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: لعبة الصادرات النفطية 
تحليل إستراتيجي

ا�مخلص التنفيذي

لخفض)كأوب(للنفطا�مصدرةالبلدانمنظمةوأعضاءروسيابي�ن+أوبكاتفاقأنيب�دو
النفطوقسعلىكبيرةتداعياتلهسيكونالذياألمر للزوال،طر�قهفيالنفطإنت�اج

اليتحداثلألاإلستراتيجيالتحليلفهمفيتساعدنمذجةنقدمأنهنانحاول.العا�مية
.يالنفطالتار�خفيا�مهمةاالتفاقاتهذهعلىالقضاءفيتسهمأنتوشك

�ماذا؟

التنسيق"بإنهاءوروسياالسعوديةالعربي�ةا�مملكةاتخذتهالذيالقرار البعضيعتبر 
خدامباستأجريالذي-تحليلناأنإال،سعر�ةحرببدءعلىمؤشًرا"اإلنت�اجلحصص
.دقيقةير غأسعار حرببوجودالفرضيةأنيوضح-اإلستراتيجيةا�مبار�اتنظر�ةنموذج

فيرطمفتصور هوطرفينذاتلعبةأنهاعلىالنفطتصدير عمليةإ�ىالنظر أنكما
 التقر�ر يقدم.التبسيط

ً
 نفطالإنت�اجلقطاعالتن�افسيةالطبيعةلفهمإطارا

ً
وافًياوتحلي�

منمتخذةا�القراراتلفهمضرورياألبعادهذهإستيعابأنحيثالنفط،تصدير للعبة
.األطرافمختلف
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: لعبة الصادرات النفطية 
تحليل إستراتيجي

ا�ملخص التنفيذي

ماذا؟
لعبة"ويقدمالنفط،قطاعفيا�منافسةمخاطر �مصادر يشير بمدخلتقر�رنايمهد

عاباألل(اإلستراتيجيةا�مبار�اتنظر�ةمفهوملشرحالعبي�نبي�ن"إفتراضية
علىالتركيز تمكذلسبي�لوفي.النفطتصدير للعبة"نمذجة"عرضيليها،)اإلستراتيجية

ابينهماالخت�فاتدراسةوتمت،م2019عامفيللنفطمصدر�نعشرةأكبر 
ً

وعلنطبق
للخروجلكوذقرار صانعلكلاألساسيةاإلعتب�اراتتبيي�نتمكما.النفطإنت�اجوطر�قة

اتخذتاليتيةالفعلالقراراتحللناكماالعب،لكلا�متاحةاإلستراتيجيةللخياراتبقائمة
.السياقهذافي

كيف؟

)®STRATEDY(إستراتي�ديبرنامجاإلستراتيجيوالتحليل"النمذجة"لبن�اءاستخدمنا
اتالقرار وتحليلبصياغةوا�مختصلإلستشاراتالقرنفكرة�مكتبا�مملوك

يعتمد.ةا�منافستحليلأوالعامةالسياساتصناعةصعيدعلىسواءاإلستراتيجية
لعاباأل(اإلستراتيجيةا�مبار�اتنظر�ةدين�اميكياتعلى)®STRATEDY(إستراتي�دي

Graphالرسو�التحليللنظر�ةالعل�األساسمنيستفيد،كما)اإلستراتيجية
Theoryا�مركبةتالقرارالتفاعلأفضلفهًمااإلستراتيجيةالقراراتلصناعيتيحما

.)التعقيدعالية(
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:يحتوي التقر�ر على األجزاء التالية

نظرة عامة على القطاع النفطي1.

نموذج إستراتيجي للعبة تصدير النفط. 2

تحليل إستراتيجي للعبة تصدير النفط. 3

ماذا يع� ذلك لقطاع النفط؟. 4

:  لعبة الصادرات النفطية 
تحليل إستراتيجي

ا�ملخص التنفيذي
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: لعبة الصادرات النفطية 
تحليل إستراتيجي

ااقتصاديً العالممستوىعلىأهميةالسلعأكثر هوالخامالنفط
 التجار�ةالسلعأكثر أنهكماوسياسًيا،

ً
يؤثر حيث.1اإلط�قعلىتداوال

شخصكلتأثيرهيطالوبذلكومستهلكيها،الطاقةمنتجيعلىسعره
.تقر�ًب�ااألرضظهر علىيعيش

ارسممنالخامسفي)أوبك(للنفطا�مصدرةالبلدانمنظمةاجتمعت
أسعاره،لتثبيتالنفطإنت�اجتخفيضفترةتمديد�مناقشةم2020
علىالطلبفيالحا�يالضعفإ�ىذلكفيالرئييسالسببويرجع

اليومفي.إتفاقإ�ىبا�مجتمعينيصللماالجتماعهذاأنإالالنفط،
-عالمالفيللنفطشركةأكبر -السعوديةأرامكوشركةقدمتالتا�ي

سلمليتاالنفطصادراتلبيعالرسميةأسعارهاعلىكبيرةتخفيضات
ُ
ست

ع�مةأنهعلىالسعوديةقرار إ�ىالبعضنظر وقد.م0202أبر�لفي
.لنظرةاهذهماين�اقضإ�ىينتهيتحليلنالكن.سعر�ةحرببدءعلى

نظرة عامة على القطاع النفطي . 1

النفط؟سعر أهميةما

تعالتتماليتاألساسيةالسلعمنالنفط
بي�نةا�مبادلللمشترييمكنحيثبالتمايز،

.ريذكفرقدونودرجاتهالنفطإنت�اجمصادر 
اعةالصنهذهفيا�منافسةيجعلالذياألمر 

ا�منتجاتي�نبالتمييز ألننظًرابالصعوبةتتسم
لذلكجةنتيا�منتجونيركز .تقر�ًب�امستحيل

يضتخفطر�قعنتن�افسيةميزةكسبعلى
هائي�ةالنا�مرحلةمعالرأيسوالتكاملالتكلفة

لىعوع�وةأخرى،ناحيةمن.اإلنت�اجلسلسلة
الكثير للنفطفإنالقطاع،داخلا�منافسةتلك
ديلةالبالطاقةمصادر بينهاومنالبدائل،من

ةوطاقالشمسيةوالطاقةالطبيعيكالغاز 
عقطافيوتتزايد.الحيويوالوقودالر�اح
ككوالسالكهربي�ةالسياراتشعبي�ةالنقل

يتجاوز قدبشكلوالدراجاتالكهربي�ةالحديدية
ديةالتقليوا�مركباتالسياراتمستقب�

.النفطعلىا�معتمدة
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1الشكل رقم 
كيفية تغير مصادر ومستويات الخطورة في صناعة النفط بن�اًء على أسعار النفط

سعر النفط

ط
نف

 ال
عة

نا
ص

ر 
ط

خا
 م

در
صا

م

مرتفع

ع
تف

مر

منخفض

ض
خف

من

الطاقةبدائل 
الداخلون الجدد

)مصادر غير تقليدية(

ا�منافسون التقليديون
نزاع على الحصة السوقية (

)يؤدي إ�ى حرب أسعار
"قوة ا�مشتر�ن" 

ا�منافسون 
التقليديون

الطاقةبدائل 
الجددالداخلون 

النفطمنتجيمخاطر 

تن�افسيةالميزاتهموتهددالنفطمنتجويواجههاللمخاطر مصادر أربعةهناك
:االقتصاديوأدائهم

فيالنسبي�ةخطورتهحيثمنمخاطرةعنصر كل1رقمالشكلفييظهر 
يزدادنفط،الألسعار مستمًراارتفاًعاتشهدحقبةوفي.النفطسعر مقابل

خلينالداوتهديدالبدائل،تهديد(:كبيرةز�ادةا�مخاطرةعواملمناثن�ان
لطاقةامصادر النفطأسعار ارتفاعيجعلحيث.)النفطإنت�اجمجالإ�ىالجدد

)البحارقأعماونفطالصخريكالنفط(التقليديغير النفطوحقولالبديلة
ومنيدة،الجداالستثماراتيحفز أنهكمااالقتصادية،الناحيةمنجدوىأكثر 

 وهوالجدد،الداخلينمنعددبروز إمكاني�ةيز�دثم
ً
لخ�ماحدثتحديدا

النفطقطاعن�عندمام2015وم2005عا�بي�نالعشر السنوات
.النفطأسعار ارتفاعبفضلاألمر�كيالصخري

تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 
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أسعار انخفاضظروفتخلقاآلخر،الجانبوعلى
انخفاضفمع.التهديداتمنمختلفةأنواًعاالنفط

تزايدتا�منافسينمخاطر أنإالالجددالداخلينخطر 
قوة"لككذوتتزايدالسوقيةبالحصةيتعلقفيما

."ا�مشتر�ن

قطفليسللنفطا�مستوردةالبلدانفتب�دأ
ودعوةلباإلستراتيجية،إحتي�اطياتهابتكديس

مصافيفياإلسثمار ز�ادةإ�ىا�منتجةالدول
.لديهااإلحتي�اطيالتخز�نوقدراتالتكر�ر،

تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 
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تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 
نموذج إستراتيجي للعبة تصدير النفط. 2

لعبةألولا:وهماالنفطمنتجيكبار اتخذهااليتالحاليةللمواقفلتحليلنموذجينهنانقدم
،1رقمالنفطجمنتِ :النفطقطاعفيا�متن�افسينمناثني�نبي�نمبسطةإستراتيجيةإفتراضية

.2رقمالنفطومنِتج

نظر�ةخدامباستا�منافسةدين�اميكياتدخولكيفيةتبيي�نإ�ىا�مبسطالنموذجهذاويهدف
 الثانيالنموذجيستخدمبينما.الك�سيكيةاأللعاب

ً
برنامجباستخدامشموليةأكثر إستراتيجًياتحلي�

.)®STRATEDY(إستراتي�دي

تعلم؟هل

إستراتيجيةكلمةإشتقاقتم)Strategy(الكلمةمن
stratos:كلمتي�نمنا�مكّونةstratēgos3اليوناني�ة

.القيادةوتع�agosوالجيش،وتع�

عتحملللواقعتجر�ديةصورة"األنموذج"النمذجة 
ً
ددا

مثي�لتعلىقادرةتجعلهااليتالرئيسيةالسماتمن
.الواقعذلك

تفاعلةا�مللقراراتر�ايضنموذجهيالتجر�ديةاللعبة
.وآثاراها

األلعاببدراسة4اإلستراتيجيةاأللعابنظر�ةتهتم
سسهاوضعوقد.التجر�دية

ُ
نويمانفونجونأ

اباأللعنظر�ة"كتابهمافيمورغينسترنوأوسكار 
.م1944عامصدر الذي"االقتصاديوالسلوك
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تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 

A B

$ 180 , $ 180 $ 350 , $ 100

C D

$ 100 , $ 350 $ 220 , $ 220

ز�ادة اإلنت�اج

ز�ادة اإلنت�اج

عدم ز�ادة اإلنت�اج

عدم ز�ادة اإلنت�اج

2منتج النفط رقم 

1منتج النفط رقم

2الشكل رقم 
لعبة إستراتيجيةمفترضة  بي�ن اثني�ن من منِتجي النفط

عامةلعبة2رقمالشكلفيا�موضحةاللعبةإعتب�ار يمكنن�ا
قرار عصانأوالعبلكلويمكن.النفطمنتجيمناثني�نبي�ن

:اثنتي�نمنفقطواحدةإستراتيجيةممارسة

النفطإنت�اجز�ادة1.
النفطإنت�اجز�ادةعدم2.

ويشار حتملة،منت�ائجأربعةالنفطمنِتجيبي�نالتفاعلعنينتج
ا�موجوداألرقاموتشير .DوCوBوAبالسين�ار�وهاتإليها

ههذأنبافتراضالعبلكلالناتجقيمةإ�ىخانةكلداخل
.دوالربا�مليار األرقام
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تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 

نموذج ال�عَبي�ن

النت�ائج؟ما

اDالسين�ار�ويمثل
ً

ومناإلنت�اج،ةز�ادعنباالمتن�اعالنفطمنِتَجيفيهيتعاونموقف
.السوقيةحصصهماعلىالحفاظثم

ويز�دواحدطرفمنموقفهيحسنأن2رقمالنفطمنتجقرر حالةوفيولكن
الشعور في1رقما�منِتجفيهيب�دأالذيCالسين�ار�وإ�ىذلكينقلنافسوفاإلنت�اج

يجيةإستراتتماثلإستراتيجيةيسلكأنيقرر ثمومن.العائداتفيبخسارة
فيهيكونموقفوهوAالسين�ار�وإ�ىاللعبةتصللذلك؛ونتيجة.منافسه
 أسوأال�عبان

ً
منتحسينللإستراتيجيةمنهماأليوليس،األو�ىالحالةمنوضعا

"ناشتوازن"عليهُيطلقما-Aالسين�ار�و-ا�موقفهذاويمثل.واحدطرف
)Nash Equilibrium(.منهمااأحًد ألنباالستقرار ناشحالةفيالقرار صانعايتمتعإذ
.جانب�همناألحاديالتحسينيمكنهال
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: لعبة الصادرات النفطية 
تحليل إستراتيجي

ال�عَبي�ننموذجفيتكسبكيف

معضلةمنمستخرجنموذجهيأع�ه،ذكرتاليتاللعبة
Anatol(رابورتأناتولقّدموقد.أدناها�مربعانظر -السجيني�ن
Rapoport(-ةبسيطإستراتيجية-األلعابنظر�ةعلماءأحد

"واحدةبواحدة"عليهايطلق:الحالةفيهذهالفوز تحققلكنها
)tit for tat(.ثمآلخر،امعالتعاونبإبداءال�عَبي�نأحدفيهاويب�دأ

.1رقمال�عبمنهينتقمالتعاون،عدم2رقمال�عبيختار عندما
معهيتعاونالتعاون،إ�ى2رقمال�عبيلجأعندماذلكبعد

ا1رقمال�عب
ً

طافا�مينتهيوقدملزم،غير فالتعاونإذن.أيض
 

ّ
.اإلنت�اجخفضاتفاقينتهيثمومنأحدهما،بغش

نظر�ةفيل�ستقرار مفهوم:5ناشتوازن
ونجالر�اضياتعالمباسمُس�األلعاب،

وفقمستقر أنهال�عبعلىيطلقوال.ناش
لعبةالفيالتعاونيغير التفاعلفي-ناش

علىقادر غير ا�مقصودال�عبكانإذاإال-
رفطمنا�معني�ةالحالةمنموقفهتحسين

�نال�عبيكليكونفعندماوعليه،.واحد
تبر تعواحدة،حالةفيناشوفقمستقر�ن

.ناشتوازنحالةالحالةهذه

تجر�ديةمفارقةلعبة:6السجيني�نمعضلة
وفقمستقلبشكلالعبانفيهايتصرف
نهعينتجمماالشخصيةمنهماكلمصلحة

مثا�يغير التوازنذلكأنلو،ناشتوازن
Optimalال�عبي�نمنلكل.
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تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 

2010201120122013201420152016201720182019الترتيب

السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعوديةالسعوديةالسعوديةالسعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية1

يةروسيا االتحاديةروسيا االتحاديةروسيا االتحاديةروسيا االتحاديةروسيا االتحاديةروسيا االتحاديةروسيا االتحاديةروسيا االتحاديةروسيا االتحاديةروسيا االتحاد2

نيجير�ا3
اإلمارات 
العربي�ة 
ا�متحدة

اإلمارات 
العربي�ة 
ا�متحدة

اإلمارات 
العربي�ة 
ا�متحدة

اإلمارات 
العربي�ة 
ا�متحدة

العراقالعراقالعراقالعراقالعراق

4
اإلمارات 
العربي�ة 
ا�متحدة

العراقالعراقالعراقنيجير�ا
اإلمارات 
العربي�ة 
ا�متحدة

كنداكنداكنداكندا

كنداكندانيجير�انيجير�االعراقإيران5
اإلمارات 
العربي�ة 
ا�متحدة

اإلمارات 
العربي�ة 
ا�متحدة

اإلمارات 
العربي�ة 
ا�متحدة

الواليات 
ا�متحدة

الكويتالكويتإيراننيجير�انيجير�االكويتالكويتالكويتالعراق6
اإلمارات 
العربي�ة 
ا�متحدة

الواليات نيجير�االكويتالكويتالكويتكنداإيرانكنداالنرويج7
الكويتا�متحدة

نيجير�انيجير�اأنغوالنيجير�اأنغوالأنغوالإيرانكنداإيرانأنغوال8

البراز�لكازاخستانكازاخستانأنغوالفنزوي�فنزوي�أنغوالفنزوي�أنغوالفنزوي�9

كازاخستانأنغوالالنرويجفنزوي�إيرانإيرانفنزوي�أنغوالفنزوي�ا�مكسيك10

7888888665أعضاء أوبك

)*2019-2010(ترتيب أكبر مصدري النفط . 1الجدول 

ا لبي�انات ا�مبادرة ا�مشتركة بي�ن ا�منظمات لجمع البي�انات *
ً

م 2020مارس  15آخر اط�ع بت�ار�خ ،) JODI(وفق

للتفاع�تنموذجبن�اء

 أكثر نموذًجااآلنلنتن�اول
ً
فيالحا�يالتفاعللفهمشموال

.ت�اجاإلنخفضاتفاقانتهاءإ�ىأدىوالذيأوبك،منظمة
جبرنامعلىاإلستراتيجيالنموذجهذاعملإطار يعتمد

مورسوجداولبشكلالتفاعللعرضوذلكإستراتي�دي
.بي�اني�ة

ال�عبون؟هممن

�محاتهعرضتمالذيا�مبسطال�عَبي�ننموذجيقدمبينما
التأكيدبفإنهاإلنت�اج،خفضفيالتعاونصعوبةسببعن
دير تصمجالفيا�منافسةتعقيدمدىشرحعلىقادر غير 

يفأوبكمنظمةقبلمناإلنت�اجخفضفإنهاء.النفط
يةالسعودالعَبي�ن؛بي�نلعبةمجردليسم2020مارس

خر�ناآلال�عبي�نمنالكثير الواقعفيهناكبل.وروسيا
النظر بغضأوبكمنظمةداخلالتفاع�تعلىالتأثير ذوي

.الأمفيهاأعضاءكونهمعن
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: لعبة الصادرات النفطية 
تحليل إستراتيجي

ا-النفطتصدير بي�اناتأظهرتم2018ديسمبرفي
ً

مشتركةا�ا�مبادرةلبي�اناتوفق
برميلمليونعنيقلالماصدرتبلًدا28أن-)JODI(البي�اناتلجمعا�منظماتبي�ن
رار القصناعحصر سنختار فإنن�اذلك،ومع.فقطالشهر ذلكخ�لالخامالنفطمن

ا�موضحونهموللنفط،مصدرةبلدانعشرةأكبر علىالنفطإنت�اجلعبةفيالرئيسيي�ن
.أع�هالشر�حةفي1رقمالجدولفي

بلدانعشرةأكبر بي�نمنفقطخمسةأنسنجدم2019عامبي�اناتإ�ىوبالنظر 
�قاإلطعلىاألقلالنسبةوهيأوبك،منظمةفيأعضاءاليومهمللنفطمصدرة

.ا�ماضيةسنواتالعشر طوال

العربي�ةا�مملكة:هيم2019عامفيللنفطتصديًرااالقتصاداتأكبر كانتلقد
ي�ةالعربواإلماراتا�متحدةوالوالياتوكنداوالعراقاالتحاديةوروسياالسعودية

.وكازاخستانوالبراز�لونيجير�اوالكويتا�متحدة
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: لعبة الصادرات النفطية 
تحليل إستراتيجي

اإلستراتيجية؟خياراتهمهيما

أنمكنيالخامالنفطإنت�اجفإنذكرنا،كمامتمايزةغير أساسيةسلعةالخامالنفطأنرغم
ايتفاوت

ً
أنواعبفضلالتكلفةيزةبمعموًماالتقليديالنفطمنتجوتمتعلطا�ما.كبيًراتفاوت

النفطقلحويقع.البحر�ةالحقولمنيأتيالنفطإنت�اجفأغلبا�مستخدمة،النفطحقول
مستقرة،مناخيةببيئ�ةويتمتعالعمق،متوسطةأوضحلةمياهفيغالًباالتقليديالبحري
النفطجومنتأما.للحقلا�متوقعاألطولالعمر مز�ةإ�ىباإلضافةالنقل،وسائلفيووفرة

حقلنوعإ�ىترجعكبير بشكلأعلىإنت�اجتكاليففيتكبدون)الجددالداخلون(الناشئون
ارتفاععندإالًيامالُمجدٍ غير بالعمومالتقليديةغير النفطحقولمناإلنت�اجويعتبر .النفط
.النفطأسعار 

تكلفةيهفتكونالذيالعميقةالبحار نفطالتقليدي؛غير النفطحقولعلىاألمثلةومن
النفطقولحوبعض.صعوبةوأكثر بكثير أعلىعليهاوالحفاظمستقرةبحر�ةمنصةبن�اء

نابيباألخطوطمناالستفادةيمكنهاالاألطلسيةكنداسواحلعلىا�موجودةالبحر�ة
اليتلبحر�ةاالتي�اراتوشدةالجليدالجبالحركةنشاطبسببالبّر إ�ىالخامالنفطلنقل

ز�ادةفيلعبتاليتالسلبي�ةالبيئي�ةالعواملنفسوهي.التسرباتعلىالسيطرةتصّعب
Deepwater(هورايزونووتر ديبالضخمالنفطيالتسر�برقعةاتساع Horizon(2010عام

.اإلط�قعلىالنفطتسر�بكوارثأكبر وهيم
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تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 

غير والتقليديالنفطحقولبي�ناالخت�فات2رقمالجدوليلخص
اإلستراتيجيةالخياراتتتفاوتاالخت�فات،لتلكونتيجة.التقليدي

منِتجكلوسمات،القائمةالظروفعلىبن�اًء النفط�منتجيا�متاحة
وبكأمنظمةأعضاءويتمتع.منِتجكلفيهيعملالذيوالنطاق

 
ً
خفضفيالتعاونأوالسوقيةحصتهمعلىالحفاظبخيار دائما

علىافيةإضبميزةالسعوديةالعربي�ةا�مملكةتتمتعفيما.اإلنت�اج
ةاإلضافيالقدرةوهيأوبكمنظمةفياألعضاءالبلدانجميع

منتجونا�يحتفظالبينما،)مستغلةغير طاقة(لإلنت�اجا�متاحة
.صوىالقبالطاقةاإلنت�اجإ�ىيميلونحيث،القدرةبهذهاآلخرون

امهمأمالتقليديي�نوغير الجددالنفطمنتجويجدأخرى،ناحيةمن
بدونيتكالذينفا�منتجون.إيقافهاأواستثماراتهمز�ادةخيار 

فيالنموىعلللحفاظمستمر استثمار إ�ىيحتاجونمرتفعةتكاليف
ي�نال�عبكلفإنأوبك،منظمةعنالنظر وبغض.اإلنت�اجمستوى

وأنتق�ليةباالسقراراتهمتتمتعأنيفترضالنفطتصدير لعبةفي
رغمو.مواقفهملتحسينالطرفأحاديةإجراءاتاتخاذيستطيعوا

.ملزًماليسفإنهالتعاون،إمكاني�ة

السمات/إنت�اج النفط
النفط غير التقليديإنت�اج النفط التقليدي

النفط النفط الرمليحقل بحريحقل بري
الصخري

نفط البحار 
العميقة

جديدةجديدةجديدةمتطورةمتطورةتقني�ة اإلنت�اج

مرتفعمتوسط/ضحلسطحيمتوسط/ضحلمتغيرعمق الحقل

رأيسأفقيمنجم مفتوحرأيسرأيسنوع الحفر

طويلقصيرطويلطويلطويلعمر الحقل

منخفضمرتفعمرتفعمنخفضمنخفضشق آبار جديدة/وتيرة تكرار حفر

غير مستقرةمستقرةمستقرةمستقرةمستقرةالبيئ�ة الجوية

ر�ر نقل النفط من البئر إ�ى منشأة التك
خطوط /سفنخطوط أنابيبشاحناتخطوط أنابيبخطوط أنابيبوا�معالجة

أنابيب

كثيفمنخفضكثيفمنخفضمنخفضاسته�ك الطاقة

متوسطغير مؤكدةمرتفعمنخفضمنخفض)التشغيلي(التلوث البيېئ 

التسرب أو الحر�ق أو (مخاطر اإلنت�اج 
مرتفعغير مؤكدةمنخفضمنخفضمنخفض)جبال الجليد أو الحوادث

منخفضمرتفعمرتفعمرتفعمرتفعنفطالقدرة على السيطرة على تسربات ال

مقارنة نسبي�ة بي�ن خصائص إنت�اج النفط الخام من حقول النفط التقليدي وغير التقليدي. 2الجدول 
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تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 

الواقع؟فياإلستراتيجيالتحركيقودمن

للنفطمصدرةبلدانعشرةأكبر إ�ىالنظر عند
أننجدم،منهلكلالنفطإلنت�اجا�مختلفةوالخصائص

فييي�نالرئيساإلستراتيجيالقرار صناعجمعبإمكانن�ا
رار القصناعقائمةفيالخامالنفطتصدير لعبة

يةالسعودالعربي�ةا�مملكة:الرئيسيوناألربعة
مثاآلخرونأوبكمنظمةوأعضاءاالتحاديةوروسيا

 
ً
األخرىالبلدانقائمةوتشمل.الجددا�منتجونأخيرا

ا�منظمةأعضاءأوبكمنظمةفيالعضوة
م2019لعاما�مصدر�نأكبر قائمةفيا�موجودين

ةقائمأما.)السعوديةالعربي�ةا�مملكةبخ�ف(
فيهاعترتفاليتالبلدانفتشملالجددا�منتجين

القادمليديالتقغير النفطنوعبسبباإلنت�اجتكلفة
أعماقونفطالرمليوالنفطالصخريالنفطمن

والوالياتكندامنالنفطمنتجووهمالبحار،
.والبراز�لا�متحدة

صناع القرار وخياراتهم. 3الجدول 

الوصفالخياراتالوصفصناع القرار

السعودية
نِتج من أكبر مصّدري النفط، وا�م

بقدرة الوحيد للنفط الذي يتمتع
1.8إضافية كبيرة تقدر بنحو 

*مليون برميل يومًيا

فيةز�ادة كبيرة باستخدام القدرة اإلضاز�ادة الصادرات

ة الدفاع عن مواقفه بالنسبة للحصةالحفاظ على الحصة السوقي
السوقية

تقليل الصادرات للدفاع عن ا�موقفالتعاون في خفض اإلنت�اج
السعري

روسيا االتحادية
ل من أكبر مصّدري النفط، وتق
ب صادراتها عن السعودية بسب

.االسته�ك ا�محلي

ة الدفاع عن مواقفه بالنسبة للحصةالحفاظ على الحصة السوقي
السوقية

تقليل الصادرات للدفاع عن ا�موقفالتعاون في خفض اإلنت�اج
السعري

راق تشمل بخ�ف السعودية؛ الع)آخرون(أوبك 
والكويت واإلمارات ونيجير�ا

ة الدفاع عن مواقفه بالنسبة للحصةالحفاظ على الحصة السوقي
السوقية

تقليل الصادرات للدفاع عن ا�موقفالتعاون في خفض اإلنت�اج
السعري

ا�منتجون الجدد
تشمل هذه الفئة ا�منتجون

الجدد للنفط الصخري ونفط 
ن أعماق البحار والنفط الرملي م

كند وأمر�كا والبراز�ل

ز�ادة النمو في الصادراتز�ادة االستثمار

�د الحفاظ على ا�مستوى الحا�ي دون مزخفض االستثمار
من النمو
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تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 

ممكن؟السين�ار�وهاتأي

صانعلكفإنككل،ل�عبي�نإجماليةخياراتوتسعةالعبي�نأربعةوجودحالةفي
يكونوبهذا.التسعةمنخيار لكل})N(الأو)Y(نعم{ممكناناختي�ارانأمامهقرار 

.512=29هو)السين�ار�وهاتأو(ا�ممكنةللحاالتاإلجما�يالعدد

لقطة شاشة من برنامج إستراتي�دي، شاشة حذف السين�ار�وهات غير ا�ممكنة منطقًيا. 3الشكل 

لقطة شاشة من برنامج إستراتي�دي، السين�ار�وهات ا�ممكنة. 4الشكل 

أمكنن�ا تقليل السين�ار�وهات ا�ممكنة ،) ®STRATEDY(وبإجراء التحليل عبر إستراتي�دي 
ل�ط�ع 3انظر الشكل رقم ). وذلك بحذف ا�مواقف غير ا�ممكنة منطقًيا( فقط24إ�ى 

الجدد ز�ادة فعلى سبي�ل ا�مثال؛ ال يمكن �منتجي النفط. على حذف الحاالت غير ا�ممكنة 
 ال يمكن االستثمارات وخفضها في وقت واحد، وبذلك حذفنا كل ا�مواقف ا�مشابهة اليت

.ا�متبقية24السين�ار�وهات الـ4يعرض الشكل رقم . اختي�ار خيار�ن فيها مًعا
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تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 
التحليل إستراتيجي للعبة تصدير النفط. 3

لفهم"راراالستقاختب�ارات"بإجراءقمنااإلستراتيجي،القرار تفاعلنمذجةبعد
منمجموعةاالستقرار مفاهيممنمفهومكلويتن�اول.قرارصانعكلسلوك
تي�ديإسترابرنامجيعمل.إستراتيجيالعببقرار للتنبؤ)لوماذا(أسئلة

)STRATEDY®(لكنن�ارار،االستقمفاهيممنأنواعأربعةبإستخدامالتحليلعلى
.فقطناشوتوازنناشاستقرار مفهومالتقر�ر هذافياخترنا

اتوالسين�ار�وهأقواسبشكلا�ممكنةالتحركاتمجموعة5رقمالشكليعرض
حددةا�مالتحركاتمنمجموعةقرار صانعلكلويت�اح.ُعقدبشكلا�محتملة

البي�انيمالرسيقدم.فيهيتحركأنيمكنالذيالنطاقعلىبن�اءالطرفأحادية
التفاعليةعةالطبيتيسير شأنهمنالشطرنجبلعبةأشبهللنموذجتصميًما

عندماناشزنتوايحققبأنهماسين�ار�واعتب�ار ويمكن.اإلستراتيجيةللمواقف
السين�ار�وفيواحدطرفمنموقفهيحسنأنالعبأيبمقدور يكونال

.ا�محدد

التحركات والتحركات . 5الشكل 
يي�ن في ا�مضادة ل�عبي�ن اإلستراتيج

لعبة تصدير النفط الخام

ديةا�مملكة العربي�ة السعو
روسيا
)اآلخرون(أوبك 

ا�منتجون الجدد
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: لعبة الصادرات النفطية 
تحليل إستراتيجي

وقد.ي�ةالنسبقيمتهعلىعدمهامنماسين�ار�وأفضليةتعتمد
صناعتفضي�تإ�ىاإلشارةخاصيةإستراتي�ديفياستخدمنا

محلللكلوالسماحا�مرونةمنا�مز�دتوفير أجلمنالقرار 
فرضياتالمن.اإلعتب�ار�ةأوالكميةسواءا�منفعةقيمباستخدام
إال،معوائدهز�ادةجميًعاال�عبي�نهدفيكونأنهنااألساسية

اخت�فمعتختلفقرار صانعلكلا�منفعةقيمةأن
.ا�ممكنةالسين�ار�وهات

مواقفهمشكليفرضال�عبي�ننضج

ف
َّ
)التقدم(نضجالدرجة:اثني�نُبعدينعلىبن�اًء القرار صناعيصن
عبونال�يراهكماالتن�افيسوا�موقفالصناعة،حياةدورةفي

:إ�ىجالنضمراحلعبر الصناعةحياةدورةتختلفوبذلك.اآلخرون
.مضمحل-ناضج-جديد

تثمار باالسالصناعةمستوىتطور يرتبط
اجونيحتالجددالنفطفمنتجوالرأسما�ي،

نواسر�عنموإ�ى
ّ
مواكبةمنليتمك

يقعبينماالكبير،الرأسما�ياالستثمار 
قطفمرحلةفيالناضجونا�منتجون

ظًرانالتكلفةبميزةواالستمتاعالثمار 
.وا�مخاطرا�مالرأستكلفةالنخفاض

مرحلةيواجهالذيالنفطمنتجأما
لفةتكفيارتفاًعافيواجهاالضمح�ل

قاءاإلببمكانالصعوبةمنويجداإلنت�اج
نفطالمنتجوويعتبر .عملياتهسير على

،منافسينالنضجمرحلةفيا�موجودون
منالجددالنفطمنتجويعتبر بينما

قليلتا�منافسونويفضل.الجددالداخلين
كذلكويفضلونالجددالداخلينخطر 

بي�نأسعار حروبفيالدخولتجنب
.وبعضبعضهم
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تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 

الحالة األولية للموقف منذ عام 24يعرض السين�ار�و رقم 1.
يا م ،  ففي السين�ار�و حصل اتفاق السعودية وروس2016

ومنظمة أوبك على خفض اإلنت�اج �مواجهة ضعف الطلب،
ا لن وذلك بإفتراض أن الظروف االقتصادية القائمة وقته
.متكون مواتي�ة للمنتجين الجدد ليز�دوا حجم استثماره

م، ورغم ذلك، فقد وجد ا�منتجون الجدد ا�موقف في صالحه2.
حيث قرروا ز�ادة حجم 12ومن ثم انتقلوا إ�ى السين�ار�و رقم 

ام الضعف استثمارهم، وبالتا�ي بلغت صادراتهم من النفط الخ
م متجاوز�ن بذلك 2019م  و2016تقر�ًب�ا في الفترة بي�ن عا� 

انظر (صادرات ا�مملكة العربي�ة السعودية للمرة األو�ى 
).6الشكل رقم 

 (ا�معدل السنوي للصادرات اليومية من النفط الخام . 6الشكل 
ً
)باأللف برميل يوميا

ا لبي�انات ا�مبادرة ا�مشتركة بي�ن ا�منظمات لجمع البي�انات 
ً

م2020مارس 29آخر اط�ع بت�ار�خ ،)JODI(وفق
كندا وأمر�كا والبراز�ل: ا�منتجون الجدد. الدول األخرى في منظمة أوبك، شاملة العراق واإلمارات والكويت ونيجير�ا

تفصيل �ما حدث–السين�ار�وهات 
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تحليل إستراتيجي: لعبة الصادرات النفطية 

ثممنومتوقًعا،كانكماأوبكمنظمةفياآلخر�ناألعضاءيتعاونلم3.
وقد(.بعدهافمام2016عاممنذاألخرىأوبكبلدانصادراتارتفعت

تكفيبدرجةكبيرةوكانتالعراق،منالز�ادةهذهأغلبجاءت
ذلكدفعوقد)اإلنت�اجلخفضاألخرىاألطرافبي�نتعاونأيلتغطية

ورغم.6رقمالسين�ار�وإ�ى12رقمالسين�ار�ومناالنتقالإ�ىاللعبة
اروسيامنالخامالنفطصادراتانخفاض

ً
اانخفاض

ً
م2017عامطفيف

مماأعلىمستوىإ�ىم2019وم2018عامفيإنت�اجهازادتفإنها
تهاحصعلىللحفاظروسياتحركأدىوباليتم2016عامقبلعليهكان

.3رقمالسين�ار�وإ�ىالتصدير لعبةانتقالإ�ىالسوقية

العربي�ةللمملكةممكنسين�ار�وأسوأ3رقمالسين�ار�ويمثل4.
ت�اجهإنيخفضالذيالوحيدالنفطمصّدر هيصارتحيثالسعودية،

ظونيحافأوالسوقيةحصتهمجميًعااآلخرونال�عبونيز�دبينما
ملكةا�مموقفيعزز الذيالتحركيكونا�موقفهذامثلوفي.عليها

الخسارةالستعادةاإلنت�اجمستوىز�ادةهوالسعوديةالعربي�ة
كةا�مملجانبمنالتحركهذاويؤدي.السوقيةالحصةمنالسابقة

دينا�متكبا�منتجينمنا�متوقعالقرار ومعهالسعوديةالعربي�ة
سين�ار�والوهوناش،توازنإ�ىاستثماراتهمبخفضمرتفعةتكاليف

.ا�ممكنةالوحيدةناشتوازنحالةهيوهذه.13رقم

صناع 
الخياراتالقرار

الحاالت

التوازناالنتقاليةةاالنتقاليةاالنتقالياألولية

24126313

السعودية

نعمالالالالز�ادة اإلنت�اج

الحفاظ على 
الالالالالةالحصة السوقي

النعمنعمنعمنعمالتعاون

روسيا 
ةاالتحادي

الحفاظ على 
نعمنعمالالالةالحصة السوقي

الالنعمنعمنعمالتعاون

أوبك 
)آخرون(

الحفاظ على 
نعمنعمنعمالالةالحصة السوقي

الالالنعمنعمالتعاون

ا�منتجون
الجدد

النعمنعمنعمالرز�ادة االستثما

نعمالالالنعمارخفض االستثم

الحالة األولية واالنتقالية والتوازن. 4الجدول 
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البلد
2016201720182019

مليون برميل 
في اليوم

معدل التغير 
السنوي

مليون برميل 
في اليوم

معدل التغير 
السنوي

مليون برميل 
في اليوم

معدل التغير 
السنوي

مليون برميل 
في اليوم

معدل التغير 
السنوي

4.48-9.137.375.747.04-6.97-7.67السعوديةا�مملكة العربي�ة 

7.29-0.795.213.174.83-5.05-5.09روسيا االتحادية

3.8010.143.861.583.972.85-3.45العراق

2.895.093.1810.033.283.14-2.75كندا

1.12115.382.0078.572.9748.50-0.52الواليات ا�متحدة

1.27*2.492.38-3.212.35-2.41-2.49العربي�ة ا�متحدةاإلمارات

2.44-2.012.552.051.992.00-1.96الكويت

1.780.561.875.061.933.21-1.77نيجير�ا

1.1326.971.151.771.3013.04-0.89البراز�ل

8.57-1.3711.381.402.191.28-1.23كازاخستان

م وبعده2017عام   + قبل اتفاق أوبك) %yoy(والتغير بالنسبة ا�مئوية من سنة ألخرى ) Mb/d(ا�معدل السنوي للصادرات اليومية من النفط الخام با�مليون برميل في اليوم . 5الجدول 

ا لبي�انات ا�مبادرة ا�مشتركة بي�ن ا�منظمات لجمع البي�انات 
ً

م2020مارس 15آخر اط�ع بت�ار�خ ) JODI(وفق
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نظًرااألبرز عاملهاةالتكلففيالقيادةتعتبر اليتوتن�افسية،األكثر الصناعاتأحدالنفطإنت�اج
البيئ�ةليللتحمنهجيةالتقر�ر هذافيهناقدمنا.كسلعةللنفطا�متمايزةغير للطبيعة

 الفهمفيللمساعدةنهجينطرحناكماالنفط،قطاعفيالتن�افسية
ً
:النمذجةىعلإعتمادا

 يتضمنواقعيةأكثر نموذجواآلخر مبسطة،إفتراضيةمحاكاةيعتمداألول
ً
االعبي�نمنعددا

.)®STRATEDY(إستراتي�ديباستخدام

 يمثلالاإلنت�اجخفضفيالتعاونأنالتحليلهذابنهايةالخلوصيمكنن�ا
ً
توازنوفقاتوازن

 البقاءلهيكتبفلنثمومنناش،
ً
�اوقد.طوي�

ّ
شهر فيحدثذيال+أوبكاتفاقإنهاءأنبين

.حتمًياأمًراكان2020مارس

لجمعماتا�منظبي�نا�مشتركةا�مبادرةخ�لمنا�متوفرةبالبي�اناتالتقر�ر هذااستعان
.جللنموذحساسيةتحليلإجراءيتمولم.وإنت�اجهالنفطصادراتبشأن)JODI(البي�انات

نظر�ةلنماذجاسيةاألساالفتراضاتعلىبن�اًء اإلستراتيجيالسلوكتحليلإ�ىالنت�ائجتعتمد
شارات،ل�ستالقرنفكرةالتقر�ر أعدت.البي�اناتمصادر منوعدداإلستراتيجيةاأللعاب
القرنفكرةتتلقىولممستقل،بشكلالتقر�ر هذاأعد.السعوديةالعربي�ةا�مملكةالر�اض،

.حكوميةجهةأونفطشركةأيمنتمويلأيإعدادهسبي�لفيل�ستشارات

ماذا يع� ذلك لقطاع النفط؟
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:ا�مراجع 

https://www.ig.com/en/trading-opportunities/top-10-most-traded-commodities-180905: آي جي أناليست1.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-31/aramco-set-to-price-oil-at-deepest-discount-in-decades-survey: بلومبرغ2.

https://www.etymonline.com/word/strategy: قاموس آيتي� على اإلنترنت3.

/https://plato.stanford.edu/entries/game-theory: جامعة ستانفورد4.

https://www.economist.com/the-economist-explains/2016/09/06/what-is-the-nash-equilibrium-and-why-does-it-matter: ذا إيكونوميست5.

/https://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma: جامعة ستانفورد6.

https://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon: ويكيبي�ديا7.

https://www.ig.com/en/trading-opportunities/top-10-most-traded-commodities-180905
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-31/aramco-set-to-price-oil-at-deepest-discount-in-decades-survey
https://www.etymonline.com/word/strategy
https://plato.stanford.edu/entries/game-theory/
https://www.economist.com/the-economist-explains/2016/09/06/what-is-the-nash-equilibrium-and-why-does-it-matter
https://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/
https://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon
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