
Oman Airports Environmental Policy
Oman Airports recognizes and accepts its responsibility to 
prevent, reduce or offset any significant environmental impact 
 of activities & services over which it has control or influence on, 
by:

•	 Operating and managing all airports in an environmentally 
responsible manner;

•	 Complying with applicable legal requirements pertaining to 
environment;

•	 Continually improving and monitoring environmental 
performance by setting objectives & targets and periodically 
reviewing the performance indicators;

•	 Preventing, limiting and / or reducing adverse impact on air, 
groundwater and soil quality by adopting best practices and 
improved processes;

•	 Eliminating and / or minimizing waste generation by 
evaluating operations periodically and ensuring they remain 
as efficient as possible;

•	 Incorporating adequate controls on activities with significant 
environmental footprint;  

•	 Preparation of carbon management plan to measure & 
reduce its Carbon Footprint in phased manner.

By undertaking so, Oman Airports aims to:

•	 Demonstrate environmental stewardship by educating, 
training, equipping and empowering employees at various 
level across all airports, and encouraging the same for 
stakeholders;

•	 Integrating environmental considerations into decision 
making & business activities for the benefit of local & regional 
communities;

•	 Set Carbon reduction targets within its operational boundary 
& influences  on others;

•	 Periodically reviewing the effectiveness of the 
Environmental Management System (EMS) and identifying 
opportunities for environmental performance improvement; 

•	 Promptly correct an environmental practice or environmental 
condition not in in-line with this policy.

Oman Airport’s CEO has ratified this Policy and he is responsible 
to ensure compliance to this policy.
This policy has been communicated to all employees and 
stakeholders and will be made available to public on demand.

السياسة البيئية لشركة مطارات عمان

ُتقر شركة مطارات عمان بمسؤوليتها في الحد من التأثيرات الضارة على البيئة 
والناشئة من األنشطة والخدمات، وتعمل على تقليلها أو التخلص منها تمامًا وذلك 

من خالل:

	 تشغيل وإدارة جميع المطارات بطريقة آمنة بيئيًا.•

	 مراعاة تطبيق جميع التشريعات القانونية المتعلقة بالبيئة.•

	 تحسين ومراقبة األداء البيئي بشكل مستمر من خالل وضع أهداف وغايات •
ومراجعة مؤشرات األداء بشكل دوري.

	 المنع والحد (و / أو) التقليل من التأثيرات السلبية على الهواء والمياه الجوفية •
ونوعية التربة من خالل تبني أفضل الممارسات وتحسين العمليات.

	 التخلص ( و / أو ) التقليل من إنتاج النفايات من خالل تقييم العمليات بشكل دوري •
والتأكد من فعاليتها قدر اإلمكان.

	 إدخال ضوابط كافية على األنشطة التي تتمتع ببصمة بيئية مهمة.•

	 إعداد خطة إدارة الكربون والعمل على الحد من إنبعاثاته بقياس وتقليل بصمة •
الكربون على عدة مراحل.

بالتعهد بما جاء أعاله , تهدف مطارات عمان إلى اآلتي:

	 إبداء إهتمامها بالمحافظة على البيئة من خالل تثقيف وتدريب وتجهيز وتمكين •
الموظفين من مختلف المستويات وفي جميع المطارات، وتشجيع  الشركاء 

اإلستراتيجيين بالمثل.

	 تضمين اإلعتبارات البيئية  في عمليات اتخاذ القرار واألنشطة التجارية لصالح •
المجتمعات المحلية واإلقليمية.

	 تحديد أهداف التقليل من إنبعاثات الكربون ضمن حدودها التشغيلية وتأثيرها •
على اآلخرين.

	 مراجعة فعالية نظام اإلدارة البيئية (EMS) بشكل دوري وتحديد الفرص المتاحة •
لتحسين األداء البيئي.

	 تصحيح أي سلوك أو ممارسة ال ينطبق أو يتماشى مع هذه السياسة.•

 تم إعتماد هذه السياسة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات عمان، 

و ينبغي اإلمتثال لما جاء فيها. كما تم إرسالها إلى كافة الموظفين  و الشركاء 

اإلستراتجيين ، وستكون متاحة  للجمهور عند الطلب.
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