إصدار خاص -

الـــعــيــد
الوطني
البرواني:

حركة تجارية نشطة تشهدها المواني
العمانية وتترجمها األرقام اإلحصائية

الغيثي:
الجمارك تعتبر إحدى أهم مقومات االقتصاد
الوطني وخط الدفاع األول للوطن

المحرزي:
ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أسرع المواني
والمناطق الحرة نموًا على مستوى العالم

بوابات
التجارة الدولية

نوفمبر 2022

مقدمة

Enhancing Knowledge

السماء ودرجاتها

السماء ودرجاتها
البحار والمحيطات

البحار والمحيطات
الطرق البرية

الطرق البرية

تمثـــل الموانـــي أهمية قصوى للـــدول واقتصادها ،فهي
المحـــرك األول للصـــادرات والـــواردات ،وتنويـــع مصـــادر

طالع على العالقات االقتصاد
ي
ة
ب
س
ل
ك لال
طنة
ع
ط ريق
م
ان
السماء ودرجاتها

البحار والمحيطات

الدخـــل الوطنية ،ورفـــع العوائد االقتصاديـــة .حيث أصبحت

وعالميـــا معتمدة على تطويـــر الدول
إقليميـــا
المنافســـة
ً
ً

الطرق البرية

وتشـــغيليا ،واالهتمـــام بالبنـــى التحتيـــة
تقنيـــا
لموانيهـــا،
ً
ً

وأدوات االقتصاد الرقمي ،واستخدام الذكاء االصطناعي.
وجـــاء تخصيـــص هـــذا العـــدد مـــن المعرفـــة للحديـــث عـــن
الموانـــي البحريـــة فـــي ســـلطنة عمـــان بهـــدف تســـليط
الضـــوء علـــى أدائهـــا وحجم التبـــادل التجاري غيـــر النفطي
معتمـــدا على البيانـــات والمعلومـــات اإلحصائية المتوفرة

امسح الرمز
وتــصـــفـــــح
العدد PDF

لـــدى المركز الوطنـــي لإلحصاء والمعلومـــات خالل الفترة
()2021 - 2015م ،و أهـــم التقاريـــر الدوليـــة الصـــادرة

عـــن البنـــك الدولـــي وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة

واإلقليميـــة في رصد التغيرات فـــي أداء المواني البحرية
manafeth.ncsi.gov.om

عالميـــا وإقليميا.

 | 4المحتويات

إصدار خاص 5 | 2022

ميناء صحار..
الموقع المثالي
في قلب العالم

25

22
كم مربع

رصـيــفـــا

الصفحة

ميناء الدقم..
وجهة
المستثمر

ميناء
خصب

ميناء
شناص
ميناء
السويق

25

ميناء
السلطان
قابوس

م العمق

30

ميناء
صحار

03

المنطقة

الحرة بصحار

21
رصـيــفـا

الصفحة

كم

ميناء
صور

18
م العمق

الصفحة

62

ميناء السلطان قابوس..
بوابة
ُ
عمان السياحية
ميناء الدقم

2

18
م العمق

42

كم مربع

أرصـفـة

ميناء صاللة..
بوابة
المحيط الهندي

10.7

188

المنطقة
الحرة بصاللة

تنويه :ال ُيعتمد على الخرائط
المستخدمة في هذا االصدار من
ناحية الحدود السياسية واإلدارية.

ميناء صاللة

13

26
كم

رصـيـفا

الصفحة

2

13
م العمق

78

ميناء السويق..
ممر بين األسواق
المحلية والدولية

03

36
ألف م

2

05
م العمق

أرصـفـة

الصفحة

86

ميناء شناص..
منشط لحركة
التجارة المحلية

03

488
ألف م

أرصـفـة

الصفحة

2

05
م العمق

94

ميناء خصب..
شريان
تجاري وسياحي

03

156
ألف م

2

10
م العمق

أرصـفـة

الصفحة

102

ميناء صور..
أصالة الحاضر
وعراقة الماضي

04
ثـابـتــة

11
كم مربع

أرصـفـة

الصفحة

03
عــائـــمة

110

حوارات
د.خليفة بن عبدهللا بن
حمد البرواني:

العميد سعيد بن
خميس الغيثي :

المهندس عمر بن
محمود المحرزي :

حركة تجارية نشطة تشهدها
المواني العمانية وتترجمها
األرقام اإلحصائية 08

الجمارك تعتبر إحدى أهم
مقومات االقتصاد الوطني وخط
الدفاع األول للوطن 14

ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد
أسرع المواني والمناطق الحرة
نموً ا على مستوى العالم 18

»

»

»

المهندس محمد بن
عوفيت المعشني:

ريجي
فيرمولين :

د .أحمد بن محمد بن
عبيد العبري:

ميناء صاللة أكبر ميناء
مصدر لمادة الجبس الخام
في العالم 38

ميناء الدقم مركز لوجستي
إقليمي يطل مباشرة على
المياه الدولية 50

تعمل مواني أسياد بشكل
تكاملي مع الجهات الحكومية
والقطاع الخاص 70

»

»

»

 | 6المؤشرات الدولية

إصدار خاص 7 | 2022

ف
ي

سر
ع
ة
مناولة

سفن

وي
ات

عالميا

عالميا

لحا
ا

•حـــازت ســـلطنة ُعمـــان المرتبة األولـــى عالميا في
ســـرعة مناولـــة ســـفن الحاويـــات ،بمتوســـط بقاء
ســـفن الحاويـــات  12.5ســـاعة ،متضمنـــة عمليـــات
الدخول والخروج والشـــحن والتفريغ ،وفقا للتقرير
الســـنوي للنقـــل البحـــري لعـــام  2020الصـــادر
عـــن مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة
«األونكتـــاد» ،وهـــذا تأكيـــد علـــى كفـــاءة موانـــي
ســـلطنة عمـــان وقدرتهـــا التنافســـية التجاريـــة.

كث

أل

لم تعـــد المواني مكانا لشـــحن البضائع وتفريغها
فحســـب ،بل أصبحـــت حلقة في سلســـلة التوريد
الدوليـــة ،ومكانـــا تجتمـــع فيـــه منظومـــة مكونـــة
مـــن عدة أطـــراف كالجمـــارك والضرائـــب ووكاالت
او شـــركات تخليـــص المعامالت ومختبـــرات الصحة
والنقـــل .حيـــث يؤثـــر أداء الموانـــي علـــى القدرة
التنافســـية للدولـــة .وفي هـــذا اإلطار:

•تقدمت ســـلطنة ُعمـــان  6مراكز فـــي تقرير األداء
اللوجســـتي لعـــام  2018والـــذي يصـــدر كل عامين
عـــن مجموعة البنك الدولـــي ،إذ جاءت في المرتبة
 43عالميا بين  160دولة .حيث يقيس هذا التقرير
األداء اللوجســـتي للـــدول مـــن خـــال ســـتة عناصر
رئيســـية ،وهي :مجـــال الجمـــارك ،وإدارة التخليص
فـــي النقـــاط الحدودية ،وجـــودة البنية األساســـية
لقطـــاع النقـــل والتجـــارة ،باإلضافـــة إلـــى ســـهولة
القيام بشـــحنات مســـعرة بالكامل ،وكفاءة وجودة
الخدمات اللوجســـتية والقدرة على تتبع الشـــحنات
إلـــى جانب مـــدى وصـــول الشـــحنات إلـــى وجهتها
ضمن الوقـــت المحدد.

2 1
ر
مواني الحاويات

اء
كف

ة

أداء المواني
العمانية
في المؤشرات
الدولية:

ُ
سلطنة عمان

ميناء صاللة

•حصـــل مينـــاء صاللـــة علـــى المرتبـــة  43ضمـــن
قائمـــة لويـــدز 2021م ألفضل مائة مينـــاء حاويات
فـــي العالـــم والمرتبـــة الثالثـــة ضمـــن أفضـــل
مـــوان في الشـــرق األوســـط  .كما حصل
خمســـة
ٍ
مينـــاء صاللـــة علـــى المرتبـــة الثانية فـــي الكفاءة
التشـــغيلية في مؤشـــر أداء مواني الحاويات في
عـــام 2021م الصـــادر مـــن البنـــك الدولـــي.

تنويه :ال ُيعتمد على الخرائط المستخدمة في هذا اإلصدار من ناحية الحدود السياسية واإلدارية.
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المؤشرات اإلحصائية تقول الكثير عن الحركة التجارية غير النفطية في المواني
العمانية المترامية األطراف وللوقوف حول ما تقوله هذه المؤشرات أجرت
المعرفة الحوار التالي مع سعادة الدكتور  /خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.
ســـعادتك بدايـــة لـــو نســـلط الضـــوء
علـــى الحركـــة التجاريـــة غيـــر النفطية
فـــي الموانـــي العمانيـــة؟
إن المـــــوقع الجــــغــــــــرافي المـتميــــز
لســـلطنة عمان ومـــا حباها اللـــه تعالى
بـــه مـــن مقومـــات طبيعيـــة وإطاللتهـــا
علـــى بحـــار مفتوحـــة وإشـــرافها علـــى
أهم الممـــرات الدولية ،مكّ ن موانــــــيها
مـــن ســــــــــهولة الوصـــول إلـــى مختلف
األسواق العالمية السيما وأن المواني
البحريـــة تُ عـــد المحـــرك األساســـي
للتجـــارة الخارجيـــة فـــي ســـلطنة عمـــان
حيـــث تشـــكل الصـــادرات الســـلعية غير
النفطيـــة عبـــر الموانـــي البحريـــة نحـــو
 66فـــي المائـــة فـــي المتوســـط مـــن
إجمالـــي قيمـــة الصادرات الســـلعية غير
النفطية خالل الفترة ()2021 - 2015م
ونحـــو  74في المائـــة من إجمالي حجم
الصـــادرات الســـلعية غيـــر النفطيـــة.
كمـــا تمثـــل واردات الموانـــي مـــا
يقـــارب مـــن 57فـــي المائـــة فـــي
المتوســـط من إجمالـــي قيمة واردات
ســـلطنة عمـــان ،وتشـــكل مـــن حيـــث
حجم الواردات الســـلعية غيـــر النفطية
للفتـــرة ذاتهـــا فـــي المتوســـط مـــا
نســـبته  70.5فـــي المائـــة.

غير النفطيـــة عبر الموانـــي البحرية نحو
12فـــي المائـــة خـــال الفتـــرة (- 2015
)2021م  ،حيـــث بلـــغ أعلـــى معدل نمو
لـــه فـــي عـــام 2021م بنحـــو  96فـــي
المائـــة ،يليـــه عـــام 2017م بنحـــو 48.5
فـــي المائـــة  ،امـــا فـــي عـــام  2018م
فارتفـــع بنحـــو  19.2فـــي المائـــة.
كمـــا ارتفـــع إجمالـــي قيمة الصـــادرات
مليار طن
العمانيـــة بنحـــو  12فـــي المائـــة فـــي
االرتفاع في إجمالي
المتوســـط خـــال تلـــك الفتـــرة.
حجم الصادرات العمانية
واســـتمر حجـــم الصادرات فـــي النمو
في عام 2021م مقارنة
خـــال تلـــك الفترة مســـجلة أعلى حجم
بعام 2015م.
للصـــادرات العمانيـــة في عـــام 2021م
والبالـــغ حجمهـــا  50مليـــار طـــن مقارنة
بــــ 10مليـــارات طن في عـــام 2015م.

ســـعادتك ..مـــاذا توضـــح مؤشـــرات
الصـــادرات العمانيـــة غيـــر النفطيـــــة
التـــي يتـــم تصديرهـــا مـــن المواني
البحريـــة المـــــحلية؟
توضـــح المؤشـــرات أن مينـــاء صحـــار
يتصـــدر موانـــي ســـلطنة عمـــان فـــي
إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات العمانيـــة
وذلـــك في المتوســـط  77في المائة
و 16في المائة بالمتوســـط عبر ميناء
صاللة ،و 7في المائة في المتوســـط
وبلـــغ متوســــــط النـــــــمو الســـــــنوي عبـــر ميناء صـــور خـــال الفتـــرة (2015
إلجمالـــي قيمـــة الصـــادرات الســـلعية )2021 -م وتبيـــن األرقـــام أن مينـــاء

40

مليار

ريال عماني

إجمالي قيمة إعادة
التصدير في عام
2021م
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صحـــار يصـــدر نحـــو  54فـــي المائة من
إجمالـــي حجـــم الصـــادرات الســـلعية
العمانيـــة ،ويصـــدر مينـــاء صاللـــة 32
فـــي المائـــة ،في حيـــن أن مـــا مقداره
 6فـــي المائـــة فـــي المتوســـط تـــم
تصديـــره مـــن مينائـــي صـــور و خصـــب
خـــال تلـــك الفترة.
وعلـــى مســـتوى إجمالـــي قيمـــة
الصـــادرات العمانيـــة فتمثـــل جمهوريـــة
الهنـــد مـــا نســـبته  13فـــي المائـــة في
المتوســـط ،تليهـــا المملكـــة العربيـــة
الســـعودية بنحـــو  12.6فـــي المائة في
المتوســـط .أما جمهورية الصين فتمثل
نحو 10فـــي المائة ،والواليـــات المتحدة
األمريكيـــة بنحـــو  9فـــي المائـــة ،ودولـــة
قطر بنحو  7في المائة في المتوســـط
خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م.
وتســـتحوذ مجموعة منتجات الصناعة
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الكيماويـــة و الصناعـــات المرتبطـــة بهـــا
نحـــو  31فـــي المائـــة فـــي المتوســـط
مـــن إجمالي قيمة الصـــادرات العمانية،
تليهـــا مجموعـــة المعـــادن العاديـــة
ومصنوعاتهـــا بنحـــو  22فـــي المائـــة،
وتمثـــل صـــادرات مجموعـــة المنتجـــات
المعدنيـــة نحـــو  21فـــي المائـــة .حيـــث
تشـــكل هـــذه المجموعـــات أكثـــر مـــن
 70فـــي المائـــة فـــي المتوســـط مـــن
إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات العمانيـــة
خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م.
ســـعادتك ،لـــو نتحـــدث عـــن إعـــادة
التصديـــر غير النفطي فـــي المواني
العمانية وأبرز المجموعات الســـلعية،
ومـــاذا تقـــول األرقام؟
البـــد مـــن اإلشـــارة هنـــا أن الفتـــرة
()2021 - 2015م اتســـمت بانخفـــاض

5.5

مليار طن

االرتفاع في إجمالي

حجم الواردات في عام
2021م مقارنة بعام
2015م.

إجمالـــي قيمـــة إعـــادة التصديـــر عبـــر
الموانـــي البحرية منخفضـــة من 1,707
مليـــار ريـــال عمانـــي في عـــام 2015م
إلـــى  585مليـــون ريـــال عمانـــي فـــي
عـــام 2021م.
وانخفضت كذلك مســـاهمة إجمالي
قيمـــة إعـــادة التصديـــر عبـــر الموانـــي
البحريـــة مـــن إجمالـــي قيمة الصـــادرات
الســـلعية غيـــر النفطيـــة مـــن  31فـــي
المائـــة في عـــام 2015م إلـــى  8في
المائـــة في عـــام 2021م .وتم تصدير
فـــي المتوســـط  62فـــي المائـــة مـــن
إجمالـــي قيمـــة إعـــادة التصديـــر عبـــر
مينـــاء صحـــار ،و 19فـــي المائـــة عبـــر
مينـــاء خصـــب و  8في المائـــة عبر ميناء
صاللـــة ،و 7في المائة في المتوســـط
عبـــر مينـــاء الســـلطان قابـــوس خـــال
الفتـــرة المذكـــورة.

وتوضـــح األرقـــام أن دولـــة قطـــر
تســـتحوذ علـــى  18فـــي المائـــة فـــي
المتوســـط مـــن إجمالـــي قيمـــة إعـــادة
التصديـــر ،تليهـــا الجمهوريـــة اإليرانيـــة
بنحـــو 14في المــــــائة ،ودولـــة اإلمارات
الـــعـــــــربية المــتـــــــحدة بنـــــــحو  12فـــي
المائـــة .أما جمهـــــورية الصــــــين فتمثل
نحـــو 9فـــي المائـــة فـــي المتوســـط،
وجمهوريـــة العـــراق تمثـــل نحـــو  7في
المائـــة فـــي المتوســـط مـــن إجمالـــي
قيمـــة إعـــادة التصديـــر خـــال الفتـــرة
()2021 - 2015م.
أمـــا علـــى مســـتوى المجموعـــات
الســــــــلعية ،اســــــــتحوذت مــــجمـــــــــوعة
المنتجـــات المعدنيـــة بنحـــو  34فـــي
المائـــة ،تليهـــا مجموعـــة عربـــات وبواخـــر
ومعـــدات نقـــل بنحـــو  29فـــي المائـــة،
ومنتجـــات صناعة األغذية والمشـــروبات
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التصدير خالل الفترة
()2021 - 2015م
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بنحـــو 12فـــي المائة ،ومجموعـــة اآلالت
واألجهـــزة اآلليـــة والمعـــدات الكهربائيـــة
وأجزائهـــا بنحـــو  8فـــي المائـــة فـــي
المتوســـط مـــن إجمالـــي قيمـــة إعـــادة
التصدير خالل الفترة ( )2021 - 2015م.
وتشـــكل هذه المجموعـــات أكثر من 80
في المائة في المتوســـط من إجمالي
قيمة إعـــادة التصدير خالل تلـــك الفترة.
ســـعادتك ماذا عن الواردات السلعية
عبـــر المواني البحرية؟
حقـــــيقة ســـــــجل إجمـــــــــــالي قيمـــة
الواردات الســـلعية عبر المواني البحرية
ارتفاعـــا ملحوظـــا بلـــغ 21فـــي المائـــة
فـــي المتوســـط خـــال الفتـــرة (2015
  )2021م ،حيـــث ســـجل أعلـــى قيمـــةلـــه فـــي عـــام 2021م بنحـــو  7.4مليـــار
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ريـــال عمانـــي ،وفـــي عـــام 2015م بلغ
 6.6مليـــار ريال عمانـــي .وفي المقابل
ســـجل أعلـــى انخفـــاض فـــي إجمالـــي
قيمة الواردات الســـلعية عبـــر المواني
البحرية في عـــام 2020م بنحو  17في
المائـــة مقارنـــة بالعام الســـابق.
أما حجم الواردات السلعية ،فقد ارتفع
من  25مليار طـــن في عام 2015م إلى
 30.5مليـــار طن في عـــام 2021م ،بنحو
16فـــي المائـــة فـــي المتوســـط خـــال
الفترة ()2021 - 2015م.
واســـتحوذ ميناء صحـــار على  85في
المائـــة فـــي المتوســـط مـــن إجمالـــي
قيمـــة الـــواردات الســـلعية ،يليـــه ميناء
صاللـــة بنحـــو 10فـــي المائـــة ،ومينـــاء
الســـلطان قابـــوس بنحو  3فـــي المائة
خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م.
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استحوذ ميناء صحار
من إجمالي قيمة

الواردات السلعية
خالل الفترة

()2021 - 2015م

وبلغـــت نســـبة الـــواردات الســـلعية إجــــــمالي قـــــيمة الواردات السلعية
فـــي المتوســـط عبـــر مينـــاء صحـــار نحـــو خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م.
وتأتـــي جمهورية الصيـــن في المرتبة
 84فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي حجـــم
الـــواردات الســـلعية ،و  9فـــي المائـــة الثانيـــة بنحـــو  10فـــي المائـــة ،تليهـــا
عبـــر مينـــاء صاللـــة ،و  4فـــي المائـــة عبر جمهوريـــة الهنـــد بنحـــو  9فـــي المائـــة،
مينـــاء الســـلطان قابـــوس .امـــا موانـــي واليابـــان بنحـــو  5فـــي المائـــة فـــي
كل مـــن الســـويق ،والدقـــم ،وشـــناص ،المتوســـط خـــال تلـــك الفتـــرة .وبلـــغ
وصـــور ال يتجـــاوز االســـتيراد فيها  3في إجمالـــي قيمة الواردات الســـلعية في
المائة في المتوســـط مـــن إجمالي حجم المتوســـط مـــا نســـبته  72فـــي المائة
الواردات الســـلعية عبـــر المواني البحرية مـــن المجموعـــات الســـلعية التاليـــة:
مجموعـــة اآلالت واألجهـــزة اآلليـــة
خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م.
وتعـــــتبر دولـــة اإلمارات العـــــــــربية والمـــــــعدات الكهربائيـــــــة وأجزائهـــا،
المـــــــــتحدة الــــشريك التــجاري األول ومـــجمــــــوعة المنتــــــــــجات المــــــعدنية،
لســـلطنة عمان بالنســـبة للواردات ،ومجموعـــة معـــدات النقـــل ،ومجموعة
حيث شـــكلت الواردات السلعية من المــــــعــــــــادن الــعــــــادية ومـــــــصنوعاتها،
دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة نحو ومجــــمــــــــوعة مــــنتـــجــــــات الــصنــــــاعات
 21فـــي المائة في المتوســـط من الكيماويـــة.

% 66
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النفطية تُ َّصدر
عبر المواني
البحرية
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ومـــن أبرزهـــا إطـــاق نظـــام بيـــان
الجمركـــي الـــذي حصـــل علـــى جائـــزة
أفضـــل مشـــروع حكومـــي تكاملـــي
وذلك ضمن جائزة الســـلطان قابوس
لإلجـــادة فـــي الخدمـــات الحكوميـــة
اإللكترونيـــة عـــام 2018م باإلضافـــة
إلى تحديـــث منظومـــة إدارة المخاطر
القائم على تقليل عمليات التفتيش
الجمركـــي واالعتماد على مؤشـــرات
ومعلومـــات مســـبقة باإلضافـــة إلى
تزويـــد المنافـــذ الجمركيـــة بأجهـــزة
التفتيـــش المتطـــورة .

الجمارك تعتبر إحدى
أهم مقومات االقتصاد
الوطني وخط الدفاع
األول للوطن
العميد مدير عام الجمارك:
سعيد بن خميس الغيثي

إن الجمـــارك هـــي إحـــدى أهـــم مقومـــات االقتصاد الوطنـــي وخط الدفـــاع األول
للوطـــن من كافة المخاطـــر والتهديـــدات ،وتعتبر الجمارك في ســـلطنة عمان من
أقدم مؤسســـات التنظيم اإلداري وأعرقها على مســـتوى المنطقة ،حيث شـــيد
أول مبنى للجمارك بمســـقط عـــام 1624م ،وكانت مواني مســـقط وصور وصحار
تزخـــر بحركـــة تجارية نشـــطة ،كما صدر أول تشـــريع جمركي مكتوب عـــام 1920م.
وتكمـــن أهميـــة الجمـــارك ودورهـــا فـــي جانبيـــن مهمين وهمـــا الجانـــب األمني
واالقتصـــادي فمـــن ناحيـــة األمـــن يتمثـــل دورهـــا فـــي حمايـــة الوطن مـــن كافة
المخاطـــر والتهديدات األمنية والصحيـــة والبيئية وغيرها ومـــن الجانب االقتصادي
يأتـــي دورها فـــي تعزير حركة التبـــادل التجاري بين ســـلطنة عمـــان ودول العالم،
وتقديـــم التســـهيالت الجمركيـــة للمجتمع التجاري وتشـــجيع االســـتثمار األجنبي.
وحـــول هذا الموضوع التقت «المعرفة» بالعميد ســـعيد بـــن خميس الغيثي مدير
عام الجمارك.

الجهـــود والتقدم الـــذي أحرزته اإلدارة
العامـــة للجمـــارك في مجال حوســـبة
اإلجـــراءات الجمركية؟
شـــهدت شـــرطة عمـــان الســـلطانية
تطورا ملموســـا في الجوانـــب التقنية
واألنظمـــة الحديثـــة ومـــن بيـــن جوانب
التحديث والتحـــول التقني الذي عملت
عليـــه اإلدارة العامة للجمارك لتســـهيل
اإلجـــراءات والعمليـــات الجمركيـــة
واالرتقاء بمســـتوى الخدمات الجمركية
المقدمـــة للمجتمـــع التجـــاري من خالل
تحســـين منظومـــة العمـــل وتحويـــل
اإلجـــراءات والعمليـــات الجمركيـــة إلـــى
رقميـــة عبـــر نظـــام إلكتروني شـــامل،

مـــا هـــــــي المــمارســـــــات الحديثة
والتســـــــهيالت اإللكــــــترونية فــــي
تقديـــم الخدمـــات الجمركيـــة؟
يقدم نظام بيان حزمة من الخدمات
اإللكترونيـــة للمجتمـــع التجـــاري تصـــل
إلـــى ( )294خدمـــة إلكترونيـــة ويرتبط
مـــع ( )72جهـــة حكوميـــة وخاصـــة دون
الحاجة لمراجعـــة اإلدارة العامة للجمارك
أو المنافـــذ الجمركيـــة ومـــن أبـــرز تلـــك
الخدمـــات التـــي يقدمهـــا نظـــام بيـــان
خدمة طلب التســـجيل فـــي نظام بيان
وخدمـــة التخليـــص الجمركي المســـبق
وخدمـــة الدفـــ ع اإللكترونـــي وخدمـــة
الدفـــع المســـبق للضريبـــة الجمركيـــة
وخدمة الدفع اآلجـــل للضريبة الجمركية
وخدمـــة التخليـــص بموجـــب ضمانـــات
بنكيـــة وخطيـــة وخدمـــة رد الضرائـــب
والضمانـــات وخدمـــة تجديـــد ترخيـــص
نشـــاط التخليـــص الجمركـــي وخدمـــة
طلـــب االســـتيراد المؤقـــت وطلـــب
تجزئـــة البضائع.

294

حزمة من الخدمات

اإللكترونية للمجتمع
التجاري يقدمها
نظام بيان

% 90

نسبة اإلفراج عن

البضائع خالل الساعة
األولى من وصول
البضائع
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وحقـــق نظـــام بيـــان مؤشـــرات عالية
جـــدا فـــي تســـهيل العمـــل الجمركـــي
ومـــن أبـــرز تلـــك المؤشـــرات)12((:
ثانيـــة كأســـرع تصريـــح تـــم إصـــداره عبر
بيـــان ودقيقـــة وثمانـــي ثـــوان كأســـرع
شـــحنة تـــم تخليصهـــا عبـــر الموانـــي
ودقيقـــة وتســـع ثـــوان كأســـرع شـــحنة
تـــم تخليصها عبر المطـــارات ،و 90في
المائة نســـبة اإلفراج عـــن البضائع خالل
الســـاعة األولـــى مـــن وصـــول البضائع.
كمـــا ســـاهم الـــدور الكبيـــر الـــذي
قامـــت بـــه شـــرطة عمـــان الســـلطانية
ممثلـــة فـــي اإلدارة العامـــة للجمـــارك
فـــي تســـهيل التجـــارة وتعزيـــز القطاع
اللوجســـتي بوضع ســـلطنة عمان في
صدارة مؤشـــر التجارة عبـــر الحدود حيث
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حصلـــت ســـلطنة عمـــان علـــى المركـــز
ً
خليجيـــا فـــي مؤشـــر التجـــارة عبر
األول
الحـــدود ضمن تقرير ممارســـة األعمال
2020 ،الصـــادر من البنك الدولي ومن
أبـــرز ما تـــم رصده فـــي التقرير :تحديث
البنيـــة األساســـية فـــي مينـــاء صحـــار
وإدخـــال عمليـــات التفتيـــش القائمـــة
علـــى نظـــام إدارة المخاطر اإللكتروني
وتطويـــر نظـــام التدقيـــق الجمركي.
مـــا هـــي األســـاليب المتبعـــة فـــي
تحصيل اإليـــرادات الجمركيـــة بفعالية
وكفـــاءة؟
تحصيـــل اإليـــرادات الجمركيـــة يتـــم
وفـــق أفضـــل وأحـــدث الممارســـات
العالميـــة ،حيـــث تتيـــح الجمـــارك

1

حصلت سلطنة عمان
على المركز األول
ً
خليجيا في مؤشر

التجارة عبر الحدود ضمن
تقرير ممارسة األعمال
لعام 2020

للمســـتوردين والمصدريـــن وشـــركات
التخليـــص الجمركـــي إمكانيـــة الدفـــع
اإللكترونـــي مـــن أي مـــكان وأي موقع
عـــن طريـــق نظـــام بيـــان ،كمـــا توفـــر
إدارة اإليـــرادات الجمركيـــة أســـاليب
دفع متعـــددة لمســـتفيدي الخدمة بما
يتناســـب مـــع طبيعة العمـــل الجمركي
وارتباطـــه مـــع جهـــات قيـــد ومـــن بيـــن
هـــذه األســـاليب الدفع المســـبق قبل
وصـــول البضاعـــة والدفـــع اآلجـــل ،ومن
خـــال هـــذا النظـــام اإللكترونـــي فـــي
تحصيـــل اإليرادات كالضرائـــب الجمركية
والقيمة المضافـــة والضريبة االنتقائية
تتـــم بصـــورة فوريـــة دون أي تأخيـــر،
مواكبـــة لمتطلبـــات الســـرعة واألمـــان
والدقـــة .
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مينـــاء صحار مينـــاء صناعي بحري عميـــق وهو ضمن الموانـــي العالمية القليلة
المجهـــزّ ة بأرصفـــة المياه العميقة القـــادرة على التعامل مع أكبر الســـفن في
ُ
العالـــم ,يوفـــر الميناء نقل ســـريع للبضائع لســـوق اســـتهالكي ســـريع النمو
يقدر بـ  2.2مليار نســـمة في آســـيا وإفريقيا والشـــرق األوســـط
 ...التقـــت المعرفـــة فـــي حـــوار خـــاص بالمهندس عمر بـــن محمـــود المحرزي،
الرئيـــس التنفيـــذي لمنطقـــة صحـــار الحـــرة ،ونائب الرئيـــس التنفيـــذي لميناء
صحـــار بمجموعـــة أســـياد للحديث عـــن ميناء صحـــار والمنطقـــة الحرة

المهندس
عمر بن محمود
المحرزي

ميناء صحار والمنطقة الحرة

أحد أسرع المواني

ً
والمناطق الحرة نموا
على مستوى العالم

العمانيـــة في
مـــا أهميـــة الموانـــي ُ
القطـــاع اللوجســـتي؟
تتمتـــع ســـلطنة ُعمـــان بموقـــع
اســـتراتيجي بالقـــرب مـــن خطـــوط
المالحـــة التجارية العالمية واألســـواق
العالميـــة .وانصبـــت جهـــود الحكومـــة
منـــذ البدايـــة علـــى تهيئـــة البنيـــة
األساســـية للموانـــي ،حيـــث ركـــزت
جهودهـــا عبـــر االســـتثمار فـــي مينـــاء
الدقـــم ومينـــاء صحـــار ومينـــاء صاللة،
وربـــط الموانـــي مـــع بعضهـــا البعـــض
لتعزيـــز المنظومـــة اللوجســـتية فـــي
ســـلطنة ُعمـــان.
وبجانـــب توظيـــف أحـــدث التقنيـــات
فـــي موانـــي ســـلطنة عمـــان ،فإنهـــا
أيضـــا تتميـــز بموقعها االســـتراتيجي،
حيـــث تحظـــى موانـــي صاللـــة وصحار
والدقـــم بمواقـــع مثاليـــة تمكنهـــا
مـــن الوصـــول إلـــى مختلـــف المواني
الرئيســـية العالميـــة فـــي أقـــل مـــن
أســـبوعين ،وربطهـــا باألســـواق
الصاعدة في الشـــرق األوسط وشبه
القـــارة الهنديـــة وشـــرق إفريقيـــا .كما
تخـــدم هذه المواني أســـواق مختلفة

وأغـــراض متعددة ،وتأتـــي تحت مظلة
مجموعـــة أســـياد التـــي تســـعى ألن
تكون ضمن الشـــركات العشر األوائل
فـــي العالـــم علـــى صعيـــد تقديـــم
الخدمـــات اللوجســـتية المتكاملـــة
بحلـــول عـــام 2040م.
ايضـــا
كمـــا تضـــم مجموعـــة أســـياد ً
المنطقـــة الحـــرة بصحـــار والمنطقـــة
الحـــرة بصاللـــة ومدينـــة خزائـــن
ً
ً
وثيقـــا
ارتباطـــا
االقتصاديـــة وترتبـــط
مـــع مطـــارات ُعمـــان الخمســـة ،بجانب
شـــبكة طـــرق متكاملـــة وحديثـــة.
ومـــن خـــال هـــذه البنيـــة األساســـية
المتطـــورة ،نثـــق أن ســـلطنة ُعمـــان
تُ عـــد وجهـــة عالمية مثاليـــة على طرق
التجـــارة العالميـــة الرئيســـية وبوابـــة
رئيســـية للعبور بين الشـــرق األوسط
ومختلـــف دول العالـــم.
لـــو نتحـــدث عـــن حوافـــز وامتيـــازات
المناطـــق الحرة ودورها فـــي تحفيز
االســـتثمار والتجـــارة الدولية
البيئـــة االســـتثمارية لهـــا عـــدة
جوانـــب تتعلـــق بالتشـــغيل والتنظيم

أكثر من

1

مليون طن

من الشحن البحري

أسبوعيا يستقبلها
الميناء
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واإلجـــراءات ،ونظـــرا ألن جميـــع هـــذه
الجوانـــب تحـــت مظلـــة تشـــريعية
واحـــدة وهي الهيئـــة العامة للمناطق
االقتصاديـــة الخاصـــة والمناطـــق الحرة
أعطـــى ثقـــة للمســـتثمرين ،حيـــث
حرصت الحكومة على توفير تشـــكيلة
مـــن االمتيـــازات والحوافـــز فـــي
المناطـــق الحرة ،بما فـــي ذلك ملكية
أجنبيـــة كاملة بنســـبة  100في المائة
وعـــدم وجود حـــد أدنى لـــرأس المال،
و  0فـــي المائـــة رســـوم اســـتيراد أو
إعـــادة تصديـــر ،وصفـــر فـــي المائـــة
ضريبـــة دخـــل شـــخصية ،وإعفـــاءات
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ضريبيـــة على الشـــركات تصل إلى 25
عامـــا والتي تكون في العادة  12في
ً
المائـــة وتشـــكل هـــذه المزايـــا عامـــل
جـــذب للشـــركات الراغبـــة في إنشـــاء
مركـــز إقليمـــي وفـــي نفـــس الوقت
تعزيـــز وصولها إلى جميع أنحاء العالم،
باإلضافة إلى االســـتفادة مما نقدمه
مـــن وفـــرة مـــن األراضـــي والطاقـــة
المســـتدامة ،وخطـــط نمـــو طموحـــة
وغيرها مـــن المقومات األخـــرى .هذا
باإلضافة إلى نظـــام المحطة الواحدة
للتصاريـــح ومرافـــق وخدمـــات ذات
طـــراز عالمي تشـــمل مكاتـــب مجهزة

امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

ومســـتودعات ومنافذ تجاريـــة بالقرب
مـــن الموانـــي ممـــا يضمن انســـيابية
سالســـل اإلمداد والتوريـــد من خالل
شـــبكات النقـــل المتكاملـــة.
فالمنطقـــة الحـــرة بصحـــار تقع على
مســـاحة إجماليـــة تصـــل إلـــى 45
كيلومتـــرا مربعـــا .وتتميـــز بموقعهـــا
ســـهاًل
ً
مســـارا
التنافســـي الذي يوفر
ً
للوصـــول إلـــى مختلـــف الموانـــي
الرئيســـية العالميـــة فـــي أقـــل مـــن
أســـبوعين مـــن اإلبحار ،وتفتـــح طريقا
ســـريعا نحـــو األســـواق الصاعـــدة في
الشـــرق األوســـط وشـــبه القـــارة

الهنديـــة وشـــرق إفريقيـــا .كمـــا أنهـــا
تشـــهد فرص واعـــدة في االســـتثمار
فـــي الصناعـــات البتروكيميائيـــة
وصناعـــة التكريـــر وصناعـــة المعـــادن
وصناعـــة التكرير والصناعـــات الغذائية.
أمـــا المنطقـــة الحـــرة بصاللـــة فتقع
فـــي موقـــع اســـتراتيجي بجـــوار ميناء
صاللـــة ،وتُ عـــد واحـــدة مـــن أهـــم
المراكـــز اللوجســـتية فـــي ســـلطنة
عمان .وتتمتـــع بقدرة تنافســـية عالية
الســـيما فـــي البنية األساســـية ،إلى
جانب قربهـــا من مصادر المـــواد الخام
واألســـواق الناشـــئة.
مـــا دور المواني خـــال جائحة كورونا
(كوفيد)19 -؟
فرضـــت الجائحـــة تحديـــات فـــي
مختلـــف نواحي الحيـــاة واألعمال في
جميـــع القطاعـــات .وعلـــى الرغم من
ذلـــك ،واصلت سالســـل التوريد في
ســـلطنة ُعمان التكيف مع المتغيرات
وإيجـــاد طـــرق بديلة لتوصيـــل البضائع
إلـــى وجهتهـــا .وتتمركز هـــذه الجهود
بإطالق خطوط أســـياد لنقل الحاويات
والوصـــول إلـــى مختلـــف األســـواق
اإلقليميـــة واآلســـيوية ،ألن الهاجس
األكبـــر تمثـــل فـــي توفيـــر اإلمـــداد
الغذائـــي والدوائـــي واالحتياجـــات
األساســـية فـــكان المنفذ هـــو النقل
ا لبحر ي .
وقـــد نجحنـــا فـــي مينـــاء صحـــار
والمنطقـــة الحرة فـــي توظيف أحدث
الحلـــول والتقنيـــات العصريـــة لضمان
اســـتمرارية األعمـــال بكامـــل طاقتهـــا
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صفر ضريبة دخل
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فـــي المينـــاء .فقـــد شـــهدنا خـــال
العاميـــن الماضييـــن زيـــادة ملموســـة
فـــي طاقتنـــا اإلنتاجيـــة ،واســـتطعنا
جـــذب العديـــد مـــن المســـتثمرين
لالســـتفادة مـــن مرافقنـــا .وحرصنـــا
علـــى توظيـــف أحـــدث التقنيـــات
الســـتعراض حلولنا للشركات الجديدة
وتوقيـــع اتفاقيـــات مـــع مســـتثمرين
جـــدد الســـتئجار أراض دون الحاجـــة
لرؤيتهـــا علـــى الواقـــع.
كما تم اســـتحداث وتفعيـــل أنظمة
وخطـــط مواصلـــة األعمـــال وباألخـــص
فـــي مجـــال المـــوارد البشـــرية مـــع
مراعـــاة الجانـــب الصحـــي والتشـــديد
عليـــه وتواصـــل العمـــل دون توقـــف
بالتنســـيق مـــع مختلـــف الجهـــات ذات
العالقـــة .فقـــد قمنـــا باتخـــاذ خطوات
اســـتباقية للحفـــاظ علـــى صحـــة
وســـامة الموظفين والمســـتثمرين
والمجتمـــع المحلـــي واســـتمرارية
أعمالنـــا علـــى مـــدار الســـاعة وطـــوال
أيـــام األســـبوع باألخص مع اســـتقبال
الســـفن وأطقـــم العمل مـــن مختلف
أنحـــاء العالـــم .ولضمـــان تحقيـــق
الســـامة في موقـــع العمليات ،وقد
تم التعـــاون مـــع وزارة الصحة لتطبيق
اإلجـــراءات االحترازيـــة فـــي المينـــاء
والمنطقـــة الحـــرة ،وقمنـــا بوضـــع
جـــداول زمنيـــة جديدة وتشـــكيل فرق
عمل بديلة لالســـتجابة إلـــى الطوارئ
للحفـــاظ علـــى اســـتمرارية األعمـــال.
ولتجنـــب العـــدوى واإلصابـــة بفيروس
كوفيـــد ،-19تـــم تقســـيم فرقنا إلى
قســـمين ،كل فريق عمـــل مهامه من
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مواقـــع مختلفة وبنظـــام التناوب بين
العمـــل مـــن المكتـــب وعـــن ُبعـــد مـــع
االلتـــزام التـــام بارتداء كمامـــات الوجه
والقفـــازات فـــي الموقـــع .وبدعـــم
مـــن اإلدارة العامـــة للجمارك بشـــرطة
عمـــان الســـلطانية ،ســـاعد التحـــول
اإللكترونـــي علـــى تســـريع العمليـــات
الجمركيـــة ،وتـــم التأكـــد مـــن خدمـــة
المشـــغلين علـــى أكمل وجـــه وتوفير
خطـــوط اإلمداد المباشـــرة مـــن البلد
المنتـــج إلـــى ســـلطنة عمـــان .كمـــا،
تـــم توفيـــر النقـــل والحاويـــات طـــوال
فتـــرة الجائحـــة من خالل توفير ســـفن
جديـــدة وأخرى مســـتأجرة واســـتحداث
خطوط مباشـــرة مع المواني الهندية
واإلقليميـــة المجـــاورة .ومازالـــت
هـــذه الخطـــوط مســـتمرة ،ومـــن
الجيـــد اإلشـــارة هنـــا إلـــى أن بعـــض
البضائـــع انخفضـــت تكلفتهـــا بســـبب
النقـــل المباشـــر األمـــر الـــذي أحـــدث
تغييـــرا فـــي خارطـــة خطـــوط اإلنتـــاج
للمســـتثمر ولرجال األعمال .أما ميناء
صحـــار فنظـــرا إلمكانياتـــه الكبيرة في
مجال التخزين فتم اســـتغالل المخازن
لتخزيـــن الحبـــوب.
مـــا موقع مينـــاء صحـــار فـــي خارطة
التجـــارة الدولية ،وقوته التنافســـية.
يتمتـــع ميناء صحـــار بمزايا ومقومات
وإمكانيـــات فريـــدة من نوعها تتجســـد
فـــي موقعـــه االســـتراتيجي فـــي
مســـارات التجـــارة العالميـــة بيـــن
قارتـــي آســـيا وأوروبا ممـــا يجعله أكبر
المشـــاريع الصناعية واللوجستية في
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مركبة

قدرة رصيف نقل
المركبات

البـــاد .كمـــا أن إطاللتـــه علـــى بحـــر
العـــرب وقربـــه مـــن المحيـــط الهنـــدي
يتيـــح للســـفن العمالقـــة الرســـو
فيـــه بـــدون الحاجـــة إلـــى المـــرور في
مضيـــق هرمـــز الـــذي يعـــد المدخـــل
الوحيـــد بيـــن الخليج العربـــي والمحيط
وهـــي المنطقـــة التـــي يمـــر منهـــا
ثلث إنتـــاج العالم من الغـــاز الطبيعي
المســـال و 25فـــي المائة مـــن النفط
ً
عالميا .كما أن ميناء صحار
المســـتهلك
ً
ارتباطـــا
يرتبـــط مـــع المنطقـــة الحـــرة
مباشـــرا تحـــت إدارة واحدة ،األمر الذي
ً
إيجابا على تســـهيل عمليات
ينعكـــس
االســـتيراد والتصديـــر.
وعـــاوة علـــى ذلـــك ،تحظـــى
الشـــركات العاملـــة مـــن المنطقـــة
الحـــرة بإمكانيـــة الوصول الســـريع إلى
ّ
األســـواق العمانية التي تشـــهد نموا
مطـــردا علـــى المســـتويين التجـــاري
ً
والصناعـــي ،ومنهـــا إلـــى مختلـــف
أســـواق دول مجلـــس التعـــاون لـــدول
الخليـــج العربـــي عبر شـــبكة حديثة من
الطـــرق الســـريعة ذات المواصفـــات
العالميـــة والتـــي تربـــط كبـــرى مـــدن
المنطقـــة ببعضهـــا البعـــض ،مـــن
مســـقط إلـــى دبـــي وأبـــو ظبي في
ســـاعات قليلة.وال تقتصـــر مزايا ميناء
صحـــار والمنطقة الحرة علـــى الموقع
االســـتراتيجي المهـــم فحســـب بـــل
ً
أيضـــا بنيته األساســـية التي
تتضمـــن
يتـــم تطويرهـــا بصـــورة مســـتمرة
لمواكبـــة أحـــدث التطـــورات فـــي
القطاع اللوجســـتي ولتلبية متطلبات
حركـــة النقـــل البحـــري العالميـــة.
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فالمينـــاء يمتـــد علـــى  22كيلومترا
مربعا ويشـــمل  25رصيفا بحريا بعمق
يتـــراوح بيـــن  16و 25متـــرا بمجمـــوع
ً
ً
أيضـــا
متـــرا ويشـــمل
أطـــوال 6279
أرصفـــة للميـــاه العميقـــة الســـتيعاب
أكبـــر الســـفن فـــي العالم.
وبالحديـــث عـــن المنطقـــة الحـــرة
بصحـــار ،فإننـــا نتيـــح أمـــام الشـــركات
القائمـــة بهـــا الفرصة لالســـتفادة من
اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة القائمة بين
ســـلطنة عمـــان والواليـــات المتحـــدة
األمريكيـــة وبيـــن ســـلطنة عمـــان
وســـنغافورة حيـــث تحصـــل البضائـــع
التـــي يتـــم تصديرهـــا أو اســـتيرادها
مـــن هذه الدول على معاملة متميزة
بمـــا فـــي ذلـــك إمـــدادات الطاقـــة،
ووفـــرة المـــواد الخـــام ،والخدمـــات
اللوجســـتية عالميـــة المســـتوى
تُ كملهـــا الحوافـــز المتعددة للشـــركاء
فضـــا عـــن
المحلييـــن والدولييـــن،
ً
مركـــز ونظـــام واحد إلتمـــام وتخليص
اإلجـــراءات الحكوميـــة والتنظيميـــة.
كمـــا ال يتم فرض أي رســـوم جمركية
علـــى البضائـــع التـــي تصـــل إلـــى
المنطقـــة الحـــرة بصحـــار حيـــث تخضـــع
تلـــك المنتجـــات إلجـــراءات معينة لدى
الجمـــارك وكل ذلـــك مـــع إعفـــاءات
ضريبيـــة علـــى الدخـــل والتســـهيالت
فيما يتعلـــق بالتراخيص والتأشـــيرات.
ويضـــم المينـــاء خدمـــة التخليـــص
الجمركي بـــدون توقف وممـــر للنقل
الجمركـــي بيـــن المينـــاء والمنطقـــة
الحـــرة ممـــا يســـمحبوصـــولالبضائـــع
إلـــى وجهتها في أقل من  14دقيقة.
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برامـــج تطويـــر الخريجيـــن التـــي تقام
بالتعـــاون مـــع وزارة العمـــل .وشـــهد
البرنامـــج تخريج المشـــاركين من خالل
برنامـــج (زمـــام) التابـــع لعمـــان لإلبحـــار
ومـــن ثم تم توظيفهـــم في مواني
أســـياد ،وشـــركة فـــي تيـــك وابـــاج،
وموانـــي هاتشيســـون ،وكذلك في
مينـــاء صحـــار والمنطقـــة الحرة.
ونثـــق أن الفرص الواعـــدة والوفيرة
فـــي مينـــاء صحـــار والمنطقـــة الحـــرة
تجعـــل منـــه المـــكان المثالـــي لتعلـــم
العديـــد مـــن المهـــارات والمســـاهمة
بشـــكل كبيـــر فـــي تحقيـــق خطـــط
التنويـــع االقتصـــادي فـــي البـــاد بما
يتماشـــى مع األهـــداف المرســـومة
فـــي رؤيـــة ُعمـــان .2040

ماهو دور مينـــاء صحار والمنطقة الحرة
في التشـــغيل وإيجاد فرص عمل؟
يضع مينـــاء صحـــار والمنطقـــة الحرة
تمكين الكـــوادر الوطنية وإيجاد فرص
العمانية في مقدمة
عمل للمواهـــب ُ
أولوياتـــه ســـواء مـــن خـــال توفيـــر
وظائـــف مباشـــرة وغير مباشـــرة في
مرافقـــه المتعـــددة أو لدى الشـــركات
القائمـــة فـــي المنطقة الحـــرة أو لدى
المؤسســـات بمختلـــف أحجامهـــا التي
توفـــر خدماتها للمشـــروع.
فعلى ســـبيل المثـــال ،هناك بعض
الشـــركات الصناعيـــة التـــي لديهـــا مـــا

امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

يقـــارب ثالثـــة آالف عامـــل .وال تقتصر
جهودنـــا علـــى التوظيف فحســـب بل
ً
أيضا تزويد الخريجين العمانيين
تشمل
بالفرص التدريبية التي تســـاهم في
تطويـــر مهاراتهـــم وإكســـابهم خبرات
مـــن شـــأنها تمكينهـــم مـــن بـــدء حياة
مهنيـــة واعدة وذلك بعد رفد الســـوق
المحلـــي بكـــوادر وطنيـــة ممـــا يضيف
قيمـــة أكبر للشـــركات ويســـاهم في
دفع عجلـــة االقتصـــاد الوطني .ولعل
أبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك هـــو احتفالنـــا
ً
مؤخـــرا بنجـــاح برنامـــج (صحـــار تعمـــل)،
بالتعاون مع ُعمـــان لإلبحار وهو ضمن

لـــــــو نتـــــــــحدث عن الـــــمــــــــشاريع
المســـــــتقبلية ،ودور مينـــاء صحـــار
والمنــــــــطقة الــــــــحرة فـــي تعزيـــز
اســــــتدامة القــــطاع اللوجســـتي.

ترتكـــز خططنـــا في مجموعة أســـياد
علـــى عنصرييـــن مهميـــن فـــي القطاع
ً
دورا
اللوجســـتي نثـــق أنهما ســـيلعبان
ً
بـــارزا فـــي المســـتقبل ،مجـــال الطاقة

البديلة ،وتوظيف التكنولوجيا الرقمية.
وفـــي الوقـــت الحالـــي ،نبـــذل جهـــودا
كبيـــرة إليجـــاد بنيـــة أساســـية للتحـــول
لبدائـــل الوقود األخضر ،ومما ال شـــك
فيـــه أن ســـلطنة عمـــان وللـــه الحمـــد
تمتلـــك إمكانيات ومـــوارد طبيعية تتيح
أمامنـــا توليـــد الطاقـــة النظيفة كطاقة
الريـــاح والطاقـــة الشمســـية وذلـــك
لتطبيـــق الممارســـات البيئية في كافة

22

كيلومتر مربع

مساحة ميناء صحار

ويشمل  25رصيف

بحري بعمق يتراوح بين
 16و 25متر
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جوانـــب عملياتنا وإبراز التزامنا بتســـخير
مواردنـــا مـــن أجـــل مواجهـــة تحديـــات
تغير المنـــاخ وحماية المـــوارد الطبيعية
ُّ
لألجيال القادمـــة وهي جميعها عوامل
مهمـــة وتشـــكل قيمـــة ُمضافـــة للنمو
المســـتدام فـــي ُعمان.
التقنيـــات الحديثـــة هي المســـتقبل،
ونفخر أن مجموعة أســـياد تسعى إلى
توظيـــف أحدث التقنيـــات الرقمية في
مختلـــف الجوانب واألعمال التشـــغيلية
والتـــي مـــن شـــأنها أن تكســـب ثقـــة
ً
آفاقـــا أوســـع أمام
المســـتثمر وتفتـــح
حركـــة المالحـــة البحرية.
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ولذا نضـــع تطويـــر وتحديـــث ورقمنة
خدماتنـــا فـــي مقدمة األولويـــات وهو
ً
جليا مـــن خـــال اســـتخدامنا
مـــا يظهـــر
تقنيـــة الطائـــرات المســـيرة عـــن ُبعـــد
ألول مـــرة فـــي ُعمـــان إلجـــراء عمليات
مراقبـــة البنيـــة األساســـية للمينـــاء.
وقـــد أســـهمت التقنيـــة فـــي تحديد
المناطـــق التـــي تحتـــاج إلـــى اإلصـــاح
والتنبـــؤ بمواعيد الصيانة المســـتقبلية
بـــدون أي تدخـــل بشـــري ومراقبـــة
المرافق عـــن ُبعد في الوقت الفعلي.
ً
أيضـــا الروبـــوت الغـــواص
ونســـتخدم
لتشـــخيص البنيـــة األساســـية لقاعـــدة

66

مخزنا للسوائل

بقدرة استيعابية تصل
إلى  1.3مليون متر
مكعب من المواد
الكيميائية والغاز
السائل وغيرها

المينـــاء وتنفيـــذ عمليـــات الصيانـــة
لألرصفـــة البحريـــة ومصـــد اصطـــدام
الســـفن في المناطق خطـــرة .وأتاحت
أمامنا هـــذه التقنيات الفرصة لتصميم
مـــــــمرات نقــــــــل وخطــــوط األنابيــــــب
واالتصـــاالت بـــكل كفـــاءة.
وســـنواصل توظيف أحـــدث التقنيات
والتـــي مـــن شـــأنها أن تطـــور الخدمات
التـــي نقدمهـــا لعمالئنا.
ً
حاليـــا
وعـــاوة علـــى ذلـــك ،نقـــوم
بتوســـعة جديدة تتماشـــى مـــع خارطة
طريـــق واضحـــة لعمليـــة التوســـعة بمـــا
يلبـــي متطلبـــات االقتصـــاد المحلـــي
واإلقليمـــي باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز
تنافســـية الميناء فـــي مناولة الحاويات
وتوفيـــر المزيد من فـــرص العمل .تتم
ً
حاليا توســـعة الجهـــة الجنوبية من ميناء
صحـــار علـــى قدم ســـاق وعنـــد االنتهاء
منهـــا ســـيتمكن المينـــاء مـــن توفيـــر
سعة شـــحن إضافية على هيئة أرصفة
جديـــدة عميقـــة الميـــاه باإلضافـــة إلـــى
مســـاحة األرض اإلضافيـــة التـــي يمكن
توظيفهـــا لمختلف المشـــاريع الصناعية
باألخـــص مشـــاريع البتروكيماويـــات.
بينما ســـتركز توسعة الجهة الشرقية
للمـــــــيناء علـــى مـــشـــــــاريع الــــــمعادن
والـــــفوالذ والــــــخدمات اللوجـــــــــــستية
بشـــكل عـــام .وتـــم تشـــغيل مصنـــع
الصناعـــات البالســـتيكية فـــي العـــام
الماضـــي ،والعمـــل جـــار فـــي مشـــروع
مصنـــع تكريـــر الســـكر ،كمـــا انطلقـــت
األعمـــال اإلنشـــائية فـــي مشـــروع
مصفاة تكرير الســـكر بمجمع الصناعات
الغذائية بميناء صحـــار والمنطقة الحرة.
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ويمتـــد المصنـــع علـــى مســـاحة 188
ألـــف متـــر مربـــع وبتكلفـــة  350مليون
دوالر أمريكـــي ،بحيـــث تصـــل طاقتـــه
اإلنتاجيـــة القصـــوى إلـــى مليـــون طـــن
ً
ســـنويا وفـــق أعلـــى المعاييـــر العالمية

وأحـــدث التقنيـــات المتاحـــة فـــي مجال
إنتـــاج الســـكر المكرر عالـــي الجودة من
الســـكر الخام.
وممـــا ال شـــك فيـــه يعـــد محصـــول
قصـــب الســـكر مـــن المنتجـــات ذات
المـــردود االقتصـــادي الجيـــد والـــذي
يتم تســـويقه في األســـواق المحلية
والخارجيـــة.
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وفـــي المنطقـــة الحـــرة بصحـــار،
تتواصـــل أعمـــال التوســـعة والتطويـــر
حيـــث أكملنـــا بالفعـــل بعـــض المراحـــل
لنضيفهـــا إلـــى مســـاحة  21مليـــون
متربـــع مربـــع المســـتأجرة بالكامل .كما
نخطـــط إلـــى تنفيـــذ المزيد مـــن أعمال
التوســـعة علـــى مســـاحة  205هكتـــار
تتزامن مـــع جهودنا التـــي نبذلها لجذب
مســـتثمرين دولييـــن أكثـــر وتعريفهـــم
بما يقدمه لهـــم ميناء صحار والمنطقة
الحـــرة مـــن فـــرص ومزايـــا ومقومـــات
وحوافـــز تلبي متطلباتهم اللوجســـتية
فـــي المنطقـــة.

امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

ونتطلـــع إلـــى إضافـــة إنجـــازات أكثـــر
خالل العـــام الجديد والذي من المتوقع
أن يشـــهد ارتفاعـــا في مجـــاالت تصنيع
البضائـــع االســـتهالكية والغذائيـــة
والتوريـــدات الصناعيـــة .وقـــد وصلـــت
نســـبة اإلشـــغال في المخـــازن الجاهزة
إلـــى  87.7فـــي المائـــة  ،األمـــر الـــذي
ً
ً
إيجابيا للفترة القادمة.
مؤشـــرا
يشـــكل
كمـــا باشـــرنا العمـــل فـــي مشـــاريع
إنشـــاء مخـــازن جديدة ســـتضيف ســـعة
تخزينيـــة تصـــل إلـــى  18ألف متـــر مربع
ممـــا يرفـــع مـــن مجمـــوع مســـاحات
المخازن اللوجيســـتي إلى  90ألف متر

مربـــع .وســـتتضمن المشـــاريع الجديدة
 2400متـــر مربع من المخـــازن المبردة.
وستسهم هذه الخطوة في جذب
العديـــد مـــن الشـــركات اللوجســـتية
والغذائيـــة ،وخيـــر برهـــان علـــى ذلك،
تتخـــذ عـــدد مـــن شـــركات الصناعـــات
الغذائيـــة المنطقـــة الحـــرة كمقـــر
لهـــا ،وهـــي شـــركة مطاحـــن صحـــار،
العمانيـــة لطحـــن الحبـــوب
والشـــركة ُ
الزيتيـــة ،وشـــركة الحصـــن للخدمـــات
اللوجســـتية والتخزيـــن.
وتؤكـــد هـــذه اإلنجـــازات التزامنـــا
التـــام فـــي مينـــاء صحـــار والمنطقـــة
الحرة بدعم وتعزيـــز الجهود الوطنية
الراميـــة إلـــى إيجـــاد مـــدن ذكيـــة
ً
تماشـــيا مـــع األهـــداف المرســـومة
#رؤية_عمـــان  ..‘2040ونعتـــز
فـــي
ُ
باختيارنـــا كموقـــع رئيســـي للمـــدن
الذكيـــة ممـــا ســـيربطنا بالمطـــارات
والطـــرق البريـــة ومشـــروع الســـكة
الحديديـــة لدمـــج الخدمات وتحســـين
البنيـــة األساســـية للمنطقة وتوفير
الوقـــت والجهـــد والتكلفـــة.
والبـــد مـــن اإلشـــارة هنـــا إلـــى انه
ســـيتم تشـــغيل خـــط مالحـــي جديد
يربطنـــا بقنـــاة الســـويس ،كمـــا أن
مشـــروع القطـــار الـــذي يربـــط ميناء
صحـــار بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة
المتحدة ومن ثم بالشـــبكة الخليجية
عامـــل مهـــم لتوســـعة النشـــاط
االقتصـــادي ،فكلمـــا كان هناك بنية
لوجســـتية جديـــدة كلمـــا صاحب ذلك
خطـــوط مالحيـــة جديـــدة الخيـــارات
موجـــودة.

1

مليون طن

ً
سنويا طاقة مصنع
تكرير السكر
االنتاجية
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الموقع المثالي
في قلب العالم
أنشـــأت الحكومـــة مينـــاء صحـــار كمينـــاء متخصـــص
ألنشـــطة البضائـــع العامـــة والحاويـــات والمـــواد
الســـائلة حيث بلغت مســـاحة أرض منطقـــة الميناء
 22كيلـــو مترا مربعا ويحتـــوي على  25رصيفا تتراوح
ً
مترا وخمســـة وعشـــرين
أعماقهـــا بيـــن ســـتة عشـــر
ً
ً
متـــرا .كمـــا يربـــط
متـــرا ومجمـــوع أطوالهـــا 6270
المينـــاء منطقة صحار الحرة البالغ مســـاحتها  45كيلو
متـــر مربـــع والتـــي تعمـــل على جـــذب االســـتثمارات
المحليـــة والعالميـــة وزيـــادة حجـــم المناولـــة بالميناء.

الصادرات العمانية
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78

%

ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات العمانية

غير النفطية في عام 2021م في ميناء صحار

42

%

انخفاض إجمالي قيمة الصادرات العمانية

غير النفطية في عام 2015م في ميناء صحار

يمتلك الميناء:

•رصيفا بحريا للمواد الغذائية.

الصـــادرات غيـــر النفطيـــة فـــي مينـــاء
صحـــار نحـــو  10في المائة خـــال الفترة

مســــــــــــــجال بـــذلــك
•محطـــة حاويـــات رائدة مـــع رافعات ()2021 - 2015م،
ً
آليـــة يتـــم التحكـــم بها عـــن بعد.

أعلـــى نمـــو له فـــي عـــام 2021م بنحو

لنقـــل المركبات.

عمانـــي ،يليـــه العـــام 2017م بنحـــو 52

•محطـــة للشـــحن العام مـــع رصيف  78فـــي المائـــة والبالغ  3مليـــارات ريال
•محطـــة لنقل المـــواد الســـائبة مع فـــي المائـــة وعـــام 2018م بنحـــو 21
 6أرصفـــة بحريـــة لخدمـــة الســـفن فـــي المائة.

بحمولـــة  120,000طـــن.

ويعـــزى انخفـــاض إجمالـــي قيمـــة

وســـاهمت المميـــزات التـــي يتمتـــع بها الصـــادرات غيـــر النفطية عبـــر ميناء صحار

المينـــاء بنمـــو الحركـــة التشـــغيلية خالل فـــي عـــام 2015م وعـــام 2016م بنحـــو
الفتـــرة ()2021 - 2015م ،حيـــث ارتفـــع  42فـــي المائـــة و  18فـــي المائـــة إلـــى
إجمالـــي الســـفن الراســـية مـــن  2,545إنخفاض أســـعار النفط خـــال تك الفترة.

سفينة في 2015م إلى  3,140سفينة ونتيجـــة للقيـــود المفروضـــة للحـــد مـــن

فـــي2021م و ارتفع إجمالـــي الحاويات،

تفشـــي فيروس (كوفيد  )19 -انخفض

 725ألـــف حاوية فـــي 2021م.

2019م بنســـبة  17فـــي المائـــة ،وعام

مـــن  540ألـــف حاوية فـــي 2015م إلى أيضا إجمالي قيمـــة الصادرات في عام

كما ارتفع متوســـط نمـــو إجمالي قيمة

2020م بنحـــو  6فـــي المائة.

أهم الصادرات العمانية خالل ()2021 - 2015م:

3

مليار ريال عماني

ارتفع متوسط نمو

إجمالي قيمة الصادرات
غير النفطية في

ميناء صحار في عام
2021م

28

%

25

%

23

%

المعادن العادية ومصنوعاتها من
إجمالي قيمة الصادرات السلعية
منتجات الصناعات الكيماوية من
إجمالي قيمة الصادرات السلعية
المنتجات المعدنية من إجمالي
قيمة الصادرات السلعية

أهم الدول المصدر لها خالل ()2021 - 2015م:

16
%11

%

09

المملكة العربية السعودية من
إجمالي قيمة الصادرات العمانية
جمهورية الصين الشعبية من
إجمالي قيمة الصادرات العمانية

لكل من قطر والهند وامريكا من
 %إجمالي قيمة الصادرات العمانية

إعادة التصدير

إصدار خاص 35 | 2022

864

مليون ر.ع ،االنخفاض في

قيمة إعادة التصدير في 2021م.

24

%

االنخفاض في حجم إعادة التصدير

في 2021م خالل الفترة ( )2021 - 2015م.

أهم السلع المعاد تصديرها خالل ()2021 - 2015م:

وتوضــح األرقــام أن إجمالــي قيمــة إعــادة التصديــر
انخفاضــا ملحوظــا خــال الفترة
ً
عبــر مينــاء صحــار ســجل
()2021 - 2015م بنحــو  864مليــون ريــال عمانــي،
منخفضــا مــن  1,040.3مليــون ريــال عمانــي فــي
ً
2015م إلــى  176مليــون ريــال عمانــي فــي 2021م
وتعتبــر أدنــى قيمــة تــم تســجيلها خــال تلــك الفتــرة.
كمــا انخفــض حجــم إعــادة التصديــر فــي المتوســط
بنحــو  24فــي المائــة .حيــث انخفــض مــن 1,548
مليــون طــن فــي 2015م إلــى  112مليــون طــن
فــي 2021م .وتشــكل مجموعــة المنتجــات المعدنيــة
نحــو  53فــي المائــة مــن إجمالــي قيمــة إعــادة
التصديــر خــال ()2021 - 2015م ،تليهــا مجموعــة
عربــات وطائــرات وبواخــر ومعــدات نقــل بنحــو 20
فــي المائــة ،و مجموعــة اآلالت والمعــدات الكهربائيــة
وأجزائهــا نحــو  8فــي المائــة.

كمــا تمثــل مجموعــة منتجــات الصناعــات الكيماويــة
نحــو  5فــي المائــة ،ومجموعــة معــادن عاديــة
ومصنوعاتهــا نحــو  3فــي المائــة مــن إجمالــي قيمــة
إعــادة التصديــر.
وتبيــن األرقــام أن  19فــي المائــة مــن إجمالــي
قيمــة إعــادة التصديــر عبــر مينــاء صحــار تــم إعــادة
تصديــره إلــى دولــة قطــر خــال ()2021 - 2015
م ،تليهــا جمهوريــة الصيــن الشــعبية بنحــو  13فــي
المائــة ،و جمهوريــة العــراق بنحــو  11فــي المائــة،
وإلــى جــمهــــورية باكـــــستان اإلســــــامية بنـــــحو 9
فــي المائــة.
أمــا مــن حيــث حجــم إعــادة التصديــر ،فتســتحوذ
كل مــن جمهوريــة العــراق وجمهوريــة باكســتان
اإلســامية علــى نحــو  26فــي المائــة مــن إجمالــي
حجــم إعــادة التصديــر خــال الفتــرة ذاتهــا.

53

%

المنتجات المعدنية من إجمالي
قيمة إعادة التصدير

20

عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل
 %من إجمالي قيمة إعادة التصدير

08

اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها
 %من إجمالي قيمة إعادة التصدير

أهم الدول المستوردة منها خالل ()2021 - 2015م:

19
%13

%

11

%

دولة قطر من إجمالي قيمة إعادة
التصدير
جمهورية الصين الشعبية من
إجمالي قيمة إعادة التصدير
جمهورية العراق من إجمالي
قيمة إعادة التصدير

الواردات السلعية
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اتســـمت الفتـــرة ()2021 - 2015م بتراجـــع إجمالـــي

ومجموعـــة عربـــات وطائـــرات وبواخـــر ومعـــدات نقل

مينـــاء صحـــار ،حيـــث ســـجلت أدنـــى قيمـــة للـــواردات

كمـــا تمثـــل مجموعـــة معـــادن عاديـــة ومصنوعاتهـــا

قيمـــة الـــواردات الســـلعية إلـــى ســـلطنة عمـــان عبـــر
الســـلعية  3.5مليـــار ريـــال عمانـــي في عـــام 2020م
متأثـــرة بالقيـــود المفروضة خـــال جائحـــة كوفيد.19 -
في المقابل ،ســـجلت أعلى قيمة للواردات السلعية
فـــي عـــام 2021م لتصل إلى  5.9مليـــار ريال عماني،
وعـــام 2015م البالـــغ  5.8مليـــار ريـــال عماني.

بنحـــو  16فـــي المائة.

نحـــو 14فـــي المائـــة ،ومجموعـــة منتجـــات الصناعـــة
الكيماويـــة نحـــو  7فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة

الـــواردات الســـلعية لمينـــاء صحـــار خالل تلـــك الفترة.
وتتصـــدر دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة قائمـــة

الـــدول المصـــدرة للســـلع إلـــى ســـلطنة عمـــان عبـــر

وتتركـــز الـــواردات الســـلعية فـــي أربـــع مجموعـــات

مينـــاء صحـــار والبالغ نحـــو  24في المائة مـــن إجمالي

إجمالـــي قيمة الواردات الســـلعية لمينـــاء صحار خالل

الفتـــرة ( )2021 - 2015م .وجـــاءت جمهوريـــة الصين

رئيســـية حيـــث تشـــكل نحـــو  70فـــي المائـــة مـــن

الفتـــرة ()2021 - 2015م وهـــي :مجموعة المنتجات
المعدنيـــة بنحـــو  20فـــي المائـــة ،ومجموعـــة اآلالت

5.9

مليار ريال عماني أعلى قيمة مسجلة إلجمالي
الواردات السلعية في عام 2021م

3.5

مليار ريال عماني أدنى قيمة مسجلة إلجمالي
الواردات السلعية في عام 2020م

قيمـــة الـــواردات الســـلعية فـــي مينـــاء صحـــار خـــال
الشـــعبية فـــي المرتبة الثانيـــة بنحو  11فـــي المائة،

تليهـــا جمهوريـــة الهند وجمهوريـــة البرازيـــل االتحادية

والمعـــدات الكهربائيـــة وأجزائها بنحـــو  19في المائة ،بنحـــو  9فـــي المائـــة ،و 6فـــي المائة علـــى التوالي.
أهم الواردات السلعية خالل (:)2021 - 2015

20

المنتجات المعدنية من إجمالي
 %قيمة الواردات السلعية

19

%

اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها
من إجمالي قيمة الواردات السلعية

%

عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل
من إجمالي قيمة الواردات السلعية

16

أهم الدول الموردة خالل ()2021 - 2015م:

24

دولة اإلمارات العربية المتحدة من
 %إجمالي قيمة الواردات السلعية

11
%09
%

جمهورية الصين الشعبية من إجمالي
قيمة الواردات السلعية
جمهورية الهند من إجمالي قيمة
الواردات السلعية

 | 38حوار

ميناء صاللة
ثاني أفضل ميناء
عالمي في الكفاءة
التشغيلية

محمد المعشني:
ميناء صاللة أكبر ميناء
مصدر لمادة الجبس
الخام في العالم
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يعتبـــر ميناء صاللة مركز لوجســـتي عالمي ومحرك رئيـــس لالقتصاد الوطني،
وهـــو ثانـــي أفضـــل مينـــاء عالمي فـــي الكفـــاءة التشـــغيلية ،إلى جانـــب أنه
يمتلـــك إمكانيـــات لوجســـتية وقـــدرات تشـــغيلية عاليـــة للتعامل مـــع مختلف
أحجام الســـفن ،ويضم  21رافعة حاويات جســـرية ،و 6أرصفة لسفن الحاويات،
ويمكـــن للميناء اســـتقبال  5ســـفن في نفـــس الوقت في محطـــة الحاويات.
ولمعرفـــة المزيـــد عـــن مينـــاء صاللة حـــاورت المعرفـــة المهنـــدس  /محمد بن
عوفيـــت المعشـــني الرئيـــس التنفيذي لشـــؤون الشـــركة بمينـــاء صاللة.

بدايـــة لـــو نتحـــدث عـــن أهميـــة ميناء أســـواق المورديـــن للمـــواد الخـــام
صاللـــة فـــي القطـــاع اللوجســـتي؟ والوصـــول بســـرعة إلى المســـتهلكين
تعتبـــر المواني من اهـــم المقومات النهائييـــن.
للنهـــوض بالقطـــاع اللوجســـتي
واالقتصـــاد بشـــكل عـــام ويعتبـــر ميناء بدأ مينـــاء صاللة بالعمـــل عام ،1998
صاللـــة أكبر مينـــاء في ســـلطنة عمان مـــا هـــي اإلضافـــات التـــي شـــهدها
والمنطقـــة ويلعـــب دورا حيويـــا فـــي المينـــاء منـــذ إنشـــائه وحتـــى اليوم؟
شـــهد مينـــاء صاللـــة عـــدة مراحـــل
ربط ســـلطنة عمـــان بالعالـــم من خالل
خطوط الربـــط المباشـــرة والتي تمكن تطويريـــة منذ إنشـــائه حيث تم إنشـــاء
المســـتثمرين مـــن خاللهـــا بربطهـــم أرصفـــة جديـــدة لمحطـــة الحاويـــات مـــع
باألســـواق المســـتهدفة ،وكذلـــك كاســـر أمـــواج جنوبـــي وتـــم تشـــغيله
موقعه االســـتراتيجي القريب من ممر فـــي العـــام  2008ليرفـــع الطاقـــة
الشـــحن الـــذي يربـــط الشـــرق بالغـــرب االســـتيعابية للمينـــاء إلـــى  4,5مليون
وقربـــه من األســـواق الواعدة كســـوق حاوية نمطية وشـــهد عام  2015افتتاح
شـــرق إفريقيـــا وشـــبه القـــارة الهندية .أرصفـــة جديـــدة فـــي محطـــة البضائـــع
العامـــة لترتفـــع الطاقـــة االســـتيعابية
مـــا دور مينـــاء صاللـــة فـــي تحفيـــز للمحطـــة إلى أكثر مـــن  24مليون طن
مـــن البضائع.
االســـتثمار والتجـــارة الدوليـــة؟
ميناء صاللة مـــن أكثر المواني كفاءة
يتميـــز مينـــاء صاللـــة ،بمحطـــة ذات
في العالم وهذا بدورة عامل مســـاعد
ّ
علـــى جـــذب االســـتثمارات الخارجيـــة قدرات عالمية على مناولة الشـــحنات
لســـلطنة عمـــان حيـــث يتيـــح المينـــاء الضخمـــة مـــن البضائـــع الســـائلة
ربط مباشـــر للمســـتثمرين باألســـواق والمعدنيـــة ...لو نســـلط الضوء على
المســـتهدفة وتقليـــل التكلفـــة إلـــى هـــذا الجانب؟

1.5
مليون

رأس من المواشي
يتم مناولته في
الميناء سنويا

 | 40حوار

مينـــاء صاللة مينـــاء متعـــدد األغراض مـــن 1.5مليـــون رأس مـــن المواشـــي
حيـــث يحتوي على محطتين رئيســـيتين سنو يا .
محطـــة الحاويـــات ومحطـــة البضائـــع
مـــا هـــو دور مينـــاء صاللـــة فـــي
ا لعا مة .
يتـــم مناولـــة الشـــحنات الضحمـــة التشـــغيل وإيجـــاد فـــرص عمـــل؟
مينـــاء صاللـــة أكبـــر مشـــغل للقـــوى
والبضائـــع الســـائبة والســـائلة فـــي
محطـــة البضائـــع العامـــة وهـــي مجهزة العاملـــة الوطنيـــة فـــي محافظـــة
لمناولـــة كل األحجـــام ويعتبـــر مينـــاء ظفـــار مـــن خـــال موقعـــه الجغرافـــي
صاللـــة أكبر ميناء مصـــدر لمادة الجبس المميـــز علـــى خارطة الشـــحن العالمي
وتـــم إنشـــاء المنطقـــة الحـــرة بصاللـــة
الخـــام فـــي العالـــم.
كمـــا يعتبـــر الميناء شـــريان اقتصادي الســـتقطاب كبرى الشـــركات العالمية
مهـــم لتبادل البضائع مع شـــرق إفريقيا إلـــى المنطقـــة والتـــي بدورهـــا أدت
خاصـــة الصومـــال حيث يتـــم مناولة أكثر إلـــى إيجـــاد فـــرص عمـــل ســـواء فـــي
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امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

المينـــاء أو المنطقـــة المحيطـــة.
ماهي المشاريع المســـتقبلية لتعزيز
اســـتدامة القطاع اللوجستي.
نعمـــل حاليـــا علـــى مشـــروع توســـعة
محطـــة الحاويـــات لزيـــادة الطاقـــة
االســـتيعابية مـــن خـــال االســـتثمار
فـــي رافعـــات جديـــدة للمحطـــة والتـــي
ستجعلنا نســـتقبل أكبر سفن الحاويات
فـــي العالـــم .كذلـــك اســـتثمرنا فـــي
رافعـــات جديـــدة فـــي محطـــة البضائـــع
العامـــة نتيجـــة زيـــادة األعمـــال وكذلـــك
لخدمـــة العمـــاء بشـــكل أفضـــل.

 | 42ميناء صاللة
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بوابة
المحيط الهندي
ويتميــز بمحطــة
بــدأ مينــاء صاللــة العمــل عــام ،1998
ّ
ذات قــدرات عالميــة علــى مناولــة الشــحنات الضخمــة
مــن البضائــع الســائلة والمعدنيــة .ويتصــدر المركــز
المحــوري لتوزيــع ونقــل الحاويــات فــي المنطقــة،
وذلــك لمــا يتمتــع بــه مــن موقــع اســتراتيجي يطــل
علــى دول المحيــط الهنــدي ،وموقعــه االســتراتيجي
المالمــس للخطــوط المالحيــة الدوليــة .وتبلــغ مســاحة
المينــاء  10.7كيلومتــر مربــع ويحتــوي علــى  21رصيفـ ًـا
تتــراوح أعماقهــا بيــن ثالثــة أمتــار وثمانيــة عشــر متـ ً
ـرا
ويبلــغ مجمــوع أطوالهــا خمســة آالف وســتمائة
ً
متــرا.
وســبعة وثالثيــن

الصادرات العمانية
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458

مليون ريال عماني االرتفاع في إجمالي قيمة
الصادرات العمانية في عام 2021م مقارنة بـ 2015م

32

%

من إجمالي حجم الصادرات العمانية وجه إلى
جمهورية الهند.

تبيــن اإلحصــاءات أن مينــاء صاللــة شــهد نمـ ًـوا في الحركة
التشــغيلية خــال الفتــرة ( )2021 - 2015م ،حيــث ارتفــع
إجمالــي الســفن الراســية مــن  2,144ســفينة فــي
 2018م إلــى  2,608ســفينة فــي  2021م.
كمــا ارتفــع إجمالــي الحاويــات بنســبة  11فــي المائــة
فــي المتوســط خــال الفتــرة ()2021 - 2015م ،لتصــل
إلــى  4.5مليــون حاويــة فــي 2021م مقارنــة بنحــو 2.6
مليــون حاويــة فــي عــام 2015م .كمــا يتصــدر كمركــز
محــوري لتوزيــع ونقــل الحاويــات فــي المنطقــة ،وذلــك
لمــا يتمتــع بــه مــن موقــع اســتراتيجي يطــل علــى دول
المحيــط الهنــدي ،وموقعــه المالمس للخطــوط المالحية
الدوليــة.
حقــق مينــاء صاللــة نمـ ًـوا فــي إجمالــي قيمــة الصادرات
العمانيــة بنحــو  24فــي المائــة فــي المتوســط خــال
()2021 - 2015م .وشــهد المينــاء فــي عــام 2021م
أعلــى قيمــة فــي إجمالــي الصــادرات العمانيــة مــن
مرتفعــا
المينــاء ليصــل إلــى  859.8مليــون ريــال عمانــي
ً
بنحــو  191فــي المائــة مقارنــة بالعــام الســابق .كما ارتفع
إجمالــي قيمــة الصــادرات العمانيــة فــي عــام 2017م
بنحــو  37فــي المائــة ،وعــام 2019م بنحــو  19فــي
المائــة وعــام 2018م بنحــو  5فــي المائــة .فــي المقابــل،

انخفــض إجمالــي قيمــة الصــادرات العمانيــة غيــر النفطيــة
متأثــرا بانخفــاض أســعار النفــط فــي
عبــر مينــاء صاللــة
ً
عــام 2015م وعــام 2016م بنســبة  15فــي المائــة و43
فــي المائــة علــى التوالــي .كمــا انخفــض إجمالــي قيمــة
الصــادرات العمانيــة فــي عــام 2020م بنســبة  24فــي
المائــة نتيجــة لجائحــة كوفيــد  .19 -ومــن أهــم الصــادرات
العمانيــة عبــر هــذا المينــاء خــال الفتــرة ()2021 - 2015
م ،مجموعــة منتجــات الصناعــات الكيماويــة بنحــو 31
فــي المائــة ،ومجموعــة المنتجــات المعدنيــة بنســبة 22
فــي المائــة ،ومجموعــة اللدائــن والمطــاط ومصنوعاتهــا
بنحــو  19فــي المائــة .كمــا تمثــل مجموعــة الحيوانــات
الحيــة ومنتجــات المملكــة الحيوانيــة نحــو  8فــي المائــة،
ومجموعــة صناعــة األغذيــة والمشــروبات نحــو  6فــي
المائــة مــن إجمالــي قيمــة الصــادرات الســلعية خــال
تلــك الفتــرة .وتــم تصديــر نحــو  48فــي المائــة مــن
إجمالــي قيمــة الصــادرات العمانيــة خــال الفتــرة (2015
 )2021م إلــى كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة،والصومــال ،وســنغافورة ،والهنــد .أمــا مــن حيــث حجــم
الصــادرات العمانيــة عبــر مينــاء صاللــة ،فوجــه حوالــي
ثلــث حجــم الصــادرات العمانيــة إلــى جمهوريــة الهنــد
خــال الفتــرة المذكــورة.

أهم الصادرات العمانية خالل ()2021 - 2015م:

31

%

مجموعة منتجات الصناعات الكيماوية
من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

%

مجموعة المنتجات المعدنية من
إجمالي قيمة الصادرات السلعية

%

مجموعة اللدائن والمطاط ومصنوعاتها
من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

22
19

أهم الدول التي تم التصدير لها ()2021 - 2015م:

12

%

الواليات المتحدة األمريكية
من إجمالي قيمة الصادرات العمانية

%

جمهورية الصومال من إجمالي
قيمة الصادرات العمانية

12

جمهورية سنغافورة من إجمالي
 %قيمة الصادرات العمانية

09

إعادة التصدير
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43

مليون ريال عماني االرتفاع في إجمالي قيمة إعادة
التصدير في عام 2021م مقارنة بعام 2015م.

38

%

استحوذت جمهورية الصومال من إجمالي حجم
إعادة التصدير خالل الفترة ()2021 - 2015م.

وتذكــر اإلحصــاءات أن إجمالــي قيمــة إعــادة  52فـــي المائـــة مـــن إجمالي قيمـــة إعادة

التصديــر عبــر مينــاء صاللــة حقــق أعلــى التصدير خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م.
ارتفــاع خــال الفتــرة ()2021 - 2015م وتســـتحوذ جمهوريـــة الصومال مانســـبته

مرتفعــا مــن  39 65فـــي المائـــة مـــن إجمالي قيمـــة إعادة
وذلــك فــي عــام 2021م
ً

مليــون ريــال عمانــي في عــام 2015م إلى التصديـــر عبـــر مينـــاء صاللـــة خـــال الفترة

 109مالييــن ريــال عمانــي ،و حقــق )2021 - 2015( 102م ،تليهـــا جمهوريـــة الهنـــد

مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م .أمــا بنحـــو  9فـــي المائة.
حجــم إعــادة التصديــر فقــد ارتفــع بنحــو 52

كمـــا تـــم إعـــادة تصديـــر إلـــى جمهورية

فــي المائــة فــي المتوســط خــال الفتــرة اليمـــن ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة
()2021 - 2015م ،حيــث ارتفــع مــن  103نحـــو  8فـــي المائـــة و 7فـــي المائـــة على

مالييــن طــن فــي عــام 2015م إلــى  400التوالـــي .الجديـــر بالذكـــر أن جمهوريـــة
مليــون طــن فــي عــام 2021م.

الصومـــال تســـتحوذ على  38فـــي المائة

ومجموعـــة عربـــات وطائـــرات وبواخـــر

جمهوريـــة الهنـــد بنحـــو  11فـــي المائـــة و

وتشـــكل مجموعة المنتجـــات المعدنية ،مـــن إجمالـــي حجـــم إعـــادة التصديـــر ،تليها

ومعـــدات نقـــل،

ومجموعـــة اآلالت دولـــة اإلمارات العربية المتحدة و جمهورية

والمعدات الكهربائيـــة وأجزائها ،ومجموعة اليمن بحوالـــي  10في المائة لكل منهما

منتجات صناعة األغذية والمشـــروبات نحو

خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م.

امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

أهم المجموعات السلعية المعاد تصديرها عبر هذا
الميناء خالل الفترة ()2021 - 2015م:

18

%

13

%

11

%

مجموعة المنتجات المعدنية من
إجمالي قيمة الصادرات السلعية
عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل
من إجمالي قيمة الصادرات السلعية
اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها
من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

أهم الدول المعاد التصدير لها عبر هذا الميناء
خالل الفترة ()2021 - 2015م:

39
%09

جمهورية الصومال من إجمالي
 %قيمة إعادة التصدير
جمهورية الهند من إجمالي
قيمة إعادة التصدير

الواردات السلعية
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وتبيــن اإلحصــاءات أن إجمالي قيمة الواردات الســلعية

الحيوانيــة فتمثــل نحــو  16فــي المائــة ،ومجموعــة

ملحوظــا خــال الفتــرة ()2021 - 2015م ،حيــث ســجلت
ً

ومجموعــة منتجــات األغذيــة والمشــروبات نحــو  7فــي

إلــى ســلطنة عمــان عبــر مينــاء صاللــة شــهد تراجعــا
أدنــى قيمــة للــواردات الســلعية فــي عــام 2018م

والبالــغ  374مليــون ريــال عمانــي .فــي حيــن ارتفــع
إجمالــي قيمــة الــواردات الســلعية فــي عــام 2021م
بنحــو  432مليــون ريــال عمانــي ليصــل إلــى مليــار ريــال

محققــا بذلــك أعلــى قيمــة للــواردات الســلعية
ً
عمانــي
خــال الفتــرة ()2021 - 2015م.

منتجــات الصناعــة الكيماويــة نحــو  13فــي المائــة،

المائــة مــن إجمالــي قيمــة الــواردات الســلعية لمينــاء

صاللــة خــال تلــك الفتــرة.

وعلـــى مســـتوى الـــدول المصـــدرة للســـلع إلـــى

ســـلطنة عمـــان عبر مينـــاء صاللة خالل الفتـــرة (2015
)2021 -م ،فتشـــكل جمهوريـــة الصومـــال نحـــو 10

فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي قيمة الـــواردات الســـلعية،

وتتركـــز الـــواردات الســـلعية خـــال الفتـــرة (- 2015

وجمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية نحـــو  8فـــي المائـــة،

مجموعـــة اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها وتمثل

 7فـــي المائـــة لـــكل منهمـــا ،فـــي حيـــن تشـــكل دولة

)2021م فـــي عدد مـــن المجموعات الرئيســـية وهي
نحـــو  19فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة الـــواردات
الســـلعية ،تليهـــا مجموعـــة منتجـــات المملكـــة النباتية

بنحـــو  17فـــي المائة.

أمــا مجموعــة الحيوانــات الحيــة ومنتجــات المملكــة

432

مليون ريال عماني االرتفاع في إجمالي قيمة الواردات
السلعية في عام 2021م مقارنة بـعام 2015م.

19

%

األهمية النسبية لمجموعة اآلالت والمعدات الكهربائية
وأجزائها من إجمالي قيمة الواردات السلعية.

وجمهوريـــة الهند والواليـــات المتحـــدة األمريكية بنحو

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة نحو  5فـــي المائة ،وتمثل

هـــذه الـــدول نحو  36فـــي المائـــة من إجمالـــي قيمة
الـــواردات الســـلعية لميناء صاللة خـــال الفترة (2015

)2021 -م.

أهم الواردات السلعية خالل الفترة (:)2021 - 2015

19

%

اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها
من إجمالي قيمة الواردات السلعية

%

منتجات المملكة النباتية من إجمالي
قيمة الواردات السلعية

%

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
الحيوانية من إجمالي قيمة الواردات

17

16

أهم الدول الموردة خالل ()2021 - 2015م:

10

%

08
%07

جمهورية الصومال من إجمالي
قيمة الواردات السلعية

جمهورية الصين الشعبية من إجمالي
 %قيمة الواردات السلعية
جمهورية الهند من إجمالي قيمة
الواردات السلعية
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الرئيس التنفيذي
لشركة ميناء
الدقم ريجي
فيرمولين:

ميناء الدقم مركز
لوجستي إقليمي
يطل مباشرة على
المياه الدولية
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يعتبر ميناء الدقم مركزا لوجســـتيا إقليميا يطل مباشـــرة علـــى المياه الدولية
ويربـــط خطـــوط المالحـــة والتجارة العالميـــة بين آســـيا وأوروبـــا وإفريقيا ،إلى
جانـــب انه محطة عبـــور مركزية بين األســـواق العالمية والمنطقـــة االقتصادية
الخاصة بالدقم والمشـــاريع الوطنية الرئيســـية في ســـلطنة ُعمان
التقـــت المعرفة مـــع الفاضل  /ريجـــي فيرموليـــن ،الرئيس التنفيذي لشـــركة
مينـــاء الدقم ,لمعرفـــة المزيد عـــن هذا المينـــاء الواعد

مـا أهميـة مينـاء الدقـم فـي القطـاع
اللوجسـتي؟
يعـد مينـاء الدقـم بوابـة المنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم والتـي
تعتبـر أكبـر منطقـة اقتصاديـة خاصـة
فـي الشـرق األوسـط  .ويتمتـع مينـاء
الدقـم بموقـع مثالـي لخدمـة الخـط
الرئيسـي للممـرات التجاريـة الشـرقية
والغربيـة ،حيـث يقـع قبالـة بحـر العـرب
وخـارج مضيـق هرمـز .وموقعـه يجعلـه
ً
جذابـا للغايـة لخطـوط الشـحن العالميـة

لتوصيـل الخدمـات وخدمـة األسـواق
الكبيـرة والمتطـورة لشـبه القـارة
الهنديـة واألسـواق اإلفريقيـة وكذلـك
دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج
العربيـة ،والتـي يمكـن الوصـول إليهـا
مباشـرة مـن الدقـم .باإلضافـة إلـى
ذلـك ،يقـع مينـاء الدقم وسـط سـلطنة
عمـان بيـن مسـقط وصاللـة ،وبالتالـي
يربـط بيـن الجزأيـن الشـمالي والجنوبـي
مـن البلاد.
يتميـز مينـاء الدقـم بأحـدث البنـى
األساسـية ،التـي تتيـح لـه تقديـم
خدمـات لوجسـتية فعالـة مـن حيـث

النقـل السـريع للبضائـع داخـل البلاد
وكذلـك علـى الصعيـد الدولـي مـن
وإلـى أسـواق التصديـر /واالسـتيراد .
علمـا بـأن الرصيـف التجـاري والـذي يبلـغ
طولـه  2.2كيلومتـر ،وبعمـق يصـل
متـرا علـى طـول قنـاة
متـرا (و19
18
ً
ً
الدخـول) يضـم العديـد مـن محطـات
الشـحن بمـا فـي ذلـك محطـات البضائـع
العامـة والسـائبة الجافـة والبضائـع
ذات األبعـاد الزائـدة ومحطـة الحاويـات.
حيـث يتيـح رصيـف مينـاء الدقـم للمـواد
السـائلة تصديـر السـوائل السـائبة
متكاملا مـع مصفـاة الدقـم عبر خطوط
أنابيـب لتصديـر المنتجـات ،ممـا يجعـل
مينـاء الدقـم مينـاء متعـدد األغـراض مع
بنيـة أساسـية ذات مسـتوى عالمـي،
ومرافـق متعـددة الوسـائط مـع طـرق
داخليـة مؤهلـة.
وقـد ُص ّمـم المينـاء ليكـون بالقـرب
مـن مناطـق امتيـاز مشـاريع النفـط
والغـاز والتعديـن فـي سـلطنة عمـان
(كالحجـر الجيـري والدولوميـت و الـخ)
 .إضافـة إلـى ذلـك ،تتميـز المنطقـة
بثـروات هائلـة مـن المـوارد السـمكية

2,2
كم

طول الرصيف
التجاري

 | 52حوار

والصناعـات المصاحبـة لهـا ،ممـا يحقـق
االسـتفادة القصـوى لهـذه المشـاريع
لقربهـا مـن المينـاء ،وبـدوره سـيدعم
جدواهـا التجاريـة ويزيـد مـن تمكيـن
وتطويـر الشـق السـفلي مـن النفـط
والغـاز فـي الدقـم ،و يخـدم أهـداف
سـلطنة عمـان الوطنيـة المتمثلـة فـي
التنويـع االقتصـادي وخلـق فرص العمل
وجـذب االسـتثمار األجنبـي.
لو نسـلط الضوء على دور الميناء في
تحفيز االستثمار والتجارة الدولية
ً
أساسـيا
عاملا
يعتبـر المينـاء البحـري
ً
لنجـاح وتطويـر المناطـق االقتصاديـة
والتي تستهدف استقطاب االستثمار
األجنبـي وتعزيـز التجـارة الدوليـة .ومـن
هـذا المنطلـق ،يعـد مينـاء الدقـم نـواة
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المنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم
والـذي يهـدف إلـى جـذب المشـاريع
والمتوسـطة
الكبيـرة
الصناعيـة
والصغيـرة ،والمشـاريع اللوجسـتية،
فضلا عـن المشـاريع التـي تهـدف إلـى
ً
خدمـة السـكان القاطنيـن فـي الدقـم.
لذلـك ،مـن المأمـول أن يصبـح الدقـم
المحـرك الرئيسـي للنمـو فـي سـلطنة
دورا
عمـان ،حيـث يلعـب مينـاء الدقـم
ً
مركزيـا فـي كفـاءة حركـة البضائـع داخـل
ً
وخـارج الدقـم.
كمؤسسـة تدار بشـكل احترافي ،مع
مسـاهمين دولييـن ومحلييـن ،يتمتـع
فريـق مينـاء الدقـم بخبـرة واسـعة فـي
إدارة عمليـات المينـاء ،باإلضافـة إلـى
تطوير األنشـطة الصناعية واللوجستية
المحيطـة بالمينـاء .ويسـعى مينـاء

امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

الدقـم إلـى االسـتفادة مـن قدراتـه
لتقديـم عـروض تنافسـية ذات قيمـة
إضافيـة للمسـتثمرين مـع األخـذ
باالعتبـار موقـع الدقـم اإلسـتراتيجي
ممـا يزيـد مـن حركـة السـفن مـن وإلـى
المينـاء  .علاوة علـى ذلـك ،يلعـب ميناء
ً
ً
ً
وأساسـيا فـي ربـط
حيويـا
دورا
الدقـم
خطـوط الشـحن الدوليـة بيـن الشـرق
والغـرب ،األمـر الذي يسـاعد من تقديم
حلـول مثاليـة لمسـتخدميها .كونـه
مينـاء متعـدد األغـراض يوفـر المرونـة
الالزمـة مـن خلال السـماح بسـهولة
حركـة جميـع أنـواع البضائـع ،بمـا فـي
ذلـك الحاويـات أو البضائـع المعبـأة فـي
أكيـاس أو البضائـع السـائبة أو البضائـع
ذات األبعـاد الزائـدة .إلـى جانـب ذلـك،
فهـو المينـاء الوحيد في سـلطنة عمان
الـذي يتكامـل مـع المنطقـة االقتصادية
الخاصـة لتمكيـن حركة البضائع بسالسـة
داخـل المنطقـة والسـماح بعبـور
البضائـع معفـاة مـن الرسـوم الجمركيـة
وتلبيـة احتياجـات عمالئنـا فـي القطـاع
الصناعـي واللوجسـتي.
باإلضافـة إلـى أنـه يتيـح للمسـتثمرين
االسـتفادة مـن الحوافـز التشـغيلية و
الماليـة التـي تقدمهـا الحكومـة ،علـى
سـبيل المثـال ال الحصـر:
المزايا المالية :
•إعفـاء مـن الضرائـب لمـدة تصـل
عامـا بنسـبة % 0
إلـى ً 30
•اإلعفـاء مـن أي قيـود لتحويـل
ا لعملا ت
•اإلعفـاء مـن الرسـوم الجمركيـة
بنسـبة % 0
•ثبات سعر العملة

•عدم وجود قيود لتحويل رأسمال
المستثمر وأرباحه خارج المنطقة
•تملك أجنبي بنسبة % 100
•اتفاقيـات حـق االنتفـاع لمـدة 50
عامـا قابلـة للتجديـد
ً
• اإلعفـاء مـن شـرط الحـد األدنـى
لرأس المال المستثمر
الحوافز التشغيلية:
•سهولة توفر المواد الخام
•كفاءة األيدي العاملة
•إيجار أراضي بأسعار معقولة
•مرافق بتكلفة زهيدة
•سرعة وكفاءة اللوجستيات
•خدمة المحطة الواحدة
مـا الـــــدور الـذي لــــعبه المـــيناء خلال
جائجـة كوفيـد 19 -
واصـل مينـاء الدقـم العمـل بطريقـة
آمنـة خلال الجائحـة باتخـاذ جميـع
االحتـرازات الوقائيـة علـى النحـو
بنـاء علـى التعليمـات الصـادرة
الواجـب
ً
عـن اللجنـة العليـا المكلفـة ببحـث آليـة
التعامـل مـع التطـورات الناتجـة عـن
انتشـار فيـروس كورونـا .فـي حيـن أن
هـذه الجائحـة قـد تسـببت فـي أزمـة
اقتصاديـة نتـج عنهـا تباطـؤ عالمـي فـي
التجـارة والتـي تعـد فتـرة عصيبـة للتجارة
الدوليـة حيـث تعطلت سالسـل التوريد
والتجـارة ،إال أن مينـاء الدقـم اسـتطاع
تقديـم خدمـات جديـدة تقلـل مـن اآلثـار
الناتجـة عـن الركـود التجـاري العالمـي.
علـى سـبيل المثـال ،توفيـر خدمـة
رسـو السـفن (المتوقفـة عـن العمـل
لفتـرة محـدودة) علـى أرصفـة المينـاء،

الرصيف التجاري

يتضمن محطتين

لمناولة الحاويات و

محطة للمواد الجافة

السائبة ومحطة للبضائع
المدحرجة ومحطة
متعددة

االستخدامات

 | 54حوار

وبالتالـي تقليـل حجـم الخسـائر المترتبة
عـن توقـف العمـل من خالل االسـتفادة
مـن األصـول الموجـودة فـي المينـاء
إلـى أقصـى حـد ممكـن  .ومنـذ ذلـك
الحيـن ،أصبحـت خدمـة رسـو السـفن
مـن الخدمـات األساسـية التـي يقدمهـا
مينـاء الدقـم ،ممـا مكّ ـن مينـاء الدقـم
مـن زيـادة اإليـرادات بشـكل ملحـوظ
خلال تلـك الفتـرة العصيبـة.
حـــــــدثنا عن دور الــــميناء كــــ ســــلطة
المــــيناء ،مشــــغل للمحطـات ،ومالـك
لألراضـي االســـتثمارية
سلطة الميناء:
في أول دور رئيسي لسلطة الميناء،
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يضمـن مينـاء الدقـم علـى أن تكـون
حركـة السـفن آمنـة وفعالـة داخـل وخارج
المينـاء فـي جميـع األوقـات .وبصـرف
النظر عن خدمات اإلرشاد وخدمات تتبع
ومراقبـة السـفن والقطـر ،فـإن مينـاء
الدقـم يقـدم بطريقـة مباشـرة أو عبـر
أحـد الـوكالء المتعدديـن أو المتعاقديـن
مـن الباطـن الموجوديـن فـي المينـاء،
خدمـات أخـرى كتسـهيالت متعلقـة
بتغييـر طاقـم السـفن ،والتخلـص مـن
المـاء المخلـوط داخـل الخـزان ،وخدمـات
توفيـر المـؤن ،والتزويـد بالوقـود،
وخدمـات نقـل الحاويـات مـن سـفينة
إلـى أخـرى (داخـل حـوض المينـاء أو فـي
المرسـى) ،وإمـدادات الميـاه العذبـة
وجمـع النفايـات.

امسح الرمز
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مشغل للمحطات:
تعيين أسـياد لمحطات الدقم ()ATD
كمشـغل لمحطـة المينـاء مـن قبـل
شـركة مينـاء الدقـم
باعتبـار أن المينـاء سـلطة مشـغلة،
فـإن شـركة مينـاء الدقـم تركـز علـى
رؤيتهـا ومهمتهـا بتعييـن شـركات
مشـغلة للمحطـات المتخصصـة مـن
أجـل إدارة العمليـات فـي العديـد مـن
محطـات المينـاء .وفـي هـذا الصـدد
نجحـت شـركة مينـاء الدقـم فـي تحقيـق
عقـد الشـراكة مـع موانـي أسـياد خلال
الربـع السـنوي الثالـث مـن عـام 2021
مـن خلال تعييـن شـركة محطـات
أسـياد الدقـم كشـركة مشـغلة فـي
ثلاث محطـات رئيسـية علـى الرصيـف

التجـاري وبالتحديـد المحطـة متعـددة
األغـراض (تتولـى مناولـة البضائـع
السـائبة والبضائـع ذات األبعـاد الزائـدة)
ومحطـة المـواد الجافـة ومحطـة البضائع
المدحرجـة .ويخـدم هـذا التطويـر البـارز
الطمـوح المتمثـل فـي االسـتفادة مـن
المعرفـة والخبـرات الفنيـة المتاحـة فـي
البلاد وتعزيـز مبـادرة التعميـن السـريع
مـع تكريـس الجهـود للتظافـر والتعـاون
مـع الموانـي األخـرى فـي البلاد وذلـك
لتعزيـز تدفـق البضائـع عبر مينـاء الدقم.
تطوير محطة الحاويات الجديدة
فـي  15يوليـو  2021أطلقـت شـركة
ً
رسـميا مناقصـة تنافسـية
مينـاء الدقـم
دوليـة مـن أجـل تعييـن شـركة مؤهلـة
ومرموقـة لتشـغيل محطـات الموانـي
ضمن نموذج شـراكة بين القطاع العام
والخـاص وذلـك بغـرض تشـغيل محطـة
الحاويـات فـي مينـاء الدقـم والتـي تقـع
علـى رصيفهـا التجـاري .فـي حيـن أن
البنية األساسية للمحطة بما في ذلك
رصيف مجهز بالكامل والمباني اإلدارية
متاحـة بالفعـل إال أن المجموعـة األولـى
مـن الرافعـات الخاصـة بنقـل الحاويـات
مـن السـفينة إلـى الرصيـف ورافعـات
المناولـة األخـرى ( 4رافعـات آليـة حديثـة
تقـوم بنقـل الحاويـات مـن السـفن إلـى
الرصيـف التجـاري والعكـس و  12رافعـة
جسـرية ذات إطـارات مطاطيـة) هـي
قيـد اإلنجـاز حيـث تـم شـراؤها مـن قبل
الهيئـة العامـة للمناطـق االقتصاديـة
الخاصـة والمناطـق الحـرة مـع مجموعـة
مـن االسـتثمارات اإلضافيـة التـي مـن
المزمـع تحقيقهـا مـن خلال الشـركة
المشـغلة التـي سـيتم تعيينهـا .

الرصيف النفطي
يتضمن

رصيفا لمواد

النفطية المكررة

السائلة والسائبة
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تعيين مشغل لرصيف المواد السائلة
السائبة
منحـت مينـاء الدقـم الشـركة العمانيـة
للصهاريـج ( أوتكـو) ترخيـص لتشـغيل
رصيـف المـواد السـائلة السـائبة فـي
العـام  ،2021وهـي شـركة مملوكـة
كليا لشـركة أوكيو ( نفط عمان سـابقا)،
شـركة النفـط و الغـاز المملوكـة لحكومة
سـلطنة عمـان .ومنـذ ذلـك الحيـن،
معـا بشـكل وثيـق في
تعمـل الشـركتان ً
عـدة مجـاالت:
•بـدء المصفـاة والتـي سـتصل
الشـحنة األولـى لهـا فـي نوفمبـر
مـن هـذا العـام.
ً
وفقـا
•تحسـين اسـتخدام الخزانـات
للمعاييـر الدوليـة .
•المسـاهمة فـي جعـل الدقـم
ً
ً
تجاريـا للنفـط المكـرر وغيـر
مركـزا
ا لمكـر ر

مالك ألراضي االستثمار
بالمنطقة اللوجستية بالميناء
تبلـغ المسـاحة اإلجماليـة للمنطقـة
اللوجسـتية  1000هكتـار وتقـع بالقـرب
مـن الميــــــــناء بمـــــــوقع مهــــــيأ إلدارة
أنشـطة التصديـر واالسـتيراد للمشـاريع
اللوجتـــــــسية و مــــــشاريع الصـــــناعــــات
الخفيفـة وتتضمـن:
•مناطق التخزين المؤقت
•أنشطة النقل
• المستودعات العامة
•أنشطة حفظ المخزون
•محطات شحن الحاويات
•وحدات إعادة التعبئة
مرافق التجميع
•
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تـم فـي المرحلـة األولـى تسـوية
هكتـارا مـن األراضـي
مسـاحة تبلـغ 65
ً
التـي تـم تأجيـر أغلبهـا باسـتثناء عـدد
قليـل مـن األراضـي .ويسـتعد المينـاء
لتسـوية مسـاحة  100هكتـار أخـرى مـن
األراضـي التـي سـتكون متاحـة لإليجـار
فـي المسـتقبل القريـب.
نجحـت المنطقـة اللوجسـتية فـي
جـذب عـدد كبــــــــير مـن المــــستثمرين
تـــضـــــمــــــن مســـتثمـــري الــمؤســــسات
الصغيــــــرة والمتوســـــطة والشـركات
العمانيـة الناشـئة العاملـة فـي أنشـطة
الخدمـات اللوجسـتية ولوجسـتيات
الطرف الثالث .عززت عدد من الشركات
المحليـة المعروفـة انتشـارها وصـوال
إلـى الدقـم منهـا شـركة المدينـة
اللوجسـتية وشـركة بهـوان إكسـل
وشـركة مجـان للشـحن .كمـا حـرص أبـرز
شـركاء الميناء في القطاع اللوجسـتي
مـن دول الخليـج العربـي علـى اسـتئجار
األراضـي وبنـاء المسـتودعات لمواكبـة
األعمـال المسـتقبلية المتوقعـة مـع
بـدء تشـغيل مصفـاة الدقـم في 2023
مثـل شـركة رضايـات اللوجسـتية و
شـركة ترايسـتار الخليج .وحرصت بعض
العالمـات التجاريـة الدوليـة فـي قطـاع
النقـل الثقيـل مثـل شـركة مامـوت/
أي أل إي علـى اسـتئجار مسـاحة فـي
المنطقـة اللوجسـتية السـتخدامها
ألغـراض تخزيـن معـدات النقـل الثقيلـة.
كمـا أنـه بـدأت األنشـطة الصناعيـة
الخفيفـة فـي الدقـم .حيـث قامـت
شـركة تـي آي جـي المتخصصـة فـي
المركبـات الخاصـة بالصناعـات الدفاعيـة
بتأسـيس مرفـق كبيـر ،حيـث تصـدر

الشركة المركبات المدرعة إلى مختلف
دول العالـم مـن خلال مينـاء الدقـم.
وتقـوم شـركة الغالبـي للهندسـة
وهـي اسـم بـارز فـي قطـاع الصناعـات
الكيميائيـة فـي مجـال النفـط ببنـاء
منشـأة لتخزيـن األمــــلاح الـــصـــــناعيـــة
والمـــشــــــتقات الكيميــــــائية األخــــرى
لصـــــناعة النفـط والغـاز.
منطقة الدقم لألراضي الصناعية
كُ لفت شـركة أراضي الدقم الصناعية
و هـي شـركة تابعـة لشـركة مينـاء
الدقـم ش .م .ع.م بتطويـر األراضـي
الصناعيـة فـي الدقـم .ومنحـت أراضـي
لالنتفـاع بلـغ إجمالـي مسـاحتها 2000
هكتـار تتضمـن  500هكتـار سـيتم
تخصيصهـا للصناعـات الثقيلـة و 500
هكتـار للصناعـات المتوسـطة والثقيلـة
ومسـاحة  1000هكتـار للصناعـات
البتروكيماويـة.
تعمـل شـركة الدقـم لألراضـي
ً
حاليـا علـى تطويـر أول
الصناعيـة
منطقـة مخصصـة بمسـاحة تبلـغ 250
هكتـار ،لتأجيـر قطـع األراضـي لمشـاريع
الصناعـات الثقيلـة والمتوسـطة .تبعـد
المنطقـة مسـافة  15كـم عـن مينـاء
الدقـم وتقـع فـي المنطقـة المجـاورة
مباشرة لمشروع مصفاة الدقم وهي
ً
حاليا  .لقد تم االنتهاء من
قيد اإلنشـاء
تسـوية األرض وهـي جاهـزة للتأجيـر
مباشـرة إلنشـاء مختلـف المشـاريع
الصناعيـة.
حظيـت أراضـي الدقـم الصناعيـة
مؤخـرا باهتمـام كبيـر مـن المجتمـع
الصناعـي فـي سـلطنة عمـان ،حيـث

الرصيف الحكومي
يتضمن

رصيفا متكامال لخدمة
الجهات الحكومية
بطول  980م
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تمــكن شــــــــــركاؤها الــــعامـــــلون فـي
قطــــاع البنـاء المتخصصـون فـي توريـد
الخرســــــــــان والهــــــياكل األســــاســــــية
والقوالـب األســـمنتية مـن التوسـع و
االنتــــــشــــــــار فـي منطــــــــــقة الدقـم
للمناطـق الصناعيـة .كمـا تمكنـت أشـهر
المؤســــــــسات الصــــــــناعية المعــــروفة
والتـي تقـــدم خدماتهـا لقطـاع البنـاء
مـن تأسـيس مصانعهـا فـي المنطقـة
مثل شـركة السـرين و شـركة التسـنيم
و شـركة الفـارج .وتعمـل حاليـا شـركة
ريــــــسوت لألسـمنت ومقــــــــرها في
ظــــفار علـى تأســــــيس مصنـع طحـن
لألســـــــمــنت فـــــي المنـــــطقة.
وتــواصل شـــــركة أراضــــي الدقـــــــم
الصناعيـة جـذب المسـتثمرين وتلقـي
االستفسـارات مباشـرة بمسـتقبل
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واعد من شـانه إحداث تحول في قطاع
الصناعـة والتصنيـع فـي الدقـم خلال
السـنوات القادمـة .وشـهدت الدقـم
ً
عـددا مـن الزيـارات
فـي اآلونـة األخيـرة
المتكـررة لعـدد مـن الشـركات الصناعية
المعروفة في الهند و المملكة العربية
السـعودية وغيرها الستكشـاف فرض
األعمال المحتملة وتأسـيس شـركاتهم
فـي منطقـة أراضـي الدقـم الصناعيـة.
أيـن موقـع مينـاء الدقـم فـي خارطـة
التجـارة الدوليـة وقوتهـا التنافسـية؟
يتمتـع مينـاء الدقـم بموقـع مثالـي
لخدمـة الخـط الرئيسـي للممـرات
التجاريـة الشـرقية والغربيـة ،حيـث يقـع
قبالـة بحـر العـرب وخـارج مضيـق هرمـز.
ً
جذابـا للغايـة لخطـوط
وموقعـه يجعلـه

الشـحن العالميـة لتوصيـل الخدمـات
وخدمـة األسـواق الكبيـرة والمتطـورة
لشـبه القـارة الهنديـة واألسـواق
اإلفريقيـة وكذلـك دول مجلس التعاون
لـدول الخليـج العربيـة ،والتـي يمكـن
الوصـول إليهـا مباشـرة مـن الدقـم.
ويعـد مينـاء الدقـم جـزء مـن مشـروع
المنطقـة االقتصاديـة الخاصة الطموحة
بالدقـم الـذي تـروج لـه حكومـة سـلطنة
عمـان ،والمقـرر أن تكـون أكبـر منطقـة
ً
تمامـا فـي
اقتصاديـة خاصـة متكاملـة
الشـرق األوسـط وتصنـف مـن بيـن
األكبـر فـي العالـم .حيـث تبلـغ مسـاحة
المنطقـة االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم
 2000كيلومتـر مربـع ،وتمتـد علـى
كيلومتـرا مـن الشـريط
مسـافة 90
ً
السـاحلي المطـل علـى بحـر العـرب .
نظـرا لكونـه مينـاء متعـدد األغـراض،
ً
فـإن أنشـطته تشـتمل علـى العديـد
مـن محطـات الشـحن المخصصـة
ويقـدم
لمناولـة جميـع أنـواع السـفن.
ّ
ً
أيضـا باقـة متنوعـة مـن الخدمات
المينـاء
كمنشـآت منـع التلـوث (ماربول) وإمداد
الميـاه العذبـة وتزويـد السـفن بالوقـود
وعمليـات النقـل مـن سـفينة إلـى أخرى
فـي أي مـن مناطـق الرسـو التابعـة لها،
باإلضافـة إلـى خدمـات جمـع نفايـات
السـفن ومعالجتهـا.
مــــا دور ميناء الدقــــم في التـــشغيل
وإيجـاد فـرص عمل؟
يسـعى مينـاء الدقـم نحـو تطويـر
وصقـل مواهـب الموظفيـن بمـا
يتوافـق مـع الخطـط التـي تـم اعتمادهـا
مـن قبـل لجنـة المـوارد البشـرية والتـي

تعمـل علـى تمكيـن الموظفيـن فـي
الوظائف القيادية واإلشـرافية ،وكذلك
خلـق فـرص تدريبيـة لخريجـي الجامعـات
والكليـات التـي تتيـح لهـم االنخراط في
سوق العمل ومعرفة سياسات العمل
المهنـي واالحترافـي .كمـا نشـير إلـى
أن  85فـي المائـة مـن الوظائـف فـي
شـركة مينـاء الدقـم يشـغلها عمانيـون.
مـــــاذا عـن المــــشاريع المـــــستقبلية
وتعزيز اسـتدامة القطاع اللوجسـتي؟
تتماشـى أعمـال شـركة مينـاء الدقـم
مـع اسـتراتيجية رؤيـة عمـان 2040
وأهداف التنمية المسـتدامة المعتمدة
من قبل األمم المتحدة ،حيث تم العمل
علـى برامـج متعـددة ذات صلـة بالتنميـة
المسـتدامة مثـل إدارة النفايـات الصلبـة
والسـائلة ،وحمايـة الحيتـان ،واسـتزراع
األعشـاب البحريـة وغيرهـا الكثيـر.
الهيديروجين األخضر:
يأتـي علـى رأس المبـادرات الخضـراء
مشـروع هايبـورت الدقـم ،الـذي
يسـتهدف إنتـاج كميـات كبيـرة مـن
الهيدروجيـن األخضـر (مـن الطاقـة
للمسـتقبل
كوقـود
المتجـددة)
ومشـتقاته وتصديـر هـذه المنتجـات
عبـر مينـاء الدقـم .ويذكـر أن هايبـورت
الدقـم هـو شـراكة بيـن أو كيـو للطاقـة
البديلـة فـي عمـان ومجموعـة ديمـي
البلجيكيـة .وقـع مشـروع هايبـورت
مؤخـرا اتفاقيـة تعاون مع شـركة
الدقـم
ً
الطاقـة العمالقـة “يونيبـر” ،والتـي
بموجبهـا تقـدم “يونيبـر” خدمـات
هندسـية وتتفـاوض بشـأن شـراء

85

%

من الوظائف في شركة
ميناء الدقم يشغلها
عمانيون
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حصـري لألمونيـا الخضـراء.
وبغـــض النظـــر عـــن تبنـــي مشـــاريع
مس ــتدامة مث ــل مش ــاريع الهيدروجي ــن
األخضــر ،فــإن الشــركة تجــري مناقشــات
تســـخير الطاقـــة الشمســـية وخفـــض
االنبعاثـــات الكربونيـــة إلـــى مســـتوى
الصفـــر ،حيـــث يتـــم تقييـــم خيـــارات
التمويـــل األخضـــر جنبـــا إلـــى جنـــب
مـــع نمـــاذج التمويـــل األخـــرى لضمـــان
االســتخدام األمثــل للطاقــة الشمســية
مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف العمـــل
بطريقـــة مســـتدامة.
الثروة السمكية:
إن المنطقـة الوسـطى حيـث تقـع
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الدقـم غنيـة بالمـوارد السـمكية ،حيـث
تشـكل المنطقـة مـا يقـارب  70فـي
المائـة مـن الثروة السـمكية فـي ُعمان.
لذلـك يعـد صيـد األسـماك مصـدر الرزق
الرئيسـي للقاطنيـن فـي واليـة الدقـم
والواليـات المجـاورة.
وتولـي حكومـة سـلطنة ُعمـان
فـي إطـار برنامـج رؤيـة عمـان 2040
كبيـرا لقطـاع الثـروة
واهتمامـا
تركيـزً ا
ً
ً
السـمكية ،من أجل التطوير المسـتدام
للمـوارد البحريـة والسـمكية فـي
سـلطنة ُعمـان وبالتالـي خلـق فـرص
عمـل  .بـدأ هـذا القطـاع بإصدار تراخيص
لسـفن الصيـد العمانيـة لإلبحـار علـى
طـول السـاحل العمانـي.

امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

ثم توضع في حاويات على الرصيف
التجـاري بالمينـاء لتصديرهـا إلـى دول
العالـم .لقـد كان نموذج التشـغيل هذا
ناجحـا ومـن
الـذي بـدأ فـي عـام 2021
ً
المتوقـع أن تبـدأ العديـد مـن الشـركات
العاملـة بنفـس المجـال هـذا النـوع
مـن العمليـات ممـا مكـن مـن تسـجيل
ً
عضـوا فـي هيئـة مصايـد
مينـاء الدقـم
أسـماك التونـة فـي المحيـط الهنـدي
( )IOTCمنـذ عـام  2021ويتيـح للمينـاء
التعامـل مـع عمليـات صيـد التونـة
التجاريـة فـي مينائـه.

وكخطـوة أولـى ،أنشـأت المنطقـة
االقتصاديـة الخاصـة بالدقـم منطقـة
صناعـات سـمكية للشـركات إلنشـاء
وتشـغيل مصانعهـا لمعالجـة مختلـف
المنتجـات السـمكية .تضـم المنطقـة
اآلن حوالـي أربـع شـركات تعمـل فـي
إنتـاج منتجـات سـمكية متخصصـة مثـل
مسـحوق السـمك وزيت السـمك التي
تُ صـدر إلـى دول العالـم.
بدأت المؤسسـات الحكومية والخاصة
عمليـات الصيـد مـن خلال سـفن الصيـد
المخصصـة ذات التجميـد عالـي الجـودة،
ومـن الجديـر بالذكـر أنـه تـم تفريـغ
والتـي لديهـا القـدرة علـى الصيـد
والمعالجـة والتخزين في مرافق التخزين ومناولـة عـدد مـن السـفن التابعـة
ً
طنا
لشـركة صيد عمانية ما يقارب 160
المبـردة المدمجـة فـي السـفن.
مـن التونـة المصنعة فـي ميناء الدقم
للتصديـر إلـى موانـي الشـرق ،حيـث
تـم اصطيـاد هـذه التونـة مـن الميـاة
الدوليـة.
علـى صعيـد آخـر ،بنـاء موانـي
أيضـا عناصـر
ومصايـد األسـماك هـو ً
أساسـية السـتراتيجية الحكومـة لدعـم
الصناعـة .فقـد خصـص مينـاء الصيـد
البحـري بالدقـم ليكـون بمثابـة نقطـة
ارتـكاز رئيسـية ليتكامـل مـع الخدمـات
المقدمـة مـن قبـل المينـاء الـذي
يسهل نمو هذه الصناعة .لذلك ،توفر
المـوارد حول الدقم ،واالسـتثمار في
تطويـر البنيـة األساسـية بما في ذلك
مينـاء الصيـد البحـري ومرافـق التصديـر
فـي مينـاء الدقـم وشـركات القطـاع
فضلا عـن الحوافـز المقدمـة
العـام،
ً
للقطـاع الخـاص إلنشـاء المرافـق فـي
الدقـم ،كلهـا تمهـد الطريـق ألن تصبـح
الدقـم مركـزً ا للثـروة السـمكية.

160
ً
طنا

من التونة المصنعة

في ميناء الدقم يتم
تصديرها إلى مواني
الشرق
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وجهة
المستثمر
ً
ـتراتيجيا حيــث يطــل
يشــغل مينــاء الدقــم موقعـ ًـا اسـ
علــى بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي .كمــا أنــه قريــب
مــن الكثيــر مــن خطــوط المالحــة فــي منطقــة آســيا
وإفريقيــا والمالحــة العالميــة ،وعمقــه يصــل إلــى
 18متــر يمكــن أن يســتقبل العديــد مــن الســفن
العمالقــة.

الصادرات العمانية
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26

مليون ريال عماني االرتفاع في إجمالي قيمة
الصادرات العمانية في 2021م مقارنة بالعام السابق

24

مليون ريال عماني قيمة الصادرات السلعية لمجموعة
الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية في 2021م

ً
ً
متصاعـــدا فـــي الحركـــة
نمـــوا
شـــهد مينـــاء الدقـــم

التشـــغيلية خـــال الفتـــرة ( )-2021 2017حيث بلغت

المملكـــة الحيوانيـــة بنســـبه بلغـــت  45فـــي المائـــة،
لتصـــل إلـــى  24مليـــون ريـــال عمانـــي فـــي عـــام

ارتفاع اعداد الســـفن الراســـية حوالي  18في المئة2021 ،م .أما مجموعـــة المعادن العادية ومصنوعاتها

فيمـــا بلغت نســـبة اعداد الحاويـــات حوالي  76.5في

فتشـــكل نحـــو  20فـــي المائـــة ،تليهـــا مجموعـــة

المائة .وشـــهد إجمالي قيمة الصادرات العمانية في

المنتجـــات المعدنيـــة بنحو 10في المائـــة ،ومجموعة

مرتفعـــا مـــن  366ألـــف ريـــال عماني في
 )2021م،
ً

المائـــة مـــن إجمالي قيمـــة الصادرات الســـلعية خالل

ملحوظا خالل الفتـــرة (- 2016
ً
ارتفاعـــا
مينـــاء الدقم
ً

عـــام 2016م إلـــى  35مليـــون ريـــال عمانـــي محققا

بذلـــك أعلـــى قيمـــة إلجمالـــي الصـــادرات العمانيـــة.
أســـتطاع ميناء الدقم تحقيـــق أعلى قيمة في حجم

منتجـــات صناعـــة األغذيـــة والمشـــروبات بنحو  8في
تلـــك الفترة.

وبينـــت اإلحصـــاءات أن جمهوريـــة الكاميـــرون

اســـتحوذت مـــا نســـبته  23فـــي المائـــة مـــن إجمالي

الصـــادرات العمانيـــة بعـــام 2018م حيـــث بلغت  548قيمـــة الصادرات الســـلعية تليهـــا جمهوريـــة تركيا نحو

مليـــون طـــن .في المقابـــل انخفض حجـــم الصادرات 10فـــي المائـــة ،والجمهوريـــة الجزائريـــة بنحـــو 9فـــي
العمانيـــة فـــي النصـــف الثاني مـــن الفتـــرة (- 2016

المائـــة ،ودولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة بنحو  8في

2021م.

مـــن ناحية حجم الصـــادرات العمانية عبر مينـــاء الدقم،

 )2021م  ،ليصـــل إلـــى  107مليـــون طـــن فـــي عام

المائـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات الســـلعية .أما

وذكـــرت اإلحصـــاءات أن أهم مجموعـــات الصادرات أشـــارت اإلحصـــاءات أن أكثر من نصف حجـــم الصادرات

العمانيـــة عبـــر هـــذا المينـــاء خـــال الفتـــرة ( - 2016العمانيـــة وجـــه إلى جمهوريـــة الهند ،تليهـــا دولة قطر

 )2021م  ،هـــي مجموعة الحيوانـــات الحية ومنتجات بنحـــو  39فـــي المائة خالل الفتـــرة ( )2021 - 2016م.

أهم الصادرات العمانية خالل ()2021 - 2016م:

45

%

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
الحيوانية من إجمالي قيمة الصادرات

20

المعادن العادية ومصنوعاتها من
 %إجمالي قيمة الصادرات السلعية

10

%

المنتجات المعدنية من إجمالي
قيمة الصادرات السلعية

أهم الدول التي تم التصدير لها ()2021 - 2016م:

23
%10
%09
%

جمهورية الكاميرون من إجمالي
قيمة الصادرات العمانية
جمهوية تركيا من إجمالي قيمة
الصادرات العمانية
الجمهورية الجزائرية من إجمالي
قيمة الصادرات العمانية

إعادة التصدير

إصدار خاص 67 | 2022

111

مليون ريال عماني االرتفاع في إجمالي قيمة إعادة
التصدير في عام 2021م مقارنة بعام 2016م.

55

%

من إجمالي قيمة إعادة التصدير وجه إلى دولة
اإلمارات العربية المتحدة خالل ()2021 - 2016م.

أهم السلع المعاد تصديرها ()2021 - 2016م:

78
كمـــا وضحـــت اإلحصـــاءات أن إجمالـــي قيمـــة إعـــادة ( )2021 - 2016م ،تليهـــا مجموعـــة اآلالت والمعدات
التصديـــر عبر ميناء الدقم ارتفع بشـــكل ملحوظ خالل الكهربائيـــة وأجزائهـــا بنحـــو  10في المائـــة ،ومجموعة
الفتـــرة ( )2021 - 2016م  ،مـــن  444ألف ريال عماني المعـــادن العادية ومصنوعاتها بنحـــو  6في المائة من

فـــي عـــام 2016م إلـــى  111مليـــون ريـــال عمانـــي إجمالي قيمـــة إعادة التصدير خالل الفتـــرة المذكورة.

فـــي عام 2021م .وســـجل عـــام 2020م أعلى قيمة

وحســـب ما وضحتـــه اإلحصاءات أنه تـــم إعادة تصدير

إلجمالـــي إعـــادة التصديـــر خالل تلـــك الفتـــرة .وارتفع خـــال الفتـــرة ()2021 - 2016م مـــا نســـبته  55فـــي

ً
أيضـــا حجـــم إعادة التصديـــر في المتوســـط بنحو  217المائـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة إعـــادة التصديـــر مـــن هذا

فـــي المائـــة خـــال الفتـــرة ( )2021 - 2015م  ،حيـــث المينـــاء إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة  ،تليها

ارتفـــع مـــن  5ماليين طن فـــي عـــام 2016م إلى  44دولـــة ماليزيا بنحـــو  24في المائة .أمـــا من حيث حجم
مليـــون طـــن في عـــام 2021م.

إعـــادة التصديـــر ،فوجـــه إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربيـــة

وأشـــارت اإلحصـــاءات إلـــى أن مجموعـــة عربـــات المتحـــدة نحـــو  42في المائـــة وإلى دولـــة ماليزيا نحو

وطائـــرات وبواخـــر ومعدات نقل تشـــكل نحو  78في 16فـــي المائة مـــن إجمالي حجـــم إعـــادة التصدير عبر

المائـــة مـــن إجمالي قيمـــة إعادة التصدير فـــي الفترة مينـــاء الدقـــم خالل نفـــس الفترة.

%

عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل
من إجمالي قيمة إعادة التصدير

%

اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها من
إجمالي قيمة إعادة التصدير

10

06

معادن عادية ومصنوعاتها من إجمالي
 %قيمة إعادة التصدير

أهم الدول المعاد التصدير لها ()2021 - 2016م:

55
%24
%

دولة اإلمارات العربية المتحدة
من إجمالي قيمة إعادة التصدير
دولة ماليزيا من إجمالي قيمة
إعادة التصدير

الواردات السلعية
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وأشـــارت اإلحصـــاءات أن مينـــاء الدقـــم

قيمـــة الـــواردات الســـلعية عبـــر مينـــاء

قيمـــة الواردات الســـلعية خـــال الفترة

تليهـــا مجموعة اآلالت ومعدات كهربائية

ملحوظـــا فـــي إجمالـــي
ً
ارتفاعـــا
ســـجل
ً

الدقم خالل الفتـــرة ()2021 - 2016م ،

( )2021 - 2016م ،حيـــث ســـجل أعلـــى وأجزائها بنحو  38فـــي المائة ومجموعة
قيمـــة للـــواردات الســـلعية فـــي عـــام عربـــات وطائـــرات وبواخر ومعـــدات نقل
2021م بنحـــو  194مليون ريال عماني ،بنحـــو  8فـــي المائة.
وفـــي عـــام 2018م نحـــو  154مليـــون

ريـــال عماني.

وذكـــرت اإلحصـــاءات أن مانســـبته 46

في المائة من إجمالـــي قيمة الواردات

أما عام 2020م ،فقد انخفض إجمالي الســـلعية عبر ميناء الدقـــم خالل الفترة

194

مليون ريال عماني
إجمالي قيمة

الواردات السلعية
في عام 2021م

178

مليون ريال عماني االرتفاع في إجمالي قيمة الواردات
السلعية في عام2021م مقارنة بـعام 2016م.

49

%

تشكل مجموعة معادن عادية ومصنوعاتها من إجمالي
قيمة الواردات السلعية خالل ()2021 - 2016م.

قيمـــة الواردات الســـلعية بنحـــو  80في ()2021 - 2016م ،تم اســـتيرادها من
متأثـــرا بالقيـــود المفروضة خالل أربعـــة دول أساســـية وهـــي جمهوريـــة
المائـــة
ً

جائحـــة فيروس كورونـــا (كوفيد.)19 -

الصيـــن بنحـــو  21فـــي المائـــة ،ودولـــة

وأشـــارت اإلحصـــاءات أن مجموعـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة بنحو  11في

معـــادن عاديـــة ومصنوعاتهـــا تشـــكل ما المائـــة ،ومملكة نيذرالنـــد واليابان بنحو
نســـبته  49فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي

 7فـــي المائة لـــكل منهما.

أهم الواردات السلعية خالل (:)2021 - 2016

49

المعادن العادية ومصنوعاتها من
 %إجمالي قيمة الواردات السلعية

38

%

اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها من
إجمالي قيمة الواردات السلعية

08

عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل
 %من إجمالي قيمة الواردات السلعية

أهم الدول الموردة خالل ()2021 - 2016م:

21

%

11
%07
%

جمهورية الصين الشعبية
من إجمالي قيمة الواردات السلعية
دولة اإلمارات العربية المتحدة
من إجمالي قيمة الواردات السلعية
لكل من مملكة نيذرالند واليابان
من إجمالي قيمة الواردات السلعية
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الرئيس
التنفيذي
لشركة
مواني أسياد

د .أحمد العبري:
تعمل مواني أسياد
بشكل تكاملي مع
الجهات الحكومية
والقطاع الخاص
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مينـــاء الســـلطان قابـــوس نافذة بحريـــة للقطاع الســـياحي في ســـلطنة عمان
يعمـــل على اســـتقطاب كبرى الشـــركات العالمية المشـــغلة للســـفن العالمية
للرســـو ،كمـــا تعـــزز موانـــي الســـويق ،وشـــناص ،وخصـــب برامج التوســـع في
االســـتيراد والتصديـــر إلى ومن الـــدول المصنعـــة والمنتجة والمســـتهلكة في
األســـواق اإلقليميـــة المجاورة.
تســـهم هذه المواني فـــي تحقيق األمن الغذائي لســـلطنة عمـــان من خالل
توفيـــر الخضـــار والفواكـــه والمواشـــي مـــن األســـواق اإلقليميـــة عبـــر خطوط
مباشـــرة وتشـــكل هذه الموانـــي توأمة لوجســـتية مـــع الموانـــي التجارية في
مناولـــة مختلف أنـــواع البضائع.
للمزيـــد حول هـــذه المواني حـــاورت «المعرفة» الدكتور أحمـــد بن محمد بن
عبيد العبري – الرئيس التنفيذي – لشـــركة مواني أســـياد

مــا هــي أهميــة الموانــي التابعــة
لــــمـــــواني أســــيــاد فـــــي القــطـــاع
ا للو جســتي ؟
هــي جــزء أساســي مــن الخدمــات
اللوجســتية المتكاملــة التــي توفرهــا
المجموعــة ،وتمثــل بوابــات محفــزة
للتجارة واالقتصاد بشــكل عام معتمدة
علــى التجهيــزات المتكاملــة والتــي
تشــمل توفيــر الخدمــات والمشــاركة
الفاعلــة فــي إيجــاد الحلــول األفضــل
لزيــادة حركــة البضائــع المباشــرة ،توفــر
هــذه الموانــي البنيــة األساســية
وخدمــات معــدات الشــحن والتفريــغ
الالزمــة لمناولــة الســفن المحملــة
ســواء مــن ناحيــة االســتيراد
بالبضائــع
ً
أو التصديــر .عــاوة علــى ذلك ،نتعــاون
بشــكل وثيــق مــع الشــركات اللوجســتية
لتوفيــر حلــول تالئــم احتياجــات العمــاء
وتضمــن انســيابية سالســل اإلمــداد
وكفــاءة عمليــات المناولــة.

•تســاهم موانــي أســياد مــن خــال
موانيه ــا البحري ــة والبري ــة في رف ــع
كف ــاءة الخدم ــات اللوجيس ــتية م ــن
خـــال توفيـــر مســـاحات تخزيـــن
مؤهلـــة لمختلـــف أنـــواع البضائـــع،
ووحـــدات لتفريـــغ وإعـــادة شـــحن
الحاوي ــات وتقدي ــم خدم ــات صيان ــة
الحاوي ــات باإلضاف ــة إل ــى الخدم ــات
المتعلقـــة بالتخليـــص الحكومـــي
واحـــدة
وذلـــك عبـــر محطـــة
للخدمـــات.
•تولــي موانــي أســياد أهميــة
كبيــرة فــي إشــراك القطــاع الخــاص
ودعــم المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة العاملــة فــي القطــاع
اللوجســتي مــن خــال الشــراكة
فــي بعــض المشــاريع وإســناد
العديــد مــن األنشــطة المرتبطــة
والمناولــة
الشــحن
بخدمــات
لشــركات القطــاع الخــاص المحلــي.

دعم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة
بإشراكها في
المشاريع
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وما هو دور هذه المواني في تحفيز
االستثمار والتجارة الدولية؟
    تعتبــر الموانــي مــن الممكنــات
االقتصادية لتحفيز االســتثمار والنشاط
التجــاري بشــكل عــام ،إذ تعــد الخدمــات
والمرافــق التــي توفرهــا مواني أســياد
ً
داعمــا فــي جــذب االســتثمار وتمكيــن

التجــارة عبــر دعــم سالســل اإلمــداد.
عــاوة علــى ذلــك فــإن وجــود هــذه
الموانــي بالقــرب مــن المناطــق الحــرة
فــي ســلطنة عمــان يعــزز مــن جاذبيــة
االســتثمار فــي ســلطنة عمــان ويدعــم
انشــطة االســتيراد والتصديــر ،ممــا
يخلــق بيئــة متكاملــة داعمــة لالســتثمار
والتجــارة المحليــة والعالميــة.
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ما هي اإلضافات التي شهدتها هذه
المواني منذ إنشائها وحتى اليوم؟
دخلــت موانــي أســياد فــي شــراكة مــع
شــركة مينــاء الدقــم إلدارة وتشــغيل
ثالثــة أرصفــة فــي مينــاء الدقــم،
ُصممــت الســتقبال أكبــر الســفن
والناقــات العالميــة .وتتمثــل هــذه
األرصفــة فــي رصيــف البضائــع العامــة
المتعــدد االســتخدامات ،ورصيــف
البضائــع الســائبة ،إضافــة إلــى رصيــف
ســفن الدحرجــة .حيــث يســهم المينــاء
فــي دعــم النمــو المتوقــع فــي حركــة
الســفن وعمليــات الشــحن ،وتعزيــز ربــط
مينــاء الدقــم مــع الموانــي اإلقليميــة
العالميــة ،وتوفيــر حلــول ســريعة

امسح الرمز
وانتقل
للموقع
اإللكتروني

للمصدريــن والمورديــن للمجتمــع مينــاء الســويق لالســتثمار والــذي مــن
التجــاري المحلــي والعالمــي ،وتلبيــة المؤمــل أن يتــم البــدء فــي تنفيــذه
ً
قريبــا بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص.
متطلبــات المشــروعات االقتصاديــة
فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
لــو نســلط الضــوء علــى المميــزات
بالدقــم.
عــاوة علــى ذلــك تــم إفتتــاح مينــاء التــي تميــز كل مينــاء علــى حــدة.
خزائــن البــري نهايــة عــام 2021م ليكــون تعمــل موانــي أســياد بشــكل تكاملــي
حلقــة وصــل مهمــة لربــط الموانــي حيــث يركــز كل مينــاء علــى أنشــطة
البحريــة المختلفــة بالمناطــق التجاريــة وأســواق معينــة وفــق مــا يلــي:
•مينــاء الســلطان قابــوس :المينــاء
والصناعيــة واالقتصاديــة فــي ســلطنة
الرئيســي الســتقبال الســفن
عمــان ممــا يســاهم فــي رفــع كفــاءة
ا لســيا حية .
وتوفيــر
اللوجيســتية،
الخدمــات
•مينــاء الســويق :تجــارة المــواد
مســاحات تخزيــن مؤهلــة لمختلــف أنــواع
الغذائيــة ومــواد البنــاء والمعــدات
البضائــع
عبــر الســفن الصغيــرة ومــن ثــم
كمــا تــم مؤخــرا طرح مشــروع توســعة

تعمل

مواني أسياد

بشكل تكاملي
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الســفن الكبيــرة بعــد االنتهــاء مــن
مشــروع تطويــر الجــزء العميــق
والــذي يخــدم بشــكل كبيــر الســوق
المحلــي ويعــزز األمــن الغذائــي
ويســاهم فــي تنشــيط التجــارة مــع
الــدول المجــاورة.
•مينــاء شــناص :تجــارة بضائــع الدحرجة
والمواشي
•محطــة أســياد الدقــم :تطويــر البنية
الفوقيــة لمينــاء الدقــم وإدارة كافة
أعمــال مناولــة البضائــع العامــة
والســائبة والمدحرجــة ،باإلضافــة
إلــى تقديــم عــدد مــن الحوافــز
والمبــادرات التنافســية لتســهيل
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األعمــال التجاريــة ورفــع القــدرة
التنافســية لمينــاء الدقــم ،وجعلــه
بوابــة تجاريــة عالميــة متعــددة
األغــراض للوصــول إلــى أســواق
تضــم أكثــر مــن ثالثــة مليــارات
مســتهلك حــول العالــم.
•مينــاء خزائــن البــري :يعــد مينــاء
خزائــن البــري أول مينــاء بــري فــي
ســلطنة ُعمــان ونقطــة ارتــكاز
مدينــة خزائــن االقتصاديــة لتعزيــز
تنافســية ســلطنة ُعمــان علــى
الخارطــة اللوجســتية العالميــة.
ويعــد المينــاء البــري حلقــة وصــل بيــن
الموانــي البحريــة وقطاعــات الصناعــة

ميناء خزائن

البري أول ميناء
بري في

سلطنة ُعمان

ويســهم فــي تعزيــز كفــاءة
لالســتيرادُ ،
عمليــات مناولــة البضائــع وتقليــل التكلفة
اإلجماليــة للصــادرات والــواردات وتعزيــز
العمانيــة مــن المــدن الصناعيــة
الصــادرات ُ
ـتيا بشــبكات
القريبــة منهــا وربطهــا لوجسـ ًّ
الشــحن البحــري العالميــة.
لو نتحدث عن الدور الذي تبعته هذه
المواني أثناء جائحة (كوفيد)19 -
تــم اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر واإلجــراءات
الالزمــة للوقايــة مــن تفشــي فيــروس
كورونــا (كوفيــد )19 -عنــد التعامــل مــع
مختلــف الشــحنات والرحــات الدوليــة
دون التأثيــر علــى ســير العمليــات
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خطــوط نقــل بحريــة مباشــرة مــن بلــد
المنشــأ إلــى األســواق العمانيــة ممــا
ســاهم فــي توفيــر البضاعــة للســوق
المحلــي بــدون انقطاع ،كمــا عززت هذه
المبــادرة فــي التوجــه إلــى االســتيراد
المباشــر لــدى التجــار العمانييــن.
أمــا بالنســبة للســفن الســياحية
فقــد تــم انتهــاج العديــد مــن اإلجــراءات
الوقائيــة والمتمثلــة فــي توفيــر أجهــزة
الكشــف المبكــر إلجــراء الفحــص لجميــع
العمــاء والمســافرين قبــل اســتقالل
أيــة رحلــة ،باإلضافــة إلــى توزيــع
المنشــورات التعريفيــة والتوعويــة.

التشــغيلية والرحــات المالحيــة الدوليــة
المباشــرة مــن وإلــى موانــي ســلطنة
عمــان ،إدراكً ا بأهميــة تعزيــز ثقافــة إدارة
الصحــة والســامة المهنيــة ،والحفــاظ
علــى صحــة وســامة الموظفيــن
والمســتخدمين للمرافــق ،وتطبيــق
أفضــل الممارســات وبرامــج الصحــة
والســامة العالميــة فــي كافــة األعمــال
والمهمــات اليوميــة فــي مختلــف
مواقــع العمــل ،كمــا تــم تبنــي أفضــل
الممارســات الدوليــة وفــق توجيهــات
كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة
والمنظمــة البحريــة الدوليــة بهــدف
مكافحــة فيــروس كوفيــد 19 -والحــد
مــن انتشــاره .وتجلــت هــذه الجهــود على مستوى قطاع التشغيل  ...لو
فــي تحقيــق إنجــازات بــارزة منهــا :تســيير نتحدث عن دور هذه المواني في

انتهاج اإلجراءات

الوقائية والمتمثلة
في توفير أجهزة

الكشف المبكر إلجراء

الفحص لجميع العمالء
والمسافرين قبل
استقالل أية رحلة

توفير فرص العمل.
تســاهم موانــي أســياد فــي توفيــر
فــرص عمــل مــن خــال التوظيــف
المباشــر أو مــن خــال العقــود التــي
يتــم منحهــا للقطــاع الخــاص فــي كافــة
المجــاالت.
ماذا عن المشاريع المستقبلية وتعزيز
استدامة القطاع اللوجستي؟
نتطلــع إلــى االســتمرار فــي التوســع
المحلــي عبــر توســعة الموانــي القائمــة
وتشــغيل وتطويــر موانــي جديــدة ،كمــا
أن الشــركة لديهــا خطــة للتوســع عالميــا
عبــر االســتثمار فــي تطويــر موانــي
جديــدة واالســتحواذ علــى حصــص فــي
موانــي قائمــة.
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ُ
عمان السياحية
ُيعتبـــر مينـــاء السلطـــان قابـــوس بوابـــة سلطنة ُعمـان
المفتوحـة أمـام السفـن السياحيـة التـي تجـوب أهــم
الموانــي و المــدن الســياحية فــي العالــم خاصــةً أن
مينــاء الســلطان قابــوس يتوســط أقــدم المــدن
التاريخيــة فــي المنطقــة .هــو الــذي تــم انشــاؤه
عــام 1947وكان أول مينــاء تجــاري يقــدم العديــد مــن
الخدمــات فــي مجــال التصديــر واالســتيراد ،ويعتبــر
مــن الموانــي التــي يمــر بهــا عــدد كبيــر مــن البضائــع
بمختلــف أشــكالها وأنواعهــا وأحجامهــا .ومســاحته تزيــد
عــن  26كــم مربــع ،ويوجــد بــه عــدد مــن األرصفــة تصــل
متــرا.
إلــى  13رصيفــا ،وعمقــه يتــراوح مــن 13 - 4
ً

الصادرات العمانية
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14

مليون طن االرتفاع في إجمالي حجم الصادرات
العمانية خالل الفترة ()2021 - 2015م.

3.5

مليون ريال عماني إجمالي قيمة الصادرات
العمانية في عام 2021م.

ذكـــرت اإلحصـــاءات أن مينـــاء الســـلطان قابـــوس مجموعتين رئيســـيتين األولـــى مجموعة المملكة

ارتفاعـــا بنحـــو 15.5فـــي المائـــة فـــي النباتية بنحو  47فـــي المائة  ،ومجموعة الحيوانات
ســـجل
ً
المتوســـط من إجمالـــي قيمة الصـــادرات العمانية الحيـــة ومنتجـــات المملكـــة الحيوانية بنحـــو  43في

خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م  ،وأوضحـــت المائـــة من إجمالـــي قيمة الصادرات الســـلعية عبر
اإلحصـــاءات أن أعلى نمو تم تســـجيله للميناء كان الميناء.

فـــي عـــام  2016بنحو  102في المائـــة ،وبلغ 1.5

وأشـــارت اإلحصاءات إلى أن ثلـــث إجمالي قيمة

مليون ريال عماني  ،يليه عام 2021م بنســـبة  79الصـــادرات العمانيـــة خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م

أهم الصادرات العمانية خالل ()2021 - 2015م:

47

%

المملكة النباتية من إجمالي قيمة
الصادرات السلعية

43

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
 %الحيوانية من إجمالي قيمة الصادرات

فـــي المائـــة ليصل إلـــى  3.5مليون ريـــال عماني ،وجـــه إلـــى جمهوريـــة الصومـــال ،تليهـــا الجمهورية

وبنســـبة  21فـــي المائـــة بعـــام 2018م .

وهـــذا االرتفـــاع ســـبقه انخفـــاض فـــي إجمالـــي

قيمـــة الصـــادرات العمانيـــة غير النفطيـــة عبر ميناء
الســـلطان قابـــوس فـــي عـــام 2015م لتصل إلى

ما نســـبته  99في المائة نتيجة النخفاض أســـعار

النفـــط العالمية.

وتتركـــز الصـــادرات العمانيـــة عبـــر ميناء الســـلطان

قابـــوس خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م فـــي

اليمنيـــة بنحـــو  21فـــي المائـــة ،ومملكـــة البحريـــن

بنحـــو  20فـــي المائـــة  ،ودولـــة قطر بنحـــو 10في
المائة.

وبينـــت اإلحصـــاءات أن أكثـــر مـــن نصـــف حجـــم

الصـــادرات العمانيـــة عبـــر ميناء الســـلطان قابوس

وجـــه إلـــى جمهوريـــة الصومـــال ،تليهـــا الجمهورية

اليمنيـــة بنحـــو  29فـــي المائـــة ،ودولـــة اإلمـــارات
العربيـــة المتحـــدة بنحو 10في المائة خـــال الفترة
()2021 - 2015م.

أهم الدول التي تم التصدير لها خالل ()2021 - 2015م:

33
%21
%20
%

جمهورية الصومال من إجمالي
قيمة الصادرات العمانية
الجمهورية اليمنية من إجمالي
قيمة الصادرات العمانية
مملكة البحرين من إجمالي قيمة
الصادرات العمانية

إعادة التصدير
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2

مليون ريال عماني أدنى قيمة إلجمالي قيمة
إعادة التصدير تم تسجيلها في عام 2021م

501

مليون ريال عماني أعلى قيمة إلجمالي قيمة
إعادة التصدير تم تسجيلها في عام 2015م

أشـــارت اإلحصـــاءات إن إجمالـــي قيمة ميناء الســـلطان قابوس خـــال الفترة
إعـــادة التصديـــر عبـــر مينـــاء الســـلطان ()2021 - 2015م  ،و تشـــكل مـــا

انخفاضـــا ملحوظـــا نســـبته  95فـــي المائـــة مـــن إجمالي
ً
قابـــوس ســـجل

امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

أهم المجموعات السلعية المعاد تصديرها عبر هذا
الميناء خالل الفترة ()2021 - 2015م:

95

%

عربات وطائرات وبواخر ومعدات من
إجمالي قيمة الصادرات السلعية

خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م فقـــد قيمـــة إعـــادة التصديـــر .وقـــد ســـجلت

انخفـــض من  501مليـــون ريال عماني أعلـــى قيمـــة لها فـــي العـــام 2015م
فـــي عـــام 2015م إلى مليونيـــن ريال بنحـــو 491مليـــون ريـــال عمانـــي.
عمانـــي في عـــام 2021م وهي أدنى وتســـتحوذ دولـــة اإلمـــارات العربيـــة

قيمـــة تم تســـجيلها خالل تلـــك الفترة.

المتحـــدة علـــى مـــا نســـبته 91فـــي

وانخفـــض حجـــم إعـــادة التصديـــر منـــذ المائـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة إعـــادة
عـــام 2015م ، ،مـــن  76مليـــون طـــن التصديـــر عبر ميناء الســـلطان قابوس

فـــي عـــام 2015م إلـــى  2.6مليـــون خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م .كمـــا

طـــن فـــي عـــام 2021م.

وتعـــد مجموعـــة العربـــات والطائرات

تـــم إعـــادة تصديـــر نحو  78فـــي المائة
من إجمالـــي حجم إعـــادة التصدير إلى

والبواخـــر والمعـــدات مـــن أهـــم دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة خالل
المجموعـــات المعـــاد تصديرهـــا عبـــر

الفتـــرة ()2021 - 2015م.

أهم الدول المعاد التصدير لها عبر هذا الميناء
خالل الفترة ()2021 - 2015م:

91

%

دولة اإلمارات العربية المتحدة من
إجمالي قيمة إعادة التصدير

الواردات السلعية

إصدار خاص 85 | 2022

ذكرت اإلحصاءات أن الفترة ()2020 - 2015م اتســـمت

)2021 -م .أمـــا مجموعـــة المنتجات المعدنية فتشـــكل

عمـــان عبر ميناء الســـلطان قابوس ،حيث ســـجل أعلى

المملكة الحيوانية ما نســـبته  5في المائة من إجمالي

بتراجـــع إجمالي قيمة الواردات الســـلعية إلى ســـلطنة

انخفـــاض فـــي قيمـــة الـــواردات الســـلعية فـــي عـــام
2015م بنحـــو  90.5فـــي المائـــة مقارنة بعـــام 2014م

منخفضـــا نحو ملياران ريال عمانـــي .بينما ارتفع إجمالي
ً
قيمـــة الواردات الســـلعية في عـــام 2021م ليصل إلى
 119مليـــون ريـــال عمانـــي ونحو  68فـــي المائة مقارنة
بالعام الســـابق.

نحو 16فـــي المائة ،ومجموعة الحيوانات الحية ومنتجات

قيمـــة الـــواردات الســـلعية لمينـــاء الســـلطان قابـــوس
خـــال تلـــك الفترة.

وأشـــارت اإلحصـــاءات إلـــى ان الواردات الســـلعية من

جمهوريـــة اندونيســـيا بلغـــت نحـــو  20فـــي المائـــة من

إجمالـــي قيمة الواردات الســـلعية عبر ميناء الســـلطان

قابوس خالل الفترة ( )2021 - 2015م  ،تليها الجمهورية

2

مليار ريال عماني االنخفاض في إجمالي قيمة
الواردات السلعية في عام 2015م مقارنة بـ 2014م.

119

مليون ريال عماني
إجمالي قيمة الواردات السلعية بعام 2021م.

وتعتبـــر كال مـــن مجموعة منتجـــات المملكـــة النباتية ،اإليرانيـــة بنحو 17في المائـــة .وجمهورية األرجنتين نحو

ومجموعـــة شـــحوم ودهـــون وزيـــوت مـــن أهـــم

11فـــي المائـــة ،وتشـــكل الـــواردات الســـعلية لكل من

قابـــوس ،حيـــث تمثـــل مـــا نســـبته  67فـــي المائـــة من

التوالي من إجمالي قيمة الواردات الســـلعية عبر ميناء

المجموعـــات التي تم اســـتيرادها عبر ميناء الســـلطان
إجمالي قيمـــة الواردات الســـلعية خالل الفتـــرة (2015

أســـتراليا وروسيا نحو  9في المائة و 8في المائة على

الســـلطان قابوس خالل نفـــس الفترة.

أهم الواردات السلعية خالل الفترة (:)2021 - 2015

33

%

مجموعة منتجات المملكة النباتية،
من إجمالي قيمة الواردات السلعية

%

مجموعة شحوم ودهون وزيوت
من إجمالي قيمة الواردات السلعية

%

مجموعة المنتجات المعدنية من
إجمالي قيمة الواردات السلعية

33
16

أهم الدول الموردة خالل ()2021 - 2015م:

20

جمهورية اندونيسيا من إجمالي
 %قيمة الواردات السلعية

17
%11

%

الجمهورية اإليرانية من إجمالي
قيمة الواردات السلعية
جمهورية األرجنتين من إجمالي
قيمة الواردات السلعية
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ميناء
السويق

ممر بين األسواق
المحلية والدولية
يكتســب مينــاء الســويق أهميــة مضاعفــة بســبب
موقعــه االســتراتيجي بيــن محافظــة مســقط ومينــاء
حيويــا لوصــول البضائــع المحليــة
صحــار ليشــكل ممـ ًـرا
ً
والمنتجــات الغذائيــة لألســواق اإلقليميــة المجــاورة
وأســواق شــبه القــارة الهنديــة والقــرن اإلفريقــي،
باإلضافــة لقربــه مــن مينــاء خزائــن البــري ممــا يعمــل
علــى تســهيل عمليــات االســتيراد والتصديــر وإعــادة
التصديــر لكافــة البضائــع ،وتســريع التجــارة وتــداول
البضائــع والحاويــات النمطيــة والحاويــات المبــردة مــن
وإلــى ســلطنة عمــان.

الصادرات العمانية
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808

ألف ريال عماني أعلى قيمة سجلها إجمالي
قيمة الصادرات العمانية في عام 2018م

701

ألف ريال عماني إجمالي قيمة الصادرات
العمانية في عام 2021م.

أهم الصادرات العمانية خالل ()2021 - 2018م:

ذكـــرت اإلحصـــاءات أن مينـــاء الســـويق بنحـــو  35في المائة  ،ومجموعة اللدائن

ســـجل أعلـــى قيمـــة إلجمالـــي قيمـــة والمطـــاط ومصنوعاتهمـــا نحـــو  13في
الصـــادرات العمانيـــة فـــي عـــام 2018م المائـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات

حيـــث بلـــغ  808ألف ريـــال عمانـــي ،يليه الســـلعية عبر ميناء الســـويق خالل تلك

أكثر من

نصف إجمالي

46

مجموعة الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
 %الحيوانية من إجمالي قيمة الصادرات

وأشـــارت اإلحصـــاءات أن أكثـــر مـــن

قيمة الصادرات
العمانية وجه

35

العمانيـــة تتركز عبر ميناء الســـويق خالل عبر ميناء الســـويق خـــال الفترة (2018

خالل الفترة

13

عـــام 2021م والبالـــغ  701ألـــف ريـــال الفترة.
عماني خالل الفتـــرة ()2021 - 2018م.

وذكـــرت اإلحصـــاءات أن الصـــادرات نصف إجمالي قيمـــة الصادرات العمانية

الفتـــرة ()2021 - 2018م في مجموعة )2021 -م وجـــه إلـــى دولـــة قطر.

الحيوانـــات الحيـــة ومنتجـــات المملكـــة

ووجه نحو  30فـــي المائة إلى مملكة

الحيوانيـــة بنســـبة  46فـــي المائـــة  ،البحريـــن و 13في المائة إلى الجمهورية
ومجموعـــة معـــادن عاديـــة ومصنوعاتها اإليرانية خالل تلك الفترة.
امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

إلى دولة قطر
()2021 - 2018م

%

%

مجموعة معادن عادية ومصنوعاتها من
إجمالي قيمة الصادرات السلعية
مجموعة لدائن ومطاط ومصنوعاتهما من
إجمالي قيمة الصادرات السلعية

أهم الدول التي تم التصدير لها ()2021 - 2018م:

57
%30
%13
%

دولة قطر من إجمالي قيمة
الصادرات العمانية
مملكة البحرين من إجمالي قيمة
الصادرات العمانية
الجمهورية اإليرانية من إجمالي
قيمة الصادرات العمانية

إعادة التصدير
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1,4

مليون ريال عماني
إجمالي قيمة إعادة التصدير في عام 2021م.

2,2

مليون طن
حجم إعادة التصدير في عام 2021م.

أهم المجموعات السلعية المعاد تصديرها عبر هذا
الميناء خالل الفترة ()2021 - 2018م:

أشـــارت اإلحصـــاءات أن إجمالـــي قيمة إعـــادة التصدير ومصنوعاتهـــا وبنســـبة  26فـــي المائـــة  ،ومجموعـــة

ارتفاعـــا ملحوظـــا خـــال حيوانـــات حيـــة ومنتجات المملكـــة الحيوانيـــة بنحو 18
عبـــر مينـــاء الســـويق ســـجل
ً
مرتفعـــا مـــن  118ألف ريال فـــي المائـــة .كمـــا تم إعـــادة تصديـــر مجموعـــة عربات
الفتـــرة ()2021 - 2018م
ً

عمانـــي فـــي عـــام 2018م إلـــى  1.4مليـــون ريـــال وطائـــرات وبواخـــر ومعدات نقـــل ،ومجموعة المملكة

عمانـــي فـــي عـــام 2021م وهـــي أعلـــى قيمـــة تـــم النباتيـــة بنحـــو  7فـــي المائـــة و 5.5فـــي المائـــة على

تســـجيلها خـــال تلـــك الفتـــرة .كمـــا ارتفع حجـــم إعادة التوالـــي مـــن إجمالي قيمـــة إعادة التصديـــر عبر ميناء
التصديـــر مـــن  276ألـــف طن فـــي عـــام 2018م إلى الســـويق خـــال تلـــك الفترة.
 2.2مليـــون طـــن فـــي عـــام 2021م.

وأشـــارت اإلحصـــاءات إلـــى أن الجمهوريـــة اإليرانية

وتعـــد مجموعـــة اآلالت والمعـــدات الكهربائيـــة اســـتحوذت علـــى  67في المائـــة من إجمالـــي قيمة

وأجزائهـــا أهـــم المجموعـــات المعـــاد تصديرهـــا عبـــر إعادة التصديرعبر ميناء الســـويق خـــال الفترة (2018

مينـــاء الســـويق ،حيـــث تمثـــل نحـــو  36فـــي المائـــة )2021 -م .كمـــا تـــم إعادة تصدير نحـــو  18في المائة
مـــن إجمالـــي قيمـــة إعـــادة التصديـــر خـــال الفتـــرة إلـــى دولـــة قطـــر و 15فـــي المائـــة إلـــى اإلمـــارات
()2021 - 2018م تليهـــا مجموعـــة المعـــادن العاديـــة

العربيـــة المتحـــدة خالل تلـــك الفترة.

36

%

اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها
من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

%

المعادن العادية ومصنوعاتها من
إجمالي قيمة الصادرات السلعية

26
18

%

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
الحيوانية من إجمالي قيمة الصادرات

أهم الدول المعاد التصدير لها عبر هذا الميناء
خالل الفترة ()2021 - 2018م:

67
%18

الجمهورية اإليرانية من إجمالي
 %قيمة إعادة التصدير
دولة قطر من إجمالي قيمة إعادة
التصدير

الواردات السلعية

واتســـمت الفترة ()2021 - 2018م بارتفاع
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87

أمـــا مجموعـــة منتجـــات المملكـــة

إجمالـــي قيمـــة الواردات الســـلعية إلى النباتيـــة فتشـــكل نحو  10فـــي المائة،
ســـلطنة عمـــان عبـــر مينـــاء الســـويق ،ومجموعـــة المنتجـــات المعدنيـــة نحـــو
وارتفـــع مـــن  587ألـــف ريـــال عمانـــي  3فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة
فـــي عـــام 2018م إلـــى  87مليون ريال الـــواردات الســـلعية لمينـــاء الســـويق

عمانـــي فـــي عـــام 2021م.

وتعـــد مجموعـــة المعـــادن العاديـــة

خـــال تلـــك الفتـــرة.

تشـــكل الجمهوريـــة اإليرانيـــة أكثـــر

ومصنوعاتهـــا مـــن أهـــم المجموعـــات مـــن نصـــف إجمالـــي قيمة الـــواردات

مجموعة المعادن

العادية ومصنوعاتها

مليون ريال عماني إجمالي قيمة الواردات
السلعية في عام 2021م.

أهم المجموعات

السلعية التي تم

استيرادها خالل الفترة
()2021 - 2018م

التي تم اســـتيرادها عبر ميناء السويق ،الســـلعية عبـــر مينـــاء الســـويق خالل
حيـــث تمثـــل نحـــو  84فـــي المائـــة مـــن

الفتـــرة ()2021 - 2018م ، ،تليهـــا

الفتـــرة ()2021 - 2018م.

المائـــة.

إجمالـــي قيمة الواردات الســـلعية خالل جمهوريـــة العـــراق بنحـــو  44فـــي

أهم الواردات السلعية خالل الفترة (:)2021 - 2018

84

المعادن العادية ومصنوعاتها
 %من إجمالي قيمة الوارادات السلعية

10

%

منتجات المملكة النباتية
من إجمالي قيمة الوارادات السلعية

03

المنتجات المعدنية من إجمالي
 %قيمة الوارادات السلعية

أهم الدول الموردة خالل ()2021 - 2018م:

50

الجمهورية اإليرانية من إجمالي قيمة
 %الوارادات السلعية

44

جمهورية العراق من إجمالي قيمة
 %الوارادات السلعية
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منشط لحركة
التجارة المحلية
بفضـــل الموقـــع اإلســـتراتيجي لوالية شـــناص على
بحـــر عمـــان وعلـــى أهـــم المنافـــذ البريـــة لســـلطنة
ُعمـــان فإن ميناء شـــناص يعتبر أحـــد المواني المهمة
فـــي تنشـــيط حركـــة التجـــارة المحليـــة بيـــن واليـــات
شـــمال الباطنة فيمـــا يتصل بصيد األســـماك وتجارة
المواشـــي والمنتجـــات الزراعية والتبـــادل التجاري مع
الـــدول المجاورة .وقد شـــهد هذا المينـــاء العديد من
التطـــورات منـــذ إنشـــائه ،فقـــد قامـــت وزارة النقـــل
ً
مؤخـــرا بتوفيـــر أرصفـــة عائمـــة إضافيـــة
واالتصـــاالت
بالمينـــاء والتـــي ســـتؤدي لزيـــادة الحركـــة التجاريـــة
للســـفن الخشـــبية .

الصادرات العمانية
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3

ماليين ريال عماني أعلى قيمة مسجلة إلجمالي
الصادرات العمانية في عام 2018م

0.6

مليون ريال عماني أدنى قيمة سجلها إجمالي
الصادرات العمانية في عام 2021م

أوضحـــت اإلحصـــاءات أن مينـــاء شـــناص المملكة الحيوانيـــة وتمثل نحو  56في
ســـجل ارتفاعـــا فـــي إجمالـــي قيمـــة المائـــة  ،ومجموعـــة المعـــادن العاديـــة
الصـــادرات العمانية خـــال النصف األول ومصنوعاتها  35فـــي المائة ومجموعة

مـــن الفتـــرة ()2021 - 2015م  ،حيـــث منتجـــات صناعـــة األغذية والمشـــروبات
ســـجل عـــام 2018م أعلـــى قيمة في بنحـــو  3فـــي المائة مـــن إجمالي قيمة
إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات العمانيـــة الصـــادرات الســـلعية خالل تلـــك الفترة.

ليصـــل إلـــى  3مالييـــن ريـــال عمانـــي،

وذكـــرت اإلحصـــاءات أنـــه تـــم تصديـــر

يليـــه عام 2017م والبالـــغ مليوني ريال نحـــو  72فـــي المائة مـــن إجمالي قيمة

عماني .فـــي المقابل ،انخفض إجمالي الصـــادرات العمانيـــة إلـــى دولـــة قطـــر
قيمة الصـــادرات العمانية خالل النصف عبـــر ميناء شـــناص خالل الفتـــرة (2015
مســـجاًل أدنى )2021 -م .ونحـــو  12فـــي المائـــة إلـــى
ً
الثانـــي من تلـــك الفترة

قيمـــة له فـــي عـــام 2021م ليصل إلى دولـــة الكويـــت ،و 7فـــي المائـــة إلـــى

 0.6مليـــون ريـــال عماني.
وقالـــت

اإلحصـــاءات

إن

جمهوريـــة الصيـــن .أمـــا مـــن حيـــث حجم

أهـــم الصـــادرات العمانيـــة عبر ميناء شـــناص،

الصـــادرات العمانيـــة عبـــر هـــذا المينـــاء وجـــه  78فـــي المائة مـــن إجمالي حجم

خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م هـــي الصـــادرات العمانيـــة إلـــى دولـــة قطـــر
مجموعـــة الحيوانـــات الحيـــة ومنتجـــات خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م.

امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

أهم الصادرات العمانية خالل ()2021 - 2015م:

56

%

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
الحيوانية من إجمالي قيمة الصادرات

%

المعادن العادية ومصنوعاتها من
إجمالي قيمة الصادرات السلعية

35

03

منتجات صناعة األغذية والمشروبات
 %من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

أهم الدول التي تم التصدير لها خالل ()2021 - 2015م:

72
%12
%07
%

دولة قطر من إجمالي قيمة
الصادرات العمانية
دولة الكويت من إجمالي قيمة
الصادرات العمانية
جمهورية الصين الشعبية من
إجمالي قيمة الصادرات العمانية

إعادة التصدير
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11.8

مليون ريال عماني
إجمالي قيمة إعادة التصدير في عام 2021م.

7

مليون طن
حجم إعادة التصدير في عام 2021م.

أهم المجموعات السلعية المعاد تصديرها عبر هذا
الميناء خالل الفترة ()2021 - 2015م:

64

اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها
 %من إجمالي قيمة إعادة التصدير

ووضحـــت اإلحصـــاءات أن إجمالي قيمة المعاد تصديرها عبر ميناء شـــناص خالل
إعـــادة التصدير عبر ميناء شـــناص خالل

الفتـــرة ()2021 - 2015م  ،تليها مجموعة

 24ألف ريـــال عماني في عام 2015م

الحيوانيـــة بنســـبة  24فـــي المائـــة ،

عـــام 2021م .وارتفـــع كذلـــك حجـــم

ومعـــدات نقـــل نحـــو  9فـــي المائة.

الفتـــرة ()2021 - 2015م ،ارتفـــع مـــن الحيوانـــات الحيـــة ومنتجـــات المملكـــة

إلـــى  11.8مليـــون ريـــال عمانـــي فـــي ومجموعـــة عربـــات وطائـــرات وبواخـــر

11.8

مليون ريال عماني

االرتفاع في إجمالي

كمـــا تـــم إعـــادة التصديـــر بنحـــو  65قيمة إعادة التصدير في
إعـــادة التصديـــر مـــن  42ألـــف طن في
عام 2021م مقارنة
عـــام 2015م إلـــى  7مالييـــن طن في فـــي المائة مـــن إجمالـــي قيمـــة إعادة
بعام 2015م
عـــام 2021م.
التصديـــر عبـــر مينـــاء شـــناص إلـــى
وقالت اإلحصـــاءات أن مجموعة اآلالت الجمهوريـــة اإليرانيـــة خـــال الفتـــرة

والمعـــدات الكهربائيـــة وأجزائها تشـــكل

()2021 - 2015م  ،تليهـــا دولـــة قطـــر

مـــا نســـبته  64فـــي المائـــة من الســـلع بنحـــو  22فـــي المائـــة.

24

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
 %الحيوانية من إجمالي قيمة إعادة التصدير

09

عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل
 %من إجمالي قيمة إعادة التصدير

أهم الدول المعاد التصدير لها عبر هذا الميناء
خالل الفترة ()2021 - 2015م:

65
%22

الجمهورية اإليرانية من إجمالي
 %قيمة إعادة التصدير
دولة قطر من إجمالي قيمة إعادة
التصدير
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شـــهد إجمالـــي قيمـــة الـــواردات الســـلعية إلـــى

الحجـــر أو الخـــزف والزجـــاج ومصنوعاتـــه والتـــي

الفتـــرة ()2021 - 2015م  ،حيـــث ســـجلت أدنـــى

المعـــادن العاديـــة ومصنوعاتهـــا تشـــكل نســـبة 7

ســـلطنة عمـــان عبـــر مينـــاء شـــناص تذبذبـــا خـــال

تشـــكل نحو  21في المائة  ،في حين أن مجموعة

قيمة للواردات الســـلعية في عام2017م والبالغ فـــي المائة مـــن إجمالي قيمة الواردات الســـلعية
 897ألـــف ريـــال عمانـــي .فـــي المقابـــل ،ســـجلت

لمينـــاء شـــناص خـــال تلـــك الفترة.

عبـــر مينـــاء شـــناص فـــي عـــام 2016م ليصل إلى

ســـلطنة عمـــان عبـــر مينـــاء شـــناص خـــال الفترة

أعلـــى قيمـــة إلجمالي قيمـــة الواردات الســـلعية
 5.9مليـــون ريـــال عماني.

وعلـــى مســـتوى الـــدول المصدرة للســـلع إلى

()2021 - 2015م ،تســـتحوذ الجمهوريـــة اإليرانية

وبينـــت اإلحصـــاءات أن الواردات الســـلعية خالل علـــى المرتبة األولى مشـــكلة ما نســـبته  79في

5.9

مليون ريال عماني أعلى قيمة سجلها إجمالي
الواردات السلعية في عام 2016م

897

ألف ريال أدنى قيمة سجلها إجمالي
الواردات السلعية في عام 2017م

الفتـــرة ()2021 - 2015م فـــي الميناء تتركز في المائـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة الـــواردات الســـلعية،

عـــدد مـــن المجموعـــات الرئيســـية منهـــا مجموعـــة

الحيوانـــات الحيـــة ومنتجـــات المملكـــة الحيوانيـــة

تليهـــا جمهوريـــة الهنـــد بنســـبة  6فـــي المائـــة ،
ودولـــة قطـــر بنســـبة  4فـــي المائـــة مـــن إجمالي

وتمثـــل نحـــو  47فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي قيمة قيمـــة الـــواردات الســـلعية لمينـــاء شـــناص خـــال

الـــواردات الســـلعية .ومجموعـــة مصنوعـــات مـــن تلـــك الفترة.

أهم الواردات السلعية خالل الفترة (:)2021 - 2015

47

%

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية
من إجمالي قيمة الواردات السلعية

%

المصنوعات من حجر أو خزف وزجاج و
مصنوعاته من إجمالي قيمة الواردات

21

07

المعادن العادية ومصنوعاتها من
 %إجمالي قيمة الواردات السلعية

أهم الدول الموردة خالل ()2021 - 2015م:

79

%

06
%04

الجمهورية اإليرانية من إجمالي
قيمة الواردات السلعية

جمهورية الهند من إجمالي قيمة
 %الواردات السلعية
دولة قطر من إجمالي قيمة
الواردات السلعية
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شريان
تجاري وسياحي
حظــى مينــاء خصــب بمحافظــة مســندم بحكــم
موقعــه االســتراتيجي المتميــز والقريــب مــن مضيــق
هرمــز باهتمــام كبيــر مــن الحكومــة الرشــيدة وذلــك
بهــدف تنشــيط الحركــة التجاريــة ودعــم االقتصــاد
المحلــي للمحافظــة ولســلطنة ٌعمــان بشــكل عــام.
وتبلــغ مســاحة المينــاء  156ألــف متــر مربــع ويضــم
( )3أرصفــة عائمــة بطــول يتــراوح بيــن ( )300-60أمتــار،
ويعــد مينــاء خصــب بموقعــه االســتراتيجي علــى
ً
ً
ً
نشــطا فــي مجالــي
تجاريــا
شــريانا
الخليــج العربــي
التجــارة والســياحة.
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18

مليون ريال عماني أعلى قيمة إلجمالي
الصادرات العمانية في عام 2019م

9

ماليين ريال عماني االنخفاض في إجمالي قيمة
الصادرات العمانية في 2021م مقارنة بعام 2020م.

أهم الصادرات العمانية خالل ()2021 - 2015م:

نمــوا فــي إجمالــي المينــاء خــال الفتــرة ()2021 - 2015م،
شــهد مينــاء خصــب
ً

قيمــة الصــادرات العمانيــة خــال الفتــرة مجموعــة المنتجــات المعدنيــة بنســبة 60
()2021 - 2015م بنحــو  64فــي المائــة فــي المائــة ،ومجموعــة الحيوانــات الحيــة

فــي المتوســط .حيــث ســجل فــي ومنتجــات المملكــة الحيوانيــة بنحــو 38
عــام 2019م أعلــى قيمــة إلجمالــي فــي المائــة مــن إجمالــي قيمــة الصــادرات
الصــادرات العمانيــة ليصــل إلــى  18العمانيــة خــال تلــك الفتــرة.

مرتفعــا مــن 0.7
مليــون ريــال عمانــي
ً
مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2015م .إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات العمانية عبر
تـــم تصديـــر نحـــو  61فـــي المائـــة من

فــي المقابــل ،انخفــض إجمالــي قيمــة مينـــاء خصـــب خـــال الفتـــرة (- 2015

الصــادرات العمانيــة عبــر مينــاء خصــب

)2021م إلى دولـــة قطر.كما تم تصدير

نتيجــة للقيــود المفروضــة للحــد مــن

و 10فـــي المائـــة إلـــى مملكـــة البحرين،

فــي عــام 2020م بنحــو  37فــي المائــة

تفشــي جائحــة كوفيــد  .19 -كمــا انخفــض

إجمالــي قيمــة الصــادرات العمانيــة

فــي عــام 2021م بنحــو  77فــي المائــة

ليصــل إلــى  2.6مليــون ريــال عمانــي.
ومــن أهــم الصــادرات العمانيــة عبــر هــذا

37

%

انخفاض إجمالي قيمة

الصادرات العمانية في
2020م نتيجة للقيود
تفشي جائحة
كوفيد 19 -

الصادرات العمانيـــة إلى دولة قطر خالل
الفتـــرة ()2021 - 2015م.

أهم الدول التي تم التصدير لها خالل ()2021 - 2015م:

61
%16
%10
%

و 8فـــي المائـــة إلـــى دولة الكويـــت .أما
مينـــاء خصب ،فوجه أكثـــر من نصف حجم

38

%

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
الحيوانية من إجمالي قيمة الصادرات

المفروضة للحد من

نحو  16فـــي المائة إلى كوريـــا الجنوبية،

مـــن حيـــث حجـــم الصـــادرات العمانية عبر

60

المنتجات المعدنية من إجمالي قيمة
 %الصادرات السلعية

امسح الرمز
وشاهد
الفيلم

دولة قطر من إجمالي قيمة
الصادرات العمانية
كوريا الجنوبية من إجمالي قيمة
الصادرات العمانية
مملكة البحرين من إجمالي قيمة
الصادرات العمانية
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424

مليون ريال عماني إجمالي قيمة إعادة التصدير في
عام 2020م ،وهي أعلى قيمة خالل ()2021 - 2015م

365

مليون طن
حجم إعادة التصدير في عام 2020م

أهم المجموعات السلعية المعاد تصديرها عبر هذا
الميناء خالل الفترة ()2021 - 2015م:
انخفــض إجمالــي قيمــة إعــادة التصديــر عبــر مينــاء

()2021 - 2015م .كما تمثل مجموعة عربات وطائرات

المائــة و 11فــي المائــة علــى التوالــي .فــي المقابــل،

الحيوانـــات الحية ومنتجات المملكـــة الحيوانية بنحو 10

()2020 - 2017م مســجال أعلــى قيمــة إلجمالــي

وأجزائهـــا نحـــو  7في المائة مـــن إجمالي قيمـــة إعادة

خصــب فــي عــام 2015م ،و2016م بنحــو  17فــي

ارتفــع إجمالــي قيمــة إعــادة التصديــر خــال الفتــرة

إعــادة التصديــر فــي عــام 2020م والبالــغ  424مليــون
ريــال عمانــي .أمــا حجــم إعــادة التصديــر فقــد انخفــض
خــال النصــف األول مــن الفتــرة ()2021 - 2015م

بنحــو  10فــي المائــة فــي المتوســط ،ثــم ارتفــع فــي

النصــف الثانــي مــن تلــك الفتــرة مســجال أعلــى ارتفــاع

لــه فــي عــام 2019م والبالــغ  615مليــون طــن ،يليــه
عــام 2020م والبالــغ  365مليــون طــن.

أما على مســـتوى المجموعات الســـلعية ،فتشـــكل

مجموعـــة منتجـــات األغذية والمشـــروبات نحو  52في
المائـــة من إجمالـــي قيمة إعادة التصديـــر خالل الفترة

وبواخـــر ومعدات نقل نحو  27فـــي المائة ،ومجموعة
في المائـــة ،ومجموعـــة اآلالت والمعـــدات الكهربائية
التصديـــر عبـــر ميناء خصب خالل تلـــك الفترة.

تـــم إعـــادة التصدير نحـــو  60في المائـــة من إجمالي

قيمـــة إعـــادة التصدير عبـــر ميناء خصب إلـــى جمهورية
إيران خالل الفتـــرة ()2021 - 2015م ،تليها دولة قطر

بنحـــو  29فـــي المائـــة .كمـــا تـــم إعـــادة التصديـــر إلى
دولـــة الكويـــت ودولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة نحو

 5فـــي المائـــة لـــكل منهمـــا .والجديـــر بالذكـــر أن دولة
قطـــر تســـتحوذ علـــى  81فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي

حجـــم إعـــادة التصديـــر ،تليهـــا جمهورية إيـــران بنحو 11
فـــي المائة خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م.

52

%

مجموعة منتجات األغذية والمشروبات
من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

%

عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل
من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

27
10

%

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
الحيوانية من إجمالي قيمة الصادرات

أهم الدول المعاد التصدير لها عبر هذا الميناء
خالل الفترة ()2021 - 2015م:

60
%29

الجمهورية اإليرانية من إجمالي
 %قيمة إعادة التصدير
دولة قطر من إجمالي قيمة
إعادة التصدير
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شــهد إجمالــي قيمــة الواردات الســلعية

مجموعة اآلالت والمعـــدات الكهربائية

ارتفاعــا خــال الفتــرة ()2021 - 2015م
ً

ومجموعـــة عربـــات وطائـــرات وبواخـــر

إلــى ســلطنة عمــان عبــر مينــاء خصــب

بنحــو  45فــي المائــة فــي المتوســط،
حيــث ســجلت أعلــى قيمــة للــواردات

الســلعية فــي عــام 2021م والبالــغ 54

مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بنحــو 6

وأجزائهـــا فتمثـــل نحـــو  6فـــي المائـــة،

ومعـــدات نقـــل تشـــكل نحـــو  5فـــي
المائـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة الـــواردات

الســـلعية خـــال تلـــك الفتـــرة.

تحتـــل الجمهوريـــة اإليرانيـــة المرتبـــة

مالييــن ريــال عمانــي فــي عــام 2015م .األولـــى في قائمة الواردات الســـلعية
فـــي مينـــاء خصـــب تتركـــز الـــواردات حســـب الـــدول عبـــر ميناء خصـــب خالل

45

48

%

االرتفاع في

إجمالي قيمة الواردات
السلعية خالل الفترة
()2021 - 2015م

مليون ريال عماني االرتفاع في إجمالي قيمة الواردات
السلعية في عام 2021م مقارنة بـعام 2015م

54

مليون ريال عماني
إجمالي قيمة الواردات السلعية بعام 2021م.

الســـلعية فـــي مجموعـــة الحيوانـــات الفتـــرة ()2021 -2015م ،حيث تشـــكل

الحيـــة ومنتجـــات المملكـــة الحيوانيـــة نحـــو  78فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي
وتمثـــل نحـــو  76فـــي المائـــة مـــن قيمة الـــواردات الســـلعية ،تليهـــا دولة

إجمالـــي قيمـــة الـــواردات الســـلعية اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بنحـــو 19
خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م .أمـــا فـــي المائة.

أهم الواردات السلعية خالل الفترة (:)2021 - 2015

76

%

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
الحيوانية من إجمالي قيمة الواردات

06

اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها
 %من إجمالي قيمة الواردات السلعية

05

عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل
 %من إجمالي قيمة الواردات السلعية

أهم الدول الموردة خالل ()2021 - 2015م:

78

%

الجمهورية اإليرانية من إجمالي
قيمة الواردات السلعية

%

دولة اإلمارات العربية من إجمالي
قيمة الواردات السلعية

19
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أصالة الحاضر
وعراقة الماضي
يعتبــر مينــاء صــور مــن الموانــي النشــطة تجاريا ويضم
مجموعــة مــن األرصفــة البحريــة المتنوعــة بيــن الثابتــة
والعائمــة ،ويلعــب المينــاء دورا هامــا فــي توفيــر
مختلــف أنــواع البضائــع مــن األســواق اإلقليميــة
لالســتهالك المحلــي ،كمــا تمتلــك الشــركة العمانيــة
للغــاز الطبيعــي المســال رصيفيــن لعمليــات التصديــر
فــي المينــاء.

الصادرات العمانية
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249

مليون ريال عماني االرتفاع في إجمالي قيمة
الصادرات العمانية في عام 2021م مقارنة بـ 2015م .

73

%

من إجمالي قيمة الصادرات العمانية استحوذت عليها
جمهورية الهند خالل الفترة ()2021 - 2015م.

ارتفاعــا فــي إجمالــي
ســجل مينــاء صــور
ً
قيمــة الصــادرات العمانيــة خــال الفتــرة
()2021 - 2015م ،بنحــو  28فــي المائــة
فــي المتوســط .وحقــق عــام 2021م
أعلــى قيمــة فــي إجمالــي قيمــة الصــادرات
العمانيــة ليصــل إلــى  367مليــون ريــال
مرتفعــا بنحــو  117فــي المائــة
عمانــي
ً
مقارنــة بالعــام الســابق .كمــا ارتفــع النمــو
الســنوي إلجمالــي قيمــة الصــادرات
العمانيــة فــي عــام 2015م بنحــو  34فــي
المائــة ،وفــي عــام 2020م بنحــو  27فــي
المائــة ،وعــام 2017م بنحــو  23فــي المائــة
وعــام 2018م بنحــو  5فــي المائــة  .فــي
المقابــل ،انخفــض إجمالي قيمــة الصادرات
العمانيــة غيــر النفطيــة عبــر مينــاء صــور
فــي عــام 2016م بنســبة  19فــي المائــة
مســجاًل أقــل قيمــة للصــادرات العمانيــة
ً
والبالــغ  96مليــون ريــال عمانــي خــال تلــك

الفترة .وتعتبر مجموعة منتجات الصناعات
الكيماويــة أهــم الصــادرات العمانيــة عبــر
هــذا المينــاء خــال الفتــرة ()2021 - 2015
م مرتفعــة مــن  118مليــون ريــال عمانــي
فــي عــام 2015م إلــى  367مليــون ريــال
عمانــي فــي عــام 2021م.
اســـتحوذت جمهوريـــة الهنـــد علـــى

نحـــو  73فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي قيمة
الصـــادرات العمانيـــة عبر مينـــاء صور خالل
الفتـــرة ()2021 - 2015م  .أمـــا مـــن حيـــث
حجـــم الصـــادرات العمانيـــة ،وجـــه حوالـــي
 81.5فـــي المائـــة مـــن إجمالـــي حجـــم
الصـــادرات العمانيـــة إلى جمهوريـــة الهند.
أمـــا كل من الواليـــات المتحـــدة االمريكية،
وجمهوريـــة الصيـــن ،وجمهوريـــة البرازيـــل
االتحاديـــة ،ومملكـــة تايالند فـــا تتجاوز 11
فـــي المائة مـــن إجمالـــي حجم الصـــادرات
العمانيـــة خـــال الفتـــرة ()2021 - 2015م.

أهم الصادرات العمانية خالل ()2021 - 2015م:

367

مليون ريال عماني
قيمة مجموعة

منتجات الصناعات
الكيماوية

56

%

35

%

الحيوانات الحية ومنتجات المملكة
الحيوانية من إجمالي قيمة الصادرات
المعادن العادية ومصنوعاتها من
إجمالي قيمة الصادرات السلعية

03

منتجات صناعة األغذية والمشروبات
 %من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

أهم الدول التي تم التصدير لها ()2021 - 2015م:

73
%08
%04
%

جمهورية الهند من إجمالي قيمة
الصادرات العمانية
الواليات المتحدة االمريكية من
إجمالي قيمة الصادرات العمانية
جمهورية البرازيل االتحادية من
إجمالي قيمة الصادرات العمانية
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5

ماليين ريال عماني االنخفاض في إجمالي قيمة
إعادة التصدير خالل الفترة ()2021 - 2015م.

46

%

من إجمالي حجم إعادة التصدير لدولة األمارات
العربية المتحدة خالل الفترة ()2021 - 2015م.

أهم المجموعات السلعية المعاد تصديرها عبر هذا
الميناء خالل الفترة ()2021 - 2015م:
انخفــض إجمالــي قيمــة إعــادة التصديــر عبــر مينــاء صــور
خــال الفتــرة ()2021 - 2015م منــذ عــام 2016م
منخفضــا مــن  5مالييــن ريــال عمانــي في عــام 2015م
إلــى  26ألــف ريــال عمانــي فــي عــام 2021م .أمــا حجــم
إعــادة التصديــر فقــد انخفــض خــال النصــف األول مــن
الفتــرة (2021 - 2015م) ،حيــث انخفــض بنحــو 23
فــي المائــة فــي عــام 2015م ،بنحــو  95فــي المائــة
فــي عــام 2016م .أمــا عــام  ،2017فقــد ســجل أعلــى
انخفــاض فــي حجــم الصــادرات العمانيــة ليصــل إلــى 15
ألــف طــن.
فــي المقابــل ،ســجل حجــم الصــادرات العمانيــة فــي
مينــاء صــور ارتفاعــا خــال النصــف الثانــي مــن الفتــرة
الســابقة ليصــل إلــى  1.9مليــون طــن فــي عــام
ـادا بنحــو
ً
2020م .أمــا عــام 2021م فســجل
انخفاضــا حـ ً
 91فــي المائــة ليصــل إلــى  177ألــف طــن.

أمــا علــى مســتوى المجموعــات الســلعية ،فتشــكل
مجموعــة عربــات وطائــرات وبواخــر ومعــدات نقــل
نحــو  73فــي المائــة ،ومجموعــة اآلالت والمعــدات
الكهربائيــة وأجزائهــا نحــو 23فــي المائــة مــن إجمالــي
قيمــة إعــادة التصديــر عبــر مينــاء صــور خــال الفتــرة
()2021 - 2015م.
تـــم إعـــادة تصديـــر نحو  55فـــي المائة مـــن إجمالي
قيمـــة إعـــادة التصديـــر عبـــر مينـــاء صـــور إلـــى دولـــة
األمـــارات العربية المتحدة خالل الفترة ()2021 - 2015
م ،تليهـــا جمهوريـــة مصـــر بنحـــو  26فـــي المائـــة .كما
تـــم إعـــادة تصدير إلى دولة قطر بنحـــو  14في المائة
خـــال تلـــك الفتـــرة .الجديـــر بالذكـــر أن دولـــة اإلمارات
العربيـــة المتحـــدة تســـتحوذ علـــى  46فـــي المائة من
إجمالـــي حجم إعـــادة التصديـــر ،تليها جمهوريـــة تنزانيا
بنحـــو  29في المائـــة خالل الفتـــرة ()2021 - 2015م.

73

%

عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل
من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

%

اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها
من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

23

أهم الدول المعاد التصدير لها عبر هذا الميناء
خالل الفترة ()2021 - 2015م:

55
%26
%

14

%

دولة اإلمارات العربية المتحدة من
إجمالي قيمة إعادة التصدير
جمهورية مصر من إجمالي قيمة
إعادة التصدير
دولة قطر من إجمالي قيمة إعادة
التصدير

الواردات السلعية

إصدار خاص 117 | 2022

ملحوظــا فــي
ً
ســجل مينــاء صــور تراجعــا

المائــة ،ومجموعــة اآلالت والمعــدات

ســلطنة عمــان خــال الفتــرة (- 2015

المائــة ،ومجموعــة المنتجــات المعدنيــة

إجمالــي قيمــة الــواردات الســلعية إلــى

الكهربائيــة وأجزائهــا بنحــو  17فــي

)2021م ،حيــث ســجلت أدنــى قيمــة بنحــو  3فــي المائــة مــن إجمالــي
للــواردات الســلعية فــي عــام 2021م

قيمــة الــواردات الســلعية خــال تلــك

فــي حيــن ارتفــع إجمالــي قيمــة

الســلعية حســب أهــم الــدول عبــر مينــاء

محققــا
ً
بنحــو  2.6مليــون ريــال عمانــي

م ،فتشــكل دولــة اإلمــارات العربيــة

والبالــغ  613ألــف ريــال عمانــي.

الــواردات الســلعية فــي عــام 2020م

الفتــرة .وعلــى مســتوى الــواردات
صــور خــال الفتــرة ()2021 - 2015

2.6

مليون ريال عماني

أعلى قيمة للواردات

السلعية خالل الفترة
()2021 - 2015م

2.6

مليون ريال عماني إجمالي قيمة الواردات السلعية
عبر ميناء صور في عام 2020م.

613

ألف ريال عماني أدنى قيمة للواردات السلعية
في عام 2021م.

بذلــك أعلــى قيمــة للــواردات الســلعية المتحــدة نحــو  73فــي المائــة مــن

خــال الفتــرة ()2021 - 2015م .وتتركــز

إجمالــي قيمــة الــواردات الســلعية،

صــور خــال الفتــرة ()2021 - 2015

وجمهوريــة الهنــد نحــو  6فــي المائــة

معظــم الــواردات الســلعية عبــر مينــاء
م فــي مجموعــة عربــات وطائــرات
وبواخــر ومعــدات نقــل بنحــو  79فــي

وجمهوريــة تركيــا بنحــو  20فــي المائــة،
مــن إجمالــي قيمــة الــواردات الســلعية
خــال الفتــرة ()2021 - 2015م.

أهم الواردات السلعية خالل الفترة (:)2021 - 2015

79

%

17

%

03
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عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل
من إجمالي قيمة الواردات السلعية
اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها
من إجمالي قيمة الواردات السلعية
مجموعة المنتجات المعدنية من
إجمالي قيمة الواردات السلعية

أهم الدول الموردة خالل ()2021 - 2015م:

73

%
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دولة اإلمارات العربية المتحدة من
إجمالي قيمة الواردات السلعية
جمهورية تركيا من إجمالي قيمة
الواردات السلعية
جمهورية الهند من إجمالي قيمة
الواردات السلعية
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