


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OmranOmanAirportsAd_V3.pdf   1   12/31/20   3:13 PM



بـــوابـــات
الـــجـــمـــال
والـــفـــرص

»بوابــات الجمــال والفــرص«، هــو شــعار يحمــل مضمونــًا ثابتــًا لمطاراتنــا واحتفــاء بحصيلــِة مســيرٍة 
حافلــٍة لقطــاع الطيــران فــي ســلطنة عمــان، مــع تســليط الضــوء علــى التــزام مطــارات ُعمــان المتواصــل 
بتحقيــق التميــز فــي تقديــم الخدمــات الراقيــة، حيــث أثبتــت مــرة تلــو األخــرى قدرتهــا علــى توفيــر تجربــة 
متمّيــزة للمســافرين عبــر جميــع مطاراتهــا.  تســتعرض هــذه الخالصــة تفاصيــل وخبايــا التطــّورات التــي 
شــهدتها مطــارات ُعمــان منــذ انطالقتهــا فــي مجــال التكنولوجيــا، والبنــى التحتّيــة الرائــدة، فضــاًل 
عــن التصاميــم التــي حــازت علــى جوائــز متعــددة، والصــاالت ذات المســتوى العالمــّي، باإلضافــة إلــى 

مبــادرات االســتدامة وغيرهــا مــن اإلنجــازات.

ــا  ــا مطاراتن ــي حققته ــازات الت ــن اإلنج ــردّي إلرث م ــرّي وس ــم بص ــو تكري ــرص« ه ــال والف ــات الجم »بواب
فــي ســبيل تحقيــق تطــور وازدهــار قطــاع الطيــران فــي الســلطنة.
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بسم الله الرحمن الرحيم

» إن ُعمــان وهــي ترفــع فــوق هــذا المينــاء الجــوي علمهــا خفاقــا يعلــن عــن ســيادتها ويعانــق 
ســماءها إبــاء وعــزة. ويظلــل حياتهــا أمنــا وســالما، تتطلــع إلــى المزيــد مــن اإلنجــازات الكبيــرة 

تعبيــرا عــن مكانتهــا الحضاريــة وفعاليتهــا اإليجابيــة علــى الســاحة العربيــة.

وإننــا إذ نشــكر جميــع العامليــن الذيــن أســهموا فــي انجــاز هــذا المرفــق الحيــوي الهام،نوصي 
جميــع العامليــن فيــه أن يكونــوا الواجهــة الصادقــة التــي تعكــس واقــع هــذا البلــد مــن حســن 
معاملــة وكريــم خلــق إلــى دوام عنايــة وتمــام صيانــة، فذلــك هــو الواجــب وتلــك هــي األمانة«

قابوس بن سعيد
27 ذو القعدة 1393 هـ

الموافق ليوم األحد 23 ديسمبر 1973
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صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور
- طيب الله ثراه -

حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم
- حفظه الله ورعاه -
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مقدمة
التــي أنهــت  فــي الذكــرى الخمســين لمســيرة نهضتنــا المباركــة 
عقودهــا التنمويــة الماضيــة بنجــاح، وتنطلــق  تحــت قيــادة صاحــب الجاللــة 
الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم ـ حفظــه اللــه ورعــاه ـ نحــو مســتقبل 
حافــل بالطموحــات الوطنيــة والمســتقبل الزاهــر للســلطنة وفــق الرؤيــة 
علــى  الســير  ُعمــان  مطــارات  تواصــل   ،»2040 »ُعمــان  المســتقبلية 
نســعى  التــي  األهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  الوطنيــة  القيــادة  خطــى 

للوصــول إليهــا مــن أجــل اســتكمال مســيرة النجــاح.

ــمبر  ــخ 23 ديس ــذ تاري ــة من ــّول طويل ــة تح ــران مرحل ــاع الطي ــاض قط  خ
1973 الــذي صــادف افتتــاح مطــار الســيب الدولــي مــن قبــل المغفــور لــه 
جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد - طيــب اللــه ثــراه- حيــث ســجل هــذا 
الحــدث بدايــة عصــر جديــد فــي تاريــخ الطيــران فــي الســلطنة. وعلــى مــدى 
العقــود الخمســة، شــهد قطــاع الطيــران فــي الســلطنة المزيــد مــن 
التوســع والنمــو، حتــى اكتســب مكانــة هامــة علــى الخارطــة العالميــة 
مسترشــدين  واعــد،  مســتقبل  نحــو  نتطّلــع  إذ  ونحــن  الطيــران.  لقطــاع 
بالنهــج الحكيــم لقيادتنــا الجليلــة، سنســعى بخطــى ثابتة وجهــود حثيثة 
نحــو وضــع وتنفيــذ خطــط إســتراتيجية ترمــي إلــى تعزيــز التمّيــز الشــامل 
لقطــاع الطيــران فــي ُعمــان وتوفيــر رؤى وآفــاق جديــدة تســاعد الشــركة 

ــز فــي المســتقبل. فــي االنطــالق علــى مســار التطــّور والتمّي

وفــي إطــار خطــة النمــو الشــاملة للســلطنة والنهــج الرامــي إلــى 
ترســيخ التوســع االقتصــادي والتركيــز علــى الترويــج لُعمــان كوجهــة 
ســياحية مقصــودة، شــهد قطــاع الطيــران ارتفاعــًا فــي حجــم الطلــب 

علــى ســوق الخدمــات التجاريــة.

وبهــدف تســليط الضــوء علــى هــذا النمــو ودعــم حركــة التطــور 
التــي شــهدها القطــاع، شــرعت مطــارات ُعمــان فــي تنفيــذ خطــة 
تاريخيــة تهــدف إلــى إعــادة تأهيــل مرافقهــا ومواردهــا، مــن خــالل 
التركيــز علــى تحقيــق التمّيــز المهنــّي، وإرســاء الممارســات المبتكــرة، 
ــام 2018  ــي ع ــة ف ــذه الرؤي ــا ه ــد حّققن ــة. وق ــارات القيادي ــز المه وتعزي

مــع تدشــين مطــار مســقط الدولــي الــذي اتســم بتصميمــه ورؤيتــه 
ــام  ــي ع ــث ف ــة الحدي ــار صالل ــاح مط ــبقه افتت ــذي س ــتقبلية، وال المس
2015. وقــد شــكل هــذا اإلنجــاز منعطفــًا هامــًا فــي تاريــخ الســلطنة، 
كال  فــاز  وقــد  المســتقبل.  نحــو  جديــد  لمســار  األســس  أرســى  إذ 
المطاريــن بالعديــد مــن الجوائــز خــالل فتــرة زمنّيــة قصيــرة للغايــة، مّمــا 
يعكــس مســتوى الخدمــة والتفانــي فــي تلبيــة االحتياجــات المتزايــدة 
للعمــالء، وهــو مــا ســاهم فــي االرتقــاء بقطــاع الطيــران المدنــي 

العمانــي علــى الســاحة الدوليــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاهم التوّســع فــي المطــارات الجديــدة إلــى 
خلــق المزيــد مــن الفــرص أمــام الشــباب العمانــي إلظهــار مواهبهــم 
والتزامهــم بــأن يكونــوا جــزًءا مــن مســيرة النجــاح التــي نواصــل خوضهــا.

وقــد اســتطاعت مطــارات ُعمــان التعامــل بفعالّيــة مــع األحــداث 
األخيــرة غيــر المســبوقة التــي واجهــت قطــاع الطيــران خــالل عــام 
2020، بمــا فــي ذلــك جائحــة فيــروس كورونــا، وذلــك بنــاء علــى توجيهــات 
اللجنــة العليــا المكلفــة ببحــث آليــة التعامــل مــع التطــورات الناتجــة عــن 
انتشــار فيــروس كورونــا والجهــات المعنيــة األخــرى، مــع االلتــزام 
ــز , ونحــن  بالحفــاظ علــى فكــر قيــادي إيجابــي وااللتــزام بتحقيــق التمّي
إذ نمضــي بخطانــا نحــو المســتقبل بثبــات وثقــة، ال بــّد لنــا مــن أن نتوّقــف 

ــى اآلن. ــاه حت ــذي أحرزن ــدم ال ــدى التق ــر م ــم وتقدي ــة لتقيي للحظ

إن »بوابــات الجمــال والفــرص« تتيــح لنــا التفكيــر والعمــل علــى إبــراز 
نتطلــع  كنــا  فســواء  ُعمــان.  لمطــارات  والمختلفــة  العديــدة  الجوانــب 
إلــى تحقيــق الريــادة فــي تعزيــز ثقافــة الســالمة فــي جميــع مجــاالت 
عملّياتنــا، أو االلتــزام بتحقيــق االســتدامة، أو العمــل علــى تعزيــز تجربــة 
المســافرين بشــكل مســتمر – فــإّن هــذا المجلــد الــذي نضعــه بيــن أيديكــم 
مــا هــو إال مّلخــص شــامل نهديــه إلــى جميــع الجهــات المعنيــة والشــركاء 
االســتراتيجين الســتعراض أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا مطــارات ُعمــان 

حتــى اليــوم وتوفيــر فهــم عميــق لعملياتنــا وأنشــطتنا الرئيســية.

أيمن بن أحمد الحوسني

الرئيس التنفيذي
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مطار صحار

 مرمول

قرن العلم

 فهود

مطار صاللة

مطار الدقم

مطار مسقط
الدولي 

المطارات التجارية التي تديرها مطارات ُعمان

بوابات الجمال والفرص 
الناشر 

مطارات ُعمان 
ص.ب. 1707، الرمز البريدي: 111 ، البريد المركزي العماني

سلطنة عمان
رقم اإليداع: ٣٣٦٩/٢0٢1

الرقم المعياري الدولي : ٤-٨٣7-٤-٩٩٩٦٩-٩7٨
 

فريق التحرير
تم توفير المحتوى من قبل مطارات ُعمان واإلسهام 

في تطويره

التواصل المؤسسي والعالقات الخارجية
خميس محمد المقيمي - مدير أول التواصل المؤسسي 

والعالقات الخارجية
عزة هالل محمد الراشدي

عبد الله الغاوي 
فضيلة المخيني

محمد خميس الغريبي

المساهمة: 
المهندس سالم علي الحارثي

مدير عام الطيران - مطار مسقط الدولي
إبراهيم العبري

المرجع: 
تم استخراج محتوى مطار مسقط الدولي ومطار صاللة 

حتى عام ٢010  من كتاب مطارات عمان ٢010.

شكر وتقدير
حامد محمد القاسمي

- الصور والمعلومات
بريت النجيفاد - الصورة صفحة رقم ٢٣.

بريطاني الجنسية عمل طيارًا في طيران الخليج في أوائل 
السبعينيات

شركة تنمية نفط عمان
- من أسفل األرض الى ما وراء البحار

السير تيرينس كالرك - مطار العذيبة 
المعلومات - الصفحة رقم ٢٦

مايكل ستوكس -
معلومات عن مطار العذيبة - الصفحة رقم ٢٦

مجموعة تشارلز بوت، أرشيف مركز الشرق األوسط، 
كلية سانت أنتوني،

أكسفورد – الصورة صفحة رقم ٢0 ، ٣٨ ، ٤٩ ، 50
جون فيتزباتريك - الصورة صفحة رقم ٦0

نشرت من قبل
سينرجي للدعاية واالعالن

ص. ب.: ٢7٦٤، ر.ب. 111، السيب.
سلطنة عمان. 

موبايل:  ٩٩٤1٤٤٩٢ ٩٦٨+

تطوير المحتوى، والتصميم، وتجميع المعلومات 
والتسويق

سينرجي للدعاية واالعالن

إخــالء المســؤولية: علــى الرغــم مــن بــذل جميــع الجهــود لضمــان دقــة جميــع المــواد التحريريــة واإلعالنيــة فــي هــذا 
الكتــاب، إال أنــه ال يمكــن للناشــر تحمــل المســؤولية عــن أي محتويــات إعالنيــة وتحريريــة.

جميــع الحقــوق محفوظــة © مطــارات ُعمــان: ال ُيســَمح بإعــادة إنتــاج أي جــزء مــن هــذا الكتــاب أو نقلــه بــأي شــكل وأي 
وســيلة، ســواء مــن خــالل التصويــر أو التســجيل اإللكترونــي أو الميكانيكــي أو غيــر ذلــك، دون إذن مســبق مــن الناشــر.
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www.shapoorji.in, www.omanshapoorji.com

مسجد صحارمول عمان

�
�� � ��� الـتمـ

��تـراث مـوثـوق بـه 
ة لمدة ٥٠ عـاًما � ��إنـشـاء وصيانة المشاريع المم

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض

شركة عمان شابورجي ش م م
oscomct@omantel.net.om, +هـاتـف: ٢٤٥٩٠٢٩٧ ٩٦٨

قصر العلم العامر





www.kone.om

KONE DX Class
توصل بين األدوار وأكثر 

حقبة جديدة للمصاعد! 
هــل تعلــم أن مصاعــد KONE DX تقــدم بالفعل خدمات متصلة؟ وهي تســتخدم منصــة KONE الرقمية وواجهات برمجة التطبيقــات (API) اآلمنة لتوصيل المصاعــد بمجموعة جديدة بالكامل من 

الحلول والخدمات التي تجعل الحياة أسهل وأكثر راحة للمستخدمين. 

اكتشف كيف يمكن لحلول شركة KONE مساعدتك على االنتقال إلى واقع جديد أكثر أماناً وسالمة. 
مــع تخفيــف القيــود وبــدء النــاس فــي التنقــل مــن جديــد، فــإن الصحــة والســالمة ســوف تصبــح أولويــة أكبــر مــن أي وقــت مضــى. إن المخــاوف بشــأن مالمســة األســطح، والحفــاظ علــى 
 KONE شــركة  مــن  والســالمة  الصحــة  حلــول  مجموعــة  تســاعد  وســوف  واألبــواب.  المتحركــة،  والســاللم  المصاعــد،  مثــل  األساســية  المعــدات  وتشــغيل  الجســدي،  التباعــد 



الــبــدايــة
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 مطار بيت الفلج
مطــار بيــت الفلــج هــو أّول مطــار تــم إنشــاؤه 
إلــى  تاريخــه  ويعــود  ُعمــان،  ســلطنة  فــي 
مســار  عــن  عبــارة  حينهــا  وكان   ،1929 عــام 
هبــوط ترابــي ضّيــق مجّهــز بمعــّدات ومرافــق 
يحتــوي  المطــار  مبنــى  وكان  محــدودة. 
ومكتــب  لالتصــاالت  مركــز  علــى  فقــط 
مرصوفــة  للطائــرات  ومواقــف  للجمــارك 
ــًا،  ــارًا مدنّي ــه مط ــب كون ــى جان ــفلت.  فإل باإلس
عســكرّية،  ألغــراض  أيضــًا  اســتخدامه  تــّم 
وقامــت »شــركة تنميــة نفــط ُعمــان« أيضــًا 
عــن  التنقيــب  رحــالت  لتســيير  باســتخدامه 
فــي  النفــط  وحقــول  مســقط  بيــن  النفــط 
المواقــع. مــن  وغيرهــا  علــم  وقــرن  فهــود 

وجيــزة  ولفتــرة  الفلــج  بيــت  مطــار  شــهد 
تــّم  التــي  المدنّيــة  الرحــالت  اســتقبال 
تســييرها فــي إطــار السياســة الجديــدة التــي 

صورة جوية لمطار بيت الفلج

يشكل بيت السعف أو بيت »براستي« المبني من جذور وسعف النخيل نمطًا معماريًا للبيوت العمانية 
التقليدية، وهو يعكس هنا التباين بين تقاليد الحياة في بداياتها والحداثة التي تمثلها الطائرة في الجوار
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المدرج الضيق لمطار بيت الفلج )الصورة بعدسة بريت النجيفاد(
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العالــم  علــى  باالنفتــاح  ُعمــان  انتهجتهــا 
الماضــي،  القــرن  ســتينيات  وفــي  الخارجــي. 
رحــالت  بتســيير  الخليــج  طيــران  شــركة  بــدأت 
لطائرتهــا مــن نــوع دي ســي 3 عبــر المطــار. 
ــوط  ــرعت الخط ــبعينيات، ش ــع الس ــي مطل وف
الجويــة  والخطــوط  الباكســتانية  الجويــة 
منتظمــة  شــبه  رحــالت  بتشــغيل  البريطانيــة 
المطــار  هــذا  وإلــى  مــن  المســافرين  لنقــل 
ــت محــدودة  ــر. ولكــن هــذه الرحــالت كان الصغي
وتقتصــر بشــكل رئيســّي علــى طائــرات صغيــرة 
تقــّل عــدًدا قليــاًل مــن الــرّكاب القادميــن مــن 

المجــاورة. البلــدان 

بــرزت  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات  فــي 
النمــو  لدعــم  جديــد  مطــار  إلــى  الحاجــة 
المتوقــع فــي حركــة الــركاب والبضائــع الــذي 
التــي  االقتصادّيــة  اإلصالحــات  نتيجــة  جــاء 
شــهدتها ُعمــان والتــي تطلبــت تعزيــز اإلنفاق 
فــي مجــال تطويــر قطاعــات الصحــة والتعليــم 
والرعايــة االجتماعيــة. وباإلضافــة إلــى كــون 
منشــآته قديمــة وعــدم قدرتــه علــى تأميــن 
واســتيعابها،  المدنّييــن  الــرّكاب  خدمــات 
ــكّل  ــار تش ــي المط ــوط ف ــات الهب ــت عملّي كان
ــة  ــت محفوف ــا كان ــن، كم ــام الطياري ــًا أم تحّدي
جبــال  بيــن  المطــار  لموقــع  نظــرًا  بالمخاطــر 
ــاد  ــي أن أبع ــا يعن ــدرة، م ــالل منح ــاهقة وت ش
الفضــاء الجــوي لنطــاق حركــة المطــار ال توفــر 
الحمايــة المطلوبــة كمــا أن المــدرج كان ضيقــًا 
بشــكل كبيــر بحيــث يســتوجب قيــام الطائــرة 
نحــو  الهبــوط  مرحلــة  فــي  حــاّد  بمنعطــف 

القصيــر.  المــدرج 
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مطار بيت الفلج بمعداته ومرافقه المحدودة كمطار مدني. كان يضم مركز اتصاالت ومكتب جمارك ومواقف اسفلتية 
للطائرات وساحة ألعمال الصيانة 
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طائرات بيفر Beaver متوقفة في مطار بيت الفلج في منتصف الستينيات
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حشد من المواطنين العمانيين في انتظار وصول جاللة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-

22



فــي  الفلــج  بيــت  فــي  الهبــوط  مــدرج  إنشــاء  تــّم 
اســتخدامه  لغــرض  الماضــي  القــرن  خمســينات 
الجيــش، وقــد ســاهمت  مؤّقتــًا مــن قبــل معســكر 
بعــد  فيمــا  أصبحــت  )التــي  الخليــج  مالحــة  شــركة 
طيــران الخليــج( فــي تطويــر هــذا المــدرج بدعــم مالــي 
ُعمــان.  نفــط  تنميــة  وشــركة  مســقط  حكومــة  مــن 
خــالل  مكّثــف  بشــكل  المطــار  اســتخدام  تــّم  وقــد 
ــح  ــام 1959، أصب ــي ع ــي، وف ــرن الماض ــينيات الق خمس
كان  كمــا  الُعمانــي.  الجــو  لســالح  الرئيســي  المطــار 
ــل  ــر المطــار المدنــي الوحيــد فــي البــالد حتــى أوائ يعتب
الســبعينيات حيــن تــّم افتتــاح مطــار الســيب الدولــي«.

ــي  ــف ج ــن تألي ــة« م ــقط التاريخي ــاب »مس ــن كت ــف م مقتط
إي بيترســون.

وصول جاللة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- إلى مصار الفلج

23 



طّيــار  وهــو  جيمــس،  جــون  يســتذكر 
بيــن عامــي 1959  عــاش فــي مســقط 
و1961 تجربتــه فــي عالــم الطيــران قائــاًل: 
بيــن  عاميــن  لمــدة  كطّيــار  »عملــت 
الجــوي  الســرب  ضمــن  1959-1961م 
152، التابــع لســالح الجــو الملكــي فــي 
تــم  وقــد  العســكري.  المحــّرق  مطــار 
نــوع  بـــأربع طائــرات ثنائّيــة مــن  تجهيزنــا 
ــراز  ــن ط ــرى م ــرات أخ ــع طائ ــر« وأرب »بايوني
ــرز«  ــرات »بايوني ــت طائ ــس«. كان »بيمبروك
مخّصصــة للطيــران إلــى مطــار الشــارقة 
كمــا كانــت تطيــر إلــى مطــار بيــت الفلــج 
لدعــم قــوات الســلطان المســلحة. كنــا 
مــواد  لنقــل  األخضــر  الجبــل  فــوق  نطيــر 
فــي  الحصــن  لبنــاء  »َفــرق«  مــن  البنــاء 
ثــالث  بتشــغيل  أيضــًا  قمنــا  »ســيق«. 
أســبوعيًا  »بيمبــروك«  بطائــرات  رحــالت 
الطــازج  الطعــام  لنقــل  مســقط  إلــى 
والــركاب والبريــد. كان المســار الُمعتمــد 
هــو البحريــن، الشــارقة، فــرق أو عبــري، 
وكان  البحريــن،  ثــم  الشــارقة  مســقط، 
مســارًا طويــاًل جــدًا خصوصــًا فــي حــرارة 

الصيــف«.
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مســافة  و«مطــرح«  »روي«  منطقتــي  بيــن  تفصــل 
صغيــرة تمتــد فيهــا منطقــة بيــت الفلــج التــي تقــع 
فيهــا قلعــة بيــت الفلــج وهــي إحــدى القــالع العمانيــة 
الشــهيرة التــي ُتســتخدم كتحصيــن عســكري شــامخ 
وكمقــر  الســلطانية  المســلحة  القــوات  قبــل  مــن 
لقيادتهــا، ويتفــرع مــن هــذه المنطقــة ممــرًا ضيقــًا 
مــن الســهول فــي منطقــة تدعــى »ســيح الحرمــل« 
الرســمي  والعســكري  المدنــي  المطــار  فيهــا  يقــع 
للدولــة. ويثيــر موقــع المطــار الرهبــة لــدى العديــد مــن 
المســافرين المتجهيــن إلــى مســقط، ال ســيما خــالل 
ــرة حيــث يشــاهدون أطــراف أجنحــة  مراحــل هبــوط الطائ
الفضــاء  تــكاد تالمــس مــا يحيــط بهــا فــي  الطائــرة 
الجــّوي الضيــق قبــل مالمســتها مــدرج المطــار. وممــا 
ال شــك فيــه هــو أن هــذا المطــار بمدرجــه الحالــي لــن 
يكــون قــادرًا فــي المســتقبل علــى اســتيعاب الطائــرات 
األكبــر حجمــًا مــن الطائــرات التــي تهبــط علــى أرضــه 
اليــوم ، ومــن هنــا ســتبرز الحاجــة فــي يــوم مــن األيــام 
موقــع  فــي  الدولــي  مســقط  مطــار  إنشــاء  إلــى 
مختلــف مثــل منطقــة العذيبــة التــي يقــع فيهــا حاليــًا 
مطــار تســتخدمه شــركة تنميــة نفــط عمــان أو الطائرات 
التــي قــد تضطــر  أو  التــي قــد تنحــرف عــن مســارها 
وصعوبــة  وعــورة  نتيجــة  المطــار  هــذا  فــي  للهبــوط 

الفضــاء الجــوي فــي المنطقــة«.
مقتطــف مــن »ُعمــان قبــل عــام 1970 - نهايــة حقبــة زمنيــة« 

مــن تأليــف - إيــان ســكيت.  منظر بانورامي خلفي لمطار بيت الفلج في العام 1971 ووادي روي في الخلفية
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نفــط  تنميــة  شــركة  بــدأت   ،1956 عــام  فــي 
إلنشــاء  الحكومــة  مــع  مفاوضــات  ُعمــان 
مســتودع ومــدرج لهبــوط الطائــرات غــرب منطقــة 
ــة، وذلــك بعــد أن اســتبعدت مواقــع أخــرى  العذيب
ــام 1957،  ــي ع ــد. وف ــة ورأس الح ــدر الجص ــي بن ف
والبــدء  العذيبــة  إلــى  المســتودع  نقــل  تقــرر 
اســتخدام  تــم  جديــد.  مطــار  تطويــر  بمشــروع 
مهبــط الطائــرات فــي تلــك الحقبــة من قبل شــركة 
مالحــة الخليــج والخطــوط الجويــة عبــر المتوســط . 
المتوســط  عبــر  الجويــة  الخطــوط  وكانــت 
ــواد  ــل الم ــة لنق ــرات العذيب ــط طائ ــتخدم مهب تس
وقــد  األخــرى.  البلــدان  مــن  الطازجــة  الغذائيــة 
ــهولة  ــرًا لس ــة نظ ــط العذيب ــارون بمهب ــب الطي رح
الهبــوط فيــه، ولكــن أعمــال تطويــر المهبــط  لــم 
تلــق أي تقــدم بســبب بعــد المســافة بيــن موقــع 
المهبــط ومنطقــة العاصمــة. وفــي عــام 1960، 
توّلــت شــركة »شـــّل« إدارة شــركة تنميــة نفــط 
عمــان وتــم إغــالق مســتودع العذيبــة وتســليمه 

إلــى الجيــش.

 مدّرج الهبوط
في العذيبة

منظر جوي لمطار السيب الدولي )الصورة بعدسة: إريك فان شيربنزيل(
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»الُعَذيبــة«، كانــت فــي األصــل قريــة قبليــة صغيــرة تنتشــر فيهــا اآلبــار وأشــجار النخيــل، وقــد تــّم اختيارهــا 
فــي أوائــل الخمســينيات مــن القــرن الماضــي لتكــون المقــّر التشــغيلي لشــركة تنميــة نفــط ُعمــان 
ــة  ــهل إقام ــاطئ يس ــاذاة الش ــاحلي بمح ــا الس ــا أن موقعه ــكنية كم ــز الس ــن المراك ــا ع ــبب بعده بس

ــة عــام 1960م. » ــرات. وقــد قامــت شــركة النفــط بإخــالء المعســكر فــي نهاي ــط للطائ مهب

مقتطف من »مسقط التاريخية« من تأليف - جي إي بيترسون.

مخيم العذيبة في العام 1970 )الصورة بعدسة: إريك فان شيربنزيل(
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فــي عــام 1970، مــع بدايــة عصــر النهضــة، صــدر 
فــي  جديــد  مطــار  بإنشــاء  ســلطاني  مرســوم 
الســيب، تماشــيًا مــع رؤيــة ُعمــان االقتصادّيــة 

 مطار السيب
الدولي

المتجــّددة والسياســات االجتماعّية واالقتصادّية 
نقطــة  الجديــد  المطــار  ويشــكل  المســتقبلّية. 
عبــور نحــو تحقيــق األهــداف الوطنيــة المنشــودة 

منظر جوي لمطار السيب الدولي 
)الصورة بعدسة: إريك فان شيربنزيل(
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ث حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم -طيــب  فــي العــام 1974، تحــدَّ
ــج  ــت الفل ــار بي ــى مط ــرة عل ــاء نظ ــاًل: »إن إلق ــي قائ ــيب الدول ــار الس ــاح مط ــن افتت ــراه- ع ــه ث الل
القديــم وأخــرى علــى هــذا المطــار الــذي نفتتحــه اليــوم، كافيــة لســرد قّصــة حقبَتيــن متتاليَتين: 

الفــارق كبيــر بينهمــا إاّل أن الفتــرة الزمنّيــة التــي تفصــل بينهمــا قصيــرة«.

ــر  ــل الســبعينيات بعــد تطوي إن التحــّول الــذي شــهدته المطــارات فــي ســلطنة ُعمــان فــي أوائ
الرؤيــة  إلــى مطــار دولــي يعكــس  الحركــة وتحويلــه  الصغيــر والمحــدود  الفلــج  بيــت  مطــار 
الطموحــة للمغفــور لــه جاللــة الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد والنهضــة المباركــة التــي 
أرســى دعائمهــا لتنطلــق ُعمــان نحــو آفــاق التقــدم والرقــي علــى شــتى األصعــدة وال ســيما 

ــات.  ــاع الخدم ــة وقط ــى التحتّي ــال البن ــي مج ف

خطاب جاللة السلطان الراحل قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه-
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دول  باقــي  مــع  الروابــط  توطيــد  إلــى  الراميــة 

احتياجــات  لتلبيــة  مثاليــة  بيئــة  وتوفيــر  العالــم 

بــدأت  التــي  األجنبّيــة  والشــركات  المســتثمرين 

تشــق طريقهــا إلــى الســلطنة منــذ بــدء الطفــرة 

النفطيــة. 

علــى  المطــار  تصميــم  عقــد  إرســاء  وتــم 

المطــارات  الستشــارات  الهولنديــة  الشــركة 

 Netherlands Airport Consultancy

علــى  اإلشــراف  مســؤولية  أيضــًا  تولــت  التــي 

شــركة  فــازت  بينمــا  والبنــاء،  التطويــر  أعمــال 

 Joannou & وباراســكيفايديس«  »جوانــو 

بمناقصــة    Paraskevaides )Overseas( Ltd

الطائــرات.  ومواقــف  والممــّرات  المــدرج  إنشــاء 

واشــتملت المرحلــة األولــى مــن تنفيــذ المطــار 

علــى تجهيــز المــدّرج والممــّرات وأرصفــة الطائــرات 

وبنائهــا.

 ،1973 ينايــر   1 فــي  أي  ســنوات،  ثــالث  بعــد 

واســتئناف  الدولــّي  الســيب  مطــار  افتتــاح  تــّم 

العملّيــات فيــه. وقــد قــام جاللــة المغفــور لــه 

ــراه-  ــه ث ــب الل ــعيد -طي ــن س ــوس ب ــلطان قاب الس

بجــوالت معاينــة رســمّية للمطــار قبــل أن يفتتَحــه 

نفســه.  العــام  مــن  ديســمبر   23 فــي  رســمّيًا 

ــة الســلطان الراحــل  ــرة الخاّصــة بجالل ــت الطائ وكان

ُعمانيــة  طائــرة  أّول  هــي  ســعيد  بــن  قابــوس 

الدولــي. مســجّلة تهبــط فــي مطــار الســيب 

االفتتاح الرسمي لمطار السيب الدولي )الذي أصبح فيما بعد مطار مسقط الدولي( بحضور جاللة السلطان 
قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في 23 ديسمبر 1973.
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االفتتاح الرسمي لمطار السيب الدولي )الذي أصبح فيما بعد مطار مسقط الدولي(

32



كلمة حضرة صاحب الجاللة الراحل السلطان قابوس بن سعيد المعظم -طيب الله ثراه- 
بمناسبة افتتاح مطار السيب الدولي

 )أعيد تسميته بمطار مسقط الدولي في األول من فبراير 2008(.

بسم الله الرحمن الرحيم،

ــذه  ــي ه ــم ف ــون بينك ــرا أن أك ــعدني كثي يس
ــد فــي  اللحظــات التاريخيــة مــن هــذا اليــوم الخال
تاريــخ وطننــا العزيــز، هــذه مناســبة حبيبــة إلــى 
انتظرناهــا  طالمــا  نفوســنا  فــي  عزيــزة  قلوبنــا.. 
ونحــن نضــع فــي حســاب الزمــن معالــم مســيرتنا 

البنــاءة.

ــذا  ــي ه ــر، فف ــبة كبي ــذه المناس ــول ه إن مدل
فنطــّل  الكبــرى،  نافذتنــا  رســمًيا  نفتتــح  اليــوم 
علــى العالــم إطاللــة كلهــا تفــاؤل وأمــل، دخــواًل 

ــه. ــش في ــذي نعي ــر ال ــارة العص ــا حض ببالدن

الســيب  مطــار  نفتتــح  اليــوم  هــذا  فــي 
وليكــون  العالــم،  ببلــدان  بلدنــا  ليربــط  الدولــي 
هــذه  بــه  تميــزت  الــذي  االنفتــاح  يؤكــد  جســًرا 

بلدنــا. تاريــخ  مــن  المرحلــة 

ــج  إن لفتــة إلــى مــا كان عليــه مطــار بيــت الفل
القديــم، ونظــرة إلــى هــذا المطــار الــذي نفتتحــه 
اليــوم، لكافيــة بــأن تحكــي فــي صمــت قصــة 
عهديــن متعاقبيــن، الفــرق بينهمــا كبيــر والوقــت 

ــر. ــا قصي بينهم

أّيهــا األخــوة.. إن ُعمــان وهــي ترفــع فــوق 

هــذا المينــاء الجــوي علمهــا خفاًقــا يعلــن عــن 

ــل  ــزة. ويظل ــاء وع ــماءها إب ــق س ــيادتها ويعان س

ــن  ــد م ــى المزي ــع إل ــالمًا، تتطل ــا وس ــا أمن حياته

اإلنجــازات الكبيــرة تعبيــًرا عــن مكانتهــا الحضاريــة 

وفعاليتهــا اإليجابيــة علــى الســاحة العربيــة.

الذيــن  العامليــن  جميــع  نشــكر  إذ  وإننــا 

الحيــوي  المرفــق  هــذا  إنجــاز  فــي  أســهموا 

الهــام، نوصــي جميــع العامليــن فيــه أن يكونــوا 

التــي تعكــس واقــع هــذا  الصادقــة  الواجهــة 

البلــد مــن حســن معاملــة وكريــم خلــق إلــى دوام 

ــك  ــب وتل ــو الواج ــك ه ــة، فذل ــام صيان ــة وتم عناي

األمانــة. هــي 

بتوفيقــك عملنــا، وعلــى هديــك ســرنا،  ربنــا 

وباســمك نفتتــح مطــار الســيب الدولــي، فأعّنــا 

خيــر  وأنــت  وأّمتنــا  بالدنــا  خيــر  فيــه  لمــا  العمــل 

جميعــا.. اللــه  وفقكــم  الفاتحيــن. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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جاللة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- يسجل تقديره 
للموظفين الذين ساهموا في افتتاح مطار السيب الدولي )الذي أصبح 

فيما بعد مطار مسقط الدولي(

الطائرة الشخصية لجاللة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- 
هي أول طائرة عمانية مسجلة حطت في مطار السيب الدولي 

طابع بريدي صدر بمناسبة افتتاح مطار السيب الدولي 

جاللة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في افتتاح مطار 
السيب الدولي )الذي أصبح فيما بعد مطار مسقط الدولي(
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مطار السيب الدولي 
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للمطــار  الرســمي  االفتتــاح  علــى  عــام  وبعــد 

ــتيعاب  ــى اس ــار عل ــدرة المط ــات ق ــار إثب ــي إط وف

العالــم،  فــي  التجاريــة  الطائــرات  وأكبــر  أســرع 

الســيب  مطــار  فــي  الكونكــورد  طائــرة  هبطــت 

الدولــي فــي عــام 1974 خــالل جولتهــا التجريبيــة 

محطــات  عــدة  فــي  وتوقفهــا  العالــم  حــول 

التــي كان مــن بينهــا الســلطنة، وكذلــك حّطــت 

ــد  ــة »لوكهي ــرة األمريكي ــار الطائ ــى أرض المط عل

تريســتار« )وهــي أكبــر طائــرة بعــد طائــرة چامبــو(. 

 747 جامبــو  طائــرة  بــدأت  نفســه،  العــام  وفــي 
الســيب  مطــار  وإلــى  مــن  لهــا  رحــالت  بتســيير 
الدولــي. وبعــد ذلــك، انضمــت الســلطنة رســمًيا 
ــران المدنــي الدولــي )إيــكاو(،  إلــى منظمــة الطي
مجلــس  إلــى   1973 عــام  فــي  انضمنــت  كمــا 
الطيــران المدنــي للــدول العربيــة )كاكاس( ثــم 
ــاد  ــة لألرص ــة العالمي ــي المنظم ــًوا ف ــت عض أصبح

الجويــة فــي عــام 1975.

بــدأ  أن  ُعمــان  فــي  الطيــران  قطــاع  لبــث  مــا 
بالتحليــق إلــى آفــاق جديــدة مــن االزدهــار والنمــو 

نتيجــة التقــّدم التكنولوجــي الكبيــر الــذي تزامــن 
الطلــب  وارتفــاع  الطيــران  ســوق  ازدهــار  مــع 
عليــه. ويقــع مطــار الســيب الدولــي علــى بعــد 
32 كيلومتــرًا غــرب المدينــة، وقــد تــّم تجهيــزه 
ــاز  ــل جه ــاالت، مث ــران واالتص ــدات الطي ــدث مع بأح
االتصــاالت ذات التــرّدد العالــي والــذي يربــط بــرج 
المجــاورة.  الــدول  بمطــارات  الجويــة  المراقبــة 
ــران  ــال الطي ــي مج ــّورات ف ــة التط ــدف مواكب وبه
التجــاري، بــدأ العمــل علــى تطويــر مرافــق المطــار 
بمــا فــي ذلــك زيــادة حجــم المــدارج، وتوســيع 

مبانــي  وتحديــث  الطائــرات،  وقــوف  محطــات 
المســافرين. وبلــغ طــول مــدرج المطــار 3050 متــرًا 
 750 إلــى  باإلضافــة  المعّبــدة،  المســاحات  مــن 
متــرًا مــن األرض غيــر المعّبــدة، وهــو أطــول بكثيــر 
ــرق  ــل ف ــّم نق ــا ت ــم. كم ــار القدي ــدّرج المط ــن م م
ــار  ــى المط ــج إل ــت الفل ــار بي ــة بمط ــاء الخاص اإلطف
الجديــد وبنــاء محطــة إطفــاء جديــدة وتجهيزهــا 
بأحــدث أجهــزة اإلطفــاء وأجهــزة مكافحــة الحرائـِـق 
الخاّصــة بالمطــارات باإلضافــة إلــى ســيارات إطفــاء 

حديثــة مــن المملكــة المتحــدة. 

هبطت طائرة كونكورد بمطار السيب الدولي في 31 أغسطس 1974 ضمن رحلتها التجريبية في المنطقة، مما أثبت قدرة المطار االستيعابية على استقبال أسرع طائرة في العالم
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ــي  ــرة ف ــت أول طائ ــبتمبر 1972 هبط ــي 10 س ف
طيــران  طائــرة  وهــي  الدولــي،  الســيب  مطــار 
الخليــج مــن نــوع »بــاك 1-11«. ومــع حلــول نهايــة 
بلــغ  التشــغيل،  عملّيــات  بــدء  مــن  األّول  العــام 
 87200 حوالــي  المطــار  عبــر  المســافرين  عــدد 
مســافرًا. وفــي غضــون فتــرة لــم تتجــاوز بضــع 
ســنوات علــى إطالقــه، حقــق قطــاع الطيــران فــي 
كبيــرة  أشــواطًا  وقطــع  عديــدة  إنجــازات  عمــان 

علــى طريــق النجــاح.

لوكهيد تريستار األمريكية - واحدة من أكبر الطائرات في حينها 

صورة لطائرتين من طراز A-27 & VC-10 متوقفتين في مطار السيب الدولي  
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ســلطان  قــوات  قامــت  »الســيب، 
ُعمــان الجويــة )ســالح الجــو الســلطاني 
العمانــي( بتشــغيل مهبــط طائــرات فــي 
منطقــة الســيب حتــى أوائــل الســبعينيات. 
وفــي عــام 1947، قــام فريــق مســح مــن 
 )TWA( إيرويــز  وورلــد  ترانــس  شــركة 
الســيب  اســتخدام  إمكانيــة  بتقييــم 
كمطــار تجــاري، ولكــن النتائــج أفــادت بــأن 
عمليــة إنشــاء المطــار ســتكون مكلفــة 
للغايــة. ومــع ذلــك، تطــورت فكــرة إنشــاء 
نتائــج  مطــار فــي الســيب حتــى أثمــرت 
ــار  ــاء مط ــال إنش ــدء أعم ــع ب ــة م ملموس
ليحــل  الســيب  قريــة  مــن  بالقــرب  جديــد 
مــكان المطــار الضيــق فــي بيــت الفلــج. 
وبــدأ المطــار باســتقبال  الرحــالت التجاريــة 

فــي ســبتمبر 1972. «

مقتطــف مــن »مســقط التاريخية«مــن تأليــف 
- جــي إي بيترســون

اإلطالق اليومي لمنطاد بهدف قياس سرعة الرياح واتجاهها. 
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مبنى مطار السيب الدولي المؤقت
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علــى الرغــم مــن البدايــة المتواضعــة لقطــاع 

الطيــران فــي ُعمــان، إال أّن مســيرة التطــور التــي 

قطعهــا هــذا القطــاع عبــر العقــود هــي مثــال 

الســيب  مطــار  كان  البدايــة،  ففــي  بــه.  يحتــذى 

الدولــي يتأّلــف مــن مبنــى واحــد ينقســم إلــى 

1970-  بداية النهضة
مطار السيب الدولّي

صالتيــن )الوصــول والمغــادرة( يفصــل بينهمــا جدار 

مشــترك. وكان المطــار مجهــزًا ببوابتيــن للمغــادرة 

ومنضدتيــن إلنهــاء إجــراءات الســفر. وكانــت غرفــة 

الصــالة وصالــة كبــار الشــخصيات تقعــان داخــل 

المطــار. ونظــرًا لعــدم تجهيــز المــدرج بتســهيالت 

للهبــوط الليلــي، كانــت معظــم الرحــالت مجدولــة 

علــى  الحصــول  يتــّم  كان  كمــا  النهــار،  خــالل 

توّقعــات األرصــاد الجويــة مــن الــدول المجــاورة. 

الطائــرة  إلــى  الصعــود  عمليــات  كافــة  وكانــت 

ولــم  يــدوّي.  بشــكل  تتــّم  الوصــول  وتســجيل 

الرحــالت  مــن  قليــل  عــدد  ســوى  هنــاك  يكــن 

المباشــرة إلــى المطــار أّمــا باقــي الرحــالت فكانــت 

معظمهــا رحــالت عبــور أو ترانزيــت. وعلــى الرغــم 

مــن ذلــك، مــا لبثــت هــذه الحالــة أن اضمحلــت وبــدأ 

المطــار يشــهد تطــورًا ملحوظــًا.

منظر من مبنى مطار السيب الدولي 

40



طائرتان من طراز جامبو B-747 &  VC - 10 تابعتين لطيران الخليج في ساحة وقوف الطائرات 
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عنــد افتتــاح المطــار فــي العــام 1973، بلــغ عــدد 
ــدأت بتســيير رحالتهــا  ــران التــي ب شــركات الطي
شــركات،  ســبع  الدولــّي  الســيب  مطــار  عبــر 
األردنيــة،  الملكيــة  الخليــج،  طيــران  وهــي: 
الشــرق  طيــران  الكويتيــة،  الجويــة  الخطــوط 
األوســط اللبنانــي، الخطــوط الجويــة البريطانية، 
ــى  ــة إل ــتانية باإلضاف ــة الباكس ــوط الجوي الخط

شــركة الشــحن الجــوّي عبــر المتوســط.

أعمــال  المطــار  شــهد  الســبعينات،  وفــي 
ضخمــة: وتطويــر  ترميــم 

ــدي  ــاعدة قائ ــوط لمس ــام هب ــب نظ تركي 	l
الحــدود  نهــج  إلســتخدام  الطائــرات 

أثنــاء  المهبــط  مــن  االقتــراب  مــن  الدنيــا 
ــى  ــة إل ــّيئة، باإلضاف ــة الس ــروف الجوي الظ
مســاعدتهم فــي التعامــل بكفــاءة مــع 

الــذروة. ســاعات  فــي  الطيــران  حركــة 

ــار  ــن مط ــلكي بي ــال الس ــط اتص ــاء رابِ إنش 	l
لتبــادل  و«َمصيــرة«  الدولــي  الســيب 

الجويــة. األرصــاد  معلومــات 

ذات  حديثــة  اتصــاالت  شــبكة  تركيــب  	l
تــردد عــال جــدًا تربــط بــرج المراقبــة بآلّيــات 

اإلطفــاء. وســّيارات  المطــار 

وأجهــزة  الكاِشــفة  األضــواء  تركيــب  	l

المــدرج  ممــّرات  علــى  رة  متطــوِّ إضــاءة 

الطائــرات. خدمــات  وســاحات 

إعــادة تأهيــل وتجهيــز محطــات اإلطفــاء  	l

بأحــدث شــاحنات نقــل المــواد الكيميائيــة 

ــريع. ــل الس ــيارات التدخ وس

ــهيل  ــة لتس ــات فعال ــات حاوي ــراء رافع ش 	l

بقــدرة  والتفريــغ،  التحميــل  عمليــات 

فــي  طنــًا   30-20 إلــى  تصــل  تحميــل 

. عة لســا ا

أيضــًا  للمطــار  التحتّيــة  البنــى  وشــهدت 

تطويــر: عملّيــات 

الدولــي  الســيب  مطــار  مــدرج  توســيع  	l

ليصبــح طولــه 3584 متــرًا، مقابــل 3.050 

متــرًا فــي الســابق.

إنشــاء ســاحة جديــدة لخدمــة الطائــرات  	l

ــات  ــي عملّي ــتخدم ف ــي ُتس ــرة الت الصغي

التطويــر فــي الســلطنة.

الطيــران  ســاحة  بجــوار  ســاحة  إنشــاء  	l
الســلطاني الســتيعاب األنشــطة المتزايــدة 
الســلطانية. عمــان  لشــرطة  الجــّوي  للجنــاح 

إعادة تجهيز محطة اإلطفاء بأحدث سيارات اإلطفاء
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توسيع ساحة وقوف الطائرات المدنية  	l
الستيعاب ما يصل إلى تسع طائرات 

حديثة وعريضة.

استحداث ممّرات جديدة للطائرات لتقليل  	l
وقت المرور من وإلى ساحة الوقوف 
باإلضافة إلى ممّرات إضافية للطائرات 

تتيح الوصول إلى ساحة وقوف الطائرات 
العسكرية.

باإلضافــة إلــى أعمــال الترميــم واإلنشــاءات 
فــي  كبيــرة  تغييــرات  إجــراء  تــم  المذكــورة، 

للمطــار.  التشــغيلية  العمليــات  نظــام 

ــة،  ــاد الجوّي ــات األرص ــي خدم ــّو ف ــة النم ونتيج
مــن  الوطنيــة  األرصــاد  خدمــات  إنشــاء  تــم 
المدنــي.  للطيــران  العامــة  المديريــة  قبــل 
كمــا ســاهمت محطــة أرضيــة بتوفيــر خدمــات 
األقمــار  عبــر  الجوّيــة  واألحــوال  الطقــس 
االصطناعيــة. تــم أيضــًا إنشــاء خدمــة إلحاطــة 
الرحــالت، إضافــًة  الطياريــن بمعلومــات حــول 
إلــى إنشــاء خدمــة بحــث وإنقاذ وطنيــة ومرفق 

والعمــالء. المســافرين  لجميــع  تمويــن 

مسافرون أمام مناضد مراقبة الجوازات 

قسم األرصاد الجوية مناضد الهجرة في مطار السيب الدولي
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فــي عــام 1975، تمــت المصادقــة علــى قانون 
الطيــران المدنــي العمانــي رقــم 50/75 مــن 
قبــل المغفــور لــه صاحــب الجاللــة الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد -طيــب اللــه ثــراه- وكان 
الدعــم  توفيــر  القانــون  هــذا  مــن  الهــدف 
والتنظيــم ألنشــطة قطــاع الطيــران المدنــي 
رســميًا  القانــون  صــدر  وقــد  الســلطنة.  فــي 
فــي شــهر نوفمبــر وأصبحــت الســلطنة بموجبــه 
فــي طليعــة دول الخليــج األخــرى فــي مجــال 
صياغــة  ذلــك  وأعقــب  الدوليــة.  المتطّلبــات 
كتيبــات ولوائــح تنظيميــة للعمليــات المختلفــة 
ــًا  ــوارئ، وفق ــاالت الط ــط لح ــل التخطي ــل دلي مث
ــي.  ــي الدول ــران المدن ــة الطي ــات منظم لمتطلب
ــَبل طيــران الخليــج  كمــا تــّم اختيــار ُعمــان مــن ِقـ
ــا  ــا طائراته ــّجل فيه ــي تس ــة الت ــون الدول لتك
التغييــرات  هــذه  ضــوء  فــي  وطاقمهــا. 
للمديريــة  الضــروري  مــن  أصبــح  والتطــورات، 
اإلعــداد  إنشــاء معاييــر تنظيميــة فــي طــور 

لصياغــة قواعــد الطيــران المدنــي العمانــي.

اختيار ُعمان من ِقـَبل طيران 
الخليج لتكون الدولة التي 

تسّجل فيها طائراتها 
وطاقمها.

منظر أمامي لمبنى القادمين

ضباط جمارك في مطار السيب الدولي   مكتب البنك البريطاني للشرق األوسط في مطار السيب الدولي 
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طائرة من طراز VC - 10 تابعة لطيران الخليج، الناقل الجوي الوطني، في مطار السيب الدولي  

1974
1980

6,512
25,592

1974
1980

2,897
11,825

1974
1980

129,072
692,745

ارتفعت حركة المطار بشكل كبير بين عامي 1970 و1980.

الشحن والبريد )بالُطن(حركة الطائرات المدنيةعدد المسافرين
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مطار السيب الدولي 
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ثمانينيات القرن الماضي
 مطار السيب الدولي

فــي ظــل موجــة التطــّورات التــي شــهدتها 
النمــو  عمليــة  تواصلــت  الســبعينيات،  فتــرة 
مــن  المزيــد  الثمانينــات  مرحلــة  وشــهدت 

والتقــدم. االزدهــار 

فــي  المســافرين  حركــة  تزايــد  مــع 
ــي  ــّي ف ــيب الدول ــار الس ــدأ مط ــات، ب الثمانيني
تبّنــي تقنّيــات وابتــكارات أكثــر تطــورًا لتلبيــة 
احتياجــات العمــالء. وقــد شــمل ذلــك توســيع 
وافتتــاح  والمغادريــن  القادميــن  صــاالت 
كمــا  المطــار.  فــي  حــرة  ســوق  متجــر  أول 
وربطهــا  للقادميــن  جديــدة  صالــة  بنــاء  تــّم 
بالصالــة القديمــة حيــث بــدأ تشــغيلها فــي 
تحويــل  صــاالت  شــهدت  كمــا   .1985 العــام 
المســافرين مزيــًدا مــن التوّســع الســتيعاب 
الحركــة المتزايــدة، وتــم بنــاء صالــة قادميــن  مناضد الجمارك في الصالة الجديدةقاعة االستقبال في صالة القادمين  
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عــام،  وبهــو  الداخلّيــة  للرحــالت  جديــدة 

الســيارات. مواقــف  مرافــق  وتوســيع 

مركــز  افتتــاح  تــّم   ،1980 عــام  فــي 

فــي  المراقبــة  وبــرج  الطيــران  معلومــات 

ــم  ــق التحك ــلطنة ح ــح الس ــا من ــلطنة، مّم الس

مراكــز  إنشــاء  تــّم  كمــا  بأجوائهــا.  المباشــر 

المعلومــات  مركــز  لربــط  دوليــة  اتصــاالت 

بالمراكــز الدوليــة والمجــاورة، بمــا فــي ذلــك 

تلــك الموجــودة فــي الهنــد واإلمــارات العربّيــة 

المّتحــدة والبحريــن وإيــران. وتــّم تركيــب نظــام 

وحركــة  الرحــالت  معلومــات  ِلَعـــرض  جديــد 

المالحــة، ونظــام إضــاءة لمــدرج المطــار مــن 

الفئــة أ . وســاعد هــذا النظــام الطياريــن علــى 

الهبــوط بأمــان عنــد انخفــاض الرؤيــة. وفــي 

العــام 1980، تــّم افتتــاح مركــز تمويــن فــي 

المطــار لتلبيــة حاجــات جميــع شــركات الطيــران، 

كمــا تــّم تجديــد مطعــم المطــار فــي العــام 

.1981

مخططات معمارية لمطار السيب الدولي 

طائرة بيلوجا متوقفة في مطار السيب الدولي 
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1980
1990

692,745
1,444,040

1980
1990

25,592
27,148

1980
1990

11,825
27,167

 واصل مطار السيب الدولّي نمّوه بين عامي 1980
و 1990 كما هو مبّين في الجدول أدناه

عدد المسافرين

حركة الطائرات المدنية

الشحن والبريد )بالُطن(

49 



منظر أرضي لمطار السيب الدولي  
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التسعينات
 مطار السيب الدولي
بحلــول عــام 1990، ارتفــع عــدد المســافرين إلــى 

ــن  ــد م ــذ المزي ــتدعى تنفي ــا اس ــون، مّم 1،5 ملي

أعمــال التطويــر والتوســعة فــي المطــار.

فــي العــام 1991 تــّم االنتهــاء مــن العمــل 

قدرتــه  بلغــت  الــذي  الشــحن  مبنــى  فــي 

البضائــع. وفــي  40.000 طــن مــن  االســتيعابية 

مبنــى  إنشــاء  أعمــال  انتهــت   1995 عــام 

ــركة  ــاء ش ــم إنش ــخصيات وت ــار الش ــد لكب جدي

ش.م.م. العمانيــة  الحــرة  الســوق 

مبنى الشحن
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وفــي عــام 1995، تمــت إضافــة ســت مواقف 

للطائــرات باإلضافــة إلــى المواقــف االثنــي عشــر 

التــي كانــت موجــودة ســابقًا، مّمــا رفــع عــدد 

مواقــف الطائــرات إلــى ثمانيــة عشــر.

الُعمانــي  الطيــران  بــدأ   ،1993 مــارس  فــي 

بتســيير رحــالت إلــى مطــار صاللــة تلتهــا رحــالت 

أخــرى إلــى دبــي بعــد بضعــة أشــهر. وخــالل العــام 

ناقــل  ثانــي  العمانــي  الطيــران  أصبــح  نفســه، 

وطنــي لســلطنة عمــان إلــى جانــب طيــران الخليــج.

ــة  ــي نهاي ــي ف ــيب الدول ــار الس ــق مط حق

التســعينيات المركــز الثالــث علــى مســتوى 

بالتحســين  المســتمر  اللتزامــه  العالــم 

الموظفيــن  وتدريــب  بالخدمــات  واالرتقــاء 

الدولــي  االتحــاد  اســتطالع  حســب  وذلــك 

ــه  ــن نتائج ــالن ع ــم اإلع ــذي ت ــوي ال ــل الج للنق

الدولــي. الطيــران  مجلــة  فــي 

ساحة الشحن

النظام الجديد للتشغيل التلقائي لمراقبة الحركة الجوية 

طائرة من طراز A320 تابعة للطيران العماني في مطار السيب الدولي 
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ارتفعت حركة المطار بشكل كبير بين عامي 1990 و 2000

الشحن والبريد )بالُطن(حركة الطائرات المدنيةعدد المسافرين

مبنى كبار الشخصيات 

1990
2000

27,148
36,082

1990
2000

27,167
69,696

1990
2000

1,444,040
2,721,390
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منظر أرضي لمطار السيب الدولي في بداية العام 2000
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العقد األول من األلفية الثانية
 مطار السيب الدولي

بيــن عامــي 2000 و 2010، ونتيجــة ازدهــار قطاعــي 

االقتصــاد والســياحة، نمــت أعــداد المســافرين 

الدولــي )مطــار مســقط  الســيب  عبــر مطــار 

الدولــي( بمعــّدالت ثالثيــة األرقــام بنســبة %111. 

وبالتالــي بــرزت الحاجــة لتلبيــة األعــداد المتزايدة 

ــين  ــر وتحس ــق تطوي ــن طري ــافرين ع ــن المس م

مبانــي المســافرين. 

المدنــي  الطيــران  حركــة  إلــى  باإلضافــًة 

ــتخدام  ــم اس ــي، ت ــقط الدول ــار مس ــي مط ف

البنيــة التحتيــة الجويــة فــي المطــار مــن قبــل 

الطيــران الســلطاني وســالح الجــو الســلطاني 
شــرطة  لطيــران  العامــة  واإلدارة  العمانــي 
عمــان الســلطانية. وكانــت هــذه الوحــدات تقــع 
إلــى جانــب مبنــى المســافرين ولكنهــا كانــت 
اإلدارة  حيــث  مــن  الذاتــي  باالكتفــاء  تتمتــع 
مدخلهــا  منهــا  لــكل  كان  حيــث  والخدمــات، 
خاّصــة  الطائــرات  لخدمــات  وســاحة  ومبناهــا 
بهــا، مــع أنهــا كانــت َتـَتـــشاَرك المــدرج وممّرات 
وبــرج  الطــوارئ  وخدمــات  الطائــرات  تحــرك 
مطــار  فــي  األخــرى  المرافــق  مــع  المراقبــة 

الدولــّي. الســيب 
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تم تغيير اسم مطار السيب الدولي إلى مطار مسقط 
الدولي 

منظر جوي لمطار مسقط الدولي

مطار مسقط الدولي
بحلــول عــام 2000، كانــت ُعمــان قــد اكتســبت 
مكانــة راســخة كوجهــة ســياحّية دولّيــة. وإلــى 
جانــب التطــور االقتصــادي غيــر المســبوق الذي 
شــهدته الســلطنة، بــدأت ُعمان بالظهــور على 
الســاحة العالميــة كمركــز اقتصــادي عالمــي. 
وفــي ســبيل الترويــج الســم العاصمــة علــى 
المســتوى الدولــي، تــم تغييــر اســم مطــار 
الســيب الدولــي إلــى مطــار مســقط الدولــي 
ــول  ــد الحص ــام 2008 بع ــر ع ــن فبراي ــي األول م ف
علــى الموافقــات الالزمــة مــن منظمــة الطيران 
المدنــي الدولــي. ويعتبــر هــذا اإلنجــاز مــن أهــّم 
خــالل  الســلطنة  شــهدتها  التــي  التغييــرات 

هــذا العقــد.

اســتمر عــدد المســافرين فــي النمــو علــى 
مــر الســنين، ليرتفــع مــن 2.7 مليــون مســافر 

فــي عــام 2000 إلــى 5.7 مليــون مســافر فــي 
عــام 2010. كمــا ارتفــع عــدد شــركات الطيــران 
إلــى  الدولــي  مســقط  مطــار  فــي  العاملــة 
ســبعة وعشــرين شــركة بحلــول نهايــة العقــد.
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دخــل قطــاع الطيــران الُعمانــي منعطفــًا هاّمــًا 
أدى  وقــد  والعشــرين.  الحــادي  القــرن  خــالل 
التوســع فــي الخدمــات الجّويــة ومرافــق النقــل 
المســافرين.  أعــداد  فــي  منتظــم  نمــّو  إلــى 
المســافرين  أعــداد  فــي  االرتفــاع  ويعــزى 
أيًضــا إلــى عوامــل أخــرى مثــل توســع أســطول 
تســيرها  التــي  الرحــالت  ووجهــات  الطيــارات 
العمانــي،  الطيــران   - الوطنّيــة  النقــل  شــركة 
وزيــادة القــدرة االســتيعابّية ووتيــرة الرحــالت 
مــن قبــل شــركات الطيــران العاملــة، فضــاًل عــن 
ــّوره،  ــالد وتط ــي الب ــياحي ف ــاع الس ــو القط نم
بمــا فــي ذلــك زيــادة المؤتمــرات والمعــارض 

 التطور في
 القرن الحادي

والعشرين
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منظر خارجي للرصيف الجديد الذي تم افتتاحه في أبريل 2009 
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وقــد  األعمــال.  قطــاع  وفعاليــات  التجاريــة 

ــي  ــراع ف ــى اإلس ــل إل ــذه العوام ــع ه أدت جمي

مباشــرة أعمــال التطويــر فــي المطــار لزيــادة 

القــدرة علــى تلبيــة احتياجــات األعــداد المتزايدة 

مــن المســافرين. وهكــذا، بــدأت أعمــال التطوير 

الهيكلّيــة والتشــغيلية والتجارّيــة فــي المطــار 

بيــن عامــي 2000 و 2010.

التطّورات الهيكلّية
فــي ضــوء النمــو والتوّســع الكبيــر فــي العقود 

ــات  ــة احتياج ــار تلبي ــي إط ــة، وف ــة الماضي القليل

فاقــت  التــي  المتزايــدة  المســافرين  أعــداد 

خمســة مالييــن مســافر ســنوًيا، بــدأ العمــل 

لتوفيــر  التطويــر  مشــاريع  مــن  عــدد  فــي 

ســعة إضافيــة ولتلبيــة الزيــادة المســتقبلية 

بانتظــار  المســافرين  حركــة  فــي  ـــَعة  المتوقَّ

وبــدء  الجديــد  المســافرين  مبنــى  اســتكمال 

تشــغيله. تــّم تصميــم هــذه المشــاريع بهدف 

تطويــر مبنــى المســافرين الحالــي، حيــث جــرى 

التركيــز علــى تحســين العمليــات فــي مناطــق 

المناولــة الرئيســية مــن أجــل تخفيــف االزدحــام 

خــالل ســاعات الــذروة.

البوابات الجديدة 

60



جناح جديد في مبنى المغادرين
تــم افتتــاح جنــاح جديــد فــي العــام 2009، أضــاف 
مســاحة 10000 متــر مربــع لتســهيل حركــة تدّفــق 
التجاريــة  المســاحات  وزيــادة  المســافرين، 
والبيــع بالتجزئــة. وبلغــت القــدرة االســتيعابّية 
ــد،  ــت واح ــي وق ــافر ف ــد 3000 مس ــاح الجدي للجن
وهــو يضــّم منطقــة انتظــار واســعة ومســاحة 
المســافرين  حركــة  تدّفــق  لتســهيل  كبيــرة 
ودورات  مقعــد،   1800 حوالــي  مــع  المغادريــن 
ميــاه جديــدة، وغــرف للتدخيــن، وغــرف للصــالة، 
إطاللــة  مــع  والشــراب  للطعــام  ومحــالت 
ممتــازة علــى مــدرج الطائــرات. وكان الطابــق 
لنقــل  بوابــات  ثمانــي  علــى  يحتــوي  األرضــي 
كمــا  بالحافــالت.  الطائــرة  إلــى  المســافرين 
تــّم اســتحداث مرفــق آلــي لفحــص األمتعــة 

الجنــاح. ومناولتهــا داخــل 

أعمال توسيع أخرى
تحســين  وبهــدف   ،2008 العــام  أواخــر  فــي 
ــيع  ــّم توس ــار، ت ــي المط ــافرين ف ــة المس تجرب
قاعــة اســتالم األمتعــة الدوليــة فــي مبنــى 
اســتبدال  تــّم  كمــا   .%30 بنســبة  القادميــن 
األمتعــة  اســتالم  أحزمــة  مــن  حزاميــن 

.%100 بنســبة  الثالــث  الحــزام  وتوســيع 

إضافــة  تمــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
مســاحة أرضيــة تبلــغ 700 متــر مربــع إلــى صالــة  إضافة 20 منضدة جديدة إلنهاء إجراءات السفر في مطار مسقط الدولي مما رفع العدد اإلجمالي للمناضد إلى 58  
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تســجيل  قاعــة  توســيع  وتــم  المغادريــن، 
إجــراءات الســفر بمقــدار 1200 متــر مربــع، وإضافــة 
20 منضــدة لتســجيل إجــراءات الســفر ممــا رفــع 
إجمالــي عــدد المناضــد إلــى 58، وزيــادة القــدرة 
االســتيعابية لقاعــة تســجيل إجــراءات الســفر 

.%53 بنســبة 

مســاحات  إنشــاء  تــّم   ،2009 عــام  فــي 
جديــدة لمكاتــب شــركات الطيــران كمــا شــهد 
العــام 2010 أعمــال توســيع منطقــة مواقــف 
رفــع إجمالــي عــدد مواقــف  الســيارات ممــا 
الســيارات فــي مطــار مســقط الدولــي إلــى 

موقــف.  1،542

التطّورات التشغيلية
عملّيات المطار ومباني المسافرين

مســقط  مطــار  شــهد   ،2007 عــام  فــي 
الدولــي إنشــاء ســت ســاحات إضافيــة لوقوف 
الطائــرات الكبيــرة و8 ســاحات وقــوف للطائــرات 
عــدد  إجمالــي  ليصــل  الحجــم  المتوّســطة 
المواقــف إلــى 32 موقفــًا. كمــا تــّم توســيع 
ممــّر حركــة الطائــرات الســتيعاب الطائــرات ذات 
العجــالت الكبيــرة، بمــا فــي ذلــك طائــرات بوينــج 
 .A340-600 300-777  وطائــرات إيربــاصER

بــدأت الشــركة العمانيــة إلدارة المطــارات 
وخدمــات  المســافرين  خدمــات  بتقديــم 
إجــراءات  تســجيل  مناطــق  فــي  الحّماليــن 
الســفر، كمــا قامــت بتوفيــر نظــام آلي لعـــرض 

الرحــالت. معلومــات 
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ــي  ــقط الدول ــار مس ــف مط ــم تصني ــد ت وق
ضمــن الفئــة » 9« فــي مجــال عمليــات مكافحة 
الحرائــق وعمليــات اإلنقــاذ، وهــي مــن أعلــى 
لمنظمــة  وفقــًا  للمطــارات  التصنيــف  فئــات 
تقســيم  وتــّم  الدولــي،  المدنــي  الطيــران 
خدمــات مكافحــة الحرائِــق فــي المطــار إلــى 
ثــالث وحــدات: تشــغيلية وإداريــة وتنســيقية. 
كمــا تــم تزويــد المطــار بأســطول مــن مركبــات 

مكافحــة الحرائــق الحديثــة.

كان المطــار مــزودًا أيضــًا بغرفــة المراقبــة 
مخصصــة لمراقبــة مختلــف عمليــات المطــار، 
ــوارد  ــة الم ــوارئ، وتعبئ ــات الط ــي مكالم وتلق
وقــد  الطــوارئ.  لحــاالت  لالســتجابة  الالزمــة 
عازلــة  لتكــون  الطــوارئ  غرفــة  تجهيــز  تــم 
الشــّدة  متفاوتــة  بإضــاءة  ومجّهــزة  للصــوت 
للمســاعدة فــي الرؤيــة الليلّيــة الخارجّيــة. كمــا 
تــّم توفيــر خطــوط ســاخنة لمراقبــة الحركــة 
الجوّيــة والدفــاع المدنــي والمحّطــات الفرعيــة 
والمستشــفيات. كمــا يجــري مــن خــالل الغرفة 

مراقبــة التــرّدد الالســلكي لبــرج المراقبــة.

التطورات التجارية
االّتجاهــات  لمواكبــة  الســعي  إطــار  فــي 
المســتهلكين  رغبــات  وتلبيــة  العالمّيــة 
تــّم  بالتجزئــة،  البيــع  نمــاذج  فــي  والتحــّوالت 
المطــار  فــي  التجاريــة  األنشــطة  توســيع 
مــن  واســعة  مجموعــة  لتشــمل  وتجديدهــا 

يتصل الرصيف الجديد بصالة المغادرين في مطار مسقط الدولي

سيارات إطفاء حديثة 
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منتجــات البيــع بالتجزئــة والمــاركات العالمّيــة 
والتجارّيــة الحصرّيــة التــي ســاهمت فــي تنويــع 
العــروض المتوفــرة للمســافرين داخــل المطــار.

ســوق  افتـــتاح  تــّم   ،2003 عــام  وفــي 
مســقط الحــرة )ش.م.م( رســمّيًا للمســافرين، 
مربــع.  متــر   1700 قدرهــا  إجماليــة  بمســاحة 
فــي  كبيــرًا  متجــرًا  تضــّم  الســوق  وكانــت 
منتــج   20000 حوالــي  يقــدم  العلــوي  الطابــق 
إلــى العمــالء. كمــا كان بإمــكان المســافرين 
ــي  ــي قاعت ــراب ف ــام والش ــتمتاع بالطع االس
الطعــام المتواجدتيــن فــي صالــة القادميــن 
وصالــة المغادريــن حيــث تتوفــر لهــم مجموعــة 
مختــارة مــن المأكــوالت العالميــة والمقاهــي.

الممتــازة  األولــى  الدرجــة  صالــة  كانــت 
التابعــة للطيــران العمانــي تقــع فــي الطابــق 
المغادريــن ونقــاط  بعــد عبــور صالــة  األرضــي 
التفتيــش األمنيــة. كمــا كانــت تتوفــر صــاالت 
العمانــي للمســافرين  للطيــران  تابعــة  أخــرى 
األعمــال  رجــال  ودرجــة  األولــى  الدرجــة  علــى 
فــي الطابــق األول بالقــرب مــن الســوق الحــرة.

فكانــت  بريميــوم«  »بــالزا  صالــة  أمــا 
المطــار:  داخــل  موقعيــن  فــي  متواجــدة 
فــي  واآلخــر  المغادريــن  صالــة  فــي  أحدهمــا 

القادميــن.  صالــة 

محــالت  ســبعة  المطــار  فــي  توَجـــد  كمــا 
لصــرف العمــالت وغرفتــان للتدخيــن ومنطقــة 
لرعايــة  ومرفــق  لألطفــال  مســتقلة  صالة بالزا بريميوم في صالة المغادرين لعــب 
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الشحن والبريد )بالُطن(حركة الطائرات المدنيةعدد المسافرين

2000
2010

36,082
67,160

2000
2010

69,696
96,390

2000
2010

2,721,390
5,751,520

تلبيــة  لضمــان  الصحيــة  والرعايــة  األطفــال 
المســافرين. احتياجــات  جميــع 

ــة،  ــرى المهّم ــة األخ ــق التجارّي ــن المراف وم
يحتــوي المطــار علــى تســعة مكاتــب لتأجيــر 
للفنــادق  اســتعالمات  ومكتبــي  الســيارات 
توفــر  القادميــن  صالــة  وكانــت  والمنتجعــات. 
كانــت  كمــا  مجانيــة  فــاي  واي  شــبكة  أيضــًا 
تســتضيف متاجــر لشــركات خدمــات االتصــاالت 
الرئيســية فــي الســلطنة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
كانــت تتوفــر فــي صالــة المغادريــن غــرف صــالة 

منفصلــة للمســافرين مــن الذكــور واإلنــاث.

مكتب المعلومات السياحية
تـــم تخصيص مكتب لتوفيـــر الـمـعـلـومـــات 
بهــدف  القادميــن  صالــة  فــي  الســياحية 
توفيــر المعلومــات الســياحية للعــدد المتزايــد 
المعلومــات  مكتــب  وكان  الســياح.  مــن 
الســاعة  مــدار  علــى  مفتوحــًا  الســياحية 
معلومــات  ويقــدم  األســبوع  أيــام  طــوال 
حــول أبــرز األماكــن الســياحّية فــي مســقط 

المناطــق. مــن  غيرهــا  وفــي 

مكتب المعلومات السياحية في صالة القادمين 

صالة بالزا بريميوم في صالة القادمين 

ارتفعت حركة المطار بشكل كبير بين عامي 2000 و 2010
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أعمال التوسيع المؤقتة
في مطار مسقط الدولي 

 2017-2010
فــي عــام 2017، تجــاوز عــدد المســافرين فــي 
مالييــن  تســعة  الدولــي  مســقط  مطــار 
ــارب  ــا يق ــى م ــل إل ــة النق ــو حرك ــافر، إزاء نم مس
وكانــت  الســابقة.  الســنة  مــع  مقارنــة   %30
شــركة الطيــران الُعمانــي قــد بــدأت بتشــغيل 
مانشســتر  مــن  كّل  إلــى  جديــدة  خطــوط 
ونيروبــي وغوانــزو مّمــا ســاهم فــي تحقيــق 
ــي.  ــقط الدول ــار مس ــام لمط ــزدوج األرق ــو م نم

ــران  ــركة طي ــدأت ش ــام 2017، ب ــول ع ــع حل م
الســالم، وهــي أّول شــركة طيــران ُعمانّيــة 
ُمنخفضــة التكلفــة، عملّياتهــا بيــن مطــاَرّي 
صاللــة ومســقط، باإلضافــة إلــى عــدد مــن 
الخطــوط الدولّيــة الجديــدة، مّما ســاهم بنمو 
حركــة الطيــران مــن بلــد المنشــأ وإلــى وجهــات 

الســفر. وفــي الوقــت نفســه، زاد عــدد رحــالت 
شــركات الطيــران الدوليــة القادمــة مــن شــبه 
ــو  ــز وأنديغ ــت أيرواي ــل جي ــة، مث ــرة الهندي الجزي
وســبايس جيــت إلــى مطــار مســقط الدولــي. 

قامــت  الســريع،  النمــو  هــذا  ضــوء  فــي 
توســيع  تدابيــر  بإجــراء  ُعمــان  مطــارات  إدارة 
مؤقتــة فــي الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2010 
ــى  ــاء مبن ــن إنش ــاء م ــّم االنته ــا يت و2017، ريثم
لالنتقــال  واســتعدادًا  الجديــد،  المســافرين 
الدولــي  مســقط  مطــار  إلــى  بسالســة 
القــدرة  تخطــي  عــدم  ولضمــان  الجديــد، 
الحالــي.  المســافرين  لمبنــى  االســتيعابّية 

شــهد  المســافرين،  عــدد  ارتفــاع  ومــع 
المطــار عملّيــة إمــداد وتركيــب أحزمــة إضافّيــة 

إضافّيــة  بوابــات  ثــالث  وبنــاء  األمتعــة،  لنقــل 
صالــة  وتوســيع  الطائــرات،  إلــى  للصعــود 
تحويــل الرحــالت، باإلضافــة إلــى زيــادة دورات 

الميــاه فــي صالــة القادميــن. 

كمــا تــّم خــالل هــذه الفتــرة زيــادة عــدد 
ــييد  ــر تش ــار، عب ــي المط ــيارات ف ــف الس مواق
مبنــى مــن عــّدة طوابــق بســعة إضافيــة تصــل 
إلــى 800 ســيارة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــّم بنــاء 
موقــف مخّصــص لركــن الســيارات علــى فتــرة 
زمنّيــة طويلــة، وتــم تصميمــه بنــاًء علــى نتائــج 
الســيارات،  مواقــف  حــول  موّســعة  دراســة 
والتــي رّكــزت علــى أنمــاط اســتخدام مواقــف 
فتــرة  ومعــّدل  األمــد،  الطويلــة  الســيارات 
توســيع  تــم  كمــا  فيهــا.  الســيارات  ركــن 
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منطقــة وقــوف الحافــالت الســتيعاب حافــالت 

الســياحية،  الرحــالت  ومنظمــي  الفنــادق 

لســائقي  حصرّيــة  اســتراحة  مرفــق  وإنشــاء 
ســيارات األجــرة.

تــم توســيع رقعــة المظــاّلت فــي كل مــن 
منطقتــي القادميــن والمغادريــن وإخضاعهــا 
لعمليــة تجديــد جذرّيــة، بالتــوازي مــع تغييــر 
الرحــالت  منطقــة  فــي  الخارجّيــة  األرضّيــة 

المحلّيــة بشــكل كامــل. 

مخّصصــة  ممــّرات  إضافــة  تّمــت  كمــا 
والمحلّيــة  الدولّيــة  الرحــالت  لمســافري 
صالــة  فــي  األعمــال  درجــة  ومســافري 
غــرف  إنشــاء  عــن  فضــاًل  المغادريــن، 
لتفتيــش المســافرين مــن ذوي اإلحتياجــات 

الخاصــة.  

المســافرين  تجربــة  تحســين  بهــدف 
فــي المطــار، تــم إنشــاء ) 11 ( مكتًبــا تجارًيــا 
والمغادريــن  القادميــن  منطقتــي  بيــن 
باإلضافــة إلــى مكتــٍب مخصــص للمفقــودات 

والموجــودات.

الشــحن  بحجــم  يتعّلــق  مــا  فــي  أّمــا 
الجــوي، فقــد شــهد مطــار مســقط الدولــي 
وصلــت  حيــث  علــى%10،  يزيــد  إيجابّيــًا  نمــًوا 
كمّيــة الشــحن إلــى 134.500 طًنــا فــي ســنة 
الشــحن  مبنــى  خضــع  كمــا  وحدهــا.   2015

صالة تحويل الرحالت الجديدة بعد أعمال التوسيع 
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ومن التدابير األخرى التي تّم اتخاذها:

إنشاء 300 مكتب إضافي لموظفي  	l
مطارات ُعمان

رصف الطريق المخّصص لكبار الشخصيات 	l

تشييد مظّلة جديدة في مرفق نقل  	l
األمتعة 

تطبيق مبادرة توفير الطاقة في محطة  	l
الكهرباء الفرعّية

التوســيع  عملّيــات  إتمــام  تــّم  لقــد 
المؤقتــة بشــكل يضمــن توفيــر تجربــة ســفر 
للمســافرين،  ومناســبة  ومريحــة  إيجابيــة 
فــي  العريقــة  الُعمانيــة  العــادات  ويعكــس 
ذلــك،  علــى  عــالوة  الضيافــة.  وحســن  كــرم 
حرصــت هــذه التدابيــر علــى ضمــان اســتمرار 
خصوصــًا  سالســة  بــكّل  التشــغيل  عملّيــات 
الكثيــف  واإلقبــال  الســياحة  ازدهــار  مــع 
لبــدء  واســتعدادًا  ُعمــان،  إلــى  للمســافرين 
تشــغيل مطــار مســقط الدولــي الجديــد فــي 

 .2018 عــام 

لتمكينــه  وتطويــر  وتجديــد  تغييــر  لعملّيــات 
مــن اســتيعاب النمــو المتوقــع فــي عمليــات 

القادمــة.    الســنوات  خــالل  الطيــران 
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مبنــى  الفتتــاح  االســتعداد  إطــار  فــي 
ــد لمطــار مســقط الدولــي،  المســافرين الجدي
وبهــدف التحّقــق مــن جاهزّيــة هــذا المرفــق 
العمليــات  ســير  حســن  وضمــان  الكبيــر 
العمانيــة  الشــركة  قامــت  فيــه،  المعقــدة 
إلدارة المطــارات )شــركة مطــارات ُعمــان الحقًا( 
باالســتعانة بعــدد مــن المتطوعيــن للمشــاركة 
فــي سلســلة مــن التجــارب التشــغيلية الختبــار 
المســافرين  مبنــى  فــي  الخدمــات  جاهزيــة 
إلــى  التجــارب  هــذه  هدفــت  وقــد  الجديــد. 
ــام  ــى اهتم ــاج إل ــد تحت ــاكل ق ــد أي مش تحدي
خــاص، والتأكــد مــن جاهزيــة جميــع المرافــق 

العملّيــات. تشــغيل  لبــدء  والموظفيــن 

فــي  التشــغيلية  الجاهزيــة  تجــارب  بــدأت 
ــافرين  ــى المس ــي لمبن ــقط الدول ــار مس مط
فيهــا  وشــارك   2017 ســبتمبر  فــي  الجديــد 
أشــخاص مــن جميــع الفئــات العمريــة. عمــدت 
ــة  ــة ســفر حقيقّي التجــارب إلــى محــاكاة »تجرب
مــن  عــدد  تنفيــذ  خــالل  مــن  المطــار«  عبــر 
المطــار،  إلجــراءات  الواقعّيــة  الســيناريوهات 

تجارب الجاهزية التشغيلّية 
واالستعداد لتحويل العمليات
 إلى مبنى المسافرين الجديد

لمطار مسقط الدولي
ومناولــة  الســفر  إجــراءات  تســجيل  مثــل 
المغــادرة،  بّوابــات  عــن  والبحــث  األمتعــة 
فــي  اإلخــالء  عمليــات  محــاكاة  عــن  فضــاًل 
الشــركاء  مــع  وبالتعــاون  الطــوارئ.  حــاالت 
إلدارة  العمانيــة  للشــركة  اإلســتراتيجيين 
المطــارات، شــملت التجــارب جميــع المرافــق 
فــي  المســافرين  مبنــى  فــي  والخدمــات 
مطــار مســقط الدولــي للتأكــد مــن الجاهزيــة 
المطــار،  فــي  العملّيــات  لجميــع  الكاملــة 

المســافرين. رضــى  تحقيــق  ولضمــان 

المطــارات  إلدارة  العمانيــة  الشــركة  بــدأت 
إطالقهــا  تــم  ترويجّيــة  حملــة   )OAMC(
المتطّوعيــن  الســتقطاب  نوفمبــر   19 فــي 
مــن  العديــد  فــي  #شــاركنا_التجربة  بعنــوان 
المؤّسســات التجاريــة والتعليمّيــة، مــن ضمنهــا 
أفينيــوز مــول، ســيتي ســنتر مســقط  ُعمــان 
وســيتي ســنتر القــرم، ومســقط جرانــد مــول. 
ومــن ضمــن الجهــات المعنيــة التــي ســاهمت 
فــي دعــم الحملــة الترويجيــة وتجــارب الجاهزيــة 
العمليــات  لتحويــل  واالســتعداد  متطوعون في تجارب الجاهزية التشغيلية التشــغيلية 
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النقــل  الجديــد: وزارة  المســافرين   إلــى مبنــى 
واالتصــاالت وشــرطة عمــان الســلطانية و هيئــة 

الُعمانــي. والطيــران  المدنــي  الطيــران 
وقــد قــام أكثــر من 91000 شــخص بالتســجيل 
للمشــاركة فــي التجــارب، تــم اختيــار 25975 
الفعليــة.  للمشــاركة  بينهــم  مــن  متطّوعــًا 
 8 بيــن  المشــاركين  أعمــار  تراوحــت  وقــد 
ــاث مــن  ــا،  وبلغــت نســبة اإلن أســابيع و85 عاًم
بينهــم 39 فــي المائــة بينمــا شــكل الذكــور 61 
فــي المائــة مــن مجمــوع المشــاركين. وقــد 
للمســافرين  نقــل  عملّيــة   1995 تنفيــذ  تــم 
مناولــة  إلــى  باإلضافــة  التجــارب،  إطــار  فــي 
عــدد 172707 مــن األمتعــة، وتنفيــذ 236 اختبــار 
لقيــاس مــدى ثقــة المســافرين بالطائــرات، 
و18 رحلــة لشــركة تنميــة نفــط ُعمــان، ورحلتــان 
فعليتــان. كمــا شــملت التجــارب تنفيــذ تمريــن 
ــع  ــار، وأرب ــن المط ــي ع ــار الكهربائ ــاع التي انقط

 24 مــدار  علــى  األمتعــة  لمناولــة  تجــارب 
ســاعة، وإجــراءات مناولــة 1250 رحلــة جويــة مــن 
خــالل 16 اختبــار أساســي، باإلضافــة إلــى عــدد 
24 مــن التجــارب التقنيــة المتقدمــة وعــدد 23 

مــن التجــارب الوظيفيــة.

التشــغيلّية  الجاهزيــة  تجــارب  ســاهمت 
مبنــى  إلــى  العمليــات  لتحويــل  واالســتعداد 
المســافرين الجديــد لمطــار مســقط الدولــي 
الخدمــات  جميــع  بيــن  الدمــج  تحقيــق  فــي 
التــي يقدمهــا الشــركاء االســتراتيجيون، بمــا 
الطيــران  وشــركات  المناولــة  وكالء  ذلــك  فــي 
ومــزّودي  الحكوميــة  والــوكاالت  والهيئــات 
جاهزيتهــم  واختبــار  والبائعيــن،  الخدمــات 
واســتعدادهم الفتتــاح المطــار مــن أجــل ضمــان 
توفيــر تجربــة ســفر سلســة للعمــالء منــذ اليــوم 
مبنــى  فــي  العمليــات  تشــغيل  لبــدء  األول 
المســافرين الجديــد لمطــار مســقط الدولــي. متطوعون في إجراءات تسجيل السفر

موظفون عند مناضد إنهاء إجراءات السفر في مطارات عمان 
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تعمل شركة الزمردة البيضاء في مجال توريد منتجات  ومتطلبات 
الضيافة عالية الجودة بمافي ذلك جميع أنواع أثاث المآدب ، 

وبياضات السرير وبيضات الحمامات واألواني الزجاجية والكريستالية 
وغير الزجاجية وأدوات المائدة ، ومختلف متطلبات وأدوات الراحة 

األخرى التي تعزز راحة الضيوف  وخدمتهم . 

الزمردة البيضا ش م م 
الهاتف: ٢٤٧٨٢٢٨٧، نقال: ٩٩٤٤٧٩٤٨   ،٩٢٩١٣٢٧٦ ،٩٦٥٧١١٩٢ ٩٦٨+

  alikhan@whiteemerald.net, whiteemerald@hotmail.com: البريد االلكتروني
 الموقع على الشبكة :  www.whiteemerald.net, تابعونا : 

الزمردة البيضاء ش م م 
المحطة الواحدة  لخدمات الضيافة المتكاملة 



تعمل شركة الزمردة البيضاء في مجال توريد منتجات  ومتطلبات 
الضيافة عالية الجودة بمافي ذلك جميع أنواع أثاث المآدب ، 

وبياضات السرير وبيضات الحمامات واألواني الزجاجية والكريستالية 
وغير الزجاجية وأدوات المائدة ، ومختلف متطلبات وأدوات الراحة 

األخرى التي تعزز راحة الضيوف  وخدمتهم . 

الزمردة البيضا ش م م 
الهاتف: ٢٤٧٨٢٢٨٧، نقال: ٩٩٤٤٧٩٤٨   ،٩٢٩١٣٢٧٦ ،٩٦٥٧١١٩٢ ٩٦٨+

  alikhan@whiteemerald.net, whiteemerald@hotmail.com: البريد االلكتروني
 الموقع على الشبكة :  www.whiteemerald.net, تابعونا : 

الزمردة البيضاء ش م م 
المحطة الواحدة  لخدمات الضيافة المتكاملة 



استمتع بتجربة سفر رائعة 
مع جوازك حول العالم.

احصل على بيانات تصل لغاية 2 جيجابايت 
مع »جوازك حول العالم«.



افتتاح مبنى
المسافرين الجديد 
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مبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي



الجديــد  المســافرين  مبنــى  افتتــاح  شــّكل 

فــي  جديــًدا  فصــاًل  الدولــي  مســقط  مطــار 

ســلطنة  فــي  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  تاريــخ 

الجديــد  المســافرين  مبنــى  وُيعتبــر  عمــان. 

حيــث  وأهّمهــا،  الســلطنة  مشــاريع  أضخــم 

بلغــت تكلفــة إنشــائه 1.8 مليــار دوالر أمريكــي، 

كمــا تــّم تنفيــذه ضمــن أعلــى معاييــر الجــودة 

والخدمــة. وســاهم المبنــى الجديــد فــي حلتــه 

إلــى  الجديــدة باالرتقــاء بمســتويات الخدمــة 

مصــاّف المراتــب األولــى فــي المنطقــة مــن 

ويتّميــز  وعملهــا.  المطــارات  تصميــم  حيــث 

الطــراز  ذات  المعماريــة  بهندســته  المطــار 

ــزه بأحــدث التقنيــات.  ــي، كمــا تــّم تجهي الُعمان

 افتتاح مبنى
 المسافرين

الجديد
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ــد الــذي طــال انتظــاره  تــم افتتــاح مبنــى الجدي
 .2018 مــارس   20 فــي  التجاريــة  الرحــالت  أمــام 
وفــي 11 نوفمبــر 2018، جــرى االحتفــال باالفتتــاح 
الرســمّي لمبنــى المســافرين الجديــد مطــار 
احتفالّيــة  أمســية  فــي  الدولــي،  مســقط 
والفخــر.  الوطنــي  باالعتــزاز  مفعمــة  ُعمانّيــة 
وحضــر االحتفــال شــخصيات رســمّية ُعمانّيــة، 
مــن أصحــاب الســمّو والــوزراء ووكالء الــوزارات، 
فــي  التنفيذييــن  المســــــــــؤولين  وكبـــــــــار 
القطـــــــــــــــاع، والشــركاء التجارّيــون، باإلضافــة 
إلــى وســائل اإلعــالم مــن جميــع أنحــاء العالــم.

وقــد تمّيــز حفــل االفتتــاح الرســمّي باســتعراض 
التــراث  علــى  الضــوء  ســلط  مذهــل  مرئــّي 
ــّوع  العمانــي الغنــي والنســيج الثقافــي المتن

ــة  ــد رؤي ــا جس ــلطنة، كم ــه الس ــع ب ــذي تتمت ال

إزاء مســتقبل قطــاع  الســلطنة الطموحــــــــة 

الطيــران وبروزهــا علــى الســاحة العالميــة فــي 

هــذا المجــال.

كمـــا تضّمــــــــن الحفـــل، الـــذي تزامــــــن مـــع 

االحتفاالت بالعيـــد الوطني الثامـــن واألربعين 

للســـلطنة، عرًضا بعنوان »ُعمان بوابة العالم« 

تـــّم خالله اســـتعراض الموقع االســـتراتيجي 

التاريخّيـــة واألثريـــة  للسلطنــــــــة، والمعالـــم 

والســـياحّية فيهـــا. وتخّلل الحفل أيضـــًا عروًضا 

ضوئية وعزف حّي لألوركســـترا الســـيمفونية 

الســـلطانية العمانيـــة، وتم اختتـــام االحتفال 

بعرض حـــّي لأللعـــاب النارية.

األوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية 
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 المفهوم
 الكامن وراء

تصميم المطار
 تتمتــع ســلطنة ُعمــان بتقاليــد وثقافــة عريقــة 
المتجــذرة  الضيافــة  وكــرم  بســحر  تتســم 
مــا  وهــو  الُعمانــي،  الشــعب  فــي  بعمــق 
مســقط  لمطــار  الفريــد  التصميــم  يعكســه 
ــي  ــد اإلرث التاريخ ــذي يجس ــد ال ــي الجدي الدول
التــي  العريقــة  وأمجادهــا  عمــان  لســلطنة 
أصبحــت عنوانــًا لكــرم الضيافــة وحســن الوفــادة 
ــه  ــأ قدمي ــرد أن تط ــر بمج ــا الزائ ــعر به ــي يش الت

المطــار. أرض 

المعمــاري  المفهــوم  يســتوحي 
مــن  تصاميمــه  الدولــي  مســقط  لمطــار 
تتنــوع  التــي  الُعمانيــة  ســحرالطبيعة  وحــي 
تضاريســها بيــن جبليــة وســاحلية وصحراويــة 
ونظــرًا  والوديــان.  الواحــات  تطّوقهــا  وأخــرى 
المطــار  مبنــى  يعكــس  الوطنّيــة،  ألهمّيتــه 
الســلطنة  ماضــي  الممّيــز  بتصميمــه 
والتراثــي  الثقافــي  وإرثهــا  ومســتقبلها، 
كــرم  فــي  المعــروف  تاريخهــا  عــن  فضــاًل 

العمانيــة. الضيافــة 
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لقــد تــم تصميــم جميــع المبانــي والبنيــة 
التحتيــة والمرافــق التــي يتــم تشــغيلها فــي 
ــة  ــي الصديق ــم المبان ــب مفاهي ــار لتواك المط
يعكــس  مــا  البيئّيــة  التأثيــرات  وتجنــب  للبيئــة 
البيئّيــة  بالممارســات  ُعمــان  مطــارات  التــزام 

المســتدامة.

وفــق  وتشــييده  المطــار  تصميــم  تــّم 
أعلــى المواصفــات العالميــة فــي مجــال البيئــة 
للحــد قــدر اإلمــكان مــن اآلثــار الســلبية، كمــا أن 
التصميــم الداخلــي لمبنى المســافرين يشــكل 
والشــكل  الحجــم  حيــث  مــن  فريــدًا  نموذجــًا 
واالســتفادة  مرافقــه  اســتخدام  وســهولة 
مــن خدماتــه. أمــا تقاطــع الدوائــر ذات األحجــام 
ــية  ــكال الهندس ــات األش ــة، ومجموع المختلف
البســيطة، فهــي تشــّكل مســاحات انســيابّية 
روعــة  إلــى  بالذاكــرة  تأخذنــا  وديناميكّيــة، 
المناظــر الطبيعيــة التــي تتمتــع بهــا ُعمــان. 
وقــد تــّم اســتخدام معالــم صنعــت خصيّصــًا 
المصنوعــة  كاألســقف  المســافرين  لمبنــى 
مــن ســعف النخيــل، وألــواح الجــدران المعدنيــة 
المحلّيــة  والنباتــات  واألحجـــــار  المصقولـــــــــة،  يعكس مفهوم السقف إنسيابية حركة الطائرة   
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المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء المبنى. وُتســهم 
الجــودة  عاليــة  والمكّونــات  المعالــم  هــذه 
انطبــاع  وتــرك  المحلّيــة  الثقافــة  بتجســيد 

المســافرين. لــدى  إيجابــي 

مــن الناحيــة المعماريــة، يتأّلــف المبنــى مــن 
ثالثــة أجنحــة، ويتكــّون كّل منهــا مــن ثالثــة 
ــن  ــرن ومتي ــقف م ــز بس ــو يتمّي ــتويات. وه مس
بانحنــاءات  فوالذّيــة  هيــاكل  مــن  مصنــوع 
مكشــوفة، ويعكــس فــي مختلــف أرجائــه جــّوًا 
ــر المشــربّيات  مــن االنفتــاح والشــفافية. وتوّف
المطــار  أنحــاء  كاّفــة  فــي  تنتشــر  التــي 
الخصوصّيــة للمســافرين، كمــا أّنهــا تعكــس 
نمــوذج مــن الثقافــة والهندســة المعماريــة 

المحلّيــة.

والطبيعيــة،  الفاتحــة  األلــوان  وتضفــي 
والتصاميــم الزجاجّيــة والفوالذيــة والرخاميــة 
مــن  جــّوا  المدروســة،  الذهبيــة  واللمســات 
التصاميــم  أّمــا  الرفيــع.  والــذوق  الرقــّي 
ــم  ــن التصامي ــج م ــي مزي ــة فه ــة الراقي الداخلي
الطابــع  ذات  العصرّيــة  والتصاميــم  التراثّيــة 

الُعمانــي. 

ويعلــو المبنــى ســقف ناتــئ يرتكــز علــى 
قاعــدة صلبــة مــن األحجــار الُعمانّيــة المحلّيــة، 
يتمــّوج بشــكل انســيابي بيــن أجنحــة المطــار 
الثالثــة. وهــو مصنــوع مــن هيــاكل فوالذّيــة 
ــة  بانحنــاءات ظاهــرة تكســوها الجــدران الزجاجّي
المســاحة  ضخامــة  لتعكــس  الشــّفافة، 
المســقوفة وتبــث مشــاعر الحمــاس والرهبــة 

التــي تختلــج المســافر عنــد تحليــق الطائــرة. 
يربط مفهوم تصميم السقف بين الخارج والداخل.
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تتميز انحناءات المبنى الفوالذي لممر السيارات بسقف أنيق وخفيف الوزن مصنوع من هيكل فوالذي مكشوف بتصميم متناسق يعكس مفاهيم االنفتاح 
والشفافية، وأبعاد تم قياسها بدقة لتحمل الوزن.
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مقاعد المورينا مستوحاة من المناظر الطبيعية المحلية للجبال والكثبان الرملية. 
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تم تصميم منطقة السوق الحرة لتبعث اإلحساس باالنشراح وإلتاحة عرض المنتجات بوضوح. 
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إطاللة كاملة على منطقة السوق الحرة من الصاالت وفندق المطار
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االســتمتاع  للمســافرين  ويمكــن  هــذا 
فــي  النســيجية  التصاميــم  وأروع  بأضخــم 
تصنيــع  تــّم  حيــث  الثالثــة،  المطــار  أجنحــة 
مــن  مكّعبــًا  متــرًا   3210 مــن  أكثــر  وتصميــم 
خّصيصــًا  تصميمــه  تــم  الــذي  القمــاش 
الدولــي.  مســقط  مطــار  فــي  الســتخدامه 
ممّيــزًا  طابعــًا  التصاميــم  هــذه  وتضفــي 
وخاّصــًا علــى مبنــى المطــار وهــي تمتــد فــوق 
الممــّرات المتحّركــة المحاطــة بأشــجار النخيــل 
210 عنصــر نســيجي  بحوالــي  الكبيــرة، وتتزيــن 
متأللــئ بألــوان وُنُســق ذهبيــة ناعمــة. وتتصــل 
التكوينيــة  الفوالذيــة  بالبنيــة  العناصــر  هــذه 
علــى  والمصممــة  ســفلية  بأضــواء  المــزودة 
شــكل انحنــاءات وتقوســات ناتئــة علــى امتــداد 
ــيرهم  ــاء س ــافرين أثن ــي المس ــقف لتحم الس
البيئيــة  التأثيــرات  مــن  المطــار  أجنحــة  عبــر 

الخارجيــة.

والتنفيــذ  التخطيــط  مــن  ســنوات  بعــد 
المســافرين  مبنــى  تشــغيل  تــم  المتواصــل 
الــذي  الدولــي  مســقط  مطــار  فــي  الجديــد 
يجســد نموذجــًا منفــردًا مــن حيــث التصميــم 
ــة  ــات المناول ــي عملّي ــاءة ف ــل، والكف المتكام
ــًا  ــرة ومعلم ــح مفخ ــافرين، ليصب ــة المس وتجرب
بــارزًا فــي النمــاذج المعماريــة الرائــدة للمطــارات 
ومصــدر إلهــام غيــر محــدود مــن حيــث المرونــة 

الوظائــف. وتنــوع 

منطقة استالم األمتعة

قاعة انتظار الدرجة األولى ودرجة رجال األعمال
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 تطّور الهيكل
 البنيوي

والمرافــق  الجديــد  المســافرين  مبنــى  ُأعتبــر 
الدولــّي  مســقط  مطــار  فــي  بــه  المرتبطــة 
ــر المشــاريع العمرانيــة التــي تــّم تنفيذهــا  أكب
فــي تاريــخ ســلطنة عمــان، وقــد تــم تكليــف 
إلــى  والتشــييد  النهائــي  التصميــم  أعمــال 
مجموعــة مــن الشــركات تحــت إشــراف شــركة 
ــاء وهندســة فــي  ــر شــركة بن بكتــل، وهــي أكب
الواليــات المتحــدة. يمتــّد المبنــى علــى قاعــدة 
مــا  أي  مربًعــا،  متــًرا   418202 بمســاحة  أرضّيــة 
ــا  ــا لكــرة القــدم - مّم يعــادل مســاحة 80 ملعًب
الســلطنة.  فــي  مبنــى  وأكبــر  أضخــم  يجعلــه 
31100 طــن مــن  أكثــر مــن  المبنــى  بنــاء  تطّلــب 
الهيــاكل الفوالذّيــة – أي مــا ُيعــادل ســبعة 
بنــاء  فــي  المســتخدمة  الهيــاكل  أضعــاف 
بــرج إيفــل - وحوالــي 520000 متــر مكعــب مــن 
المســتخدمة  الكمّيــة  ضعــف  أي  االســمنت 
ــرج خليفــة. أّمــا مجمــوع ســاعات العمــل  فــي ب
ــون  ــن 240 ملي ــر م ــت أكث ــازه فتخّط ــة إلنج الالزم
ســاعة، كمــا بلــغ عــدد القــوى العاملــة 22000 يــد 

عاملــة مــن 41 جنســية مختلفــة. 
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يســتوفي  بشــكل  المطــار  تصميــم  تــّم 
للمطــارات  والخدمــة  الجــودة  معاييــر  أعلــى 
االتحــاد  قبــل  مــن  والُمعتمــدة  المثالّيــة 
الدولــي للنقــل الجــوي، حيــث تبلــغ مســاحته 
مــع  مربــع،  متــر   580000 حوالــي  اإلجماليــة 
مليــون   20 إلــى  تصــل  اســتيعاب  إمكانيــة 
مســافر ســنوًيا، علــى أن يرتفــع العــدد إلــى 56 

المراحــل.  كاّفــة  اســتكمال  بعــد  مليــون 

المســافرين  مبنــى  مــن  المطــار  ويتأّلــف 
أجنحــة  وثالثــة  مربًعــا(  متــًرا   247633(
ــًرا  )الشــمالي والجنوبــي والغربــي( )111633 مت
متــًرا   71094( الوســطى  والمنطقــة  مربًعــا(، 
مربًعــا( التــي تربــط األجنحــة الثالثــة، ومبنــى 
موقــف الســيارات الشــمالي ومبنــى موقــف 
متعــددة  بمســتويات  الجنوبــي  الســيارات 
الشــمالي  والمبنــى  مربًعــا(،  متــًرا   116318(
والمبنــى الجنوبــي ومبنــى المصاعــد )35615 
األماميــة  العامــة  والســاحة  مكعــب(،  متــر 
للمطــار. كمــا تغطــي المبانــي األخــرى التابعــة 
للمطــار مســاحة إجماليــة تزيــد علــى 30 ألــف 

متــر مربــع. صالة المغادرين بمطار مسقط الدولي. الجماليات مستوحاة من أشجار النخيل في عمان. 
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مبنى المسافرين
 تــم تصميــم مبنــى المســافرين وفًقــا ألحــدث 
ــتوى  ــة مس ــر الخدم ــب معايي ــات وبحس التقني
)أ( المعتمــدة مــن قبــل االتحــاد الدولــي للنقــل 
وتتــوّزع   )IATA Service Level A( الجــوي 
مرافــق مبنــى المســافرين فــي مطار مســقط 
الدولــي علــى خمســة طوابــق. يتكــّون الطابــق 
الطابــق  ويضــّم  القادميــن،  صالــة  مــن  األول 
فيمــا  التابعــة،  والمرافــق  الخدمــات  الثانــي 
صــاالت  والرابــع  الثالــث  الطابقــان  يشــمل 
الخامــس فيتضّمــن  الطابــق  أّمــا  المغادريــن، 

فنــدق ايروتيــل للترانزيــت. 

مســافة  علــى  الســيارات  مواقــف  تقــع 
قصيــرة مــن المبنــى الرئيســّي، وهــي تتّســع لـ 
8000 ســيارة، وتتيــح للمســافرين وأفــراد العائلــة 
قصيــرة  لفتــرات  الســيارات  ركــن  واألصدقــاء 

وطويلــة علــى حــّد ســواء.

منضــدة   96 المغادريــن  صالــة  تتضّمــن 
لتخليــص إجــراءات الســفر و20 منفــذة للخدمــة 
الذاتيــة باإلضافــة إلــى 45 بوابــة صعــود. كمــا 
لتســجيل  مناضــد  العمانــي  الطيــران  يملــك 
إجــراءات الســفر فــي المنطقــة »A1« الخاصــة 
رجــال  ودرجــة  األولــى  الدرجــة  بمســافري 
المســافرين  معاملــة  تتــم  حيــث  األعمــال، 

األولويــة. أســاس  علــى 

مناضد إنهاء إجراءات السفر 

موقف سيارات من 3 طوابق
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كمــا يوجــد 31 مكتًبــا للهجــرة فــي صالــة 
المغادريــن و56 مكتًبــا فــي صالــة القادميــن.  
وتتضّمــن صالــة القادميــن فــي مطــار مســقط 
الســتالم  أحزمــة  عــدة  مــن  أيضــًا  الدولــي 
 )2( و  الدوليــة  للرحــالت   )8( منهــا  األمتعــة 
ــا  ــتيعابية وقدره ــة اس ــة بطاق ــالت الداخلي للرح
ــى  ــر بالمبن ــاعة. ويتوف ــي الس ــة( ف )5520 حقيب
منطقــة  فــي  الرحــالت  لتحويــل  مكتبــًا   12
أســرع  مناولــة  لضمــان  وذلــك  القادميــن 
مــن  والحــّد  العابريــن  للمســافرين  وسلســة 

انتظارهــم. وقــت 

الجانب الجوي
 تــم تصميــم المطــار الجديــد ليكــون مطــارًا 
ــران  ــة الطي ــر منظم ــًا لمعايي ــة F 4، وفق ــن فئ م
المدنــي الدولــي، حيــث يمكــن للمــدرج الــذي 
والــذي  متــرًا،   60  * متــر   4000 مســاحته  تبلــغ 
اســتيعاب   ،08L-26R اســم  عليــه  يطلــق 
أضخــم الطائــرات فــي العالــم مثــل اإليربــاص 
ــوط  ــام الهب ــدّرج ونظ ــواء الم ــدرج أض 380. وتن

.CAT I/II  ضمــن الفئــة )ILS( اآللــي

الجويــة  الحركــة  مراقبــة  بــرج  ارتفــاع  يبلــغ 
متــًرا.  97 المطــار  فــي 

 40 المطــار  يضــم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
وإلــى  مــن  المســافرين  لنقــل  جويــًا   جســرًا 
ــل  ــار لنق ــة انتظ ــى 16 صال ــة إل ــرات باإلضاف الطائ
المســافرين مــن وإلــى الطائــرات عــن طريــق 
ــة  ــع منطق ــا تتّس ــرورة. كم ــد الض ــالت عن ساحة وقوف الطائرات في مطار مسقط الدولي الحاف

واجهة مبنى مطار مسقط الدولي
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عريــض  بهيــكل  لطائرَتيــن  الطائــرات  وقــوف 
صغيــر بهيــكل  طائــرات  أربــع  إلــى  باإلضافــة 

 )MARS( يســمح نظــام الممــرات المنحــدرة
بمــرور عــدة طائــرات لتســهيل عمليــة الوصــول 
إلــى البوابــات بطريقــة فعالــة ومرنــة. وفيمــا 
مطــار  فــي  يوجــد  التوصيــل،  بجســور  يتعلــق 
 MARS ــرور ــام م ــي 26 + 2 نظ ــقط الدول مس
)الرمــز F( أي 28 جســر توصيــل أو 26 + 4 نظــام 
جســرًا.   30 مجموعــه  مــا  أي   )C )الرمــز  مــرور 
بعــد،  عــن  التوصيــل  بجســور  يتعلــق  وفيمــا 
 MARS مــرور  نظــام   6  +  18 بالمطــار  يوجــد 
)الرمــز F( أي 24 جســرًا أو 18 + 12 نظــام مــرور 
ــرًا. ــه 30 جس ــا مجموع ــز C( أي م MARS )الرم

مبنى الشحن في مطار 
مسقط الدولي

بــدأت العمليــات فــي محطــة الشــحن الجديــدة 
فــي مطــار مســقط الدولــي فــي مــارس 2018. 
وتبلــغ الطاقــة التشــغيلية الســنوية للمبنــى 
هــذه  تتميــز  بالســنة.  طــن  ألــف   350 الجديــد 
المنشــأة بحداثتهــا وهــي مجهــزة بنظــام آلي 
لمناولــة البضائــع الــذي يتيــح التعامــل الســلس 
مــع حاويــات البضائــع والمنصــات بهــدف تقديم 
للبضائــع،  أســرع  وتســليم  فعالــة  خدمــات 

ــة. ــاءة واإلنتاجي ــع الكف ــي رف وبالتال

المبنى الخارجي لمطار مسقط الدولي 
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إعــادة  فــي  الدولــي  مســقط  مطــار  نجــح 
تصميــم تجربــة المســافرين مــن خــالل المرافق 
احتياجــات  مختلــف  تلبــي  التــي  الحديثــة 
ــاّلت  ــر ومح ــن المتاج ــوع بي ــي تتن ــالء والت العم
مســاحة  علــى  الممتــدة  بالتجزئــة  البيــع 
تبلــغ 56000 متــر مرّبــع. ويضــم المطــار صــاالت 
مرموقــة توّفــر درجــة عاليــة مــن االســترخاء 
والراحــة للمســافرين، باإلضافــة إلــى خدمــات 
عاليــة  خدمــات  يقــّدم  وفنــدق  فاخــرة،  ســبا 

المســافرين. راحــة  لضمــان  الجــودة 

مطــار  فــي  المســافرين  مبنــى  يلتــزم 
مــن  الحــد  بسياســة  الدولــي  مســقط 
االتجاهــات  مــع  يتماشــى  بمــا  الضوضــاء 
العالميــة لتوفيــر أجــواء هادئــة فــي المطــار 
وبإمــكان  للعمــالء.  مريحــة  ســفر  وتجربــة 
معلومــات  علــى  االطــالع  المســافرين 
العــرض  شاشــات  خــالل  مــن  الرحــالت 
المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء المطــار، وتقتصــر 
اإلعالنــات الصوتّيــة علــى بعــض النــداءات التــي 
يتــم إصدارهــا بيــن الحيــن واآلخــر فــي صالــة 

المغــادرة. بوابــات  وعنــد  المغادريــن 

ويبــذل موظفــو مطــار مســقط الدولــي 
جهــودًا حثيثــة مــن خلــف الكواليــس لتوفيــر 

التطور التجاري
تجربــة ســفر سلســلة ومريحــة للمســافرين، 
مــع االلتــزام بتحقيــق معاييــر قياســّية جديدة 

ــران. ــاع الطي ــي قط ــة ف ــات الضياف لخدم

السوق الحرة
مطــار  فــي  الحــرة  الســوق  منطقــة  تقــدم 
متمّيــزة  تســوق  تجربــة  الدولــي  مســقط 
الســـــــوق علــى  للمســــــــافرين، وتمتــــــــــّد 
متجــًرا   17 وتضــم  مربــع  متــر   5600 مســاحة 
واحــًدا  ومتجــًرا  المغادريــن  منطقــة  فــي 
المطــار،  فــي  القادميــن  منطقــة  فــي 
واســعة  مجموعــة  المتاجــر  هــذه  وتعــرض 
فــي  بمــا  العالمّيــة  التجاريــة  المــاركات  مــن 
العنايــة  ومســتحضرات  العطــورات،  ذلــك 
ــزة  ــل، واألجه ــتحضرات التجمي ــرة، ومس بالبش
اإللكترونّيــة والتكنولــــــــوجّية، والحلـــــــــويات 

وغيرهــا.

ويعيــش المســافر فــي منطقــة التســّوق 
وســط  ممتعــة  تســّوق  تجربــة  الجديــدة 
ــل  ــرة مث ــاركات الفاخ ــن الم ــة م ــة رائع مجموع
»فيرساتشــي« و«جورجيــو أرمانــي« و«جــو 
كــورس«  و«مايــكل  و«كيهلــز«  مالــون« 
و«هوجــو بــوس« و«بــورش ديزايــن« وغيرهــا. 
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ــار  ــي مط ــرة ف ــوق الح ــي الس ــًا ف ــد أيض ويوج
وهــو  »أمــواج«  متجــر  الدولــي  مســقط 
متجــر عطــور عمانــي شــهير، باإلضافــة إلــى 
متاجــر أخــرى للعطــور الجديــدة ومســتحضرات 
ميــر«،  ال  دو  »كريــم  مثــل  التجميــل 
و«بينيفيــت«، و«روخــا«، و«البريــري«. كمــا تــّم 
ــة التســوق مــن خــالل عــرض ســلع  ــز تجرب تعزي
بأســاليب وأشــكال تغليــف مبتكــرة وجاذبــة، 
أنــواع  مختلــف  تصنيــع  شــركات  قبــل  مــن 

نســتله. كشــركة  الحلويــات 

البــرزة: وهــي عبــارة عــن قســم خــاص ضمــن 
المنطقــة الحــّرة فــي مطــار مســقط الدولــي، 
ومنتجــات  تذكاريــة  هدايــا  فيهــا  ُتعــرض 
حصريــة يصنعهــا حرّفيــون عّمانّيــون وشــركات 
محلّيــة صغيــرة ومتوســطة الحجــم. يســتطيع 
العمانيــة  الشــوكوالتة  شــراء  المســافرون 
ومنتجــات  العمانيــة  والحلــوى  والتمــر 
مصنوعــة مــن الجلــد والنســيج باإلضافــة إلــى 
ــا والمباخــر  البخــور الُعمانــي المشــهور عالمًي
انتبــاه  البــرزة  منطقــة  وتســتقطب  وغيرهــا. 
المســافرين بشــكل كبيــر كمــا توّفــر فرصــة 
للترويــج للمنتجــات الُعمانيــة وتحفيــز الصناعات 

العمانيــة. الحرفيــة 

خدمــة  الحــّرة  الســوق  فــي  تتوّفــر  كمــا 
الطلــب المســبق المعروفــة بـ »انقر واســتلم« 
تشــهد  والتــي  واســتلم«،  و»تســّوق 
اقبــااًل متزايــًدا مــن قبــل العمــالء. فهــي 
ــاء  تســمح للمســافرين بشــراء الســلع أثن
وتســّلمها  المغادريــن  بمنطقــة  متاجر السوق الحرة في مطار مسقط الدوليمرورهــم 
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القادميــن،  منطقــة  مــن  عودتهــم  عنــد 
والعكــس.

غاليري أرجان:
 Argan Gold & Argan متجــر  يقــدم 
المجوهــرات  لعشــاق   Exclusive Gold
الجــودة  عاليــة  المجوهــرات  مــن  مجموعــة 
المصنوعــة مــن الذهــب والمــاس بتصاميــم 

العالــم. أنحــاء  جميــع  مــن  رائعــة 
دار الحرفية:

الشــركات  مــن  وهــي  الحرفيــة،  دار  تقــّدم 
الحجــم،  والمتوســطة  الصغيــرة  العمانيــة 
مجموعــة واســعة مــن اكسســوارات الموضــة 
التــي تعكــس التــراث العمانــي. ويتوفــر فــي 
المتجــر أيًضــا اللبــان العمانــي المشــهور عالمًيــا، 
والمباخــر، وشــموع اللبــان، والمنتجــات الفضّيــة، 

والهدايــا. والمنســوجات،  والجلدّيــة 

دبليو اتش سميث: 
نوعــه  مــن  فريــد  مفهــوم  عــن  عبــارة  هــو 
ولــه   ، المطــارات  فــي  التجزئــة  تجــارة  فــي 
المطــار.  فــي  مواقــع  خمســة  فــي  متاجــر 
ــن  ــة م ــات متنوع ــر منتج ــذه المتاج ــدم ه وتق
البقالــة والكتــب والمجــالت والحلويــات والتبــغ 

التذكاريــة. والهدايــا 

سوق عمان: 
ــية،  ــرة الرئيس ــوق الح ــة الس ــي منطق ــع ف يق
المحليــة  التذكاريــة  الهدايــا  لديــه  وتتوفــر 

العمانيــة. والتحــف 

منطقة التراث العماني

الهدايا التذكارية والمنتجات الحصرية من إنتاج حرفيين عمانيين محليين 
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المأكوالت والمشروبات
االســتمتاع  والــزوار  للمســافرين  يمكــن 
أي  لــدى  خفيفــة  وجبــة  أو  طعــام  بوجبــة 
مــن المطاعــم والمقاهــي المتوفــرة فــي 
القادميــن والمغادريــن. وتشــمل  منطقتــي 
فاخــرة  مطاعــم  ثالثــة  المطاعــم  خيــارات 
    ١٤ و  الســريعة  للوجبــات  سالســل  وثــالث 
الوجبــات  سالســل  ذلــك  فــي  بمــا  مقهــى 
ــي  ــدز، وكنتاك ــة ماكدونال ــريعة األمريكي الس
)كــي أف ســي(، ومطعــم تيكرديــز، ومقهى 
أوروبــي،  ومقهــى  نيــرو،  وكافيــه  كاريبــو، 
وتيــم هورتــون، ومقهــى سلســلة كنــدي، 
أشــهى  يقــّدم  الــذي  قهوجــي  ومقهــى 
الســلطنة.  فــي  المفضلــة  المشــروبات 
ــات  ــطنبول خلط ــلملك اس ــى س ــّدم مقه ويق
غنّيــة مــن القهــوة الغنيــة، ومجموعــة مــن 
ــلطات،  ــز، والس ــد بايك ــز آن ــن كاك ــوزات م المخب
مــن  مجموعــة  عــن  فضــاًل  والسندويشــات، 
أنــواع القهــوة المتخّصصــة والمخبــوزات التــي 
يمكــن شــراؤها مــن مطاعــم عالمّيــة مثــل 
ترافلــرز كلــوب، وسيســايد كلــوب، حيــث يمكــن 
لألطفــال اللعــب بينمــا يتمتــع أفــراد العائلــة 
اآلخريــن بقســط مــن الراحــة واالســترخاء أثنــاء 
تنــاول وجبــة خفيفــة. ويقــدم مطعــم بالنتــي 
طعاًمــا صحًيــا وطازًجــا، باإلضافــة إلــى مطعــم 
لونــا المتخّصــص بالطعــام الالتينــي ومطعــم 
ومطعــم  اللبنانــي،  الطعــام  لعّشــاق  نــور 
مــدار  علــى  أيضــًا  يتوّفــر  كيتشــن.  ســبايس 
الســاعة ثــالث عربــات طعــام تقــّدم خيــارات 

والراقيــة. الطازجــة  المأكــوالت  مــن 

أحد المطاعم الفاخرة في منطقة المغادرين
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بي ريالكس
هنــاك فرعــان لمنتجــع بــي ريالكــس الصّحــي، 

فــي  والثانــي   A المدخــل  قــرب  أحدهــا 

التوقــف  للمســافر  ويمكــن  الحــّرة.  الســوق 

لالســتمتاع  الســفر  أثنــاء  منهمــا  أي  عنــد 

ــن  ــة م ــة متنوع ــترخاء، ومجموع ــة لالس بفرص

كجلســات  الصحيــة،  والعالجــات  الخدمــات 

بالعطــور،  والعــالج  )المســاج(،  التدليــك 

الســاعة.   مــدار  علــى  باألظافــر  والعنايــة 

ــه  ــّي لضيوف ــس الصح ــي ريالك ــادي ب ــح ن ويتي

ــة  ــن الراح ــات م ــى درج ــتمتاع بأعل ــة االس فرص
رحلتهــم.  موعــد  انتظــار  أثنــاء  والرفاهيــة 

الصيدلّية
إحــدى  وهــي  مســقط  صيدلّيــة  تملــك 
الصيدليــات المعروفــة فــي ســلطنة عمــان، 
الدولــي،  مســقط  مطــار  فــي  لهــا  فرعيــن 
يقعــان عنــد الناحيــة الجوّيــة واألرضّيــة فــي 
مجموعــة  توّفــر  وهــي  المغادريــن.  صالــة 
الطبّيــة  والمــواّد  األدويــة  مــن  واســعة 
تلبــي  التــي  االســتهالكية  والمنتجــات 

المطــار. رواد  كاّفــة  احتياجــات 

صيدلية

منتجع بي ريالكس
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البنوك وأجهزة الصراف اآللي 
وأجهزة اإليداع النقدي

يوّفــر مطــار مســقط الدولــي ) ١١ ( جهــاز صّراف 
آلــي وجهــاَزي إيــداع نقــدي إليــداع وســحب 
األمــوال بعمــالت مختلفــة للمســافرين عنــد 
الحاجــة. تمتلــك البنــوك الرائــدة مثــل بنــك ظفــار 
وبنــك مســقط وإتــش إس بــي ســي وبنــك 
وصحــار  العمانــي  الوطنــي  والبنــك  بيــروت 
الدولــي أجهــزة صــراف آلــي فــي جميــع أنحــاء 

ــار. ــى المط مبن
باإلضافــة إلــى أجهــزة الصــراف اآللــي، 
ــًا  ــي أيض ــقط الدول ــار مس ــي مط ــد ف يوج
المصرفيــة  الخدمــات  يقّدمــان  بنــكان 
لألفــراد ومســتخدمي المطــار. يقــّدم بنــك 
ــة  ــات المالي ــد المؤّسس ــاره أح ــار باعتب ظف
خــالل  مــن  عمــان،  ســلطنة  فــي  الرائــدة 
القادميــن فــي مطــار  فرعــه فــي صالــة 
مســقط الدولــي )المســتوى األرضــي(، 
مجموعــة كبيــرة مــن المنتجــات والخدمــات 
الخدمــات  ذلــك  فــي  بمــا  المصرفيــة، 
المصرفّيــة لألفــراد والشــركات، المصّممــة 
المتنّوعــة،  العمــالء  احتياجــات  لتلبيــة 
»الريــادة«  خدمــات  إلــى  باإلضافـــــــــــــة 
المصرفّيــة المخّصصــة للنخبــة مــن الزبائــن 

األولوّيــة. ذوي  المتمّيزيــن 
ــي  ــي الُعمان ــك الوطن ــرع للبن ــد ف ــا يوج كم
المســتوى  فــي  الحافــالت  محّطــة  فــي 
لتقديــم  بالكامــل  مجّهــز  وهــو  األرضــي، 
مجموعــة مختــارة مــن الخدمــات المصرفيــة 

. ئــه لعمال

صرف العمالت
خدمــات  للصرافــة  الدوليــة  الشــركة  تقــدم 
أجنبّيــة  عملــة   55 مــن  أكثــر  فــي  الصيرفــة 
المتواجديــن فــي صالــة  مــن خــالل فرعيهــا 
القادميــن وفــرع ثالــث متواجــد فــي الســوق 
الحــّرة الرئيســّية فــي صالــة المغادريــن. وتملك 
الشــركة ترتيبــات تجاريــة مــع عــدد مــن البنــوك 
والنيبــال،  وبنغالديــش،  الباكســتان،  فــي 
ومصــر،  وأندونيســيا،  والفلبيــن،  وســريالنكا، 

والهنــد.

وشــركاه  ترافيليكــس  شــركة  تقــدم 
بأعمــال  ومتخّصصــة  رائــدة  شــركة  وهــي 
خدمــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  الصيرفــة، 
األمــوال  وتحويــل  األجنبيــة  العمــالت  صــرف 

فــي  الموجــودة  مكاتبهــا  عبــر  للمســافرين 
ــراءات  ــجيل إج ــة تس ــن - منطق ــة المغادري صال
مكاتــب  بعــد   - المغادريــن  وصالــة  الســفر، 
المغادريــن-  وصالــة  والتأشــيرات،  الهجــرة 
 - القادميــن  وصالــة   ،)A( البوابــة  باّتجــاه 

والترحيــب. االســتقبال  منطقــة 

عمانتل
مميــزة  باقــات  عمانتــل  شــركة  توفــر 
احتياجــات  لتلبيــة  االتصــاالت  عــروض  مــن 
المســافرين والمقيميــن. كمــا توفــر شــركة 
تغطيــة  شــبكة  أوســع  ُعمانتــل  االتصــاالت 
فــي الســلطنة، وتقــدم العديــد مــن باقــات 
ــة  ــية المصّمم ــت التنافس ــات واالنترن المكالم

الســلطنة. لــزوار  خصيًصــا 
أجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداع النقدي
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 أوريدو

فــي  االتصــاالت  شــركات  إحــدى  هــي 
الســلطنة، والتــي توفــر للمســافرين إمكانيــة 
جانــب  إلــى  جديــدة،   SIM بطاقــة  شــراء 
مجموعــة كاملــة مــن المنتجــات والخدمــات 
ذات القيمــة المضافــة والعــروض الترويجيــة 

. ســمية لمو ا و

مركز مبيعات وخدمات رّنة موبايل
رّنــة موبايــل مجموعــة  تتوّفــر فــي منضــدة 
واســعة مــن باقــات االنترنــت والمكالمــات لــكّل 

ــزّوار. ــن وال ــن المواطني م

مكتب المعلومات السياحية
فــي  الســياحية  المعلومــات  مكتــب  يقــع 
ــن  ــث يمك ــن حيـــــــ ــة القادميـــــــــ ــة منطق رده
علــى  والحصــول  االستفســار  للمســافرين 
معلومــات الســفر فــي جميــع األوقــات. كمــا 
يمكنهــم الحصــول علــى منشــورات ســياحّية 
مــن  للعديــد  وخرائــط  وكتيبــات  مجانيــة 
المعالــم الســياحية المميــزة فــي الســلطنة.

مناضد تذاكر الطيران
يوجــد فــي مطــار مســقط الدولــي العديــد 
ــة  ــّدم مجموع ــي تق ــفر الت ــركات الس ــن ش م
األساســية  الســفر  خدمــات  مــن  واســعة 
والســّياح.  األعمــال  رجــال  مــن  للمســافرين 

وتضــّم هــذه الخدمــات شــراء التذاكــر وتقديم 

باقــات الســفر وصــواًل إلــى التخطيــط لإلقامــة 

فــي ُعمــان. أمــا عــن وكاالت الســفر فــي مطار 

مســقط الدولــي فهــم ســفير للســفريات، 

مجــان للســفريات، مــزون للســفريات، الوكالــة 

العمانيــة المّتحــدة، مدينــة الســفر، وطيــران 

الســالم.

المواصالت
موقــع  فــي  الدولــي  مســقط  مطــار  يقــع 

ــوس  ــلطان قاب ــق الس ــى طري ــتراتيجي عل إس

والســيب  مســقط  مدينتــي  بيــن  الرئيســي 

شــبكة  عبــر  البــالد  أنحــاء  بكاّفــة  ويرتبــط 

الطــرق. مــن  واســعة 

سيارات األجرة
تتوفــر خدمــة ســيارات األجــرة التــي تديرهــا 

مطــار  مــن  عمــان  مطــارات  مباشــر  بشــكل 

مســقط الدولــي إلى جميــع الوجهــات، وذلك 

األجــرة  لســيارات  المخّصصــة  المنطقــة  فــي 

التــي تقــع مباشــرًة خــارج مبنــى المطــار. كمــا 

يمكــن العثــور علــى ســيارات األجــرة مــن خــالل 

خدمــات »مرحبــا« أو »مواصــالت« المتوفــرة 

مراكــز  أمــام  مــن  أو  الفنــادق،  جميــع  عبــر 

التســوق، أو علــى الطريــق حيــث توجــد الفتــات 

لســيارات األجــرة. إن جميــع ســائقي ســيارات 

األجــرة فــي المدينــة يعرفــون الطــرق المؤديــة 

خدمات صرف العمالت األجنبية

مناضد شركات االتصاالت
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تأجير السيارات 

إلــى  الوصــول  الســيارات عنــد  يعــّد اســتئجار 

للمســافرين  ســهاًل  خيــاًرا  عمــان  ســلطنة 

حيــث تتوفــر شــركات موثوقــة لتأجيــر ســيارات 

فــي مطــار مســقط الدولــي. وتشــمل هــذه 

الشــركات »يوروبكار«، و»هيرتــز«، و»ثرفتي«، 

ــو  ــز«، و»آي ت ــس«، و»إنتربراي ــت«، و»أفي و»بدج

زي«، و»دوالر«، و »بهــوان لخدمــات الســياحة 

وتأجيــر الســيارات«.  وتفتــح هــذه المكاتــب 

فــي  تتواجــد  وهــي  اليــوم  طــوال  أبوابهــا 

قاعــة القادميــن.

يمكــن للمســافرين اســتالم الســيارات مــن 

المطــار وإعادتهــا إلــى الشــركة عبــر مواقــف 

الســيارات P2 فــي المســتوى األرضــي.

خدمة الحافالت

توّفــر  المجانيــة:  الفندقيــة  الحافــالت 

العديــد مــن الفنــادق والشــركات الســياحية 

حافــالت خاصــة لنقــل ضيوفهــم مــن مطــار 

فنادقهــم  إلــى  مباشــرًة  الدولــي  مســقط 

الفنــادق  ممثلــو  ويتواجــد  منتجعاتهــم.  أو 

ــن،  ــة القادمي ــي صال ــياحية ف ــركات الس والش

وتخليــص  األمتعــة  اســتالم  منطقــة  بعــد 

مــن  العديــد  تملــك  كمــا  الجمــارك.  إجــراءات 

مكاتــب  الســياحية  والشــركات  الفنــادق 

صالــة  فــي  تجّمــع  ونقــاط  اســتعالمات 

القادميــن لتقديــم المســاعدة للمســافرين.

أن  وينبغــي  الدولــي  مســقط  مطــار  إلــى 
يقومــوا بتشــغيل العــداد لتحديــد التعرفــة. 

مكاتب حجز تذاكر السفر مكتب معلومات سياحية متوفر على مدار الساعة
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النقــل العــام: تتوّفــر الحافــالت العامــة التــي 
محطــة  فــي  مواصــالت،  شــركة  تديرهــا 
الحافــالت الواقعــة فــي الطابــق األرضــي خــارج 
مبنــى المطــار. تــم تصميــم هــذه الحافــالت 
بأماكــن  وتزويدهــا  للمســافرين  خصيًصــا 
مخصصــة لوضــع األمتعــة كمــا يوجــد فيهــا 

الخاصــة. االحتياجــات  لــذوي  تســهيالت 

الخدمات األخرى
تتوفــر  األمتعــة:  حمــل  وخدمــات  العربــات 

ــا فــي مواقــع عــّدة فــي جميــع  العربــات مجاًن

ــن  ــك، يمك ــي. كذل ــقط الدول ــار مس ــاء مط أرج

االســتعانة بخدمــة الحّماليــن فــي كاّفــة أرجــاء 

المطــار. وتهــدف هــذه الخدمــة إلــى تســهيل 

تجربــة الســفر إلــى أقصــى حــٍد ممكــن مــن 

الصلــة  ذات  االحتياجــات  كاّفــة  تأميــن  خــالل 

بأمتعــة المســافرين داخــل المطــار.

األمتعــة،  حمايــة  لضمــان  األمتعــة:  تغليــف 

ــد  ــيل أن ــن »س ــة م ــف األمتع ــة تغلي ــد خدم تع

يحمــي  إذ  األمثــل.  الحــل   Seal & Go جــو« 

تغليــف األمتعــة مــن الســرقة والتلــف وســوء 

  Seal & Go األحــوال الجويــة. تتواجــد أكشــاك

 B فــي ثالثــة مواقــع: أحدهــا عنــد المدخــل

 .C واثنــان عنــد المدخــل

متاحــة  الجولــف  عربــات  الجولــف:  عربــات 

لنقــل كبــار الســن أو الــركاب الذيــن يحتاجــون 

إلــى المســاعدة فــي الوصــول إلــى بوابــات 

المغــادرة.

الشــحن  خدمــة  تتوفــر  الشــحن:  خدمــة 

المغادريــن  صالــة  فــي   Megaton Cargo

بالشــحن. المتعلقــة  الخدمــات  لتوفيــر  مواقف الفترات الطويلة

وسائل النقل العام 
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صالــة الطيــران الُعمانــي لمســافري الدرجــة 
األولــى ودرجــة رجــال األعمــال

توفــر هــذه الصالــة بأناقتهــا وتمّيزهــا الفريــد 
الدرجــة  لمســافري  ُتضاهــى  ال  خدمــات 
متــن  علــى  األعمــال  رجــال  ودرجــة  األولــى 

الُعمانــي. الطيــران  خطــوط 

الرائعــة  الداخليــة  التصاميــم  اســُتلهمت 
الفريــدة  ُعمــان  تضاريــس  مــن  للصالــة 
لتعكــس الجمــال الطبيعــي للصحــراء والبحــر 

الطبيعيــة. الجبــال  ومناظــر 

تبلــغ مســاحة الصالــة المخّصصــة لضيــوف 
بســعة  مرّبعــًا  متــرًا   ٤30 األولــى  الدرجــة 
وتقــدم  شــخص،   ١00 إلــى  تصــل  إجماليــة 
طاهــي  ذلــك  فــي  بمــا  اســتثنائية  خدمــات 
ــافر  ــل المس ــن لنق ــة الليموزي ــخصي وخدم ش
غــرف  عــن  فضــاًل  الطائــرة  إلــى  الصالــة  مــن 
مخّصصــة لالســترخاء. فــي حيــن تبلــغ مســاحة 
رجــال  درجــة  لضيــوف  المخصصــة  الصالــة 
األعمــال 2,300 متــر مربــع بســعة إجماليــة تصل 
إلــى 5١6 شــخًصا، وتتــوّزع علــى مســتويين.

توّفــر الصالــة التــي تمتــّد علــى مســاحة 
مــن  متنّوعــة  مجموعــة  لضيوفهــا  طابقيــن 
فــي  بمــا  والمشــروبات  الطعــام  خدمــات 

الصاالت

ذلــك مرافــق لتنــاول الطعــام والمشــروبات وغــرف 

للتدخيــن،  وغرفــة  للترفيــه،  ومنطقــة  لألمتعــة، 

إلــى  باإلضافــة  للصــالة،  مخّصصــة  أخــرى  وغــرف 

مركــز لرجــال األعمــال وأماكــن ألخــذ قيلولــة فضــاًل 

واالســتجمام. لالســتحمام  مرافــق  عــن 

الدرجــة  مســافري  جميــع  يســتطيع  كمــا 

ــران  ــن الطي ــى مت ــال عل ــال األعم ــة رج ــى ودرج األول

الُعمانــي والقادميــن إلــى مطــار مســقط الدولــّي 

صالة مسافري الدرجة األولى على متن الطيران الُعماني
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وليــة مختلفــة االســتفادة مــن  مــن وجهــات دُّ
خدمــات صالــة القادميــن الممّيــزة والمخّصصة 

ــم. له

صالة مجان
مطــار  فــي  مجــان  صالــة  ســاهمت 
مســقط الدولــي باالرتقــاء بمجــال الضيافــة 
ألســمى  عمــان  ســلطنة  فــي  الجويــة 
المراتــب. هــي صالــة مســتقلة تقــع فــي 
ــًا  ــر عنوان ــار وتعتب ــن المط ــابع م ــق الس الطاب

 ١,078 مســاحتها  تبلــغ  والرقــي.  للضيافــة 
متــرًا مرّبعــًا وتّتســع بــكّل ســهولة لـــحوالي 
تتميــز  الســاعة.  مــدار  علــى  مســافرًا   300
الصالــة بإطاللتهــا االســتثنائية ، وموقعهــا 
االســتمتاع  للضيــوف  يتيــح  الــذي  الفريــد 
مبنــى  علــى  مطّلــة  بانوراميــة  بمناظــر 
المســافرين الحديــث، وبــرج مراقبــة المالحــة 
حركــة  مشــاهدة  يمكنهــم  حيــث  الجويــة 

الطائــرات.

شــكل  مــن  الصالــة  تصميــم  اســتوحي 
فــي  المعروفــة  الصخرّيــة  والجبــال  الوديــان 
ُعمــان. وقــد تــم تجســيد الخطــوط الجغرافيــة 
ــن  ــر م ــي كل عنص ــلطنة ف ــال الس ــدة لجب الفري
عناصــر التصميــم فــي صالــة مجــان بإســتخدام 
والــززرق  األخضــر  اللونيــن  عــن  أمــا  النحــاس، 
والمتواجــدة  المؤكســدة  المعــادن  فهــي 
أدوات  فــي  تظهــر  فهــي  الطبيعــة،  فــي 
وغيرهــا.  والمفروشــات  واألثــاث  المائــدة 

الصالــة  فــي  الموجــودة  النافــورة  وتكمــل 
مفهــوم التصميــم الــذي يــدور حــول الوديــان.

وفــي إطــار وضــع معاييــر قياســّية جديــدة 
للضيافــة فــي مطــار مســقط الدولــي، تــم 
إعــداد قائمــة طعــام وشــراب غنيــة ومتنوعــة، 
عمــان،  مطابــخ  أكبــر  فــي  تحضيرهــا  يتــّم 
وعاليــة  متســقة  خدمــات  تقديــم  بهــدف 
تجربــة  يعيشــون  الضيــوف  وجعــل  الجــودة، 

اســتثنائّية فــي صالــة مجــان.

صالة مجان

109 



صالة برايم كالس مسقط
صالــة  فــي  كالس  برايــم  صالــة  تقــع 
المغادريــن فــي مطــار مســقط الدولــي فــي 
الطابــق الخامــس بعــد نقطــة مراقبــة جــوازات 
الســفر. وقــد اســُتلهم التصميــم الفريــد لهــذه 
الُعمانيــة  المعماريــة  الهندســة  مــن  الصالــة 

المميــزة.  الطبيعيــة  والمناظــر  التقليديــة 
مثاليــة  راحــة  كالس  برايــم  صالــة  توّفــر 
واســترخاء متجــّدد علــى مــدار الســاعة طــوال 
ــة  ــة كاألجنح ــا المتنوع ــبوع بمرافقه ــام األس أي
للعــب،  المخّصصــة  والمســاحات  الخاصــة، 
والســينما، والغــرف الخاّصــة بالعائــالت، وغــرف 
والمرافــق  االجتماعــات،  وقاعــات  الصــالة، 
المخّصصــة لالســتحمام، وغــرف للعــب األطفال، 

وغيرهــا. الصحــي  والنــادي 
ويتوّفــر فــي الصالــة بوفيــه مجاّنــي مفتــوح 
لمأكــوالت  الطازجــة  األطبــاق  أشــهى  مــن 
تقليديــة وعالمّيــة ســاخنة وبــاردة إلــى جانــب 
مجموعــة واســعة مــن المشــروبات فــي جــّو 

مميــز.
مخصّصــة  كالس  برايــم  صالــة  خدمــات 
ودرجــة  األولــى  الدرجــة  لمســافري  وحصرّيــة 
الجويــة  الخطــوط  متــن  علــى  األعمــال  رجــال 
اســتقبال  يمكــن  كمــا  معهــا.  المتعاقــدة 
المســافرين الراغبيــن بدخــول الصالــة لالســترخاء 
علــى  فيهــا،  المتاحــة  بالمزايــا  والتمتــع 

الخاّصــة. نفقتهــم 
تناســب  اســتثنائية  خدمــة  عــن  يبحــث  لمــن 
احتياجاتــه – فــإّن صالــة برايــم كالس فــى مطــار 

مســقط الدولــي هــي الوجهــة المناســبة.
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خدمة االستقبال والترحيب
تجمــع خدمــات االســتقبال والترحيــب والمســار 
ســمات  بيــن  كالس  برايــم  مــن  الســريع 
الضيافــة والمهنيــة علــى حــّد ســواء. فهــي 
الذيــن  للمســافرين  ممّيــزة  خدمــات  تتيــح 
الســفر  تســجيل  إجــراءات  إلتمــام  يســعون 
وســلس،  ســريع  بشــكل  الجــوازات  ومراقبــة 
لألشــخاص  المخّصصــة  الخدمــات  عــن  فضــاًل 
ــال  ــة )كاألطف ــة خاّص ــى رعاي ــون إل ــن يحتاج الذي
ــر  ــت(. وتتوّف ــافري الترانزي ــق، ومس ــدون مراف ب
هــذه الخدمــات للمســافرين عنــد الوصــول أو 

الســواء. حــّد  علــى  المغــادرة 
خدمــة  المغــادرة  عنــد  الخدمــات  تتضمــن 
المســار الســريع المخّصــص لذلــك فــي منطقــة 
مراقبــة الجــوازات، وتوفيــر مســاعد شــخصي 
وحّمــال، وإمكانّيــة الدخــول إلــى صالــة برايــم 
خدمــات  أمــا  الخدمــات.  مــن  وغيرهــا  كالس 
الوصــول فتتضمــن اســتقبال مباشــر للمســافر 
بــاب الطائــرة واصطحابــه بشــكل مباشــر  عنــد 
المســار  وخدمــة  صغيــرة،  عربــة  متــن  علــى 
مراقبــة  منطقــة  فــي  المخّصــص  الســريع 
الجــوازات، وتوفيــر حّمــال شــخصي وغيرهــا مــن 

الخدمــات.

خدمة ركن السيارة
ــى  ــزة إل ــيارات المتمّي ــن الس ــة رك ــدف خدم ته
تســهيل تجربــة ســفر المســافرين عبــر مطــار 
لكاّفــة  متاحــة  وهــي  الدولــي.  مســقط 
ومبنــى  المغادريــن  مبنــى  فــي  المســافرين 
تســليم  للضيــف  يمكــن  حيــث  القادميــن، 
المســافرين  مبنــى  مدخــل  عنــد  ســيارته 
واســتالمها لــدى عودتــه، تــارًكا كل مــا تبقــى 
علــى عاتــق فريــق عمــل خدمــة ركــن الســيارة.

صالة برايم كالس

خدمة اإلستقبال والترحيب
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المســافرين  حاجــات  لتلبيــة  خصّيصــًا  ُصّمــم 
ســفرهم! تجربــة  وتعزيــز 

يقــع فنــدق إيروتيــل مســقط فــي الطابــق 
الخامــس فــي صالــة المغادريــن فــي مطــار 
مســقط الدولــي، وهــو يتأّلــف مــن 90 غرفــة، 
نوعهــا  مــن  وفريــدة  مثاليــة  محطــة  ويعــّد 
إذ يوفــر إقامــة مريحــة والئقــة للمســافرين. 
للمســافرين  إيروتيــل  فنــدق  ُيوفــر  كمــا 
ــاعات  ــن الس ــدود م ــدد مح ــز لع ــة الحج إمكاني
اإلقامــة  كانــت  ســواء  حاجتهــم،  بحســب 
فــي الفنــدق لليلــة كاملــة أو لمجــّرد اســتراحة 
قصيــرة للتغلــب علــى إرهــاق الســفر. لقــد تــم 
تصميــم فنــدق إيروتيــل بشــكل عملــّي لكــّي 
يجعــل اإلقامــة خــالل رحــالت الترانزيــت ممتعــة 
وتوفيــر خيــار للمســافرين للتخفيــف مــن عنــاء 
الســفر واالنتظــار خــالل هــذه الرحــالت. كمــا 
وســائل  بكاّفــة   الفنــدق  غــرف  تجهيــز  تــّم 
لينعــم  قــوّي  ضغــط  ذي  ودش  الراحــة، 
ــة  ــترخاء والراح ــن االس ــط م ــافرون بقس المس

قبــل مواصلــة الرحلــة.

 فندق المطار - إيروتيل 
مسقط

أيضــًا  مســقط  إيروتيــل  فنــدق  ويوّفــر 
للنــزالء،  األخــرى  المرافــق  مــن  مجموعــة 
كالخدمــات الصحيــة، وشــبكة اتصــال ســريعة، 
ســباحة  وحمــام  طيــران،  نــادي  ومطعــم 
مركــز  عــن  فضــاًل  البدنيــة،  اللياقــة  ومركــز 

ــم  ــتكمال أعماله ــي اس ــن ف ــال للراغبي األعم
الســفر. أثنــاء 

الطيــران  نــادي  مطعــم  إن  الطعــام: 
فــي فنــدق إيروتيــل مســقط هــو مفهــوم 
مبتكــر للطعــام المســتوحى مــن األعشــاب 

للمســافرين.  خصيصــًا  والمصّمــم  والبــذور 
ألطبــاق  الحــّي  بالتحضيــر  الطهــاة  يقــوم 
ــات طازجــة، تقــّدم  متنّوعــة باســتخدام مكّون
فــي أطبــاق فاخــرة تســّر أذواق المســافرين 

وتفاجئهــم.
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مركــز اللياقــة البدنيــة: يتمتــع فنــدق 
مــن  لــكل  البدنيــة  اللياقــة  مركــز  إيروتيــل 
البدنيــة  لياقتــه  علــى  الحفــاظ  فــي  يرغــب 
خــالل الســفر. بمجموعــة مــن اآلالت واألوزان 
الكارديــو  بتماريــن  للقيــام  المحمولــة 
الروتينيــة، ويمكــن للمســافر القيــام بتماريــن 
رحلــة  فــي  كان  ســواء  الروتينيــة  الكارديــو 
عمــل أو عطلــة حيــث يفتــح المركــز البوابــة مــن 
الســاعة 7:00 صباحــًا حتــى الســاعة ١١:00 مســاًء..

الترانزيــت  فنــدق  يوفــر  األعمــال:  مركــز 
التــي  لالجتماعــات،  مخّصصــة  قاعــات  أربعــة 
تعــّد مكانــًا مثاليــًا لعقــد االجتماعــات فــي 

المطــار.

ردهة فندق إيروتيل غرفة مطلة على ساحة الطائرات
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جيتكس ُعمان
ــر جيتكــس أول شــركة لخدمــات الطيــران  تعتب
لكبــار الشــخصيات وخدمــات الطائــرات الخاصــة 
وهــي تملــك عمليــات كاملــة لهــا فــي ُعمــان 
مســقط  مطــار  داخــل  مــن  بإدارتهــا  تقــوم 

ــي. الدول

مســقط  مطــار  افتتــح   ،20١9 عــام  فــي 
لكبــار  جيتكــس  صالــة  رســمًيا  الدولــي 
األرضّيــة  المناولــة  وخدمــات  الشــخصيات 
ــزود  ــة م ــر بمثاب ــي تعتب ــة والت ــرات الخاص للطائ
الثابتــة  األعمــال  قاعــدة  تشــغيل  خدمــات 
)FBO( فــي الســلطنة. توفــر الصالــة الجديــدة 
ومرافــق  الراحــة  وســائل  مــن  مجموعــة 
ــة  ــرف لتلبي ــق محت ــى فري ــة إل ــازة باإلضاف ممت

الشــخصيات. كبــار  طيــران  عمــالء  طلبــات 

وشــخصّية  خاّصــة  تجربــة  جيتكــس  توفــر 
لعمالئهــا، وتخصــص لهــم خدمة الكونســيرج 

إجــراءات  إنهــاء  تشــمل  التــي  الشــخصية 
تســجيل الســفر وتســجيل األمتعــة وتخليــص 
ــا  ــوازات، بينم ــرة والج ــارك والهج ــراءات الجم إج
خــاص  ســائق  بواســطة  العمــالء  نقــل  يتــم 
بيــن الطائــرة وصــاالت جيتكــس الممّيــزة حيــث 
بأجــواء  واالســتمتاع  االســترخاء  يمكنهــم 
الرفاهيــة والراحــة مــن دون أي متاعــب، ســواء 
كانــوا مســافرين علــى رحلــة خاصــة أو تجاريــة 

أو محليــة أو ســياحية.

متمّيــزة  خدمــات  جيتكــس  تقــدم  كمــا 
الرحــالت  متــن  علــى  المهميــن  للمســافرين 
التجاريــة الــذي يتشــوقون إلــى عيــش تجربــة 
وتدعــو  الشــخصية.  والرفاهيــة  الراحــة  مــن 
جيتكــس العمــالء إلــى االنضمــام إلــى نــادي 
تشــريف  بطاقــة  علــى  والحصــول  تشــريف 
فخمــة  تجاريــة  عالمــة  مــن  جــزًءا  ليكونــوا 

تســعى إلــى تحويــل تجربــة الســفر التنفيــذي 
والفاخــر واالرتقــاء به إلــى مســتويات متميزة. 
يمكــن للضيــوف االســتمتاع بخدمــات صالــة 
ــي  ــقط الدول ــار مس ــي مط ــة ف ــوان الهادئ لي
معامــالت  إنهــاء  الكونســيرج  يتولــى  بينمــا 

تســجيل الســفر وإنجــاز التصاريــح الالزمــة.

المغادريــن  المســافرين  اســتقبال  يتــم 
فــي صالــة خاصــة عبــر المدخــل الحصــري لكبــار 
الشــخصيات، حيــث يهتــم الكونســيرج بإتمــام 
ممــا  الحقائــب،  وتســجيل  الســفر  إجــراءات 
واالســتمتاع  باالســترخاء  للمســافر  يســمح 
بمجموعــة متنوعــة مــن المرطبــات الخفيفــة 
وعنــد  المغــادرة.  قبــل  المميــزة  والخدمــات 
يتــم  الطائــرة،  إلــى  الصعــود  موعــد  اقتــراب 
نقــل المســافرين إلــى الطائــرة فــي ســيارة 

فاخــرة.

القادميــن  للمســافرين  بالنســبة  أّمــا 
موظــف  فيســتقبلهم  الســلطنة،  إلــى 
إلــى  ويرافقهــم  الطائــرة  درج  عنــد  خــاص 
مــن  نقلهــم  يتــّم  كمــا  الخاصــة  الصالــة 
يرتــاح  حيــن  وفــي  فخمــة.  بســيارة  الطائــرة 
 الضيــوف وينتظــرون أمتعتهــم، يقــوم فريــق

 جيتكــس المحتــرف بتخليــص كافــة إجــراءات 
الوصــول. ويضمــن المســافرون الذيــن يحملــون 
ــريًعا  ــهاًل وس ــًا س ــط، خروج ــة فق ــة يدوي حقيب

مــن المطــار. 

مــن  المكــّون  بفريقهــا  جيتكــس  تفخــر 
دومــًا  تســعى  وهــي  مؤهليــن  خبــراء 
والخدمــات،  الخبــرات  أفضــل  تقديــم   إلــى 
وبالتالــي االرتقــاء بعالــم الســفر التنفيــذي 

والفاخــر إلــى أعلــى المســتويات. 
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التطوير التشغيلي
ــد،  ــي الجدي ــقط الدول ــار مس ــاح مط ــع افتت م
علــى  كبيــرًا  تحــواًل  العمليــات  شــهدت 
المســتوى التكنولوجــي والوظيفــي بشــكل 
عــاّم، حيــث بــدأ تطبيــق أنظمــة جديــدة مــن 
المتوقــع أن تســاهم فــي تعزيــز العمليــات 
كفــاءة  ورفــع  الخدمــات  جــودة  وتحســين 
الموظفيــن، والقــدرة علــى اســتيعاب األعــداد 
المتزايــدة مــن المســافرين، ممــا يــؤدي إلــى 
تشــغيل المطــار بشــكل آمــن وعملــّي وفّعال.

خدمات اإلنقاذ ومكافحة الحرائق على استعداد دائم لالستجابة لجميع حاالت الطوارئ
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المناولة األرضّية
تتولــى مطــارات ُعمــان وســويس بــورت ُعمــان 
ــة فــي  ذ.م.م. تنفيــذ خدمــات المناولــة األرضّي

مطــار مســقط الدولــي. 

مطــار  فــي  األرضيــة  المناولــة  تشــمل 
مســقط الدولــي خدمــة الطائــرات بينمــا هــي 
علــى األرض وحتــى مغادرتهــا لضمــان رحلــة 
سلســة ومريحــة للمســافرين، كمــا تشــمل 
خدمــات طائــرات الشــحن عبــر جميــع مطــارات 

الســلطنة.

مــن  العديــد  األرضيــة  المناولــة  تضــم 
وحتــى  الطائــرة  وصــول  منــذ  الخدمــات 

الطائــرات  إرشــاد  تشمـــــــــل  مغادرتهـــــــــا 
وتجهيــز الرحــالت المجدولــة وغيــر المجدولــة، 
الضروريــة  واالحتياجــات  العمليــات  وتنســيق 
الطائــرة.  للرحلــة فضــاًل عــن خدمــات موقــف 
المســافرين  خدمــات  مســؤولي  ويتولــى 
تســجيل إجــراءات الســفر، وإجــراءات الصعــود 
إلــى الطائــرة عنــد بوابــة المغــادرة، وخدمــات 
إلــى  باإلضافــة  والوصــول،  الرحــالت  متابعــة 
خدمــات المفقــودات والموجــودات والخدمــات 

المتمّيــزة.

ــة  ــمل مناول ــورة فتش ــات المقص ــا خدم أم
الداخــل،  مــن  الطائــرات  وتنظيــف  األمتعــة، 
أو  الميــاه  وتبديــل  المراحيــض  وتنظيــف 

وحــدات  وإدارة  جديــدة،  بميــاه  تزويدهــا 
ومراقبــة  ومراقبتهــا،  والشــحن  التحميــل 
الطائــرة  تشــغيل  وخدمــات  الحمــوالت 

األرض. علــى  النقــل  وخدمــات 

ــة  ــركة تابع ــي ش ــان ه ــورت ُعم ــويس ب س
لشــركة ســويس بــورت الدوليــة المحــدودة، 

ــام 20١7. ــذ ع ــان من ــي ُعم ــل ف ــي تعم وه

خدمــات  ُعمــان  بــورت  ســويس  تقــدم 
جميــع  إلــى  األرضيــة  للمناولــة  شــاملة 
عمالئهــا بمــا فــي ذلــك خدمــات المســافرين 
األمتعــة  وخدمــات  المقصــورة  وخدمــات 

الحمولــة. ومراقبــة  العمليــات  وتنســيق 

بــورت ُعمــان أيًضــا مركــز  تملــك ســويس 
تدريــب خــاص مــع مدربيــن خاّصيــن بهــا لتوفيــر 
برامــج التدريــب المعتمــدة مــن ســويس بــورت 
باإلضافــة إلــى التدريــب علــى أنظمــة تســجيل 
إجــراءات الســفر الخاصــة بالعمــالء مــن شــركات 

ــا. الطيــران الذيــن يعتمــدون مدربين

خدمات تموين الطائرة:
خدمــات  الدولــي  مســقط  مطــار  يقــدم 
الطيــران  شــركات  لجميــع  شــاملة  تمويــن 

والمحلّيــة. الدولّيــة 

تــم اعتمــاد مــزود خدمــة التمويــن بموجــب 
شــهادة   ISO 9001: 2015 آيــزو  شــهادة 
آيــزو ISO 22000: 2005 مــن انترتيــك، وهــو 
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الجــودة  أنظمــة  ترقيــة  إلــى  حالّيــًا  يســعى 
إلــى نظــام اإلدارة المتكاملــة )IMS(، الــذي 
يشــمل شــهادات آيزو ISO 14001: 2015 ، و 
 ،ISO 10001: 2018 و ، ISO 45001: 2018
و ISO 22000: 2018 و ISO 17025: 2017 مــع 
استشــارات الجــودة الشــاملة فــي مســقط، 

ــان. ــلطنة ُعم س

مــزود  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  تشــمل 
ــركات  ــام لش ــن الطع ــن، تموي ــات التموي خدم
الطيــران ورحــالت كبــار الشــخصيات والرحــالت 
وفعالّيــات  الخاصــة  والفعاليــات  التنفيذيــة 
الشــركات وصــاالت المطــارات التــي تشــمل 
صالــة الطيــران العمانــي للدرجة األولــى ودرجة 

باإلضافــة   – ماجــان  وصالــة  األعمــال  رجــال 
إلــى مقاصــف الموظفيــن. وتشــمل خدماتــه 
والخدمــات  والنقــل  الجــودة  ضمــان  األخــرى 

والغســيل. اللوجســتية 

 يقــّدم مــزود التمويــن مجموعــة رائعــة مــن 
لتلبيــة  خّصيًصــا  المعــّدة  الطعــام  قوائــم 
وجميــع  والمســافرين.  العمــالء  جميــع  رضــا 
الوجبــات المقّدمــة حــالل حيــث يتــّم تحضيرهــا 
مــن أجــود المكّونــات بطريقــة دقيقــة. ويتمّيــز 
ــن  ــج م ــن مزي ــف م ــه يتأل ــن بكون ــق التموي فري
نكهــة  يضفــي  مّمــا  متعــددة،  جنســيات 
أكثــر ثــراء علــى قوائــم الطعــام التــي يتــم 

الدولييــن. العمــالء  أذواق  إلرضــاء  إعدادهــا 

المســافرون ذوو القــدرة المحــدودة علــى 
ــي  ــقط الدول ــار مس ــي مط ــد ف ــة: يوج الحرك
الذيــن  المســافرين  لســيارات  مخّصــص  ممــّر 
ــف  ــة ومواق ــي المتحّرك ــتخدمون الكراس يس
لســياراتهم محــّددة بعالمــة واضحــة. كمــا 
ــافرين  ــة للمس ــاعدة خاص ــار مس ــدم المط يق
المتحركــة.  الكراســي  يســتخدمون  الذيــن 
يجــب  الخدمــة،  هــذه  مــن  ولالســتفادة 
المكتــب  إلــى  التوّجــه  المســافرين  علــى 
اإلحتياجــات  ذوي  مــن  بالمســافرين  الخــاّص 
الخاصــة، الموجــود فــي منطقــة المغادريــن 
موظفــو  وســيقوم  األمامــي.  الفنــاء  فــي 
إلنهــاء  بمســاعدتهم  األرضيــة  المناولــة 
معهــم  والبقــاء  الســفر  تســجيل  إجــراءات 

حّتــى صعودهــم إلــى الطائــرة. جديــر بالذكــر 
أّنــه يوجــد مســار ومناضــد لمراقبــة الجــوازات 
مــن  الخاّصــة  االحتياجــات  لــذوي  مخصصــة 
ــريع إجــراءات الســفر  ــدف تس ــافرين به المس

وممتعــة. مريحــة  رحلتهــم  وجعــل 

عيادة المطار
تتــم إدارة عيــادة المطــار وتشــغيلها بكفــاءة 
لتلبّيــة احتياجــات حــاالت الطــوارئ للمســافرين 

وموظفــي المطــار. 

بمطــار  المطــار  عيــادة  إدارة  تتــم  حاليــًا، 
مستشــفى  قبــل  مــن  الدولــي  مســقط 
كيمــز ُعمــان، وهــي إحــدى أهــّم مؤّسســات 

عيادة المطار 
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الرعايــة الصحّيــة فــي الســلطنة. وباإلضافــة 
إلــى دورهــا فــي معالجــة حــاالت الطــوارئ 
مــع  شــراكة  فــي  دخلــت  فقــد  الصحيــة، 
مطــارات ُعمــان لرفــع المعاييــر الصحيــة داخــل 
الدعــم  تقديــم  ذلــك  فــي  بمــا  المطــارات، 

 .2020 العــام  خــالل  كورونــا  وبــاء  لمواجهــة 

الدولــي  مســقط  مطــار  فــي  تتواجــد 
ــات  ــات وخدم ــاء وممّرض ــزودة بأطب ــان م عيادت
وتعمــل  أولّيــة،  إســعافات  وغــرف  إســعاف 
ــة  ــاعة لتلبي ــدار الس ــى م ــان عل ــان العيادت هات
فــي  والموظفيــن  المســافرين  احتياجــات 
االســتجابة  تدابيــر  تعزيــز  وبهــدف  المطــار. 
أجهــزة  أيضــًا  توجــد  المســافرين،  لســالمة 
تنظيــم الرجفــان القلبــي اآللــي الخارجــي فــي 
جميــع أنحــاء المطــار لمعالجــة حــوادث األزمــات 

المحتملــة. القلبيــة 

مناولة البضائع
بــدأت العمليــات فــي مبنــى الشــحن الجديــد 
فــي مطــار مســقط الدولي فــي مــارس 20١8.

مســتقلة  مرافــق  المبنــى  فــي  وتتوفــر 
لتخزيــن »البضائــع الخطــرة والمــواد المّشــعة« 
للمرســل إليهــم والشــاحنين الذيــن يعتزمــون 
هــذا  مــن  شــحنات  ونقــل  وتصديــر  اســتيراد 
النــوع. لقــد زادت عمليــات الشــحن عبــر مطــارات 
الســلطنة بشــكل كبيــر، بفضــل نمــو شــبكة 
الطيــران العمانــي وشــركات الطيــران األخــرى. 
كمــا شــهدت مطــارات عمــان ارتفاًعــا فــي 
الشــحن بنســبة ١00.2% مــن ١20 ألــف طــن فــي 
عــام 20١3 إلــى 2٤0.285 طًنــا فــي عــام 20١9. 

مستودع بضائع الشحن
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علــى  المحافظــة  عمــان  مطــارات  وتواصــل 
مســارها الحالــي لتحقيــق أكثــر مــن 350 ألــف 

طــن بحلــول نهايــة 2030. 

علــى هــذا النحــو، واصــل فريــق الشــحن في 
مطــارات عمــان العمــل عــن كثــب مــع الشــركاء 
التجارييّــن خــالل عــام 2020، الســتخدام طائــرات 
إلــى  باإلضافــة  المجدولــة  التجاريــة  الــركاب 
حــّد  علــى  البضائــع  لنقــل  الشــحن  طائــرات 
ــار  ــحن بالمط ــق الش ــت مراف ــا واصل ــواء. كم س
اســتقبال رحــالت الشــحن المجدولــة لشــركات 

مكاتب شركات الطيران
تملكهــا  التــي  المكاتــب  إلــى  باإلضافــة 
ــًا  ــإن بعض ــة، ف ــل العاصم ــران داخ ــركات الطي ش
مســقط  مطــار  فــي  مكاتــب  يملــك  منهــا 
أبوابهــا  المكاتــب  هــذه  وتفتــح  الدولــي 

رحالتهــا.  جــدول  بحســب 

ــا  ــي لديه ــران الت ــركات الطي ــي ش ــا يل فيم
ــي: ــقط الدول ــار مس ــي مط ــب ف مكات

الجويــة،  البنغالديشــية  بيمــان  خطــوط 
الخطــوط الجويــة البريطانيــة، طيــران اإلمــارات، 
إيرويــز،  الخليــج، جيــت  طيــران االتحــاد، طيــران 
الهولنديــة،  الملكيــة  الجويــة  الخطــوط 
لوفتهانــزا،  الكويتيــة،  الجويــة  الخطــوط 
الطيــران العمانــي، الخطــوط الجويــة الدوليــة، 
ــة  ــوط الجوي ــة، الخط ــة القطري ــوط الجوي الخط
الهنــد  طيــران  للطيــران،  العربيــة  التايالنديــة، 

إكســبريس، طيــران الهنــد، الخطــوط الجويــة 
الســريالنكية، الخطــوط الجويــة الســعودية، 
إنديغــو،  طيــران  التركيــة،  الجويــة  الخطــوط 
والخطــوط  دبــي،  فــالي  شــاهين،  طيــران 

السويســرية. الدوليــة  الجويــة 

رحالت الطيران المجدولة 
والمنتظمة التي تعمل عبر مطار 

مسقط الدولي
فــي  العاملــة  الطيــران  شــركات  عــدد  ارتفــع 
شــركة،   36 إلــى  الدولــي  مســقط  مطــار 
للطيــران فــرع  العربيــة  بزيــادة شــركتين همــا 
ابوظبــي وطيــران الجزيــرة. وشــركات الطيــران 
العربيــة  هــي:  المطــار  مــن  تعمــل  التــي 
طيــران  الهندّيــة،  الجوّيــة  الخطــوط  للطيــران، 
أذربيجــان، خطــوط  الهنــد إكســبريس، طيــران 
الخطــوط  بيمــان،  البنغالديشــية  الطيــران 
مصــر  الشــام،  أجنحــة  البريطانيــة،  الجويــة 
للطيــران، طيــران اإلمــارات، اإلثيوبيــة، االتحــاد 
ــج،  ــران الخلي ــر، طي ــو إي ــي، ج ــالي دب ــران، ف للطي
إنديغــو، طيــران إيــران اســمان، جــت إيرويــز، كيش 
إيرالينــز، الخطــوط الجويــة الملكيــة الهولنديــة، 
الطيــران  الكويتيــة،  الجويــة  الخطــوط 
الجويــة  الخطــوط  بيجاســـــــوس،  العمانــي، 
الجويــة  الخطــوط   ، الباكستانـــــــــية  الدوليــة 
إيرويــز،  ريجنــت  قشــم،  طيــران  القطريــة، 
ــت،  ــبايس جي ــعودية، س ــالم، الس ــران الس طي
السويســرية،  الجويــة  الخطــوط  ســريالنكا، 
ــة  ــوط الجوي ــة، الخط ــة التايالندي ــوط الجوي الخط

إيرالينــز. بانغــال  أس  يــو  التركيــة، 

والخطــوط  كارغولوكــس،  مثــل  الطيــران 
الجويــة القطريــة، والخطــوط الجويــة التركيــة، 
وطيــران  اإلثيوبيــة،  الجويــة  والخطــوط 

 DHL وشــركة   اإلمــارات، 

الرحلة االفتتاحية لطيران اإلمارات 
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معلومات عن مطار مسقط الدولي

مطار مسقط الدولي  : اسم المطار 

مسقط  : المدينة 

OOMS  : * رمز ايكاو 

MCT  : ** رمز  إياتا 

:  358٤ م طول المدرج  

:  ٤5 م. عرض المدرج  

* منظمة الطيران المدني الدولي.     ** االتحاد الدولي للنقل الجوي
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مطار مسقط الدولي – عدد المسافرين

الوجهات المباشرة عبر مطار مسقط الدولي 
)كما في 20١9( 

لوجهات المحلية 
خصب
صحار

صاللة
مرمول
مخيزنه

دقم

الشرق األوسط  
البحرين

الكويت
الدوحة

جدة
الرياض

أبو ظبي
دبي

جبل علي، دبي
المدينة المنورة

الدمام
الشارقة

كونراك
شيراز

مشهد
بندر عباس

طهران
َعمان

الدمام
جزيرة كيش

النجف
جزيرة قشم

أفريقيا

أديس أبابا
القاهرة

اإلسكندرية
كازابالنكا

دار السالم
زنجبار

نيروبي
الخرطوم

أوروبا   
أمستردام

أثينا
موسكو

فرانكفورت
زيوريخ

الجانــب   - اســطنبول 
األوروبــي

اسطنبول
طرابزون

باريس
ميونيخ

مانشيستر
لندن

ميالن

آسيا 
بانكوك

جزيرة بوكيت
كواال لمبور

جاكرتا
مالي
مانيال

قوانغتشو

جورجيا
أذربيجان

شبه القارة الهندية  
أحمد أباد

بنغالور
مومباي
كوزيكود

شيتاغونغ
كانور

كولومبو
كوشين

داكا
دلهي

غوا
جوادر

حيدر أباد
اسالم آباد

مانغالور
جايبور

كاراتشي
النيبال

فيصل آباد
الهور
الكنو

تشيناي
مولتان
بيشاور

سيالكوت
تريفاندروم

توربات
سيلهيت

123 



عدد المسافرين 2015 و 2019

2015
2016
2017
2018
2019

١0,3١5,358
١2,032,30١
١٤,065,069

١5,٤١5,985
١5,989,95٤

حركة الطائرات المدنية 2015 و 2019

2015
2016
2017
2018
2019

95,١١6
١03,٤3٤

١١٤,686
١١8,8٤6
١١7,96٤

الشحن والبريد )بالُطن( 2015 و 2019

2015
2016
2017
2018
2019

١3٤,56٤
١62,0١5
200,562

2١5,3٤2
2٤0,285

مطار مسقط الدولي - حركة الطائرات المدنية
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مطار مسقط الدولي - حركة الشحن والبريد (بالطن)
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Our heartiest Congratulations
 to Oman Airports on the

50th National Day of the
Sultanate of Oman.



Our heartiest Congratulations
 to Oman Airports on the

50th National Day of the
Sultanate of Oman.



الثقة تراثنا التقليدي، وااللتزام هو قيمتنا الراسخة

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

تطبيق جلوبال فريدوم 
لتحويل ا�موال

t تسجيل  t تسجيل الدخول
t اسم المستفيد  t أمر تحويل 

التطبيق يدعم العمل بجميع بطاقات الخصم الصادرة  بالسلطنة .

Managed by

www.globalmoneyexchange.net
الشركة الدولية للصرافة ش.م.م

ص.ب: 726، الرمز البريدي: 131، روي، سلطنة عمان 
المكتب الرئيسي: 99838325 / 24703566 968+

business@globalmoneyexchange.net :البريد ا�لكتروني

مكتب المطار
مطار مسقط الدولي

الهاتف  المحمول: 91243084 968+
gmec41@globalmoneyexchange.net :البريد ا�لكتروني

تــابـعـونـا

بدأت الشركة الدولية للصرافة  عملياتها في عام 2002 ، 
وحصلت على العديد من الجوائز؛ لخدماتها المتميزة 

في فترة زمنية قصيرة. وفي الوقت الحالي تمتلك 
الشركة ثالثة وخمسون  فرع± في السلطنة ، من بينها 

ستة  أفرع بالمطار. وتعتبر  الشركة الدولية للصرافة 
هي الشركة المحلية الوحيدة التي لها وجود في مطار 

مسقط الدولي. حيث تعمل ثالثة  فروع  في منطقة 

الجوائز التقديرية التي حصلت عليها الشركة  

•  جائزة أفضل بيت للصرافة (من بنك مسقط - 2015 ، 2016 ، 2017 و 2018)
•  جوائز مطارات عمان (2019)

•  جائزة ما وراء التميز (من اكسبريس موني 2018)
•  جائزة انستنت كاش
•  جائزة ترانس فاست  

المغادرة  ،و فرعين في منطقة الوصول .وهنالك فرع 
آخر  في مطار الدقم. وتعمل فروع  المطار على مدار 

أربعة وعشرين ساعة طوال أيام ا�سبوع؛ من أجل راحة 
المسافرين .ويتم استبدال جميع العمالت وفًقا �سعار 

الصرف  الرسمية. كذلك تقدم الشركة الدولية للصرافة 
تسهيالت للتحويالت المالية  بفروعها الكائنة 

بالمطارات.

عالوة على ذلك فإن الشركة الدولية للصرافة  تابعة �كبر بنك تجاري في الهند  وهو استيت بنك  اوف انديا. 
وتعمل  الشركة بقيادة الفاضل / ك. اس. سوبرومونيان (مدير ا�دارة )، والفاضل / اميت تلوكدر (المدير العام -  

وهو منتدب من استيت بنك  اوف انديا)



مطار صاللة
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منظر لمطار صاللة في العام ١975
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مطار صاللة
1999-1979

تــم إنشــاء الطيــران المدنــي فــي بدايــة عصــر 
ــر،  ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــام ١970، وبع ــة ع النهض
تــم تشــغيل 27 طائــرة مــن طــراز »فوكنــر« 
ــة. ــة صالل ــى مدين ــة إل ــع المختلف ــل البضائ لنق

الســلطان  جاللــة  رؤيــة  مــع  وتماشــيًا 
ثــراه-   اللــه  طيــب   - ســعيد  بــن  قابــوس 
الســلطنة،  اقتصــاد  تحويــل  إلــى  الهادفــة 
بجنوبهــا  ُعمــان  شــمال  ربــط  وبهــدف 
وتســهيل نقــل األشــخاص والبضائــع والبريــد 
شــركة  تكليــف  تــّم  العاصمــة،  وإلــى  مــن 
المحــدودة  وباراســكيفايديس«  »جوانــو 
 Joannou & البحــار(  وراء  )مــا  المســؤولية 
فــي   Paraskevaides )Overseas( Ltd
عــام ١975 لبنــاء مطــار فــي صاللــة. وبعــد ذلــك، 
ـــَعت الحكومــة العمانيــة عقــدًا مــع شــركة  وقَّ
»بــان آم« األمريكيــة لتشــغيل المطــار الجديــد 

واإلشــراف الفنــي عليــه باإلضافــة إلــى تدريــب 
الموظفيــن العمانييــن لتولــي الوظائــف فيــه. 
وتوّلــت الشــركة العمانيــة لخدمــات الطيــران 
مســؤولية إدارة وتشــغيل خدمــات الطيــران 
صيانــة  ذلــك  فــي  بمــا  صاللــة،  مطــار  فــي 
ــد  ــات التوري ــع وخدم ــة البضائِ ــرات ومناول الطائ

لمراِفـــق المطــار.

ُيســتخدم  المطــار  كان  البدايــة،  فــي 
كقاعــدة عســكرية، ولــم يكــن يحتــوي علــى 
المغادريــن  صالــة  وكانــت  للقادميــن  صالــة 
مــن  محــدود  عــدد  ســوى  تســتوعب  ال 
المســافرين. كان مــدرج المطــار بطــول 2،286 
للحريــق  مبنــى  يضــم  المطــار  وكان  متــرًا، 
للشــحن  ومبنــى  للصيانــة  ومبنــى  واإلنقــاذ 
باإلضافــة إلــى ثالثــة مواقــف للطائــرات. وكان 
مطار صاللة سنة ١990نظــام اإلضــاءة فيــه مــن الفئــة الثانيــة وكانــت 
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ــة  ــة الثامن ــن الفئ ــق م ــة الحرائ ــدات مكافح مع
الطيــران  منظمــة  معاييــر  مــع  ومتوافقــة 
بمطــار  المطــار  ربــط  تــّم  الدولــي.  المدنــي 
الســيب الدولــي بشــبكة لالتصــال الالســلكي 
ــدًا  ــي ج ــردد العال ــل بالت ــاه تعم ــة االتج مزدوج

العالــي. والتــردد 

الجويــة  الرحــالت  بــدأت   ،١977 عــام  فــي 
التجاريــة فــي العمــل مــن المطــار بواقــع رحلتيــن 

إلــى ثــالث رحــالت محليــة فــي األســبوع.

تــم توســيع مطــار صاللــة فــي الثمانينيــات 
وقــد  طابقيــن.  مــن  متكامــاًل  مبنــى  ليصبــح 

ــرى  ــن وأخ ــدة للمغادري ــة جدي ــاح صال ــم افتت ت
اســتقبال  صالــة  إلــى  باإلضافــة  للقادميــن 
إلــى ذلــك،  فــي الطابــق األرضــي. باإلضافــة 
ــرى  ــق أخ ــة ومراف ــا ورده ــاء كافيتري ــّم إنش ت
ــر  ــق األول. وتــّم تطوي للمســافرين فــي الطاب
وتمديــد  اإلطفــاء  وخدمــة  الشــحن  مرافــق 

طــول المــدرج إلــى 33٤2 متــرًا.

التطّويــر  أعمــال  مــن  مزيــد  ذلــك  وتــال 
ــم  ــد ّت ــة. فق ــنوات التالي ــر الس ــار عب ــي المط ف
تركيــب نظــام المــدى المرئــي لمــدرج المطــار 
ــاح  ــرعة الري ــاس س ــدات قي ــى مع ــة إل باإلضاف

بدأ تشغيل رحالت الشحن إلى مطار صاللة في العام ١977. تظهر هنا طائرة من طراز أنتونوف ١2٤

أبراج المراقبة في مطار صاللة
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بــدأ   ،١98١ عــام  وفــي  المــدرج.  مــن  بالقــرب 
الحريــق  مكافحــة  خدمــات  تشــغيل  المطــار 
األحــوال  ورصــد  الجويــة  الحركــة  ومراقبــة 
علــى  والنقــل  االتصــاالت  وخدمــات  الجويــة 

الســاعة. مــدار 

اســتبدال  تــّم  التســعينيات،  وفــي 
اإلطفــاء  محطــة  فــي  الالســلكي  أجهــزة 
ــط األنظمــة  ــد يرب وتثبيــت نظــام كمبيوتــر جدي
المختلفــة فــي جميــع أنحــاء المطــار. كمــا تــّم 
ــرادار  ــام ال ــتيعاب نظ ــد الس ــى جدي ــاء مبن إنش
وصلــت  الفتــرة  هــذه  وفــي  »رايثــون«.  مــن 
ــة  ــة الحرك ــق مراقب ــن فري ــن ضم ــبة التعمي نس
مــن   %١00 إلــى  صاللــة  مطــار  فــي  الجويــة 

الموظفيــن. مجمــوع 

حركة المطار بين عامي 1980 و 1990.

حركة المطار بين عامي 1990 و 2000

منظر جوي جانبي لمطار صاللة

عدد المسافرين

عدد المسافرين

حركة الطائرات المدنية

حركة الطائرات المدنية

الشحن والبريد )بالُطن(

الشحن والبريد )بالُطن(

1980
1990

2,620
2,32٤

1980
1990

506
562

1980
1990

٤5,628
85,23٤

1990
2000

2,32٤
2,385

1990
2000

562
١,39٤

1990
2000

85,23٤
١82,823
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مطار صاللة
2010-2000

لُعمــان  الثانيــة  البوابــة  صاللــة  مطــار  ُيعتبــر 
لعــب  وقــد  الدولــي،  مســقط  مطــار  بعــد 
مهًمــا  دورًا  اليــوم  ولغايــة  إنشــائه  منــذ 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة  فــي 
والســياحية لمحافظــة ظفــار. بــدأت الرحــالت 
عبــر  مــرة  ألول  عملّياتهــا  الدوليــة  الجويــة 
مطــار صاللــة فــي عــام 200١، وكان معظمهــا 
ينقــل الُمدرِّســين مــن وإلــى مصــر والســودان 
المملكــة  إلــى  الحجــاج  نقــل  إلــى  باإلضافــة 
ــة  العربيــة الســعودية. كمــا عمــل مطــار صالل
ــا. ــان بجنوبه ــمال عم ــط ش ــي يرب ــار محل كمط

فــي  الموســمية  الريــاح  موســم  ُيعــّد 
ازدحامــًا  األكثــر  الموســم  الخريــف  فصــل 
فــي حركــة المســافرين فــي صاللــة، وهــو 
ــد  ــث يتواف ــبتمبر، حي ــى س ــو إل ــن يوني ــّد م يمت
النــاس مــن جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون 

الجميــل  بالطقــس  لالســتمتاع  الخليجــي 

واالحتفــاالت.

ــدد  ــي ع ــردة ف ــادة مط ــار زي ــهد المط وش

المســافرين فــي الفتــرة بيــن عاَمــّي 2000 و 20١0. 

وقــام الطيــران العمانــي بزيــادة عــدد الرحــالت 

تدفــق  المطــار  شــهد  كمــا  صاللــة  إلــى 

ــا لنقــل  الرحــالت الجويــة الُمســتأجرة مــن أوروب

بالضيافــة  لالســتمتاع  القادميــن  اح  الُســيَّ

والمنــاخ وجمــال الطبيعــة الخاّلبــة للمنطقــة. 

وخــالل عــام 20١0، بلغــت حركــة المســافرين عبــر 

مطــار صاللــة حوالــى ٤.55.000 مســافر. وبحلول 

نهايــة ديســمبر 20١0، شــملت شــركات الطيــران 

التــي تســير رحــالت جويــة ُمَجـــدَولة عبــر مطــار 

الهنــد  وطيــران  العمانــي  الطيــران  صاللــة: 

إكســبريس وخطــوط فيليكــس الجويــة.

ــة  ــار صالل ــاهم مط ــود، س ــدى عق ــى م عل
خــالل  مــن  المســتقبلي  النمــو  تعزيــز  فــي 
التحتيــة  البنيــة  االســتثمار بشــكل كبيــر فــي 
الطــرق  وشــبكة  األمتعــة،  مناولــة  مثــل 
ومبانــي  ومرافــق  المطــار،  إلــى  المؤديــة 
المطــار. كمــا جــرى تطويــر المنشــآت مــن خــالل 
واســتخدام  جديــدة  تقنيــات  فــي  االســتثمار 
العمليــات  إنجــاز  بهــدف  بفعاليــة  األصــول 
لشــركات  فعالــة  خدمــة  وتوفيــر  بكفــاءة 

ســواء. حــد  علــى  والمســافرين  الطيــران 

خضــع مطــار صاللــة لسلســلة مــن التطورات 
ــر  الهيكليــة والتشــغيلية باإلضافــة إلــى تطوي
محــالت التجزئــة فيــه خــالل الفتــرة مــن 2000 إلــى 
20١0 مــا أدى إلــى تســجيل زيــادة فــي حركــة 
فــي  وزيــادة   %١٤9 إلــى  وصلــت  المســافرين 

ــى ١١3%. ــت إل ــي وصل ــران المدن ــة الطي حرك
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التطّور الهيكلّي
صاللــة  مطــار  التــزم  الســنين،  مــّر  علــى 
توفيــر  فــي  المتمثلــة  مهّمتــه  بتحقيــق 
للمســافرين.  وممّيــزة  متكاملــة  تجربــة 
ومــع مواصلــة الجهــود لتســريع االســتثمار 
وإعــداد خطــط النمــو المســتقبلي وتحقيــق 
والمــوارد  للمســاحات  األمثــل  االســتخدام 
والبنيــة التحتيــة، تــّم توســيع صالــة القادميــن 
الدولييــن وتركيــب حــزام إضافــّي الســتالم 
المقدمــة  الخدمــات  وفصــل  األمتعــة 
والرحــالت  الداخلّيــة  الرحــالت  لمســافري 
مناضــد  أعــداد  زيــادة  تّمــت  كمــا  الدولّيــة. 

الميــاه. ودورات  الجــوازت  مراقبــة 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم توســيع صالــة 
المغادريــن الســتيعاب األعــداد المتزايــدة مــن 
تســجيل  مناضــد  عــدد  وزيــادة  المســافرين، 
إجــراءات الســفر مــن 6 إلــى ١0، وإضافــة مناضــد 
تجديــد  تــّم  كمــا  الجــوازات.  لمراقبــة  جديــدة 
تحســين  بهــدف  الشــخصيات  كبــار  صالــة 
وكبــار  للضيــوف  توّفرهــا  التــي  الخدمــات 

الشــخصّيات. 

فــي أوائــل عــام 2000، حّقــق مطــار صاللــة 
ــتطاعته  ــح باس ــث أصب ــيرته حي ــي مس ــازًا ف إنج
اســتقبال أكبــر الطائــرات فــي مجــال صناعــة 
الطيــران، وهــي طائــرة إيربــاص A380. ، كان 
للطائــرات  مواقــف  ســتة  يتضّمــن  المطــار 

المروحيــة.  للطائــرات  ومهبــط  التجاريــة  منظر أرضي لمطار صاللة
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التطورات التشغيلّية
فــي عــام 200٤، تــّم افتتــاح مكتــب لألرصــاد 
الجويــة يضــم كافــة التســهيالت مــن مكاتــب 
الجوّيــة.  األرصــاد  بعملّيــات  خاصــة  ومرافــق 
كمــا تــّم افتتــاح محطــة آليــة لألرصــاد الجوّيــة 
فــي  بحريــة  عوامــة  وإنشــاء  ثمريــت،  فــي 
المالحّيــة  العالمــات  لتحديــد  صاللــة  مينــاء 
والمســاعدة فــي تســهيل عمليــات المالحــة.

إضافــًة إلــى ذلــك، تــّم تركيــب جهاز لتلّقـــي 
لتلقــي  »فاليتمــان«  ونظــام  الريــاح  بيانــات 
ــة  ــاد الجوي ــة األرص ــن هيئ ــات م ــط والبيان الخرائ
المطــار  لمعلومــات  اآلليــة  الخدمــة  ونظــام 
إلــى  الوصــول  ســهولة  أجــل  مــن   )ATIS(

الجويــة. باألرصــاد  المتعلقــة  البيانــات 

فــي  التحكــم  نظــام  تركيــب  كذلــك  تــّم 
االتصــاالت الصوتيــة )VCCS( لبــرج المراقبــة 
الجويــة.  للحركــة  »رايثــون«  نظــام  وتحديــث 
شاشــات  مجموعــة  تركيــب  إلــى  باإلضافــة 
الجوّيــة فــي  الرحــالت  بيانــات  جديــدة لعــرض 

الجديــد. الطيــران  معلومــات  خدمــة  مكتــب 

الطريق المؤدي إلى مدخل مطار صاللة 
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التطّورات التجارّية
الفتــرة  خــالل  المطــار  مرافــق  تعزيــز  تــّم 
ــك  ــمل ذل ــي 2000 و20١0، وش ــن عام ــّدة بي الُممت
افتتــاح مطعــم ومقهــى ومحــل لبيــع الهدايا 
التذكارّيــة. كمــا تــم فتــح تســع مكاتــب لتأجيــر 
الســيارات مــن المطــار، باإلضافــة إلــى محــالت 
ــالء  ــات العم ــة احتياج ــاالت لتلبي ــات االّتص خدم
ســيارات  خدمــة  توفيــر  تــم  كمــا  المتغّيــرة. 
األجــرة الخاّصــة بالمطــار خــارج صالــة القادميــن، 
ومكتــب  العمــالت  لصــرف  مكاتــب  وإضافــة 
اســتعالمات للســياح فــي عــام 200٤. وواصــل 
تجربــة  تعزيــز  علــى  التركيــز  صاللــة  مطــار 
مــن  المصلحــة  أصحــاب  وجميــع  المســافرين 
خــالل رفــع مســتوى محــالت البيــع بالتجزئــة 

وفهــم ســلوك العمــالء.

حركة المطار بين عامي 2000 و 2010

صالة إنهاء إجراءات السفر في مطار صاللة

مرافق اإلطفاء واإلنقاذ في مطار صاللة

حركة الطائرات المدنيةعدد المسافرين

الشحن والبريد )بالُطن(

2000
2010

2,385
5,085

2000
2010

١,39٤
١,283

2000
2010

١82,823
٤55,297
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منظر جوي لمبنى المسافرين الجديد بمطار صاللة
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مطــار  أكبــر  ثانــي  وهــو  صاللــة  مطــار  يقــع 
صاللــة  ســهل  علــى  ُعمــان،  ســلطنة  فــي 
الســاحلي فــي محافظــة ظفــار، علــى بعــد 
مدينــة  وســط  شــرق  شــمال  كيلومتــر   5,5
إلــى  جوّيــة  رحــالت  المطــار  ويقــّدم  صاللــة. 
ــل  ــدد قلي ــى ع ــة إل ــة باإلضاف ــات إقليمّي وجه
ــارات  ــرة للق ــرات العاب ــر الطائ ــات تأجي ــن خدم م

مــن أوروبــا.

بــدء رحــلـة الــتــحّول
من 2010 إلى 2015: مطار صاللة

من 2010 إلى 2015: بدء رحلة التحول
فــي عــام 20١١، وتزامنــًا مــع بــدء إنشــاء مطــار 
ــة إلدارة  ــركة العماني ــادرت الش ــد، ب ــة الجدي صالل
المطــارات إلــى تنفيــذ أعمــال توســيع مؤّقتــة 
لمواكبــة تزايــد أعــداد المســافرين بانتظــار انتهاء 

ــد. ــار الجدي ــى المط ــي مبن ــييد ف ــال التش أعم

وتضمّنــت هــذه التحديثــات قصيــرة األمــد 
زيــادة عــدد مناضــد تســجيل إجــراءات الســفر 

صالــة  وتوســيع  عشــرة،  إلــى  ســتة  مــن 
ومنطقــة المغادريــن، فضــاًل عــن زيــادة عــدد 

الجــوازات. مراقبــة  مناضــد 

كمــا تــّم توســيع منطقــة وصــول الرحــالت 
وإضافــة  القائــم،  المبنــى  فــي  الدولّيــة 
لنقــل  المخّصصــة  األحزمــة  مــن  المزيــد 
ــة الجــوازات ومرافــق  األمتعــة، ومناضــد مراقب

. ين فر لمســا ا

خطــط  ضمــن  األخــرى  األعمــال  وشــملت 
جديــد،  مــدرج  إنشــاء  المســتقبلية  التوســع 
ــرج مراقبــة، ومبنــى للشــحن بقــدرة مناولــة  وب
تصــل إلــى ١00 ألــف طــن ســنوًيا )قابلــة لالرتفــاع 
إلــى  باإلضافــة  ســنوًيا(،  طــن   200،000 إلــى 
ســاحة واســعة لصيانــة الطائــرات وإصالحهــا 

وفحصهــا.

إحصائيات الحركة الجوية: من 2010 إلى 2015

الشحن والبريد )بالُطن(حركة الطائرات المدنيةعدد المسافرين

2010
2015

5,085
١0,703

2010
2015

١,283
١,350

2010
2015

٤55,297
١,027,578
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افتتاح مطار صاللة الجديد
2015

الكثيريــن  لــدى  المعروفــة  صاللــة،  تعتبــر 
ثقافّيــة  وجهــًة  اللبــان«،  »أرض  باســم 
وقــد  ذاتهــا.  حــّد  فــي  متكاملــة  وســياحّية 
ــر التاريــخ  شــهدت المنطقــة تطــّورًا ســريعًا عب
التجاريــة  لألعمــال  رئيســيًا  مركــزًا  باعتبارهــا 
ــرق  ــبكات الط ــل ش ــك بفض ــة وذل ــي المنطق ف
والجــّوي  البحــري  النقــل  ومرافــق  البريــة 
المتزايــد  للطلــب  وتلبيــة  فيهــا.  المنتشــرة 
ــي  ــة ف ــة خاص ــى صالل ــوّي إل ــل الج ــى النق عل
موســم الخريــف )الريــاح الموســمية( الــذي 
بــدأ يكتســب شــهرة ســياحية واســعة، تــم 
افتتــاح العمليــات فــي مطــار صاللــة الجديــد 

فــي ١5 يونيــو 20١5، ليشــهد المطــار اســتقبال 
طائــرة  وهــي  أرضــه  علــى  تحــط  طائــرة  أول 
تابعــة للطيــران الُعمانــي برحلــة لهــا قادمــة 
االفتتــاح  تــم  ذلــك  وبعــد  مســقط،  مــن 
الرســمّي لمطــار صاللــة فــي ١١ نوفمبــر 20١5.

إغالقــه  تــم  فقــد  القديــم  المطــار  أمــا 
الخدمــة  مــن  ســنة   ٤0 حوالــي  بعــد  نهائيــًا 
ــة  ــوط الجوي ــة الخط ــت رحل ــة، وكان ــي المدين ف
إلــى  المنطلقــة   QR1143 رقــم  القطريــة 
ــم  ــار القدي ــتخدم المط ــة تس ــر رحل ــة آخ الدوح
إلــى عــام ١977  الــذي يعــود تاريــخ إنشــائه 
الســلطنة. فــي  داخلــي  مطــار  أول  ليكــون 

مطار صاللة
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التطوير الهيكلي
مطــار  فــي  الجديــد  المبنــى  تصميــم  تــم 
لتصــل  مراحــل  أربــع  علــى  وتنفيــذه  صاللــة 
ســتة  حوالــي  إلــى  االســتيعابّية  قدرتــه 
مالييــن مســافر فــي الســنة.  وُنّفــذت المرحلة 
األولــى فــي العــام 20١٤، ورفعــت مــن قدرتــه 
ســنوًيا.  مســافر  مليــون  إلــى  االســتيعابّية 
الثانيــة  المراحــل  تزيــد  أن  المتوّقــع  ومــن 
المطــار  قــدرة  مــن  تباعــًا  والرابعــة  والثالثــة 

وســتة  وأربعــة  اثنيــن  إلــى  االســتيعابّية 
ســنوًيا.  مســافر  مالييــن 

عــدد  تجــاوز  متوّقعــًا،  كــــــــــان  وكمــــــــا 
.20١6 عــام  فــي  المليــون  عتبــة  المســافرين 

ــًا  ــًا ومحورّي يلعــب مطــار صاللــة دورًا إقليمّي
مهّمــًا، فقــد أعطــى هوّيــة جديــدة لمحافظــة 
تصميــم  ويتميــز  صاللــة.  وعاصمتهــا  ظفــار 
مــع  الــوزن  القليــل  بســقفه  المطــار  مبنــى 
مكشــوفة  بانحنــاءات  فوالذيــة  هيــاكل 
وجــدران زجاجيــة شــفافة تضفــي عليــه طابعــًا 

معاصــرًا. كمــا يرتكــز هــذا الشــكل الديناميكي 
علــى قاعــدة صلبــة تتكــون مــن قواعــد أعمــدة 
كبيــرة وجــدران داعمــة، تعكس فــن التصاميم 
المعماريــة اإلقليميــة.  ويقــع مطــار صاللــة 
جــوز  بأشــجار  مزروعــة  غّنــاء  حدائــق  وســط 
الهنــد تعكــس المناظــر الطبيعيــة المميــزة 

لمحافظــة ظفــار.

الدولــي  المســتوى  بمعاييــر  والتزامــًا 
للخدمــة مــن الفئــة )أ(، شــمل تصميــم المطــار 
ومــدرج  متــًرا،   57 بطــول  مراقبــة  بــرج  تنفيــذ 

مبنى المسافرين الجديد بمطار صاللة من الخارج
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مــن الفئــة 4F بطــول ٤،000 متــر وبعــرض ســتين 
ــل  ــّرًا لتنق ــي 2٤ مم ــى حوال ــة إل ــًرا، باإلضاف مت
أرضيــة  مســاحة  المطــار  ويغطــي  الطائــرات. 
يشــّكل  مربــع،  متــر   87000 قدرهــا  إجماليــة 
 65000 مســاحة  الرمســافرين  مبنــى  منهــا 
ــع، كمــا يضــم المطــار مبنــى للشــحن  متــر مرّب
بقــدرة مناولــة تصــل إلــى حوالــي ١00،000 طــن 

ســنوًيا. 

ويتضّمــن المطــار ثمانــي بوابــات مّتصلــة 
بجســور للصعــود إلــى الطائــرة وبوابتــان غيــر 

بجســور. مزودتيــن 

كمــا يوجــد فــي المطــار )١١( ســلم متحــرك 
يمكــن التحّكــم بهــا عــن بعــد، 9 منهــا فــي 
واثنــان  الجنوبيــة  الطائــرات  وقــوف  ســاحة 
فــي الســاحة الشــمالية. وتســتخدم ثــالث 
لتوفيــر  الغــرب  جهــة  مــن  متحركــة  ســاللم 

الشــحن.  مناولــة  خدمــات 

مبنى الشحن في مطار 
صاللة 

يمتــد مبنــى الشــحن فــي مطــار صاللــة علــى 
مســاحة تزيــد عــن 20،000 متــر مربــع ويتمتــع 
طــن   50000 تبلــغ  ســنوية  تشــغيلية  بطاقــة 

ســنوًيا. طــن   ١00،000 حتــى  توســيعها  يمكــن 

اكتســبت منشــأة الشــحن الحديثــة فــي 
مطــار صاللــة، والتــي تــم افتتاحهــا فــي ينايــر 
20١9، أهميــة كبيــرة نظــًرا لموقعهــا ولكونهــا 

منظر جوي لمبنى المسافرين الجديد بمطار صاللة

144



مــن أفضــل مرافــق شــحن البضائــع التــي يمكــن 
ــة  ــرق البري ــر الط ــواء عب ــا س ــع منه ــل البضائ نق

ــة. ــة والبحري والجوي

تبريــد  بأجهــزة  المبنــى  تجهيــز  تــم  وقــد 
ــة  ــات القابل ــع والمنتج ــظ البضائ ــة لحف مخّصص
والســلع  الصيدالنيــة  والمنتجــات  للتلــف، 
المختلفــة. كمــا يضــم المبنــى مركــًزا للحيوانــات 
الحيــة، والــذي يمتــد علــى مســاحة 2500 متــر 
أنــواع  جميــع  يســتوعب  أن  ويمكــن  مربــع 
ــى األدوات  ــوي عل ــو يحت ــة وه ــات الحي الحيوان
ــاحة  ــر المس ــان توفي ــة لضم ــّدات الالزم والمع

منظر من الجسور 

منظر من برج المراقبة 
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والرعايــة المناســبَتين للحيوانــات قبــل نقلهــا 
مــن أو تحميلهــا فــي الطائــرة. 

تــم تجهيــز مبنــى الشــحن أيضــًا بمســتودع 
للحجــر الصحــي باإلضافــة إلــى مرافــق لتخزيــن 
المــواد الخطــرة والمــواد المشــعة حيث يمكن 
تخزيــن هــذا النــوع مــن المــواد والشــحنات فــي 
ليكــون  تنفيــذه  وتــّم  ومعزولــة.  آمنــة  بيئــة 
إمكانّيــة  يضمــن  ومتكامــاًل  جامعــًا  مرفقــًا 
خصوصــًا  وســرعة،  بكفــاءة  البضائــع  مناولــة 
البضائــع  لتحميــل  محّطــة   ١٤ وجــود  مــع 
مكاتــب  مــن  عــدد  عــن  فضــاًل  وتفريغهــا، 

البضائــع. وتخليــص  والتصديــر  االســتيراد 

التطوير التشغيلي  
 5.5 بعــد  علــى  صاللــة  مطــار  يقــع 
ويمكــن  المدينــة  وســط  مــن  كيلومتــرات 
وغــرب  شــرق  مــن  بســهولة  إليــه  الوصــول 
إنشــاء  تــم  كمــا  أتيــن.  طريــق  عبــر  المدينــة 
المطــار  مبنــى  لربــط  جديــد  طــرق  تقاطــع 

المدينــة.  فــي  الطــرق  بشــبكة  الجديــد 

مناضد الهجرة ومراقبة الجوازات 
في منطقة القادمين: 

التأشــيرة عنــد الوصــول: بعض الجنســيات  	l
عنــد  تأشــيرة  علــى  للحصــول  مؤهلــة 

الوصــول إلــى المطــار. 
منظر من الجهة األرضية لمبنى القادمين 
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مناضد تسجيل السفر: 
إجــراءات الســفر فــي  تقــع مناضــد تســجيل 
قاعــة المغادريــن داخــل مبنــى المســافرين. 
للمســافرين،  الســلس  التدفــق  ولضمــان 
تــم توفيــر 2٤ منضــدة إلنجــاز إجــراءات الســفر. 
للرحــالت،  الــذروة  ســاعات  علــى  واعتمــادًا 

يتــم تخصيــص مناضــد تســجيل ســفر إضافيــة 
.Bو  A المنطقتيــن  فــي  الطيــران  لشــركات 

منافــذ الخدمــة: تــم توفيــر منضدتيــن 
للخدمــة الذاتيــة إلنهــاء إجــراءات الســفر فــي 

قاعــة المغادريــن.

مناضد إجراءات السفر للدرجة 
األولى ودرجة رجال األعمال:

الطيــران  لــدى  العمانــي:  الطيــران 
العمانــي مناضــد مخّصصــة لمســافري الدرجة 

التعــاون  مناضــد مواطنــي دول مجلــس  	l

 - منفصلــة  مناضــد  يوجــد  الخليجــي: 
حصرًيــا  متوفــرة   -  ٤ إلــى   ١ مــن  األرقــام 
الخليجــي التعــاون  مجلــس  دول  لمواطنــي 

األولــى ودرجــة رجــال األعمــال فــي المنطقــة 

علــى  المســافرين  خدمــة  تتــّم  حيــث   »A١«

أســاس األولّويــة، وإتمــام إجــراءات ســفرهم 

بســرعة وســهولة.

شركات الطيران األخرى:
الســفر  إجــراءات  مناضــد  حــول  المعلومــات 

للدرجــة األولــى ودرجــة رجــال األعمــال علــى 

ــرض  ــى ُتع ــران األول ــركات الطي ــالت ش ــن رح مت

المخصصــة. المناطــق  فــي 

B مكاتب إنهاء إجراءات السفر- المنطقة
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مواقف السيارات
تتوفــر فــي المطــار مواقــف للســيارات بســعة 
تصــل إلــى ١900 ســيارة باإلضافــة إلــى مواقــف 
لمبنــى  خــاّص  وموقــف  للموظفيــن  خاّصــة 

ــة.  ــى 370 آلّي ــل إل ــعة تص ــحن بس الش

شركات الطيران
شــركات  ســت  صاللــة  مطــار  فــي  تعمــل 
طيــران رئيســية باإلضافــة إلــى رحــالت الطيــران 
العمانــي،  الطيــران  وهــي:  المســتأجرة، 
الهنــد  طيــران  القطريــة،  الجويــة  الخطــوط 
للطيــران،  العربيــة  دبــي،  فــالي  إكســبريس، 

الســالم.  وطيــران 

ــة  ــوط الجوي ــي والخط ــران العمان ــك الطي ويمل
القطريــة مكاتــب إداريــة مخصصــة لهــا فــي 
المطــار، كمــا يملــك الطيــران العمانــي وطيــران 

الســالم مكاتــب لبيــع التذاكــر.

 التطّورات التجارية
بالتجزئــة:  البيــع  ومحــالت  الحــّرة  الســوق 

صاللــة  مطــار  فــي  الحــّرة  الســوق  تتضّمــن 

ــات  ــن المنتج ــتثنائية م ــة اس ــة متنوع مجموع

ــة  ــاركات العالمّي ــة والم ــات التجارّي ذات العالم

العــروض  مــن  العديــد  مــع  والمعروفــة، 

العــروض  تنــوع  وبفضــل  والخاصــة.  الحصرّيــة 

للمســافرين   يمكــن  الحــرة،  الســوق  فــي 

متاجر السوق الحرة في صالة المغادرين 

المقاهي والمطاعم 
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العطــور  منتجــات  أفضــل  علــى  العثــور 

ومســتحضرات التجميــل والمجوهــرات واألزياء 

وغيرهــا.  والحلويــات  واإلكسســوارات 

مبنــى  فــي  الحــّرة  الســوق  تنتشــر 

المغادريــن علــى مســاحة 785 متــًرا مربًعــا، 

ويتوفــر متجــر الســوق الحــرة أيضــًا فــي صالــة 

.3 رقــم  األمتعــة  حــزام  قــرب  القادميــن 

صرف العمالت األجنبية
مكاتــب  ثالثــة  الجديــد  المطــار  فــي  يوجــد   

لصــرف العمــالت األجنبيــة، واحــد فــي صالــة 

القادميــن علــى الرحــالت الدوليــة، وواحدفــي 

صالــة المغادريــن، وواحــد فــي منطقــة إنهــاء 

إجــراءات الســفر.

شركات االتصاالت
قاعــة  فــي  االتصــاالت  خدمــات  تتوفــر 

القادميــن مــن خــالل العــروض التــي تقدمهــا 

الســلطنة. فــي  اتصــاالت  شــركتي  أكبــر 

المأكوالت والمشروبات
تفتــح متاجــر المأكــوالت والمشــروبات فــي 

أيــام  طــوال  الســاعة  مــدار  علــى  المطــار 

األســبوع. وكذلــك تفتــح المقاهــي ومطاعــم 

الشــوكوالتة  ومتاجــر  الســريعة  الوجبــات 

الذواقــة ومحــالت األطعمــة الجاهــزة أمــام 

جميــع المســافرين. كمــا تتوفــر أيًضــا مطاعــم 

منطقة استالم األمتعة 

منطقة األمتعة في طريقها للمناولة الجوية
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الذيــن  المطــار  لــزّوار  مخّصصــة  ومقاهــي 
مــن  يقلونهــم  أو  المســافرين  يصطحبــون 

المطــار.  وإلــى 

مكتب المعلومات السياحية
يوجــد فــي مطــار صاللــة مكتــب معلومــات 
والســّياح  المســافرين  لتزويــد  ســياحية 
الســياحية  المعالــم  حــول  بالمعلومــات 
لمدينــة صاللــة التــي تعتبــر وجهــة ســياحية 
عــن  معلومــات  إلــى  باإلضافــة  معروفــة، 
الفنــادق المتوفــرة فــي المدينــة وغيرهــا مــن 
المعلومــات المحليــة المتنوعــة. كمــا يتوّفــر 
بجانبــه منضــدة لتوزيــع المنشــورات وخرائــط 

المدينــة. 

صاالت المطار
تتوافــر فــي مطــار صاللــة صالتــان لالنتظــار 
بمختلــف  ومجّهزتــان  عالمّيــة  بمواصفــات 
وســائل الراحــة بمــا يتيــح للمســافرين إمكانّيــة 
االســترخاء خــالل فتــرة انتظارهــم فــي المطار. 
أمــام  أبوابهمــا  الصالتــان  هتــان  وتفتــح 
المســافرين علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام 

األســبوع.

صالــة الخريــف للطيــران العمانــي:  	l

للطيــران  الخريــف  قاعــة  افتتــاح  تــّم 
العمانــي فــي مطــار صاللــة فــي نوفمبر 
20١6، وهــي مفتوحــة أمــام المســافرين 
رجــال  ودرجــة  األولــى  الدرجــة  علــى 
الســندباد  األعمــال ولحاملــي بطاقــات 
الذهبيــة والفضيــة. وتتوّفــر فــي الصالــة 

الســاعة،  مــدار  علــى  مجانّيــة  خدمــات 
كشــبكة اإلنترنــت الالســلكية والطعــام 
والمرّطبــات باإلضافــة إلــى مركــز أعمــال 
كامــل التجهيــزات ومســاحات مخّصصــة 
أيًضــا  تشــتمل  واألطفــال  للعائــالت 
ــات  ــال وخدم ــر لألطف ــق تغيي ــى مراف عل

الرعايــة الصحيــة.

صالــة بــالزا بريميــوم: تقــّدم صالــة  	l

بــالزا بريميــوم مجموعــة مــن المأكــوالت 
الطهــي  ومحطــات  والطازجــة  اللذيــذة 
وبوفيــه  الســاعة،  مــدار  علــى  الحــّي 
متنّوعــة  مأكــوالت  علــى  يحتــوي 
واألوروبّيــة  العربيــة  المطابــخ  مــن 
تتوفــر  كمــا  والهنديــة.  والشــرقية 
وســائل  مــع  لالســتحمام  مرافــق 
للجلــوس  مريحــة  ومقاعــد  الراحــة 
ــافرون  ــم المس ــي ينع ــة لك ــرف خاّص وغ
ــم  ــد ت ــذا وق ــاش. ه ــترخاء واالنتع باالس
تزويــد القاعــة بخدمــة شــبكة اإلنترنــت 
وســائل  مــن  عــدد  وتوفيــر  الالســلكية 
الترفيــه كالقنــوات التلفزيونيــة المختلفــة 
والصحــف والمجــالت العالميــة والمحليــة. 
بــالزا بريميــوم  تتوّلــى تشــغيل قاعــة 
ــار ذ.م.م،  ــات المط ــرة لخدم ــركة الزه ش
مشــترك  مشــروع  عــن  عبــارة  وهــي 
بيــن قاعــة بــالزا بريميــوم ُعمــان ومكتــب 
والســياحة  الســفر  لخدمــات  الزهــرة 
فــي  رائــدة  شــركة  وهــي  ش.ذ.م.م، 
ــان.  ــي عم ــياحة ف ــفر والس ــات الس خدم

منطقة االستقبال والترحيب 

قاعة بالزا بريميوم  
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الصالــة  هــذه  خدمــات  أّن  بالذكــر  جديــر 
أمــام  متاحــة  وهــي  مجانّيــة،  غيــر 
محــّددة. رســوم  مقابــل  المســافرين 

المواصالت
عبــر  بالمدينــة  الجديــد  صاللــة  مطــار  يرتبــط 

البــري. النقــل  شــبكات 

خدمة سيارات األجرة

المعتمــدة  األجــرة  ســيارات  خدمــة  تتوفــر 
القادميــن.  قاعــة  أمــام 

تأجير السيارات

ــر  يوفــر المطــار للمســافرين عــدًدا مــن خيــارات تأجي
الُمتاحــة عبــر مكاتــب تأجيــر الســّيارات  الســيارات 
الموجــودة فــي قاعــة القادميــن فــي المســتوى 

ــافرين. ــى المس ــن مبن ــي م األرض

الحافالت المجانية

والشــركات  الفنــادق  مــن  العديــد  توّفــر   
لضيوفهــا  الســياحّية  للرحــالت  المنظّمــة 
المطــار  وإلــى  مــن  المجانّيــة  النقــل  خدمــة 
بواســطة الحافــالت. وهنــاك مــكان مخّصــص 
تنقــل  التــي  »مواصــالت«  شــركة  لحافــالت 
وإلــى  المطــار  مــن  وإياًبــا  ذهاًبــا  الــركاب 

المدينــة.

مرافق وخدمات المطار
طبيــة  عيــادة  صاللــة  مطــار  فــي  يوجــد  	l
لتوفيــر  المســافرين  مبنــى  فــي  تقــع 
والــزّوار  للمســافرين  الطــوارئ  خدمــات 

 . ّظفيــن لمو ا و
تتوفــر خدمــة االنترنــت المجانية للمســافرين  	l
باإلضافــة إلــى أجهــزة )iPad( الموصولــة 
الوســائط  منطقــة  فــي  االنترنــت  بشــبكة 

المتعــّددة فــي صالــة المغادريــن.
تغليــف  خدمــة  المطــار  فــي  أيًضــا  تتوّفــر  	l

 .Seal ad Go شــركة  تقدمهــا  التــي  األمتعــة 
ــافرين  ــال للمس ــات الحّم ــًا خدم ــر أيض تتوف 	l
خاليــة  ســفر  تجربــة  عــن  يبحثــون  الذيــن 
المغادريــن  صالتــّي  فــي  المتاعــب  مــن 

والقادميــن.
تتوفــر غــرف صــالة مخصصــة للرجــال وأخــرى  	l
للنســاء فــي المطــار مــع مرافــق للوضــوء.
تتوفــر دورات ميــاه للمســافرين وكذلــك  	l
كاّفــة  فــي  الخاّصــة  االحتياجــات  لــذوي 

صاللــة. مطــار  أنحــاء 
األماكــن  فــي  فقــط  بالتدخيــن  ُيســمح  	l
المخّصصــة لذلــك والتــي تتوّفــر فــي جميــع 
المســتويات مــع إشــارات واضحــة للوصــول 

إليهــا.  إحصائيات الحركة الجوية: 20١9-20١5

خدمة تغليف األمتعة

بوابة مواقف المسافرين

الشحن والبريد )بالُطن(حركة الطائرات المدنيةعدد المسافرين

2015
2019

١0,703
١2,055

2015
2019

١,350
١,578

2015
2019

١,027,578
١١7,965
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عدد المسافرين

2015
2016
2017
2018
2019

١,027,578
١,١98,8٤6

١,٤85,635
١١8,8٤6
١١7,965

حركة الطائرات المدنية

2015
2016
2017
2018
2019

١0,703
١0,3١3
١٤,37١
١2,656
١2,055

الشحن والبريد )بالُطن(

2015
2016
2017
2018
2019

١350
١350

١378
98١

١578

أبو ظبي

البحرين

براتيسالفا، سلوفاكيا

كوزيكود

كوشين

الدوحة

دبي

جدة

كاتوفيسي، بولندا

الكويت

الرناكا

مسقط

المدينة المنورة

ميالن

صحار

براغ

الشارقة

شيريميتيفو، روسيا

وارسو، بولندا

تريفاندروم

الوجهات المباشرة عبر مطار صاللة الدولي  )كما في 20١9( 
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معلومات عن مطار صاللة الدولي

مطار صاللة  : اسم المطار 

صاللة  : المدينة 

OOSA  : * رمز ايكاو 

SLL  : ** رمز  إياتا 

33٤2 م  : طول المدرج 

٤5 م.  : عرض المدرج 

* منظمة الطيران المدني الدولي.    ** االتحاد الدولي للنقل الجوي
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www.ihg.com/crowneplaza
For more infomation please call 00968 26850 850

كراون بالزا صحار محاط بحدائق مشذبة بشكل جميل وهو مالذ فاخر 
يقع على بعد مسافة قصيرة من المركز التجاري الرئيسي في ميناء 

صحار/ بسلطنة عمان.

يقع هذا الفندق المخصص لغير المدخنين بوسط المناظر الطبيعية المرتفعة، ويوفر 126 غرفة عصرية مجهزة تجهيز� جيد� مع 
إطاللة واضحة على محمية طبيعية مترامية االطراف. وتحيط به حدائق مشذبة بشكل جميل، وهو مالذ هناء للعائالت وا§زواج 

والمسافرين من رجال ا§عمال على حد سواء.

يقع الفندق في موقع مثالي بالقرب من حدود دولة ا´مارات العربية المتحدة وعلى بعد 9 كم فقط من مركز عمان التجاري في ميناء 
صحار مما يجعلها شريكك المحدد ل¸قامة والمناسبات الناجحة في صحار ويبعد مطار صحار مسافة كيلومترين فقط. 

المرافق المتوفرة في الفندق هي: صالة البولينغ ، صالة رياضية مجهزة بالكامل ، مسبح ، ملعب تنس ، مساج ، أنشطة ل«طفال 
وأنشطة رياضية ، سبورتس بار ، ستيك هاوس وغيرها الكثير ...







المطارات اإلقليمية
شــهدت الســلطنة فــي عصــر النهضــة تطــوًرا اقتصادًيــا مطــرًدا وأصبحــت الســياحة جــزًءا مهًمــا مــن هــذا 

النمــو. ونتيجــة لذلــك، بــدأ العمــل علــى تطويــر المطــارات اإلقليميــة.

فباإلضافــة إلــى مطــار مســقط الدولــي فــي العاصمــة مســقط ومطــار صاللــة فــي محافظــة ظفــار، 
دّشــنت الســلطنة مطارِيــن إقليمييــن آخريــن، همــا مطــار الدقــم ومطــار صحــار. كمــا تــم توقيــع عقــد مــع 
شــركة تنميــة نفــط عمــان إلدارة ثالثــة مطــارات مخّصصــة للحقــول النفطيــة فــي كّل مــن مرمــول وقــرن 

العلــم وفهــود.
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ــر  ــّوالٍت غي ــوم تح ــم الي ــة الدق ــهد منطق تش
مســبوقة، بعــد أن كانــت مجــّرد مســتوطنة 
ســاحلية  ومدينــة  األســماك  لصيــد  صغيــرة 
فــي محافظــة الوســطى فــي وســط شــرق 
منطقــة  نــواة  اليــوم  تعتبــر  وهــي  ُعمــان.  
مســاحة  علــى  تمتــّد  خاّصــة  اقتصاديــة 
كمحــّرك  بدورهــا  وُتســتخدم  شاســعة، 
اقتصــادي لبنــاء مدينــة جديــدة بشــكّل كامــل. 
المتكاملــة  الحضريــة  المنطقــة  وتشــمل 
للنفــط،  كبيــرة  ومصفــاة  صناعّيــة،  مناطــق 
ومطــار جديــد، ومراكــز تعليمّيــة، ومســاكن 

ســياحية. ومنطقــة  حديثــة 

المؤاِتــي  الجغرافــي  لموقعهــا  ونظــرًا 
وأوروبــا  آســيا  مــن  كّل  بيــن  يصــل  الــذي 
مــن  ككّل،  األوســط  الشــرق  ومنطقــة 
مركــًزا  الدقــم  منطقــة  تصبــح  أن  المتوّقــع 
برؤيــة  تنطلــق  وأن  العابــر،  للشــحن  عالمًيــا 
االقتصــادي  التنــوع  تحقيــق  نحــو  ُعمــان 

الدولــي. االســتثمار  وتشــجيع 

الدقم: حقبة جديدة من التحول الحضاري

منظر أرضي لمطار الدقم
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مطار الدقم
تــم التخطيــط لمطــار الدقــم ليكــون بمثابــة 
بإمكاناتهــا  تتميــز  منطقــة  إلــى  بوابــة 
الكبيــرة.  والتجارّيــة  والصناعّيــة  االقتصادّيــة 
فإلــى جانــب دوره فــي توفيــر وســيلة نقــل 
ســريعة ومريحــة للمســتثمرين والمســؤولين 
التنفيذييــن والحكومييــن، يمكــن أن يســاهم 
الســياحّية  القــدرة  زيــادة  علــى  المطــار 

الدقــم. لمنطقــة 

العملّيــات  أولــى  بــدأت   ،20١٤ العــام  فــي 
فــي  المؤّقــت  المســافرين  مبنــى  فــي 
تابعــة  رحــالت  وشــملت  الدقــم،  مطــار 
ــران  ــالت الطي ــب رح ــى جان ــي إل ــران الُعمان للطي

شــحن. ورحــالت  المســتأجرة 

التجهيــز  الكامــل  المســافرين  بــدأ مبنــى 
ــبتمبر  ــي ١7 س ــه ف ــم عملّيات ــار الدق ــي مط ف
20١8، مــع وصــول رحلــة الطيــران الُعمانــي رقــم 
)WY935( اآلتيــة مــن مســقط، إلــى المبنــى 
ــر.  ــد الظه ــن بع ــاعة 2:30 م ــام الس ــي تم B ف
تــم  فقــد  للمطــار  الرســمّي  االفتتــاح  أمــا 

االحتفــال بــه فــي ١٤ ينايــر 20١9. 

يحتــــــــــل المطـــار مســاحة إجماليــة قدرهــا 
27386 متــًرا مربًعــا، وتبلغ طاقته االســتيعابية 
نصــف مليــون مســافر ســنوًيا مــع إمكانيــة 
التوســع الســتيعاب مليونــي مســافر ســنوًيا.

مناضد إنهاء إجراءات السفر في صالة المغادرين 
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للمســافرين  مبنــى  مــن  المطــار  ويتأّلــف 
بمســاحة 9٤68 متــًرا مربعــًا، ومجّمعــًا للمالحة 
 37 بطــول  الجويــة  للمراقبــة  وبرًجــا  الجويــة، 
75م  وعــرض  ٤000م  بطــول  ومدّرجــًا  متــرًا، 
ــرات، وموقــف  ومّمــرات مترابطــة لتحــرك الطائ
بمــا  طائــرات،  خمــس  يســتوعب  للطائــرات 
فيهــا طائــرة إيربــاص مــن نــوع A380، وجســران 
للصعــود إلــى الطائــرات باإلضافــة إلــى ثــالث 
ــار  ــة انتظ ــات، وقاع ــام البّواب ــار أم ــات انتظ قاع
عنــد بوابــة ركــوب الحافــالت، وثــالث حوامــل 

المتحركــة. للســاللم 

تــّم افتتــاح مبنــى الشــحن الجديــد بالدقــم 
فــي العــام 20١9، وهــو يوّفــر خدمــة تفريــغ 
الدقــم  لمرفــأ  الدعــم  وتقديــم  الحمــوالت 
والمنطقــة الحــرة فــي مجــال نقــل البضائــع. 
مربًعــا،  متــًرا   9958 المبنــى  مســاحة  وتبلــغ 
ألــف طــن  إلــى 25  مــع قــدرة مناولــة تصــل 
ــة لتوســيع هــذه الطاقــة  ســنوًيا، مــع إمكانّي

المســتقبل. فــي  االســتيعابّية 

تــم تصميــم مطــار الدقــم بمــا يتماشــى 
العالميــة،  الهندســية  المعاييــر  أحــدث  مــع 

وتجهيــزه بنظــم حديثــة فــي مجــال االتصــاالت 
المراقبــة  المعلومــات وأنظمــة  وتكنولوجيــا 

ــة. ــاد الجوي ــزة األرص ــة وأجه ــة والمالح األمني

حالّيــًا  الُعمانــي  الطيــران  شــركة  تقــوم 
بتشــغيل ســت رحــالت أســبوعّية مــن مطــار 
أّيــام  )جميــع  الدقــم  مطــار  إلــى  مســقط 

الجمعــة(. يــوم  عــدا  مــا  األســبوع 

الموقع
يقــع مطــار الدقــم علــى بعــد ١٤ كيلومتــًرا 
إليــه  الوصــول  ويمكــن  الدقــم،  مدينــة  مــن 

ــط  ــر شــبكة طرقــات متطــّورة ترب بســهولة عب
المنطقــة بالمطــار.

شركات الطيران
الرئيســي  الناقــل  العمانــي هــو  الطيــران 

الــذي يعمــل مــن وإلــى مطــار الدقــم

توصيل المسافرين من وإلى 
المطار

مخّصصــة  منطقــة  المطــار  فــي  تتوّفــر 
لوقــوف الســيارات مــن أجــل تنزيــل أو ركــوب 

منطقة استالم األمتعة 
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ــوف  ــافرين والضي ــن للمس ــافرين. ويمك المس
الطريــق  علــى  اإلرشــادية  اللوحــات  اتبــاع 
القادميــن  مبنــى  إلــى  للوصــول  الرئيســي 

المغادريــن. ومبنــى 

مواقف السيارات ومرافق تأجير 
السيارات

يضــّم موقــف الســيارات 220 موقف للســيارات 
ســواء  المطــار،  مســتخدمي  لجميــع 
إلــى  القادميــن  الضيــوف  أو  المســافرين 
ــافرين، أو  ــاب المس ــل أو اصطح ــار لتوصي المط
المطــار ألغــراض  ااذيــن يقصــدون  األشــخاص 

العمــل.

كمــا يوفــر مطــار الدقــم للمســافرين عــدًدا 
مــن خيــارات تأجيــر الســيارات. ويمكــن اســتئجار 
الســيارات مــن أحــد مكاتــب تأجيــر الســيارات 
ــن  ــات القادمي ــي قاع ــودة ف ــة الموج المختلف

فــي مبنــى المســافرين.

االستعداد للمستقبل
نظــرًا للنمــّو الســريع الــذي تشــهده مدينــة 
ــة، مــن  ــة متكامل الدقــم وتحّولهــا إلــى مدين
ــا  المتوّقــع أن يلعــب مطــار الدقــم دوًرا محورًي
بباقــي  الســاحلّية  المدينــة  هــذه  ربــط  فــي 
أساســًيا  عنصــًرا  يشــّكل  وأن  العالــم،  أنحــاء 
ــا. ــة وتقّدمه ــار المنطق ــي ازده ــاهمًا ف مس

منطقة االنتظار في صالة تحويل الرحالت

إحصائيات الحركة الجوية: 20١9-20١7

عدد المسافرين

حركة الطائرات المدنية

2017
2018
2019

6٤2
956
827

2017
2018
2019

38,750
38,750
65,582

معلومات عن المطار 
مطار الدقم   : اسم المطار 

الدقم   : المدينة 

OODQ  : * رمز ايكاو 

DQM  : ** رمز  إياتا 

:  ٤002 م طول المدرج 

:  60 م. عرض المدرج 

* منظمة الطيران المدني الدولي.    ** االتحاد الدولي للنقل الجوي 
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مطار صحار - المدرج 
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بفضــل موقعهــا اإلســتراتيجي ومواردهــا 
العاليــة،  الســكانّية  وكثافتهــا  االقتصادّيــة 
مكانــة  الباطنــة  شــمال  محافظــة  احتّلــت 
ــا  ــان.  ولطالم ــلطنة ُعم ــخ س ــي تاري ــة ف مهم
بموقعهــا  الســاحلّية  صحــار  مدينــة  تمّيــزت 
خــارج  تقــع  فهــي  المنافــس،  الجغرافــّي 
الســلطنة  منفــذ  وُتعتبــر  هرمــز،  مضيــق 
والمحيــط  الخليــج  نحــو  والتجــاري  البحــري 
الهنــدي. هــذا باإلضافــة إلــى غناهــا بالمــوارد 
المعدنيــة التــي تســتخدم كمــواّد خــاّم فــي 

والمهّمــة. الثقيلــة  الصناعــات  مــن  العديــد 

صحار: بوابة إلى الباطنة، شمال ُعمان
المراكــز  وأســرع  أكثــر  مــن  صحــار  وغــدت 
نمــّوًا  والصناعيــة  واللوجســتية  الصناعًيــة 
ــا  ــبكة طرقه ــل ش ــك بفض ــلطنة وذل ــي الس ف
الحديثــة ومينائهــا البحــرّي العميــق وازدهــار 
ــود  ــى وج ــة إل ــا، باإلضاف ــّرة فيه ــة الح المنطق
للســكك  منّظمــة  لشــبكة  ومخّطــط  مطــار 
ــى  ــول إل ــهولة الوص ــن س ــاًل ع ــة، فض الحديدّي
حوافــز  وتقديــم  فيهــا  الكبيــرة  األســواق 

تجاريــة جذابــة إلقامــة األعمــال فيهــا.

ويمكــن للــدول ذات االقتصــادات المزدهــرة 
ــول  ــة الوص ــارة الهندي ــبه الق ــج وش ــي الخلي ف

بســهولة إلــى مينــاء صحــار والمنطقــة الحــّرة 
اإلضافّيــة  التكاليــف  تجنــب  وبالتالــي  فيــه، 
ــركات  ــن للش ــز. ويمك ــق هرم ــر مضي ــور عب للعب
كّل  فــي  األســواق  اســتهداف  صحــار  فــي 
والصيــن  األوســط  والشــرق  الهنــد  مــن 
وجنــوب شــرق آســيا، مــع إمكانّيــة الوصــول 
أبوظبــي  فــــــي  األســـــــواق  إلــى  المباشــر 
ــة  ــك المملك ــقط، وكذل ــن ومس ــي والعي ودب
العربيــة الســعودية التــي ُتعــّد أكبــر ســوق 

المنطقــة. فــي  اســتهالكي 
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مطار صحار
افتتــاح مطــار صحــار رســميًا فــي ١8  تــّم 
العيــد  احتفــاالت  مــن  كجــزء   ،20١٤ نوفمبــر 
الوطنــي الـــ ٤٤ لســلطنة ُعمــان؛ ويعــّد المطــار 
ثالــث أكبــر مركــز لشــركات الطيــران الدولّيــة 

الســلطنة. فــي 

كيلومتــر   ١3 بعــد  علــى  المطــار  يقــع 
شــمال غــرب وســط مدينــة صحــار، وقــد تــم 
تطويــره بشــكل اســتراتيجي لتعزيــز تطّلعــات 
الســلطنة للقطاعــات الســياحّية والصناعيــة 

المطــار  ويشــّكل  اللوجســتّية.  والخدمــات 
ــافرين  ــرور المس ــة م ــة لحرك ــة حيوّي ــًا بواب حالًي
والبضائــع علــى الصعيديــن المحّلــي والدولــي. 
كمــا يتــّم اســتخدامه كبوابــة بديلــة لمطــار 
المحلّيــة  الجّويــة  للرحــالت  الدولــّي  مســقط 

الطــوارئ. حــاالت  وفــي 

تبلــغ القــدرة االســتيعابّية لمطــار صحــار 250 
ألــف مســافر ســنوّيًا، ويتــّم التخطيــط حالّيــًا 
 500 إلــى  لتصــل  االســتيعابّية  طاقتــه  لرفــع 
ــا  ــار حالًي ــوي المط ــنوًيا. ويحت ــافر س ــف مس أل

الســفر،  إجــراءات  إلنهــاء  مناضــد  أربــع  علــى 
وبوابتيــن للصعــود إلــى الطائــرة باإلضافــة إلــى 
أربــع مناضــد لمراقبــة الجــوازات فــي منطقــة 
منطقــة  فــي  مناضــد  وخمــس  المغادريــن 

القادميــن.

كمــا تــم تجهيــز المطــار بمــدّرج يبلــغ طولــه 
لحركــة  60 م، وثــالث ممــّرات  ٤00١ م وعرضــه 
لخدمــة  مــآزر  وثــالث   ،Jو  C3/ C2 الطائــرات 

.F الطائــرات مــن النــوع

عــددًا  حالًيــا  صحــار  مطــار  ويســتقبل 

واإلقليمّيــة  المحلّيــة  الطيــران  خطــوط  مــن 

للطيــــران،  العربـــــــية  الســّيما  والدولّيـــــــــة، 

والخطــوط الجويــة القطريــة وطيــران الســالم 

وطيــران قشــم والطيــران العمانــي )كمطــار 

ــرات  ــن الطائ ــد م ــى العدي ــة إل ــل(، وباإلضاف بدي

أّمــا  المســتأجرة.  الطيــران  ورحــالت  الخاّصــة 

مــن  كّل  حالًيــا  فتشــمل  الدولّيــة  الوجهــات 

أو  نهائيــة  )كوجهــات  والشــارقة  الدوحــة 

عبــور(. رحــالت 

مناضد إنهاء إجراءات السفر
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إحصائيات الحركة الجوية: 20١9-20١7

عدد المسافرين

حركة الطائرات المدنية

2017
2018
2019

87٤
2,7١6
2,٤50

2017
2018
2019

١١3,806
336,2٤5

320,52٤

معلومات عن المطار 
مطار صحار  : اسم المطار 

صحار  : المدينة 

OOSH  : * رمز ايكاو 

OHS  : ** رمز  إياتا 

٤00١ م  : طول المدرج 

60 م.  : عرض المدرج 

* منظمة الطيران المدني الدولي.    ** االتحاد الدولي للنقل الجوي 

منطقة إنهاء إجراءات السفر
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علــى مــدى أكثــر مــن 30 عامــًا وحّتــى العــام 
نفــط  تنميــة  شــركة  مطــارات  كانــت   ،2008
ُعمــان تســتخدم مــدارج غيــر معّبــدة تتــوزع 
ــراف  ــت إش ــة تح ــاز الواقع ــق االمتي ــي مناط ف
مخصصــة  المــدارج  هــذه  وكانــت  الشــركة، 
الموظفيــن  تنقــل  التــي  الطائــرات  لهبــوط 
والمقاوليــن إلــى حقــول النفــط. ومــع توســع 
أعمالهــا، قامــت شــركة تنميــة نفــط ُعمــان 
ــي  ــدة تراع ــارات جدي ــالث مط ــاء ث ــرًا بإنش مؤّخ
المعاييــر الدوليــة للمنظمــة الدوليــة للطيــران 
المدنــي والمعاييــر الوطنيــة )هيئــة الطيــران 
المدنــي – قانــون الطيــران المدنــي ولوائحــه 
وقــرن  وفهــود  مرمــول  مــن  كّل  فــي   )١39

العلــم. 

رســميًا  المطــارات  هــذه  اعتمــاد  تــم 
ومنحهــا الترخيــص مــن قبــل المديريــة العامــة 
ُعمــان  فــي  والطيــران  الســالمة  لخدمــات 
وبــدأت عملياتهــا التشــغيلية فــي الربــع األول 
مــن عــام 2008. وقــد تــّم إنشــاء هــذه المطارات 

مطارات حقول النفط

الحديثــة،  النفاثــة  الطائــرات  لتســهيل تحــرك 
ــي  ــل موظف ــة لنق ــة ومريح ــة آمن ــان بيئ ولضم
شــركة تنميــة نفــط ُعمــان ومقاوليهــا مــن 
تــم  النفــط. وفــي عــام 20١9،  وإلــى حقــول 
التعاقــد مــع شــركة مطــارات ُعمــان لتشــغيل 

هــذه المطــارات وإدارتهــا. 

عمليات اإلنقاذ ومكافحة الحريق:
 مــع مراعــاة اّتخاذ اإلجــراءات المســبقة، يمكن 
للمطــار أن يوّفــر تغطيــة لغايــة المســتوى 7، 

لخدمــات اإلنقــاذ ومكافحــة الحريــق.

إجراءات الطيران:
 قواعــد الطيــران اآللــي/ قواعــد الطيــران 
ــة  ــة المرئّي المرئــي فــي ظــروف األرصــاد الجوّي
فقــط. ُتطبــق مقاربــة العــدادات المرئيــة وغيــر 
البارومتــري  التراكــب  باســتخدام  الدقيقــة 
الفضائيــة  للمالحــة  العالمــي  للنظــام 
)GNSS(. وقــد أصبحــت مطــارات شــركة تنميــة 
نفــط ُعمــان أول المطــارات التــي تســتخدم 

هــذه التقنيــة فــي عمــان. 

 AGL تــّم تجهيــز المطــارات أيًضــا بنظــام
)إضــاءة أرضيــة مهابــط الطائــرات(، بمــا فــي 
ذلــك مصابيــح مؤشــر مســار االقتــراب الدقيــق 
PAPI، لتســهيل العمليــات اآلمنــة للطائــرات 

فــي ظــروف الرؤيــة المنخفضــة. 

خدمة المناولة
خدمــة  ُعمــان  مطــارات  موظفــو  يوّفــر 
معلومــات الرحــالت، بينمــا تــّم التعاقــد مــع 
المناولــة  خدمــات  لتقديــم  ترانــزم  شــركة 
األرضّيــة الُمتاحــة خــالل ســاعات عمــل المطــار 

النهــار.  فــي 

تزويد الطائرات بالوقود
تتوّفــر خدمــة تزويــد الطائــرات بالوقــود فــي 
ويتوّلــى  فقــط،  وفهــود  مرمــول  مطــارّي 
مــن  مؤّهلــون  موظفــون  الخدمــة  هــذه 
الوقــود  للتســويق.  العمانيــة  ِشــل  شــركة 

 .١-Jet A هــو  المتوفــر 

فهود - مرمول - قرن العلم
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قرن العلم فهود  مرمول

2560م * ٤5م 2560 م * ٤5م 256١ م * ٤5 م الطول / العرض
OOGB OOFD OOMX رمز المنظمة الدولية للطيران المدني

RNM FAU OMM
 رمز االتحاد الدولي للنقل الجوي

))إياتا
30/١2 3١/١3 32/١٤ مسمّيات المدرجات

٤٤0 قدُما فوق سطح البحر 563 قدُما فوق سطح البحر مستوى ارتفاع المطار 909 قدُما فوق سطح البحر
PCN ٤٤ / F / A / X / T PCN ٤٤ / F / A / X / T PCN ٤٤ / F / A / X / T عدد المدارج

C C C رمز الطائرة
١22.750 VHF ١22.750 VHF ١22.750 VHF رقم جهاز اإلرسال الالسلكي

+968 2٤38 5627 +968 2٤38 ٤٤26 +968 2٤38 66٤2 رقم الهاتف

المعلومات التشغيلية:
ُعمــان  نفــط  تنميــة  شــركة  مطــارات  بــدأت 
عملياتهــا فــي الفصــل األول مــن عــام 2008 مــع 
ويتــم  مرمــول.  مطــار  فــي  طائــرة  أول  هبــوط 
حاليــًا تســيير رحــالت مجدولــة مــن مســقط إلــى 
الطيــران  شــركة  وتتوّلــى  الثالثــة.  المطــارات 
بالنيابــة عــن  الرحــالت  الُعمانــي تشــغيل هــذه 
شــركة تنميــة نفــط ُعمــان، بمعــّدل رحلتــان يوميــًا 
علــى األقــل إلــى كل موقــع، حتــى ســت رحــالت 

فــي األســبوع. 
ســاهم بــدء تســيير الرحــالت بارتفــاع عــدد 
الســابقة.  الســنوات  مــع  مقارنــة  المســافرين 
ففــي عــام 2009، وصــل عــدد المســافرين إلــى 
حوالــي ١2000 مســافر عبــر هــذه المطــارات، بمــا 
فــي ذلــك المغادريــن والقادميــن ومســافري 

الترانزيــت. 
علــى الرغــم مــن أّن هــذه المطــارات ُتعتبــر 
ملكّيــة خاّصــة لشــركة تنميــة نفــط ُعمــان، إال 
أّنهــا تســتخدم أيضًا مــن قبل مشــغلي الطائرات 
اآلخريــن فــي ُعمــان، كمــا ُتســتخدم فــي بعــض 
ــاة  ــع مراع ــة، م ــرات األجنبي ــوط الطائ ــان لهب األحي

الحصــول علــى الموافقــات الضروريــة. 

مبنى المسافرين:
حديثــة  مبانــي  الثالثــة  المطــارات  تتضّمــن   
الضروريــة  بالمتطّلبــات  تفــي  للمســافرين 
ككاميــرات  أساســية  بتجهيــزات  ومــزودة 
المســافرين  تفتيــش  ونقطــة  المراقبــة، 
واألمتعــة، وأحزمــة متحركــة لنقــل األمتعــة، 
ومراقبــة  الســفر  إجــراءات  إنهــاء  ومناضــد 

الجــوازات.   

أبعاد وبيانات مطارات شركة تنمية نفط ُعمان
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 نبذة عن بعض شركائنا اإلستراتيجيين
ــم دوًرا  ــاون معه ــب بالتع ــتراتيجيين، وتلع ــركاء االس ــات والش ــن المؤسس ــة م ــع مجموع ــراكة م ــان بالش ــارات ُعم ــل مط تعم
حيوًيــا فــي إدارة مطــار مســقط الدولــي، ومطــار صاللــة، ومطــار الدقــم، ومطــار صحــار، ومطــارات مناطــق اإلمتيــازات النفطيــة. 
ــا  ــة، كم ــتويات مختلف ــى مس ــدث عل ــي تح ــاملة الت ــورات الش ــة التط ــؤولية معالج ــا مس ــتراتيجيون أيًض ــركاء االس ــى الش يتول
يقومــون بتقديــم الدعــم الــالزم بهــدف تعزيــز قطاَعــي الســياحة والخدمــات اللوجســتية فــي الســلطنة. وتتــوزع المســؤوليات 
علــى الشــركاء اإلســتراتيجيين كل بحســب اختصاصــه والــدور المحــّدد الــذي يلعبــه، مــع الحــرص علــى التعــاون فــي تنســيق 

ــات المطــارات. الجهــود لضمــان فعاليــة تشــغيل عملّي
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المطــارات  ألمــن  العامــة  اإلدارة  تتولــى 
مســؤولية  الســلطانية  عمــان  بشــرطة 
الحفــاظ علــى أمــن المطــارات المدنيــة فــي 
ــان  ــا وضم ــة به ــق المحيط ــلطنة والمناط الس
المنشــئات  وحمايــة  مرتاديهــا  ســالمة 
والحفــاظ  والمســافرين  الطائــرات  وســالمة 
علــى أمــن خطــوط الطيــران الوطنيــة والدوليــة 
ــمل  ــروع وتش ــر المش ــل غي ــال التدخ ــن أفع م
مســقط  )مطــار  مــن  كل  المطــارات  تلــك 
مطــار  الدقــم،  مطــار  صاللــة،  مطــار  الدولــي، 
صحــار( باإلضافــة الــى مطــارات مناطــق اإلمتيازات 
فهــود،  مطــار  مرمــول،  )مطــار  النفطيــة 
مطــار قــرن علــم( وذلــك مــن خــالل تطبيــق 
اإلجــراءات األمنيــة التــي تتوافــق مــع القواعــد 
األساســية وأســاليب العمــل الموصــى بهــا 
الصــادرة  الدوليــة  واألنظمــة  القوانيــن  فــي 
مــن قبــل منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي 

األخــرى.  الوطنيــة  والتشــريعات  )األيــكاو( 

ــح  ــم التصاري ــوم قس ــرى يق ــة أخ ــن ناحي م
بإصــدار وتجديــد التصاريــح لألفــراد والموظفيــن 
العامليــن فــي المطــارات والجهــات الحكومية 

شرطة ُعمان السلطانية
الخارجيــة والخاصــة، وإصــدار وتجديــد تصاريــح 
المركبــات العاملــة داخــل المطــارات، وكذلــك 
واتخــاذ  المفقــودة  التصاريــح  متابعـــــــــــــــة 
اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها وتحصيــل الرســوم 

ــع. ــام المتب ــق النظ وف

تقــوم إدارة العمليــات فــي االدارة العامــة 
بالعديــد مــن المهــام واإلجــراءات مــن خــالل 
التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة بالطيــران 
المدنــي واألشــراف علــى المطــارات الداخليــة 
فــي  المشــاركة  الــى  باإلضافــة  والنفطيــة 
للمطــارات  الطــوارئ  خطــط  وتطويــر  إعــداد 
العالقــة. ويقــوم قســم  الجهــات ذات  مــع 
التدريــب بعقــد دورات داخليــة للضبــاط واألفــراد 
بمــا فيهــا دورات أمــن المطــارات التأسيســية 
والمتقدمــة والتدريــب علــى أجهــزة التفتيــش 
األمنــي  االشــراف  فــي  ودورات  المختلفــة 
وادارة ازمــات حــوادث الطيــران بحيــث تســاعد 
الهــدف  لتحقيــق  بمهامهــا  القيــام  علــى 
المرجــو. وعلــى المســتوى الخارجــي تقــوم 
منتســبيها  بإشــراك  العامــة  االدارة  هــذه 
ــد  ــي المعاه ــران ف ــن الطي ــي دورات أم ــنويًا ف س

ومراكــز التدريــب المعتمــدة مــن منظمــة الطيــران 

المدنــي الدولــي )األيــكاو(.

مــن ناحيــة تتولــى إدارة الجــوازات واالقامــة 

ســفر  اجــراءات  إنهــاء  الدولــي  مســقط  بمطــار 

وذلــك  الســلطنة  الــى  والقادميــن  المغادريــن 

مــن خــالل التأكــد مــن وثائــق الســفر وتخزينهــا 

بصمــة  علــى  المســافر  وعــرض  النظــام  فــي 

العيــن والبصمــة العشــرية ثــم مطابقــة البيانــات 

وتخزينهــا.

مطــار  فــي  الجمــارك  إدارة  وتتولــى 
مســقط الدولــي تفتيــش الحقائــب و االمتعة 
الســلطنة  الــى  القادميــن  للمســافرين 
وتفتيــش البضائــع الــواردة فــي مبنى الشــحن 
الجــوي وضبــط أيــة مــواد ممنوعــة ومخالفــة 
فــي  بهــا  المعمــول  واألنظمــة  للقوانيــن 
الحاويــات  تفتيــش  تتولــى  كمــا  الســلطنة، 
والشــحنات المحملــة بالمنتجات والمســتوردة 
مــن قبــل المصانــع التــي لــم تخضــع للتفتيــش 
مــا  وكل  الــواردة  البريديــة  الطــرود  وكذلــك 

الجــوي. بالشــحن  يتعلــق 
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بموجــب  المدنــي  الطيــران  هيئــة  تأسســت 

المرســوم الســلطاني رقــم 20١2/33 الصــادر 

فــي 26 مايــو 20١2، وهــي الجهــة المســؤولة 

عــن مختلــف الجوانــب التنظيميــة والتشــريعية 

ســلطنة  فــي  المدنــي  الطيــران  لشــؤون 

تعزيــز  مســؤولية  الهيئــة  تتولــى  عمــان. 

قطــاع الطيــران المدنــي فــي ُعمــان مــن خــالل 

جانــب  إلــى  الُمســتدامة  التنميــة  تحقيــق 

القطاعــات األخــرى التــي تشــهد طفــرة نمــو 

متســارعة. 

إلــى تحقيــق أهدافهــا  الهيئــة  تســعى 

مســتويات  أعلــى  إلــى  الوصــول  خــالل  مــن 

األمــن والســالمة الجويــة. ويشــمل عملهــا 

 هيئة الطيران
 المدني

والخدماتّيــة  التنظيمّيــة  الجوانــب  حيــث  مــن 
بالطيــران  المتعلقــة  اللوائــح  وتنفيــذ  وضــع 
التراخيــص  وإصــدار  ُعمــان،  فــي  المدنــي 
الطائــرات  لطواقــم  الالزمــة  والتصاريــح 
إبــرام  إلــى  باإلضافــة  الصيانــة،  ومحطــات 
الســلطنة  بيــن  الثنائيــة  الجويــة  االتفاقيــات 
والــدول األخــرى. كمــا حرصــت الهيئــة علــى 

أمــن  لضمــان  والضوابــط  السياســات  وضــع 
المطــارات وســالمة النقــل الجــوي، وإرســاء 
األســس لتنميــة اإليــرادات ومرافــق المطــارات 
هــذه  علــى  الحفــاظ  وكذلــك  ُعمــان،  فــي 
االســتثمار  فــرص  وتشــجيع  االســتثمارات 

األخــرى. 

ــة  ــى الهيئ ــات، فتتوّل ــث الخدم ــن حي ــا م أّم
مســؤولية إنشــاء وإدارة وتشــغيل وصيانــة 
أنظمــة المالحــة الجويــة، باإلضافــة إلــى تطوير 
تصاريــح  ومنــح  الجوّيــة،  الحركــة  وتنظيــم 
مراقبــة  إلــى  باإلضافــة  والهبــوط  العبــور 
المؤّسســات  عمليــات  وتدقيــق  وتفتيــش 

ُعمــان.  فــي  العاملــة  الطيــران  وشــركات 

مبنى هيئة الطيران المدني
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الوطنــي  الناقــل  هــو  الُعمانــي  الطيــران 
لســلطنة عمــان وأحــد خطــوط الطيــران الرائــدة 
ــه  ــالق عمليات ــذ إنط ــهد من ــذي ش ــًا وال عالمي
فــي عــام ١993 معــدل نمــو مطــرد، كمــا لعــب 
العمانيــة  العاصمــة  رئيســيًا فــي جعــل  دورًا 
مســقط وجهــة هامــة فــي الشــرق األوســط 
التجاريــة  للقطاعــات  دعمــه  خــالل  مــن 

والســياحة. والصناعيــة 

يقــوم الطيــران الُعمانــي بتشــغيل رحــالت 
وجهــات  إلــى  مســقط  مــن  مباشــرة  جويــة 

الطيران الُعماني
عديــدة علــى متــن أســطول طائراتــه األكثــر 

تقدًمــا وتطــورا مــن أجــل تقديــم تجربــة ســفر 

عنوانهــا االطمئنــان والســالمة للمســافرين. 

ويوفــر الطيــران العمانــي مســتوياٍت إســتثنائية 

مــن الرفاهيــة والراحــة وتجربــة ســفر عالمية ال 

مثيــل لهــا في كافــة المقصــورات بمــا يقدمه 

مــن مزايــا متعــددة، ومســاحات رحبــة. كمــا 

الحديثــة  التكنولوجيــا  فــي  االســتثمار  أدى 

إلــى  المنتجــات  فــي  واالبتــكار  والتخطيــط 

االرتقــاء بالطيــران الُعمانــي إلــى مســتويات 

ــران. ــة الطي ــم صناع ــي عال ــة ف عالي

علــى  مؤخــرا  الُعمانــي  الطيــران  حصــل 

لجــودة  نظــرًا  نجــوم  الخمــس  فئــة  تصنيــف 

متــن  علــى  المقدمــة  والخدمــات  المنتجــات 

ــى  ــم عل ــز التقيي ــث يرتك ــه. حي ــطول طائرات أس

واألطعمــة  المقاعــد،  مثــل  عــدة  عناصــر 

والمشــروبات، و النظــام الترفيهــي، والنظافــة 

وغيــر ذلــك. أمــا تقييــم الخدمــة فيرتكــز علــى 

وموظفــي  الضيافــة  أطقــم  أداء  تقييــم 
األرضيــة. الخدمــات 

خــالل هــذا العــام، حصــل الطيــران الُعمانــي 
الرائــدة  الطيــران  مجــددًا علــى جائــزة شــركة 
ــي  ــن فئت ــام 2020 ع ــط لع ــرق األوس ــي الش ف
الســياحية.  والدرجــة  األعمــال  رجــال  درجــة 
شــركة  بلقــب  العمانــي  الطيــران  تــّوج  كمــا 
الطيــران الرائــدة لعــام 2020 عــن فئــة الدرجــة 
األولــى كمــا حصــد جائــزة أفضــل شــركة طيــران 
مشــغلة للرحالت للشــرق األوســط لعــام 2020.

مقصورة رجال األعمال والدرجة األولى
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مســتوحّيًا مبادئــه مــن روح ُعمــان األصيلــة 

طيــران  يعتبــر  المعطــاء،  شــعبها  وكــرم 

الســالم أول ناقــل اقتصــادي فــي الســلطنة. 

ــالت  ــدم رح ــام 20١6 ليق ــي ع ــس ف ــث تأس حي

ســفر  خيــارات  ويوفــر  التكاليــف،  منخفضــة 

مريحــة عبــر مجموعــة متنوعــة مــن الوجهــات 

الرائعــة مــن شــتى أنحــاء العالــم.

طيران السالم
)6( حاليــًا  الســالم  طيــران  تســتخدم 

 ،A320ne طــراز   مــن  إيربــاص  طائــرات  ســت 
ممــا يجعلهــا الناقــل الُعمانــي األول األكثــر 
الممــرات  أحاديــة  الطائــرات  مــن  اســتفادة 
بكفائتــه  الطــراز  هــذا  ويتميــز  نجاحــًا.  األكثــر 
اســتهالك  علــى  وبقدرتــه  التشــغيلية 
يســاعدنا  ممــا   %20 بنســبة  للوقــود  أقــل 
علــى خفــض تكاليــف التشــغيل بنســبة ١٤% 

وبالتالــي تقديــم أســعار مخفضــة لمســافرينا، 
كمــا تتميــز هــذه الطائــرة بقدرتهــا علــى تقليــل 
أكثــر  الرحلــة  يجعــل  مــا   %50 بنســبة  الضوضــاء 

للمســافرين. وراحــة  هــدوءًا 

ــون  ــن ١.5 ملي ــر م ــالم أكث ــران الس ــت طي نقل
رحالتهــا  وتســير  فقــط   20١9 خــالل  مســافر 
ــقط،  ــمل مس ــة تش ــارات محلي ــبع مط ــي س ف
ومرمــول  وفهــود  ومخيزنــة  وصحــار  وصاللــة 

وقــرن العلــم وتتطلــع إلــى توســيع خدماتهــا 
لتشــمل الدقــم ومصيــرة وخصــب. كمــا تشــمل 
وجهاتهــا الدوليــة: أبــو ظبــي، ودبــي، والبحرين، 
والكويــت، والدوحــة، وجــدة، والريــاض، والدمام، 
ــكندرية،  ــطنبول، واالس ــيراز، واس ــران، وش وطه
والخرطــوم، وملتــان، وســيالكوت، وكراتشــي، 
وكولمبــو،  وكاتمانــدو،  وشــاتوغرام،  ودكا، 

ــت.  وفوكي
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اللوائح العامة
وشــريحة  ونطاقهــا  موقعهــا  حيــث  مــن  خــاص  بطابــع  المطــارات  تتمتــع 
المســافرين ومســتوى الحركــة الجويــة. ويعتبــر أمــن المرافــق فــي المطــارات 
أمــرًا فــي غايــة األهميــة، لذلــك تحــرص مطــارات ُعمــان علــى تطبيــق معاييــر 
قياســّية علــى مختلــف مجــاالت العمليــات فــي جميــع مطــارات الســلطنة، 
وهــي معاييــر مشــتركة بيــن جميــع المطــارات التــي تديرهــا مطــارات ُعمــان.
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محطة تزويد الطائرات بالوقود
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اللوائح العامة
وقود الطائرات

بالتماشــي  الســلطنة  حكومــة  قامــت 
محطــات  بإنشــاء  التطــور  مســيرة  مــع 
مســقط  مطــارات  فــي  متطــورة  وقــود 
وصاللــة وصحــار والدقــم، مــع نظــام حديــث 
وتتوّلــى  بالوقــود.  الطائــرات  تزويــد  إلعــادة 
إدارة واإلشــراف  ُعمــان مســؤولية  مطــارات 
الطائــرات فــي جميــع  علــى مــوردي وقــود 
ــول  ــارات حق ــة ومط ــة األربع ــارات التجارّي المط
النفــط فــي فهــود ومرمــول وقــرن العلــم، 
بطريقــة  الوقــود  خدمــات  تقديــم  لضمــان 

مهنيــة وفّعالــة وســريعة ومالئمــة لجميــع 
علــى  الحفــاظ  مــع  المطــارات  مســتخدمي 

الخدمــات. مــن  عــاٍل  مســتوى 

يعمــل فــي مطــارات ُعمــان حالّيــًا ثالثــة 
وهــي  الطائــرات  لوقــود  محلّييــن  مورديــن 
وشــركة  للتســويق  العمانيــة  شــل  شــركة 
النفــط العمانيــة للتســويق وشــركة المهــا 

النفطّيــة. المنتجــات  لتســويق 

توفــر  علــى  الطيــران  قطــاع  يعتمــد 
العاليــة  التشــحيم  ومــواد  الوقــود  أنــواع 
تزويــد  عمليــة  تعتبــر  وبالتالــي  الجــودة، 

الوقــود للطائــرات مــن طــرازJet A-1  بشــكل 
لمــزّودي  قصــوى  أولويــة  وســليم  آمــن 
بــدءًا  المراحــل  مختلــف  عبــر  الخدمــة  هــذه 
مــن اســتالم الوقــود، إلــى تخزينــه، وصــواًل 
كّل  تخضــع  حيــث  بــه،  الطائــرات  تزويــد  إلــى 
ــا  ــك أيًض ــمل ذل ــة. ويش ــراءات صارم ــة إلج مرحل
نظــام ضمــان جــودة الوقــود مــن المصفــاة 
إلــى الطائــرات، إذ يتبــع مــزودو الوقــود فــي 
وأفضــل  اإلجــراءات  أهــّم  ُعمــان  مطــارات 
الممارســات ضمــن سلســلة توريــد الوقــود 
والبيئــة. والصحــة  والســالمة  الجــودة  مثــل 
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الصحة والسالمة 
والبيئة 

الصحــة والســالمة والبيئــة  إجــراءات  تنــدرج 

ــق  ــق تتعّل ــن مالح ــان ضم ــارات ُعم ــي مط ف

ويتنــاول  والمســافرين.  الطيــران  بســالمة 

المدنــي  الطيــران  قانــون  مــن   19 الملحــق 

بشــكل مباشــر نظــام إدارة الســالمة فــي 

المطــار الــذي يتماشــى مــع أنظمــة الطيران 

 .)Doc 9859(و  )CAR 100( المدنــي 

 )MR 286( التنفيذيــة  الالئحــة  تتنــاول 

الصحــة  تدابيــر  العمــل  وزارة  عــن  الصــادرة 

تنفيذهــا  وتضمــن  المهنيــة،  والســالمة 

إقرارهــا مــن قبــل  تــّم  المطــار، وقــد  فــي 

الســالمة  مجلــس  مثــل  دوليــة  منظمــات 

فهــي  البيئيــة  النواحــي  أمــا  البريطانــي. 

تنــدرج فــي نظــام إدارة البيئــة فــي مطــارات 

ُعمــان.

 الصّحــة والســالمة والبيئــة فــي مطــارات 

عمــان هــي إدارة قائمــة بحــّد ذاتهــا، تتولــى 

ــة  ــالمة والبيئ ــة والس ــراءات الصح ــق إج تطبي

توافــق  لضمــان  الشــركة  مســتوى  علــى 

العملّيــات وحــث اإلدارة العليــا علــى دعــم 

تطبيــق هــذه اإلجــراءات عبــر جميــع اإلدارات 

ــركة.  ــي الش ــام ف واألقس

وقــد شــهد قســم الصحــة والســالمة 

والبيئــة منــذ تأسيســه مراحــل مــن التطــور 

والتحــّول نحــو التمّيــز، محققــًا العديــد مــن 

ال  المثــال  ســبيل  علــى  البــارزة  اإلنجــازات 

الحصــر: الحصــول علــى تصنيــف 5 نجــوم مــن 

البريطانــي فــي مجــال  الســالمة  مجلــس 

الصحــة والســالمة المهنيــة، اعتمــاد برنامــج 

مــن  خاليــة  ســنوات  الكربونيــة،  االنبعاثــات 

افتتــاح مطــارات جديــدة  الطائــرات،  حــوادث 

وقــوع  دون  والدقــم(  وصاللــة  )مســقط 

ــيق  ــى التنس ــة إل ــيمة، باإلضاف ــوادث جس ح

ــة  ــل وزارة الصح ــة مث ــات الحكومي ــع الجه م

ــتمرة  ــة المس ــج الصحي ــالت البرام ــأن حم بش

والموظفيــن.   المســافرين  لتوعيــة 

مركز عمليات المطار
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االستجابة في 
حاالت الطوارئ

القيادة والتحّكم:

المطــار  فــي  الطــوارئ  خطــة  تنقســم 

إلــى عــدة رمــوز بحســب نــوع الحــادث. علــى 

معّينــة  رمــوز  تفعيــل  يتــم  المثــال،  ســبيل 

مكافحــة  إدارة  وتتوّلــى  الطائــرات،  لحــوادث 

ــادة  ــؤولّية القي ــار، مس ــة للمط ــق التابع الحرائ

والتحكــم خــالل هــذه الحــوادث. كمــا يوجــد 

مثــل  األمنيــة  للحــوادث  مخصصــة  رمــوز 
شــرطة  تتولــى  حيــث  االختطــاف،  عمليــات 
أيضــًا  هنــاك  القيــادة.  الســلطانية  ُعمــان 
حــوادث صحّيــة عاّمــة مثــل مكافحــة العــدوى 

الصحيــة. الحــوادث  مــن  وغيرهــا 
القيــادي،  بالتسلســل  يتعلــق  وفيمــا 
تتضمــن خطــة الطــوارئ فــي المطــار ثالثــة 

مســتويات: تشــغيلّي فــي منطقــة وقــوع 
القيــادة،  مركــز  فــي  وتكتيكــّي  الحــادث، 
طــوارئ  عمليــات  مركــز  فــي  واســتراتيجّي 

المطــار.

االتصاالت
 24 مــدار  علــى  متوفــر  الحــوادث  مراقــب 

تمرين حول اإلنقاذ من الحرائق
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ــى  ــار ليتوّل ــات المط ــز عملي ــي مرك ــاعة، ف س
الطــوارئ.  مكالمــات  علــى  اإلجابــة  مهّمــة 
يقــوم  الطــوارئ،  رمــز  تفعيــل  حــال  وفــي 
بإجــراء  رمــز،  لــكل  وفقــًا  الحــوادث،  مراقــب 
الجهــات  مــع  الضروريــة  االتصــاالت  جميــع 
خطــة  ضمــن  المدرجــة  والخارجيــة  الداخليــة 
مفّصلــة  خطــة  وضــع  تــّم  المطــار.  طــوارئ 
كل  مهمــة  وتحديــد  االتصــال،  لمســتويات 
ــالغ  ــة إلب ــات المختلف ــي الجه ــال ف ــز اتص مرك
تدفــق  ســرعة  ولضمــان  األخــرى.  المراكــز 
ــام  ــان نظ ــارات ُعم ــدت مط ــات، اعتم المعلوم
إشــعار جماعــي يهــدف إلــى إخطــار األفــراد 
والجهــات بالمعلومــات فــي الوقــت نفســه، 
وذلــك بعــد تســجيل محتــوى الرســالة المــراد 
إرســالها ، بحيــث يمكــن للنظــام االتصــال بأكثــر 

مــن 100 شــخص وجهــة فــي الوقــت عينــه.

اإلنذارات والتنبيهات
المطــار  فــي  المبانــي  مختلــف  تزويــد  تــم   

مقرونــة  الحرائــق  عــن  الكشــف  بأنظمــة 

إنــذار، لضمــان إجــراء ســرعة اإلخــالء  بأنظمــة 

مراقــب  يقــوم  حريــق.  نشــوب  حــال  فــي 

ــق  ــة الحري ــاذ ومكافح ــم اإلنق ــوادث وقس الح

بمراقبــة أجهــزة استشــعار الحريــق والدخــان 

األســبوع،  أيــام  طيلــة  الســاعة  مــدار  علــى 

للتأّكــد مــن تفعيــل أجهــزة اإلنــذار عنــد الحاجــة، 
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فضــاًل عــن ضمــان االســتجابة الســريعة إلنقــاذ 

والممتلــكات.  األرواح 

مكافحة الحريق
يحــرص فريــق اإلنقــاذ ومكافحــة الحريــق علــى 

ضمــان تدريــب موظفيــه وتأهيلهــم للتعامــل 

األرواح  وإنقــاذ  المخاطــر  أنــواع  مختلــف  مــع 

ــكات.  ــق بالممتل ــي تلح ــرار الت ــن األض ــد م والح

ويتــّم إجــراء تماريــن دورّيــة وتدريبــات نظرّيــة 

ــات  ــّدات واآللّي ــتخدام المع ــى اس ــة عل وعملّي

واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ.

تمارين محاكاة الطوارئ
يقــوم قســم الطــوارئ بتنفيــذ العديــد مــن 

الطيــران  هيئــة  متطّلبــات  وفــق  التماريــن 

فــي  ويشــارك  الدوليــة.  والهيئــات  المدنــي 

جهــات  عــدة  الطــوارئ  لخطــة  االســتجابة 

معنيــة مــن داخــل وخــارج المطــار، مــن ضمنهــا 

شــرطة ُعمــان الســلطانية والخدمــات الطبيــة 

الجــو  وســالح  المســلحة،  الســلطان  لقــوات 

الوطنيــة  والهيئــة  الُعمانــي،  الســلطاني 

للدفــاع المدنــي واإلســعاف، وهيئــة الطيــران 

وموظفــي  الطيــران  وشــركات  المدنــي 

لجنــة  تشــكيل  تــّم  كمــا  األرضّيــة.  المناولــة 

خطــة الطــوارئ فــي المطــار، والتــي تتأّلــف 

مــن ممثليــن عــن الجهــات المذكــورة أعــاله. 

وتجتمــع هــذه اللجنــة بشــكل دورّي لتحديــد 

الطــوارئ  بخطــة  المتعلقــة  المســائل 

للتماريــن. واإلعــداد 

ــق  يواصــل قســم اإلنقــاذ ومكافحــة الحرائ

هــذه المهّمــة بدقــة وإصــرار، بهــدف ضمــان 

مســتوى عــاٍل مــن جهوزّيــة فريــق العمــل، 

كمــا ُيجــري الفريــق تماريــن مختلفــة ومتنّوعة 

للتحّقــق مــن فعاليــة خطــط الطــوارئ فــي 

مختلــف ظــروف المخاطــر الممكنــة. 

نهــج معيــاري لتماريــن الطــوارئ: فــي عــام 

2019، تمــت الموافقــة علــى النهــج المعيــاري 

لتخطيــط وتنفيــذ تماريــن الطــوارئ فــي مطــار 

مســقط الدولــي.

يتضمــن هــذا النهــج سلســلة مــن الوحــدات 

والتحّكــم  القيــادة  ونظــام  االتصــاالت  مثــل 

واالســتراتيجي(  والتكتيكــي  )التشــغيلي 

االســتقبال  ومراكــز  الطبيــة  واالســتجابة 

العمــل  واســتمرارية  الطــوارئ،  حــاالت  فــي 

وتماريــن المحــاكاة واســعة النطــاق وغيرهــا.

تمارين اإلخالء
 اســتنادًا إلــى أنظمــة الهيئــة العامــة للدفــاع 

المدنــي واإلســعاف وهيئــة الطيــران المدنــي، 

اإلجــراءات  كافــة  توافــر  ضمــان  وبهــدف 

االحترازيــة للوقايــة مــن الحرائــق فــي مبانــي  محطة االطفاء مع فريقها.

المطــار، تجــري دائــرة اإلطفــاء واإلنقــاذ فــي 

المطــار عــدة تماريــن إخــالء لمبانــي المطــار 

المعنيــة.  الجهــات  مــع  بالتعــاون  المختلفــة 

خطــط  وفــق  التماريــن  هــذه  تطبيــق  ويتــم 

مــن  التحقــق  إلــى  تهــدف  وهــي  اإلخــالء 

فعالّيــة تدابيــر الوقايــة مــن الحرائــق، كأنظمــة 

الكشــف عــن الحرائــق، ومــدى ســرعة إتمــام 

نحــو  المبانــي  هــذه  مــن  اإلخــالء  عمليــة 

مناطــق التجّمــع المحــّددة فــي خطــط اإلخــالء.

عمليات التحسين والتطوير 
المستمرة:

تقــوم إدارة اإلطفــاء واإلنقــاذ بتحليــل المخاطــر 

الخطــط  تحديــث  لضمــان  مســتمّر،  بشــكل 

وأحجــام  أنــواع  مختلــف  مــع  بالتوافــق 

اإلطفــاء  إدارة  وقامــت  المحتملــة.  المخاطــر 

واإلنقــاذ بالتعــاون مــع الجهــات المشــاركة 

فــي خطــة طــوارئ المطــار  بتطويــر إجــراءات 

تتعّلــق باالســتجابة لحــوادث الطائــرات بــدون 

الحريــق  وحــوادث  لهــا،  المصــّرح  وغيــر  طيــار 

ــة،  ــرج المراقب ــود وب ــج الوق ــز صهاري ــي مراك ف

عملّيــات  علــى  شــديد  تأثيــر  مــن  لهــا  لمــا 

تعطيلهــا. واحتمــال  المطــار 
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برنامج االنبعاثات 
الكربونية 
للمطارات

أظهــرت مطــارات ُعمــان باســتمرار اهتمامها 
بالبيئــة وحرصهــا علــى ترشــيد الطاقــة. وقــد 
أطلــق مجلــس المطــارات العالمــي برنامــج 
ــز إدارة  ــارات لتعزي ــة للمط ــات الكربوني االنبعاث
إنبعاثــات الكربــون والتقليــل منهــا إلــى الحــد 
الصديقــة  المشــاريع  وتشــجيع  األدنــى 

ــة.  للبيئ

مطارات صديقة 
للبيئة

رئيســية  أولويــة  البيئيــة  االســتدامة  تعتبــر 
لجميــع المطــارات الخاضعــة إلدارة مطــارات عمــان. 
وقــد تــّم اعتمــاد مطــار مســقط الدولــي ومطــار 
 صاللــة فــي المســتوى الثالــث ومطــار الدقم في

المســتوى األّول مــن برنامــج االنبعاثــات الكربونيــة 
للمطــارات مــن مجلــس المطــارات العالمــي.

تهــدف مطــارات عمــان إلــى تحويــل بيئــة 
المطــارات الخاضعــة إلدارتهــا واالرتقــاء بهــا 
ــي  ــة ف ــة للبيئ ــارات الصديق ــاف المط ــى مص إل
تخفيــف  علــى  العمــل  خــالل  مــن  العالــم 
إنقــاذ  الكربــون والمســاهمة فــي  انبعاثــات 
كوكــب األرض. ومثــل العديــد مــن المطــارات 
حــول العالــم، اعتمــدت مطــارات عمــان مــواد 
والتصميــم  التشــغيل  فــي  للبيئــة  صديقــة 

واإلســتراتيجّيات.

كمــا  تــم تجهيــز المطــارات بأحــدث معــّدات 
المراقبــة للحــرص علــى إبقــاء كمّيــة االنبعاثــات 
الوقــت  فــي  القيــام  مــع  الســيطرة،  تحــت 
المحيطــة  الداخليــة  البيئــة  بتحســين  نفســه 

والمســافرين.  للموظفيــن 

ــول  ــتقبلّية للتح ــة مس ــع خط ــّم وض ــا ت كم
إلــى أنظمــة تعمــل علــى الطاقــة الشمســية 
فــي مطــار مســقط الدولــي بهــدف خفــض 
منظر بانورامي لمطار مسقط الدولي  معــدالت اســتهالك الطاقــة الشــهرّية إلــى 
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21251599 كيلــوواط فــي الســاعة، و3006778 
الســاعة فــي مطــار صاللــة  كيلــوواط فــي 
باســتخدام الطاقــة الشمســية. إن اســتخدام 
تقليــل  مــع  مســتدامة  بطريقــة  المــوارد 
التأثيــرات علــى البيئــة قــد أتــاح لمطــارات عمان 
تحقيــق المزيــد بمــوارد أقــل وبالتالــي تقديــم 
ــارات  ــح مط ــل. ويطم ــالت أق ــر بمدخ ــة أكب قيم
عمــان إلــى امتــالك مشــاريع تعمــل بالطاقــة 
ــبكة  ــى الش ــاد عل ــل االعتم ــية لتقلي الشمس
وتقليــل البصمــة الكربونيــة اإلجماليــة للمطــار 
مطــارات  وتســعى  والعالــم.  ُعمــان  فــي 
عمــان أيًضــا لتركيــب أنظمــة تكييــف الهــواء 
الطاقــة  لتحســين  مغلقــة  ميــاه  وأنظمــة 

االســتهالكية لهــذه المرافــق.

وبالتنســيق مــع هيئــة الطيــران المدنــي، 
أي  إلــى  القادمــة  الطائــرات  علــى  يشــترط 
المعاييــر  تلبيــة  الســلطنة  مطــارات  مــن 
ــرات. كمــا يجــب علــى  المحــّددة لضوضــاء الطائ
تقليــص  محــركات  بأربعــة  المــزودة  الطائــرات 
عمــل المحــركات إلــى اثنيــن خــالل تواجدهــا 
ــرات ذات  ــى الطائ ــب عل ــا يج ــدرج. كم ــى الم عل
المحــركات الــدوارة أن تقــوم بإغــالق محــرك 

المــدرج. واحــد خــالل وجودهــا علــى 

عمــان  مطــارات  تهــدف   ، عــام  بشــكل 
إلــى االرتقــاء  مــن خــالل المبــادرات الخضــراء 
بخدماتهــا إلــى مســتوى الشــركات الرائــدة 
مفهــوم  تبنــي  حيــث  مــن  المنطقــة  فــي 
اإليجابيــة. الفائــدة  وتحقيــق  البيئــي  التأثيــر 
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ــي دورًا  ــر المهن ــم والتطوي ــز التعّل ــب مرك يلع
وتحســين  الموظفيــن  تطويــر  فــي  حيويــًا 
تنميــة  بيــن  الجمــع  خــالل  مــن  أدائهــم، 
ــاركتهم  ــز مش ــة وتعزي ــم الوظيفي مهاراته
واالحتفــاظ بهــم. وينصــب تركيــزه األساســي 
علــى منــح الموظفيــن الفرصــة لتوســيع نطاق 
ــم  ــم ومهاراته ــر قدراته ــم وتطوي معارفه
المؤسســية  األهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن 
المحــددة. العمــل  احتياجــات  وتلبيــة  العامــة 

مــن  شــاملة  مجموعــة  المركــز  يقــدم 
برامــج التدريــب فــي مجــاالت متعــددة. وقــد 
بمــا  البرامــج  معظــم  وتصميــم  إعــداد  تــم 
والممارســات  المعاييــر  مـــــــــــــع  يتماشــى 
المدنــي  الطيــران  لمنظمــة  بهــا  الموصــى 
قطــاع  لدعــم  منــه  ســعيًا  )إيــكاو(  الدولــي 
المتطّلبــات  وتلبيــة  الســلطنة  فــي  الطيــران 
األمــن  ومتطّلبــات  والتشــغيلية  التنظيميــة 
والهيئــة  إيــكاو  عــن  الصــادرة  والســالمة 

المدنــي. للطيــران  العامــة 

 مركز التعّلم
والتطوير المهني

خاًصــا  اهتماًمــا  ُعمــان  مطــارات  تولــي 
ثروتهــا  بمثابــة  وتعتبرهــم  لموظفيهــا 
ــن  ــرًا م ــدرًا كبي ــتثمر ق ــا تس ــذا فإنه ــة. ل القّيم
الطاقــة فــي إعــداد الموظفيــن والعمــل علــى 
معارفهــم.  ومواكبــة  مهاراتهــم  صقــل 
ويحــرص المركــز علــى إشــراك الموظفيــن قــدر 
اإلمــكان فــي حضــور المؤتمــرات واالجتماعات 
ــة لالّطــالع علــى التجــارب واالســتفادة  الدولّي
مــع  بالتعــاون  المركــز  يقــوم  كمــا  منهــا. 
فرصــة  الموظفيــن  لمنــح  دوليــة  مطــارات 
وتلقــي  الخبــرة  الكتســاب  لديهــا  العمــل 
التدريــب علــى آليــات العمــل فــي المطــارات 

الدوليــة.

عــام  فــي  ُعمــان  مطــارات  نجحــت  لقــد 
ــل  ــب لتص ــرص التدري ــدد ف ــادة ع ــي زي 2019م ف
إلــى 2389 مشــاركة فــي قطاعــات مختلفــة. 
وفــي مــا يلــي بعــض البرامــج التدريبيــة التــي 

زيارة طالب الجامعة األلمانية للتكنولوجيا شــارك فيهــا الموظفيــن خــالل العــام:  
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ــة  ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــد«: ه ــج »معتم برنام
ــا  ــم تقديمه ــي ت ــدة الت ــج المعتم ــن البرام م
مــن قبــل مؤسســات دوليــة لفئــات معّينــة 
شــهادة  منــح  تــّم  وقــد  الموظفيــن.  مــن 
مهنيــة أو دبلــوم للمشــاركين بعــد اجتيازهــم 

جميــع متطّلبــات البرنامــج. 

البرامــج  علــى  األمثلــة  بعــض  يلــي  فيمــا 
برنامــج  إطــار  فــي  تنظيمهــا  تــم  التــي 

: » معتمــد «

دبلــوم فــي مجــال عمليــات المطــارات  	l
للنقــل  الدولــي  االتحــاد   – المتقدمــة 

)إياتــا( الجــوي  

دبلــوم فــي مجــال اإلدارة اإلســتراتيجية  	l
للمطــارات - إياتــا 

دبلوم »القانون الجوي الدولي« - إياتا 	l

 –  )PMP( االحترافيــة  المشــاريع  إدارة  	l
)PMI( المشــاريع  إدارة  معهــد 

إلدارة  المهنــي  االعتمــاد  برنامــج  	l
المطــارات - منظمــة الطيــران المدنــي 

لــي و لد ا

برنامــج المهــارات القيادّيــة الرئيســية –  	l
التنفيذيــة  للدراســات  أشــريدج  برنامــج 

العالميــة  الســالمة  شــبكة  دبلــوم  	l
الدولــي المطــارات  مجلــس   –  )GSN(

دبلوم المناوالت األرضية - إياتا 	l

ثابــر  برنامــج  تصميــم  تــم  »ثابــر«:  برنامــج 
للتطويــر األكاديمــي لمســاعدة الموظفيــن 

فــي مواصلــة دراســتهم الجامعيــة والعليــا 
)النقــل  المهنيــة  المجــاالت  مختلــف  فــي 
الجــوي، والســالمة، والهندســة، وتكنولوجيا 
المعلومــات، واألعمــال التجاريــة أو الماليــة(. 
مطــارات  تمنــح  البرنامــج،  هــذا  إطــار  وفــي 
الحصــول  فرصــة  لموظفيهــا  ســنويًا  ُعمــان 
ــوس و  ــة البكالوري ــة لدرج ــح جامعي ــى 4 من عل

الماجســتير. لدرجــة  منــح   3
منصــة  عــن  عبــارة  هــو  »أســهل«:  برنامــج 
الموظفيــن  لجميــع  متاحــة  إلكترونيــة 
اإلنترنــت  عبــر  تريبيــة  برامــج  فــي  للمشــاركة 
الشــخصية  المهــارات  تطويــر  إلــى  تهــدف 
للموظفيــن وتدريبهــم علــى مســائل فنيــة 

أخــرى.
تــم  خارجــي  برنامــج  هــو  »شــديد«:  برنامــج 
ــل  ــم العم ــرس قي ــرق وغ ــاء الف ــتحداثه لبن اس
األزمــات.  وإدارة  الوقــت  وإدارة  الجماعــي 
ويتعلــم المشــاركون مــن خــالل هــذا البرنامــج 

مهــارات حيويــة خــارج مــكان عملهــم. 
برنامــج  عــن  عبــارة  هــو  »إقــاع«:  برنامــج 
تدريــب لتطويــر مهــارات الطــالب الجامعييــن 
والطــالب المتخرجيــن، مــن خــالل توفيــر فــرص 
ســنوية لهــم الكتســاب الخبــرة العمليــة مــن 
مــع  داخلــي  تدريــب  فــي  المشــاركة  خــالل 
الشــركة. ويعتبــر الطــالب العمانيــون بمثابــة 
شــرائح مســتهدفة فــي ســياق تطلعنــا إلــى 
توظيــف المهــارات الوطنيــة فــي المســتقبل، 
وبالتالــي تؤثــر تجاربهــم فــي مطــارات ُعمــان 
إلــى الشــركة  بشــكل كبيــر علــى نظرتهــم 

كصاحــب عمــل محتمــل.
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بالمناســبات  االحتفــاء  إطــار  فــي 
المشــاركة  قيــم  وإحيــاء  المميــزة 
مطــارات  تســتضيف  والتقديــر، 
مــن  متنّوعــة  مجموعــة  ُعمــان 
العــام.  مــدار  علــى  الفعالّيــات 
إلــى  الفعالّيــات  هــذه  وتهــدف 
بمطــارات  والتعريــف  الوعــي  نشــر 
عــن  ســواء  وخدماتهــا،  ُعمــان 
الفعاليــات  اســتضافة  طريــق 
بإنجــازات  االحتفــال  أو  الدوليــة، 
الشــركة، أو المشــاركة فــي نشــر 
اســتضافة  أو  الشــمولّية،  ثقافــة 
المجتمعيــة  المســؤولية  مبــادرات 
ــة، أو  للشــركات، أو األحــداث التوعوّي
بالموظفيــن،  خاّصــة  تدريــب  دورات 

. هــا غير و

الفعالّيات
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استضافة حدث »التبادل بين المطارات« من تنظيم المجلس الدولي للمطارات )مسقط، ُعمان(
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الرئيس التنفيذي الشيخ أيمن الحوسني يشارك في المنتدى العالمي لقادة المطارات )دبي، اإلمارات العربية المتحدة(

مشاركة فريق الشركة الُعمانية إلدارة المطارات  في سباقات الطواف العربي لإلبحار الشراعي

تدشين خط مباشر جديد للخطوط الجوية الريطانية
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المنتدى الدولي األول للجاهزية التشغيلية )مسقط، ُعمان(

إطالق إستراتيجية العام 2020
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استضافة االحتفال السنوي السادس عشر لتوزيع جوائز السفر العالمية )مسقط، ُعمان(
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شــهد مطــار مســقط الدولــي حدًثــا فريــًدا 
اســتقبال  وهــو   ،2015 عــام  فــي  نوعــه  مــن 
طائــرة »ســوالر إمبلــس Si2( 2(« التــي تعمــل 
لهــا  هبــوط  أول  فــي  الشمســية  بالطاقــة 
بعــد إقالعهــا مــن مطــار أبــو ظبــي فــي رحلــة 
علــى  فيهــا  تغلبــت  ســاعة   12 اســتغرقت 
تحديــات عوامــل الطقــس. وكانــت مســقط 
أن  المبتكــرة قبــل  للطائــرة  المحطــة األولــى 
تتابــع مســارها عبــر محطــات مختلفــة حــول 
الطائــرة،  هــذه  تصميــم  تــم  وقــد  العالــم. 
أندريــه  مــن  كل  قيادتهــا  تبــادل  التــي 
قــادرة  لتكــون  بيــكارد،  وبيرترانــد  بورشــبيرغ 
علــى تحمــل التحديــات والتحليــق فــي الجــو 
ليــاًل ونهــارًا باســتخدام الطاقــة الشمســية  
ــرة  ــزودة بالطائ ــوم الم ــات الليثي ــحن بطاري لش
فــي  التحليــق  لمواصلــة  الطاقــة  وتخزيــن 
جميــع األوقــات. وقــد انطلقــت الطائــرة بعــد 
العالــم  حــول  مغــادرة مســقط فــي جولــة 
عبــرت خاللهــا حوالــي 35 ألــف كلــم متوقفــة 
فــي 12 بلــدًا فــي محاولــة تاريخيــة للطيــران 
العالــم دون اســتخدام قطــرة وقــود.  حــول 

سوالر إمبلس 2
رحلتهــا   2 إمبلــس  ســوالر  طائــرة  أتمــت 
بنجــاح فــي أبريــل 2014، وُتــدار محــركات الطائــرة 
األربعــة بطاقــة مســتمدة مــن 17،248 خليــة 
وتعتمــد  الجناحيــن.  علــى  مثبتــة  شمســية 
التــي  الشمســية  الطاقــة  علــى  الطائــرة 
يتــم تجميعهــا خــالل النهــار وتخزينهــا فــي 
الكهربائيــة  للطاقــة  الليثيـــــــــــــوم  بطاريــات 
ــا  ــل. كم ــالل اللي ــران خ ــد الطي ــتخدامها عن الس
توفــر مقصــورة القيــادة البالــغ حجمهــا 8 .3 
متــر مكعــب مســاحة كافيــة لتأميــن متطلبات 
الراحــة واألمــان الضروريــة للطيــار عنــد إجــراء 

رحــالت طيــران لمــدة تصــل إلــى أســبوع. 

ــمة  ــات حاس ــف لحظ ــات التوّق ــت محط  كان
إلــى  هدفــت  الطيــارة  لقائــدي  بالنســبة 
بــث رســالة تشــجيعية لــكل فــرد مــن أفــراد 
المجتمــع اإلعالمــي والتربــوي فــي الــدول 
تمثلــت  وقــد  الطائــرة  فيهــا  حطــت  التــي 
اإلبــداع  عنصــر  تحفيــز  فــي  الرســالة  هــذه 
الطاقــة  أهميــة  علــى  والتشــديد  واالبتــكار 
النظيفــة والتنميــة المســتدامة  فــي تحقيــق 

. لمســتحيل ا

صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع، أثناء ترحيبه 
بطاقم طائرة سوالر إمبلس.
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سوالر إمبلس تقترب من مطار مسقط الدولي
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واجــه العالــم فــي العــام 2020 أزمــة صحيــة 

عالميــة لــم يســبق لهــا مثيــل فــي تاريخنــا 

فيــروس  جائحــة  بتفشــي  تمثلــت  المعاصــر 

كورونــا )كوفيــد-19( الــذي ألقــى بثقلــه علــى 

إلــى تداعيــات  جميــع دول العالــم، مــا أدى 

اقتصاديــة وماليــة علــى مختلــف القطاعــات 

التــي  العالــم  حــول  المطــارات  ســيما  وال 

خاليــة  قاحلــة  بصحــراء  أشــبه  إلــى  تحولــت 

مــن أي آثــار للحيــاة والحركــة ألّول مــّرة فــي 

ـــخذت الــدول علــى  التاريــخ. ونتيجــة لذلــك، اتَّ

مســتوى العالــم إجــراءات مختلفــة للحــّد مــن 

ســلطنة  حشــدت  وبدورهــا  الوبــاء،  انتشــار 

عمــان، تحــت القيــادة الرشــيدة لحضــرة صاحــب 

ــه  ــارق- حفظ ــن ط ــم ب ــلطان هيث ــة الس الجالل

ــة تحــت إشــراف  اللــه ورعــاه-، الجهــود الوطنّي

جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد-19(

فريق مطارات ُعمان جاهز للتعامل مع الوباء
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اللجنــة العليــا المكلفــة ببحــث آليــة التعامــل 

مــع التطــورات الناتجــة عــن انتشــار فيــروس 

كورونــا )كوفيــد-19( لوضــع التدابيــر االحترازيــة 

والوقائيــة علــى الصعيــد الوطنــي لمواجهــة 

الفيــروس. انتشــار 

الجهــود  إطــار  وفــي   ،2020 مــارس  فــي 

المبذولــة للَحــّد مــن تفشــي فيــروس كورونــا، 

أصــدرت اللجنــة العليــا قــرارًا بتعليــق الرحــالت 

ُعمــان  مطــارات  قامــت  وعليــه،  الدوليــة. 

بتعديــل عملّياتهــا بمــا يتماشــى مــع قــرارات 

الوطنيــة. الســلطات  وتوجيهــات 

عــدد  بتشــغيل  عمــان  مطــارات  قامــت 

الُمَجـــدَولة  وغيــر  االســتثنائية  الرحــالت  مــن 

عبــر مطــار مســقط الدولــي، حيــث اقتصــرت 

ــودة  ــهيل ع ــى تس ــا عل ــركاب خالله ــالت ال رح

ــت  ـَصـ ــن ُخصِّ ــي حي ــن، ف ــى الوط ــن إل المواطني

رحــالت الشــحن والدعــم اللوجســتي لتلبيــة 

طبّيــة  معــّدات  مــن  الُمحــّددة  االحتياجــات 

متطّلبــات  عــن  فضــاًل  غذائّيــة،  ومســتلزمات 

المختلفــة. الحيوّيــة  القطاعــات 

بيــن  الداخليــة  الرحــالت  اســتئناف  وتــمَّ 

محافظــة مســقط ومطــارات حقــول النفــط 

بعــد  يونيــو،  أواخــر  منــذ  تدريجــّي  بشــكل 

تشــغيل الرحــالت التجريبيــة األولّيــة لتقييــم 

إطــار  فــي  والســالمة  الصّحــة  إجــراءات 

الجوّيــة.  الحركــة  لعــودة  االســتعداد 

مــارس   30 مــن  الُممتــّدة  الفتــرة  فــي 

الرحــالت  عــدد  بلــغ   ،2020 ســبتمبر   6 حّتــى 

االســتثنائية القادمــة والمغــادرة مــن مطــار 

رحلــة   4253 يقــارب  مــا  الدولــّي،  مســقط 

اســتثنائية وبلــغ عــدد المســافرين علــى هــذه 

وشــمَلت  مســافرًا.   216406 حوالــي  الرحــالت 

غيــر  ورحــالت  داخلّيــة  رحــالٍت  الرحــالت  هــذه 

ُمَجـــدَولة مخّصصــة لعــودة المواطنيــن إلــى 

بالعــودة  الراغبيــن  األفــراد  وإجــالء  الســلطنة 

إلــى أوطانهــم، باإلضافــة إلــى رحــالت شــحن 

أخــرى. وفنّيــة  تشــغيلّية  ورحــالت 

خــالل  ُعمــان  مطــارات  جهــود  ـــزت  ركَّ

العملّيــات  تعزيــز  علــى  الجائحــة  تفشــي 

والبنيــة  المراِفــق  وصيانــة  وتحديثهــــــــا، 

التحتيــة للمطــارات، باإلضافــة إلــى تحســين 

الشــركاء  مــع  التعــاون  وتعزيــز  الخدمــات 

ســفر  تجربــة  توفيــر  بهــدف  االســتراتيجيين 

مطاراتهــا. عبــر  آمنــة 
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ــار  ــي مط ــان ف ــارات ُعم ــتحدثت مط ــا اس كم
مســقط الدولــي ومطــار صاللــة مراِفــق تتيــح 
 )PCR( للــرّكاب إمكانّيــة إجــراء الفحــص المخبــرّي
للكشــف عــن اإلصابــات بفيــروس كوفيــد-19، 
الفيــروس  عــن  الُمبِكــر  للكشــف  تعزيــزًا 
ــه، وذلــك وفقــًا لبروتوكــوالت وإجــراءات  واحتوائ
الســلطات  َدتهــا  حدَّ التــي  الصحّيــة  الســالمة 
الوطنيــة لضمــان ســالمة وصحــة المســافرين 
وكاّفــة  والموظفيــن  الطائِــرات  وطواقــم 
األفــراد الذيــن يســتخدمون المطــارات. كمــا تــمَّ 
إنشــاء مرفقــًا جديــدًا فــي موقــف الســيارات 

بالمطــار يتيــح للنــاس إجــراء الفحــص المخبــري 
ــى  ــاب إل ــن الذه ــًا م ــيارة عوض ــن الس ) PCR( م

عيــادة. أو  مستشــفى 

باإلضافــة إلــى تعزيــز اختبــارات كوفيــد-19، 
تحــرص مطــارات ُعمــان علــى مراعــاة االلتــزام 
بالتدابيــر الوقائيــة والضوابــط الصحيــة، بمــا فــي 
ذلــك االرتــداء اإللزامــي للكّمامــات فــي األماكــن 
العاّمــة، وتركيــب كاميــرات حراريــة لقيــاس درجــة 
حــرارة الجســم، وتركيــب أجهــزة تعقيــم لليديــن 
داخــل  الجســدي  التباعــد  تطبيــق  عــن  فضــاًل 

مبانــي المســافرين.

مســقط  مطــار  أّن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
مطــارات  وتشــغّله  تديــره  الــذي  الدولــي، 
ــط  ــرق األوس ــي الش ــار ف ــان، كان أّول مط ُعم
الصحــّي  االعتمــاد  شــهادة  علــى  يحصــل 
مجلــس  قبــل  مــن  للمطــارات  العالمــّي 
آســيا-المحيط  لمنطقــة  الدولــي  المطــارات 

الهــادئ.

ــي  ــقط الدول ــار مس ــن مط ــاز كّل م ــا ح كم
ومطــار صاللــة علــى شــهادة مــن مجلــس 
تجربــة  أفضــل  لتقديــم  الدولــي  المطــارات 

للمســافرين. وتأتــي هــذه الشــهادة نتيجــة 

جهــود شــركة مطــارات ُعمــان فــي تحقيــق 

مجــال  فــي   2020 لعــام  الطموحــة  رؤيتهــا 

تقديــم تجربــة فريــدة للمســافرين فــي كاّفــة 

أبوابهــا  فتحــت  والتــي  الســلطنة،  مطــارات 

عملياتهــا  اســتئناف  بعــد  للعالــم  مجــددًا 

ــع أن تســاهم إعــادة  المنتظمــة. ومــن الُمتوقَّ

تحقيــق  فــي  الدوليــة  الجوّيــة  الحركــة  فتــح 

ــاة  ــودة الحي ــع ع ــال م ــادّي فّع ــاش اقتص انتع

الســلطنة. إلــى  الطبيعيــة 
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مــع اســتمرار ازدهــار االقتصــاد الُعمانــي، 
تســعى مطــارات ُعمــان إلــى دخــول حقبة 
جديــدة مــن االزدهــار والتطــور، ستشــهد 
مــن  ملحوظــًا  تحــّواًل  المطــارات  خاللهــا 
لنقــل  ناشــئة  محطــات  كونهــا  مجــّرد 
ــن  ــم يحتض ــع ضخ ــى مجّم ــافرين، إل المس
األنشــطة  مــن  واســعة  مجموعــــــــــــــة 
االقتصاديــة، بمــا يشــبه مدينــة مطــارات 
ــق  ــا مراف ــعب منه ــاق تتش ــعة النط واس
اإلطــار،  هــذا  وفــي  متنوعــة.  وخدمــات 
ــق  ــة تحقي ــان بمواصل ــارات ُعم ــزم مط تلت
علــى  التركيــز  خــالل  مــن  الهــدف  هــذا 
ــة  ــر المســتمرّة والمتواصل أعمــال التطوي
المســافرين  خدمــات  مســتوى  علــى 
وســائط  شــبكات  وتوســيع  والشــحن، 
المراِفــق  وتطويــر  دة،  المتعــدِّ النقــل 
التجاريــة وغيرهــا مــن المرافــق المحيطــة 

بالمطــارات.
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