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إجمالي عدد المسافرين : 4.5 ألف مسافر	 
إجمالي عدد الرحالت : 39.3 ألف رحلة	 
إجمالي الشحن : 97.4 ألف طن	 

 2020 الـــعـــام  إنــــجــــازات  أبـــــرز 

الرحالت والوجهاتحركة الطيران

إّن هــذه المســاعي الدؤوبــة والمســتمّرة هــي نتيجــة الجهــود المشــتركة بيــن موظفينــا، والجهــات المعنيــة وأصحــاب المصلحــة - مــن 
شــركائنا اإلســتراتيجيين إلــى مختلــف إدارات الخدمــات اللوجســتية والعمليــات واإلعــام واالتصــاالت، باإلضافــة إلــى المتابعــة المســتمرة 
والمراقبــة الفعالــة مــن قبــل اللجنــة العليــا المكلفــة ببحــث آليــة التعامــل مــع التطــورات الناتجــة عــن انتشــار كورونــا فــي الســلطنة، إلــى 

جانــب قراراتهــا وتوجيهاتهــا الوطنيــة للســيطرة علــى فيــروس كورونــا والحــّد مــن انتشــاره فــي الســلطنة.

فــي ظــل القيــود المفروضــة علــى حركــة الطيــران نتيجــة انتشــار 
ــهد  ــلطنة، ش ــارات الس ــع مط ــي جمي ــات ف ــق العملي ــاء وتعلي الوب
هــذا العــام تراجعــًا ملحوظــًا فــي عــدد المســافرين والرحــات التــي 
الشــحن  ورحــات  والخاّصــة  االســتثنائّية  الرحــات  علــى  اقتصــرت 
خــال  المجدولــة  الرحــات  مــن  محــدودة  أعــداد  إلــى  باإلضافــة 

الفتــرات القصيــرة التــي ُســمح بهــا باســتئناف الرحــات.

طيــران قشــم: تســيير رحــات مباشــرة قادمــة مــن شــيراز إلــى   
مطــار صحــار ليصبــح ثالــث شــركة طيــران دوليــة تســير رحــات 

مباشــرة الــى مطــار صحــار

بــدأ مطــار مســقط الدولــي اســتقبال رحــات جديــدة لطيــران   
تابــان 

مطــار  بيــن  الجــوي  للشــحن  الجديــد  المباشــر  الخــط  تدشــين   
أبابــا  أديــس  ومطــار  صالــة 
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تــّم تنفيــذ حمــات توعيــة مكثفــة حــول الصحــة والســامة   
ــراءات  ــول إج ــي ح ــر الوع ــل نش ــن أج ــارات م ــل المط ــة داخ والبيئ
احترازيــة  تدابيــر  واتخــاذ  كوفيــد-19،  فيــروس  مــن  الوقايــة 

والعمــاء الموظفيــن  بصحــة  تتعلــق  ووقائيــة 

الحــرص علــى وضــع ُأطــر مشــّددة مــن أجــل تنفيــذ اإلجــراءات   
لحمايــة  الســامة  معاييــر  أعلــى  اتبــاع  وضمــان  االحترازيــة 

المطــار ومســتخدمي  والمســافرين  الموظفيــن  جميــع 

االجتماعــات  خــال  مــن  االجتماعــي  التباعــد  علــى  الحفــاظ   
ضيــة ا فتر ال ا

وضعــت هيئــة الطيــران المدنــي دليــًا إرشــاديًا للمســافرين   
بمثابــة إطــار إرشــادي للمســافرين عبــر مطــارات الســلطنة، 
االحترازيــة  والتدابيــر  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  ويتضّمــن 
متطلبــات  إلــى  باإلضافــة  للمســافرين  العامــة  واإلرشــادات 

الســلطنة إلــى  الســفر 

عــن  للكشــف   PCR المخبــري  الفحــص  مناضــد  تدشــين   

ومطــارات  الدولــي  مســقط  مطــار  داخــل  كورونــا  فيــروس 
صالــة والدقــم وصحــار باإلضافــة الــى تدشــين خدمــة فحــص 
مســقط  مطــاري  فــي  المركبــات  داخــل  مــن   PCR البلمــرة 

وصالــة  الدولــي 

ــعة  ــة واس ــارات فني ــراء اختب ــامة وإج ــة إدارة الس ــر أنظم تطوي  
والمهابــط  للمــدارج  التشــغيلية  الســامة  مــن  للتحقــق 

للطائــرات الرئيســية  والممــّرات 

تحقيــق إنجــاز عالمــي جديــد لمطــار مســقط الدولــي، بحصولــه   
علــى شــهادة االعتمــاد الصحــي للمطــارات مــن قبــل مجلــس 
المطــارات العالمــي كأّول مطــار فــي الشــرق األوســط يحصــل 

علــى هــذا التصنيــف الدولــي

ــوم  ــس نج ــة خم ــن فئ ــف م ــى تصني ــل عل ــان تحص ــارات ُعم مط  
مجلــس  مــن  المهنيــة  والســامة  الصحــة  تدقيــق  فــي 
الســامة البريطانــي مّمــا يعكــس التــزام الشــركة بالتحســين 
ألفضــل  وفقــًا  والســامة  الصحــة  ألنظمــة  المســتمّر 
المتاحــة  التقنّيــات  أحــدث  وباســتخدام  الحالّيــة  الممارســات 
فــي كافــة المطــارات التــي تديرهــا الشــركة، وال ســّيما مطــار 

الدولــي. مســقط 

إنجــاز آخــر حّققــه مطــار الدقــم فــي أّول بــروز لــه علــى الســاحة   
العالميــة مــن خــال حصولــه علــى »اعتمــاد برنامــج االنبعاثــات 

الكربونيــة للمطــارات« مــن مجلــس المطــارات العالمــي

 الصّحة والسالمة
والبيئة
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األداء التشغيلي

عمل الموظفين في اإلدارات غير التشغيلية من المنزل   

جميــع  إلــى  وتعاميــم  إلكترونيــة  بريــد  رســائل  إرســال   
صفحــة  وتحديــث  جديــدة  تطــورات  أيــة  بشــأن  الموظفيــن 

منتظــم. بشــكل  »بوابتــي« 

تحديــث الموقــع اإللكترونــي لمطــارات ُعمــان بشــكل منتظــم   
الطــاع  المختلفــة  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  وكذلــك 

حدوثهــا.  فــور  تطــورات  أي  علــى  الجمهــور 

تــم وضــع خــط ســاخن فــي الخدمــة لاســتخدام الحصــري مــن   
قبــل الموظفيــن فــي حــال كانــت لديهــم أيــة استفســارات 

تتعلــق بالعمــل.

وضعــت مطــارات عمــان إســتراتيجية تهــدف إلــى نشــر األخبــار   
األحــداث،  لجميــع  الجــودة  عاليــة  إعاميــة  تغطيــة  وضمــان 
تفشــي  حــول  والمجتمــع  العمــاء  وعــي  زيــادة  وبالتالــي 
حــول  والتحديثــات  الوقائيــة  بالتدابيــر  وإباغهــم  المــرض 

المســتقبلية. الخطــط 

بهــدف خفــض التكاليــف وبجهــود ذاتيــة نجحــت مطــارات ُعمــان   
ــدرج  ــارة الم ــب إن ــة لتركي ــات خاص ــاز ذو مواصف ــر جه ــي تطوي ف

ــي ــقط الدول ــار مس بمط

التشــغيلية  النفقــات  لخفــض  المبذولــة  الجهــود  إطــار  فــي   
للشــركات الحكوميــة، نجــح فريــق الصيانــة فــي اتخــاذ إجــراءات 
فعالــة لتقليــل المصاريــف التشــغيلية فــي مبانــي المطــارات 
وفــي اســتثمار ســاعات خلــو المطــارات مــن الحركــة الجويــة 
لفتــرات طويلــة نســبياً مــن أجــل عمــل الصيانــة الازمــة للمــدارج.

واألنظمــة  الكهروميكانيكيــة  األنظمــة  تشــغيل  وقــف   
اإللكترونيــة فــي مبانــي المســافرين، وأبــراج حركــة المــرور، 
ومكاتــب الموظفيــن، ومرافــق غســيل الســيارات، ومناطــق 
معــدل  مــن  الحــد  فــي  ســاهم  ممــا  الطائــرات،  وقــوف 
التكلفــة  وخفــض  المبانــي  هــذه  فــي  الطاقــة  اســتهاك 

30% بنســبة  المرافــق  هــذه  اســتخدام  عــن  الناتجــة 

ســاهم فريــق تقنيــة المعلومــات فــي إدارة أمــان الشــبكة   
األساســية  للخــوادم  احتياطيــة  نســخ  وإجــراء  اإللكترونيــة 
وأنظمــة البيئــة االفتراضيــة مــن أجــل اســتغال مــوارد الخــوادم 
بشــكل كامــل ومثالــي، وضمــان ســامة أنظمــة إمــدادات 
الميــاه والطاقــة وتبريــد الميــاه وغيرهــا مــن األنظمــة الهامــة

الرئيســية  النظــم  لجميــع  وقائيــة  صيانــة  بأعمــال  القيــام   
التحســينات  إجــراء  عــن  فضــًا  واإلمــدادات  والمعــّدات 

تحقيــق خطــوات كبيــرة فــي مجــال تطبيــق برنامــج إدارة بيانــات   
األصــول كمــا أحــرزت بعــض المشــاريع تقدمــًا كبيــرًا فــي أعمــال 

ــة  ــق الحالي ــيع المراف ــييد لتوس ــاء والتش البن
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توافــر مركــز خدمــة العمــاء علــى مــدار الســاعة للــرد علــى   
رحاتهــم.  بشــأن  العمــاء  مــن  الــواردة  التســاؤالت  جميــع 
ــة علــى االتصــاالت خــال 30 ثانيــة نســبة  وبلغــت نســبة اإلجاب
%80، وتــّم تلبيــة %95.7 مــن الخدمــات واالستفســارات 

والطلبــات.

اجتماع الجمعية العمومية 
فــي  الســنوي  ااجتماعهــا  العموميــة  الجمعيــة  عقــدت   
المقــر الرئيســي للمجموعــة الُعمانيــة للطيــران بحضــور رئيــس 
ــاهمين  ــع المس ــان وجمي ــارات عم ــس إدارة مط ــاء مجل وأعض
فــي الشــركة. وقــد تمّيــز االجتمــاع ببعــد إســتراتيجي يعكــس 
المســاهمة الفاعلــة لمطــارات عمــان فــي قطــاع الطيــران. 

تجربة العمالء

الشؤون المالّية
وقــد تــم خــال االجتمــاع دراســة التقاريــر الماليــة لمطــارات 
ُعمــان عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ مــن ديســمبر 
٢٠١٩م والموافقــة عليــه.  كمــا تمــت دراســة تقريــر مراقــب 
الحســابات والموافقــة علــى الميزانيــة العموميــة وحســابات 
األربــاح والخســائر. وقــد وجــه فــي االجتمــاع رئيــس مجلــس 
لجميــع  والتقديــر  الشــكر  خــاص  المجلــس  وأعضــاء  اإلدارة 
ــي  ــة ف ــود المبذول ــى الجه ــان عل ــارات ُعم ــي مط ــن ف العاملي
ســبيل ارتقــاء مطــارات ُعمــان إلــى مصــاف الشــركات الكبــرى 
فــي  العامليــن  جميــع  ودعــوة  المطــارات  ادارة  مجــال  فــي 
الشــركة لمواصلــة هــذه الجهــود خــال األزمــة التــي يمــّر بهــا 
العالــم وذلــك فــي ســبيل الخــروج بأقــل نســبة ممكنــة مــن 

الخســائر فــي العــام ٢٠٢٠م.

المطــارات  قائمــة  ضمــن  الدولــي  مســقط  مطــار  ترشــيح   
المتنافســة لحصــد جائــزة ســكاي تراكــس العالميــة حيــث تمّيز 
منــذ افتتاحــه بمواكبتــه للتطــور وزيــادة إنتاجيتــه وفعاليتــه 
الموظفــون  يبذلهــا  التــي  والممارســات  الجهــود  بفضــل 

للمســافرين. فريــدة  تجربــة  تقديــم  أجــل  مــن  والشــركاء 

ــهادة  ــة ش ــار صال ــي ومط ــقط الدول ــار مس ــن مط ــاز كل م ح  
اعتمــاد فــي مجــال تجربــة المســافرين مــن المجلــس الدولــي 

للمطــارات 

9

20
20

ي 
نو

س
ر ال

ـري
قــــ

لــت
ن ا

ما
 ُع

ت
ارا

ط
  م



مطار صاللة :

جائــزة أفضــل بيئــة وأفضــل محيــط، لفئــة المطــارات بحجــم أقــل   
مــن 2 مليــون مســافر ســنوًيا فــي الشــرق األوســط

جائــزة أفضــل خدمــة عمــاء، لفئــة المطــارات بحجــم أقــل مــن 2   
مليــون مســافر ســنوًيا فــي الشــرق األوســط

ــل  ــم أق ــارات بحج ــة المط ــهيات، لفئ ــة وتس ــة تحتي ــل بني أفض  
األوســط الشــرق  فــي  ســنوًيا  مســافر  مليــون   2 مــن 

حصــد مطــار صالــة فــي أول اشــتراك لــه فــي تقييــم رضــا   
المســافرين »المركــز الثامــن علــى مســتوى العالــم« فــي 
مســتوى  علــى  مطــارًا   71 ضمــن  مســافر  مليــون   2 فئــة 

العالــم.

الجوائز
نجــوم   5 فئــة  »مطــار  بتصنيــف  صالــة  مطــار  تتويــج  تــم   
للمطــارات اإلقليميــة« كأول مطــار فــي هــذه الفئــة يحصــل 

األوســط الشــرق  فــي  التصنيــف  هــذا  علــى 

مطار مسقط الدولي :

المطــارات  قائمــة  ضمــن  الدولــي  مســقط  مطــار  ترشــيح   
العالميــة تراكــس  ســكاي  جائــزة  لحصــد  المتنافســة 

مليــون   35  -  15 بيــن  المطــارات  فئــة  فــي  عالميــًا  الـــسابع   
فر  مســا

جائزة أكثر مطار محّسن في الشرق األوسط   

ــن  ــث كان م ــراء حي ــارات الخض ــزة المط ــل جائ ــار لني ــيح المط ترش  
المتوقــع أن ينــال الجائــزة الذهبيــة فــي فئــة المطــارات بحجــم 

بيــن 15 إلــى 35 مليــون مســافر ســنوًيا.

مركز التعلم والتطوير المهني التابع لمطارات ُعمان

جائــزة IATA Premier Circle لعــام 2020 تقديــرًا لتميــزه   
المهنييــن. مــن  القــادم  الجيــل  تطويــر  فــي  وإســهاماته 
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ــق والمحفوظــات الوطنيــة  ــة الوثائ اتفاقيــات جديــدة مــع هيئ  
)ACL( ليميتــد  كواردينيشــن  انترناشــيونال  ال  ســي  آي  ومــع 

 ،Connect2020#  :أحدث مشــاركاتنا على الساحة الدولية  
فــي إطــار تعزيــز العاقــات مــع شــركات الطيــران الدوليــة وخلق 
فــرص جديــدة لاســتثمار في ســلطنة عمــان، شــاركت مطارات 
ُعمــان فــي الــدورة الســابعة عشــرة لمؤتمــر ومعــرض طيــران 

األعمــال األوروبــي # Connect2020 فــي أنطاليــا، تركيــا.

برامج المسؤولّية اإلنجازات والشراكات 
االجتماعّية

مشــاركة رســمية فــي ماراثــون المــوج مســقط وســباقات   
ــم  ــة دع ــا بأهمي ــًا من ــراعي إيمان ــار الش ــي لإلبح ــواف العرب الط
مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  وبرامــج  مجتمعنــا 

خــال الترويــج لألنشــطة الرياضيــة كأســلوب حيــاة صحــي
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يســعدني أن أقــدم لكــم النتائــج الماليــة للعــام 2020 الــذي 
شــهد العديــد مــن التحديــات وحــاالت عــدم اليقيــن والتخبــط، 
صحيــة  أزمــة  علــى  العــام  بدايــة  منــذ  العالــم  اســتيقظ  إذ 
ــا )كوفيــد-19( الــذي  واقتصاديــة نتيجــة جائحــة فيــروس كورون
ــد  ــل العدي ــى تعطي ــى وأدى إل ــدول العظم ــات ال ــك اقتصادي أرب
مــن القطاعــات الحيويــة فــي العالــم. أمــا فــي الســلطنة، فقــد 
شــكّل العــام 2020 “فتــرة انتقاليــة” قلبــت جميــع الموازيــن 
وفرضــت تداعياتهــا، كمــا فــي ســائر دول العالــم، علــى العديــد 
ــث  ــة، حي ــانية واالقتصادي ــة واإلنس ــاة االجتماعي ــه الحي ــن أوج م
ضربــت هــذه الجائحــة جميــع التوقعــات عــرض الحائــط فأثــارت 
حالــة مــن االرتبــاك حتــى لــدى أقــوى العقــول اإلســتراتيجية 
فــي العالــم. وال شــك فــي أن هــذه المرحلــة شــكلت مصــدر 
ــاذ  ــى اتخ ــا عل ــا وتحفيزن ــي أولوياتن ــر ف ــادة النظ ــا إلع ــام لن إله
مواقــف قياديــة والبقــاء فــي طليعــة المشــاركين فــي تطويــر 

قطــاع الطيــران علــى المســتوى العالمــي.

تحديــات  )كوفيــد-19(  كورونــا  فيــروس  جائحــة  فرضــت  لقــد 
بثقلهــا علــى مختلــف جوانــب  ألقــت  تاريخيــة غيــر مســبوقة 
نتائــج  التــي أحدثتهــا علــى  التأثيــرات  إلــى  الحيــاة، باإلضافــة 
بالتالــي، ركــزت مختلــف القطاعــات  الماليــة 2020.و  الســنة 
حلــول  تطويــر  علــى  الطيــران،  قطــاع  ســيما  وال  الرئيســية، 
اســتمرارية  وضمــان  التشــغيلية  المرونــة  إلثبــات  ســريعة 
المتخــذة،  الســريعة  اإلجــراءات  مــن  الرغــم  وعلــى  األعمــال. 
تمكــن الوبــاء مــن التأثيــر ســلبًيا علــى قطــاع الطيــران فــي جميع 
أنحــاء العالــم. فقــد أدى فــرض القيــود علــى الســفر وتعليــق 
الحركــة الجويــة الدوليــة فــي جميــع مطــارات الســلطنة الحتــواء 
انتشــار الوبــاء، إلــى انخفــاض حــاد فــي أعــداد المســافرين. وفــي 
عــام 2020، بلــغ إجمالــي عــدد المســافرين عبــر مطاراتنــا 4.5 
مليــون مســافر مقابــل 17.7 مليــون مســافر فــي عــام 2019، 
بينمــا بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات الجويــة 39،293 رحلــة مقابــل 

133،286 رحلــة فــي عــام 2019.

ال شــك أن الوبــاء قــد أدخــل قطــاع الطيــران فــي أزمــة اقتصاديــة 
ال مثيــل لهــا، مــا دفعنــا فــي مطــارات عمــان إلــى تكريــس 
البقــاء  علــى  القــدرة  لتحقيــق  أساســي  بشــكل  جهودنــا 

نجحنــا فــي وضــع خطــة فعالــة  واالســتمرارية والنمــو. وقــد 
الســتئناف العمليــات فــي جميــع مطاراتنــا بدعــم مــن موظفينــا 
وشــركائنا اإلســتراتيجيين، مــع الحــرص علــى االلتــزام بالقــرارات 
الصــادرة عــن الجهــات المعنيــة فــي الســلطنة بشــأن اإلجــراءات 
االحترازيــة الوقائيــة لتجنــب العــدوى وللمحافظــة علــى صحــة 
وســامة مســافرينا وموظفينــا وأصحــاب المصلحــة كأولويــة 

أساســية لتجــاوز التحديــات. 

عمــان  مطــارات  التزمــت  المضطربــة،  األوقــات  هــذه  فــي 
التعامــل  فــي  الســرعة  فلســفة  إرســاء  فــي  بمســؤوليتها 
مــع األزمــة ومعالجــة آثارهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة.و فــي 
ــة  ــامة والبيئ ــة والس ــات الصح ــاق حم ــم إط ــياق، ت ــذا الس ه
علــى نطــاق واســع داخــل مطاراتنــا لزيــادة الوعــي حــول جائحــة 
فــي  الســامة  معاييــر  تطبيــق  إلــى  باإلضافــة  كوفيــد-19، 
جميــع مطــارات الســلطنة وإنشــاء مســاحة عمــل آمنــة مــن 

المنــزل ووضــع بروتوكــوالت العــودة إلــى العمــل.

ومــع اســتئناف العمليــات فــي مطــارات عمــان فــي الربــع الرابــع 
خــال  بذلناهــا  التــي  جهودنــا  ثمــار  بجنــي  بدأنــا  الســنة،  مــن 
الرئيســية محليــًا  العناويــن  احتــال  إلــى  إذ عدنــا  الوبــاء  فتــرة 
وعالميــًا فــي وســائط اإلعــام ومنصــات التواصــل االجتماعــي 
ــاد  ــهادة االعتم ــى ش ــي عل ــقط الدول ــار مس ــول مط ــع حص م
الصحــي للمطــارات مــن قبــل مجلــس المطــارات العالمــي كأول 
مطــار فــي الشــرق األوســط يحصــل على هــذا التصنيــف الدولي 
الــذي تــم اعتمــاده مــن قبــل المجلــس مــن أجــل ضبــط معاييــر 
الصحــة فــي  مطــارات العالــم جــراء تأثــر القطــاع بجائحــة كورونــا 
)كوفيــد-١٩(. ويعــد هــذا اإلنجــاز دليــًا علــى فعاليــة التدابيــر 
االحترازيــة المتبعــة فــي مطــار مســقط الدولــي وتوافقهــا  
مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة المعتمــدة باإلضافــة إلــى مــدى 
التــزام مطــارات عمــان بتطبيــق إجــراءات الصحــة والســامة علــى 

ــة. ــتويات العالمي ــى المس أعل

عــاوة علــى ذلــك، شــهد العــام 2020 نيــل مطــار الدقــم علــى 
شــهادة المســتوى 1 )الخرائــط( مــن برنامــج اعتمــاد االنبعاثــات 
ــا  ــي، مّم ــارات الدول ــس المط ــع لمجل ــارات التاب ــة للمط الكربوني

رسالة الرئيس التنفيذي

أيمن بن أحمد الحوسني
الرئيس التنفيذي لمطارات عمان
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القطــاع  هــذا  فــي  الممارســات  بأفضــل  التزامنــا  علــى  يــدل 
واســتمرارنا فــي تكريــس جميــع مواردنــا لضمــان الحــّد قــدر 

ــاخ. ــر المن ــى تغي ــا عل ــر عملّياتن ــن تأثي ــكان م اإلم

 5 تصنيــف  علــى  عمــان  مطــارات  حــازت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
الدوليــة للعــام 2020 ألفضــل  نجــوم فــي جوائــز الســامة 
ممارســات الصحــة والســامة التــي ينظمهــا مجلس الســامة 
البريطانــي، وشــّكل هــذا األمــر إنجــاًزا رائًعــا آخــًرا يعكــس التزامنــا 
بضمــان صحــة وســامة ورفاهيــة الموظفيــن والعمــاء ومــكان 

العمــل.

رئيســًيا فــي  أّدت مطــارات عمــان دوًرا  الواقــع، لطالمــا  فــي 
اقتصــاد الســلطنة، حيــث كانــت بمثابــة قصــة ملهمة حــول قيمة 
التفانــي والعمــل الجــاد. وعلــى الرغــم مــن اضطــراب الحركــة 
الجويــة خــال العــام 2020، واصلنــا التزامنــا بتقديــم أفضــل 
تجربــة للعمــاء، وذلــك بفضــل ثقــة النــاس وتفانــي فريــق عمــل 
ــركائنا  ــم ش ــل دع ــًرا، بفض ــس آخ ــًرا ولي ــه، وأخي ــركة وإخاص الش

اإلســتراتيجيين وتعاونهــم معنــا فــي مواجهــة التحديــات.

وخــال العــام 2020، ركزنــا علــى ترقيــة خدماتنــا وتحســين 
ــر  ــاءة والتطوي ــودة والكف ــز الج ــارات وتعزي ــة للمط ــة التحتي البني
النهائــي  هدفنــا  يكمــن  عمــان،  مطــارات  ففــي  التشــغيلي. 
فــي نقــل تجربــة المســافر إلــى آفــاق جديــدة، وكذلــك تلبيــة 
إدارة  فــي  العالميــة  التصنيفــات  أعلــى  بتحقيــق  التطلعــات 
وتشــغيل المطــارات كجــزء مــن دورنــا الفعــال فــي تعزيــز ودعــم 

النهضــة الشــاملة فــي ســلطنة.

ــوة  ــع كل خط ــات م ــن النجاح ــد م ــق المزي ــو تحقي ــرنا نح ــد س لق
اتخذناهــا جنًبــا إلــى جنــب مــع جميــع شــركائنا. فمنــذ افتتــاح 
القطــاع  شــهد  الدولــي،  مســقط  لمطــار  الجديــد  المبنــى 
طفــرات نفخــر بهــا ســاهمت فــي تعزيــز االقتصــاد الوطنــي 
مــع  بالتعــاون  المدنــي  الطيــران  قطــاع  دعــم  خــال  مــن 
مبــادرات  مــع  يتوافــق  بمــا  القطــاع،  فــي  شــركائنا  باقــي 
عــّز  القديــر  العلــي  مــن  وبتوجيــه  الســلطنة.  رؤيــة  وأهــداف 
ــا مــن رؤى النهضــة الجديــدة  وجــّل، نســتمّر باســتمداد إلهامن
طــارق بــن  هيثــم  الســلطان  لجالــة  الحكيمــة   والقيــادة 

 - حفظــه الله ورعاه -. 

ممارســات  فرضــت  بأزمــة  غيــره  عــن  الماضــي  العــام  اختلــف 
وأســاليب غيــر عاديــة علــى حياتنــا. ومــع ذلــك، قمنــا بتحويــل 
التحديــات إلــى قــوة دافعــة لابتــكار والتقــدم منتهجيــن العمل 
ــب  ــي التغل ــتباقي ف ــازات ألداء دور اس ــق اإلنج ــو تحقي ــاد نح الج
الطيــران.  قطــاع  واجههــا  التــي  الهائلــة  االضطرابــات  علــى 
وانطاقــًا مــن اعتقادنــا الراســخ بــأن المســؤولية جــزء ال يتجــزأ 
مــن التزامنــا تجــاه المجتمــع الــذي نعمــل فيــه، فإننــا نتعهــد 

بمواصلــة جهودنــا الراميــة إلــى تحســين المرونــة واألداء العــام 
لألعمــال بينمــا نعــزز زخمنــا حتــى العــام 2021.

ــركائنا  ــري لش ــص تقدي ــن خال ــرب ع ــًرا، أود أن أع ــس آخ ــًرا ولي أخي
ووزارة  المدنــي،  الطيــران  هيئــة  وخاصــة  اإلســتراتيجيين 
الداخلــي، وشــرطة  الصحــة، وجهــاز األمــن  االتصــاالت، ووزارة 
الســام،  وطيــران  العمانــي،  والطيــران  الســلطانية،  عمــان 
وترانــُزم، وسويســبورت، كمــا أخــص بالشــكر والتقديــر جميــع 

العمــل. فــي  وتفانيهــم  جهودهــم  علــى  موظفينــا 

إذا مــا عدنــا بالذاكــرة إلــى الــوراء الســترجاع صــورة عــام 2020، 
نــرى مرحلــة زمنيــة وظروفــًا المثيــل لهــا فــي تصوراتنــا وماضينا، 
ــاء  ــف أنح ــي مختل ــارة ف ــودًا جب ــة جه ــذه المرحل ــدت ه ــد حش وق
العالــم مــن أجــل مواجهــة التحديــات الفريــدة التــي فرضتهــا. 
ويحدونــا األمــل بــأن المرحلــة المقبلــة تحمــل فــي طياتهــا آمــااًل 
وطموحــات كبيــرة، خاصــة مــع بــدء اّتخــاذ تدابيــر محــّددة للتعامــل 
أكثــر وأكثــر مــع الوبــاء. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن بــدء تنفيــذ 
برامــج التلقيــح الجماعــي فــي العديــد مــن الــدول فــي محاولــة 
للســيطرة علــى الوبــاء بــدأت ترســم العديــد مــن اآلمــال للوصول 
إلــى نقطــة يمكننــا فيهــا العــودة إلــى حياتنــا الســابقة. لذلــك، 
علينــا التســّلح بالمواقــف اإليجابيــة بــأن الحيــاة ســتقلع قريبــًا 
ــي  ــا ف ــان أصبحن ــارات عم ــي مط ــن ف ــدة. ونح ــاق جدي ــى آف ــا إل بن
جاهزيــة تامــة الســتقبال األعــداد المتزايــدة مــن المســافرين 

فــي المرحلــة المقبلــة.

مــن التغييــرات المهمــة التــي نتطلــع إلــى إجرائهــا فــي مطــارات 
عمــان اعتبــاًرا مــن بدايــة عــام 2021 هــو توســيع نطــاق خدماتنا 
كجــزء مــن عمليــة دمــج أنشــطة شــركة ترانــزم تحــت مظلــة 
مطــارات عمــان. وفــي هــذا الســياق، نحــن نتطلــع إلــى إثــراء 
وتوســيع فريــق عمــل مطــارات عمــان مــن خــال ضــم مهــارات 
وخبــرات جديــدة تســاهم فــي تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات 
ــا  ــي. مرحًب ــراف والتفان ــن االحت ــة م ــة عالي ــى درج ــعة عل الموس
بكــم علــى متــن شــركتنا الموســعة - أتمنــى لنــا جميًعــا رحلــة 

ــًدا. ــي أب ــة ال تنته ــد، أو رحل ــة األم ــة وطويل ممتع

فــي الختــام، اســمحوا لــي أن أســّلط الضــوء علــى أّننــا فــي 
مطــارات ُعمــان، ملتزمــون بالمضــي قدًمــا فــي تنفيــذ طموحــات 
ازدهــاًرا  أكثــر  مســتقبل  بنــاء  علــى  نعمــل  حيــث  الســلطنة 
واســتدامة. وفــي ظــل رؤيــة عمــان 2040 والقيــادة الحكيمــة 
ســنواصل  اللــه،  حفظــه  طــارق  بــن  هيثــم  الســلطان  لجالــة 
الحفــاظ علــى المكاســب واإلنجــازات التــي حققناهــا فــي جميــع 
المجــاالت، حتــى نرتقــي بســلطنتنا إلــى آفــاق أعلــى مــن أي 

وقــت مضــى.
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المهندس/ خميس بن محمد بن مهنا السعدي 
رئيس المجلس

الفاضل/ قيس بن سعود الزكواني 
نائب رئيس المجلس

المحامي/ سيف بن سالم بن بشير المعمري 
عضو

الدكتور/ الفضل بن عباس الهنائي 
عضو

الفاضل/ منير بن علي المنيري 
عضو

الفاضل/ عياد بن علي بن يوسف البلوشي 
عضو

الدكتور/ محمد بن علي بن محمد البرواني 
عضو

مجلس إدارتنا
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سامر بن أحمد النبهاني
رئيس وحدة العمليات التجارية

أيمن بن أحمد الحوسني
الرئيس التنفيذي

ستيفن جورغن رويتر
رئيس وحدة المالية

علي بن محمد البرواني
رئيس وحدة تقنية المعلومات

واإلتصاالت باإلنابة

عبدالله بن صالح اليافعي
 مساعد رئيس وحدة خدمات 

الدعم والمساندة

دايفيد آندرو ويلسون
رئيس وحدة العمليات

سعيد بن خميس الزدجالي
 مساعد رئيس وحدة  

الخدمات الفنية

ناجي أبو زيد
 مساعد رئيس  وحدة 

التخطيط المؤسسي

إدارتنا التنفيذية
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ســاهمت إســتراتيجية 2020 التــي تبنتهــا الشــركة فــي تعزيــز رؤيتنــا ورســالتنا وقيمنــا وأرســت المعاييــر لقيــاس نجاحنــا وإثبــات قدراتنــا 
ــع  ــان بموق ــلطنة ُعم ــع س ــزي، تتمت ــي المرك ــا الجغراف ــل موقعه ــتراتيجية. وبفض ــمتها اإلس ــي رس ــات الت ــداف والغاي ــال األه ــن خ م
مثالــي للعــب دور رئيســي فــي تغييــر مشــهد الطيــران، حيــث يمكــن الســفر إلــى وجهــات عالميــة عديــدة تنتشــر فــي ثلثــي أقطــاب 
العالــم فــي غضــون ثمانــي ســاعات. وانطاقــًا مــن ذلــك، ركــزت إســتراتيجية 2020 خــال األعــوام 2016-2020 علــى إنشــاء وتطويــر 

مطــار مســقط الجديــد كمركــز دولــي صديــق للعمــاء، وعلــى تعزيــز مطــارات صالــة وصحــار والدقــم كوجهــات ســياحية وتجاريــة.

هدفنا ورؤيتنا ورســالتنا وقيمنا

وهــو  والفــرص"  الجمــال  بوابــات  "بنــاء  فــي  هدفنــا  يتمثــل 
بهــا مطاراتنــا  باتــت تحظــى  التــي  بالمكانــة  اعتزازنــا  يعكــس 
هــي  مطاراتنــا  إن  واإلقليمــي.  الوطنــي  المســتوى  علــى 
الخــارج والتنقــل داخــل الســلطنة، والتــي  إلــى  بواباتنــا للعبــور 
ــة  ــة ثري ــوض تجرب ــم لخ ــب به ــن ونرح ــا الزائري ــن خاله ــتقبل م نس
ــنى  ــى يتس ــلطنة حت ــا الس ــر به ــي تزخ ــرص الت ــال والف ــن الجم م
ــع  ــة المجتم ــى عراق ــا وإل ــا وثقافتن ــى حضارتن ــرف إل ــم  التع له

وأصالتــه.

مهمتنــا هــي العمــل "معــًا لتحقيــق التميــز فــي إدارة وتطويــر 
بوابــات عمــان إلــى العالــم". وفــي ســعينا لارتقــاء إلــى أفضــل 
المراكــز فــي العالــم، نحــن نركــز علــى تقديــم الخدمــات الممتــازة 
لتطويــر  المتاحــة  الفــرص  جميــع  اغتنــام  علــى  الحــرص  مــع 
ــدرك  ــن ن ــا.  ونح ــاهمينا ومجتمعن ــة لمس ــر القيم ــة وتوفي وتنمي
التــي نعقدهــا مــع أصحــاب  أن قوتنــا تكمــن فــي الشــراكات 
المصلحــة والمجتمعــات التــي نخدمهــا ونحــن ال نــأُل جهــدًا فــي 

ــات. ــذه العاق ــز ه ــة وتعزي ــذه الغاي ــق ه ــعينا لتحقي س

20 مطــاًرا فــي  بيــن أفضــل  نكــون مــن  أن  أمــا رؤيتنــا فهــي 
العالــم بحلــول عــام 2020. ونحــن نــدرك بوضــوح الوجهــة التــي 
نريــد الوصــول إليهــا والســمو مــن خالهــا بأبصارنــا إلــى األعلــى. 
وقــد نجحنــا فــي إرســاء بنيــة تحتيــة حديثــة فــي مطارات مســقط 
موظفينــا  والتــزام  شــغف  بفضــل  وصحــار  والدقــم  وصالــة 
االرتقــاء  علــى  منصبــة  تــزال  ال  جهودنــا  أن  كمــا  وشــركائنا، 
بشــركتنا لتكــون واحــدة مــن أفضــل الشــركات فــي القطــاع مــن 

خــال تجربــة الســفر التــي نقدمهــا والقيمــة التــي نوفرهــا.

2020 ُعـــــمـــــان  ــارات  ــ ــ ــط ــ ــ م ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ    إسـ
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ســتة  حــول   2020 إســتراتيجية  تخطيــط  عمــل  إطــار  يتمحــور 
محــركات عمــل إســتراتيجية. ويتــم تفعيــل جميــع هــذه المحــركات 
معــًا لضمــان التركيــز علــى إســتراتيجيتنا فــي كل مــا نقــوم بــه. 
ــة،  ــراد والثقاف ــي األف ــتراتيجية ف ــا اإلس ــركات أعمالن ــل مح وتتمث
ــز  ــة، والتمي ــة، والربحي ــامة والبيئ ــة والس ــاء، والصح ــة العم وتجرب

التجاريــة والســمعة. التشــغيلي، والعامــة 

انطلقــت إســتراتيجية 2020 بمطــارات عمــان فــي رحلــة التحــول 
إلــى نمــوذج مدينــة مطــارات  مــن مجــرد مشــغل للمطــارات 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  التحتيــة  وبنيتهــا  مطاراتنــا  فيهــا  تصبــح 
مجتمــع اقتصــادي مزدهــر. وقــد رافــق هــذا التحــول نمــو فــي 
ــغيلية  ــة والتش ــا الفني ــه كفاءاتن ــت مع ــي ارتق ــج التنظيم النض
احتياجــات  لتلبيــة  متقدمــة  مســتويات  إلــى  الممتــازة 
المســتخدمين، مــع التركيــز علــى األهــداف التجاريــة والســعي 

العمــاء والمســاهمين. لتلبيــة احتياجــات  التنويــع  إلــى 

ــق  ــث مراف ــي تحدي ــان ف ــارات ُعم ــت مط ــار: نجح ــات المط عملي
ــت  ــا واصل ــع كم ــع المواق ــي جمي ــة ف ــى التحتي ــارات والبن المط
ــاًء علــى احتياجــات  ــز التشــغيلي، بن التركيــز علــى تقديــم التمي
وشــركات  المســافرين  ذلــك  فــي  بمــا  العمــاء  وتوقعــات 
ــع  ــا يتطل ــليم لم ــم س ــيخ فه ــك ترس ــمل ذل ــد ش ــران. وق الطي
إليــه العمــاء والمحافظــة عليــه )الحفــاظ علــى األساســيات(، 

مواءمة نموذج أعمالنا مع إســترتيجيتنا

قيادة التحول من خالل إســتراتيجية 2020

قيمنــا هــي أســاس إســتراتيجية 2020 وهــي تتيــح لنــا تحديــد 
قراراتنــا وتصرفاتنــا فــي مواقــف محــددة. ولقــد اخترنــا علــى مــّر 
الســنين نكــون ملتزميــن تجــاه عمائنــا، وأن نســعى جاهديــن 
لتقديــم التميــز، وبنــاء الثقــة واالحتــرام، باإلضافــة إلــى العمــل 

مًعــا كفريــق، وخلــق الفــرص.

مــع التخطيــط المســتقبلي للبقــاء فــي صــدارة القطــاع مــن 
خــال الرقمنــة واالبتــكار.

العمليــات التجاريــة: تعــد زيــادة قيمــة مطــارات ُعمــان أولويــة 
المســافرين  عــدد  فــي  النمــو  أن  كمــا  لنــا  بالنســبة  واضحــة 
والوجهــات وحجــم الشــحن واإليــرادات الجويــة وغيــر الجويــة 
هــي مــن األنشــطة الرئيســية التــي نســعى باســتمرار إلــى 
تحقيقهــا. لقــد قمنــا بإنشــاء قســم جديــد لتجربــة العمــاء 
ضمــن هيكلنــا التنظيمــي بهــدف تشــديد التركيــز علــى إنشــاء 
عاقــات قويــة مــع عمائنــا األفــراد، إلــى جانــب اهتمامنــا الكبيــر 
بــإدارة العاقــات مــع عمائنــا فــي قطــاع األعمــال والشــركات.

النمــو  تحقيــق  علــى  تركيزنــا  إطــار  فــي  الخارجيــة:  الفــرص 
ــاف  ــى استكش ــل عل ــا العم ــارات، واصلن ــة للمط ــر القيم وتوفي
يعنــي  وهــذا  اإليــرادات.  وتنويــع  لزيــادة  الخارجيــة  الفــرص 
ــا فــي المطــارات وإدارتهــا لتشــمل  توســيع محفظــة عملياتن

مطــارات أخــرى، فــي عمــان وأماكــن أخــرى.
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 مسافر عام 2020
) تراجع في عدد المســافرين بنسة 
%74.5- مقارنــة مع عام 2019(

4.5

وجهة سفر 
78

نســبة الموظفين العمانّيين
97.3%

شركة طيران شريكة
36

موظف
1,251

)تراجع بنســبة %9.7- مقارنة بعام 2019( 

شحن عام 2020
97.4

)تراجع في عدد الرحات بنســبة 
%70.5- مقابل عام 2019(

 رحلة عام 2020

39.3
مطارات 
7

أكبر عمائنا  

ألفمليون

ألف
طن
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تــم افتتــاح مبنــى المســافرين الجديــد بمطــار مســقط الدولــي 
الســلطنة  احتفــاالت  مــع  تزامًنــا   2018 نوفمبــر  فــي  رســمًيا 
ــغيل  ــدأ تش ــد ب ــد، وق ــن المجي ــثامن واألربعي ــي الـ ــد الوطن بالعي
ــه  ــار بتصميم ــز المط ــارس 2018. ويتمي ــي م ــد ف ــار الجدي المط
الهندســي الفريــد ومرافقــه المميــزة وأجوائــه الداخليــة الرائعــة. 
ويعتبــر المطــار الجديــد مــن أهــم اإلنجــازات التــي شــهدتها 
القيــادة  تحــت  المباركــة  النهضــة  مســيرة  خــال  الســلطنة 
الحكيمــة لحضــرة صاحــب الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد 
المعظــم – رحمــه اللــه، ويمثــل انفتــاح الســلطنة األوســع علــى 
العالــم. تبلــغ الطاقــة االســتيعابية للمطــار 20 مليــون مســافر 
فــي المرحلــة األولــى، مــه قابليــة التوســع إلــى 56 مليــون 
مســافر ســنوًيا فــي المراحــل الاحقــة. وقــد ســاهمت المــوارد 
التــي تــم تخصيصهــا للمطــار بتحفيــز نمــو الســياحة واالقتصــاد 
واألنشــطة االســتثمارية فــي الســلطنة. يتألــف المطــار مــن 
ــة جــوي  ــرج مراقب مبنــى المســافرين، ومــدرج بطــول 4 كــم، وب
ــن،  ــى التموي ــوي، ومبن ــحن الج ــى للش ــار، ومبن ــول 103 أمت بط
باإلضافــة إلــى مبنــى لصيانــة الطائــرات وغيرهــا مــن المرافــق 

والمنشــآت.

للمعاييــر  وفًقــا  الدولــي  مســقط  مطــار  تصميــم  تــم  لقــد 
الدوليــة وأعلــى مســتويات الخدمــة بمــا يتماشــى مــع معاييــر 
المطــار المثالــي وفًقــا للتصنيــف المعتمــد مــن قبــل االتحــاد 
اإلجماليــة  المســاحة  وتبلــغ  )إياتــا(.  الجــوي  للنقــل  الدولــي 
مرافــق  وتشــمل  مربــع،  متــر  ألــف   580 حوالــي  للمبنــى 
الخدمــات ومواقــف الســيارات والمبانــي الملحقــة بمســاحة 37 
ألــف متــر مربــع. ويضــم المبنــى 118 منضــدة الســتكمال إجــراءات 
الســفر و82 منضــدة للهجــرة ومراقبــة الجــوازات تســتخدم مــن 

قبــل شــرطة عمــان الســلطانية.

تتــوزع منافــذ البيــع بالتجزئــة فــي الجانبيــن الجــوي واألرضــي 
للمبنــى علــى مســاحة تبلغ حوالــي 12000 متر مربــع. ويحتضن 
المطــار بوابتــان للطائــرات الكبيــرة الحجــم، مثــل إيربــاص 380 
وبوينــج 747. وتتصــل جميــع البوابــات بجســور لنقــل المســافرين 
مــن وإلــى الطائــرات. ويحتــوي المبنــى علــى 10 أحزمــة لمناولــة 
األمتعــة، منهــا 8 أحزمــة للرحــات الدوليــة و حزاميــن للرحــات 

الداخليــة بســعة 5200 حقيبــة فــي الســاعة وبطــول 11.2 كــم. 
وللمســافرين  الشــخصيات  لكبــار  صــاالت  المبنــى  يضــم  كمــا 
علــى الدرجــة األولــى ودرجــة رجــال األعمــال ومكاتــب لشــركات 
مكاتــب  إلــى  باإلضافــة  الســيارات،  تأجيــر  ومكاتــب  الطيــران 

ــة. ــات متنوع ــياحية وخدم ــات الس للمعلوم

كمــا يحتــوي المبنــى علــى فنــدق أربــع نجــوم يضــم 90 غرفــة 
الفنــدق  وحمامــات ســباحة وصــاالت طعــام. ويتيــح تصميــم 
إلــى  باإلضافــة  المســتقبل.  فــي  أخــرى  غرفــة   90 إضافــة 
ــل  ــًرا لنق ــة بـــ 40 جس ــة متصل ــار 29 بواب ــي المط ــد ف ــك، توج ذل
لنقــل  أرضيــة  بوابــة   16 و  الطائــرات،  وإلــى  مــن  المســافرين 
المســافرين  بالحافــات، كمــا توجــد فيــه 59 رصيــف لوقــوف 

الطائــرات.

الجــوي  للشــحن  مبنــى  الدولــي  مســقط  مطــار  يمتلــك 
يمتــد علــى مســاحة تزيــد علــى 32000 متــر مربــع بســعة 
350.000 طــن ســنوًيا، مــع إمكانيــة زيادتهــا إلــى 500.000 
طــن. ويحتــوي علــى مبنــى لمناولــة البضائــع لضمــان مناولــة 
حاويــات البضائــع بشــكل ســلس وفعــال. ويضــم مطــار مســقط 
 2054 ذلــك  فــي  بمــا  للســيارات،  موقًفــا   4722 الدولــي 
موقًفــا مظلــًا متصلــة بممــرات مظللــة تربــط المواقــف بمبنــى 
المســافرين. كمــا توجــد فــي المطــار مناطــق انتظــار للحافــات، 
باإلضافــة إلــى مبانــي للخدمــات والمرافــق. وتجمــع الهندســة 
التقليديــة  العمــارة  بيــن  الجديــد  للمبنــى  العامــة  المعماريــة 
والمظهــر الحديــث، ممــا يعكــس نهــج الســلطنة فــي الحفــاظ 
علــى تراثهــا، مــع التطلــع إلــى المســتقبل. ويعتمــد المطــار 
الجديــد مســتوى تدريجًيــا مــن األتمتــة والرقمنــة، كمــا قــد 
الجديــد  المطــار  فــي  األمتعــة  مناولــة  نظــام  أتمتــة  تمــت 
بالكامــل. ويحتــوى مبنــى المســافرين فــي المطــار علــى عــدد 
ــرب  ــة بالق ــة المثبت ــة الخدم ــول ذاتي ــجيل الوص ــاك تس ــن أكش م

مــن مناضــد إنهــاء إجــراءات الســفر.

المعاييــر  ألفضــل  وفًقــا  المطــار  وتشــغيل  اختبــار  تــم  لقــد 
بالمبنــى  وتعريفــه  الجمهــور  إشــراك  تــم  حيــث  العالميــة، 
ومرافقــه، كمــا تــم شــرح ميــزات وإجــراءات الســامة لهــم. 
الجديــد  المبنــى  فــي  األمنيــة  واإلجــراءات  المرافــق  وتلتــزم 
بأعلــى المعاييــر. ولــدى المطــار حالًيــا 34 شــراكة مــع شــركات 
طيــران مختلفــة، تتيــح لــه ربــط العاصمــة العمانيــة بحوالــي 95 

مدينــة حــول العالــم.

 مطار مسقط الدولي
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يقــع مطــار الدقــم فــي منطقــة الوســطى بســلطنة ُعمــان 
علــى بعــد 19 كيلومتــًرا جنــوب مدينــة الدقــم. وقــد تــم افتتــاح 
  .2018 ســبتمبر   17 فــي  الدقــم  فــي  المســافرين  مبنــى 
يتألــف المطــار الجديــد مــن مبنــى المســافرين ومبنــى الشــحن 
الجــوي وبــرج المراقبــة ومرافــق ومنشــآت أخــرى، بمــا فــي 
ذلــك شــبكة طــرق متطــورة ومنطقــة لوجســتية لخدمــة كل 
مــن المطــار والمينــاء، والتــي ســتحتضن خدمــات لوجســتية 
متعلقــة بالطيــران وأنشــطة المينــاء، باإلضافــة إلــى مكاتــب 
الشــحن  ومكاتــب  الصهاريــج  وخدمــات  الســيارات  لتأجيــر 
والعقاريــة.  الصناعيــة  والخدمــات  والمســتودعات  البحــري 
تبلــغ المســاحة اإلجماليــة لمبنــى المســافرين الجديــد حوالــي 
9،468 متــًرا مربًعــا، مــع طاقــة اســتيعابية للمطــار تصــل إلــى 

ســنوًيا. مســافر   500،000 حوالــي 

أمــا مبنــى الشــحن فقــد تــم تصميمــه الســتيعاب 25000 
أربعــة  المــدرج  طــول  يبلــغ  بينمــا  ســنوًيا،  البضائــع  مــن  طــن 
كيلومتــرات، ممــا يمنــح المطــار الميــزات للتحــول إلــى مطــار 
بــرج مراقبــة  دولــي. ويضــم المبنــى المكــون مــن 8 طوابــق 

الجوييــن. للمراقبيــن  ومكاتــب  متــًرا   37 بارتفــاع 

ويحتــوي مبنــى المســافرين الجديــد علــى 8 أنظمــة لفحــص 
والفنــادق،  الســيارات  تأجيــر  لشــركات  مكاتــب  و5  األمتعــة، 
لكبــار  وصالــة  الطيــران  لشــركات  مكاتــب  إلــى  باإلضافــة 
الشــخصيات. ومــع افتتــاح مطــار الدقــم الجديــد، مــن المتوقــع 
أن تتســارع المشــاريع مســتقبليًا فــي قلــب منطقــة اقتصاديــة 
مهمــة، ممــا يدفــع عجلــة التوســع االقتصــادي في الســلطنة. 
كمــا سيســاهم المطــار الجديــد فــي تمكيــن اقتصــاد الدقــم 
مــن حيــث تكامــل المطــار مــع البنيــة التحتيــة المرتبطــة بــه فــي 
ــدة  ــاريع الجدي ــاف والمش ــوض الج ــئ والح ــل الموان ــم مث الدق
القادمــة كالمصفــاة ومشــاريع البتروكيماويــات، فضــًا عــن 

ــم. ــاحلية بالدق ــق الس ــياحة بالمناط ــاع الس ــن قط تمكي

ــر مطــار فــي ســلطنة ُعمــان  يقــع مطــار صالــة وهــو ثانــي أكب
بعــد مطــار مســقط الدولــي، علــى ســهل صالــة الســاحلي 
فــي محافظــة ظفــار، علــى بعــد 5,5 كيلومتــر شــمال شــرق 
وســط مدينــة صالــة التــي تعتبــر مــن أكثــر الوجهــات الواعــدة، 
ــذي  ــياحي ال ــو الس ــز والنم ــي المتمي ــا الجغراف ــرًا لموقعه نظ
الجديــد  المطــار  بــدأ  الخريــف.  تشــهده خاصــة خــال موســم 
نحــو  تبلــغ  اســتيعابية  بطاقــة   2015 يونيــو  فــي  عملياتــه 

مليونــي مســافر ســنوًيا.

ــنويًا،  ــن س ــة 100000 ط ــحن بطاق ــى للش ــار مبن ــن المط يحتض
ويتميــز المطــار الجديــد باحتوائــه علــى مرافــق إضافيــة أكثــر مــن 
المطــار القديــم بمــا فــي ذلــك خدمــة الســوق الحــرة، وأكشــاك 
ــى  ــار عل ــل المط ــد حص ــي. وق ــران الُعمان ــة الطي ــام، وصال الطع
ومنطقــة  خدماتــه  فعاليــة  حــول  المســافرين  مــن  تصنيــف 
الســوق الحــرة. ويحتــوي المطــار الجديــد علــى أربعــة جســور 
الهــواء. ويســاهم مبنــى  هوائيــة مجهــزة بمرافــق تكييــف 
المطــار الجديــد فــي تعزيــز الســياحة فــي المدينــة واســتقطاب 
حركــة المســافرين المحلييــن والدولييــن. ويملــك المطــار قــدرة 
علــى زيــادة ســعة المســافرين إلــى 4 ماييــن مســافر ســنوًيا. 
وهــو يســتقبل 57 رحلــة أســبوعيًا تربــط مدينــة صالــة بوجهــات 

ــة. ــة ودولي محلي

مطار صاللة

مطار الدقم

يقــع المطــار علــى بعــد 10 كيلومتــر شــمال غــرب مدينــة صحــار، 
ــن  ــة م ــدة طويل ــادة لم ــاء القي ــف عن ــي تخفي ــاهم ف ــو يس وه
ــة  ــًا بوابــة حيوّي وإلــى العاصمــة مســقط. ويشــّكل المطــار حالًي
فــي  الســريع  والبريــد  والبضائــع  المســافرين  مــرور  لحركــة 
شــمالي عمــان. كمــا يتــّم اســتخدامه كبوابــة بديلــة لمطــار 
مســقط الدولــّي للرحــات الجّويــة المحلّية في حــاالت الطوارئ. 
ويعتبــر المطــار بمثابــة إضافــة قّيمــة إلــى شــبكة النقــل الحديثــة 
فــي الســلطنة التــي ســتحفز النمــو االقتصــادي فــي الســلطنة. 
ــا  ــدأ المطــار عملياتــه فــي 9 يوليــو 2017، وهــو يحتــوي حالًي ب

مطار صحار

علــى أربــع مناضــد إلنهــاء إجــراءات الســفر، وبوابتيــن للصعــود 
إلــى الطائــرة باإلضافــة إلــى أربــع مناضــد لمراقبــة الجــوازات فــي 
منطقــة المغادريــن وخمــس مناضــد فــي منطقــة القادميــن. 
ويبلــغ ارتفــاع بــرج المراقبــة فــي المطــار 12 متــًرا مربًعــا وتــم بنــاء 
المــدرج الســتيعاب أكبــر الطائــرات فــي العالــم بطــول 4001 

ــًرا. متــر وعــرض 75 مت
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 مطارات ُعمان 
في مواجهة فيروس 

كورونا )كوفيد-١٩(
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جاهزّية العملّيات وإعادة تشغيل المطارات في ظل جائحة كوفيد-١٩

تــّم إغــاق مطــار مســقط الدولــي أمــام جميــع 
العمــل  الموظفيــن  مــن  وُطلــب  الدولّيــة  الرحــات 
ــّم  ــد ت ــد-19.  وق ــار كوفي ــًا النتش ــزل تفادي ــن المن م
االحتياجــات  لمراعــاة  التشــغيلية  القوائــم  تعديــل 

الطــوارئ. وحــاالت  التشــغيلّية 

بإجــراءات اســتئناف  إدارة العمليــات قائمــة  وضعــت 
التشــغيل لتتّبــع مــدى جاهزيــة أصحــاب المصلحــة 
اإلجــراءات  وشــملت  العملّيــات.  الســتئناف  كاّفــة 
المصلحــة،  أصحــاب  مــن  مختلفــة  مجموعــة   55
فحــص  نقطــة   775 مجموعــه  مــا  واســتكمال 
تــّم  العملّيــات.  تشــغيل  إلــى  للعــودة  اســتعدادًا 
مشــترك  بشــكل  لتعمــل  عمــل  مجموعــة  إنشــاء 
علــى إدارة اســتعدادات بــدء التشــغيل بالتعــاون مــع 

المصلحــة. أصحــاب  جميــع 

اســتعداًدا إلعــادة بــدء عملّيــات مناولــة المســافرين 
فــي مبنــى المســافرين، تــّم تجهيــز كاّفــة المرافــق 
بمختلــف التدابيــر الوقائيــة الازمــة الحتــواء انتشــار 
كوفيــد-19. كمــا قامــت مطــارات ُعمــان وبالتنســيق 
ــب  ــة، بتركي ــي ووزارة الصح ــران المدن ــة الطي ــع هيئ م
أكثــر مــن 15000 ملصــق والفتــة لضمــان التباعــد 
االجتماعــي، باإلضافــة إلــى تثبيــت أجهــزة تعقيــم 
حرارّيــة،  كاميــرا  و17  واق،  و275حاجــز  اليديــن، 

وأجهــزة لتعقيــم العربــات، إلــخ..

اإلعــداد لعملّيــات تســيير الرحــات إلــى خصــب مــن 
وإغــاق  الجديــد  الُعمانــي  الطيــران  طاقــم  مبنــى 
مبنــى المســافرين أمــام حركــة المســافرين. تــم 
المفهــوم  وتوثيــق  التجــارب  مــن  سلســلة  إجــراء 
بــدء  إجــراءات  واســتكمال  للعملّيــات،  الجديــد 
مبنــى  مــن  خصــب  إلــى  رحلــة  أول  مــع  العمليــات 

مــارس.  31 فــي  الجديــد  الطيــران  طاقــم 

تــّم إغــاق الرصيــف الشــمالي ب مطــار مســقط 
الدولــي نظــرًا النخفــاض حركــة الماحــة 

أبريلمنتصف مارس

إبريل

نهاية مارس

نهاية مارس
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عمــل  فريــق  المدنــّي  الطيــران  هيئــة  أنشــأت 
أصحــاب  جميــع  بمشــاركة  العملّيــات  إلنعــاش 
المصلحــة الرئيســيين. كمــا قــام قســم العملّيــات 
فــي مطــارات ُعمــان بالتعــاون مــع هيئــة الطيــران 
المدنــي ووزارة الصحــة، بتطويــر إرشــادات الطيــران 
المدنــي، بمــا فــي ذلــك إرشــادات الســفر الخاّصــة 
والســامة  الصّحــة  وبروتوكــوالت  بالمســافرين، 

إلــخ. الصحــي،  الحجــر  وإرشــادات  والبيئــة، 

البلمــرة  فحــص  عّينــات  لجمــع  مرفــق  إنشــاء  تــّم 
PCR فــي صالــة اســتام األمتعــة بمطــار مســقط 
 18 و  العّينــات  لجمــع  منصــة   29 يتضّمــن  الدولــي 
منصــة لتركيــب أســاور الترّصــد. كمــا تــم إنشــاء 16 
منصــة للتســجيل إلجــراء فحــص البلمــرة قبــل مناضــد 
ــاء 4  ــّم إنش ــرى، ت ــة أخ ــن ناحي ــوازات. وم ــة الج مراقب
وحــدات AirLab فــي مبنــى المطــار لجمــع وفحــص 
يومًيــا.  عينــة   6000 إلــى  تصــل  بطاقــة  العينــات، 
وتجــدر اإلشــارة أيضــًا إلــى أّنــه قــد تــّم إجــراء سلســلة 
ــن  ــن المتطّوعي ــر م ــدد كبي ــاركة ع ــارب بمش ــن التج م
الذيــن ســاعدوا فــي محــاكاة جاهزيــة هــذه المرافــق 
إلجــراء الفحوصــات علــى المســافرين، بمــا فــي ذلــك 
ــم،  ــوار المعص ــب س ــا وتركي ــات وفحصه ــع العين جم
وإجــراء تحليــل المختبــر، واإلبــاغ عــن نتائــج الفحوصات.

إعــادة اســتئناف الرحــات المجدولــة والبــدء بإجــراء 
الخاصــة  المرافــق  فــي   PCR البلمــرة   فحوصــات 
إلــى  باإلضافــة  المطــار.  إنشــاؤها فــي  تــم  التــي 
المطــار  طــوارئ  عمليــات  مركــز  إنشــاء  تــّم  ذلــك، 
مــن  ســاعة   72 أول  خــال  الطــوارئ  حــاالت  لرصــد 
ــكل  ــات بش ــير العملي ــن س ــد م ــغيل وللتأك ــدء التش ب
فعــال والتــزام الموظفيــن باإلجــراءات الموضوعــة 
علــى  والعمليــات  واألنظمــة  المرافــق  وتشــغيل 

المنشــود. النحــو 

 PCR البلمــرة  فحوصــات  مرافــق  عمــل  اســتمرار 
فــي مطــارّي مســقط الدولــي وصالــة، حيــث زادت 
حوالــي  مــن  الفحوصــات  إلجــراء  اليوميــة  القــدرة 
ــع  ــن المتوق ــا، وم ــص يومًي ــى 4000 فح 2000 إل
التــي  التوّســع  خطــط  تطويــر  مــع  أكثــر  تــزداد  أن 

الحاجــة. تنفيذهــا عنــد  ســيتم 

ــة، قامــت مطــارات  بالتنســيق مــع الســلطات المعنّي
ُعمــان بوضــع إرشــادات خاّصــة بعملّيــات البيــع بالتجزئة 
العتمادهــا  كوفيــد-19،  انتشــار  مــن  للوقايــة 
ــة  ــذ التجارّي ــة المناف ــل كاّف ــن قب ــي م ــع قياس كمرج

ــار. ــي المط ف

عملــت هيئــة الطيــران المدنــي عــن كثــب مــع كّل مــن 
وزارة الصحــة ومطــارات عمــان علــى إصــدار بروتوكــول 
ظــل  فــي  الطيــران  طــاع  فــي  والســامة  الصحــة 
جائحــة كوفيــد-19 وتعميمــه علــى شــركات الطيــران 

كاّفــة

وافقــت هيئــة الطيــران المدنــي ووزارة الصحــة علــى 
ــن  ــادة المواطني ــة إلع ــات الجوّي ــض الرح ــغيل بع تش
إلــى البــاد أثنــاء إغــاق المطــار، وقــد حرصــت مطــارات 
ُعمــان خــال هــذه المرحلــة علــى مراعــاة بروتوكــول 

الصحــة الصــادر عــن هيئــة الطيــران المدنــي.

ــة  ــع وزارة الصح ــراكة م ــان بالش ــارات عم ــت مط طرح
المطــارات  فــي   PCR فحوصــات  لتوفيــر  مناقصــة 
ــي  ــد ف ــية العق ــم ترس ــد ت ــة. وق ــدود البري ــد الح وعن
بالشــراكة  العالميــة  اللــوازم  لشــركة  أغســطس 
مــع BGI الصينيــة. كمــا دخلــت شــركة )إي مشــرف(
الصحــة  ووزارة  عمــان  مطــارات  مــع  شــراكة  فــي 

لتوفيــر األســاور الرقميــة لرصــد عمليــات الحجــر.

سبتمبرمايو

أكتوبر

أكتوبر-ديسمبر

يونيو

يونيو – سبتمبر

يوليو-أغسطس
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إدارة  عــن  مســؤولة  حكوميــة  شــركة  هــي  ُعمــان  مطــارات 
المطــارات المدنيــة الســبعة فــي ســلطنة ُعمــان. وتســتقبل هــذه 
المطــارات المســافرين علــى متــن رحــات مجدولــة عبــر 78 وجهــة 
ســفر عالميــة وإقليميــة يقــوم بتســييرها أكثــر مــن 36 شــركة 
ــن  ــدد الموظفي ــغ ع ــم. ويبل ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــريكة م ــران ش طي
فــي مطــارات عمــان حوالــي 1،251 موظًفــا، بمعــّدل تعميــن يصــل 
ورؤيتهــا،  إســتراتيجيتها  بتحقيــق  منهــا  والتزامــًا   .97.3٪ إلــى 
تحــرص مطــارات عمــان علــى تحقيــق النمــو علــى المــدى الطويــل 
وضمــان  وتشــغيلها  إدارتهــا  علــى  تشــرف  التــي  للمطــارات 
ــق  ــي تحقي ــي ف ــادي رئيس ــرك اقتص ــة كمح ــاهمتها الفعال مس

رؤيــة عمــان 2040.

فــي  الطيــران  لقطــاع  كبيــرًا  تحديــًا  كوفيــد-19  أزمــة  شــّكلت 
ــة  ــات األزم ــان تداعي ــارات عم ــت مط ــا واجه ــام 2020، وبدوره ع
أثــرًا كبيــرًا علــى أدائنــا خــال العــام، وعلــى حركــة  التــي تركــت 
ــوى  ــوي، وأداء الق ــحن الج ــى الش ــب عل ــم الطل ــافرين، وحج المس

ــد-١٩ عـــلـــى أدائـــنـــا ــ ــي ــ ــوف ــ تـــأثـــيـــر أزمــــــة ك

العاملــة فــي المطــارات، واإليــرادات. ونتيجــة لذلــك، تراجعــت حركــة 
المســافرين نتيجــة اإلغــاق إلــى 4.5 مليــون مســافر، مســجلة 
عــدد  تراجــع  كمــا   .2019 بعــام  مقارنــة   74.5٪ وقــدره  تراجــع 
الرحــات بنســبة ٪70.5 مقارنــة بعــام 2019 إلــى 39.3 ألــف رحلــة، 
فــي حيــن انخفــض حجــم البضائــع بنســبة ٪59.7 إلــى 59.7 ألــف 
ــة بعــام 2019. وإذ نواصــل اتخــاذ اإلجــراءات والخطــوات  طــن مقارن
ــى أن  ــع إل ــا نتطل ــاء، فإنن ــر الوب ــن أث ــي م ــق التعاف ــة لتحقي الضروري
يحمــل العــام المقبــل المزيــد مــن األمــل بالتعافــي، وخاصــة ومــع 
بــدأ حمــات التلقيــح ضــد فيــروس كوفيــد-19 الــذي طــال انتظــاره 
حــول العالــم. ويبقــى اهتمامنــا وتركيزنــا علــى حمايــة ســامة 
األفــراد، والحفــاظ علــى مســتويات خدماتنــا، وتحقيــق المرونــة 
ــا  ــى مركزن ــاظ عل ــال الحف ــن خ ــا، م ــة لمطاراتن ــغيلية والمالي التش

المالــي وخفــض التكاليــف.

مطاراتنــا  أداء  بيانــات  ُتظهــر  التشــغيلي،  المســتوى  علــى 
انخفاًضــا فــي مؤشــرات األداء كاّفــة، والتــي يمكــن  اإلقليميــة 

التالــي: النحــو  علــى  تلخيصهــا 

مطار مسقط الدولي

 4 المطــار  عبــر  والمغادريــن  القادميــن  المســافرين  عــدد  بلــغ   
.2019 العــام  عــن   74.7٪ نســبته  بانخفــاض  مســافر،  ماييــن 

ألــف   37.6 الدولــي  مســقط  مطــار  فــي  الطيــران  حركــة  بلغــت     
الســابق. العــام  عــن   70.6% نســبته   بانخفــاض  طائــرة، 

مســقط  مطــار  عبــر  الجــوي  الشــحن  حجــم  إجمالــي  انخفــض    
الدولــي بنســبة ٪60 إلــى 96,186 طًنــا مقابــل 240,285 طًنــا 

2019 عــام  فــي 

مطار صاللة

بلــغ عــدد المســافرين القادميــن والمغادريــن عبــر مطــار صالــة   
386،642 مســافًرا فــي عــام 2020، بانخفــاض وقــدره 71.5٪ 

عــن العــام الســابق.

بلــغ عــدد الرحــات عبــر المطــار 3.4 ألــف رحلــة قادمــة ومغــادرة    
ــام  ــن الع ــة ع ــدره %71.5 بالمائ ــاض وق ــام 2020، بانخف ــي ع ف

الســابق.

ــي  ــا ف ــار 1،278 طًن ــر المط ــوي عب ــحن الج ــم الش ــي حج ــغ إجمال بل   
الســابق. العــام  مــع  مقارنــة   19٪ نســبته  بانخفــاض   ،2020 عــام 
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مطاري صحار والدقم

حركــة  فــي  إضافــي  انخفــاض  إلــى  الســفر  علــى  المســتمرة  الحكوميــة  والقيــود  الوبــاء  أدى   
والدقــم. صحــار  مطــاري  فــي   2019 بعــام  مقارنــة  المســافرين 

ــم  ــار والدق ــاري صح ــي مط ــي ف ــى التوال ــبة ٪78.5 و٪57.5 عل ــافرين بنس ــة المس ــت حرك وانخفض  
مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2019.

الطيــران  وحركــة  التشــغيلي  أدائهــا  فــي  انخفاًضــا  عمــان  مطــارات  شــهدت  عــام،  بشــكل   
والمســافرين وحجــم الشــحن الجــوي فــي عــام 2020، ممــا يعكــس تأثيــر جائحــة كوفيد19-على 

الطيــران. قطــاع 
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ــة كــوفــيــد-١٩ ــل أزمـ ــي ظ الــصــحــة والــســالمــة والــبــيــئــة ف

الصحــة والســامة والبيئــة هــي مــن األولويــات األساســية   
لعملنــا فــي مطــارات ُعمــان. وإزاء التحــوالت التــي شــهدها 
العالــم هــذا العــام، نحــن مصممــون علــى االســتمرار فــي 
الوفــاء بالتزامنــا بخدمــة ســلطنتنا مــن خــال إرســاء قاعــدة 
كوفيــد-19،  أزمــة  أعقــاب  فــي  واالزدهــار  للنمــو  متينــة 
المســتمر  التحســين  نحــو  الســعي  ســنواصل  كمــا 
الممارســات  الصحــة والســامة، وفًقــا ألفضــل  ألنظمــة 
الحاليــة وباســتخدام أحــدث التقنيــات المتاحــة فــي جميــع 
المطــارات التــي تديرهــا شــركة مطــارات عمــان. ولتحقيــق 
هــذا الهــدف، تركــزت جهــود قســم الصحــة والســامة 
ــل  ــار العم ــد مس ــق لتحدي ــة طري ــاء خارط ــى إنش ــة عل والبيئ
وتعزيــز  الشــركة  عمليــات  تطويــر  إلــى  الرامــي  الصحيــح 

قيمتهــا.

لقــد انتهجــت مطــارات ُعمــان نهجــًا اســتباقيًا فــي مواجهة   
الوبــاء مــن خــال االســتجابة الســريعة للتغيــرات الجذريــة 
وتنفيــذ خطــة شــاملة لحــد مــن تفشــي العــدوى وتكييــف 

ــن. ــامة الموظفي ــان س ــل لضم ــات العم ممارس

وبالتنســيق مــع جميــع شــركائنا االســتراتيجيين، قامــت   
التطــورات  بمتابعــة  والبيئــة  والســامة  الصحــة  إدارة 
وتنفيــذ القــرارت والتوجيهــات الصــادرة عــن  اللجنــة العليــا 
ــن  ــة ع ــورات الناتج ــع التط ــل م ــة التعام ــث آلي ــة ببح المكلف

انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(  وعــن هيئــة الطيــران 
المدنــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم إطــاق حمــات الصحــة والســامة   
والبيئــة علــى نطــاق واســع داخــل مطاراتنــا لرفــع مســتوى 
الوعــي بشــأن فيــروس كورونــا المســتجد، وتــم وضــع 
تدابيــر وقائيــة واحترازيــة صارمــة مــع االلتــزام بتطبيــق أعلى 
الموظفيــن  جميــع  لحمايــة  والســامة  الصحــة  معاييــر 

والمســافرين ومســتخدمي المطــار.

تــم إنشــاء محطــات إلجــراء الفحــص البلمــري PCR فــي   
مطــار مســقط الدولــي ومطــار صالــة ومطــار صحــار ومطار 
الدقــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت مطــارات عمــان بتوفيــر 
مرافــق فحــص PCR مــن الســيارة فــي مطــار مســقط 
الدولــي ومطــار صالــة لتســهيل إجــراء أكبــر عجــدد مــن 

الفحــوص بســعر تنافســي للغايــة.

عــاوة علــى ذلــك، حرصــت مطــارات ُعمــان علــى مراعــاة   
ذلــك  فــي  بمــا  الصحيــة،  والضوابــط  الوقائيــة  التدابيــر 
االلتــزام بارتــداء الكمامــات فــي األماكــن العامــة، وتركيــب 
الكاميــرات الحراريــة لقيــاس درجــة حــرارة األشــخاص، فضــًا 
قواعــد  وتطبيــق  اليديــن  لتعقيــم  أجهــزة  تركيــب  عــن 

المطــارات. مبانــي  داخــل  االجتماعــي  التباعــد 
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بنــاء علــى متطلبــات الســفر التــي وضعتهــا وزارة الصحــة   
وهيئــة الطيــران المدنــي  اللجنــة العليــا المكلفــة ببحــث آليــة 
التعامــل مــع التطــورات الناتجــة عــن انتشــار فيــروس كورونا 
ــترط  ــدة تش ــفر جدي ــراءات س ــق إج ــم تطبي ــد-19( ، ت )كوفي
الســلطنة  إلــى  القادميــن  المســافرين  جميــع  إخضــاع 
للفحــص البلمــري PCR مــع ربــط نتائــج الفحــص بتطبيــق 
المســافرين  جميــع  علــى  ينبغــي  الــذي    +Tarassud

تنزيلــه علــى هواتفهــم المحمولــة.

تلتــزم شــركة مطــارات عمــان بتبنــي أفضــل الممارســات   
فــي مجــال إدارة الطاقــة مــع الحفــاظ علــى مســتويات 
والمعاييــر  التشــغيل  لمتطلبــات  وفًقــا  ونظيفــة  آمنــة 
الطاقــة  إدارة  سياســة  اعتمدنــا  فقــد  لذلــك  الدوليــة. 
ــر  ــي توفي ــؤوليتنا ف ــى مس ــد عل ــان للتأكي ــار ُعم ــي مط ف
ــع  ــى م ــا يتماش ــا بم ــي إدارته ــز ف ــق التمي ــة وتحقي الطاق

.2040 عمــان  رؤيــة 

أمــا فــي المجــال البيئــي، فقــد اعتمــدت مطــارات عمــان   
أنظمــة متكاملــة فــي مجــال اإلدارة البيئيــة وإدارة الطاقــة، 
والتــي تــم تطويرهــا داخلًيــا مــن قبــل فريــق إدارة األنظمــة 
المتكاملــة، وتهــدف هــذه األنظمــة إلــى تعزيــز سياســاتنا 
البيئيــة مــن خــال تشــغيل وإدارة جميــع المطــارات بطريقــة 
آمنــة بيئًيــا، باإلضافــة إلــى تبنــي أفضــل الممارســات بمــا 

ــة. ــح البيئي ــع اللوائ ــق م يتواف

علــى مــدار العــام الماضــي، نجحنــا فــي تحقيــق تصنيفــات   
دوليــة متميــزة، حيــث حصــل كل مــن مطــار مســقط الدولي 
مجلــس  مــن  اعتمــاد  شــهادات  علــى  صالــة  ومطــار 
تميــز  كمــا  مســافر.  تجربــة  ألفضــل  الدولــي  المطــارات 
مطــار مســقط الدولــي بحصولــه علــى شــهادة االعتمــاد 
ــي  ــارات العالم ــس المط ــل مجل ــن قب ــارات م ــي للمط الصح

كأول مطــار فــي الشــرق األوســط يحصــل علــى 

قبــل  مــن  اعتمــاده  تــم  الــذي  الدولــي  التصنيــف  هــذا   
فــي  الصحــة  معاييــر  ضبــط  أجــل  مــن  المجلــس 

كورونــا  بجائحــة  القطــاع  تأثــر  جــراء  العالــم  مطــارات   
)كوفيــد-١٩(. ويعــد هــذا اإلنجــاز دليــًا علــى فعاليــة التدابيــر 
االحترازيــة المتبعــة فــي مطار مســقط الدولــي وتوافقها 
مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة المعتمــدة باإلضافــة إلــى 

مــدى التــزام مطــارات عمــان بتطبيــق 

المســتويات  أعلــى  علــى  والســامة  الصحــة  إجــراءات   
العالميــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، حصــل مطــار دقــم علــى 
االنبعاثــات  اعتمــاد  برنامــج  مــن   1 المســتوى  شــهادة 
الكربونيــة للمطــارات التابــع لمجلــس المطــارات الدولــي، 
بأفضــل الممارســات فــي هــذا  التزامنــا  يــدل علــى  مّمــا 
ــا لضمــان  القطــاع واســتمرارنا فــي تكريــس جميــع مواردن
ــاخ.  ــر المن ــى تغي ــا عل ــر عملّياتن ــن تأثي ــكان م ــدر اإلم ــّد ق الح
وتجــدر اإلشــارة أيضــًا إلــى أن مطاراتنــا قــد حصلــت أيضــًا 
ــفر  ــواء س ــل أج ــز ألفض ــيحات والجوائ ــن الترش ــدد م ــى ع عل
وأفضــل بنيــة تحتيــة ومرافــق وأفضــل خدمــة عمــاء وأفضل 
مشــغل للمطــارات وأفضــل مطــارات صديقــة للبيئــة. كمــا 
تــم إدراج مطــار مســقط الدولــي مــرة جديــدة ضمــن قائمــة 

المرشــحين لجوائــز ســكاي تراكــس الدوليــة.

ومــن المبــادرات األخــرى التــي ســاهمت فــي تعزيــز إجــراءات   
ــر بوابــات الســلطنة، نذكــر مــا  الصحــة والســامة والبيئــة عب

يلــي:

تــم إغــاق المطــار أمــام حركــة الســفر الدوليــة وُطِلــب مــن   
ــزل للحــد مــن انتشــار فيــروس  الموظفيــن العمــل مــن المن
كوفيــد-19. وقــد تــم تعديــل القوائــم التشــغيلية لمراعــاة 

ــوارئ. ــاالت الط ــغيلية وح ــات التش االحتياج

تــم إغــاق الجنــاح الشــمالي للتكيــف مــع انخفــاض الطلــب   
علــى حركــة الســفر.

إجــراءات الجاهزيــة للبــدء بعمليــات رحــات خصــب مــن مبنــى   
طاقــم الطيــران العمانــي مــع إغــاق مبنــى المســافرين 
أمــام حركــة المســافرين.  الدولــي  فــي مطــار مســقط 
وقــد تــم إجــراء سلســلة مــن التجــارب وتوثيــق مفهــوم 
العمليــات وإعــداد المنشــأة لبــدء عملياتهــا فــي 31 مــارس 

ــب. ــى خص ــة إل ــة تجريبي ــع أول رحل م

قامــت إدارة العمليــات بوضــع قائمــة حــول إجراءات اســتئناف   
العمليــات لتتبــع الجاهزيــة الكاملــة مــن قبــل جميــع أصحــاب 
المصلحــة الســتئناف العمليــات. وشــمل ذلــك 55 مجموعــة 
مختلفــة مــن أصحــاب المصلحــة ومــا مجموعــه 775 نقطــة 

تــم فحــص جاهزيتهــا وفعاليتهــا. 

29

20
20

ي 
نو

س
ر ال

ـري
قــــ

لــت
ن ا

ما
 ُع

ت
ارا

ط
  م



ــة  ــراءات الجاهزي ــل إلدارة إج ــة عم ــاء مجموع ــم إنش ــا ت كم  
ــاب  ــع أصح ــع جمي ــترك م ــكل مش ــات بش ــتئناف العملي الس

المصلحــة.

العمليــات فــي مبنــى  إطــار االســتعداد الســتئناف  فــي   
المبنــى  فــي  المرافــق  جميــع  تجهيــز  تــم  المســافرين، 
بإجــراءات وقائيــة الحتــواء انتشــار  الفيــروس. كمــا قمنــا 
الصحــة  ووزارة  المدنــي  الطيــران  هيئــة  مــع  بالتنســيق 
عامــة  مــع  والفتــة  ملصــق   15000 مــن  أكثــر  لتركيــب 
التباعــد االجتماعــي، باإلضافــة إلــى تثبيــت أجهــزة تعقيــم 
اليديــن، و275مــن الحواجــز الواقيــة، و17 كاميــرا حرارّيــة، 

األمتعــة عربــات  لتعقيــم  وأنفــاق 

المعنيــة  المدنــي  الطيــران  عمــل  مجموعــة  إنشــاء  تــم   
باســتئناف العمليــات مــن قبــل هيئــة الطيــران المدنــي وقــد 
ســاهم جميــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي حضــور 
الســياق.  هــذا  فــي  تنظيمهــا  تــم  التــي  االجتماعــات 
كمــا قمنــا بالتعــاون مــع هيئــة الطيــران المدنــي ووزارة 
الصحــة مــن أجــل دعــم العمليــات وتطويــر إرشــادات الســفر 
وبروتوكــوالت الصحــة والســامة والبيئــة وإرشــادات الحجــر 

الصحــي وغيرهــا مــن المتطلبــات.

ــة  ــلطات المعني ــع الس ــيق م ــان بالتنس ــارات عم ــت مط قام  
بوضــع إرشــادات خاّصــة بعملّيــات البيــع بالتجزئــة للوقايــة 
مــن انتشــار كوفيــد-19، العتمادهــا كمرجــع قياســي مــن 

قبــل كاّفــة المنافــذ التجارّيــة فــي المطــار.

علــى  الصحــة  ووزارة  المدنــي  الطيــران  هيئــة  وافقــت   
تشــغيل بعــض الرحــات الجوّيــة إلعــادة المواطنيــن إلــى 
البــاد أثنــاء إغــاق المطــار، وقــد حرصــت مطــارات ُعمــان 
خــال هــذه المرحلــة علــى مراعــاة بروتوكــول الصحــة الصادر 

عــن هيئــة الطيــران المدنــي.

طرحــت مطــارات عمــان بالشــراكة مــع وزارة الصحــة مناقصــة   
الحــدود  وعنــد  المطــارات  فــي   PCR فحوصــات  لتوفيــر 
ــركة  ــطس لش ــي أغس ــد ف ــية العق ــم ترس ــد ت ــة. وق البري

الصينيــة.   BGI بالشــراكة مــع العالميــة  اللــوازم 

أبرمــت شــركة )إي مشــرف( شــراكة مــع مطــارات عمــان   
ووزارة الصحــة لتوفيــر األســاور الرقميــة لرصــد عمليــات الحجــر.

تــّم إنشــاء مرفــق لجمــع عّينــات فحــص البلمــرة PCR فــي   
صالــة اســتام األمتعــة يتضّمــن 29 منصــة لجمــع العّينــات 
و 18 منصــة لتركيــب أســاور الترّصــد. كمــا تــم إنشــاء 16 
منصــة للتســجيل إلجــراء فحــص البلمــرة قبــل مناضــد مراقبــة 

الجــوازات. 

تــّم إنشــاء 4 وحــدات AirLab فــي مبنــى المطــار فــي   
مســقط لجمــع وفحــص العينــات، بطاقــة تصــل إلــى 6000 

عينــة يومًيــا. 

تــّم إجــراء سلســلة مــن التجــارب بمشــاركة عــدد كبيــر مــن   
ــذه  ــة ه ــاكاة جاهزي ــي مح ــاعدوا ف ــن س ــن الذي المتطّوعي
المرافــق إلجــراء الفحوصــات علــى المســافرين، بمــا فــي 
ذلــك جمــع العينــات وفحصهــا وتركيــب ســوار المعصــم، 

وإجــراء تحليــل المختبــر، واإلبــاغ عــن نتائــج الفحوصــات.

إعــادة اســتئناف الرحــات المجدولــة والبــدء بإجــراء فحوصــات   
ــاؤها  ــم إنش ــي ت ــة الت ــق الخاص ــي المراف ــرة  PCR ف البلم
فــي المطــار. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــّم إنشــاء مركــز عمليــات 
 72 أول  خــال  الطــوارئ  حــاالت  لرصــد  المطــار  طــوارئ 
ســاعة مــن بــدء التشــغيل وللتأكــد مــن ســير العمليــات 
ــة  ــراءات الموضوع ــن باإلج ــزام الموظفي ــال والت ــكل فع بش
النحــو  علــى  والعمليــات  واألنظمــة  المرافــق  وتشــغيل 

المنشــود.

فــي   PCR البلمــرة  فحوصــات  مرافــق  عمــل  اســتمرار   
اليوميــة  القــدرة  زادت  حيــث  وصالــة،  مســقط  مطــارّي 
إلجــراء الفحوصــات مــن حوالــي 2000 إلــى 4000 فحــص 
يومًيــا، ومــن المتوقــع أن تــزداد أكثــر مــع تطويــر خطــط 

الحاجــة. عنــد  تنفيذهــا  ســيتم  التــي  التوّســع 

ــة كــوفــيــد-١٩ ــل أزمـ ــي ظ الــصــحــة والــســالمــة والــبــيــئــة ف
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ــي  ــة ف ــوى العامل ــدد الق ــص ع ــل لتقلي ــة عم ــع خط ــل ووض ــتقبل العم ــه مس ــيبدو علي ــا س ــن بم التكّه  .1
موقــع العمــل، مــن خــالل اتبــاع جميــع اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة لمنــع انتشــار الفيــروس وانتقــال 

العــدوى بيــن الموظفيــن، باإلضافــة إلــى اعتمــاد نمــاذج العمــل عــن بعــد.

إصدار )دليل الموظفين للوقاية من فيروس كوفيد- 19(.  .2

إطــالق مبــادرة )حافــظ علــى صحتــك( التــي تركــز علــى صحــة الموظــف وســط األوقــات العصيبــة التــي مــّر   .3
بهــا الموظفــون خــالل عــام 2020.

تفعيل عدة منصات للتواصل مع الموظفين  .4

إطــالق خــط ســاخن علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع للــرد علــى جميــع أنــواع المخــاوف واإلبــالغ   .5
عــن الحــاالت اإليجابيــة لفيــروس كورونــا. كمــا تــم إعــالم جميــع مــدراء األقســام والموظفيــن باإلجــراءات 
الواجــب عليهــم اّتخاذهــا فــي حالــة ظهــور األعــراض عليهــم أو فــي حــال االختــالط مــع أشــخاص مصابيــن 

ــروس. بالفي

أجــرى قســم المــوارد البشــرية والصحــة والســالمة والبيئــة زيــارات منتظمــة للمكاتــب وأمــاكان العمــل   .6
والســالمة. الصحــة  بإرشــادات  الموظفيــن  التــزام  لضمــان 

ــم  ــم وتفانيه ــروا التزامه ــن أظه ــن الذي ــرًا للموظفي ــة )Soldiers of the Quarter( تقدي ــالق حمل إط  .7
الوبــاء. تفشــي  أثنــاء 

الموارد البشرّية وإجراءات الوقاية من فيروس كوفيد-١٩

اســتمرار  ظــل  فــي  الجويــة  الحركــة  عمليــات  اســتئناف  مــع 
لعــام  أولوياتنــا  تعديــل  علــى  تركيزنــا  انصــّب  الوبــاء،  انتشــار 
2020. والواقــع أنــه فــي الوقــت الــذي كانــت تتصــدى فيــه 
التــي  العمــل  اتجاهــات  علــى  الطارئــة  للتحــوالت  الشــركات 
فرضتهــا ضــرورة االســتجابة للوبــاء، انصّبــت توّجهــات مطــارات 
عمــان  نحــو التخطيــط الســتراتيجّية عــودة آمنــة إلــى مــكان 
العمــل، مــع الحفــاظ علــى صحــة وســامة ورفاهيــة موظفينــا 
واجهــت   ،2020 عــام  خــال  أولوياتنــا.  مــن  أساســي  كجــزء 
إدارة المــوارد البشــرية فــي مطــارات عمــان تحديــات واســعة 
النطــاق فرضــت عليهــا اتخــاذ إجــراءات جوهرّيــة لضمــان الحفــاظ 
ــة وأن  ــار، خاص ــم المط ــن وطاق ــع الموظفي ــامة جمي ــى س عل

بيئــة المطــارات ُتعتبــر مــن أكثــر األماكــن عرضــة النشــار العــدوى. 
ــرية  ــوارد البش ــت إدارة الم ــات، أثبت ــذه التحدي ــة ه ــي مواجه وف
ــة، حيــث قامــت بإعــداد وتطبيــق  عــن مســتوى عــاٍل مــن المرون
لتشــجيع  إرشــادات  مــع  العمــل،  إلــى  العــودة  بروتوكــول 
ممارســات التباعــد االجتماعــي فــي مــكان العمــل، إلــى جانــب 
وضــع إجــراءات للســفر فــي ظــّل جائحــة فيــروس كورونــا، بهــدف 
ــا وزيــادة الوعــي والفهــم لســبل  حمايــة القــوى العاملــة لدين
الوقايــة مــن العــدوى. وارتكــزت جهــود إدارة المــوارد البشــرية 
فــي مطــارات عمــان خــال عــام 2020 علــى األولويــات التاليــة 
للتعامــل بنجــاح مــع الجائحــة فــي بيئــة العمــل خــال مرحلــة مــا 

ــة: ــد الجائح بع
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رسالة شكر إلى شركائنا اإلستراتيجيين

هــا نحــن فــي مطــارات ُعمــان نطــوي عاًمــا كان مليئــًا بالتحديــات 
ــود  ــذل الجه ــه ب ــنواصل في ــدًا س ــًا جدي ــتقبل عام ــداث ونس واألح
نحــو مســتقبل مشــرق وملــيء بالتوقعــات اإليجابيــة واإلنجــازات 
الجديــدة. ووســط هــذه المســيرة، ال بــد لنــا من أن نتقــّدم بخالص 
الشــكر إلــى جميــع شــركائنا اإلســتراتيجيين علــى التزامهــم 
ــا.  ــا علــى مــدى تعاملهــم معن ــا وتطلعاتن ودعمهــم لجهودن
لــم يكــن عــام 2020 علــى وجــه الخصــوص مثــل أي عــام آخــر – 
وال ســيما بالنســبة لقطــاع الطيــران الــذي عصفــت بــه التحديــات 
غيــر المســبوقة الناتجــة عــن انتشــار الوبــاء العالمــي، وهــو مــا 
أتــاح أمامنــا الفرصــة لنــا لتقييــم التقــدم الــذي أحرزنــاه خــال 
الســنوات الماضيــة، مــن أجــل االســتفادة مــن الــدوس المتوخــاة 
والبنــاء علــى النتائــج التــي تــم تحقيقهــا وســط االســتعداد 

لخــوض مســيرة التحــول نحــو مســتقبل أكثــر إشــراًقا.

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، نــود أن نعــرب عــن خالــص امتناننــا لجميــع 
ــا فــي مســيرتنا مــن شــركاء وأطــراف معنييــن. فمــن  مــن واكبن
ــا فــي الحــّد مــن التداعيــات  ــا، نجحن خــال الجهــود التعاونيــة بينن
ــل  ــران والنق ــاع الطي ــى قط ــا عل ــروس كورون ــاء في ــلبية لوب الس

الجــوي خــال عــام 2020.

نحــو  ســعينا  فــي  الفعالــة  مشــاركتكم  علــى  نشــكركم 

ــا  ــق تطلعاتن ــدة، وتحقي ــاق جدي ــى آف ــفر إل ــة الس ــاء بتجرب االرتق
للحصــول علــى أفضــل التصنيفــات العالميــة فــي إدارة وتشــغيل 
المطــارات، كجــزء مــن دورنــا الفعــال فــي تعزيــز ودعــم النهضــة 
ــوال  ــق ل ــاح ليتحق ــذا النج ــن ه ــم يك ــلطنة. ل ــي الس ــاملة ف الش
جهودكــم الحثيثــة فــي مختلــف المجــاالت والتخصصــات، ونحــن 
نخــص بالذكــر هيئــة الطيــران المدنــي، ووزارة االتصــاالت، ووزارة 
الصحــة، واألمــن الداخلي، وشــرطة عمــان الســلطانية ، والطيران 
وسويســبورت   ، وترانســوم   ، الســام  وطيــران   ، العمانــي 
أصحــاب  وجميــع  المطــارات،  عمــل  وطاقــم   ، والموظفــون   ،

المصلحــة اآلخريــن.

وعلــى  الجديــدة  بالبروتوكــوالت  التزامكــم  علــى  نشــكركم 
تفهمكــم ودعمكــم المســتمر - يتمثــل التحــدي الرئيســي 
جهودنــا  وتكثيــف  عملنــا  تركيــز  فــي  المقبلــة  الفتــرة  فــي 
لتأســيس فكــرة هادفــة وبّنــاءة لتحقيــق أعلــى مســتوى مــن 
ومتابعــة  النتائــج  علــى  والحفــاظ  واألداء  والجــودة  اإلنتاجيــة 
األهــداف. مًعــا، ســنبقى عازميــن علــى االســتمرار فــي خدمــة 
واالزدهــار  للنمــو  متينــة  قاعــدة  إرســاء  خــال  مــن  ســلطنتنا 
لنرتقــي معــًا بقطــاع الطيــران العمانــي إلــى آفــاق جديــدة فــي 

القادمــة. الســنوات 
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2020 لعـــام  التشـــغيلي  األداء 

ــة خــــال أوقــــــات الـــــذروة ــيـ ــاسـ ــة األسـ ــي ــت ــح ــت ــة ال ــي ــن ــب تـــوافـــر ال

ــة خــــال أوقــــــات الـــــذروة ــيـ ــاسـ ــة األسـ ــي ــت ــح ــت ــة ال ــي ــن ــب تـــوافـــر ال

مطار مسقط الدولي

مطار صاللة

األداء في الوقت المحدد  
)المغادرة في غضون 15 دقيقة(

األداء في الوقت المحدد  
)المغادرة في غضون 15 دقيقة(

المطار
82.6%

المطار
84.1%

السالم 
98.2%

السالم 
96.2%

البوابات
95.7%

البوابات
93.5%

38

20
20

ي 
نو

س
ر ال

ـري
قــــ

لــت
ن ا

ما
 ُع

ت
ارا

ط
  م



عدد المســـافرين والرحالت الجوية والشحن

20162017201820192020

 عدد المسافرين عبر مطار
 4,044,998  15,989,921  15,411,881  14,065,334 12,032,301 مسقط الدولي

 386,642  1,358,845  1,386,994  1,485,635  1,198,846 عدد المسافرين عبر مطار صالة

 27,924  65,582  57,681  34,347  24,429 عدد المسافرين عبر مطار الدقم

 68,866  320,523  336,245  112,911  197 عدد المسافرين عبر مطار صحار

عدد الرحات الجوية في
 34,686  117,964  118,846  114,686  103,434 مطار مسقط

عدد الرحات الجوية في
 3,434  12,055  12,656  14,371  10,313 مطار صالة 

 عدد الرحات الجوية في
 706  817  958  512  408 مطار الدقم

 عدد الرحات الجوية في
 550  2,450  2,716  928  52 مطار صحار

 حجم الشحن بالطن في
 96,186  240,285  215,342  200,563  162,015 مطار مسقط

 حجم الشحن بالطن في
 1,278  1,579  981  1,379  1,351 مطار صالة

الوحدة: مسافر

الوحدة: رحلة

الوحدة: طن
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تســتقبل  االســتثنائي،   2020 العــام  صفحــة  طــوي  مــع 
مطــارات ُعمــان العــام 2021 بتفــاؤل حــذر وتوقعــات بتعــاٍف 
ــا،  ــروس كورون ــات في ــًا بلقاح ــران مدفوع ــاع الطي ــي لقط تدريج
الصدمــات  مواجهــة  فــي  التكيــف  لتحقيــق  جهــود  وســط 
والحــث علــى االبتــكار، فضــًا عــن تعزيــز المرونــة فــي العمليــات 

للتغلــب علــى التحديــات التــي تنتظــر قطــاع الطيــران.

ــذي  ــوذج ال ــان النم ــارات ُعم ــتراتيجية لمط ــع اإلس ــدد الدواف تح
ــار  ــي إط ــي. وف ــع حقيق ــى واق ــا إل ــل رؤيتن ــه لتحوي ــنحتذي ب س
بتحديــد  الغايــة، قمنــا  نحــو تحقيــق هــذه  المبذولــة  الجهــود 
أربعــة محــركات إســتراتيجية كجــزء مــن إســتراتيجيتنا العامــة 
الجديــدة 2025، بحيــث يرتكــز كل منهــا علــى مجــال معيــن مــن 
ــرات  ــات والخب ــى التوجه ــوء عل ــليط الض ــع تس ــا م ــاالت عملن مج
بنجــاح  االســتراتيجية  أهدافنــا  تحقيــق  بكيفيــة  يتعلــق  فيمــا 

علــى مــدى الســنوات الخمــس القادمــة.

استراتيجية مطارات ُعمان 202٥

الــذي  اإلســتراتيجي  محركنــا  هــو  األفــراد  رفاهيــة 
نســعى مــن خالــه إلــى تحقيــق ثقافــة تحــّث علــى 
ــى  ــئ إل ــول المتكاف ــق الوص ــا ح ــع موظفين ــح جمي من
فــرص التعلــم والنمــو الشــخصي واإلبــداع واالبتــكار 
مــع تعزيــز الشــعور بالســعادة والتعاطــف واالحتــرام 

والفــرص.

تحــول األعمــال ســيقودنا نحــو إعــادة صياغــة معاييــر 
االســتدامة الماليــة لمطــارات عمــان مــن خــال تحويــل 

أعمالنــا األساســية مــع تنويــع مصــادر إيراداتنــا.

اإلســتراتيجي  المحــّرك  وهــو  التشــغيلي  التميــز 
ــدة القائمــة  الــذي يركزعلــى استكشــاف الحلــول الرائ
علــى تبنــي أحــدث المعاييــر فــي القطــاع. ونحــن نــدرك 
أهميــة تقديــم تجربــة ســفر شــاملة للعمــاء لذلــك 
فإننــا نســعى بشــكل دائــم إلــى تحديــد األولويــات 
تحســين  علــى  التركيــز  مــع  التحديــات  ومعالجــة 
فــي  المســافرين  رضــا  لتحقيــق  باســتمرار  عملياتنــا 

األوقــات. جميــع 

ــزام  ــى الت ــم عل ــرك قائ ــو مح ــة وه ــتدامة البيئي االس
قيــادي  مركــز  لتبــوء  المســتمر  عمــان  ســلطنة 
بيئتنــا  حمايــة  مجــال  فــي  ذهبيــة  ترقيــة  يمنحهــا 

الطبيعيــة. مواردنــا  علــى  والحفــاظ 

رفاهية األفراد 

تحول األعمال 

التميز التشغيلي 

االستدامة البيئية 

ســتدعم هــذه المحــركات اإلســتراتيجية أيًضــا الجهــود التــي 
الفعالــة  القياديــة  الســلوكيات  تبنــي  إطــار  فــي  ســنبذلها 
وتحديــد مقاييــس النجــاح وتطبيــق اإلجــراءات المطلوبــة لتوفيــر 
فــي  مســتدامة  قيمــة  توليــد  مــع  اســتثنائية  ســفر  تجربــة 

قطــاع الطيــران فــي عمــان.

المتمثــل فــي  إلــى تحقيــق هدفنــا الســامي  نحــن نســعى 
رؤيــة  ومتطلبــات  الوطنيــة  التنميــة  بتحقيــق  المســاهمة 
إلــى  إلــى االرتقــاء بالســلطنة  2040 التــي تســعى  عمــان 
العشــرين  خــال  العالــم  فــي  تقدًمــا  األكثــر  الــدول  مصــاف 
ــا فهــو الســعي بجهــود المتناهيــة  ــا القادمــة. أمــا هدفن عاًم
إلــى بنــاء وتطويــر بواباتنــا إلــى عالــم مــن الجمــال والفــرص. 
ــا فــي تحقيــق تجربــة ســفر اســتثنائية تتســم  وتتمثــل رؤيتن
بذكريــات دائمــة، أمــا مهمتنــا فهــي تمكيــن حلقــة االتصــال 
العالمــي والوطنــي مــع الحفــاظ علــى دورنــا كمســاهم 

رئيســي فــي تحقيــق مســيرة النمــو.
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تلتــزم مطــارات ُعمــان بتبنــي أفضــل الممارســات فــي إدارة الطاقــة، مــع الحفــاظ   
التشــغيل  لمتطلبــات  وفًقــا  منهــا  والتأكــد  والنظيفــة  اآلمنــة  الطاقــة  علــى 
والمعاييــر الدوليــة. لذلــك فقــد اعتمدنــا سياســة إدارة الطاقــة فــي مطــارات 
ُعمــان للتأكيــد علــى مســؤوليتنا فــي توفيــر الطاقــة، وتحقيــق التميــز فــي 

رؤيــة عمــان 2040. إدارتهــا، وبمــا يتماشــى مــع 

عــاوة علــى ذلــك، فقــد اعتمــدت مطــارات ُعمــان أنظمــة اإلدارة البيئيــة المتكاملــة   
األنظمــة  إدارة  فريــق  خــال  مــن  داخلًيــا  تطويرهــا  تــم  والتــي  الطاقــة،  وإدارة 
إلــى  نهــدف  حيــث  البيئيــة  سياســاتنا  تعزيــز  إلــى  تهــدف  والتــي  المتكاملــة، 
تشــغيل وإدارة جميــع المطــارات بطريقــة آمنــة بيئًيــا، باإلضافــة إلــى تحقيــق أفضــل 

الممارســات بمــا يتوافــق مــع اللوائــح البيئيــة المعمــول بهــا.
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