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محطةمبنى التشغيل
الحاويات

رصيف النفط

المبنى البحري
 Marine building

GCT Operation building

محطة البضائع العامة

األرصفة

صيانة الرافعات

محطة مجاري

بوابة أمن 2 

سلطة الميناء

اج 
مو

سر أ
كا

100متر

بحر العرب

Container
Terminal

General Cargo
Terminal

Port Authority Building

مركز التدريب
Training Centre

Security
Gate 2

بوابة أمن 3 
Security
Gate 3

بوابة أمن 1
Security
Gate 1

Taxi Stand

Maintenance and 
Engineering Workshops

Oil Pier

 So
uth

ern
 Brea

kw
ate

r

 CT Operations
building

منطقة حاويات 
نمطية

Containers area

ARABIAN SEA

Customs scanning
and clearance

تدعيم التخزين والشحن
Warehousing and Cargo Consolidation

Stevedoring of containers and general cargo
Refrigerated container sockets
Container maintenance and repair
Tug services and Pilot boat services
24 hour Pilotage
Bunkering
Fresh water supply
Warehousing
Real estate leasing
Terminal operating system (TOS)
24 hours CFS activities
Self operators dhow activities 
24 hours running operations 
Cruise vessels facilities 
Liquid bulk facilities 
Cold storage facilities 
Provision and fresh water facilities

شحن وتفريغ الحاويات  والبضائع العامة
مقابس كهرباء للحاويات المبردة
صيانة وتصليح الحاويات المبردة

خدمات القطر وا رشاد البحري
عمليات إرشاد السفن على مدار الساعة

تزويد السفن بالوقود
تزويد السفن بالمياه العذبة

مستودعات
تأجير العقارات

نظام تشغيل الميناء
أنشطة ترصيف البضائع في الحاويات

خدمات السفن الخشبية/ ا�بوام
خدمات شاملة على مدار الساعة

مرافق إستقبال السفن السياحية
منشآت تحميل السوائل

مخازن مبردة
تسهيالت المؤن والمياه العذبة

16 to18 metres harbour depth
18.5 to 20 metres approach channel
800 metres outer turning basin
Vessel tracking system
11 Speed loaders
9 Fork lifts
25 Super post panamax cranes
68 Rubber tyre gantries
177 Tractors and 187 trailers
4 Tugs
4 Reach Stackers
6 Empty Handler
NAVIS yard and vessel planning system
Radio data terminals
VHF radios

أعماق المرفأ تتراوح بين ١٦ و ١٨ متر
عمق قناة التقرب ١٨٫٥ – ٢٠ متر

قطر الدوران في الحوض الخارجي ٨٠٠ متر
نظام تتبع السفن

١١ معدة تحميل سريع
٩ رافعات شوكية

٢٥ رافعة بوست باناماكس
٦٨ رافعة جسرية

١٧٧ قاطرة و ١٨٧ مقطورة
٤ زوارق قطر

٤ معدات ترصيص
٦ معدات مناولة حاويات فارغة

نظام تخطيط الساحة والسفن - نافيس
أجهزة بيانات السلكية لمناولة الحاويات

أجهزة إتصاالت السلكية

Port of Salalah address:
P.O. Box 369, PC 211
Salalah, Sultanate of Oman
Telephone + 968 23 220 000 
Fax + 968 23 219 236

Muscat office address:
P.O. Box 105, PC 118

Al Jawaharah Building
Muscat, Sultanate of Oman

T + 968 2460 1003
F + 968 2460 0736

Oasis Club
مبنى إداري

محطة تكسي
Port Clinic

عيادة طبية

Port User Building

LOCATION AND 
CONNECTIVITY

Salalah enjoys a strategic location in the Indian Ocean. it is the only port where businesses can take advantage of Oman’s 
free trade agreements with US and Singapore and reach growing economies of India and Africa directly.

Trade routes

يتمتع ميناء صاللة بموقع استراتيجي في المحيط الهندي، فهو الميناء الوحيد الذي تستطيع فيه األعمال التجارية االستفادة من اتفاقيات عمان للتجارة الحرة مع الموقع والربط
الواليات المتحد وسنغافورة ويصل إلى االقتصادات الصاعدة في كل من الهند وأفريقيا بشكل مباشر.

طرق التجارة

صاللة
Salalah

صاللة
2 كم

N

ميناء صاللة

مطار صاللة

المنطقة الحرة

Salalah

Port of Salalah

Salalah Airport

Free zone

From Salalah to ...

Days

KarachiNew York

Egypt

Jeddah

Abu Dhabi

SingaporeDurban

Mombasa

Rotterdam

Shangai

Los Angeles

من صاللة إلى .....

312األيام 5

نيويورككراتشي

مصر

4611
13

1421

جدة

أبوظبي

ديربانسنغافورة

7

مومباسا

روتردام

شنغهاي
لوس أنجلوس

(متوقع في 2018)
Speed
limit

30

Located in a strategic position of sea trade lanes between Europe and Asia, the Port of Salalah has 
become one of the most important cargo and container terminals in the region,  and its continuous 
expansions allows for the port to play a strong role in the global economy.

يقع ميناء صاللة في موقع متميز من خطوط النقل البحرية بين أوروبا وآسيا، وقد أصبح أحد أهم محطات 
الشحن والحاويات في المنطقة، كما أن التوسعة المستمرة تسمح له أن يكون أحد الركائز المستقبلية في 

االقتصاد العالمي.

ID pass required

for all visitors  and employees

Safety clothing

at all times

Speed limit

30Km/H

PORT SAFETY RULES

No walking 

inside the terminals

No photographs

without permission

No smoking unless

 in designated smoking areas

Port Emergency: (+968) 23220666 / 99247666
Port Security: (+968) 93891933

إرتداء معدات السالمة
في جميع ا�وقات

يجب على  الزوار والموظفين
 إبراز تصريح ا�من  أثناءالدخول و الخروج

السرعة القصوى
٣٠ كم في الساعة

ممنوع المشي
 داخل محطات الميناء 

ممنوع التدخين
في ا�ماكن غير المصرح  بها

ممنوع التصوير دون إذن مسبق

السكك الحديدية
المستقبلية

مع الترابط بالسكك الحديدية، سيصبح 
الميناء أفضل خيار من حيث الوقت والتكلفة، 

حيث يربط بسهولة بين األسواق الرئيسية 
في دول مجلس التعاون الخليجي. 

GCC RAIL

With a rail connection, the port will 
become the best choice in terms of 
time and costs, easily linking the 
main markets in the GCC

Muscat

المملكة العربية

السعودية

أبوظبي

Abu Dhabi UAE

الكويت

أبو حدرية
إيران

قطر دبي
 الفجيرة

مسقط

عمان

الدقم
Duqm

صاللة

الجبيل

الدمام

صحار

OMAN

KUWAIT

Abu Hadriyah

QATAR

Sohar

Fujairah

IRAN

Dubai

SAUDI ARABIA

SALALAH

Dammam

Jubail
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وقت عبور (ترانزيت) أقل 
مقارنة بوقت الشحن الراهن

Shorter transit time compared to  the 
current shipment time.

30% - 80%

WORLD-CLASS PORT PORT SERVICESميناء من الطراز العالمي خدمات الميناء

Duqm

SAFETY RULES

ID PASS

SAFETY 

WATCH OUT FOR NO PARKING,
NO WALKING, NO SMOKING, 

NO FISHING
NO PHOTOGRAPHY AREAS

Speed
limit

30

Always carry your ID pass for port entry/exit

Do Not enter port area without prior permission and valid pass

Do not enter wharf and container yard area without vehicle pass

Always follow routes and traffic rules

Always observe and strictly adhere to the speed limit (30 km/h)

Use of mobile phone is prohibited during driving 

SPEED LIMIT 30 KM/H

Always think of safety while inside the port area

Always wear personal protective equipment when outdoors. 

Always evacuate immediately when you hear an emergency siren 

and proceed to the nearest emergency exit point.

These safety rules apply for all visitors to the port. 

For additional safety measures please contact

the Health, Safety and Environment Department:

Port Emergency: (+968) 23220666 / 99247666

Port Security: (+968) 93891933

Report to HSSE department immediately when 
you are in doubt or to report a safety violation
يجب ابالغ  فورا عن أي حادث مهما كان شديدا أو طفيف�

يجب ا بتعاد دائما عن مناطق إنشغال العمليات

يجب وقوف السيارة في ا�ماكن المخصصة للوقوف

ممنوع القيادة بين الرافعات الجسرية وتحت رافعات الرصيف الكرينات

ممنوع الوقوف في منطقة ساحة الحاويات أو منطقة مواقف اÊليات

 ممنوع الصيد في جميع مناطق ميناء صاللة

ممنوع المشي داخل محطات الميناء

ممنوع التدخين في ا�ماكن غير المصرح  بها

ممنوع التصوير دون إذن مسبق

يجب إبراز تصريح ا�من أثناء الدخول أو الخروج من الميناء

ممنوع الدخول الي مناطق الميناء دون إذن مسبق أو  دون تصريح ساري المفعول

ممنوع الدخول إلى أرصفه الميناء وساحة الحاويات بدون تصريح دخول مركبة

Always keep away from busy operation areas

Always park at designated parking areas

Do not drive in between the gantries (RTG) or cranes (QC)

Do not park at the container yard area or machinery parking area

Do not fish in any area of the port 

Do not walk in the terminals

Do not smoke in the designated “No Smoking Area”

Do not take any photographs or video without prior permission

يجب إتباع الطرق وحركة السير على النحو المحدد

يجب ا لتزام بالسرعة المحددة داخل الميناء (٣٠/كم

ممنوع إستعمال الهاتف عند السياقة

يجب أن تفكر في السالمة أثناء تواجدك داخل مناطق الميناء

يجب إرتداء معدات السالمة الشخصية أثناء تواجدك داخل الميناء

ييجب إخالء الموقع في حالة سماعك لجرس ا نذار والتوجه الي أقرب نقطة تجمع
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شحن – تفريغ الحمولة

رافعة مطاطية جسرية
(RTG)

ساحة الحاويات
السفن في الرصيف في حركة دائمة 

بسبب ظروف الطقس أو األمواج أو بسبب 
إزاحة السفن األخرى

الرافعات من طراز سوبر بوست بانامكس هي أكبر رافعات 
حاويات حديثة للسفن التي تتسع لعدد 22 حاوية أو أكثر، 
وهي تستطيع نقل 35 حاوية نمطية في ساعة واحدة. 

ذراع
الصاري

عربة
التروللي

المصعد ودرج 
الطوارئ

المشغل يدير التروللي على 
السفينة لرفع الحمولة

الرافعة مدعومة بـ "أرجل" تقف فوق جسر الرافعة (وجسر الرافعة هو آلية 
متر/   46 سرعة  عند  باإلزاحة  تسمح  عجلة   16 به  رافعة  جسر  وكل  حركة). 

دقيقة.

1

2

3
يتم وضع 

الحمولة على 
جرار

الجرار يتحرك إلى داخل الساحة 
بتعليمات دقيقة بشأن أين 

ينزل الحاوية النمطية.

الحاويات الفارغة يتم تخزينها في 
الساحة الخلفية

التروللي يرفع الحاوية النمطية 
ويتحرك للخلف

بيت المعدات

لها قدرة جيدة على المناورة 
والتحكم الذاتي وتستطيع 

التحرك بطول الكتلة
تستطيع الرافعة المطاطية 
الجسرية االلتفاف 90 درجة، 
وتسمح بالتحرك في مسار 

متواز وتعمل في كتل مختلفة.

كل العمليات في الساحة تتبع نظام بيانات يوفره المخطط 
ويضمن بأن تكون كل حركات وتخزين الحمولة وفقا لكفاءة 

الوقت. 

مشرف الرافعة عمال ربط
الحبال

جسر الرافعة

المحطة

ساحة الحاويات

توجد بالميناء تكنولوجيا إرساء 
أتوماتيكي ونظام فراغ يمكنه 

االحتفاظ بسفينة تحمل 18,000 حاوية 
نمطية.

التخفيض في الحركات هو من 
3 امتار إلى أقل من 10 سم.

السفينة

رصيف الميناء

متحكم به عن بعد

مورماستر

الحاويات النمطية تحافظ 
على نفس الوضع 
وهي في الساحة

4

الرافعة المطاطية الجسرية ترفع 
الحاوية النمطية من المقطورة 

وتضعها في الساحة.

6

جرار يسير تحت رافعة مطاطية 
جسرية

5

7
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الرصيف

المعالق

3.30
دقيقة
minutes

2.44
دقيقة

RTG

السفينة
السفينة المربوطة بشكل 

سيء يمكن أن تجر الرافعة 
وتسبب ضررا كبيرا

عمق 30 متر

المقصورة

ا

ب
ت

سلك
كهرباء

DISCHARGING THE LOAD

Crane Parts

Rubber Tyred Gantry
RTG) Crane)

Container Yard

Ships at berth are in continuous 
movement caused by weather 

conditions, underwater currents, waves 
or other vessel displacements.

Super Post Panamax crane is the largest modern 
container cranes for vessels of about 22 or more 
containers wide, can move 35 TEUs in 1 hour

The crane’s coordinated cable system does the lifting 
work and the crane is powered electrically from the 
dock  through the cable reel. The voltage required 
may range from 4,000 up to 13,200 volts.

Spreader
Boom

Trolley

Cable reel

Elevator and 
emergency stairs

The operator runs the 
trolley over the ship to 

lift the cargo

The crane is supported by “legs” where the Gantrys are 
(travelling mechanism)Each gantry has 16 wheels, it allow 
displacement in a speed of 46 meters/minute.

Load is 
placed on 
a tractor

The tractor moves into 
the yard with an 

accurate instruction 
where to drop the TEU

Unloaded tractor goes to other 
block to transfer a new TEU.

Empty containers are stocked in the 
back area.

The trolley hoist TEUs 
and moves backward

Machinery House

Has good maneuverability 
and autonomy and it can 

move along the block.
RTG can turn in 90 

degrees and it allows to 
move into a parallel track 

and work in different 
blocks

Operations in the yard are meticulously planned 

ahead of time to ensuring safety and efficiency. 

Movements are orchestrated and timed like a musical 

for harmonious operations. 

Crane foreman Lasher

Vessel

Crane disp
lacement

26 m width

Gantry

Sub
Station

Container yard

A poorly tied vessel can drag  a 
crane and cause great damage

كيف يتم رفع الحاويات النمطية
المعالق يستخدم آلية تلسكوبية لربط أركان الحاوية األربعة

معالقالزعانف

How TEUs are lifted

FlippersHeadblock

TEUs maintain the same 
position while are in the 
yard

RTG lift the TEU from the 
trailer and put it in the 

yard

Tractor goes under a RTG crane

وحدة التحكم في الرافعة (المقصورة)

الرافعة يقودها المشغل الذي يجلس في مقصورة تعلو 50 مترا فوق الرصيف

يعمل المشغل لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين بشكل متواصل ويبدل مع آخر.

إضاءة

السلكي

جهاز كمبيوتر مع المخطط
 متصل بالمشغلين

لوحة التحكم
مكيف الهواء

صناديق تحكم

سقف

إشارات
ضوئية

محطة تحكم

مقعد مريح

شبكة واقية

محطة
طوارئ

التحكم في المعالق

مراقبة إزاحة التروللي

سترة عاكسة

نظام امتصاص الصدمات في المقعد

ستانلس ستيل

مخرج

(CRANE CONTROL UNIT (CABIN

The crane is driven by an operator sitting in a cabin at 50 m over the berth

Operators work for 1.5 to 2 hours continuously, alterning with a relief 
break time of 1 hour.

Signal 
lights

Control  station

Exit Radio

CPU on line with the planner

Control boxes

Ergonomic seat

Protective grid

Emergency
stop

Spreader and headblock
control

Trolley displacement 
control

Side control panel

Reflective vest

Shock absorption system in the seat

Stainless steel

Light

Cabin Roof

1:14
دقيقة

minutes

minutes

الرافعات في صاللة

ارتفاع 71 مترًا 

الطول 
130 مترًا

الوصول من
األمام 50 مترا

في المتوسط، يستخدم الميناء 
من ثالث إلى أربع رافعات للسفينة

سوبر بوست بانامكس
 (منذ 2000)

رافعات متنقلة

Cranes in Salalah

71 m height

130m
long

50m reach 65m
reach

Super Post Panamax 
(Since 2000)

Mobile Harbor Crane

M
ax
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أنواع سفن الحاويات التي
ترسو في ميناء صاللة

5
9

15
285/40/13

5,000 - 4,000

مساحة 
الحاويات
النمطية

فوق سطح
السفينة

تحت سطح
السفينة

بانامكس

القدرة االستيعابية
 للحاوية النمطية

بوست بانامكس بلس

366/49/15

8,000 - 6,000

بوست نيو بانامكس

396/56/15.5

15,000

تريبل إي

400/59/15.5

18,000

االرتفاعالعرضالطول
Length Width Height

TEU capacity

Post Panamax Plus

Post New Panamax

Triple E

(Economy of scale, Energy efficient and
 Environmentally improved)

Panamax
TEUs across

6
9

17

8
10

22

8
10

23

under
dek

on dek

Spreaders use a telescopic mechanism to attach
the 4 corners of the container

أرضية من الزجاج عالي
المقاومة (بسمك 40 ملم)

High resistance glass floor 
(40 mm thick)

األجزاء
نظام كابالت الرافعة المنسق يقوم بعمل الرفع، والرافعة 

تعمل كهربائيا من على ظهر السفينة من خالل بكرة الكابالت. 
والجهد الكهربائي المطلوب قد يتراوح بين 4000 إلى 

13,200 فولت

ذراع الصاري يتحرك بزاوية 83 درجةالحركة

تسمح برفع ذراع الصاري عندما تتحرك 
السفن على طول الرصيف

كابالت رفع ذراع الصاري

يرفع المعالق والحاويات
كابالت المعالق

يحرك عربة التروللي
نظام فسطون

ا

ب

ت

Movement
The boom has an angle movement to 83 
degrees

Allows to lift the boom when 
vessels move along the berth

Boom hoist cables

A

Hoist the spreader and the 
containers

Spreader cables

Moves the trolley
Festoom system
C

B

تتكون آلية الرفع من مجموعة من أربعة حبال.
The hoisting mechanism consists of a set of 

four rope arrangements. 

الزعانف (يتحكم فيها مشغل الرافعة) تساعد على تمركز 
المعالق في الوضع الصحيح

Flippers (controlled by crane operator) help to centre 
the spreader in the right position

MOORINGالرسو

B

C

A

عربة تروللي

المقصورة

معالق

حاوية

حبال الرفع
الرئيسية

هي الوحدة التي تتحكم في آالت الرفع 
وتصنع الحركة األفقية

يتم رفع الكابالت من أربع نقاط 
على عربة التروللي، ومن جانب 

الحمولة يتم ربطها بأربع نقاط على 
قضيب لرفع الحاويات.

Cabin

Spreader

Container

Headblock

Main hoist
ropes

Cables are hoisted from four 
points on the trolley and are 
attached on the load side to 
four points on a spreader bar 

used to lift containers.

The port has an automatic moor 
technology, a vacuum system 
which can hold a 18,000 TEU 

vessel.

The reduction in 
motions is from 3 m to 

less than 10 cm.

Quayside

Remote controlled

Moormaster
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

البضائع العامةالحاويات

50,0000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

نشاط المحطة

764

791

1,114

1,162

1,542

1,678

1,343

1,534

1,788

2,308

2,783

3,469

3,722

6,280

6,519

7,251

17,326 47

649,003 

991,734

1,152,646

1,258,614

2,001,258

2,228,546

2,491,714

2,390,264

2,368,857

3,068,320

3,493,459

3,485,395
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About the Port of Salalah:

Port of Salalah (also Salalah Port Services Com-
pany SAOG) is Oman's largest port. Strategically 
located at the major East-West Shipping Lane, 
the Port of Salalah is viewed as the region’s best 
located port in order to access the Middle East, 
Indian Subcontinent and East Africa. 

The port location offers the fastest transit times 
from the region to connect business to the 
Europe-Asia trade lane, with 52 direct-port 
connections and feeder connections to reach 
developing markets of East Africa, India and the 
GCC markets. Port of Salalah is a made up of a 
Container Terminal with seven berths of up to 
18m draft and a General Cargo Terminal of 
twelve berths of up to 16m draft, with infrastruc-
ture to handle the world’s largest container 
vessels, as well as bulk cargo, bunkering and 
warehousing.

The Port of Salalah combined with the Salalah 
Free Zone and Salalah Airport form an ideal loca-
tion for value-add and distribution services that 
can take advantage of the excellent liner 
connectivity offering over 3000 vessel calls 
annually and sea-air logistics through the Sala-
lah Airport, just 15 minutes away from the port. 
The adjacent Free Zone offers zero corporate tax 
for 30 years and 100% foreign ownership possi-
bilities, where customers enjoy the benefit of the 
US/Oman Free Trade Agreement that provides 
zero or low import duties between countries. 
Foreign Direct Investment into the Salalah Hub is 
valued at US$ 3.5 billion, with leaders in bulk 
goods (cement, minerals, lime, grain and agricul-
ture, methanol and liquid, building material), 
manufacturing (PET plastics, auto components, 
garments, auto components,) and logistic com-
panies choosing Salalah for production and 
supply chain efficiency. 

Port of Salalah has risen to a rank amongst the 
world’s top 30 container ports and has broken 
the world record for productivity twice. Port of 
Salalah also reached a significant milestone 
marking its 35 millionth container handled at 
the port in its 15 years of operations. The port 
has also won local and international awards in 
economic development, health and safety, inno-
vation and environmental initiatives. The port is 
partly owned and managed by APM Terminals, 
one of the largest container terminal operators 
in the world.

نبذة عن ميناء صاللة
 يعد ميناء صاللة أكبر موانئ سلطنة عمان، ويعرف أيضا بإسم
إستراتيجيا موقعا  الميناء  يحتل  الموانئ.  لخدمات  صاللة   شركة 
بالغرب، الشرق  تربط  التي  العالمية  الشحن  خطوط  مسار   على 
الشرق على  تطل  بوابة  لكونه  المنطقة  في  ميناء  أهم   ويعد 
صاللة ميناء  أفريقيا.يتألف  وشرق  الهندية  القارة  وشبه   ا�وسط 
 من محطة الحاويات التي تحوي 7 ارصفة، عمق الغاطس فيها 18
عمق يبلغ  رصيفا   12 تحوي  التي  العامة  البضائع  ومحطة   متر©، 
 الغاطس فيها 16 متر©، مع وجود بنى تحتية »ستقبال ومناولة
السائبة، البضائع  مع  وللتعامل  بالعالم،  الحاويات  سفن   أكبر 
 ووالتزود بالوقود إضافة الى وجود مستودعات ومخازن. إن موقع
خطوط على  العاملة  للسفن  والزمن  المسافات  يقّصر   الميناء 
 المالحة الدولية بين آسيا وأوروبا، متوجهة الى 52 ميناء برحالت
لصالح تعمل  قصيرة  برحالت  تعمل  سفن  وجود  مع   مباشرة، 
الخليج دول  وأسواق  والهند  أفريقيا  شرق  في  النامية   ا�سواق 

العربي

 يشكل ميناء صاللة سوي¸ مع المنطقة الحرة ومطار صاللة موقع¸
تستفيد التي  التوزيع  وخدمات  المضافة  القيمة  لخدمات   مثالي¸ 
أكثر الميناء  تزور  حيث  المنتظمة،  المالحية  الخطوط  حركة   من 
لوجستية خدمات  توفير  الى  إضافة  سنوي¸  سفينة   3000  من 
 جوية بحرية بالتنسيق مع مطار صاللة الذي ال يبعد عن الميناء
المتاخمة الحرة  المنطقة  تقدم  آخر،  جانب  من  دقيقة.   سوى 15 
 للميناء تقديم تسهيالت غير خاضعة للضريبة لمدة 30 سنة، مع
من المصالح  أصحاب  يستفيد  حيث   ،%100 تمليك   إمكانية 
 ا»متيازات التي تقدمها إتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين سلطنة
 عمان والواليت المتحدة ا�ميركية، حيث أن رسوم التبادل التجاري
 بين هذين البلدين تكاد تكون واطئة جد© إن لم تكن معدومة.
ميناء في  المباشرة  ا�جنبية  ا»ستثمارات  أن  بالذكر  الجدير   من 
شركات هناك  حيث   ، أميركي  دوالر  بليون   3.5 بـ  تقدر   صاللة 
والحجر والمعادن،  (ا»سمنت،  السائبة  بالبضائع   متخصصة 
 الجيري، والقمح والمواد الزراعية، والميثانول، والسوائل، والمواد
 ا»نشائية)، حيث تدخل تلك المواد في تصنيع (البالستيك، ومواد
باللوجستيك متخصصة  شركات  وهناك  والمالبس)   السيارات، 
وكفاءة ا»نتاجية  لمصالحها  صاللة  ميناء  إختارت  قد   كانت 

سلسلة التموين والنقل
.

 إستطاع ميناء صاللة خالل السنوات الخمسة عشرة المنصرمة أن
في حاويات  محطة   30 أفضل  بين  مرتبة  الى  ويصل   يرتقي 
 العالم، كما تمكن من إجتياز الرقم العالمي في ا»نتاجية لمرتين
حاوية مليون  ثالثين  و  خمسة  مناولته  حقق  آخر،  جانب  ومن   ، 
 نمطية من بدء عملياته في هذا المجال، ويعد هذا ا»نجاز َمعلم¸
الميناء حاز  لذلك،  إضافة  الميناء.  تاريخ  في  الخالدة  المعالم   من 
الصحة وفي  ا»قتصادية،  التنمية  في  ودولية  محلية  جوائز   على 
من بالبيئة.  المتعلقة  والمبادرات  ا»بتكارات  وفي   والسالمة، 
 الجدير بالذكر أن شركة أي. بي. أم لمحطات الحاويات هي التي
 تدير الميناء، كما أن لديها حصة في أسهم الشركة، وهي واحدة

.من أكبر مشغلي محطات الحاويات في العالم
 

بدأت العمليات بست رافعات
عمالقة من طراز بوست بانامكس

الكميات تفوق القدرة 
المصممة للمرة األولى

Started the operation with 
six Post-Panamax gantry cranes

تطلق برنامجها التدريبي الصيفي 
لتقديم تدريب على رأس العمل
 لطالب التعليم العالي في ظفار

Volumes exceed the design 
capacity for the first time

0:00
دقيقة

minutes

إرشاد السفينةمحطة إرشاديةقبل الوصول نقل الحمولةالرسومناولة السفينةاالقتراب

يرسل ربان السفينة إشعارا بالوصول 
إلى مدير الميناء قبل الوصول بـ 48 

ساعة.

تجري السفينة اتصاال مع التحكم في 
الميناء وتطلب اإلذن بالدخول إلى حدود 

الميناء قبل وقت الوصول بأربع 
ساعات. 

تخرج القوارب 
اإلرشادية لمقابلة 

السفينة في 
المحطة اإلرشادية

المرشد الذي يعينه الميناء فقط 
هو الذي يستطيع تحريك كل 

السفن داخل الميناء

السرعة القصوى للسفن داخل الميناء 
هي 5 عقد. كل السفن في الميناء إما أن 

تكون راسية أو تصدر أضواء لتجنب 
االصطدام في البحر.

السفن تشغل فقط 
األرصفة المحددة من قبل 

مدير الميناء.

تبدأ العملية عندما ترسو السفينة ويتم تحديد 
الرافعات، ثم يتم نقل الحمولة من السفينة 

إلى الساحة.

الميناء ناء
مي
 ال
ود
حد

كابل زورق السحب
االتصال باإلرسال الالسلكي

5 سنتيمتر

قبل أسابيع أو أشهر من الوصول 
يتم تحديد كل مواقع الحاويات 

بواسطة الميناء

منذ أن يصعد المرشد إلى السفينة حتى ترسو في الموقع المحدد تمر 20-60 دقيقة

إضاءة

Pre-arrival

Pilot stationPilotage ApproachingShip handlingBerthingMoving the load

Ship Master sends arrival notice 
to the Harbour Master at least 
48 hours in advance.

The ship establishes 
communication with Port control 
and requests permission to enter 
the Port limits, four hours prior to 
time of arrival.

Pilot boats go out 
to meet the vessel 
at the pilot station.

Only a pilot assigned by the 
harbour can move all vessels 
inside the port.

Maximum speed for vessels 
inside the port is 5 knots. All 
vessels displays lights for 
preventing collisions. 

Vessels only occupy Berths 
designated by the Harbour 
Master.

Process starts when the vessel is 
moored and cranes are assigned, the 
load goes from the vessel to the yard.

Port

Po
rt

 L
im

it
s

Tug cable
Radio communication

Weeks or months before the 
arrival, all container positions 
are defined by the port

The time taken by a pilot to board a vessel and berth it is anywhere, between 20 and 60 minutes

Lights

الكلمة الرئيسية في نشاط الميناء هي "التنسيق"، حيث تركز كل المعدات 
والموارد البشرية على الفعالية والوقت. إنه نقل مستمر للبضائع من السفن 

إلى الساحة والعكس والحركة ال تتوقف أبدا. 

The key word in the port activity is coordination, all machinery and human 

resources are focused on efficiency and time. It is a continuous transfering of 

goods from vessels to  yard and vice-versa, and the movements never stop. 

Container Operations عمليات الحاويات
ما هي ”الحاوية النمطية“؟

(وحدة مكافئة لعشرين قدما)
الحاوية النمطية هي وحدة شحن 

تصف قدرة سفن الحاويات 
ومحطات الحاويات

صب
الزاوية

قدما
 20

دم
 ق

8
.5

8 اقدام

حجم  ذو  معدني  صندوق  هي 
قياسي يمكن نقله بسهولة بطرق 
وشاحنات  (سفن  مختلفة  نقل 
وقطارات). 

المواصفات
الحجم الداخلي 

الحمولة القصوى 
الوزن اإلجمالي األقصى

الوزن الفارغ 

م3
كجم 
كجم
كجم 

33.1

28,180

30,400

2,200

رأس
الباب

WHAT IS A ‘TEU’?

The twenty-foot equivalent unit, or TEU, is a 
cargo unit which describes the capacity of 
container ships and container terminals. 

Corner
casting

ft

It is  standard-sized 
metal box which can 
be easily transferred 
in different ways of 
transportation (ships, 

trucks and trains).

Specifications

Internal volume

Max. Load

Max. gross weight

Empty weight

Door
header

تثبيت الحمولة

صب 
لزاوية

قفل

مغلقمقفلة

أو  مكان  داخل  الحاوية  لغلق  الحاويات  لتأمين  موحد  دوران  موصل  استخدام  يتم 
على سفينة. 

Fixing the load

Corner
casting

Twistlock

UnlockedLocked

A standardised rotating connector for securing containers is used to 
lock a container into place on a ship.

million10

Launches its summer 
internship programme
 to provide on- the job 

training 
to higher education 
students of Dhofar.

الجرار بعد تفريغه يذهب إلى 
تكتل آخر لنقل حاوية نمطية 

جديدة.

Port History تاريخ الميناء

حصول الموافقات على المباشرة بتنفيذ مشروع إنشاء رصيفين جديدين (٥ و ٦)
 فاز الميناء بجائزة أفضل ميناء بحري في الشرق ا�وسط وهي واحدة من جوائز مؤسسة الشحن والتموين

اÍسيوية
Expansion project for two new berths 5&6 at CT.

Winner of Best Seaport Middle East at Asian Freight & Supply Chain Awards.

 ا»هتمام بالتدريب: المباشرة بتوسيع دائرة التدريب لتصبح مركز© مجهز© بأحدث وسائل التدريب
 .وأكثرها تطور©

Training focus: plans to convert training department into fully equipped 
Training Centre set in motion.

ا»حتفال بتحقيق ١٠ ماليين حاوية نمطية
10 million TEU celebrated.

 تسلم الميناء ٦ رافعات رصيف بوست باناماكس جديدة، معزز© موقعه في المنطقة كمنشأة لديها
أحدث تسهيالت مناولة الحاويات وأكثرها تطورا

Port receives six additional Post-Panamax Gantry Cranes, propelling its status in 
the region as a state-of-the-art container facility.

 إكتمال الرصيف رقم ٥. تجاوز مقدار الحاويات الى ٢٫٥ مليون حاوية نمطية، في حين تجاوزت حجوم
البضائع العامة ٢٫٨ مليون طن

Berth 5 completed. Container volumes exceed 2.5 million TEU, general cargo 
volumes exceed 2.8 million ton.

.ا»حتفال بتحقيق ٢٠ مليون حاوية نمطية
.تسلم الميناء ٤ رافعات رصيف جديدة بوست باناماكس، و ٦ رافعات جسرية

 والرامية الى تقليل إنبعاث ثاني SWITCH إطالق مبادرة ا»لتزام بالمحافظة على البيئة المعروفة بـ
أوكسيد الكربون بنسبة ٢٥% خالل ٥ سنوات

20 million TEU achievement is celebrated.
Port receives four additional Post-Panamax Gantry Cranes and six Rubber Tyre 

Gantry Cranes. Launch of SWITCH commitment – to reduce carbon emissions by 
25% within 5 years.

محطة البضائع العامة تتسلم معدات جديدة لمناولة البضائع السائبة
General Cargo Terminal (GCT) receives new bulk handling equipment.

إفتتاح محطة سيارات أجرة لنقل السواح القادمين على متن السفن السياحية وغيرهم
الميناء يفوز بجائزة السالمة من مؤسسة لويدز، وشهادة تقدير من جوائز عمان الخضراء

Dedicated taxi stand service for cruise passengers is opened.
Winner of Lloyds List Safety Award and Special Commendation at Oman Green 

Awards. 

.ا»حتفال بتحقيق ٣٠ مليون حاوية نمطية
.إنطالق مشروع توسيع محطة البضائع العامة

 الفوز بجائزة شركة أي بي أم تي في أفريقيا والشرق ا�وسط كأفضل ميناء متطور، والفوز بجائزة
 مجلة (الشحن بالحاويات) أفضل ميناء يساهم في المسوؤليات ا»جتماعية، وجائزة هابيتات من عمان

الخضراء
30 million TEU achievement is celebrated. Expansion of the port’s GCT kicked off.

Winner of Most Improved Terminal in AME region at APM Terminals Awards, 
Corporate Social Responsibility at Containerisation Awards, Green Habitat at 

Oman Green Awards.

 محافظ ظفار يزور الميناء ويصعد على سفينة (صاللة) وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في
العالم تابعة لشركة أ بي أل

يدرج مشروع توسيع ميناء صاللة من بين أفضل ١٠٠ مشروع بنى تحتية عالمي
 يصنف ميناء صاللة سادس أفضل ميناء حاويات في العالم ويحتل المرتبة ١٨ في مجلة التجارة

العالمية كأفضل ميناء في ا»نتاجية
Governor of Dhofar visits port and boards the APL Salalah, one of the largest 

container vessels globally.
GCT expansion listed among Strategic 100 Top Global Infrastructure Projects.

Port of Salalah is ranked sixth top transshipment port globally and 18th top port 
globally in Journal Of Commerce Group study on port productivity

 مشروع توسيع محطة البضائع العامة سوف يضاعف من طاقة الميناء الى ٣ أضعاف، وسوف يوفر
 فرص¸ جديدة في تخزين السوائل. أما مشروع توسيع محطة الحاويات الذي تحاول الشركة تحقيقه

 .حالي¸ فسوف يضيف ٣ ماليين حاوية نمطية الى طاقة الميناء الكلية

GCT expansion will triple ports capacity and provide new opportunities in liquid 
storage. Projected CT expansion to add 3 million TEUs to capacity.

إكتمال الرصيف رقم ٦. ميناء صاللة يقوم بفتح مركز للتدريب
Berth 6 completed. Port of Salalah’s purpose-built Training Centre is opened.

 كانت البضائع تدخل الى محافظة ظفار وتخرج منها عبر بنى تحتية بدائية وقديمة. وكانت عمليات
 التحميل والتفريغ من السفن الكبيرة تجري في عرض البحر بعيد© عن الشاطئ بإستخدام السفن

 الصغيرة واللنتشات. وهذا ا�سلوب يشكل صعوبة بالغة خصوص¸ في موسم الخريف اي في ا�شهر
من يونيو وحتى سبتمبر

Goods arrive to and from the Governarate of Dhofar through rudimentary 
infrastructure. Large vessels are unloaded through offshore launches and 

feeders. The method is difficult, especially during the monsoon season (Khareef) 
from June through September.

 أطلقت الحكومة الموقرة مبادرة لتطوير ميناء ريسوت (ميناء صاللة) الذي يقع على بعد ٢٠ كيلومتر©
الميناء وأصبح  عماني.  ريال  مليون   ١٢٩ كلفت  ريسوت  ميناء  تطوير  من  الثانية  المرحلة   . صاللة   عن 

.يستوعب سفن¸ كبيرة
Government of Oman initiates development of Raysut Port (Port of Salalah) 
located 20 km at the outskirt of Salalah. Phase 2 of Raysut Port development 
advances at cost of US$ 129 million. The port is improved to receive larger vessels.  

 إتفقت الحكومة الموقرة مع شركة ميرسك - سيالند للمالحة البحرية وعدد قليل من مؤسسات
 القطاع الخاص على إستثمار مشترك لتطوير ميناء ريسوت ليصبح محطة حاويات من الطراز

العالمي. وهكذا تأسست شركة صاللة لخدمات الموانئ .ش.م.ع.ع
Government of Oman and Maersk Line, Sealand, and a few private institutions, 

agree to jointly invest in the development of Raysut Port into a world-class 

container terminal. Salalah Port Services SAOG is established.

في نوفمبر ١٩٩٨ أفتتحت محطة الحاويات بميناء صاللة
Port of Salalah Container Terminal (CT) is inaugurated November 1998.

حقق ميناء صاللة رقم¸ قياسي¸ عالمي¸ با»نتاجية بتسجيل ٢٥٠ نقلة رصيف/ ساعة
فاز الميناء بجائزة أفضل مشروع إستثماري في سلطنة عمان

Port of Salalah sets a world record for productivity with more than 250 berth 
moves per hour. 

Port of Salalah wins Best Investment Project in Oman Award.

 إكتمل إنشاء تسهيالت التزود بالوقود. أصبحت محطة البضائع العامة تحت
إدارة ميناء صاللة

Bunkering facilities are completed. General Cargo Terminal 
(GCT) comes under Port of Salalah management. 

باشر الميناء ببرنامج تدريب طالب الجامعات والكليات الصيفي كجزء من إهتمامه بالمجتمع
Community focus: Summer Internship program is launched.

تجاوز مقدار حجم العمل في محطة الحاويات طاقتها التصميمية
Volumes at the Container Terminal exceed design capacity. 
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