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 ةيبرعلا تارامإلا يف يرحب نحش طوطخ لتكت ءاشنإل تقولا ناح
 ةدحتملا

 2021 وينوي 21 | "لاتيباك عاعش" يف ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا مسق سيئر ،ماع ريدم يشوج تيجأ :ملقب

 يذلا قوبسملا ريغ بلطلا لظ يف ،لقنلا عاطق ىلع اندامتعا ةدش ىدم 19-ديفوك ةحئاج ترهظأ
 .تامزألا نمز يف ةيتسجوللا تامدخلا ىلع هاندهش

 طاشنل ةعفترملا ةيباعيتسالا ةردقلا نإف ،يبد ةعانصو ةراجت ةفرغ نع ةرداص ةثيدح ةساردل ًاقفو
 نامض يف ًايسيئر ًالماع ناك ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ئفارم اهب عتمتت يتلا عئاضبلل يرحبلا نحشلا
 ًاصوصخو يوجلا لقنلا لئاسو تدهش تقو يف ،ةيملاعلا قاوسألا ىلإ ةيويحلا تادادمإلا لوصو
 تفقوأ نأ دعب ةددشم دويق ،عئاضبلا نحشل ًايئزج اهمادختسا متي يتلاو باكرلل ةصصخملا تارئاطلا
 .سوريفلا راشتنا ءاوتحال ةيلودلا اهتالحر ملاعلا لود فلتخم

 يف يسيئر رود بعل يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف ةيتسجوللا تامدخلا عاطق رارمتسا عمو
 نم ريثكلا ىلع اًضيأ يوتحي يويحلا عاطقلا اذه نإف ،ءابولا ةحفاكمل ةيملاعلا دوهجلا يف ةمهاسملا
 .اهفاشكتسا بجي يتلا صرفلا

 ةيبرعلا تارامإلا زاتمت امنيبو ،ةيملاعلا ةراجتلا ةكرح نم ٪90 نم برقي ام يرحبلا نحشلا عاطق ىلوتي 
 ءانيملا ربتعيو ،ةيملاعلا يبد ئناوم لثم يملاعلا ىوتسملا تاذ ةمخضلا ةيتحتلا ةينبلاب ةدحتملا
 داجيإل ةصرف كانهف ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف نحشلا ةداعإل ربكألا زكرملا يلع لبجل ةرحلا ةقطنملاو
 .نحشلا لاجم يف ةيلضافت تازيمو ةيملاع تافصاوم تاذ دئار لتكت

 نأل اًرظن .طفنلا راعسأل يلزانتلا هاجتالل سكاعم يليغشتلا هطاشن نوكب يرحبلا نحشلا عاطق زاتمي
 ًاضافخنا لاحلا ةعيبطب سكعني طفنلا راعسأ ضافخنا نإف ،ليغشتلا ةفلكت يف مهم رصنع دوقولا
 ءادألا يف ريخألا عافترالا لالخ حوضوب هانسمل هاجتا وهو - ةيحبرلا يف ةدايزو ةيليغشتلا تاقفنلا يف
 ةيرحبلا ةمظنملل يرحبلا دوقولا ريياعم رييغت دعب .نحشلا تاكرش فلتخمل يليغشتلاو يلاملا

 تيربكلا ضفخنم دوقولا تيز ةفلك تضفخنا ، )IMO 2020(ماعلا اذه نم ركبم تقو يف )IMO( ةيلودلا

)VLSFO( ةعبرألا رهشألا يف يرتم نط / رالود 300 ىلإ يرتم نط / رالود 800 غلب يذلا ىصقألا دحلا نم 

 .نفسلا ليغشت فيراصم يف ضافخنا مجرتو يرحبلا نحشلا عاطق ىلع سكعنا امم ، ةيضاملا

 يف لجؤملا ميلستلا راعسأ نوكت ثيح -  Contangoـلاب فرعت ةلاح يف طفنلا راعسأ نوكت امدنع

 لبق نم طفنلا تالقان ىلع بلطلا دادزي ،يروفلا ميلستلا راعسأ نم ىلعأ )ةلجآلا( ةيلبقتسملا دوقعلا
 زجحل ةلجآلا دوقعلا عيبو ةيروفلا قوسلا يف صيخرلا طفنلا ءارشل علسلا راجتو طفنلل ةدروتسملا لودلا
 عافترا ًارخؤم اندهش لعفلابو ،نفسلا ريجأت راعسأ عافترا ىلإ لاحلا ةعيبطب يدؤي رمألا اذه .بساكملا

 مويلا يف يكريمأ رالود فلأ 300 ىلإ )VLCC(  ماخلا طفنلا نحشل ةصصخملا ةمخضلا تالقانلا ريجأت راعسأ

 50 ةبارق دنع نآلا ترقتسا راعسألا نأ نيح يفو .نآلا نم ةنس لبق مويلا يف يكريمأ رالود فلأ 15 لباقم
 .يضاملا ماعلا تالدعم طسوتم نم ىلعأ لازت ال اهنأ الإ ،يكريمأ رالود فلأ

 ديحوت نكل ،ةحجانلا ةريغصلا نحشلا تاكرش نم ديدعلل ًارقم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا لكشتو اذه
 ةيملاعلا نحشلا تاكرش ةسفانم ىلع رداق دحومو ديدج نحش لتكت ىلإ لوحتلل تاكرشلا هذه دوهج
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 عفر ىلإ ًةفاضإ ،اهوطخت نأ تاكرشلا هذه ىلع بجي يتلا ةيلبقتسملاو ةيقطنملا ةوطخلا لكشي
 ةمزألا تايعادت نم دحلل ةلوذبملا دوهجلا يف يتارامإلا يرحبلا نحشلا عاطق ةمهاسم ىوتسم
 مجحلا تاروفو نم ديفتسي نأ ،ةيملاعلا ةطراخلا ىلع ديدجلا بعاللا اذهل نكمي كلذبو .ةيداصتقالا
 .يملاعلا ءابولا اذه نع تجتن يتلا ةمئادلا ةديدجلا ةراجتلا طامنأو

 نم ةدافتسالا اًضيأ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف نحشلا تاكرش نيب جمدلا تايلمعل نكمي ،كلذك
 طفنلا يفاصمل ةديدجلا عيراشملا لظ يف ةصاخ ،تايواميكورتبلا عاطقل ةيميلقإلا قوسلا ومن تاناكمإ
 نواعتلا سلجم لود تاداصتقا ىعست امنيبو .طسوألا قرشلا ءاحنأ نم ديدعلا يف اهذيفنت يراجلا
 دهشتس ،تايواميكورتبلا عاطق اهب عتمتي يتلا ةميقلا ةلسلس نم ىوصقلا ةدافتسالا ىلإ يجيلخلا
 ةيعانصلا تاعمجملل ًارقم نوكت نأ هاجتاب ماخلا طفنلا ريدصت طاشن جراخ اًيجذومن ًالوحت ةقطنملا
 لود ةفاك ىعست يتلا يداصتقالا عونتلا ططخ مدخي امب ةيواميكورتبلا داوملا جاتنا يف ةصصختملا
 نأ لوحتلا اذه نأش نمو .لبقملا دقعلا رادم ىلع لمع صرف نم ديزملا قلخو اهقيبطت ىلإ ةقطنملا
 بلطلا ومن ةيبلت ىلع ةرداق يرحبلا نحشلا عاطق يف ةيميلقإو ةيلحم ةوق ءانبل ةيفاضإ ةصرف لكشي
 .يميلقإلا

 نكمي ،فاطملا ةياهن يف .يداصتقالا راهدزالاو ومنلل يسيئرلا كرحملا ةيملاعلا ةراجتلا تلكش ،ًايخيرات
 تارامإلا ةلودل يلبقتسملا ومنلل ةمادتسم ةدعاق ليكشت يف دحوم يملاع نحش لتكت ءانب دعاسي نأ
 ةراجتلا ةكرح ليهستو زيزعت يف ةمهاسملا ىلإ ًالوصو ،يدنهلا طيحملا ةقطنم ربع ةدحتملا ةيبرعلا
 .ةمداقلا دوقعلا لالخ ةيملاعلا

 ةيلوؤسملا ءالخإ

 ىلع لوصحلا ىجري .رامثتسالل ةيحصن يأ هجوت الو ،بتاكلا يأر نع طقف ربعت لاقملا اذه يف ةدراولا ءارآلا نإ
 يلام رارق يأ ذاختا لبق ةلقتسم ةيرامثتسا ةروشم


