حجمها  على النفط

مليون ب/ي في  4.8 - 4، وحوالي مليون ب/ي في الهند 6 – 5.2ب/ي في الصين، وحوالي 

هذه الزيادة في طلب الدول اآلسيوية النامية والجدير بالذكر أن  .الدول اآلسيوية النامية األخرى

عوض حجم التراجع في الطلب في المناطق األخرى في العالم حسب سيناريو تسعلى النفط 
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  الدول اآلسيوية النامية األخرى: -

يتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة في هذه المجموعة من الدول بمعدل يفوق المعدل المتوقع 

% 2.2في الصين، لكن أقل من المعدل المتوقع في الهند إذ سيرتفع الطلب بمعدل يتراوح ما بين 

% سنويا حسب سيناريو السياسات الراهنة. وبذلك 2.5سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة أو 

مليون ب م ن  34.4 - 32.3قع أن يتراوح إجمالي الطلب على الطاقة في هذه الدول ما بين يتو

  . 2040ي في عام 

وتوجد هناك خمس مالحظات رئيسية على توقعات الطلب على الطاقة في هذه الفئة من الدول 

  ، وهذه المالحظات هي:2040حتى عام 

  لعب الدور األساسي في تلبية استمرار مصادر الطاقة الهيدروكربونية مجتمعة في

متطلبات الطاقة في هذه الدول، لكن مع تغير في األهمية النسبية لكل من الفحم والنفط في 

مزيج الطاقة، وذلك حسب كل من السيناريوهين، إذ يشكل الفحم المصدر الرئيسي حسب 

ناريو حسب سي الثاني سيناريو السياسات الراهنة، بينما يشكل النفط المصدر الرئيسي

السياسات الجديدة، ويليهما الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي ثالث في ظل كل من 

 السيناريوهين.

  سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة ليصل 1.2سيرتفع الطلب على النفط بمعدل %

% سنويا حسب سيناريو 1.5، بينما سيزداد بمعدل 2040مليون ب م ن ي في عام  8.6إلى 

مليون ب م ن ي في العام ذاته. وعليه ستصل حصة النفط في  9.4ليبلغ  السياسات الراهنة

% 27.5% حسب سيناريو السياسات الجديدة أو إلى 26.7إلى  2040مزيج الطاقة في عام 

 حسب سيناريو السياسات الراهنة.

  سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة أو بمعدل 3.4سيرتفع الطلب على الفحم بمعدل %

يا حسب سيناريو السياسات الراهنة، وعليه سيتراوح حجم الطلب على الفحم % سنو4.4
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والتوصيات  االستنتاجات

  في مجموعة الدول اآلسيوية النامية أوال: األوضاع االقتصادية

 )2000-2015(حققت الدول اآلسيوية النامية الرئيسية معدالت نمو مرتفعة خالل الفترة  .1

% 7.8حيث ازداد الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في هذه الدول ككل بمعدل 

%. وأدى 3.7سنويا، وهو أكثر من ضعف معدل النمو في الناتج المحلي العالمي والبالغ 

النمو المرتفع في هذه الدول إلى تضاعف حصتها في الناتج المحلي العالمي باألسعار 

 .2015% في عام 30.7إلى  2000م % في عا17.1الثابتة من 

سجل االقتصاد الصيني أعلى معدالت النمو سواء على النطاق اإلقليمي أو العالمي إذ  .2

% سنويا حيث تضاعف هذا الناتج 9.5تصاعد الناتج المحلي اإلجمالي في الصين بمعدل 

 19.1إلى  2000تريليون دوالر أمريكي في عام  4.9بحوالي أربع مرات ليزداد من 

، وبذلك ارتفعت حصة الصين في الناتج المحلي 2015تريليون دوالر أمريكي في عام 

  . 2015% في عام 17.6إلى  2000% في عام 7.8العالمي من 

تشير توقعات إلى أن الصين ستحافظ على المركز األول في حجم الناتج المحلي اإلجمالي  .3

ليون دوالر أمريكي في عام تري 17.6باألسعار الثابتة حيث سيتضاعف هذا الناتج من 

تريليون دوالر  61.1ثم إلى  2030تريليون دوالر أمريكي في عام  36.1إلى  2014

  . 2050أمريكي في عام 

  )2000-2016(خالل الفترة في الدول اآلسيوية النامية ثانيا: إنتاج النفط 

         الفترة% سنويا خالل 0.5ارتفع إنتاج النفط في الدول اآلسيوية النامية بمعدل  .1

بالمقارنة مع حوالي  2016مليون ب/ي في عام  7.3ليصل إلى حوالي  )2000-2016(

  .2000مليون ب/ي في عام  6.7
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حسب في بقية دول العالم في الطلب على النفط التراجع  السياسات الجديدة إذ يتوقع أن يبلغ حجم

حيث يتوقع أن يبلغ حجم الزيادة في الطلب العالمي  2040عام  مليون ب/ي في 4.1 هذا السيناريو

حسب سيناريو السياسات  بينما ستشكل الزيادة في طلب الدول اآلسيوية الناميةمليون ب/ي،  7.3

 ) حجم الزيادة في الطلب العالمي التي يقدر أن تصل إلى76.7%ثالثة أرباع ( أكثر من الراهنة

     مليون ب/ي. 20.2

فإن تقديرات التي يتوقع أن تذهب إلى الدول األعضاء  من هذه الزيادة ناحية الحصةأما من 

ثبات مستويات اإلنتاج المحلي في الدول . واالفتراض األول هو ينافتراض هذه الحصة تقوم على

، علما أن التوقعات تشير إلى تراجع هذا اإلنتاج خالل الفترة 2040اآلسيوية النامية حتى عام 

 الزيادة في طلب الدول اآلسيوية النامية سيتم توفيرها من خالل االستيرادوعليه فإن كل  القادمة،

الدول واردات التي كانت سائدة لواالفتراض الثاني هو استمرار االتجاهات التاريخية  .من الخارج

تقديرات حصة الدول األعضاء يمكن االستدالل على عليه وفي الفترات الماضية.  اآلسيوية النامية

حصة الدول األعضاء من  أنب التي تفيد سابقا في هذه الدراسةالبيانات الواردة  استنادا إلى

، كما أن واردات% من إجمالي هذه ال30بلغت حوالي النفطية للدول اآلسيوية النامية قد واردات ال

  الصين. واردات% من 20الهند وحوالي واردات % من 40حصة الدول األعضاء قد بلغت 

بناًء على هذه التقديرات يمكن القول إنه يتوقع أن يتراوح حجم الزيادة في الصادرات 

مليون ب/ي في عام  4.6 – 3.4النفطية من الدول األعضاء إلى الدول اآلسيوية النامية ما بين 

مليون  2.4 – 2.1ما بين  ند. كما يتوقع أن يتراوح حجم الزيادة في الصادرات إلى اله2040

مليون  0.9 – 0.5ب/ي. أما حجم الزيادة المتوقعة في الصادرات إلى الصين فسيتراوح ما بين 

ب/ي. وبالنسبة إلى بقية الدول اآلسيوية النامية األخرى فسيتراوح حجم الزيادة في صادرات 

  مليون ب/ي. 1.3 – 0.9الدول األعضاء إلى هذه الدول ككل ما بين 
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والتوصيات  االستنتاجات

  في مجموعة الدول اآلسيوية النامية أوال: األوضاع االقتصادية

 )2000-2015(حققت الدول اآلسيوية النامية الرئيسية معدالت نمو مرتفعة خالل الفترة  .1

% 7.8حيث ازداد الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في هذه الدول ككل بمعدل 

%. وأدى 3.7سنويا، وهو أكثر من ضعف معدل النمو في الناتج المحلي العالمي والبالغ 

النمو المرتفع في هذه الدول إلى تضاعف حصتها في الناتج المحلي العالمي باألسعار 

 .2015% في عام 30.7إلى  2000م % في عا17.1الثابتة من 

سجل االقتصاد الصيني أعلى معدالت النمو سواء على النطاق اإلقليمي أو العالمي إذ  .2

% سنويا حيث تضاعف هذا الناتج 9.5تصاعد الناتج المحلي اإلجمالي في الصين بمعدل 

 19.1إلى  2000تريليون دوالر أمريكي في عام  4.9بحوالي أربع مرات ليزداد من 

، وبذلك ارتفعت حصة الصين في الناتج المحلي 2015تريليون دوالر أمريكي في عام 

  . 2015% في عام 17.6إلى  2000% في عام 7.8العالمي من 

تشير توقعات إلى أن الصين ستحافظ على المركز األول في حجم الناتج المحلي اإلجمالي  .3

ليون دوالر أمريكي في عام تري 17.6باألسعار الثابتة حيث سيتضاعف هذا الناتج من 

تريليون دوالر  61.1ثم إلى  2030تريليون دوالر أمريكي في عام  36.1إلى  2014

  . 2050أمريكي في عام 

  )2000-2016(خالل الفترة في الدول اآلسيوية النامية ثانيا: إنتاج النفط 

         الفترة% سنويا خالل 0.5ارتفع إنتاج النفط في الدول اآلسيوية النامية بمعدل  .1

بالمقارنة مع حوالي  2016مليون ب/ي في عام  7.3ليصل إلى حوالي  )2000-2016(

  .2000مليون ب/ي في عام  6.7
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حسب في بقية دول العالم في الطلب على النفط التراجع  السياسات الجديدة إذ يتوقع أن يبلغ حجم

حيث يتوقع أن يبلغ حجم الزيادة في الطلب العالمي  2040عام  مليون ب/ي في 4.1 هذا السيناريو

حسب سيناريو السياسات  بينما ستشكل الزيادة في طلب الدول اآلسيوية الناميةمليون ب/ي،  7.3

 ) حجم الزيادة في الطلب العالمي التي يقدر أن تصل إلى76.7%ثالثة أرباع ( أكثر من الراهنة

     مليون ب/ي. 20.2

فإن تقديرات التي يتوقع أن تذهب إلى الدول األعضاء  من هذه الزيادة ناحية الحصةأما من 

ثبات مستويات اإلنتاج المحلي في الدول . واالفتراض األول هو ينافتراض هذه الحصة تقوم على

، علما أن التوقعات تشير إلى تراجع هذا اإلنتاج خالل الفترة 2040اآلسيوية النامية حتى عام 

 الزيادة في طلب الدول اآلسيوية النامية سيتم توفيرها من خالل االستيرادوعليه فإن كل  القادمة،

الدول واردات التي كانت سائدة لواالفتراض الثاني هو استمرار االتجاهات التاريخية  .من الخارج

تقديرات حصة الدول األعضاء يمكن االستدالل على عليه وفي الفترات الماضية.  اآلسيوية النامية

حصة الدول األعضاء من  أنب التي تفيد سابقا في هذه الدراسةالبيانات الواردة  استنادا إلى

، كما أن واردات% من إجمالي هذه ال30بلغت حوالي النفطية للدول اآلسيوية النامية قد واردات ال

  الصين. واردات% من 20الهند وحوالي واردات % من 40حصة الدول األعضاء قد بلغت 

بناًء على هذه التقديرات يمكن القول إنه يتوقع أن يتراوح حجم الزيادة في الصادرات 

مليون ب/ي في عام  4.6 – 3.4النفطية من الدول األعضاء إلى الدول اآلسيوية النامية ما بين 

مليون  2.4 – 2.1ما بين  ند. كما يتوقع أن يتراوح حجم الزيادة في الصادرات إلى اله2040

مليون  0.9 – 0.5ب/ي. أما حجم الزيادة المتوقعة في الصادرات إلى الصين فسيتراوح ما بين 

ب/ي. وبالنسبة إلى بقية الدول اآلسيوية النامية األخرى فسيتراوح حجم الزيادة في صادرات 

  مليون ب/ي. 1.3 – 0.9الدول األعضاء إلى هذه الدول ككل ما بين 
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إلى  2000% في عام 13.6اآلسيوية النامية في إجمالي استهالك النفط في العالم من 

  . 2016% في عام 23.8

حيث يالحظ أن  )2000-2016(شهد استهالك النفط في الصين قفزة كبيرة خالل الفترة  .2

حصة الصين في إجمالي استهالك العالم من النفط قد ارتفعت من برميل واحد من أصل 

إذ  2016إلى برميل واحد من أصل ثمانية براميل في عام  2000برميال في عام  16

 12.8مليون ب/ي إلى  4.9% سنويا ليتضاعف من 6.2ارتفع استهالك الصين بمعدل 

  مليون ب/ي.

مليون ب/ي  2.6% سنويا حيث تضاعف من 4.4ك النفط في الهند بمعدل ارتفع استهال .3

، وعليه فقد ارتفعت حصة الهند في 2016مليون ب/ي في عام  4.5إلى  2000في عام 

  %. 4.6% إلى 2.9إجمالي استهالك العالم من النفط من 

ة بعد أصبحت الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد أن كانت تحتل المرتبة الثاني .4

. وحققت الصين قفزة كبيرة في مجال استهالك 2000الواليات المتحدة األمريكية في عام 

مرة إذ تصاعد  3.8حيث تضاعف هذا االستهالك  )2000-2016(الطاقة خالل الفترة 

مليون  61.9إلى  2000مليون ب م ن ي في عام  16.5% سنويا ليزداد من 8.6 بمعدل

ة لهذه القفزة أصبحت الصين تستهلك ما يقارب ربع . ونتيج2016ب م ن ي في عام 

% في عام 9بالمقارنة مع  2016%) إجمالي استهالك الطاقة في العالم في عام 23.2(

2000.  

أصبحت الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الصين والواليات المتحدة األمريكية  .5

سة بعد الواليات المتحدة األمريكية تأتي في المرتبة الساد 2000بعد أن كانت في عام 

% سنويا 5.4والصين وروسيا واليابان وألمانيا. وارتفع استهالك الطاقة في الهند بمعدل 

مليون  14.5مليون ب م ن ي إلى  6.3حيث تضاعف من  )2000-2016(خالل الفترة 

% 3.4ب م ن ي. وعليه فقد ارتفعت حصة الهند في إجمالي استهالك العالم من الطاقة من 

 . 2016% في عام 5.5إلى  2000في عام 
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إن الصين هي الدولة الرئيسية المنتجة للنفط ضمن هذه المجموعة حيث تجاوزت حصتها  .2

د إنتاج . وازدا2016إجمالي إنتاج النفط في هذه المجموعة في عام  %) 55.1نصف (

حيث ارتفع من حوالي ) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 1.3النفط في الصين بمعدل 

. ويشكل هذا 2016مليون ب/ي في عام  4.4إلى  2000مليون ب/ي في عام  3.3

  . 2016% من اإلنتاج العالمي من النفط في عام 4.3المستوى من اإلنتاج نسبة ال تتجاوز 

  ) 2000-2016(خالل الفترة  في الدول اآلسيوية النامية ثالثا: استهالك الطاقة

تضاعف استهالك الطاقة في الدول اآلسيوية النامية بأكثر من ثالث مرات حيث قفز من  .1

مليون ب  88.2 إلى 2000مليون برميل مكافئ نفط في اليوم (ب م ن ي) في عام  28.1

ستهالك الطاقة في العالم ، وتضاعفت حصة هذه الدول في إجمالي ا2016م ن ي في عام 

  %.33.1% إلى 15.4من 

يعتبر الفحم المصدر األساسي الذي يلبي متطلبات اقتصادات هذه الدول من الطاقة.  .2

% في 50وارتفعت األهمية النسبية للفحم في إجمالي استهالك الطاقة في هذه الدول من 

إجمالي استهالك . وارتفعت حصة هذه الدول في 2016% في عام 55.7 إلى 2000عام 

  %.65.6 % إلى31.5الفحم في العالم من 

تعتبر الصين المستهلك األكبر للفحم سواء على الصعيد العالمي أو الصعيد اإلقليمي.  .3

إلى  2000% في عام 22.4وتضاعفت حصة الصين في االستهالك العالمي من الفحم من 

المرتبة الثانية على . وتأتي الهند في 2016) هذا االستهالك في عام %50.8نصف (

 % إلى7.7المستوى العالمي إذ ارتفعت حصتها في إجمالي استهالك العالم من الفحم من 

16.8 .%  

  في الدول اآلسيوية النامية  رابعا: استهالك النفط

 10.4% حيث تضاعف من 4.9تصاعد استهالك النفط في الدول اآلسيوية النامية بمعدل  .1

. وازدادت حصة الدول 2016مليون ب/ي في عام  22.5 إلى 2000مليون ب/ي في عام 
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إلى  2000% في عام 13.6اآلسيوية النامية في إجمالي استهالك النفط في العالم من 

  . 2016% في عام 23.8

حيث يالحظ أن  )2000-2016(شهد استهالك النفط في الصين قفزة كبيرة خالل الفترة  .2

حصة الصين في إجمالي استهالك العالم من النفط قد ارتفعت من برميل واحد من أصل 

إذ  2016إلى برميل واحد من أصل ثمانية براميل في عام  2000برميال في عام  16

 12.8مليون ب/ي إلى  4.9% سنويا ليتضاعف من 6.2ارتفع استهالك الصين بمعدل 

  مليون ب/ي.

مليون ب/ي  2.6% سنويا حيث تضاعف من 4.4ك النفط في الهند بمعدل ارتفع استهال .3

، وعليه فقد ارتفعت حصة الهند في 2016مليون ب/ي في عام  4.5إلى  2000في عام 

  %. 4.6% إلى 2.9إجمالي استهالك العالم من النفط من 

ة بعد أصبحت الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد أن كانت تحتل المرتبة الثاني .4

. وحققت الصين قفزة كبيرة في مجال استهالك 2000الواليات المتحدة األمريكية في عام 

مرة إذ تصاعد  3.8حيث تضاعف هذا االستهالك  )2000-2016(الطاقة خالل الفترة 

مليون  61.9إلى  2000مليون ب م ن ي في عام  16.5% سنويا ليزداد من 8.6 بمعدل

ة لهذه القفزة أصبحت الصين تستهلك ما يقارب ربع . ونتيج2016ب م ن ي في عام 

% في عام 9بالمقارنة مع  2016%) إجمالي استهالك الطاقة في العالم في عام 23.2(

2000.  

أصبحت الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الصين والواليات المتحدة األمريكية  .5

سة بعد الواليات المتحدة األمريكية تأتي في المرتبة الساد 2000بعد أن كانت في عام 

% سنويا 5.4والصين وروسيا واليابان وألمانيا. وارتفع استهالك الطاقة في الهند بمعدل 

مليون  14.5مليون ب م ن ي إلى  6.3حيث تضاعف من  )2000-2016(خالل الفترة 

% 3.4ب م ن ي. وعليه فقد ارتفعت حصة الهند في إجمالي استهالك العالم من الطاقة من 

 . 2016% في عام 5.5إلى  2000في عام 
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إن الصين هي الدولة الرئيسية المنتجة للنفط ضمن هذه المجموعة حيث تجاوزت حصتها  .2

د إنتاج . وازدا2016إجمالي إنتاج النفط في هذه المجموعة في عام  %) 55.1نصف (

حيث ارتفع من حوالي ) 2000-2016(% سنويا خالل الفترة 1.3النفط في الصين بمعدل 

. ويشكل هذا 2016مليون ب/ي في عام  4.4إلى  2000مليون ب/ي في عام  3.3

  . 2016% من اإلنتاج العالمي من النفط في عام 4.3المستوى من اإلنتاج نسبة ال تتجاوز 

  ) 2000-2016(خالل الفترة  في الدول اآلسيوية النامية ثالثا: استهالك الطاقة

تضاعف استهالك الطاقة في الدول اآلسيوية النامية بأكثر من ثالث مرات حيث قفز من  .1

مليون ب  88.2 إلى 2000مليون برميل مكافئ نفط في اليوم (ب م ن ي) في عام  28.1

ستهالك الطاقة في العالم ، وتضاعفت حصة هذه الدول في إجمالي ا2016م ن ي في عام 

  %.33.1% إلى 15.4من 

يعتبر الفحم المصدر األساسي الذي يلبي متطلبات اقتصادات هذه الدول من الطاقة.  .2

% في 50وارتفعت األهمية النسبية للفحم في إجمالي استهالك الطاقة في هذه الدول من 

إجمالي استهالك . وارتفعت حصة هذه الدول في 2016% في عام 55.7 إلى 2000عام 

  %.65.6 % إلى31.5الفحم في العالم من 

تعتبر الصين المستهلك األكبر للفحم سواء على الصعيد العالمي أو الصعيد اإلقليمي.  .3

إلى  2000% في عام 22.4وتضاعفت حصة الصين في االستهالك العالمي من الفحم من 

المرتبة الثانية على . وتأتي الهند في 2016) هذا االستهالك في عام %50.8نصف (

 % إلى7.7المستوى العالمي إذ ارتفعت حصتها في إجمالي استهالك العالم من الفحم من 

16.8 .%  

  في الدول اآلسيوية النامية  رابعا: استهالك النفط

 10.4% حيث تضاعف من 4.9تصاعد استهالك النفط في الدول اآلسيوية النامية بمعدل  .1

. وازدادت حصة الدول 2016مليون ب/ي في عام  22.5 إلى 2000مليون ب/ي في عام 



80

 اإلدارة االقتصادية                                                          منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
 

"اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية وانعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء  " دراسة 73 

 

حيث  )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 7.4النفطية للهند بمعدل واردات تزايد حجم ال .3

مليون ب/ي. وبذلك  4.8مليون ب/ي إلى ما يربو قليال عن  1.7تضاعفت مما يقارب 

  %. 4.6% إلى 2.2النفطية العالمية من واردات ارتفعت حصة الهند في إجمالي ال

ت الدول األعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى سادسا: اتجاهات صادرا
  ) 2000-2007(الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

النفطية اإلجمالية للدول اآلسيوية النامية من العالم واردات في الوقت الذي تصاعدت فيه ال .1

الدول من واردات فقد ازدادت هذه ال )2000-2007(% سنويا خالل الفترة 7.2بمعدل 

مليون ب/ي في  2.2% سنويا خالل الفترة نفسها حيث ارتفعت من 4.5األعضاء بمعدل 

. وعليه فقد تراجعت حصة الدول األعضاء 2007مليون ب/ي في عام  3إلى  2000عام 

% في 30إلى  2000% في عام 35.9النفطية للدول اآلسيوية من واردات في إجمالي ال

  .2007عام 

د الرئيسي للنفط الخام والمنتجات النفطية من الدول األعضاء ضمن تعتبر الهند المستور .2

واردات وارتفع حجم إجمالي هذه ال )2000-2007(الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

ألف  783بالمقارنة مع  2007مليون ب/ي في عام  1.2% سنويا ليبلغ حوالي 5.6بمعدل 

واردات لدول األعضاء في إجمالي ال. ومع ذلك فقد انخفضت حصة ا2000ب/ي في عام 

  . 2007% في عام 41.7إلى  2000% في عام 47النفطية للهند من 
النفطية من الدول األعضاء خالل الفترة  وارداتهاسجلت الصين أعلى معدالت النمو في  .3

% سنويا حيث تضاعفت من 20.1بمعدل واردات إذ تصاعدت هذه ال )2000-2007(

ألف ب/ي. وارتفعت حصة الدول األعضاء في إجمالي  898ألف ب/ي إلى  249

. 2007% في عام 19.5إلى  2000% في عام 11.4النفطية للصين من واردات ال

% في 1.4وارتفعت حصة الصين في إجمالي الصادرات النفطية من الدول األعضاء من 

  . 2007% في عام 4.7إلى  2000عام 
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مليون ب/ي في  7 في الدول اآلسيوية النامية من حواليالنفط ازدادت الحاجة إلى استيراد  .6

الزيادة في العجز بالدرجة . وتعود 2016مليون ب/ي في عام  15.3 إلى حوالي 2000عام 

 8.8 إلى 2000مليون ب/ي في عام  3.9 األولى إلى الصين التي ازداد فيها العجز من

. وتأتي الهند في المرتبة الثانية من ناحية حجم فجوة النفط إذ 2016مليون ب/ي في عام 

  مليون ب/ي. 3.6مليون ب/ي إلى  1.9ازدادت فيها هذه الفجوة من 
بمعدل  )2000-2015(التكرير في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة  ارتفع حجم طاقات .7

مليون ب/ي.  22.6مليون ب/ي إلى  10.8% سنويا حيث تضاعفت هذه الطاقات من 4.8

 % إلى13.1وبذلك ازدادت حصتها في إجمالي طاقات التكرير المتاحة في العالم من 

23.2 .% 
 19.1 مليون ب/ي إلى 8.8ارتفع اإلنتاج من  استمر وجود الفائض في طاقات التكرير إذ .8

 2من طاقات التكرير في هذه الدول قد ازداد  مليون ب/ي. وهذا يعني أن الفائض في

  .2016مليون ب/ي في عام  3.5 إلى ما يقارب 2000مليون ب/ي في عام 

 لدول اآلسيوية الناميةل النفطيةواردات خامسا: ال

الدول اآلسيوية من النفط الخام والمنتجات النفطية بمعدل  وارداتارتفع حجم إجمالي  .1

بما يقارب ثالث  وارداتإذ تضاعفت هذه ال )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 7.2

مليون ب/ي في عام  17.6إلى  2000مليون ب/ي في عام  6.2مرات حيث ازدادت من 

لنفطية العالمية من اواردات ، وعليه فقد ارتفعت حصة هذه الدول في إجمالي ال2015

  .2015% في عام 16.8إلى  2000% في عام 10.4

         % سنويا خالل الفترة9.5النفطية للصين بمعدل  وارداتازداد حجم إجمالي ال .2

 8.5بما يقارب أربع مرات لتصل إلى  واردات حيث تضاعفت هذه ال )2000-2015(

  .2000في عام مليون ب/ي  2.2بالمقارنة مع  2015مليون ب/ي في عام 
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حيث  )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 7.4النفطية للهند بمعدل واردات تزايد حجم ال .3

مليون ب/ي. وبذلك  4.8مليون ب/ي إلى ما يربو قليال عن  1.7تضاعفت مما يقارب 

  %. 4.6% إلى 2.2النفطية العالمية من واردات ارتفعت حصة الهند في إجمالي ال

ت الدول األعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى سادسا: اتجاهات صادرا
  ) 2000-2007(الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

النفطية اإلجمالية للدول اآلسيوية النامية من العالم واردات في الوقت الذي تصاعدت فيه ال .1

الدول من واردات فقد ازدادت هذه ال )2000-2007(% سنويا خالل الفترة 7.2بمعدل 

مليون ب/ي في  2.2% سنويا خالل الفترة نفسها حيث ارتفعت من 4.5األعضاء بمعدل 

. وعليه فقد تراجعت حصة الدول األعضاء 2007مليون ب/ي في عام  3إلى  2000عام 

% في 30إلى  2000% في عام 35.9النفطية للدول اآلسيوية من واردات في إجمالي ال

  .2007عام 

د الرئيسي للنفط الخام والمنتجات النفطية من الدول األعضاء ضمن تعتبر الهند المستور .2

واردات وارتفع حجم إجمالي هذه ال )2000-2007(الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

ألف  783بالمقارنة مع  2007مليون ب/ي في عام  1.2% سنويا ليبلغ حوالي 5.6بمعدل 

واردات لدول األعضاء في إجمالي ال. ومع ذلك فقد انخفضت حصة ا2000ب/ي في عام 

  . 2007% في عام 41.7إلى  2000% في عام 47النفطية للهند من 
النفطية من الدول األعضاء خالل الفترة  وارداتهاسجلت الصين أعلى معدالت النمو في  .3

% سنويا حيث تضاعفت من 20.1بمعدل واردات إذ تصاعدت هذه ال )2000-2007(

ألف ب/ي. وارتفعت حصة الدول األعضاء في إجمالي  898ألف ب/ي إلى  249

. 2007% في عام 19.5إلى  2000% في عام 11.4النفطية للصين من واردات ال

% في 1.4وارتفعت حصة الصين في إجمالي الصادرات النفطية من الدول األعضاء من 

  . 2007% في عام 4.7إلى  2000عام 
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مليون ب/ي في  7 في الدول اآلسيوية النامية من حواليالنفط ازدادت الحاجة إلى استيراد  .6

الزيادة في العجز بالدرجة . وتعود 2016مليون ب/ي في عام  15.3 إلى حوالي 2000عام 

 8.8 إلى 2000مليون ب/ي في عام  3.9 األولى إلى الصين التي ازداد فيها العجز من

. وتأتي الهند في المرتبة الثانية من ناحية حجم فجوة النفط إذ 2016مليون ب/ي في عام 

  مليون ب/ي. 3.6مليون ب/ي إلى  1.9ازدادت فيها هذه الفجوة من 
بمعدل  )2000-2015(التكرير في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة  ارتفع حجم طاقات .7

مليون ب/ي.  22.6مليون ب/ي إلى  10.8% سنويا حيث تضاعفت هذه الطاقات من 4.8

 % إلى13.1وبذلك ازدادت حصتها في إجمالي طاقات التكرير المتاحة في العالم من 

23.2 .% 
 19.1 مليون ب/ي إلى 8.8ارتفع اإلنتاج من  استمر وجود الفائض في طاقات التكرير إذ .8

 2من طاقات التكرير في هذه الدول قد ازداد  مليون ب/ي. وهذا يعني أن الفائض في

  .2016مليون ب/ي في عام  3.5 إلى ما يقارب 2000مليون ب/ي في عام 

 لدول اآلسيوية الناميةل النفطيةواردات خامسا: ال

الدول اآلسيوية من النفط الخام والمنتجات النفطية بمعدل  وارداتارتفع حجم إجمالي  .1

بما يقارب ثالث  وارداتإذ تضاعفت هذه ال )2000-2015(% سنويا خالل الفترة 7.2

مليون ب/ي في عام  17.6إلى  2000مليون ب/ي في عام  6.2مرات حيث ازدادت من 

لنفطية العالمية من اواردات ، وعليه فقد ارتفعت حصة هذه الدول في إجمالي ال2015

  .2015% في عام 16.8إلى  2000% في عام 10.4

         % سنويا خالل الفترة9.5النفطية للصين بمعدل  وارداتازداد حجم إجمالي ال .2

 8.5بما يقارب أربع مرات لتصل إلى  واردات حيث تضاعفت هذه ال )2000-2015(

  .2000في عام مليون ب/ي  2.2بالمقارنة مع  2015مليون ب/ي في عام 
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. )2008-2016(خالل الفترة % 64.1 % إلى71.9الهند من  وارداتاألوسط في إجمالي 

الهند إال أن واردات وعلى الرغم من هبوط حصة منطقة الشرق األوسط في إجمالي 

العالمية من الشرق األوسط ارتفعت واردات ي الالهند في إجمالواردات األهمية النسبية ل

  خالل الفترة نفسها.% 13.8 % إلى10.8من 

 النامية ثامنا: التوقعات المستقبلية للطلب على النفط والطاقة في الدول اآلسيوية

 )2020-2040(يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة  .1

% سنويا حسب سيناريو السياسات 1.5حسب تقديرات توقعات وكالة الطاقة الدولية بمعدل 

مليون ب م ن ي. أما  32.2مليون ب م ن ي إلى  23.9الجديدة حيث يتوقع أن يزداد من 

% سنويا 2سيناريو السياسات الراهنة فإنه يشير إلى أن الطلب على النفط سيرتفع بمعدل 

مليون ب م ن ي  24.3بالمقارنة مع  2040ب م ن ي في عام مليون  36.1ليصل إلى 

  .2020في عام 

سواء على المستوى  )2020-2040(ستظل الصين تتصدر مشهد الطاقة خالل الفترة  .2

العالمي أو على المستوى اإلقليمي حيث يتوقع أن ينمو استهالك الطاقة بمعدل يتراوح ما 

% سنويا حسب سيناريو 1.4يدة و% سنويا حسب سيناريو السياسات الجد0.8بين 

ما بين  2040السياسات الراهنة، وعليه فإنه من المتوقع أن يتراوح هذا الطلب في عام 

مليون ب م ن ي حسب  90.6مليون ب م ن ي حسب سيناريو السياسات الجديدة و 78.2

  سيناريو السياسات الراهنة. 

الطاقة ضمن الدول اآلسيوية  يتوقع أن تسجل الهند أعلى معدالت النمو في الطلب على .3

حيث سيتراوح معدل الزيادة في هذا الطلب ما بين  )2020-2040(النامية خالل الفترة 

% حسب سيناريو السياسات الراهنة. 3.6% سنويا حسب سيناريو السياسات الجديدة و3.2

مليون ب م ن ي  42.6 -38.9وعليه سيتراوح حجم الطلب على الطاقة في الهند ما بين 

  .2040في عام 
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طقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى سابعا: اتجاهات صادرات النفط الخام من من
  ):2008-2016(الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة 

سنويا % 2.6 الدول اآلسيوية النامية كافة من النفط الخام بمعدلواردات ارتفع إجمالي  .1

   مليون ب/ي في  17.4 إلى واردات، ووصل حجم هذه ال)2008-2016(خالل الفترة 

. وفي الوقت نفسه ازدادت 2008مليون ب/ي في عام  14.3بالمقارنة مع  2016عام 

من واردات % سنويا حيث ارتفعت هذ ال2.7من منطقة الشرق األوسط بمعدل  وارداتها

مليون ب/ي، وبذلك ارتفعت حصة هذه المنطقة في إجمالي  10.9 مليون ب/ي إلى 8.8

 وارداتدادت األهمية النسبية ل%. واز62.7% إلى 61.4الدول اآلسيوية من واردات 

العالمية من منطقة الشرق واردات الدول اآلسيوية النامية من النفط الخام في إجمالي ال

  .2016% في عام 55.2إلى  2008% في عام 43.8األوسط من 

سنويا % 7.3 بمعدل )2008-2016(الصين من النفط الخام خالل الفترة  وارداتارتفعت  .2

 .2016مليون ب/ي في عام  6.7إلى  2008مليون ب/ي في عام  4.4إذ ازدادت من 

الصين من النفط الخام. واردات وتمثل منطقة الشرق األوسط المصدر األساسي ل
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األهمية النسبية ، وبذلك ارتفعت 2016مليون ب/ي في عام  3.7إلى  2008ب/ي في عام 

% 48.1 إلى 2008عام % 42.2الصين من واردات لمنطقة الشرق األوسط في إجمالي 

الصين من منطقة الشرق األوسط في واردات ، علما أن األهمية النسبية ل2016في عام 

خالل الفترة % 18.7 % إلى9.2العالمية من هذه المنطقة قد ارتفعت من واردات إجمالي ال

  نفسها.

سنويا خالل الفترة % 4.5 اإلجمالية للهند من النفط الخام بمعدلواردات ال ازدادت .3

من  وارداتهابينما ارتفعت  2016مليون ب/ي في عام  4.3 لتصل إلى )2008-2016(

 2016مليون ب/ي في عام  2.7% سنويا لتصل إلى 3منطقة الشرق األوسط بمعدل 

. وعليه فقد هبطت حصة منطقة الشرق 2008مليون ب/ي في عام  2.2بالمقارنة مع 
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تاسعا: تأثير التطورات المستقبلية في الطلب على النفط في الدول اآلسيوية النامية 
  على الصادرات النفطية من الدول األعضاء

يتوقع أن يتراوح حجم الزيادة في الصادرات النفطية من الدول األعضاء إلى الدول 

. كما يتوقع أن يتراوح حجم الزيادة 2040مليون ب/ي في عام  4.6 – 3.4اآلسيوية النامية ما بين 

مليون ب/ي. أما حجم الزيادة المتوقعة في الصادرات  2.4 – 2.1في الصادرات إلى الهند ما بين 

مليون ب/ي. وبالنسبة إلى بقية الدول اآلسيوية النامية  0.9 – 0.5إلى الصين فسيتراوح ما بين 

            دة في صادرات الدول األعضاء إلى هذه الدول ككل ما بيناألخرى فسيتراوح حجم الزيا

  مليون ب/ي. 1.3 – 0.9

  توصيات ختامية 

الدراسة بمتابعة التطورات في الطلب على النفط في الدول اآلسيوية بصورة عامة،  توصي

الطلب الهند بصورة خاصة، وذلك نظرا لما سيشكله حجم الزيادة الملموسة في الصين ووفي 

الهند من تأثير على أسواق النفط العالمية من ناحية، وعلى و كل من الصين المتوقع على النفط في

  من الدول األعضاء من ناحية ثانية.    وارداتهما
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