
 تخصيصها وأوجهالطفرة النفطية الثالثة  يراداتحجم إ
 نأقطار مجمس التعاو حالة

 الدكتور عمي خميفة الكواري 
  

ارمفراع رمارااد ورسررمرر  إلر  أدتو  ,2008 إلر  2002ررن اررام  اسرمررت الثالثر النفطير   الطفررة       
فرروااا النفطيرر  لررردة سررف  حجررم ااارردات الررنفط والسررر و  ,وغيررر رسررفو  سررر أسررطار الررنفط وتيررر  اررادرامو

شطوفيا و الجري  وأايفت حكورات الرنطق   ىذه الطفرة سر اسطار النفط ساجأت وتد. سنوات ام  الموالر
 وكيفير  الماررف سييرا  ارا الفاحثين اندنا سمرم يمرافطوا حجرم المردسقات النقدير .فالدىش  ورفرا ادم المادي  

 . ومأثيراميا ام  االتمااد والرجمر 
رجمرس  ألتطرارالنفطير  المرر محققرت  اإليرراداتلحجرم  أولير ر ىذه الورت  سوف يمم مقديم مقرديرات وس     
  .مخايايا فقدر را مسرح فو االحااءات الدولي   وأوجو المطاون

إذا  ,ورفررا غيرر رسررفو  كفيررراً  كران, الرنفط وسررر تيرر  ارادرامو حجرم الطفرررة سرر أسرطاروجردير فالمأكيرد ان 
تفل ,  2008يوليو /شير مروز  وتير  الاادرات حم  االسري  ر رسمويات أسطار النفطأخذنا سر االامفا

 .فسفب األزر  الرالي  الطالري , دوالر لمفرريل 747أن ممراج  أسطار النفط رن رسموى 
أرررا انطكرراس الطفرررة امرر  الرؤشرررات الراليرر  ألتطررار رجمررس المطرراون سسرروف نطرررا رنيررا سقررط ث ثرر      

 ثالثيراو ,را مرم موريرده سطرً  ررن اااردات الرنفط إلر  الريزانيرات الطارر ثانييا , تير  الاادرات أوليارؤشرات 
 .سوااا الريزانيات الطار  ومأثيرىا ام  تير  األاول الرالي  الخارجي  لدول الرنطق  حجم
مطي  أن ىناك آثار ىار  اجمرااي  وسياسري  وأرنير  إلر  جانرب االتمارادي  لرن نسر, وال  جانب ذلك     

حررول انطكاسررات الطفرررة الثالثرر  امرر  رررواطنر  تومفقرر  لرردي انطفااررا. نمطررا ليررا سررر ىررذه القررراءة األوليرر 
 . و سر الدول الاغيرة رنيا فشكل خاص, ورجمرطات أتطار رجمس المطاون اار 

والكثيرر , ق أن القميرل ررن انطكاسراميا ايجرافر رقارنر  فرالطفرات السراف ,ساالنطفاع الطام ارن ىرذه الطفررة    
سيذه الطفرة كان مأثيراىرا امر  الررواطنين وأررن الرجمرطرات ومراسركيا أكثرر سرمفي  . رنيا ر  األسف سمفر

سرركان الرررواطنين ورسرراكن الرقيرررين , رررن مررأثير الطفرررات النفطيرر  السررافق  وكررذلك امرر  المطمرريم والاررح  وام
 .راج  القير  الشرااي  لمروامب واألجورفسفب المضخم الرنفمت وم, ورسمويات رطيش  السواد األاظم رنيرا

كرررا كرران لمطفرررة الثالثرر  مررأثيرات فالغرر  السررمفي  امرر  مفرراتم الخمررل السرركانر الرررزرن  فسررفب الموسرر  سررر     
النشرراطات الطقاريرر  والمررر مررم الرررفط سررر فطررا دول الرنطقرر  ر  رررن اجررل فيرر  ممررك الطقررارات ر فررين شررراء 

 (  3-7: 2008الكواري .)رات داار  لمرشمري وااامموالطقارات والح  سر الحاول ام  أتا
إلر   ,( Seznec 2008:99) ويسود أيضا انطفااا يحسن فنا المأكد رنرو حرول مسررب الررال الطرام       

وغيرىرررا ررررن نفقرررات محويميررر  رثرررل , ارررروررررا سرررر حكريوالطرررون الموجسرررمر جانرررب ىررردره سرررر ارررفقات المسرررمح 



الردخول ونروىرا الرسرمرر  وذلرك فحكرم كفرر حجرم, دول الرنطقر  الرخااات والططايرا واليفرات سرر اغمرب
والرضرارفات ارن  تررن الررواطنين إلر  االىمررام الرمزايرد فالفورارا اسرر وترت اناررف سيرو كثيرر , الرفاجئ

 .    ورفرا نميج  يأس رن القدرة ام  المغير, االىمرام فالشأن الطام
 :إلييا اإلشارةالمر سفقت  الث ث  وسيرا يمر سوف يمم ارا الرؤشرات الرالي        

 قيمة صادرات أقطار مجمس التعاون من النفط والغاز الطبيعي المسال :أوال
مزايردًا رسرمررًا ورنمظررا رنرذ  LNGشيدت القيرر  االسرري  لارادرات الرنفط والغراز الطفيطرر الرسرال       
فميون دوالر أرريكر  723.4ن سقد ارمفطت تير  اادرات الدول الست سر رجمس المطاون ر. 2002اام 

فرأكثر  2008ومقردر تيرر  الارادرات ارام . 2007فميون دوالر أرريكر سرر  427.7إل   2002سر اام 
يفرين و  .2008فميون دوالر فالرغم رن المراج  الحاد سر أسطار النفط سر الرف  األخير رن اام  674رن 

 .2007-2002ة رن تير  اادرات النفط والغاز الرسال سر الفمر  (2) الجدول
 

 ( 2) الجدول رتم 
 تير  اادرات النفط والغاز الطفيطر الرسال لدول رجمس المطاون

 (فميون دوالر أرريكر)  2007ر  2002
 

 2002 2002 2002 2002 2002 2002 السنة/ البلد  

 202.20 200.20 222.00 220.10 02.20 22.20 المملكة العربية

 02.20 20.20 22.20 20.20 21.20 22.20  األمارات

 20.20 22.20 22.20 22.00 21.20 22.20 الكويت 

 20.20 22.20 22.10 22.20 22.20 1.10 قطر 

 20.20 22.20 22.20 20.00 1.20 0.20 عمان 

 20.00 1.0 2.00 2.20 2.20 2.10  * البحرين

 222.20 222.0 202.20 201.00 222.20 222.20 المجموع 
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دوالر أرريكرر سررر  فميرون 2.80سقرد فمغررت ىرذه الرواردات  ,ارادرات الفحررين مشررل الرنمجرات النفطيرر  ررن الرنفط الرسرمورد*

دوالر  فميررون 5.90و  2006دوالر أرريكررر سررر اررام  فميررون 4.90و  2005دوالر سررر اررام  فميررون 4.20و  2004اررام 
 .رن نفط حقل أفو سطف ورفرا ال ممضرن تير  اادرات الفحرين  2007اام 

أن تيررر  اررادرات الرردول السررت سررر رجمررس المطرراون رررن الررنفط والغرراز الطفيطررر ( 2)يفررين الجرردول       
ارررن رسرررمواىا سرررر ارررام  2007ارمفطرررت إلررر  حررروالر ث ثررر  أضرررطاف ونارررف سرررر ارررام , LNGالرسرررال 
ارن الرسرموى الرذي  2008الرقارن  سرنن تيرر  ارادرات دول الرنطقر  لرم ممراجر  سرر ارام ولمطمم و . 2002

سقرد تارفرت إيررادات دول الرنطقر  ررن ارادرات الرنفط  . فل إنيا زادت فشكل رطمفر 2007واممو سر اام 



 2007الرسموى الذي حققمو سر اام , وتفل مراج  أسطار النفط 2008سر األشير السفط  األول  رن اام
ارررادرات  EIAتررردرت وكالررر  رطموررررات الطاتررر  سرررر الواليرررات الرمحرررد  2008وسرررر شرررير نررروسرفر . كارمررروف

سقرط اردترت أوفرك  2008وحمر  نياير  أكمروفر. فميون دوالر أرريكرر 979فرفمغ  2008األوفك  سر اام 
ادراميا فميرون دوالر أرريكرر  إجررالر ار 677فميون دوالر أرريكر رقارن  فرفمرغ  884رن النفط را تيرمو 

 (.bespacific.Com) 2007سر اام 
 عائدات الميزانيات العامة من النفط:ثانيا

ليست كرل اااردات الدولر  ررن الرنفط سرر فطرا دول الرنطقر  ىرر نفسريا اااردات الريزانيرات الطارر  ررن   
 سفر فطا دول الرنطقر  يخرممط الررال الطرام فالررال الخراص ويكرون ناريب الريزانير  الطارر  فطرا. النفط

ولكررن لرريس كررل رررا يجررب أن يرردخل الريزانيررات الطاررر  رررن , رررن ااارردات الدولرر  رررن الررنفط تررد يقررل أو يكثررر
 . إيرادات النفط يدخميا سر كل الدول

ورن الرؤسف أن الردارس انردرا يريرد أن يمحقر  ررن ذلرك يردخل غافر  ممردن  سييرا الرؤير  ومنطردم سييرا     
انيررات الطاررر  نفسرريا ويحرراول أن يمحقرر  رررن راررادر إيراداميررا ىررذا تفررل أن يرردخل إلرر  اررمب الريز .الشررفاسي 
حيث يجد ىنا أيضا اطوف  سرر , أوجو مخايص النفقات الطار و , النفط والغاز الرسال فشكل خاصرن 

سذلك سر فطرا دول , الواول إل  الحسافات الخماري   لمريزانيات الطار  أو إل  مقارير دواوين الرحاسف 
 .الدول  ال يح  لمرواطنين االط ع اميياالرنطق  سر رن أسرار 

الح  سرر االطر ع امر   مجاري  حيث يكون لكل رساىم سر شرك , وىذه رفارت  سر اارنا الحديث     
. الحسافات الخماري  لمشرك  وام  مقرير الرردت  الخرارجر لمحسرافات ولرو الحر  سرر االسمفسرار والرحاسرف 

الرررواطنين سررر رطرسرر  الحسررافات الخماريرر  لمريزانيرر  الطاررر  ولكررن فطررا دول الرنطقرر  رازالررت منكررر حرر  
سيرذه أسررار . وأوجو موظيفاميا( الانادي  السيادي ) وحقيم سر رطرس  الفوااا وراد االحمياطيات الطار 

 .وام  رن أراد أن يطرسيا أن يفحث فنفسو سر راادر الرطمورات الفديم  ويمحرل رساولي  أخطاء المقدير
ذا اسرررر       ويقرررروم ديرررروان , مثنينا الكويررررت حيررررث منشررررر الحكوررررر  الحسررررافات الخماريرررر  لمريزانيرررر  الطاررررر وام

الرحاسف  الرسرمقل ارن السرمط  المنفيذير  والمراف  لرجمرس األرر  فمردتيقيا والرارادت  امييرا ررن تفرل رجمرس 
.   المنفيذير سر دول الرنطق  رسمقم  ان السرمط, سنننا ال نجد دواوين الرحاسف  الطار  حيث وجدت, األر 

الريزانيرر  )كرررا إننررا نجررد أغمررب دول الرنطقرر  سيرررا ارردا الفحرررين ورفرررا سقررط الريزانيرر  االمحاديرر  سررر اإلرررارات
ال ممرريح االطرر ع امرر  الحسررافات الخماريرر  , (إرررارةالررنفط سيررر خاارر  فكررل  إيررراداتممضرررن  االمحاديرر  ال

مطمرررن مفااررريل الريزانيررر  الطارررر  المقديريررر  وال  فرررل أننرررا نجرررد أن فطرررا دول الرنطقررر  ال. لمريزانيرررات الطارررر 
دع انررك االطرر ع امرر  , مسرررح حمرر  لرجررالس الشررورى سييررا أن مطمرر  امرر  الريزانيررات المقديريرر  فكارميررا

 .الحسافات الخماري  لمريزانيات الطار  أو مقرير ديوان الرحاسف  حيث وجد
الطاادات الطار  الحقيق  ررن الزيرت والغراز  ىذا الغروا سر الريزانيات الطار  واطوف  رطرس  حجم      

  IIFجطممنررا نطمرررد امرر  إحارراءات الرطيررد الرردولر لمراليرر  الطاررر  , الطفيطررر الرنررمو سررنويا سررر كررل دولررو



ومقاريره الرفام  ارن الطااردات الفطمير  لمريزانيرات الطارر  ررن الرنفط والغراز الرسرال سرر كرل دولر  ررن دول 
 . ضرورة كارل إيرادات الدول  رن النفطوالمر ال ممضرن فال, الرنطق 

 .نورد مقديرات الرطيد الدولر لمرالي  لطاادات ريزانيات دول الرنطق  رن النفط( 3)وسر الجدول 
 عائدات الميزانيات العامة من النفط

 بميون دوالر
 (3)الجدول 

 السنة/ البلد  
 

2002 2002 2002 2002 2002 2002 

 221.1 222.2 222.2 00 22.2 22.2 (لاير2.22=$)المملكة العربية 

 21.0 21.2 22.0 22.2 20.2 22 (درهم 2.22=$*) اإلمارات

 22.2 20 22.0 20.2 22 21 (دينار0.21=$)الكويت 

 20.2 22.2 22 1.1 2.2 2.2 (لاير 2.22=$)قطر 

 22.2 22 22.2 0.1 2.2 2.2 (لاير 0.20=$)عمان 

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.0 (دينار 0.20=.$)البحرين 

 222 202.2 222.0 222.0 222 12.1 المجموع 
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 .مم محويل الطر ت الرحمي  إل  دوالر رن اجل الرقارن 

 المحادير  وريزانيرات كرل إررارة وكرذلك أرفراحوممضررن إيررادات الريزانير  ا ,الرجرط  لحكورات اإلررارات ىر اإليراداتىذه  *
 .وجياز أفو ظفر ل سمثرار رأفو ظفشرك  نفط 
ذا أردنرا . رر  ررن إيررادات الرنفطالرفالغ المر مم موريردىا سطرً  إلر  الريزانيرات الطا( 3)يفين الجدول        وام

إضرراس  ااارردات الريزانيررات الطاررر  رررن : أوالا مقرردير إجرررالر الطاارردات الطاررر  رررن الررنفط سررر كررل دولرر  امينررا 
امينا خارم مكراليف إنمراج : ثانياالنفط الرسميمك رحميا وكذلك اااداميا رن الغاز الطفيطر الرفاع رحميا و

حمر  نارل إلر  . رن أرفاح إنماج النفط والغاز, النفط والغاز ونايب شركات النفط األجنفي  حيث وجدت
 .فطمقدير حجم الطاادات الطار  رن الن

ذ امرنا أن اسمي        واسرمي كيا الرحمرر ررن الرنفط يارل , رن الغاز الطفيطر كفيرر  دول الرنطق كوام
سر تطر رن إجرالر إنماج %7سر الكويت و% 70سر اإلرارات و% 74سر الررمك  الطرفي  و% 20إل  

تيررو الرنفط  ,سننرو ال فرد أن نضريف إلر  تيرر  الارادرات ,(BP2008:PP 11 -27) الرنفط سرر كرل رنيرا
 .والغاز الرسميمك رحميا حم  نال إل  تير  النفط الرنمو سر كل فمد كل اام

 
 LNGسقررط فحسرراب الفررر  فررين ااارردات مارردير الررنفط والغرراز الطفيطررر الرسررال  ىنررا وسرروف اكمفررر     

حم  (  3 الجدول)الرفين  سر  2007وفين الطاادات الفطمي  لمريزانيات الطار  سر ( 2الجدول )الرفين  سر 
 .نرى أن ىناك سرو  كفيرة سر فطا الدول يجب المحق  رن أسفافيا



 
 7007الفرق بين قيمة صادرات النفط وعائدات الميزانية  العامة في عام 

 (الدوالرات  نبباليي) 
 (4)الجدول 

 قطر  الكويت   اإلمارات المملكة العربية السعودية  

 20.2 20.2 02.20 202.2 ال المس يوالغاز الطبيعقيمة صادرات النفط 

 20.2 22.20 21.00 221.10 الميزانيات العامة من النفط والغاز الطبيعي المسال  إيرادات

(2.20) 22.20 22.2 الفرق   20.2 

%22.20  قنسبة الفر  22.20%  (0.20 )%  20.2%  

ريزانيررر  الطارررر  يقررروم إلررر  ممررروسر سييرررا حسرررافات خماريررر  لم تويركننرررا أن ن حرررظ ررررن حالررر  الكويررر          
أن را مم موريده إل  الريزاني  الطار  ررن إيررادات الرنفط سرا  , الماف  لرجمس األر   فمدتيقيا ديوان الرحاسف
ويطود ذلك الفر  رنطقيا إل  إضراس  ناريب الريزانير  الطارر  ررن تيرر  % .  8.5تير  الاادرات فحوالر 

 .إل  نايب الريزاني  الطار  رن تير  الاادرات, االسمي ك الرحمر رن النفط والغاز الطفيطر
وام  اكس الكويت فدال رن أن مكرون اااردات الريزانيرات الطارر  ررن الرنفط أكفرر ررن تيرر  ارادرات     

أن تيررر  الاررادرات ىررر ( 4)نجررد سررر كررل الفمرردان األخرررى المررر يمناوليررا الجرردول , الررنفط والغرراز الرسررال
سرر اإلررارات % 77.3فمغرت نسرفمو  وىرذا الفرر  الرذي .لريزانيرات الطارر األكفر فنسف  االير  ررن إيررادات ا

يشرير إلر  أن ىنراك رفرالغ كفيررة رطمفررة ررن اااردات  ,سرر تطرر %50.4وسر الررمك  الطرفير  % 27.4و
والمسررررب . رنيرررا لسرررفب أو ألخرررر ممسرررربفرررل . مررردخل الريزانيرررات الطارررر  لرررم LNGالرررنفط والغررراز الرسرررال 

أرررا , ااارردات الررنفط والغرراز الرسررال فشرركل خرراص تفررل دخوليررا الريزانيررات الطاررر  الرقاررود ىنررا ىررو مسرررب
 (.Seznec2008:pp.107-110) أتل أىري  رنو يس المسرب رن الريزانيات سذلك أرر ل

 
 فوائض الميزانيات العامة لدول مجمس التعاون :ثالثا

سروااا كفيررة  2003رنرذ ارام ( 3)حققت جري  ريزانيات دول رجمس المطاون الررذكورة سرر الجردول      
ويفررين . فحرروالر نارف رررا مرم موريرده إلرر  الريزانيرات الطاررر  ررن الطااردات الطاررر  لمرنفط 2007تردرت ارام 
 .تير  ىذه الفوااا السنوي ( 5)الجدول 

 
 

 فوائض الميزانيات العامة لدول مجمس التعاون
 ون دوالر سنويايمب

 (5)الجدول 
 2002 2002 2002 2002 2002 2002 السنة

(2.20) المملكة العربية   1.20 20.20 20 22.20 22 



(2.1)  اإلمارات  2.2 20.2 22.20 22.20 22.22 

 22.1 21.2 22.2 22.00 0.2 0.20 الكويت 

 0 2.2 2.2 2.2 0.1 2.20 قطر 

 2.2 2 2.0 2.2 0.2 0.2 عمان 

 0.2 0.2 2 0.2 0.2 0.0 البحرين 

 220.20 221.20 222.20 20.00 22.00 20.20 المجموع 

%22.20  نسبة الفائض   22.20%  22%  22.10%  22.20%  22.20%  

 Institute of International Finance, Country Reports, September 2008: الرادر     
 الطفررة النفطير  الثالثر  سفردأت الفروااا ممزايرد ررن ساجأميراوي حظ رن الجدول أن دول الرنطقر  ترد        
. امرر  المرروالر 2002, إلرر  2005سررر األارروام رررن %74.90إلرر  % 52إلرر  % 27.7إلرر  % 77.20

حمرر  فرردأت موسرر   2005ارمفرراع أسررطار الررنفط سررر اررام ورررا أن مأكرردت دول الرنطقرر  رررن اسررمررار امجرراه 
  .ايرادات النفط الرمزايدة فا  الطام ر وكأنيا سر سفا  ر اإلنتنوات 
سرر ارام % 52.2والر   2006ارام % 64.2إلر   لرغم رن ماااد الطااداتفا وفذلك مراج  الفااا    

 ,مجفرىرا امر  إنمراج وماردير طاتميرا اإلنماجير  2009 أارفحت الردول مشرطر فقردوم أزرر  ارامو .  2007
 .سر ذلك الطام% 64.2الفااا رنيا  الذي كان 2006إذا مراجطت ااادات النفط سييا إل  رسموى 

المرر سرراان ررا  (98: 7985المررار)الرنطقر  دول   سياسرات اإلنفرا  الطرام سرروىذا ليس تريفرًا امر      
واندرا . المزايد سر إيرادات النفط حم  مجاري, فارف النظر ان جدواىا مفمح تنوات جديدة لإلنفا  الطام

ى إيرادات النفط مسميمك دول الرنطق  سوااضيا النفطي  فسرا  فدل أن مخض  أوجرو اإلنفرا  لمجردو  ممراج 
ر  فطررد انحسررار الطفرررة النفطيرر   األسررفرثمررا كرران الحررال ر ررر  , االتمارادي  و االجمراايرر  لإلنفررا  الطررام

 (.283-287و  732-777:  7996الكوراي ) األول  والثاني  
 2007ولرزيد رن موضيح انطكاس الطفرة الثالث  ام  مراكم األاول الخارجي  لدول الرنطق  سر اام     

 (.6)نورد الجدول 
 

  
 
 

  7007جية لدول مجمس التعاون حتى صافي األصول الخار 
 ين الدوالراتيالب

 (6) الجدول رقم 
 الرجروع  اران  الفحرين  تطر  الكويت  اإلرارات  السطودي   الفمد 

 7795 25 75 85 280 850 540 الرفمغ 
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ىرررو , ويرررذكر الرطيرررد الررردولر لمراليررر  أيضرررًا فرررأن الموزيررر  الجغراسرررر ألارررول دول الرنطقررر  الخارجيررر       
سرررر آسررريا % 77.3سرررر الررردول الطرفيررر  و% 77.3سرررر أورفرررا و% 78.9سرررر الواليرررات الرمحررردة و% 56.6

 .سر رناط  أخرى %7.9و
رن  فميون دوالر 400يرا وليس آخر مناتمت األنفاء خسارة األاول الخارجي  لدول الرنطق  حوالروأخ    

ولن نطرف ر ر  األسف ر حقيق  ذلك رن راادر دول الرنطق  المر , تيرميا نميج  األزر  الرالي  الطالري 
ن حاج  إل  مقديم رن الرساولين يمارسون سييا دو  يخص تم مطمفر ىذه الفوااا رن الرال الطام شأن 

المر يجب أن , االحمياطيات الطار  حساب أو الخضوع لرسأل  اار  حول س ر  وكفاءة اسمثرارات ىذه
يكون رن ح  الرواطنين رطرس  حجريا ويطمطون ام  مقارير دواوين الرحاسف  حول س ر  أاوليا 

 رن الم اب اوكفاءة إدارميا وحرايمي
  

 خالصة وخاتمة
 

وأدت إلر  زيرادة , LNG تير  اادرات النفط والغراز الرسرالام   النفطي  الثالث  ت الطفرةانطكس        
-2002اادرات الدول الست سر رجمس المطاون إل  حوالر ث ثر  إضرطاف ونارف سرر الفمررة ررن ارام 

2007. 
 97.7ررن  كرا أدت إل  زيادة اااردات الرنفط المرر مرم موريردىا إلر  الريزانيرات الطارر  لمردول السرت       

وفذلك حققت الدول (. حوالر أرفط  أضطاف)  2007فميون دوالر اام  355ال  2002فميون دوالر اام 
إلر   2002ارام %( 77.20)فميون دوالر 70.6الست سوااا كفيره رن الريزانيات الطار  مااادت رن 

 . 2007اام %( 57.20) فميون دوالر  758.4
والمررر مررم , حجررم األاررول الخارجيرر  الراليرر  لرردول الرنطقرر  السررت ونررمو اررن ممررك الفرروااا زيررادة سررر      

وتد مرم كرل ذلرك االرمفراع الكفيرر الرسرمرر وغيرر .2007دوالر سر نياي  اام  نمريميو  7.8مقديرىا فحوالر 
دون أن مكررون ىنرراك وتفرر  رررن الحكورررات أو إدراك لرردى الرررواطنين , الرسررفو  سررر ممررك الرؤشرررات الراليرر 

وذلررك رررن أجررل المطارررل ررر  المحررديات و االسررمفادة رررن . لنفطيرر  الثالثرر  وأسررفافيا الجوىريرر فحقيقرر  الطفرررة ا
سطاثت الطفرة رثل المسونارر جالفً  رطيرا القميرل ررن االيجافيرات . الفرص الرااحف  لمطفرة النفطي  الثالث 

 .ومارك  الكثير رن السمفيات حم  فالرقارن  ر  الطفرات النفطي  السافق 
كل رنارف ان المفكير سر الشأن الطام ورنارف إلر الرضرارفات و مكروين الثرروات الشخاري  ال      

وامرر  الرسررموى الرسرررر كرران ىنرراك موجيررا إلرر  مرردوير . المررر مفررددت ففطررل األزررر  الراليرر  الطالريرر  الراىنرر 



رارىا فردال و المرر يجرب اسرمث, وكأنيا ابء وليست ثرنا السمنضاب الثرروة النفطير , ااادات النفط فسرا 
 .رن اسمي كيا و الرغاررة فراير الفااا رنيا

أمر لرردول الرنطقرر  رررا لررم يكررون ليررا سياسرر  نفطيرر  مخضرر  إنمرراج الررنفط الامفررارات المنريرر  مرروىررذا لررن ي    
ومخض  أوجو النفقات الطار  إل  اامفارات فنا تاادة اتماادي  إنماجي  مكون فديم  ل امراد ام  مادير 

  .النفط
  
 4/5/2009وحو الد

 المراجع      

 7985المرار 
 .7985الكويت , كاظر , ة الطرفي  الرنمج  لمنفطاألاول الرالي  الخارجي  ألتطار الجزير , افدالوىاب المرار 
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