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االتجاهات الحالية والمستقبلية في إنتاجية الحاويات بالمملكة العربية
السعودية
يعد القطاع البحري ركيزة أساسية لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية ،وقد منحته الحكومة السعودية األولوية ألهميته اإلستراتيجية
هدفا لجعل المملكة العربية
( .)Arab News 2021; Saudi Press Agency 2022وضعت الرؤية السعودية ً )Vision2030( 2030
مركزا لوجست ًيا عالم ًيا .ولهذا استثمرت المملكة بكثافة في موانئها البحرية لتحديث بنيتها التحتية وزيادة سعتها .على
السعودية
ً
سبيل المثال ،توجد العديد من المشاريع قيد التنفيذ اآلن لتعزيز قطاع النقل البحري ،وبلغت تكلفتها قرابة  6مليارات ريال سعودي
( 1.6مليار دوالر أمريكي) .باإلضافة إلى ذلك ،تم تخصيص  30مليار ريال سعودي ( 8مليارات دوالر أمريكي) للهيئة العامة للموانئ
كاستثمار إستراتيجي لتجهيز وتحديث جميع الموانئ ( .)Transport and logistics value proposition 2021ومن المتوقع أن تؤدي هذه
االستثمارات اإلضافية إلى زيادة معالجة اإلنتاجية المستقبلية في الموانئ البحرية بالمملكة العربية السعودية مقارنة بتوقعات األعمال
كالمعتاد بنا ًء على استمرار االتجاهات السابقة الموضحة في الشكل .1
الشكل  .1إجمالي إنتاجية الحاويات في المملكة العربية السعودية ،االتجاهات الحالية والمستقبلية.
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المصدر )United Nations Conference on Trade and Development (2021 :وتقدير المؤلف.2021 ،
ملحوظة = M TEU :مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم
 1أكدت منظمة التجارة العالمية ( )WTOتأثير كوفيد 19-على تجارة البضائع العالمية على المدى القصير .وباألخص ،انخفض حجم التجارة بنسبة  ٪ 5.3في عام
ونموا بطيئًا في عام  .2022وألنه من غير المتوقع أن يكون تأثير
 .2020وبالنسبة لعام  ،2021تتوقع منظمة التجارة العالمية زيادة بنسبة  ٪ 8في حجم التجارة،
ً
معقوال.
كوفيد 19-على القطاع البحري بعيد المدى ،فإن استمرار اتجاه النمو السابق للصادرات البحرية من المملكة على المدى البعيد يبدو
ً

بناء على الشكل 1
ً
•في عام  2020عالجت الموانئ السعودية  9.39مليون ( )mوحدة مكافئة لعشرين قدم ( )TEUمن إنتاج الحاويات.
•باستخدام نموذج االتجاه الزمني مع نهج الكشف عن االنحرافات والكسور ،وجدنا أن إنتاجية الحاوية ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب
يبلغ  ،٪ 5.57ومجال ثقة بنسبة  ٪ 95من  ٪ 4.74إلى ُ ،٪ 6.41يشار إليها بسيناريوهات النمو المتوسط والمنخفض والمرتفع.
•إذا استمرت اتجاهات النمو السابقة ،يمكن أن تزيد إنتاجية الحاويات بمقدار  6.76مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم بحلول عام 2030
في ظل سيناريو النمو المتوسط مقارنة بمستواه في عام  .2020وفي ظل سيناريوهات النمو المنخفض والمرتفع ،يمكن أن تزيد
بمقدار  5.53مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم و  8.09مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم على التوالي.
•من المتوقع أن تزيد االستثمارات في القطاع البحري السعودي كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية  2030من إنتاجية الحاويات
بما يصل إلى  41مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم بحلول عام  .2030وهذا يعني زيادة إضافية قدرها  24.85مليون وحدة مكافئة
لعشرين قدم في ظل سيناريو النمو المتوسط ،مقارنة بسيناريو العمل كالمعتاد.
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