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Corporate Events

After Compliments,

To the honorable shareholder of Oman Airports Management Company S.A.O.C. 

Peace, mercy and blessings of Allah be upon you.

On behalf of the Board of Directors, it is my pleasure to present you the latest 
development of our airport group in regard to the financials, operations, traffic as 
well as the opening of the new terminal of the Muscat International Airport.

As in the previous years, OAMC was benefiting from a solid development in 
the traffic which to the most extent was supported by our high qualitatively 
performing national carrier Oman Air. Passenger growth ended up at 16.9 percent 
or 14.1 million passenger. Our Airport in Salalah showed an increase of even 23.9 
percent going to 1.49 million passenger. As commercial operation got started in 
Sohar, the relative passenger performance was outstanding. In absolute terms, 
traffic was growing here from almost 0 to 113 thousand passenger in the past 
year. 

All in all, this ended up in a solid financial performance of the group: Revenue 
increased by 27.8 percent from RO 60.5 million to RO 77.3 million. Thanks to a solid 
cost management, most of the incremental top line increase could be transferred 
into profitability, accounting an EBITDA of RO 39.2 million or an increase of 37.7 
percent. Bottom line, OAMC generated a net profit of RO 36.9 million up from RO 
25.3 million the previous year – an increase of 45.6 percent, respectively. 

The very good financial performance also ended up in good payments to the 
government based on the concession agreement. For the year 2017 OAMC paid 
total concessions amounting to RO 25.8 million, this beside of tax payments as 
well as dividend payments for the year 2016.

The number of employees increased from 1,169 to 1,207 while the omanization 
rate remained on an extraordinary level of 93 percent.

The financial and operative performance gives the management great confidence 
in the happenings in 2018. The opening of the new Terminal and additional facilities 
at Muscat International Airport will transform our airport into a new league. For 
this, the Board of Directors have greatest confidence in the management as well 
as all the workforce of OAMC.

Yours sincerely,

Yahya bin Said Al-Jabri

HE Yahya bin Said Al-Jabri 

Chairman 
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Respected Reader,

It is my pleasure to follow the words and good messages of the chairman of our 
board, HE Yahya bin Said Al Jabri. OAMC looks back to one of the most successful 
years of its existence, proofing strong revenue generation, profits as well as cash 
flows. The balance sheet shows sound stability and proofs a good security for the 
company, its shareholders as well as its work force. 

Operationally, we saw outstanding traffic development at each of our airports, 
whether it is passengers wise, in cargo, on behalf of the movements or even 
number of airline operators.

Today, we are essentially a different company, perhaps with one of the biggest 
product portfolio in our Sultanate, entrusted with brand new, state of the art 
facilities at Muscat, Salalah and even ready to take over at the regional airports of 
Duqm and Sohar. From facilitating outstanding travel experience for passengers, 
ensuring health safety and environment and improving brand and reputation to 
achieve operational excellence, we are shaping our future with a vision to place 
ourselves among top 20 airports.

I am pleased to inform that the company has achieved record results, not only in 
terms of managing highest ever traffic numbers but also fiscal results are much 
encouraging. Firmly aligned with our customer needs, stakeholders’ expectations 
and our people’s hard work, our results are driven by the sheer performance as 
well as our commitment to ethics and integrity. 

Highlights of the year:

The company achieved a net profit of RO. 36.9 million for the year ended 31 
December 2017 compared to RO. 25.3 million reported for the year 2016, an 
increase of 45.6%. 

The Gross Revenue is recorded at RO. 77.3 million as compared with RO. 
60.5 million previous year, an increase of 27.8%. The aeronautical revenue is 
increased by 31.2% at RO. 59 million as compared with RO. 45 million while Non 
aeronautical revenue at RO. 16.2 million against RO. 15.5 million also increased by 
4.4% for the year. In addition, the company has an income towards operation and 
maintenance contract income from Duqm airport of RO. 2.1 million.

The company’s EBITDA is increased to RO. 39.3 million as against RO. 28.5 
million in previous year, an increase of 37.7%. 

Aimen Ahmed Alhosni 

CEO 
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Total Passengers at Muscat during 2017 at 14.1 million are higher by 16.9% against 
12.0 million in 2016 while Salalah recorded 1.5 million passengers as compared 
with 1.2 million in 2016 with a growth of 23.9%.

Total aircraft movements in Muscat at 114,492 are higher by 11.3% as compared 
with 102,894 movements in 2016 and in Salalah, movements at 14,528 are higher 
by 39.7% against 10,402 in 2016.

Our Strengths and Challenges:

OAMC becomes the operator of gateway airports with leading-edge facilities, 
meeting financial objectives and having a strong Omanization level and no 
more capacity constraints, these are the strengths with which we are entering 
into new year. Given that national carrier needs more sustenance to support 
Muscat to become a competitive hub, we also need rapid development of tourism 
infrastructure. Bilateral rights constraints especially with Indian markets are 
another challenge that we face. 

The year ahead:

The year ahead is challenging in all terms. We are committed to operate the new 
airports to the required standards and levels of service, prepare all new policies 
and procedures in line with modern airport operations. We should also introduce 
strong and proactive airline marketing to maximize the economic benefit from 
this major investment by the Government. Our focus on revenue, in order that 
we remain financially self-supporting is imperative. To achieve fiscal objectives, 
we shall look at rationalizing all airport charges and enhance revenue from other 
commercial initiatives. We must reap the benefits of being situated at a strategic 
geographical location – in relation to Indian Sub-continent, South East Asia and 
Arabian peninsula so that we could leverage off the success of Dubai’, Abu Dhabi 
and Qatar and benefit out of the huge growth in aviation market in region.

Finally, I thank all our stakeholders for their unwavering support, our people for 
their commitment, hard work and all efforts to bring us until here. 

We are deeply grateful to His Majesty Sultan Qaboos Bin Said for his vision and 
guidance, which has helped the country along its path of growth and prosperity.

Sincerely,

Aimen Ahmed Alhosni
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Our

Object
ives

Our 

Targ
ets

OurSuccess 

M
easures

OUR
 ACTIONS

Customer Experience:

 “Our airports are places to 
have a great experience”

People & Culture

 “Being the employer 
of choice”

Health Safety & Security

“Be a safe, secure &environmentally 
responsible airport operator”

Brand & Reputation 

“Our airports are Oman’s gateways to 
beauty and opportunity”

Operational Excel-
lence 

“Our airports are  
operationally successful 
& resilient”

Profitability: 

“We are able to fund 
our future”:

Civil airports have become important 
components of the country’s national economic 
growth. Oman Airports Management Company 
utilizes a strategical approach “Strategy2020” 
to fulfil the purpose of growing Oman’s gateways 
to beauty and opportunity by providing 
exceptional customer experience and optimal 
connections to the rest of the world. Doing so 
will contribute towards the prosperity and well-
being of the Sultanate of Oman. Strategy2020 
supports OAMC to improve, strengthen and 
further develop its global market position and to 
pro-actively anticipate changes in the operating 
environment, in the national aviation sector and 
across the globe. 

PURPOSE, VISION & MISSION 
Our vision is to be ‘amongst the world’s best 20 airports’ by 2020.  In 
order to manage something as broad and aspirational as this, daily 
efforts should be made towards achieving this goal.  Our mission 
states that “Together, we will excellently manage and develop the 
gateways of Oman and beyond”. To create significant value to our 
customers, staff, shareholders and society, we have to collaborate 
with all relevant government authorities and our business partners. 
Enabling our people and engaging everyone will help us to further 
develop our airports into efficient, safe, attractive to customers and 
a work place of choiceFor this reason, it is important that all our 
activities, initiatives, tasks, projects, and performance are aligned 
and contribute to our strategic planning framework.  The strategic 
planning framework of the Strategy2020 plan is embodied in six 
strategic focus areas, called business drivers.

Strategy 2020
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Passengers Monthly - Muscat International Airport

Aircraft Movements Monthly - Muscat International Airport

Muscat International airport traffic growth 
is driven by:
transfer traffic growth 34 %, Qatar Airways 
growth due to crisis situation, Indian carriers 
of Indi Go, Jet Airways, as well as the start 
of budget national carrier Salam Air. 
Exceptionally high passenger growth in JUL 
due to holiday season: 25%
O&D traffic increase by 7%
Transfer traffic has increased due to 
opening new destinations at Guangzhou in 
Dec 16,   Nairobi in Mar 17, and Manchester 
in May 2017.
O&D traffic growth in Muscat is driven by 
Oman Air, Salam Air, Qatar Airways, and 
Emirates & Indian Subcontinent.

Increased number of movements due to 
Salam Air’s entrance to Oman market, 
improved fleet utilization of Oman Air 
and new frequencies added by Indian 
subcontinent carriers, Regent, Jet Airways 
& Indi Go. 
Increased number of movements due to 
Salam Air’s entrance to Oman market, 
improved fleet utilization of Oman Air 
and new frequencies added by Indian 
subcontinent carriers, Regent, Jet Airways 
& Indi Go. 

Increase of Salalah passenger numbers 
driven by launching new operations by 
Salam Air , Oman Air new operation 
between Salalah and Calicut as well as 
increases demand for air travel during 
Khareef  season.

Transfer share of total Oman Air traffic: 
34,4%
Transfer Growth of 23% originates of the 
new long haul routes opened to Guangzhou 
in Dec 16,   Nairobi in Mar 17, and Manchester 
in May 2017
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Passengers Monthly - Salalah Airport
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Aircrafts Movements Monthly - Salalah Airport

Transfer Traffic - Muscat International Airport
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Oman Airports Traffic Report 2017

Duqm Airport traffic is based on Oman Air 6 
weekly flights and Military flights.
Suhar Airport growth is based on Salam air 
Khareef season flights, Qatar airways 10 
weekly (currently double daily)
Flights, Air Arabia scheduled & adhoc 
flights. 
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International Freight 
(loaded + unloaded)

Domestic Freight
 (loaded + unloaded)

Total Mail (loaded + unloaded)

351,986 1,013,657 12,881197,624,910 1,260,000 1,677,677

Cargo (Freight & Mail) 2017  in kgs

      2017                   2016    Growth

200,562,587    162,015,480        23%

Top 10 Destinations - Muscat International Airport 2017 

Pax 2017 Pax 2016 Variance %
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The top ten destinations 
represent the geographical 
split of the traffic 35% is to 
GCC countries, whereas 34% 
of the traffic is to Indian 
subcontinent and 15% to 
Europe.

Salam Air’s entrance 
contributed to the traffic 
growth of domestic travel.

      2017          2016       Growth

1,378,524     1,350,578           2%

Top 10 Airlines Muscat International  Airport
2016                                                                                   2017
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Oman Air  72%

Qatar Airways
FlyDubai

Emirates
Air Arabia

Salam Air
IndiGo

Jet Airways
Air India Express

Air India  
3%

3%
3%

3%
3%

3%
4%

4%

2%

Oman Air  72%

Qatar Airways
FlyDubai

Emirates
Air Arabia

IndiGo
Jet Airways

Air India Express
Air India  3%

3%
3%

3%
4%

4%
4%

1%

Oman Air  76%
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9%
+28%

Europe
3%

+19%

Africa
35%

+13%

Indian Sub-continent
46%
+16%

Middle East
7%

+27%

Far East
0.1%

North Amarica
0.1%

South America

Traffic - Muscat International Airport Traffic Split Year 2017

Traffic Muscat - Positive Long-Term Traffic Performance

* Middle East traffic constitutes GCC, Domestic and ME countries 

Overall +14.2%
14,065,334

4,878,765

2,881,613
1,997,152

9,092,774

4,972,560

 Oman Air 
+20.5%

Non 
Oman Air 
+20.9%

2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017 

Oman Air market share 

Oman Air market share

Muscat Salalah

2017 2016

Passenger Traffic 2017 Compared with Previous Year 

Total Passengers Total PassengersTransfers International Departing 
Passengers

International Departing 
Passengers

14.065 1.5
3.221

3.108 0.258
2.473

2.89312.032 1.199 0.212

(in millions) (in millions)

Traffic Share
vs. previous year

 41%

 65%
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2017 2016

Aircraft Movements
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4.7%

Passenger traffic (revenue passenger kilometers or RPKs) is expected to rise 6.0% (slightly 
down on the 7.5% growth of 2017 but still ahead of the average of the past 10-20 years of 
5.5%), which will exceed a capacity expansion (available seat kilometers or ASKs) of 5.7%.
This is expected to push up the average load factor to a record 81.4%, helping to drive 
a 3.0% improvement in yields. Revenues from the passenger business are expected to 
grow to $581 billion (+9.2% on $532 billion in 2017). Strong performance of the passenger 
business is supported by expected robust GDP growth of 3.1% (the strongest since 2010).

Air cargo operators expect further growth for transporting goods by air in 2018, after a 
strong 2017, with e-commerce in particular driving the growth. IATA expects air cargo 
volumes to continue to grow in 2018, albeit at a slower pace of 4.5% than in 2017, when 
companies needing to restock inventories to meet unexpectedly strong demand led to 
growth of 9.3%. As a result of a gradual decrease in air cargo capacity in the past few 
years, yields are also expected to keep improving in 2018.

Middle-East Region: Middle East carriers are forecast to see net profits improve to $600 
million in 2018 (up from $300 million in 2017). Demand in 2018 is expected to grow by 
7.0%, outpacing announced capacity expansion of 4.9% (the slowest growth since 2002). 
The region’s carriers face challenges to their business models, and from regional conflict, 
crowded air space, the impact of previous travel restrictions to the US, and competition 
the new “super connector” (Turkish Airlines). Despite the challenges, there is positive mo-
mentum heading into 2018

Regarding cargo, regionally, as per the IATA projections, the Middle East will see the most 
rapid expansion through 2018 (4.7% growth) with Iran (7%) and India (6.8%) as the fastest 
growing national markets.
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The company’s Omanisation rate at 94% in 2017 ensures the Division’s 
commitment to the alignment with National policies on Human Re-
source Management & training and Government supported Omanisation 
schemes and incentives.

 

The company is committed to increase employee engagement by in-
troducing various initiatives for the employees. The company introduced 
the alignment of people KPIS and Corporate Objectives in order to ensure 
that the individual performances are aligned to new OAMC strategy and 
values. ‘Thaber’ program is successfully providing a platform for a batch 
of employees to complete university studies in disciplines related to the 
industry.

 

In addition to the above, The Learning and Development Center is in part-
nership with IATA (regional training partner) and is a member with ACI  .

 

The total headcount at OAMC has crossed 1209 employees, in addition 
to more than 80 temporary employees for the opening of the new Muscat 
International Airport.

 94%
 in 2017

out of

1209

Human Resource’s Input
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New Safety Management 
Systems (SMS) manual 
drafted as per ICAO Annex 
-19 & submitted to PACA 
for review.

The regulator approves 
safety Management 
Systems (SMS) manual. 
for new Muscat 
International airport

The Salalah 
Airport SMS 
has been 
updated and 
submitted.

The Suhar and Duqm SMS had also 
been developed and given to each 
respective Airport Manager & the 
Compliance Team is to submit the 
regulator for review.

SMS awareness 
workshops have been 
carried out in MIA, 
Sohar, Duqm, and 
Salalah airports.

Clinics are now 
in operation 
at Muscat 
International 
and Salalah 
Airports.

The Occupational 
Health and Safety 
manual has been 
approved & training 
session imparted at 
airports.

HSE Corporate has delivered 
many awareness sessions 
related to SMS, Environment, 
Occupational Health such as 
AED training, Risk Assessment, 
Hazard Identification, Incident 
reporting, First Aid etc.

BCM gap analysis has 
been completed and 
the impact analysis 
has been reviewed 
with the involvement 
of all stakeholders. 
Implementation plan is 
underway.

ACA (Airport Carbon Accreditation is the 
only institutionally endorsed, carbon 
management certification standard for 
airports) Carbon accreditation Level 1 and 
Level 2 has been achieved for Muscat 
international Airport.  We are amongst few 
airports in this region to be accredited with 
this recognition.

 ACA (Airport Carbon Accreditation 
is the only institutionally endorsed, 
carbon management certification 
standard for airports) Carbon 

accreditation Level 1 has been 
achieved for Salalah Airport.

Corporate Social 
Responsibility (CSR) is an 
important part of OAMC’s 
commitment to the society. 
Over the years, the company 
has supported numerous 
community activities, from 
promoting for those in need 
and supporting health, sport 
and education programs and 
events.

Special emphasis is also put 
on the Omani youth. Yearly, 
scholarships in a range of 
fields are awarded to staff-
students that demonstrate 
potential and a drive to 
succeed. Recipients are not 
only given assistance in 
selecting suitable universities 
and covering their expenses, 
they are also promoted 
in current jobs within the 
company after completing 
their education based on 
merit.

During the year 2017, the 
company has contributed 
amounts as assistance to 14 
different initiatives.

HSE
Achievements

Corporate 
Social
Responsibility

12



2017 at a glance

36.9%
 increase in EBITDA

 due to the 
increased revenue 

Revenue EBITDA Net Profit 
before Tax
(before profit share)

62,652

28,632
25,432

77,308

39,208 36,848

2017
20172016

2016
2016

2017

 

2016 
Actual

2017 
Actual

∆ 
actual

RO ‘000

∆ 
actual

%

Aero-Revenue 44,981.2 59,018.9 14,037.7 31.2%

- Passenger Fee (intl, dom, trfr) 31,103.3 39,013.7 7,910.5 25.4%

- Landing & Parking 8,302.0 9,367.9 1,065.8 12.8%

- Other aero charges 5,576.0 10,637.4 5,061.4 90.8%

Non-Aero Revenue 15,504.5 16,193.5  688.9 4.4%

- Duty Free 7,127.9 7,370.8  242.8 3.4%

- Retail & Catering 3,041.3 3,499.2  458.0 15.1%

- other non-aero charges 5,335.3 5,323.5  (11.9) -0.2%

O&M income from Duqm airport  2,166.0 2,095.3  (70.7)  

Gross Revenue 62,651.8 77,307.7 14,655.9 23.4%

     

Concession fee on Revenue 6,048.6 7,510.1 1,461.5 24.2%

Operating Expenses (net of GNAR*) 27,971.2 30,590.1 2,618.8 9.4%

EBITDA 28,632.0 39,207.5 10,575.6 36.9%

     

Depreciation 4,078.8 4,204.7  125.9 3.1%

Interest income 789.4 1,845.3 1,056.0 133.8%

Net Profit before 50% 
concession fee and income tax

25,342.5 36,848.1 11,505.6 45.4%

Financial Highlights
Robust Growth – Traffic, Price Revision, Strong underlying 
Results

Financials

Revenue increased by RO. 16.8mn i.e. 27.8%, 
mainly due to fee increase and traffic 
growth, also the implementation of new 
charges e.g. CUPPS, BRS effective Jan 2017
Sharp increase in EBITDA by RO. 10.7mn 
i.e. 37.7% due to the increased revenue of 
RO. 16.8mn minus increased concession fee 
of RO. 1.5mn and increased OPEX of RO. 
4.6mn.
Net profit for the year RO. 36.9mn before 
concession fee share and tax. 94% of 
EBITDA realized in Net Profit and interest 
income has contributed the remaining.

figures in RO.000
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Revenue increased approx. 
146% over 5 years due to 
charges rationalization, 
new income streams and 
steady traffic growth

EBITDA grown over 13 times 
despite facing a massive 
cost push, mainly due to 
increased revenue, GNAR 
reimbursement and cost 
optimization initiatives.

Net Profit realization 
over 94% from EBITDA 
in 2017, strong bottom-
line and retained earning 
accumulation mostly in 
form of cash reserves.

5 years until 2017
Increased revenue, strong realization and final bottom-line

Revenue

2013

2014

2015

2016 2017

31,4
4732,9

21 

50,154 

62,652
77,3

08

EBITDA

2013

2014

2015

2016 2017

2,9
02 12

,9
01 

24,645 
28,632

39,2
08

Net Profit

2013

2014

2015

2016 2017

601 10
,8

24 

20,863 

25,342 36,8
48

CAGR 25.2% 

CAGR 194.2% 

CAGR 179.8% 

figures in RO.000
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National Day Celebrations

During the year 2017, OAMC has extended its 
warmth and sense of affection towards their fellow 
GCC states by celebrating the national days of 
Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Bahrain and Qatar. The 
celebration was conducted by greetings sent across 
to the respective countries followed by gifts given to 
selected flight passengers arriving in Oman on the 
concerned days.

Corporate Events

ACI Airport Exchange

One of the biggest events hosted by OAMC, ACI airport exchange 
welcomed delegates and companies from across the aviation 
industry to meet under one roof and celebrate and discuss the 
achievements and success the aviation industry has brought to 
the world.

The activities of this year were characterised by a 
high level of professionalism which contributed to the 
high image of the company carried out by the Media 
and Public Relations Department in cooperation with 
the rest of the administrations and airports.

Media Campaigns 

The media campaigns prepared by Media and 
Public Relations Department on various occasions 
have enabled our projects to reach the community 
with ease. Join the trials came In the top of these 
campaigns. Its was meant to ease the participation 
of 17,000 volunteers to experience the new Muscat 
International Airport, where the number of the 
participants exceeded 24 thousand volunteers.

 CEO talk

The annual CEO talk that commenced on 21st December 2017 
held in Muscat enabled all OAMC staff to gather in one platform 
and discuss the success and achievements of OAMC.

There were few points that were highlighted during this talk:

new ideas were proposed that led to a better mindset and visual 
for the upcoming challenges and responsibilities each employee 
has towards OAMC for 2018.

National and International Participations 

The Company is proud to be a part of the yearly held Dubai 
Airports Show as well as some of local exhibitions such as 
COMEX and some  of other famous forums in Oman were we got 
a chance to showcase the new technologies and developments 
that we plan on incorporating in our new airports.

Social media platforms

The company’s social networking platform is an 
important reference for news agencies and media 
houses. The company’s tweets and statistics 
published through our accounts on those platforms 
have attracted an unrivalled attention as a reliable 
platform for news.

The number of followers of the company’s Twitter 
account by the end of 2017 increased by more than 
600% compared with the number of followers in 
2016, which gives an important impression on the 
image of the company in the community and the 
sector as a whole.
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اإلحتفاالت باألعياد الوطنية
ــة إلدارة  ــركة العماني ــام 2017، زادت الش ــال الع خ
المطــارات مــن حفاوتهــا ومشــاعر المــودة تجــاه 
ــي  دول مجلــس  المناســبات الوطنيــة لألشــقاء ف
التعــاون الخليجــي، وذلــك مــن خــال تقديــم هدايــا 
الجويــة  الرحــات  متــن  علــى  المســافرين  إلــي 
القادمــة مــن الوجهــات الخليجيــة التــى تحتفــل 

بأعيادهــا الوطنيــة فــي ذلــك اليــوم .
 

الملتقى العالمي لتبادل المطارات برعاية المجلس المطارات العالمي
ــة عشــر مــن ملتقــى ومعــرض  ــا كذلــك فــي موعــد مــع النســخة الحادي كن
تبــادل المطــارات العالميــة والــذي كان لنــا شــرف إســتضافتها وتعتبــر ختــام 
ــات مجلــس المطــارات العالمــي الســنوية ومجالســة  عــام كامــل مــن فعالي
ــا  ــدأت أيامه ــي إبت ــة الت ــذه الفعالي ــهدت ه ــد ش ــه، وق ــة الخمس اإلقليمي
فــي الخامــس مــن ديســمبر وانتهــت فــي الســابع منــه إقبــااًل غيــر عاديــًا فــي 
ــراب  ــى اقت ــة إل ــات الفعالي ــارت إحصائي ــث أش ــاركين حي ــدد المش ــة وع نوعي
ــاركين  ــدد المش ــل ع ــاوزًا بمراح ــارك متج ــى 1500 مش ــاركين إل ــدد المش ع
فــي الــدورات الماضيــه فــي ســابقة تســجل ألول مــره علــى اإلطــاق فــي 

ــادل المطــارات فــي نســخه الســابقة. ــات ملتقــى و معــرض تب فعالي

 تميــزت فعاليــات هــذا العــام بمســتوى عالــي مــن اإلحترافيــة ســاهمت 
بعكــس صــورة رفيعــه عــن الشــركة نفذتهــا دائــرة اإلعــام و العاقــات 
العامــة التابعــة لمكتــب الرئيــس التنفيــذي بالتعــاون مــع باقــي اإلدارت 

والمطــارات.
فقــد تــم إنجــاز ١٢٠ فعاليــة تفاوتــت بيــن الفعاليــات الداخليــة الموجهــه 
ــات العامــه  ــن ضمــن أســرة مطــارات عمــان و الفعالي ــن أو العاملي للموظفي

ــلطنة.  ــارج الس ــل و خ ــور داخ ــه للجمه الموجه

حمالت إعالمية ناجحة
و  بعنايــة  المعــدة  اإلعاميــة  الحمــات  ســاهمت 
التــي  قامــت بهــا دائــرة اإلعــام و العاقــات العامــة 
تمكيــن  مــن  مختلفــة  مناســبات  فــي  بالشــركة 
ــر  ــهولة ويس ــع بس ــول للمجتم ــن الوص ــاريعنا م مش
حملــة  الحمــات  هــذه  مقدمــة  فــي  أتــت  حيــث 
شــاركنا التجربــة المصممــه خصيصــا إلســتقطاب ١٧ 
الــف متطــوع لتجربــة مطــار مســقط الدولــي الجديــد 
عــدد  تجــاوز  حيــث  الباهــر  بالنجــاح  التــي كللــت  و 
ــوع. ــف متط ــة ٢٤ ال ــذه الحمل ــراء ه ــن ج المتطوعي

لقاء الرئيس التنفيذي
ســاعد اللقــاء الســنوي للرئيــس التنفيــذي الــذي انعقــد فــي مســقط  
وصالــة فــي ديســمبر 2017 علــى تمكيــن جميــع موظفــي الشــركة 
العمانيــة إلدارة المطــارات مــن االجتمــاع علــى منصــة واحــدة ومناقشــة 
ــاط  ــدة نق ــاك ع ــت هن ــركة. وكان ــا الش ــي حققته ــازات الت ــات واإلنج النجاح
تــم إلقــاء الضــوء عليهــا خــال هــذا المؤتمــر: تــم اقتــراح أفــكار جديــدة أدت 
إلــى خلــق أســلوب تفكيــر وتصــور أفضــل بالنســبة للتحديــات والمســؤوليات 
القادمــة التــي يحملهــا كل موظــف تجــاه الشــركة لعــام 2018. كمــا تــم 
ــاالت. ــن المج ــد م ــي العدي ــركة ف ــا الش ــي حققته ــات الت ــتعراض النجاح اس

معارض دولية ومحلية
تفخــر الشــركة العمانيــة إلدارة المطــارات لكونهــا ضيــف دائــم فــي معــرض 
ــارض  ــي المع ــة ف ــاركتها الدائم ــر بمش ــا تفخ ــارات كم ــي للمط ــي الدول دب
المحليــة وعلــى رأســها معــرض االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )كومكــس( 
ــورات  ــات والتط ــارض التقني ــذه المع ــال ه ــركة خ ــتعرض الش ــنوي تس الس

الحديثــة التــي ننــوي تطبيقهــا فــي مطــارات ُعمــان.

حساباتنا على منصات التواصل اإلجتماعي 
ــل  ــات التواص ــى منص ــركة عل ــابات الش ــكلت حس ش
اإلجتماعــي مرجــع مهــم لــوكاالت األنبــاء و البيــوت 
التنويهــات  و  التغريــدات  حضــت  حيــث  اإلعاميــة 
واإلحصائيــات التــي يتــم نشــرها مــن خــال حســاباتنا 
ــر  ــع النظي ــام منقط ــل بإهتم ــات التواص ــى منص عل

ــار . ــه لألخب ــة موثوق كمنص
كمــا إزداد عــدد متابعيــن حســاب الشــركة علــى تويتر 
بنهايــة 2017 بنســبة تجــاوزت 600% مقارنــه بعــدد 
المتابعيــن فــي 2016 ممــا يعطــي إنطباعــًا مهمــا 
المحلــي  المجتمــع  لــدى  الشــركة  صــورة  علــى 

والقطــاع ككل.

األنشطة و الفعاليات
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 %146 بنســبة  اإليــرادات  زادت 
تقريًبــا علــى مــدار 5 ســنوات نتيجــة 
ترشــيد النفقــات،  ومســارات الدخــل 
المضطــردة  والزيــادة  الجديــدة،  

فــي حركــة النقــل الجــوي.

الفوائــد  قبــل  األربــاح  زادت  و 
والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك 
مــا  رغــم  ضعًفــا   13 مــن  ألكثــر 
تكاليــف  مــن  الشــركة  واجهتــه 
تشــغيلية ضخمــه ويعــزى الســبب 
زيــادة  إلــى  ذلــك  فــي  الرئيســي 
صافــي  وتعويضــات  اإليــرادات 
الجويــة  غيــر  اإليــرادات  إجمالــي 

التكاليــف. ترشــيد  ومبــادرات 

ــق أكثــر  بلــغ صافــي الربــح المحقَّ
مــن 94%  مــن األرباح قبــل الفوائد 
والضرائــب واإلهــاك واالســتهاك 
فــي عــام 2017، باإلضافــة إلــى 
الدخــل  القــوي لصافــي  المعــدل 
وتراكــم األربــاح المحتجــزة غالًبــا فــي 

ــة. ــات نقدي ــكل احتياط ش

فترة الخمس سنوات التي تسبق عام 2017
زيادة في اإليرادات، وأرباح قوية، وصافي دخل نهائي

اإليرادات

2013

2014

2015

2016 2017

31,4
4732,9

21 

50,154 

62,652
77,3

08

2013

2014

2015

2016 2017

2,9
02 12

,9
01 

24,645 

28,632
39,2

08

2013

2014

2015

2016 2017

601 10
,8

24 

20,863 

25,342 36,8
48

)معدل النمو السنوي المركب(

 %25.2 

)معدل النمو السنوي المركب(

 %194.2  

)معدل النمو السنوي المركب( 

 %179.8

صافي الربح
 

األرباح 
قبل الفوائد والضرائب 

واإلهالك واالستهالك 
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موجز عام 2017

صافي الربحاإليرادات
 قبل الضرائب 

)قبل حصة األرباح( 

األرباح 
قبل الفوائد والضرائب 

واإلهالك واالستهالك 

62,652

28,632
25,432

77,308

39,20836,848

2017
2017 2016

2016
2016

2017

 

2016 
الفعلي

2017 
الفعلي

∆ 
الفعلي

RO ‘000

∆ 
الفعلي

%

%31.2 14,037.7 59,018.9 44,981.2اإليرادات الجوية

- رسوم المسافرين )دولي ومحلي 
ونقل(  

31,103.3 39,013.7 7,910.5 25.4%

%12.8 1,065.8 9,367.9 8,302.0- هبوط الطائرات وانتظارها    

%90.8 5,061.4 10,637.4 5,576.0- رسوم جوية أخرى   

%4.4 688.9  16,193.5 15,504.5   اإليرادات غير الجوية

%3.4 242.8  7,370.8 7,127.9- السوق الحرة   

%15.1 458.0  3,499.2 3,041.3- البيع بالتجزئة والتموين     

%0.2-(11.9)  5,323.5 5,335.3- رسوم غير جوية أخرى     

 إيراد التشغيل والصيانة من مطار
    الدقم

 2,166.0 2,095.3  (70.7) 

%23.4 14,655.9 62,651.877,307.7   إجمالي اإليرادات

     

%24.2 1,461.5 7,510.1 6,048.6رسوم االمتياز على اإليرادات     

مصروفات التشغيل )صافي 
إجمالي اإليرادات غير الجوية(    

27,971.230,590.12,618.8 9.4%

 األرباح قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك واالستهالك

28,632.0 39,207.5 10,575.6 36.9%

     

%3.1 125.9  4,204.7 4,078.8اإلهاك

%133.8 1,056.0 1,845.3 789.4إيرادات الفوائد   

 صافي الربح قبل %50 رسوم
االمتياز وضريبة الدخل

25,342.5 36,848.1 11,505.6 45.4%

أبرز النتائج المالية
نمو قوي – الحركة الجوية وتعديل األسعار والنتائج األساسية القوية

التقرير المالي 

36.9%
نسبة الزيادة في األرباح قبل 
الفوائد والضرائب واإلهالك 

واالستهالك نتيجة زيادة اإليرادات

ريــال  مليــون   16.8 بمعــدل  اإليــرادات  ارتفعــت 
الســبب  ويرجــع   ،%27.8 بنســبة  أي  ُعمانــي، 
الحركــة  وزيــادة  الرســوم  زيــادة  إلــى  الرئيســي 
الجويــة، باإلضافــة إلــى تطبيــق رســوم جديــدة 
حــد إلدارة شــؤون المســافرين  مثــل النظــام الموَّ
ونظــام إدارة األمتعــة اللــذان تــم تطبيقهمــا اعتبــاًرا 

.2017 ينايــر  مــن 
والضرائــب  الفوائــد  قبــل  األربــاح  ارتفعــت  فقــد 
ــغ 10.7  ــر بل ــدل كبي ــتهاك بمع ــاك واالس واإله
ــبة %37.7  ــت بنس ــي، أي ارتفع ــال ُعمان ــون ري ملي
ــال  ــون ري ــدل 16.8 ملي ــرادات بمع ــادة اإلي ــة زي نتيج
ُعمانــي مطروًحــا منــه رســوم االمتيــاز وقدرهــا 1.5 
مليــون ريــال ُعمانــي ومصروفــات التشــغيل البالغــة 

ــي.   ــال ُعمان ــون ري 4.6 ملي
بلــغ صافــي الربــح لذلــك العــام 36.9 مليــون ريــال 

ُعمانــي قبــل احتســاب رســوم االمتيــاز والضرائــب. 
وقــد تحققــت 94% مــن األربــاح قبــل الفوائــد 
ــي  ــي صاف ــتهاك ف ــاك واالس ــب واإله والضرائ
الربــح بينمــا ســاهمت إيــرادات الفوائــد علــى الودائع 

ــة. ــبة الباقي ــة بالنس البنكي

األرقام باأللف ريال ُعماني 000،
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إعداد كتيب أنظمة إدارة 
السامة الجديد وفًقا لملحق 

منظمة الطيران المدني 
الدولي رقم 19.

تحديث أنظمة إدارة 
السامة لمطار صالة.

تطوير أنظمة 
إدارة السامة 

لمطاري ُصحار 
والدقم.

ورش عمل خاصة بالتوعية 
بشأن أنظمة إدارة 

السامة في المطارات.

اإلشراف 
على عيادات 

المطارات.

دورات تدريبية 
خاصة بالصحة 
المهنية في 

المطارات.

تدريب على إستخدام أجهزة إزالة 
الرجفان الخارجي األتوماتيكية، 

وتقييم المخاطر وتحديدها، 
واإلباغ عن الحوادث، 

واإلسعافات األولية، وغيرها.

استكمال تحليل ثغرات إدارة 
استمرارية األعمال )BCM( ومراجعة 
تحليل األثر بمشاركة كافًة العماء. 

حقق مطار مسقط الدولي 
المستويين األول والثاني من 

مستويات اعتماد االنبعاثات 
الكربونية. 

حقق مطار صالة 
المستوى األول من 

مستويات اعتماد 
االنبعاثات الكربونية.

االجتماعيــة  المســؤولية  تعتبــر 
إلدارة  الُعمانيــة  للشــركة 
المطــارات جــزًءا مهًمــا مــن التــزام 
الشــركة نحــو المجتمــع. وعلــى 
دعمــت  عملهــا،  ســنوات  مــدار 
الشــركة الكثيــر مــن األنشــطة 
المجتمعيــة مســاندة بذلــك أفــراد 
المجتمــع مــن خــال دعــم البرامــج 
والفعاليــات فــي مجــاالت الصحــة 

والتعليــم.  والرياضــة 
كمــا تولــي الشــركة عنايــة خاصة 
وتقــدم  الُعمانــي.  بالشــباب 
البعثــات  مــن  مجموعــة  ســنوًيا 
والمنــح الدراســية فــي عــدد مــن 
ــن  ــاب م ــة للط ــاالت العلمي المج
يظهــرون  الذيــن  الموظفيــن 
متميــزة  ورغبــة  عاليــة  قــدرات 

نحــو تحقيــق النجــاح.
بإبتعاثهــم  دورنــا  ينتهــي  وال 
أيًضــا  يحصلــون  بــل  فحســب،  
علــى الترقيــات المناســبة فــي 
داخــل  الحاليــة  وظائفهــم 
الشــركة بعــد إتمــام تعليمهــم 

بناًء على الجدارة واالستحقاق.
تبرعــت   ،2017 عــام  وخــال 
ماليــة  بمبالــغ  الشــركة 
ألربــع  قدمتهــا  كمســاعدات 

مختلفــة. مبــادرة  عشــرة 

المسؤولية الصحة والسالمة والبيئة
االجتماعية
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يؤكــد معــدل التعميــن للشــركة الــذي بلــغ 94% فــي عــام 2017 التــزام 
دائــرة المــوارد البشــرية بالتوافــق مــع السياســات الوطنيــة بشــأن إدارة المــوارد 
البشــرية وتدريبهــا فضــًا عــن برامــج وحوافــز التعميــن التــي توصــي وتؤكــد 

ــة. ــا الحكوم عليه

ــن  ــد م ــم العدي ــال تقدي ــن خ ــن م ــاركة الموظفي ــادة مش ــركة بزي ــزم الش تلت
ــية  ــرات األداء الرئيس ــن مؤش ــق بي ــق التواف ــت تحقي ــا راع ــم. كم ــادرات له المب
لألفــراد وأهــداف الشــركة، وذلــك لضمــان توافــق أداءؤهــم مــع اإلســتراتيجية 
والقيــم الجديــدة للشــركة. والجديــر بالذكــر النجــاح الــذي تميــز بــه برنامــج “ثابــر” 
فــي تقديــم منصــة لمجموعــة مــن الموظفيــن إلســتكمال الدراســات الجامعية 

فــي مجــاالت التخصــص المتعلقــة بمجــال إدارة وتشــغيل المطــارات.

باإلضافــة إلــى مــا ورد أعــاه، فــإن مركــز التدريــب بالشــركة قــد عقــد شــراكة 
مــع إتحــاد النقــل الجــوي الدولــي كـ)شــريك تدريــب إقليمــي معتمــد( .

ــارات 1209  ــة إلدارة المط ــركة العماني ــن بالش ــدد الموظفي ــي ع ــاوز إجمال تج
موظــف، باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 80 موظًفــا مؤقًتــا تــم تعيينهــم إلفتتــاح 

مطــار مســقط الدولــي الجديــد.

%94 
 في 2017

من إجمالي

1209

الموارد البشرية
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حركة الطيران

ــر الواحــد RPKs( بنســبة  ــو مت ــرادات المســافرين بالكيل مــن المتوقــع أن ترتفــع حركــة المســافرين )إي
6.0% )بانخفــاض طفيــف عــن نســبة النمــو 7.5% التــي شــهدها عــام 2017، واســتمرار فــي االرتفاع 
عــن النســبة المتوســطة التــي تحققــت علــى مــدار الـــ 10 إلــى 20 ســنة الماضيــة وهــي 5.5%( والتي 
ــت  ــي بلغ ــاح ASKs( والت ــد مت ــكل مقع ــرات ل ــاس بالكيلومت ــي تق ــتيعابية )الت ــعة االس ــتتجاوز الس س
5.7%. ومــن المتوقــع أن يســاهم ذلــك فــي ارتفــاع متوســط عامــل الحمولــة ليســجل 81.4%، ممــا 
يســاعد فــي زيــادة العائــدات بنســبة 3.0%. ومــن المتوقــع أن تزيــد اإليــرادات المحققــة مــن األعمــال 
المرتبطــة بالمســافرين لتبلــغ 581 مليــار دوالر )بزيــادة 9.2% عــن اإليــرادات فــي 2017 والتــي بلغــت 
532 مليــار دوالر(. يدعــم األداء القــوي لهــذا القطــاع النمــو القــوي المتوقــع فــي الناتــج اإلجمالــي 

المحلــي والــذي بلــغ 3.1% )وهــو أعلــى معــدل للنمــو منــذ 2010(. 

تتوقــع شــركات الشــحن الجــوي تحقيــق المزيــد مــن النمــو فــي نقــل البضائــع جــًوا فــي عــام 2018، 
وذلــك بعــد مــا تحقــق مــن نمــو قــوي فــي 2017، وســتوّجه التجــارة اإللكترونيــة علــى وجــه التحديــد 
ــي  ــا ف ــة نموه ــحنات الجوي ــام الش ــل أحج ــي أن تواص ــوي الدول ــل الج ــاد النق ــع اتح ــو. يتوق ــذا النم ه
ــي 2017،  ــق ف ــذي تحق ــدل ال ــن المع ــدار 4.5% ع ــو بمق ــرة النم ــطء وتي ــن ب ــم م ــى الرغ 2018، عل
وذلــك عندمــا تكــون الشــركات بحاجــة إلــى إعــادة تخزيــن البضائــع لتلبيــة الطلــب القــوي غيــر المتوقــع 
الــذي أدى إلــى تحقيــق نمــو بنســبة 9.3%. ونتيجــًة لانخفــاض التدريجــي فــي ســعة الشــحن الجــوي 

خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، إال أنــه مــن المتوقــع أن تواصــل اإليــرادات تحســنها فــي 2018.

منطقــة الشــرق األوســط: مــن المتوقــع أن تشــهد شــركات الطيــران فــي الشــرق األوســط تحســًنا 
فــي صافــي األربــاح يصــل إلــى 600 مليــون دوالر فــي عــام 2018 )لترتفــع بذلــك عــن األربــاح التــي 
بلغــت 300 مليــون دوالر فــي 2017(.  ومــن المتوقــع أن يحقــق الطلــب فــي 2018 نمــًوا بمقــدار 
ــذ 2002(.  ــأ من ــو األبط ــت 4.9% )النم ــي بلغ ــة والت ــتيعابية المعلن ــعة االس ــك الس ــاوز بذل 7% ليتج
وتواجــه شــركات النقــل فــي المنطقــة تحديــات تتعلــق بنمــاذج عملهــا، وتحديــات أخــرى بســبب 
الصراعــات اإلقليميــة، والمجــال الجــوي المزدحــم، وتأثيــر قيــود الســفر الســابقة علــى الواليــات المتحدة، 
مــع المنافســة الكبيــرة التــي تقودهــا الخطــوط الجويــة التركيــة. إال أنــه وبالرغــم مــن هــذه التحديــات، 

هنــاك حالــة مــن الزخــم اإليجابــي تظهــر فــي 2018.

ــوي  ــل الج ــاد النق ــات إتح ــا لتوقع ــي، وفًق ــتوى اإلقليم ــى المس ــوي عل ــحن الج ــق بالش ــا يتعل وفيم
ــام 2018 )نمــو بنســبة %4.7(  ــرة للتوســع خــال الع ــي، سيشــهد الشــرق األوســط أســرع وتي الدول

ــًوا. ــرع نم ــة األس ــواق المحلي ــا األس ــد )6.8%( باعتباره ــران )7%( والهن ــى إي ــة إل باإلضاف %4.7
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%9
%28+

أوروبـــــــا
%3

%19+

أفريقيـــا
%35
%13+

شبه القارة الهندية
%46
%16+

الشرق األوسط
%7

%27+

الشرق األقصى
%0.1

أمريكاالشمالية
%0.1

أمريكا الجنوبية

نسبة النقل الجوي
مقابل السنة الماضية

الحركة الجوية - التقسيم الجغرافي لحركة النقل الجوي لعام 2017 - مطار مسقط الدولي

حركة النقل الجوي بمطار مسقط الدولي  
األداء اإليجابي لحركة النقل الجوي البعيدة 

تشكل حركة النقل الجوي بالشرق األوسط دول الخليج والبلدان المحلية وبلدان الشرق األوسط

اإلجمالي +%14.2
14,065,334

4,878,765

2,881,613
1,997,152

9,092,774

4,972,560

الطيران الُعماني
%20.5+

 غير الطيران
الُعماني
 %20.9+

2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009 

 حصة سوق الطيرن العماني

حصة سوق الطيرن العماني

مطار صالةمطار مسقط الدولي

20172016

حركة المسافرين لعام 2017 مقارنًة بالعام الماضي

إجمالي عدد 
المسافرين 

إجمالي عدد 
المسافرين 

إجمالي عدد 
المسافرين المحولين

إجمالي عدد المسافرين 
الدوليين المغادرين

إجمالي عدد المسافرين 
الدوليين المغادرين

14.0651.5
3.2213.108

0.258
2.473

2.893 12.032
1.199

0.212

)األرقام بالمليون()األرقام بالمليون(

41%

 65%
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351,9861,013,65712,881 197,624,9101,260,0001,677,677

الحمولة )الشحن والبريد( 2017 بالكيلو جرام

النمو     2016                   2017      
200,562,587    162,015,480        23%

أهم 10 وجهات من مطار مسقط الدولي 2017

نسبة الفرق )%( مقارنًة بالعام الماضيمسافرين 2016مسافرين2017
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التقســيم الجغرافــي لحركــة النقــل 
وجهــات  عشــر  ألعلــى  الجــوي 
 %35 الخليــج  دول  تمثــل  التــي 
منهــا، بينمــا تمثــل شــبه القــارة 

.%15 أوروبــا  و   %34 الهنديــة 

“طيــران  دخــول  ســاهم  كمــا 
الســام” فــي نمــو حركــة النقــل 

المحلــي. الجــوي 

النمو        2016          2017      
1,378,524     1,350,578           2%

أعلى 10 خطوط جوية بمطار مسقط الدولي
2017                                                                            2016  
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الطيران العماني   72%

الخطوط القطرية
فاي دبي

طيران اإلمارات
طيران العربية

 طيران السام
انديغو

خطوط جيت
الهندية إكسبريس

الخطوط الهندية
3%

3%
3%

3%
3%

3%
4%

4%

2%

Oman Air  72%

الخطوط القطرية
فاي دبي

طيران اإلمارات
طيران العربية

انديغو
خطوط جيت

الهندية إكسبريس
%3الخطوط الهندية

3%
3%

3%
4%

4%
4%

1%

الطيران العماني   76%

الشحن الدولي 
غ( )المشحون + الُمفرَّ

الشحن المحلي
غ( )المشحون + الُمفرَّ

البريد
غ(  )المشحون + الُمفرَّ

بانكوك       أبو ظبي        كاليكوت      أنديرا غاندي        كوتشي         مومباي           جدة            الدوحة           صاللة               دبي 
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عدد المسافرين شهرًيا – مطار مسقط الدولي

عدد الرحالت شهريًا – مطار مسقط الدولي

عدد المسافرين شهرًيا – مطار صاللة

تأثــر النمــو فــي حركــة النقــل الجــوي بمطــار مســقط 
ــن  ــافرين المحولي ــداد المس ــاد أع ــى ازدي ــبة إل ــي نس الدول
عبــر الطيــران العمانــي  والتــي بلغــت 34% مقارنــة بالعــام 
ــوط  ــات الخط ــدد رح ــاع ع ــى ارتف ــة إل ــي، باإلضاف الماض
الجويــة القطريــة نظــًرا لألزمــة الخليجيــة، مــع ازديــاد رحــات 
ــو” و”الخطــوط  ــة “إنديغ شــركات النقــل الجــوي الهندي
اإلقتصــادي  الناقــل  رحــات  بــدء  وأخيــرا  جــت”،  الجويــة 

ــام”. ــران الس ــد “طي الجدي
شــهدت حركــة الرحــات الجويــة نمــًوا مرتفًعــا غيــر مســبوق 

فــي شــهر يوليــو نظــًرا لموســم اإلجــازات: %25 
شــهدت حركــة الرحــات الجويــة مــن و إلــى الســلطنة زيــادة 

 .%7 بنسبة 
زادت حركــة النقــل الجــوي نظــًرا الفتتــاح وجهــات جديــدة 
فــي جوانــزو فــي 16 ديســمبر، وفــي نيروبــي فــي مــارس 

2017 ومانشســتر فــي مايــو 2017.
يعــزى النمــو فــي حركــة النقــل الجــوي مــن البلــد األصلــي 
وحتــى جهــة الوصــول فــي مســقط إلــى شــركة “الطيران 
الجويــة  و”الخطــوط  الســام”  و”طيــران  الُعمانــي” 

ــة. ــارة الهندي ــبه الق ــارات وش ــران اإلم ــة” وطي القطري
يعــزى العــدد المتزايــد لحــركات النقــل الجــوي إلــى دخــول 
شــركة “طيــران الســام” إلــى الســوق الُعمانيــة، وتحســين 
اســتخدام أســطول الطائــرات بشــركة الطيــران الُعمانــي 
والوجهــات الجديــدة التــي أضافتهــا شــركات الطيــران 
بشــبه القــارة الهنديــة، وشــركة “ريجنــت” و”الخطــوط 

ــو”.  ــت” و”إنديغ ــة ج الجوي
ــة  ــار صال ــر مط ــافرين عب ــداد المس ــي أع ــادة ف ــود الزي تع
شــركة  أطلقتهــا  التــي  الجديــدة  العمليــات  بــدء  إلــى 
“طيــران الســام” والوجهــة الجديــدة لشــركة الطيــران 
ــادة  ــى زي ــة إل ــوت، باإلضاف ــة وكاليك ــن صال ــي بي العمان

الطلــب علــى الســفر خــال موســم الخريــف.
ــر الطيــران  حصــة النقــل إلجمالــي حركــة النقــل الجــوي عب

الُعمانــي: %34,4 
يعــود الفضــل فــي تحقيــق النمــو فــي حركــة النقــل 
الجــوي بنســبة 23% إلــى الوجهــات الجديــدة مثــل جوانــزو 
فــي 16 ديســمبر، ونيروبــي فــي مــارس 2017 ومانشســتر 

ــو 2017. فــي ماي
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عدد الرحالت شهرًيا – مطار صاللة

عدد الرحالت المحولة – مطار مسقط الدولي
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تقرير حركة النقل الجوي للمطارات بُعمان لعام 2017

اعتمــد نمــو النقــل الجــوي لمطــار الدقــم علــى ســتة 
ــران العمانــي، إضافــة إلــى الرحــات  رحــات أســبوعية للطي

الجويــة العســكرية األخــرى.
ــات  ــى الرح ــار عل ــار ُصح ــه مط ــذي يحقق ــو ال ــد النم اعتم
خــال  الســام  طيــران  شــركة  تدشــنتها  التــي  الجويــة 
موســم الخريــف، والرحــات الجويــة األســبوعية العشــر التــي 
ــف  ــي يتضاع ــة )والت ــة القطري ــوط الجوي ــا الخط أطلقته

ــي( ــكل يوم ــا بش ــا حالًي عدده
باإلضافــة إلــى الرحــات الجويــة المجدولــة والمخصصــة 

لشــركة العربيــة للطيــران.
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أهدافنا

ت مقاصدنا
راءا

إج

حنا
نجا

أعمالنا

تجربة العمالء
“ مطاراتنا تقدم تجربة 

سفر رائعة”

ثقافة العمل 
“مطاراتنا أماكن 

مفضلة للعمل فيها”

األمن والصحة والسالمة 
“مطاراتنا تتميز باألمن والسامة 

والمسؤولية البيئية”

العالمة التجارية 
مطارات ُعمان “بوابات الجمال و الفرص”

التفوق التشغيلي
“مطاراتنا تتسم بالمرونة 

والمهنية”

الربحية
“قادرون على 

تمويل مستقبلنا”

ــي  ــة الت ــل المهم ــن العوام ــة م ــارات المدني ــر المط تعتب
تســاعد علــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة ألي 
بــاد. وتحــرص الشــركة الُعمانيــة إلدارة المطــارات علــى 
اســتخدام نهــج إســتراتيجي لتحقيــق أهدافهــا المتمثلــة 
فــي تطويــر موانــيء ُعمــان الجويــة لتكــون بوابــات 
ــتراتيجية  ــا “إس ــا عليه ــي أطلقن ــرص ،والت ــال والف للجم
2020” وذلــك مــن خــال تقديــم تجربــة عمــاء مميــزة، 
ــم. ليســاهم  ــاء العال ــل بباقــي أنح وإتاحــة االتصــال األمث
ــة فــي الســلطنة. و  ــاء والرفاهي ــق الرخ ــك فــي تحقي ذل
ســوف تســاعد إســتراتيجية 2020 الشــركة لتمكيــن 
موضعهــا فــي الســوق العالميــة وتعزيــزه وتطويــره 
التغييــرات المتوقــع  بشــكل أكبــر، كذلــك استشــراف 
ــًا. حدوثهــا فــي قطــاع الطيــران المدنــي محليــًا وعالمي

الهدف والرؤية والرسالة
ــا فــي أن تكــون مطــارات ُعمــان “ضمــن أفضــل 20 مطــاًرا علــى  تتمثــل رؤيتن
مســتوى العالــم بحلــول عــام 2020”. ومــن أجــل تحقيــق هــدف طمــوح 
كهــذا، يتعيــن علينــا بــذل جهــود متواصلــة نحــو تمكيــن مطــارات ُعمــان 
والعامليــن فيهــا بــكل األدوات الازمــة  لتحقيــق هــذا الهــدف. فرســالتنا 
ــان  ــي ُعم ــارات ف ــر المط ــي إدارة وتطوي ــز ف ــق التمي ــوف نحق ــا س ــي “مًع ه
وابعــد مــن ذلــك”. وإلضافــة قيمــة كبيــرة للعمــاء والموظفيــن والمســاهمين 
لدينــا والمجتمــع، يجــب علينــا التعــاون مــع جميــع الســلطات الحكوميــة المعنيــة 
وشــركائنا اإلســتراتيجيين. فتمكيــن العامليــن لدينــا وتشــجيع الجميــع علــى 
المشــاركة سيســاعدنا علــى تطويــر مطاراتنــا بشــكل أكبــر لتصبــح بوابــات تتميــز 
بالكفــاءة واألمــان والجاذبيــة فــي نظــر العمــاء، وأماكــن يفضــل الجميــع 
ــا،  ــا، ومهامن العمــل فيهــا. ولهــذا الســبب، يجــب أن تتســم أنشــطتنا، ومبادراتن
ومشــروعاتنا، وأدائنــا بالتوافــق مــع إطــار التخطيــط االســتراتيجي لدينــا وتســاهم 
فــي تحقيقــه. ويتجســد إطــار التخطيــط االســتراتيجي لخطــة اســتراتيجية 2020 

ــال”. ــزات األعم ــم “محف ــرف باس ــتراتيجية ُتع ــب اس ــتة جوان ــي س ف

2020اإلستراتيجية
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ارتفــع عــدد الــركاب فــي مطــار مســقط الدولــي بنســبة 16.9% خــالل عــام 2017 حيــث وصــل 
إلــى 14.1 مليــون مســافر مقارنــة بـــ 12.0 مليــون مســافر فــي عــام 2016، بينمــا ســجل عــدد 
ــة بـــ 1.2  ــافر مقارن ــون مس ــغ 1.5 ملي ــث بل ــبة 23.9% حي ــادة بنس ــة زي ــي صالل ــافرين ف المس
مليــون مســافر فــي عــام 2016. وزاد إجمالــي عــدد الرحــالت فــي مطــار مســقط الدولي بنســبة 
11.3% ليصــل إلــى 114.492 رحلــة مقارنــًة بـــ 102.894 رحلــة فــي عــام 2016، بينمــا ارتفــع 
إجمالــي عــدد الرحــالت فــي مطــار صاللــة بنســبة 39.7% ليصــل إلــى 14.528 رحلــة مقارنــًة بـــ 

10.402 رحلــة فــي عــام 2016.  
نقاط قوتنا والتحديات

أصبحــت الشــركة مشــغاًل لبوابــات عمــان ذات التقنيــات الحديثــة، كمــا نجحــت فــي تحقيــق 
أهدافهــا الماليــة المخطــط لهــا، واســتطاعت الحفــاظ علــى مســتوى تعميــن عالــي، كمــا ال 
توجــد هنــاك أيــة قيــود علــى طاقتهــا اإلســتيعابية. وتعتبــر هــذه النقــاط هــي مواطــن القــوة 
ــي( والمشــغل  ــران العمان ــي )الطي ــث أن الناقــل الوطن ــد. وحي ــا الجدي ــي نســتهل بهــا عامن الت
اإلقتصــادي الجديــد )طيــران الســالم( يحتاجــا إلــى مزيــد مــن اإلمــدادات لدعــم مطــار مســقط 
ــة  ــة التحتي ــر ســريع للبني ــى تطوي ــا بحاجــة إل ــًا، فإنن ــح مركــًزا تنافســًيا إقليمي ــي حتــى يصب الدول
الســياحية. ونشــير إلــى أننــا نواجــه تحدًيــا جديــًدا يتمثــل فــي قيــود الحقــوق الثنائيــة الســيما مــع 

ــة. األســواق الهندي
العام القادم

ــا مــن جميــع النواحــي. فنحــن ملتزمــون بتشــغيل المطــارات الجديــدة  يمثــل العــام القــادم تحدًي
وفًقــا لمعاييــر ومســتويات الخدمــة المطلوبــة، فضــاًل عــن إعــداد جميــع السياســات واإلجــراءات 
ــة  ــالق حمل ــا إط ــن علين ــا يتعي ــة. كم ــارات الحديث ــات المط ــع عملي ــى م ــي تتماش ــدة الت الجدي
تســويقية قويــة واســتباقية لخدمــات النقــل الجــوي لزيــادة العوائــد االقتصادية المتحصــل عليها 
مــن هــذا االســتثمار الهائــل مــن جهــة الحكومــة. ويجــب علينــا التركيــز علــى اإليــرادات للحفــاظ 
علــى الدعــم المالــي الذاتــي. ومــن أجــل تحقيــق األهــداف الماليــة، ينبغــي علينــا ترشــيد جميــع 
مصروفــات المطــارات، وزيــادة اإليــرادات مــن المبــادرات التجاريــة األخــرى. كمــا يتعيــن علينــا أيًضــا 
أن نجنــي ثمــار وجودنــا فــي موقــع جغرافــي إســتراتيجي، فيمــا يتعلــق بموقعنــا بالنســبة إلــى 
شــبه القــارة الهنديــة، وجنــوب شــرق آســيا، وشــبه الجزيــرة العربيــة حتــى يمكننــا االســتفادة مــن 
نجــاح المطــارات المجــاورة فــي دبــي، وأبوظبــي، وقطــر، واالنتفــاع مــن التطــور الهائــل الــذي 

يشــهده ســوق الطيــران فــي المنطقــة.
وأخيــًرا، أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع عمالئنــا الكــرام علــى دعمهــم المتواصــل، وكذلــك 
لكافــة العامليــن بالشــركة علــى التزامهــم و جهودهــم المثمــرة بوصــول الشــركة لهــذا 
المســتوى. كمــا أود ختامــًا وباســم كافــة المنتميــن للشــركة أن اعــرب  عــن  أســمى آيــات 
ــن  ــوس ب ــلطان قاب ــة الس ــب الجالل ــرة صاح ــا حض ــامي  لموالن ــام الس ــان  للمق ــان والعرف االمتن
ســعيد المعظــم حفظــه هللا و رعــاه، لرؤيتــه وتوجيهاتــه التــي ســاعدت البــالد علــى الســير فــي 

ــار. ــدم واالزده ــق التق طري
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

أيمن بن أحمد الحوسني
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المساهمين الكرام  
تحية طيبة وبعد،

يســعدني أن أتحــدث إليكــم بعــد الكلمــة الوافيــة لرئيــس مجلــس اإلدارة، معالــي / يحيــى 
ــا منــذ تأســيس الشــركة  ــر الســنوات نجاًح بــن ســعيد الجابــري ألســتعرض لكــم واحــدة مــن أكث
العمانيــة إلدارة المطــارات، والــذي يدلــل عليــه  مــا حققتــه الشــركة مــن إيــرادات قويــة، وأربــاح، 

ــرة. ــة كبي وتدفقــات نقدي
ــان  ــر األم ــى توفي ــدة عل ــركة مؤك ــاز بالش ــتقرار ممت ــود اس ــة وج ــة العمومي ــح الميزاني وتوض
ــهدنا  ــات، ش ــتوى العملي ــى مس ــا. فعل ــن به ــاهميها، والعاملي ــركة، ومس ــادي للش اإلقتص
نمــًوا هائــاًل فــي حركــة النقــل الجــوي فــي جميــع المطــارات التابعــة لنــا، ســواء مــن ناحيــة عــدد 

ــة. ــوط الجوي ــغلي الخط ــدد مش ــى ع ــالت، أو حت ــدد الرح ــحن، أو ع ــافرين، أو الش المس
ــى مســتوى  ــزة بصــورة أساســية، ليــس عل ــوم، أصبحــت شــركتنا إحــدى الشــركات المتمي والي
الشــركات الوطنيــة فحســب، إنمــا علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي. كمــا أنهــا مســؤولة 
عــن إدارة وتشــغيل أحــدث المنشــآت والصــروح الوطنيــة العمالقــة فــي مســقط وصاللــة وقريبًا 
فــي الدقــم. ونحــن حريصــون علــى صياغــة مســتقبلنا وتحقيــق رؤيتنــا فــي أن نكــون ضمــن 
أفضــل 20 مطــاًرا علــى مســتوى العالــم بحلــول عــام 2020, هــذه الرؤيــة التــي بدأنــا بتحقيــق 
أولــى خطواتهــا فــي الجــزء األول مــن هــذا العــام 2018 عــن مطــار صاللــة الــذي أحــرز المركــز 
الثامــن علــى مســتوى العالــم فــي فئــة المطــارات ذات المليونــي مســافر فأدنــى، وذلــك مــن 
خــالل تســهيل تجربــة ســفر مميــزة للــركاب، وضمــان االلتــزام بمعاييــر الصحــة والســالمة والبيئــة، 

فضــاًل عــن تحســين العالمــة التجاريــة والســمعة لتحقيــق التميــز فــي التشــغيل.
ــق  ــج قياســية، ليــس فقــط فيمــا يتعل ــأن الشــركة قــد حققــت نتائ كمــا يســعدني اإلشــارة ب
ــا فيمــا  ــى عــدد مــن الرحــالت التــي شــهدتها حركــة النقــل الجــوي، وإنمــا أيًض بإدارتهــا ألعل
يتعلــق بالنتائــج الماليــة المشــجعة. فقــد جــاءت النتائــج متوافقــة تماًمــا مــع احتياجــات وتوقعــات 
عمالئنــا، والعمــل الجــاد الــذي يبذلــه موظفونــا، باإلضافــة إلــى الشــفافية وأخالقيــات العمــل 

التــي نلتــزم بهــا.
أبرز النقاط هذا العام

ــة فــي 31 ديســمبر  ــي للســنة المنتهي ــال ُعمان ــاح قــدره 36.9 ري حققــت الشــركة صافــي أرب
ــبة  ــح بنس ــي الرب ــام 2016، أي زاد صاف ــي ع ــي ف ــال ُعمان ــون ري ــًة بـــ 25.3 ملي 2017 مقارن
45.6%. وقــد بلــغ إجمالــي اإليــرادات 77.3 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــًة بـــ 60.5 مليــون ريــال 
ُعمانــي فــي العــام الســابق، أي ارتفــع إجمالــي اإليــرادات بنســبة 27.8%. وزادت اإليــرادات الجويــة 
بنســبة %31.2 لتصــل إلــى 59 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــًة بـــ 45 مليــون ريــال ُعمانــي، فــي 
حيــن بلغــت اإليــرادات غيــر الجويــة 16.2 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــًة بـــ 15.5 مليون ريــال ُعماني، 
أي زادت أيًضــا بنســبة 4.4% خــالل العــام ذاتــه. باإلضافــة إلــى ذلــك، حققــت الشــركة دخــاًل مــن 

عقــد تشــغيل وصيانــة حصلــت عليــه مــن مطــار الدقــم بقيمــة 2.1 مليــون ريــال ُعمانــي.
كمــا زادت األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واإلهــالك واالســتهالك بنســبة 37.7% لتصــل إلــى 

39.3 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــًة بـــ 28.5 مليــون ريــال ُعمانــي فــي العــام الســابق.

أيمن بن أحمد الحوسني
الرئيس التنفيذي
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الموارد البشرية

األنشطة والفعاليات

المساهمون الكرام بالشركة الُعمانية إلدارة المطارات ش.م.ع.م

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يســرني، بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أن أطلعكــم علــى آخــر التطــورات التــي شــهدتها 
مجموعــة المطــارات التابعــة للشــركة فيمــا يتعلــق بالنتائــج الماليــة، والعمليــات، وحركــة 

النقــل الجــوي، ومــا يتعلــق بافتتــاح المبنــى الجديــد لمطــار مســقط الدولــي.

ــى  ــارات عل ــة إلدارة المط ــركة الُعماني ــرص الش ــابقة، تح ــنوات الس ــي الس ــدث ف ــا ح كم
االســتفادة مــن التطــور الهائــل فــي حركــة النقــل الجــوي والــذي كان يدعمــه الناقــل 
الوطنــي للســلطنة )الطيــران العمانــي(  الــذي تميــز بــأداء عالــي الجــودة؛ فقــد زاد عــدد 
الــركاب بنســبة 16.9% أو مــا يعــادل 14.1 مليــون مســافر فــي مطــار مســقط الدولــي. 
ــغ  ــث بل ــبة 23.9% حي ــافرين بنس ــدد المس ــي ع ــًا ف ــة ارتفاع ــار صالل ــهد مط ــا ش كم
ــار،  ــار ُصح ــي مط ــاري ف ــغيل التج ــودة التش ــًرا لع ــافرا. ونظ ــون مس ــم 1.49 ملي عدده
فقــد بــدأت الحركــة الجويــة مــن الِصفــر تقريًبــا لتصــل  إلــى 113 ألــف مســافر خــالل العــام 

الماضــي.

وبوجــه عــام، أدت هــذه التطــورات إلــى أداء مالــي قــوي للشــركة، حيــث ازدادت اإليــرادات 
بنســبة 27.8% لترتفــع مــن 60.5 مليــون ريــال ُعمانــي إلــى 77.3 مليــون ريــال ُعمانــي. 
ــة فــي  ــادة التراكمي ــل معظــم الزي ــا تحوي ــف، يمكنن وبفضــل اإلدارة الُمحكمــة للتكالي
ــالك  ــب واإله ــد والضرائ ــل الفوائ ــاح قب ــت األرب ــث بلغ ــة، حي ــى ربحي ــرادات إل ــي اإلي إجمال
واالســتهالك 39.2 مليــون ريــال ُعمانــي، أي أنهــا زادت بنســبة 37.7%. وفيمــا يتعلــق 
ــون  ــي,  بعــد أن كان 25.3 ملي ــال ُعمان ــون ري ــاح، فقــد بلغــت 36.9 ملي بصافــي األرب

ريــال ُعمانــي فــي العــام الســابق، أي أن األربــاح زادت بنســبة 45.6% علــى التوالــي. 

كمــا حقــق األداء المالــي المتميــز عوائــد ماليــة جيــدة للحكومــة طبًقــا التفاقيــة االمتياز. 
ففــي عــام 2017، بلــغ إجمالــي رســوم االمتيــاز التــي دفعتهــا الشــركة 25.8 مليــون 
ريــال ُعمانــي، إلــى جانــب المدفوعــات الضريبيــة، ومدفوعــات حصــص األرباح لعــام 2016.

الجديــر بالذكــر أن الشــركة رفعــت عــدد موظفيهــا مــن 1,169 إلــى 1,209 موظًفــا مــع 
االحتفــاظ بنســبة تعميــن فائقــة وصلــت إلــى %93.

ــغيلي  ــي والتش ــأداء المال ــًا ل ــال وفق ــات األعم ــي ُمجري ــرة ف ــة كبي ــدى اإلدارة ثق إن ل
ــآت  ــد والمنش ــى الجدي ــاح المبن ــيؤدي افتت ــك، س ــى ذل ــة إل ــام 2017. إضاف ــز لع المتمي
اإلضافيــة فــي مطــار مســقط الدولــي إلــى تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات واألهــداف 
والثقــة. ولــذات األســباب، يؤمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بــاإلدارة التنفيذيــة  للشــركة 

ــا. ــن به ــع العاملي وجمي

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

يحيى بن سعيد الجابري

معالي/ يحيى بن سعيد الجابري
رئيس مجلس اإلدارة 
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