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ABSTRACT 
 

 

       This study tackles the most significant improvements in Salalah 

Port and the role of that in the development of marine transport 

movement . It also deals with the spread or re- export trade ,especially 

after the establishment of free zone in salalah and the attraction of 

commercial and industrial foreign investment which led to the raise of 

macro commercial activity level in the port , and the attraction of  

regional and international marine ships .That made of salalah Port a 

significant axis of economic activity after oil. The Port is also 

considered as one of effective economic bases of foreign trade in Oman 

as commercial development increased with globalization and technical 

advance that encourage different companies in the port to provide 

modern equipments and efficient electronic exchange systems, 

especially in containers stations to equip with international marine 

transport fleet.       
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 المساعد المدرس                                                     المدرس                        
 أحمد صدام عبدالصاحب           يحيى حمود حسن                                                    

  ات الخليج العربي  مركز درس                                        مركز درسات الخليج العربي       

 

 ...ممخص ال
تبين ىذه الدراسة أىم التطورات في ميناء صالللة ودورىالا فالي نمالو  رلالة النبالر الب الر  وروا        

تجالار  ااالالاد  التصالالدير ا سالاليما بءالالد إنقالالاء المنطبالالة ال الالر  فالالي صالالللة وجالالذ  ااسالالت مارات الصالالنااية 
لللالالي فالالي المينالالاء واسالالتبطا  سالال ن المل الالة والتجاريالالة وا الالر ذلالالف فالالي رفالالن مسالالتوج النقالالاط التجالالار  ا

الدوليالالة واايليميالالة ا ممالالا جءالالر ذلالالف مالالن مينالالاء صالالللة م الالورات ميمالالات للنقالالاط اايتصالالاد  بءالالد الالالن ط 
 وا دج الرلائز اايتصادية المؤ ر  في التجار  الخارجية في ُامان 

مالن تبالدم تبنالي نظرات لت سن النمو التجار  بقلر االام نتيجالة ا الوار الءولمالة ومالا يصالا بيا 
ُيلزم قرلات التقغير في ميناء صللة الى ايتناء مءدات المناولة ونظم التبادر االلتروني ال دي الة 
وبخاصةت في م طات ال اويات للوصور الى سراة ااداء المطلوبة من ِيبالر اسالاطير النبالر الب الر  

 الءالمية  .

 
 
 
 
 
 
 
 

في نمو  ةــاللــورات ميناء صــتطدور 

 وتجارة اعادة الصادرات في عمان 
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 المساعد المدرس                                  درس                          الم                 

 يحيى حمود حسن                                                  أحمد صدام عبدالصاحب             
  الخليج العربي  مركز درسات                                        مركز درسات الخليج العربي        

 

   : مقدمةال
يءد ميناء صللة من اىم الموانىء في ُامان ا و اني اىم ميناء في المنطبالة الخليجيالة بءالد 

وادخالار ااسالالالي   8998بءالد المالالار انقالاء م طالة ال اويالات الءالميالالة فيالو االام  خاصالةمالوانىء دبالي 
ال ر  في الميناء والموين الجغرافالي  التبنية ال دي ة في امليات الق ن والت ريغ ا ومن وجود المنطبة

ليالذه التطالورات فالي مالن المتويالن ان يلالون ىنالاف تالم ير مباقالر المميز ير  مسارات المل الة الدوليالة ف
جالالذ   رلالالة النبالالر الب الالر  الءالميالالة وزيالالاد   جالالم البدالالائن المءالالاد تصالالديرىا وذلالالف لوجالالود تسالالييلت 

االلترونيالالة  والالالنظمءالالات والمخالالازن والسالالا ات النبالالر الب الالر  المتطالالور  فالالي المينالالاء والتالالي تقالالمر الراف
مالن المستخدمة في ادار  المءاملت ا فداللت االن ال الرال ااسالت مارية الوااالد  فالي المنطبالة ال الر  ا و 

 ىذه الءوامر مجتمءة في م 
 زياد  مستوج ال رلة التجارية الب رية في ميناء صللة . 

يقالالجن الالالى جالالذ  طالالوير مينالالاء صالالللة ان ت)يسالالتند الب الالى الالالى فردالالية م ادىالالا  فرضــية البحــث:
الساللن  تجالار  مسالتوج مالن  الم زيالاد و  المينالاء والمنطبالة ال الر  فيالوفالي  التجارية والصالناايةااست مارات 

وبمالالالا يالالالؤد  الالالالى تبليالالالر نسالالالبة مسالالالاىمة الصالالالادرات الن طيالالالة مالالالن اجمالالالالي الصالالالادرات المءالالالاد تصالالالديرىا 
  .  ( الُءمانية

ـــة البحـــث الءمالالالر الالالالى تطالالالوير مينالالالاء صالالالللة وجالالالذ   رلالالالة  اىميالالالة الب الالالى مالالالن ان تنبالالالن :أهمي
ااست مارات الصنااية والتجارية في المنطبة ال ر  سيساىم في امليالة تنويالن مصالادر الالدخر وتبليالر 
نسبة مساىمة الصادرات الن طية من اجمالي الصادرات الُءمانية مما يبين ذلالف اىميالة مينالاء صالللة 

 .تبلير اااتماد الى البطاع الن طي في دام التوجيات اايتصادية الرامية الى 

تطــورات ميناء صــاللــة في نمو دور 

 ادرات في عمان ـة الصوتجارة اعاد
 



 د الصاحب يحيى حمود حسن ـ احمد صدام عب                            
 

 2008( لسنة 2-1( العدد)36مجمة الخميج العربي مجمد )   

 

118 

 
تءزيالالز ال رلالالة التجاريالالة  ييالالدا الب الالى الالالى بيالالان دور تطالالورات مينالالاء صالالللة فالالي هــدا البحــث:

     : ااتيةا إذ سيتم تناور الم اور وجذ  صنااات التجمين في المنطبة ال ر  
 

 اواًل: أهم التطورات في ميناء صاللة 
 تطوير الييالر ااساسية . -8
 م طة ال اويات . انقاء -2

 اسناد ادار  وتقغير الميناء الى البطاع الخاال.  -3

  إنقاء المنطبة ال ر  في ميناء صللة .  -4

 . في تخفيض تكاليا النقل البحري وأثرهاطاقة ميناء صاللة  فيثانيًا: العوامل المؤثرة     
  . هاثالثًا: الحركة التجارية في ميناء صاللة ودور المنطقة الحرة في تنشيط  
 .والمقترحات  رابعًا: االستنتاجات  

 االستنتاجات .-أ
   المقترحات .-ب

 اواًل: اهم التطورات في ميناء صاللة :
:  تتم ر الييالر ااساسية باارص ة والمءدات والمخازن والسا ات  تطوير الهياكل االساسية -8

 ة ومءداتيا وانقاء م طة التابءة ليا ا وفي ميناء صللة يءد مقروع تطوير وت ديى اارص
بمواص ات االمية لمناولة ال اويات من المقارين ذات ااىمية اايتصادية وتقلر نبلة نواية في 
النبر الب ر  لُءمان ا ومن وجود الموين الجغرافي المميز ليذا الميناء  يى يبن الى مبربة من 

الءملية ا ويمتي ذلف نتيجة انقاء صبح مييئات استببار الس ن فمالمسارات الب رية الءالمية ا 
( مترات لمناولة البدائن الءامة ا وانقاء م طة لتزويد الس ن بالويود 888ارص ة جديد  بطور )

( الا متر مربن 558وااغذية ا ورفن مسا ة التخزين الخاصة بالبدائن الءامة والسائبة الى ن و )
ا مما يسااد ذلف في تسيير املية ( 8) ( مترات 8288فدلت ان زياد  طور ىذه اارص ة الى )

مناولة البدائن وت اد  مقللت التلدس التي يد ت صر في  الة ادم توافر ىذه المتطلبات ا 
( 86الميناء با دى مءدات المناولة ا و لر  الميناء ليصر امق المياه في اارص ة الى ) وزود

 .  (2)( مليون دوار838مترات إذ بلغت لل ة اللر  )

ن لتطوير ارص ة البدائن الءامة ا رات لبيرات لموالبة التوسن في السوق الم لي وبخاصةت ا
 اذ صدرفي مجار انتا  مصانن ااسمنت والمطا ن في م افظة ظ ار التي يبن فييا الميناء 
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الجزء اااظم من فائض ىذه المنتجات ان طريق ميناء صللة ا فدلت ان ذلف ان انقاء 
از الطبيءي في منطبة صللة من المتوين ان يءمر الى جذ  صنااات جديد  خطوط انابي  للغ

ا وما لذلف من ا ر ايجابي في رفن مستوج ال رلة التجارية مستببلت في الميناء  (3)الى المنطبة
الذ  سيستخدم لنبر منتجات ىذه الصنااات ا وىذا يءني ان توسين الميناء سيتلئم من خطة 

مدينة صللة ا وبما يقير الى الدور اايتصاد  الميم للميناء في ا داى التطوير القاملة في 
التنمية اايليميةا ذللم ان الطل  الى النبر الب ر  ىو طل  مقتق من الطل  الى التجار ا ولذا 
من البدييي البور ان انقاء صنااات جديد  ت تا  الى نبر متطور ا إذ تبرز ىنا الءلية بين 

ان السوق من دون النبر يببى سويات م لية وتتجاىر اللمية المطلوبة  المات سوق ا النبر وتوسين ال
خار  منطبة اانتا  ا وىذه الءلية تقير الى ان ااسواق تنمو بسب  الت سينات في ميناء صللة 

 تبرز ااىمية اايتصادية للتطوير . اذ 
في  ما اذا لان ىناف نمو  والى ىذا ااساس سيؤد  تطوير الميناء الى توسين السوق في

اانتا  الم لي او في تجار  اااد  الصادرات والمقارين ااخرج ا فءلى سبير الم ار ستسااد 
تسييلت النبر التي يبدميا ميناء صللة الى زياد  ارض المنتجات الجديد  المرتبطة بمقروع 

ىذه  في الميناء ا إذ ستءمر الغاز في م افظة ظ ار او من السلن المنتجة في داخر المنطبة ال ر 
التلل ة الللية للسلن المنتجة او المءاد تصديرىا ا ومن  من  مالتسييلت الى تبلير تلاليا النبر و 

ا إذ ان أ   وتطويرىا ىنا يتطل  الت سن في امليات اانتا  وتوسيءو توفير وتطوير وسائر النبر
من اانتاجية من دون ان يخصال  ايتصاد في الءالم ا يملن ان يتطور الى مستوج اار  

است مارات لبير  في يطاع النبر الب ر  ا سيما الدور الوايءة الى السوا ر الب رية ا وبما ان 
النبر الب ر  يءد اير لل ة نسبة الى وسائر النبر ااخرج ا لذلف فمن تطوير ميناء صللة واسناد 

دينة صللة التي يبن فييا الميناء والمنطبة ادارتو الى البطاع الخاال سيجءر من ُامان وبخاصةت م
ال ر  ال ر جاذبية للمست مرين ااجان  لألست مار في مجار الموانىء والمناطق ال ر   إذ يتبين 
اا ر اايجابي لذلف في إ داى التنمية اايليمية نتيجة لوجود تسييلت الق ن الب ر  وما لذلف 

يناء فدلت ان زياد  فرال الءمر والمساىمة في تنوين من دور في ت بيق زياد  في ايرادات الم
 مصادر الدخر بقلر اام  .

ن استببار الس ن السيا ية والى ا ر ىذا التطور ارصي  مومن التطورات ااخرجا فبد ىي
تم ايامة خط مل ي بين ُامان وايران لنبر السياح بين البلدين فدلت ان دور الخليج ااخرج ا اذ 

مما ي بق ذلف وفورات في تلاليا النبر  (4)ط بنبر المسافرين والبدائن التجارية ييتم ىذا الخ
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الب ر  نظرات لبصر المسافة وتوافر لافة المستلزمات الخاصة بالميناء وغيرىا من الخدمات ااخرج 
     . 

 
 انشاء محطة الحاويات :   -3 

بءد   8998تم تقغيليا فءليات اام و  8997بدأ تن يذ م طة ال اويات في ميناء صللة اام       
( مترات وتءميق 8236استلمار انقاء اربءة ارص ة خاصة لمناولة ال اويات بطور اجمالي يدره )

( رافءة رصيا جديد  ذات مواص ات يياسية ا 82( متراتا وتم ادافة )86 وض الميناء الى )
التوسءات الى زياد  الطاية ا إذ املت ىذه (5)فدلت ان المءدات والخدمات ااخرج المساند 

(  اوية 8888ااستيءابية وتمىير الميناء استببار س ن الجير السابن التي تزيد  مولتيا ان )
ونظرات لبر      ا(6)( مليون دوار امريلي488يياسية ا ويد بلغ اجمالي ااست مار في ىذه الم طة )

ر موانىء المنطبة تلل ة   لس ن ال اويات ميناء صللة من المسار الرئيس للمل ة فمنو يءد من اي
 (7)(  اوية نمطية انتيجة لل اء  ااجيز  والرافءات إذ تقير المصادر4888التي تزيد  مولتيا ان )

(  اوية يياسية في السااة للر رافءة ا مما 48الى ان مءدر سراة مناولة ال اويات يصر الى )
ذه الم طات ا وذلف لوجود الءوامر المقجءة لبدوم يؤقر ذلف املانية رفن مستوج اانتاجية في ى

إذ انيا تبلر  للنايليين الب ريين األنقطةىذه الس ن ا إذ تءد السراة في مناولة ال اويات من اىم 
 من  ممن مد  ارساء الس ن في الميناء ومن  م انخ اض تلاليا التقغير فييا وزياد  رب يتيا و 

تجارية من خلر جذ  س ن ال اويات للتءامر من الميناء سي بق ذلف زياد  في  جم ال رلة ال
 بقلر دائم . 

      اسناد ادارة وتشغيل الميناء الى القطاع الخاص: -3 

تدير قرلة صللة لخدمات الموانئ تقغير الميناء من خلر ات ايية امتياز تم التويين 
%( ا لما تقارف 28رىا )ا ويقارف البطاع الءام في ىذه القرلة بنسبة يد 8996الييا اام 

 .  ( 8)%(38( بنسبة يدرىا )A.P.Mollerالقرلة المل ية الدنمارلية المءروفة بمسم )
ان الدااي ااور والرئيس لخصخصة الموانئ لما ىو مءروا ىو رفن مستوج الل اء  وتخ يض  

بية بقلر اام تم ر تلاليا النبر الب ر  ا إذ يؤلد الخبراء ان تلاليا النبر الب ر  في الدور الءر 
من اسءار الصادرات مما يقلر ذلف ا د اسبا  فبدان المنتجات الءربية يدرتيا الى  (9)%(48)

المنافسة في ااسواق الءالمية ا ومن ىنا ان خصخصة الءمليات في ميناء صللة يملن ان تبلر 
ود من وراء تقير مءظم التجار  الءالمية الى ت بيق اليدا المنق اذمن ىذه التلاليا ا 

خصخصة الموانئ ا فبد يامت لر من الصين وسنغافور  واستراليا باااد  تنظيم موانئيا من خلر 
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خصخصتيا وايجاد المنافسة بين القرلات الءاملة في مجار الموانئ والنبر الب ر  ا ونتيجة لذلف 
اتخذت ال لومة اام  اصبح ميناء سنغافور  البر موانىء الءالم في مجار مناولة ال اويات ا بءد ان

يرارات بت وير ميناء سنغافور  الى قرلة تدار الى اسس تجارية ا لما انتيجت الملسيف  8997
%(ا وفي قيلي ارت ن مءدر 38ااسلو  ن سو فانخ دت تلاليا الخدمات الب رية بن و )

 ( 88)%(56%(ا وانخ دت تلاليا التقغير في خدمات موانئيا الى )58ال اويات المناولة بن و )
 . 

(  ور نتائج الخصخصة في  Drewryووفبات لدراسة اجرتيا الولالة ااستقارية البريطانية )     
ا والتي ا بتت ان تلل ة امليات الميناء وامليات التجمين والتوزين الى  2888ميناء صللة اام 

في الموانئ الخليجية الموانئ ااخرج وبالءلس ا تزار ااير لل ة بالنسبة الى تلاليا الءمليات 
ا إذ يقير ذلف الى النتائج اايجابية التي  ببيا اسناد اادار   (88)ااخرج التي تؤد  الغرض ن سو

والتقغير الى البطاع الخاال ا وبما يبين مستوج اانتاجية المرت ن للخدمات في ميناء صللة ومن 
البادمة من خلر تبلير مد  ببائيا  م السراة في انجاز الءمليات وتخ يض تلاليا تقغير الس ن 

فتح خطوط مل ية جديد  وتءزيز ااىمية اايتصادية للميناء من الى في الميناء مما يسااد ذلف 
خلر زياد  تداور ال اويات وخ ض ادد ال اويات ال ارغة من البدائن اامر الذ  تسءى النايلت 

 وجذ  س ن ال اويات الى الميناء .    الى ت بيبو من اجر خ ض ييمة تلاليا الق ن الب ر  
 :  الحرة في ميناء صاللة ةانشاء المنطق-4

يرجن انقاء المنطبة ال ر  بااصر الى مبوم رئيس ا ر بقلر مباقر في تطوير ميناء صللة      
ا اا وىو م طة ال اويات المتطور  فدلت ان اسناد ادار  الميناء الى البطاع الخاال بنسبة 

ادت الى بروز جدوج تمسيس منطبة  لر ىذه الءوامروافر التجييزات والمءدات لافة . %( وت88)
تجارية  ر  في ميناء صللة ا إذ تتجلى ااىمية اايتصادية في ذلف من خلر جذ  است مارات 
اجنبية في مجار نقاطات التخزين والتجمين والتغليا ا ومن  م اااد  تصديرىا الى دور المنطبة 

 الدور ااخرج التي تستغر الخطوط المل ية المتءاملة من ميناء صللة.  فدلت ان
ويتولى مسؤولية تطوير وتقغير وادار  ىذه المنطبة قرلة ُامانيةا وتقارف ال لومة بنسبة     

%( من رأس مار القرلة ا وتتميز ىذه المنطبة بمنح  وافز است مارية والتي من اىميا 48يدرىا )
بية والجمرلية الى ااستيرادات والصادراتا و رية التملف ااجنبي بنسبة ااا اءات الدري

 .  (82)( اامات 48%(ا ومنح ابود ايجار طويلة اامد تصر الى )888)
ان انقاء ىذه المنطبة سيؤد  الى زياد  ال رلة التجارية في ميناء صللة ا ومن المملن ان      

لو بوص و ادا  ربط بين النبر الب ر  والنبر الجو  يمتد ىذا اا ر الى ت ءير دور مطار صل
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للبدائن التي ت تا  الى النبر السرين م ر البدائن سريءة التلا والبدائن الخطر  فدلت ان 
دور الم ور الرئيس  تمديةتنمية ال رلة السيا ية الجوية والب رية وتملين ميناء صللو من 

لتيا في موانىء المنطبة ا ا سيما في دوء ما تتمتن بو للنايلت السيا ية الءالمية التي تسير ر 
مدينة صللة مءالم تاريخية وطبيءية ا وىذا ما يتطل   خدمات مل ية مختل ة م ر اارقاد 
المل ي ومرالز تصليح وصيانة الس ن ا إذ ينءلس ا ر ىذه الخدمات في جذ   رلة الس نا 

است مارات البطاع الخاال في م ر ىذه المقارين  والو  الى ذلف سي بق توافرىا مجاات اوسن
ومن  م سيلون لميناء صللة ا ر متنامي في بلور  النمو اايتصاد  م ليات والترابط التجار  من 

 ااسواق الءالمية .  
طاقة ميناء صاللة واثرها في تخفيض تكاليا النقل  فيالعوامل المؤثرة  -ثانيًا:

 البحري.
ة للموانىء بقلر اام الى اوامر اساسية أىميا يدر  الموانئ الى تءتمد الطاية ال ءلي

استببار الس ن المتطور  واللبير  م ر س ن ال اويات ويتم ر ذلف بطور اارص ة واااماق المناسبة 
 ليا ومءدات مناولة البدائن باختلا انواايا . 

سيميا الى اوامر وفدلت ان ذلف ىناف اوامر ادافية تسااد في رفن الل اء  يملن تب
داخلية واخرج خارجية ا تتم ر ااولى في اايد  الءاملة المنظمة من ِيبر قرلات البطاع الخاال 
المتخصصة في اادار  والتقغير ا فدلت ان السراة في انجاز المءاملت ب در تبنيات 

لتي تجر  في ال اسو  المتخصصةا لما لذلف من ا ر في تبلير ادد الخطوات ااجرائية لألامار ا
الميناء ا وبما يسااد في ت بيق السراة في الدور  المستندية للبدائن ا اما الءوامر الخارجية ا 
فيي  لبات الوصر بين ميناء صللو والمرالز اانتاجية في المنطبة ال ر  فدلت ان المرالز 

 اانتاجية ااخرج الوايءة في م افظة ظ ار . 
تين ميمتين لرفن مستوج النقاط التجار  تتم ر ااولى في ومما تبدم يتبين ان ىناف ل 

مجمواة الءوامر الداخلية والخارجية بوص يما من الءوامر المسااد  في املية نبر وتوزين البدائن 
بدون اوائق ا والل ة ااخرج تتم ر في انقاء المنطبة ال ر  في ميناء صللة ومستوج ااست مارات 

ست مارات في ميناء صللة الس ن التجارية في التءامر من الميناء بقلر فييا ا إذ ستقجن ىذه اا
خطوط مل ية منتظمة ومن  م رفن الطايات اانتاجية ال ءلية في الميناء ا واليو فمن ىذه 
التسييلت ستقجن المست مرين في المنطبة ال ر  للست مار في النقاطات الصنااية والتجارية 

لافة  ا ومن ذلف يتبين ان المنطبة ال ر  في ميناء صللة ستؤد  الى  نبروذلف لتوافر تسييلت ال
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الى الدور ااخرج فدلت ان  وتوزيءيا رفن ل اء  الميناء بوص يا يااد  اااد  تجمين البدائن
 دور المنطبة . 

ااد ومن ىنا يملن البور ان توافر تسييلت الميناء لافة والخدمات الموجود  بلر اقلاليا ستس    
في التبلير من تلاليا انتا  القرلات في المنطبة ال ر  وت  يز قرلات انتاجية اخرج في 
ااست مار وزياد  اانتا  ومن  م توسين السوق ا مما يساىم ذلف بااخير في ت بيق وفورات ال جم 

نطبة اللبير في ميناء صللو انخ اض تلاليا انتا  الو د  الوا د  من السلن المنتجة في الم
ال ر  ا إذ تتبين اىمية تلاليا النبر مبابر اىمية تلاليا اانتا  في دوار التلاليا الللية للسلن 
المنتجة . وبذلف تءد خدمات ميناء صللة وتسييلت ااست مار في المنطبة ال ر  من ات او ااانات 

 من  متلاليا ا و مبدمة الى القرلات المست مر  في ىذه المنطبة  ايامة صنااات متنايصة ال
لتجار  والصنااة في ميناء لسيسااد ىذا اامر في جذ  خطوط النبر الب ر  الءالمية خدمة 

  .صللو والمنطبة ال ر  ا مما سينس   بااخير الى نجاح الدور الم ور  لميناء صللو
الب ر   والى ىذا ااساس ستؤد  الل اء  الءالية لميناء صللة الى تخ يض تلاليا النبر     

نظرات لءدم تمخر الس ن البادمة ا إذ يءد الويت المستغرق من اىم اناصر التلل ة ا ومن  م ا 
تت مر ادار  الميناء غرامات التمخير التي يملن ان تؤ ر بااخير في البدائن المنبولة ا ومن  م 

واق الخارجية ا وفيما اذا ستؤ ر ىذه الل اء  ايجابات في المويا التنافسي للصادرات الُءمانية في ااس
تمتءت ىذه الصادرات بتلاليا انتاجية منخ دة وبجود  مببولة االميات فمن ذلف سيؤد  الى فتح 
اسواق جديد  في الخار  ليذه الصادرات الم لية منيا او المنتجة في المنطبة ال ر  بقلر مباقر 

ال ر  في ميناء صللة وت  يزىا  وامتداد ا ر ذلف الى القرلات الصنااية المست مر  في المنطبة
 الى زياد  اإلنتا  . 

  : الحركة التجارية في ميناء صاللة ودور المنطقة الحرة في تنشيطها :ثالثاً  
 اتءتمد ُامان الى النبر الب ر  بقلر لبير في نبر تجارتيا الخارجية استيرادات وتصديرات 

ون النبر الب ر  يءد ااير لل ةت نسبةت الى وذلف لويوايا الى المسارات المل ية الب رية ا ولل
 %( من  جم ىذه التجار  . 95وسائط النبر ااخرج ا إذ ينبر ما نسبتو )

لبد اخَذ  جم النبر الب ر  في ُامان يتطور بصور  ملموسة ا إذ تزايدت لميات البدائن 
ووصر اجمالي البدائن الءامة   8998الءامة وال اويات ِابر ميناء صللة ابتداءت من اام  

(  الا طن من البدائن وتقتمر 958ان طريق الميناء الى ) 2882المستورد  والمصدر  لءام 
( مليون 2لغذائية واانقائية والبتروليماويات ا اما ال اويات المناولة فبد وصلت الى )الى المواد ا

 - اوية يياسية للءام ن سو . ويودح الجدور اآلتي مستوج ال رلة التجارية في ميناء صللة :



 د الصاحب يحيى حمود حسن ـ احمد صدام عب                            
 

 2008( لسنة 2-1( العدد)36مجمة الخميج العربي مجمد )   

 

124 

 
 ( 1جدول رقم ) 

 مانفي ميناء صاللة في ع   حركة الحاويات المناولة والبضائع العامة والسفن الداخمة

 انترنت : غرفة تجار  وصنااة ُامان ا اا صاءات ا من موين قبلة ا -1المصدر: 
 -http://www.chamberoman.com/yearbook/doing-occi-transport-trans4-asp 

 ميناء صللة ا اا صاءات ا من موين قبلة اانترنت :    -2        
-http://www.salalahport.com  

 التطورات اايتصادية     اللجنة اايتصادية وااجتمااية لغربي آسيا )ااسلوا( ا مسح –اامم المت د  -3        
 .  887ا ال 2882ا ااسلوا ا نيويورف ا  2888- 2888وااجتمااية في منطبة ااسلوا ا           

 فاطمة المنذر  ا قرلة صللة لخدمات الموانئ تدير ا دى ميناء لل اويات في الءالم ا مجلة    -4       
 .  52ا ال 2888آيار ا  المرلز  الُءمانية ا الءدد ال اني ا           

يبين الجدور االه ان ااداد ال اويات المناولة في ميناء صللو في  الة تزايد مل وظ 
ا ويملن ارجاع سب  ذلف الى ااست مارات في م طة ال اويات التي تم  8998ابتداءت من اام 

الى تزايد ااداد س ن  استلماليا في الءام المذلور مسبباتا إذ تقير اااداد المناولة من ال اويات
ا وبما يدر  2882-8998%( للسنوات 8ال اويات البادمة الى الميناء وبمءدر نمو مرل  مبدار  )

تت بق الجدوج اايتصادية  اذالى ان الميناء مسايرات للتطورات ال اصلة في النبر الب ر ا
فيو فدلت ان ت بيق للست مارات من خلر ت ءير دور الميناء التجار  وزياد   رلة البدائن 

ايرادات مالية ميمة للميناء تتم ر برسوم اارساء واجور المناولة والخدمات المسااد  ااخرج م ر 
تزويد الس ن بالويود وااغذية وغير ذلف ا ولذلف ال ار للبدائن الءامة إذ يل ظ تزايدىا المطرد 

ة يمارس دورات تجاريات متءدد ا مما يقير ذلف الى ان ميناء صلل 2882-8998خلر السنوات 
 ااغراض لجمين انواع البدائن والس ن البادمة .

ان املية ااستيراد والتصدير لم تءد لالسابق بوص يا  رلة لتبادر السلن النيائية بين 
الدور ا إذ ان نسبة لبير  من التجار  في الويت ال ادر تقمر الى مواد ويطن نصا مصنءة 

نااية لغرض اااد  تصديرىا الى السوق الءالمي او بيءيا في السوق تستخدم في المنقآت الص
الم لي ا الو  الى ذلف يل ظ ان التصنين لم يءد مرتبطات بالموين بوص ة مطل  اساس لءملية 

 عدد السفن الداخمة البضائع العامة )طن( قياسية( الا حاوية عدد الحاويات ) السنة

 الالالالال 544888 87 8998
 الالالالال 582588 649 8999
2888 932 622788 369 
2888 8473 837788 384 
2882 2888 958888 392 
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التصنين ا بر انو مرتبط بسيولة ول اء  خدمات النبر والبنية ااساسية المرتبطة بيا ا والى ىذا 
ل ر  في ميناء صللو سيلون ليا دور ىام في استبطا  صنااات انتا  ااساس ان المنطبة ا

سلن يملن ان ت ر او تنافس السلن النيائية المستورد  فيما اذا تمتءت ىذه السلن بجود  مببولة 
واسءار تنافسية ا وفي ىذا ااطار ُيذلر ىنا  الدور الميم لموانىء دبي في انجاح المنطبة ال ر  

مة فييا م ر صنااة المنتجات الجلدية والمنتجات الليميائية وصنااة ااجيز  والصنااات البائ
 االلترونية . 

ومن المل ظ ان تطوير ميناء صللة والمنطبة ال ر  ا يبتصر الى توفير خدمات نبر 
او خزن وتجمين ف س  ا وانما يتءدج ا ر ذلف الى ان وجود المنطبة ال ر  في ميناء صللو 

ايامة صنااات تجميءية اإذ تخ ض ىذه الصنااات من تلاليا النبر التي يت مليا سيسااد الى 
المستوردون سواء الانوا من البطاع الخاال او الءام نتيجة استيراد بءض المنتجات من دور بءيد  
جغرافيات إذ يملن استيرادىا من المنطبة ال ر  بتلل ة اير ومن  م انخ اض السءر النيائي لتلف 

ت بالنسبة للمستيلف . ومن اىم الصنااات التجميءية البائمة في المنطبة ال ر  في ميناء المنتجا
 :  (83)صللة ما يمتي

:  يؤد  ايامة ىذه الصنااات الى استيراد تبنية المصنن من  تجميع اجهزة الحاسبات االلية -8
راد البطن الجاىز  من دور الدور المتبدمة في ىذا المجار م ر الوايات المت د  اامريلية ا واستي

قرق آسيا التي تتميز بوفر  اايد  الءاملة الرخيصة والتلنولوجيا المتبدمة نسبيات في ااامار 
االلترونية والذ  يملن مءو استيراد تلف البطن والتبنية باسءار منخ دة نسبيات فدلت ان املانية 

طق ال ر  في الموانئ البريبة منيا جغرافيا استيراد مواد التغليا الخاصة بيذه الصنااات من المنا
م ر المنطبة ال ر  في ميناء جبر الي ا ومن  م املانية اااد  تصدير المنتج النيائي الى دور 

 الءالم المختل ة وبمسءار تنافسية بالمبارنة من السلن الم يلة ليا في بلد المنقم . 
الى ت ءير  رلة التبادر التجار  للصنااات  ومما مر ذلره ساببات يتبين ان ميناء صللة امر    

البائمة في المنطبة ال ر  وزيادتيا بين سلطنة ُامان والدور ااخرجا نتيجة استيراد ااات والبطن 
المنتجة الداخلة في الصنااات التجميءية بتلاليا اير ومن وجود التسييلت المبدمة من ِيبر 

صللة في ال رلة التجارية ا وفدلت ان ذلف ان ااست اد  الميناء يتدح الدور اايتصاد  لميناء 
التي ي صر الييا الميناء واايتصاد الُءماني بقلر اام من ايامة الصنااات التجميءية ا تن صر 
الى ايرادات اااد  التصدير ليذه الصنااات فبط ا بر يملن ان ت وق ذلف لتقمر ال وائد التي 

طبة ال ر  في ميناء صللة م ر المناطق الصنااية الم ليةا لما تجنييا المناطق الم يطة بالمن
تدخلو ىذه الصنااات من خبرات وتبنيات جديد  للصنااات الم لية ا وا تماات ااست اد  م لت 
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من ابود قرائية لبءض ااجزاء او البطن البسيطة التي يد ت تاجيا بءض الصنااات التجميءية 
ي ذلف ان ىناف ترابطات تبنية وتجارية من المملن ان تت بق ب در في المنطبة ال ر  ا مما يءن

 وجود ىذه الصنااات وىو من ايجابيات ميناء صللة والمنطبة ال ر  فيو .  
وىي من اىم الصنااات الخ ي ة والدييبة في ُامان ا إذ يتم  صناعات تجميع المجوهرات: -2 

دن ال مينة من اسواق جنو  وقرق افريبيا ا جل  المواد الخام لبطن اا جار اللريمة والمءا
 واستيراد آات الصنن من الدور ااوروبية او ااسيوية ا والتبنية من دور الءالم المختل ة . 

ومن ىنا يتدح ان تطوير ميناء صللة ومن وجود المنطبة ال ر  فيو يد امر الى تطوير 
بين الميناء والمناطق الم يطة بو ا مما صنااات تجميءية ميمة ا وترابط ال رلة التجارية فيما 

يءني ذلف وبلر ودوح ان تطورات ميناء صللة بمجمليا ستءمر الى تطوير  رلة اااد  
التصدير فيما بين ُامان والدور ااخرج ا ويودح الجدور ااتي تطور  رلة اااد  الصادرات 

                       . 2882-8998خلر المد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2جدول رقم ) 
   2002-1991تطور حركة الصادرات الع مانية خالل المدة                     

 )نسبة مئوية(                                                                               

 
 السنة 

  

 االجمالي الصادرات الع مانية  
 اعادة تصدير غير نفطية نفطية 
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 غرفة تجار  وصنااة ُامان ا اا صاءات ا من موين قبلة اانترنت : المصدر:  
 -http://www.chamberoman.com/research/1999-9.doc 

 
ا إذ  2882-8998( الى تطور  رلة الصادرات الُءمانية للمد  2يقير الجدور ريم )

اجمالي الصادرات ا إا انو يل ظ ان  تقلر الصادرات الن طية النسبة االبر في مساىمتيا من
. فبءد ان لانت  2882-8997ىذه النسبة يد اخذت باانخ اض بقلر مل وظ خلر السنوات 

ا انخ دت الى  8997%( من اجمالي الصادرات لءام 8445نسبة الصادرات الن طية تبلغ )
سلن غير الن طية والتي ا وذلف يءود الى زياد  النقاط التجار  الخارجي لل 2882%( لءام 7643)

%( اام 445ا بءدما لانت ) 2882%( من  رلة اجمالي الصادرات لءام 645ارت ءت الى )
8997  . 

ومن خلر مل ظة تطور نس  السلن المءاد تصديرىا تتبين ااىمية اايتصادية للمنطبة 
يسمنا الجدور الى ال ر  في ميناء صللو والتي ىي في ااصر استيرادات مءده ليذا الغرض ا فلو 

مدتين امد  ما يبر انقاء المنطبة ال ر  في ميناء صللة والمد  التي ااببت انقاء المنطبة ال ر  
 8996-8998ا يل ظ ان نسبة الصادرات الن طية خلر المد   8998في ميناء صللة اام 

ر  اااد  %( وتجا344بلغت الصادرات غير الن طية ) في  ين%( لمتوسط سنو ا 8946بلغت )
 %( لمتوسط سنو  خلر المد  ن سيا . 649التصدير بلغت )

 
8998 98 847 843 888 
8992 9846 247 547 888 
8993 8843 447 7 888 
8994 8942 442 646 888 
8995 9846 248 546 888 
8996 87 443 847 888 
8997 8445 445 88 888 
8998 79 642 8448 888 
8999 7643 7 8647 888 
2888 7844 746 84 888 
2888 8848 548 8448 888 
2882 7643 645 8742 888 
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ان نس  الصادرات  2882-8997لما يتبين من المد  ال انية في الجدور أ  المد  
%( 7948الن طية من اجمالي الصادرات الُءمانية يد اخذت باانخ اض واصب ت تقلر ما نسبتو )

%( ا وتجار  اااد  545ات غير الن طية فقللت نسبة )لمتوسط سنو  للمد  المذلور  ا اما الصادر 
 %( لمتوسط سنو  للمد  ن سيا . 8446التصدير فبد قللت نسبة )

 ن ىما : ان ميمتاوبما ان البسم اااظم من ىذه التجار  ينبر ب رات تتدح ىنا مسملت
يناء للصنااات دور ميناء صللو في تطوير المنطبة ال ر  من خلر الخدمات التي يبدميا الم -8

الى تطور تجار  اااد   2882-8997الموجود  في ىذه المنطبة والمءد  للتصدير ا إذ تقير المد  
ا إذ يملن ارجاع السب  الرئيس ليذا  8996-8998التصدير بقلر لبير اند المبارنة من المد  

لة ابتداءت من والتطورات التي  صلت في ميناء صل 8998التطور الى انقاء المنطبة ال ر  اام 
اصبح ىناف نقاط تجار  متبادر فيما بين المنطبة ال ر  وميناء صللة ا مما يدر اذ  8996اام 

ذلف الى تزايد التسييلت المبدمة من ِيبر الميناء للقرلات الءاملة في مجار النبر الب ر  ولذلف 
انزيت دورات لبيرات في تبلير الصنااات البائمة في المنطبة ال ر  ا وبما يقير الى ان لتجار  التر 

ااىمية النسبية للصادرات الن طية من إجمالي الصادرات الُءمانية ا إذ يتبين دور ميناء صللة 
والمنطبة ال ر  في اىميتيما اايتصادية الرامية الى تبلير اااتماد الى يطاع الن ط في مساىمتو 

جميءية وزياد  مستوج تجار  إااد  التصدير في الناتج الم لي ااجمالي من خلر إيامة صنااات ت
والنقاطات التجارية المرتبطة بيا في الميناء والمنطبة ال ر  م ر خدمات المصارا وامليات 

 التممين وال نادق وغيرىا  .   
وتتجلى المسملة ال انية  ور اىمية المنطبة ال ر  في ميناء صللة من خلر دورىا في  -2

يتم استيرادىا لألستيلف الم لي ويءجز  جم السوق ان استيءابيا إذ ُيءاد تصريا المنتجات التي 
 تصديرىا .

ومن اىم السلن المءاد تصديرىا من المنطبة ال ر  ىي السيارات وااات ا إذ ت تر المرتبة 
ا  8999دوار لءام مليون  (479486بلغت ييمتيا )اذ ااولى في يائمة السلن المءاد تصديرىا 

اذ ولة اامارات الءربية المت د  يائمة اىم القرلاء التجاريين الذين تصدر ليم السلطنة وتتصدر د
%( من اجمالي السلن المصدر  4843بلغت نسبة الصادرات الُءمانية الى اامارات ما نسبتو )

 تستورد ن و   اذ والمءاد تصديرىا ا  م تمتي ايران بالمرتبة ال انية 
ات غير الن طية الُءمانية والمءاد تصديرىا للءام ن سو ا وفي المرتبة %(  من اجمالي الصادر 945)

ال ال ة تمتي ىونج لونج ومءظم التجار  المصدر  الييا ىي من تجار  اااد  التصدير وت تر نسبة 
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%( من اجمالي صادرات السلطنة غير الن طية ا ويتوزع بايي النسبة الى لر من الوايات 548)
 .  (84)واليند والسءودية وتانزانيا وبريطانيا الى الترتي المت د  اامريلية 

ومن خلر مل ظة النس  المذلور  آن اتا يتبين ان ىناف دورات لميناء صللة والمنطبة ال ر  في 
ت ءير التبادر التجار  اايليمي والءالمي إذ يزداد مستوج التجار  البينية ا سيما من دولة اامارات 

ىناف ان تا ات البر من الءالم الخارجي في جان  ايامة المقارين الصنااية وفي الويت ن سو 
والتجارية في داخر المنطبة ال ر  والتي يملن ان تلون بديلت جيدات من  يى انخ اض مستوج 
تلاليا اانتا  للسلن المنتجة بالنسبة لن س السلن في بلد المنقم ا ومن  م يملن ااتبار المقارين 

ىذه المنطبة مقارين ذات ىدا تنمو  يؤد  بااخير الى جذ  ااست مارات ااجنبية المبامة في 
المباقر  ونبر التلنولوجيا فدلت ان املانية ييام است مارات مقترلة بين المست مرين ااجان  
والمست مرين الم ليين مما يساىم ذلف في املية التنمية اايتصادية لمواجية الت ديات التي 

 روا اان تاح التجار  الى الءالم الخارجي .        ت رديا ظ
 رابعًا: االستنتاجات والمقترحات :

 : توصر البا ى الى ااستنتاجات ااتيو :  االستنتاجات-أ
إن انقالالاء م طالالة ال اويالالات وداميالالا بالتبنيالالات المتطالالور  فدالاللت االالن التمالالار التجييالالزات ااساسالالية -8

النبالالالر الب الالالر  المتطالالالور  مم لالالالة بسالالال ن ال اويالالالات ذات  لألرصالالال ة ااخالالالرج َامالالالَر الالالالى جالالالذ  خطالالالوط
 ال موات اللبير  مما سااد ذلف الى تنقيط ال رلة التجارية في الميناء . 

سالالاىمت تسالالييلت النبالالر المتطالالور فالالي مينالالاء صالالللة مالالن وجالالود المنطبالالة ال الالر  الالالى تطالالور تجالالار  -2
جءة لبالدوم المسالت مرين ا إذ لانالت اااد   التصدير نتيجالة لجالذ  ااسالت مارات ب ءالر التقالريءات المقال

ىناف املية من التلامر بين النبر الب ر  والصنااات التجميءية البائمة في المنطبة ال ر  ومالن  الم 
 التجارية المءد  للتصدير .  -قجءت ىذه الءوامر مجتمءة الى زياد  ااست مارات الصنااية

 
اىالداا التلامالر الب الر  اايليمالي لالون من المملن ان تؤد  تطالورات مينالاء صالللة الالى ت بيالق  -3

مينالالاء صالالللة وب دالالر المنطبالالة ال الالر  الموجالالود  فيالالو اصالالبح مرلالالزات لتجميالالن البدالالائن وتوزيءيالالا وااالالاد  
 التصدير الى بلدان المنطبة ا فدلت ان بدائن المسافنة والترانزيت . 

 
مالات فالي مجالار تنميالة ان جذ  خطوط المل ة الءالمية سيساىم في جءر ميناء صللة م الورات ىا -4

امليالالة الصالالادرات والالالواردات مالالن خالاللر تنقالاليط التجالالار  البينيالالة وت بيالالق دخالالر ادالالافي يالالنءلس ايجابالالات 
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الالى تنميالالة الل يالالر مالن النقالالاطات ذات الءليالالة م الالر تنقاليط النبالالر البالالر  بالين ُامالالان والالالدور المجالالاور  
 الى جان  توفير فرال جديد  للءمر نتيجة لذلف .  

  
لسالالتنتاجات ا ان تطالالورات مينالالاء صالالللة قالالجءت الالالى جالالذ  ااسالالت مارات التجاريالالة وختامالالات ل      

والصالالالنااية فالالالي المينالالالاء والمنطبالالالة ال الالالر  ا ويالالالد ادت الالالالى زيالالالاد  نسالالال  السالالاللن الُمءالالالاد تصالالالديرىا ممالالالا 
سالالاىمت فالالي ال الالد مالالن نسالالبة مسالالاىمة الصالالادرات الن طيالالة فالالي اجمالالالي الصالالادرات الُءمانيالالة ا وىالالذا مالالا 

 ة الب ى الت ليلية التي تبناىا البا ى في مطلن دراستو.       ُي بت مصداق فردي
  

 : المقترحات -ب
 انفي سبير تطوير المنطبة ال ر  وت ءير الدور التجالار  لمينالاء صالللة بقاللر البالر يبتالرح البا  ال   

 ما يمتي : 
 تبالالديم ال الالوافز التقالالجيءية فالالي مجالالار ااسالالت مار الصالالنااي فالالي المنطبالالة ال الالر  ا م الالر اا الالاء -8

المسالالالت مرين مالالالن رسالالالوم ااسالالالتيراد للمالالالواد الخالالالام وااجيالالالز  ا واا الالالاءات اخالالالرج م الالالر الرسالالالوم الالالالى 
التالالراخيال التجاريالالة بيالالدا زيالالاد  ااسالالت مار ومالالن  الالم زيالالاد  السالاللن المءالالاد تصالالديرىا االالن طريالالق 

 الميناء . 
ااقالالراا الالالدييق الالالى اامالالار البطالالاع الخالالاال فالالي مجالالار قالال ن وت ريالالغ البدالالائن فالالي مينالالاء  -2

وص و من النقاطات الميمة والرئيسة داخر الميناء بيالدا التملالد مالن ل الاء  الءمالر فالي صللة ب
 ارص ة الميناء وبخاصةت في م طات ال اويات . 

  

مالالالنح قالالالرلات القالالال ن والت ريالالالغ الءاملالالالة فالالالي المينالالالاء  الالالوافز تقالالالجيءية بيالالالدا رفالالالن ل الالالاء  ىالالالذه -3
د اايجالالار مالالن تخ الاليض القالالرلات بقالاللر البالالر ويملالالن ان يلالالون ذلالالف مالالن خالاللر تمديالالد مالالد  ابالال

المبلغ المبالدر ليالذا الءبالد بقاللر مناسال  للقالرلة التالي ت بالق افدالر مسالتوج مالن الخالدمات خاللر 
مد  مءينة ا ويتم ذلف ان طريق مبارنة نقاطيا بالقرلات المما لة ليا في التخصال ا إذ من 

ج مالن المملن ان يءمر ىذا ااسلو  الى دفالن القالرلات الءاملالة فالي الوصالور الالى االالى مسالتو 
 ااداء لل صور الى ىذا اامتياز .  

 :الهوامش والمصادر
 ا من موين قبلة اانترنت :  الموانىء في سلطنة ُامان-8

-http://www.alnadabi-net/print.php-option=article&AID=45    

 المصدر ن سو ا بدون ريم ص  ة .  -2
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3- G.Jonathan and Bernard Lubetkin ,   Port Technology International , 

P.171 . from internet web:  

-http://www.porttechnology.org .  

 ص ي ة الوطن الُءمانية ا جديد ميناء صللة ا من موين قبلة اانترنت : -4
-http://www.alwatan.com/graphics/2001/june/20.6/heads/It9.htm 

ىء تدير ا دى ميناء لل اويات في الءالالم ا مجلالة فاطمة المنذر  اقرلة صللة لخدمات الموان -5
 .  52اال2888المرلز  الُءمانية ا الءدد ال اني اآيار ا 

اامالالالالالم المت الالالالالد  االلجنالالالالالة اايتصالالالالالادية وااجتماايالالالالالة لغربالالالالالي آسالالالالاليا )ااسالالالالاللوا( امسالالالالالح التطالالالالالورات  -6
 .   98الا 2882اااسلوا ا نيويورفا 2888-2888اايتصادية وااجتمااية في منطبة ااسلواا

 .  53فاطمة المنذر  ا مصدر سابق اال-7
 انظر في ذلف :  -8
 م مد الءجمي ا  تمية خصخصة ادار  النبر الب ر  ا من موين قبلة اانترنت : -

-http://www.arabiyat.com/forums/archive/topic/28415-1-html. 

 المصدر ن سو ا بدون ريم ص  ة . -9
 ديد ميناء صللة ا مصدر سابق ا بدون ريم ص  ة. ص ي ة الوطن الُءمانية ا ج-88
 المصدر ن سو ا بدون ريم ص  ة .  -88
غرفة تجار  وصنااة ُامان ا ميناء صللة وال رال الوااالد  ا نالدو  دائالر  الب الوى اايتصالادية  -82

 ا من موين قبلة اانترنت :  82ا ال 8999/قباط/85امسبط ا في 
 -http://www.chamberoman.com/research/1999-2.doc.  

 المصدر ن سو ا بدون ريم ص  ة.  -83
 غرفة تجار  وصنااة ُامان ا التبرير السنو  للغرفة ا من موين قبلة اانترنت:  -84

 - http://www.chamberoman.com/yearbook/1999-4-doc. 

   


