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Major Events in 2019

Highlights of the Year 2019
Financial

Awards

Customer Experience
NPS : Net Promoter Score

•
•
•

•

•

Gross revenue is higher by 9.2%, mainly due to
slight traffic increase, new Muscat Int’l Airport
facilities and few new revenue streams.
OpEx is increased by 9.5% due to the increased
maintenance of new facilities, new recruitments
and provisions booked as one off effects.
Consequently, EBITDA is 8.2% higher, despite
of few special effects. Organically and without
special effects, EBITDA increased significantly
more.
EBT (profit before license fee and tax) is higher
87.9%, as a result of above and also effect of
impairment of old airport assets in previous
year.
Without the special / one-off effects, the
organic OpEx is increased only by 6.5% as
the effect of provisions are eliminated and
consequently the EBITDA is higher by 13.9%
while the EBT without impairment and IFRS
effect was 16.7% higher.

Traffic

•
•
•

Total passengers: 17,734,871 Passengers
Total movements: 133,098 Flights
Total Cargo: 241,678 Tons
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•

•
•

ASQ Award 2019: Muscat International Airport
was recognized as the “Most Improved Airport
in the Middle East” category ranking 14th
worldwide in the passenger service quality
rankings.
Skytrax Award: Salalah Airport won Skytrax
Award for Best Regional Airport in the Middle
East 2018 at the World Airport Awards.
2019 World Travel Awards: Oman Airports
was recognized as the Best Airport Operator,
Best leading Airport in Middle East for Muscat
Int’l Airport, Best leading Airport Website for
Muscat Int’l Airport and Best leading Regional
Airport award for Salalah.

Muscat International Airport:
Passenger NPS: +86
Departures NPS: +86
Arrivals NPS: +85
Transfers NPS: +85

Salalah International Airport:
Passenger NPS: +35
Departures NPS: +38
Arrivals NPS: +34

Operational Performance

Flights & Destinations

•
•
•

SalamAir: launch of two new destinations to
Istanbul and Trabzon cities in Turkey.
GoAir: launch two direct flights to two different
cities in the sister Republic of India from Muscat
International Airport.
Salalah Airport: launch of new destination to
Manama in Bahrain, with an average of three
flights per week.

•
•

On time performance: 82.8%
Left behind bags: 0.06%

Health, Safety & Enviornment

•
•

Aircraft incidents: 0.05
Employee LTI: 0.37 (per 1 million man-hour
worked)
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Message from CEO
During 2019, Salalah Airport received Skytrax’
5-Star Regional Airport Rating at the World Airport
Awards and was awarded Best Regional Airport in
the Middle East 2019, while Muscat International
Airport was awarded Best Airport in the Middle East
2019.

CEO
Aimen Ahmed Al Hosni

The financial year 2019 was a significant milestone
for our company. It has firmly laid the foundations
for an upcoming period of efficient growth and new
pathways into the future.
The past year has seen international operations
surging across our airports with the total number
of passengers traveling in and out of our airports
rising to 17.7 million, while the total number of flights
reached 133,098, connecting Muscat and the other
local airports to many capitals and cities around the
world.
This progressive trend is a testimony to our
commitment to achieving our strategic goals
and the national vision as well as our continuous
improvements in traveler experience. It is also
a reflection of our staff’s hard work, dedication
and commitment to excellence, resulting in an
outstanding performance overall.

At the operational level, Oman Airports has
successfully commenced operations at Muscat
International Airport and continued its good and
professional operations of the other regional
airports, including Salalah Airport, Duqm Airport
and Suhar Airport – the significant monuments for
the national economy and Oman’s gateways to the
world. In addition, we have succeeded in concluding
an agreement with PDO to operate and maintain
regional airports in the oil concession areas of
Fahud, Marmul, and Qarn Alam. With this agreement,
the number of airports managed by Oman Airports
has gone up to seven.
Furthermore, we mainly focused on the innovation
needed to take the traveler experience to new
heights. With our new Single Token Journey and
Self Drop Bag services project, the passenger
journey evolved to be more convenient and embed
technological innovation and cost-effective
automation which improves operational flow at
Muscat international Airport.
As we look forward to another year of success,
we must commend the collaborative work of our
strategic partners to enhance the efficiency of the
airports’ operations, resulting in major benefits for

our travelers. I would like to particularly express my
gratitude and appreciation for the esteemed Board
Members, management team, our staff, Oman
Aviation Group, Public Authority for Civil Aviation,
Royal Oman Police, Ministry of Transportation,
our shareholders and airline partners for their
continuous efforts, dedication and support. I would
equally like to thank all our customers and travelers
for their trust and loyalty.
Before concluding, I would like to reaffirm our loyalty
and devotion to our national vision, which was born
under the leadership of His Majesty the late Sultan
Qaboos, the maker of Oman’s Renaissance, may
he rest in peace, whose guidance and support led
to the transformation process we have made in
promoting the aviation sector in Oman. Guided
by his wise principles, we will continue to enhance,
develop and implement strategies designed to
foster inclusive excellence for the aviation sector in
Oman, placing our confidence in His Majesty Sultan
Haitham to continue to chart the future course of
our company towards achieving the goals set for the
aviation sector in Oman with a focus on providing
professional excellence, innovative practice and
leadership through vision, commitment and success.
For the year 2020 we expect a solid terrain for
further development. However, the ongoing
grounding of the Boeing 737max of which mostly
our main customer and national carrier Oman Air
is impacted will face us with a feasible headwind
allowing us to let the passenger and traffic figures
further grow.
-Aimen Ahmed Al Hosni
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Our Strategy
At Oman Airports, we embrace a strong belief in
the company’s mission to add value by excellently
managing and developing the gateways of Oman
into the world. Thus, our aim to become amongst
the best in the world put forward the responsibility
of delivering excellent services while seizing every
opportunity to grow.
The 2020 strategies we made suggests a shift
for Oman Airports from an Airport Operator
towards an airport city model where airports and
their infrastructures become an integral part of a
thriving economic community. With new airport
facilities and infrastructures in all our locations,
Oman Airports’ strategy is to continue to prioritize
excellence, based on the needs and expectations of
customers, passengers and airlines.
A strategic step into a new era of success involves
reinforcing the values of safety and security while
maintaining key processes in line with international
standards. In the near future, our airports shall be
among the most successful in the region, while the
company’s objectives and strategies will focus on
gaining more sustainability and growth.
Our strategic business drivers are People &
Culture, Customer Experience, Health, Safety and
Environment, Profitability, Operational Excellence
and Brand and reputation – together, they inspire
our determination and guarantee that our strategy
foregrounds everything we do.
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Our Objectives
Our Targets

Our Purpose

Our Actions
Our Success Measures

Growing Gateways to
Beauty and Opportunities
Scan the QR code to open
Driver Dashboard

Operational
Performance

Profitability

Brand &
Reputation

People &
Culture

Customer
Experience

Health, Safety
& Environment

Our Vision

To be among the Top 20 Airports
in the World by 2020

Our Mission

Together, to excellently manage
and develop the Gateways of Oman

Our Values
Commitment

Excellence

Respect

Team Work

Opportunity

Oman Airports Annual Report 2019

Our People
Since our customers are heavily reliant on our
performance, our services and the quality of
management we provide – counting on highly
competent employees is vital to the operations of
our airports. For that reason, we at Oman Airports,
believe that our people are our main assets and
investing in them is crucial to sharpen, maintain and
develop their professional skills, as well as to ensure
they meet the company’s strategic objectives,
operations and safety standards.
Through a comprehensive breadth of training in
various disciplines, Oman Airports offer career
development opportunities that the employee’s
expertise and desire to succeed through various
training programs for local and international
participants at our facilities. The majority of
our programs are developed in line with the
recommended standards and practices of the
International Civil Aviation Organization (ICAO) to
assist Oman aviation industry in meeting ICAO’s and
PACA regulatory, operational, safety and security
mandates.
As we continuously seek to support local talents in
contributing to the success of our community, we
pride ourselves in achieving an Omanization rate of
95.4%, while at the same time upholding features
of ‘employer of choice’ that favors the well-being
of employees and customers including but limited
to job security, respect, recognition, commitment
and opportunities of growth. Furthermore, we
strongly believe that Omani students are the
rising entrepreneurs of the future and that their
experience at Oman Airports can be of a positive
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outcome. In this regard, we are committed to
offering Omani undergraduate/graduate students
the opportunity to gain new work experience
through an unpaid internship program at Oman
Airports.

Learning & Development
• Launch of Shadeed Program.
• Launch of Youth Leadership Program.
• Four accreditations for L&D Center (ICAO,
IATA, ACI & ACCA).
• 43 Participants in Awladna Program for
Employee Kids.
• Exchange Program with 4 International
Airports.
• CSR L&D Program for 48 candidates
participated in 3 batches.
• 259 internship involvement.

HR Achievements 2019
Establishment of graduate development
program
35+ Employee Initiatives
Tawasul Plus: New performance
management system
Employee of the month: 30+ Employees
we have recogonized
Team of the month: 16+ teams were
recogonized
Youth Empowerment: Establishment of
youth council
STEP: Short Term Experience Program

Omanization

95.4%
in 2019

Out of 1312 Employees
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Our Leadership Team
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Aimen Ahmed Alhosni
Chief Executive Officer

David Andrew Wilson
Chief Operating Officer

Stefan Jürgen Rüter
Chief Financial Officer

Samer Ahmed Al Nabhani
Chief Commercial Officer

Ali Mohammed Al Barwani
Act. Chief Information Officer

Saeed Khamis AL Zadjalli
VP - Technical Services

Abdullah Saleh Al Yafai
VP - Support Services Unit

Nagy Abu Zeid
VP - Corporate Planning
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About Oman Airports

1929

The first airport in Oman,
Bait Al Falaj Airport in
Muscat, was a landing
strip mainly put to use
for military purposes.

2009

New pier at Muscat
International Airport
was completed.

2014

1973

1975

1983

2008

2002

1991

2015

2016

Seeb Int’l Airport replaced
Bait Al Falaj Airport in
Muscat, and got inaugurated by His Majesty Sultan
Qaboos Bin Said on 23rd Dec .

Seeb International
Airport was renamed as
Muscat International
Airport.

The new runway and
tower were completed
at Muscat International
Airport

Duqm Airport Started
Operations

Official opening of
Duqm Airport

Signed contract for
operating 3 PDO
Airports : Marmul, Qarn
Alam and Fahud

Suhar Airport started
operations

2019

From Transformation
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Salalah Airport was
inaugurated.

Oman Airport Management Company was
born

Muscat International
Airport breaks 10 million
passengers record
Opening of the new
Salalah Airport
Started operating Duqm
Airport
Oman Airports new
brand identity

The first expansion of
Seeb International
Airport at Muscat was
undertaken.

The cargo terminal was
completed in Seeb
International Airport,
Muscat.

Salalah Airport breaks
the 1 million passengers
record

2018

Opening of the new
Muscat International
Airport Passenger
terminal

To Transition
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Muscat International Airport
Muscat International Airport succeeded in
redefining the passenger experience through its
state-of-the-art infrastructure and facilities,
including spacious parking areas with a capacity
of 4500 parking spaces, high-range Wi-Fi service
across the passenger terminals and prestigious
lounges that provide the passengers with limitless
comfort during their waiting time at Muscat
International Airport, the Gate of Beauty and
Opportunities.
The airport also hosts airline-affiliated lounges
and a transit hotel that offers high quality service
and comfort, in addition to duty-free shops and a
play area for children. The airport staff is working
tirelessly also behind the scenes to facilitate the
travelers’ entire experience by efficiently managing
baggage handling process to reduce the waiting
time in front of the luggage carousels.
Designed to meet the highest standards of quality
and service set by the International Air Transport
Association (IATA) for perfect airports, the airport
boasts a gross floor area of approximately 580,000
square meters and a capacity to serve 20 million
passengers per year, which is set to increase to
56 million following the accomplishment of all
milestones.
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Salalah Airport
The Self-Bag-Drop Service
In quest
of improving
our airport facilities
throughout 2019, we proudly introduced the
automated self-bag-drop system as a technology
that takes the airport experience for passengers
to the next level, allowing users to engage in the
registration process of their baggage without
requiring the presence of the travel agent and
thus, offering a seamless traveling experience
for passengers. The aim of this project was to
complement the self-service concept at Muscat
International Airport initially introduced through
the self-service kiosk.

The Single Token Journey
In addition to the self-bag-drop service and in
parallel with the seamless airport experience,
we examined the single token journey in Muscat
International Airport during 2019. The purpose
was to test a further simplified experience for the
passengers, reducing queueing and wait times,
while remaining seamlessly secure. The paperless
airport journey offered the biometric enrolment
that delivered an end-to-end experience without
making significant changes to applications or
infrastructure.

Salalah Airport – Oman’s gateway to an authentic
travel experience across the scenic and charming
southern side of the country – has been able to
achieve an exceptional standing within its class
both domestically and internationally in a short
period. The excellent operational performance has
won Salalah Airport a Skytrax Award Winner for
Best Regional Airport in the Middle East having
achieved a 5-Star Regional Airport Rating during
the 2019 World Airport Awards held at Excel
London. The SKYTRAX World Airport Awards is the
largest passenger satisfaction assessment and the
most prestigious among all the surveys measuring
airport service excellence and quality.
The Airport was also awarded as The World Leading
Regional Airport in 2019 according to World Travel
Award that been held in November 2019 in Muscat.
In addition, during 2019, Salalah Airport launched
the #tob_the_hay campaign (an expression
created by campaigners from the airport’s team
and institutional communication team meaning,
“You are welcome” in the ancient Arabic language
used in mountains). This campaign’s aim was to
transmit a vivid picture of Dhofar’s great beauty
and a great initiative to introduce the beautiful city
of the South in its finest image and best period.
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Regional Airports
The financial year 2019 marked the beginning of
an exciting new chapter for Regional Airports;
despite the smooth flow of operations at Suhar and
Duqm Airports, a couple of milestones helped us
to achieve a progressive standing. Responsible for
the entire operational and maintenance works of
Duqm, Suhar and PDO Airports, Oman Airports has
managed to undertake the mission of maintaining
airport certification for the regional airports in
compliance with ICAO and CAR 139.
As motivated as we are to prepare for growth
globally, we are focused on enhancing our position in
terms of Human Resources in the aviation industry.
Coinciding with three PDO airports joining the
Oman Airports family lately, 12 young Omani staff
members were promoted to managerial positions,
thus, enabling Oman Airports to not only develop a
pool of managerial human capital, but qualify the
company to pursue worldwide opportunities.
The commencing of Oman Airports operations at
Marmul, Qarn Alam and Fahud Aiports, affiliated to
the Petroleum Development Oman (PDO) Company
was a pioneering step towards strengthening our
contribution in supporting vital sectors inside
and outside the Sultanate. This step confirms our
development endeavors that we continuously
endorse, driven by the excellent performance levels
at our airports, which consolidated the trust and
professionalism offered by Oman Airports to the
individuals, community and business sectors alike.
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Duqm
Duqm Airport saw a rise in the total number of
passengers by 13.7% to 65,582 passengers towards
the end of 2019, compared to 57,681 passengers
for the same period of 2018. The total number of
flights at Duqm Airport until the end of Decemeber
2019 reached 626, which is increased by 1.6%
compared to 616 flights at the end of December
2018. Additionally, Duqm has completed one year
since opening and has received positive feedback
in terms of on-time performance and spotless
cleanliness of terminal.

Suhar
Suhar
Airport
maintained
strict
on-time
performance and cleanliness – it succeeded in
placing itself on the top by welcoming the Al
Batna Community, with more than 1,000 students
traveling through Suhar Airport and 15 internships
last year. However, there was a drop in the total
number of passengers at Suhar International

Airport by 5% to 320,523 passengers compared to
336,245 passengers for the same period of 2018.
The total number of flights at Suhar Airport also fell
by 9.8% to 2,450 flights at the end of December
2019 compared to 2,716 flights at the end of
December 2018.

PDO Airports
The 2019 financial year witnessed Oman Airports
pursue its operational expansion strategy through
joining forces with Petroleum Development
Oman to operate PDO Airports at Marmul, Qarn
Alam and Fahud – a groundbreaking step towards
strengthening our contribution in supporting the
Sultanate’s oil and gas sector. This step attests
our high-level aspirations towards progress and
excellent performance levels at our airports,
ultimately resulting in the improvement and
prosperity of Oman’s aviation industry.
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2019 Oman Airports Traffic Update
Muscat
Int’l Airport

Salalah
Airport

Regional
Airports

All Airports

Passengers

Total
17,734,871

+3.2%

Passengers

2.0

60%

62%

15,989,921
Passengers

10%

Passengers

386,105
Passengers

06%

Other Airlines
30%

1,358,845

+3.8%

-2.0%

-2.0%

32%

17.8 M

1.5

17.6 M

1.0

17.4 M

0.5

17.2 M

0.0

J

F

M

A

M

J

J

A

Total Pax

S

117,966
Movements

-0.7%

12,056

Movements

-4.8%

3,076

Movements

-7.7%

+11.8%

1,394
Tonnes

+61.0%

-1.3%

10.500

133.3k

7,000

132.9k

3,500

132.4k

0.0

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

132.0k

Total rolling 12 months

+11.7%

Tonnes

25,000

245.0k

18,750

232.5k

12,500

220.0k

6,250

207.5k

0.0

D

J

F

M

A

M

Total Cargo

11

17.0 M

133.8k

241,678
Tonnes

D

14,000

Total ATMs

240,284

N

Total rolling 12 months

133,098 Movements

Flights

Cargo

O

J

J

A

S

O

N

D

195.0k

Total rolling 12 months
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Traffic Drivers 2019
Muscat International Airport

Salalah Airport

Pegasus Airline Started the operation on July 2018
(5% of increase).
Salam expanding and adding new routes (100% of
increase).
Growth of Saudi Airlines (2%), Iran Asseman (1%) &
Ethiopian Airlines (1%).
Air India (19%) & Air Arabia (11%) compensated Jet
airways ceased operations
Thai Air (2%) & Swiss Air (5%) growth due to new
demands.
Pakistan Airline growth due to Karachi route.
B737MAX issue, ban prolonged, Oman Air lost approx.
909k PAX. FlyDubai is other main reduction.

Air Blue & Shaheen Air ceased operations (-10%).
Jet Airways ceased operations (-48%).
British Airways be operating during winter season only.
Indigo reduced the operating routes.
Fly Dubai effected with MAX aircrafts.
US Bangla & Biman Bangladesh effected by Salam Air
in same routes.
Kuwait Airlines entered into codeshare with Oman Air
and reduced flights.
Kish Airline reduced the operating routes.
Egypt Air effected by Salam Air & Oman Air as new
entrance in the Alexandria route.

Drivers of Increase

Muscat Int’l Airport Traffic split Year 2019
Other /
North America

Europe

0.1%
-18%

11%
+13%

New operators in Salalah are Alitalia, Nordwind, Gulf
Air and Etihad.
Oman Air ceased PDO-Mukhaizna route in December 2018.
Oman Air reduce the flights to Salalah in 2019 by
12%, though Salam Air passengers are increased by
12% in 2019.
EuroWings ceased operations in Salalah.

Drivers of Decrease

Traffic at Muscat International Airport
in Millions

Africa

Middle
East

Indian
Sub-continent

Asia

04%
+50%

39%
+05%

31%
-03%

08%
+03%

Compound Annual Growth Rate during the last 10 years : 12.0%
9.6%
16.9%
16.6%

26.2%
5.752

12.7%
6.480
48%

50%

07%
-05%

50%
2010

52%
2011

16.5%
7.547
39%
61%
2012

4.9%

10.1%

12.032

10.315

34%

8.720

8.311
38%
62%
2013

18.3%

36%

39%

64%

61%
2014

2015

66%

2016

15.412

14.065
34%
03%

63%

31%
05%

3.8%
15.990

28%
09%

64%
63%

2017

2018

2019

Domestic

Passengers
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vs Previous Year

Oman Air

Salam Air

Other Airlines

Total Passengers

vs Previous Year
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Commercial Facts - Muscat International Airport

756

Brands

02

SME Support

Food &
Bevarage Area

5100m2

22

Spa

Duty Free
Area

01

21

Swimming
Pool

123

Airport
Taxis

4400m2

12%

02

7500m2

Rental
Cars

03

Lounges

08

90

Ticketing
Counters

Rooms

01

16

02

Hotel
Area

10

Telecom
Outlets

Currency
Exchange

Food Truck

Lounges
Area

02

09

01

8543m2

ATMs

Baggage
Wrapping

Bank
Branches

Food &
Bevarage Shops

Duty Free
Outlets

03

11

Omani
Souq

Vending
Machines

Pharmacy

Commercial Facts - Salalah Airport
1167m2

Food &
Bevarage Area

02

Currency
Exchange

13

01

ATMs

05

Ticketing
Counters

01

Baggage
Wrapping

1150m2
Lounges
Area

943 m2
Duty Free
Area

03

Lounges

06

02

02

10

Food &
Bevarage Shops

Duty Free
Outlets

Telecom
Outlets

Rental
Cars
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Oman Airports Awards 2019

Major Events 2019

WTA Best Leading Airport

WTA Best World’s

WTA Best World’s

WTA Best World’s

Award in Middle East

Leading Airport

Leading Airport

Leading Regional

Muscat International Airport

Operator

Website

Airport 2019

Oman Airports hosted World Travel Awards 2019

Skytrax 5 Star

ACI Training Center

Regional Award

Accreditation

Salalah Airport

ICAO Training Center
Accreditation

Dolphin Emergency Exercise

IATA Training Center

ACI Carbon

ACI Carbon

Accreditation

Accreditation

Accreditation

Aviation CEO of the year

ACCA Training Center

2019 - Aiwa Awards

Accreditation

Muscat Int’l Airport 1st Operational Anniversary

OER Finance & HR Award
2019 for Excellence in
Financial Management
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UNICEF World Children’s Day

Oman Airports Awards

ACI Pool Meeting
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أبرز الفعاليات 2019

جوائز مطارات ُعمان 2019

جائزة أفضل مطار

جائزة أفضل

جائزة أفضل مشغل

جائزة أفضل مطار رائد

إقليمي 2019

موقع إلكتروني

مطارات رائد عالميا

في الشرق األوسط

مطار صاللة

مطار مسقط الدولي

مطارات ُعمان ً

مطار مسقط الدولي

فعالية اليوم العالمي للطفل  -يونيسيف

اعتماد مركز تدريب من المنظمة
الدولية للطيران المدني

اعتماد مركز التدريب من

جائزة سكاي تراكس

مجلس المطارات الدولي

كأفضل مطار إقليمي
مطار صاللة

اعتماد االنبعاثات

اعتماد االنبعاثات

اعتماد مركز التدريب من اتحاد النقل

الكربونية من مجلس

الكربونية من مجلس

الجوي الدولي

المطارات الدولي

المطارات الدولي

جائزة التميز في اإلدارة المالية

استضافة مطارات ُعمان حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2019

اعتماد مركز تدريب

االحتفال بالذكرى التشغيلية األولى لمبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي

تمارين الطوارئ (دولفين)

جائزة الرئيس التنفيذي
في قطاع الطيران
اجتماع مجلس المطارات الدولي بمسقط

Oman Airports Annual Report 2019
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حفل جوائز مطارات ُعمان

14

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ  -ﻣﻄﺎر ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺪوﻟﻲ

10

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﺳﻴﺎرات

03

ﺻﺎﻻت اﻧﺘﻈﺎر

90
ﻏﺮﻓﺔ

01

ﺳﻮق ُﻋﻤﺎﻧﻲ

03

11

ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻐﻠﻴﻒ
اﻷﻣﺘﻌﺔ

ﺻﺮاف آﻟﻲ

02

02

ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط
ﻫﻮاﺗﻒ

08

ﻣﻜﺘﺐ ﺣﺠﻮزات

16

آﻟﺔ ﺑﻴﻊ

ﻓﺮع ﺑﻨﻚ

09

ﺻﺮف ﻋﻤﻼت

02

ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ

4400m2

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب

12%

دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

5100m2

22

ﻣﺤﻞ ﻟﺒﻴﻊ
اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب

01

7500m2

02
ﺳﺒﺎ

21

01

8543m2

ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻔﻨﺪق

ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة

ﻣﺤﻞ ﺳﻮق
ﺣﺮة

ﻋﺮﺑﺔ ﻃﻌﺎم

756

ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﺻﺎﻻت اﻻﻧﺘﻈﺎر

ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ

123

ﺳﻴﺎرة أﺟﺮة
ﻟﻠﻤﻄﺎر

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ  -ﻣﻄﺎر ﺻﻼﻟﺔ
02

06

10

02

ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط
ﻫﻮاﺗﻒ

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﺳﻴﺎرات

13

ﻣﺤﻞ ﻟﺒﻴﻊ
اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب

ﻣﺤﻞ ﺳﻮق
ﺣﺮة

943 m2

ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة

03

ﺻﺎﻻت اﻧﺘﻈﺎر

01

ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻐﻠﻴﻒ
اﻷﻣﺘﻌﺔ

1150m2

ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﺻﺎﻻت اﻻﻧﺘﻈﺎر

01

ﺻﺮاف آﻟﻲ

05

ﻣﻜﺘﺐ ﺣﺠﻮزات

1167m2

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب

02

ﺻﺮف ﻋﻤﻼت
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العوامل المؤثرة في حركة الطيران 2019
مطار مسقط الدولي
بدء تشغيل رحالت طيران بيجاسوس في يوليو 2018
( 5%من الزيادة).
قيــام طيــران الســام بتوســيع شــبكته وإضافــة وجهــات جديــدة
( 100%مــن الزيــادة).
الخطــوط الجويــة الســعودية ( ،)% 2وطيــران ايــران اســمان (،)1%
والخطــوط الجويــة اإلثيوبية (.)1%
زيــادة رحــات طيــران الهنــد ( )19%والعربيــة للطيــران ( )11%التــي
عوضــت عــن توقــف رحــات خطــوط جيــت الجويــة
ارتفــاع الطلــب علــى رحــات الطيــران التايالنــدي ( )2%و الطيــران
السويســري (.)5%
نمــو رحــات الخطــوط الجويــة الباكســتانية بســبب إضافــة خــط
كراتشــي.

تأثيــر الحظــر العالمــي علــى طائــرات بوينــغ مــن طــراز  737ماكــس
علــى الطيــران العمانــي الــذي خســر حوالــي  909ألــف مســافر.
توقف رحالت إير بلو وطيران شاهين ()-10%
توقف رحالت خطوط جيت الجوية ()-48%
تشــغيل الخطــوط الجويــة البريطانيــة خــال فصــل الشــتاء فقــط.
خفــض مســارات طيــران إنديغــو.
تأثر فالي دبي بالحظر على طائرات  737ماكس.
تشــغيل رحــات طيــران يــو آس بانغــا وبيمــان بنغالديــش مــن قبــل
شــركة طيــران الســام التــي تتبــع المســارات ذاتهــا.
أبرمــت الخطــوط الجويــة الكويتيــة اتفاقيــة المشــاركة بالرمــز مــع
الطيــران العمانــي ممــا أدى إلــى تخفيــض عــدد رحالتهــا.
تخفيض عدد مسارات طيران كيش.
انخفــاض رحــات الطيــران المصــري بســبب تشــغيل طيــران الســام
والطيــران العمانــي لخــط اإلســكندرية.

ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل 2019
آﺳﻴﺎ

08%

+03%

ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ

31%

-03%

اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ

39%

+05%

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

04%

+50%

أوروﺑﺎ

11%

+13%

أﺧﺮى /
ﺷﻤﺎل أﻣﺮﻳﻜﺎ

مطار صاللة
شــركات الطيــران الجديــدة فــي صاللــة هــي أليتاليــا ونوردوينــد
وطيــران الخليــج واالتحــاد.
أوقــف الطيــران العمانــي خــط شــركة تنميــة نفــط عمــان-
مخيزنــة فــي ديســمبر .2018
خفــض الطيــران العمانــي عــدد الرحــات الجويــة إلــى صاللــة
فــي عــام  2019بنســبة  ،12%علــى الرغــم مــن زيــادة عــدد
المســافرين علــى متــن طيــران الســام بنســبة  12%فــي عــام
.2019
توقف رحالت يورو وينغز إلى صاللة.

عوامل النقصان

عوامل الزيادة

اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎر ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ12.0% :

0.1%

9.6%

-18%

16.9%
16.6%

26.2%
5.752
50%
50%

07%

-05%

2010

12.7%
6.480

16.5%
7.547
39%

48%

61%

52%
2011

2012

10.1%
8.311
38%
62%
2013

4.9%

18.3%
10.315

8.720
39%

61%
2014

12.032
34%

36%

64%

2015

66%

2016

15.412

14.065
34%
03%

63%

31%
05%

3.8%
15.990

28%
09%

64%
63%

2017

2018

2019

ﻣﺤﻠﻲ

اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون
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ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 2018

اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ

ﻃﻴﺮان اﻟﺴﻼم

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻷﺧﺮى

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

12

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ ﻣﻄﺎرات ُﻋﻤﺎن ﺧﻼل ﻋﺎم 2019
ﻣﻄﺎر ﻣﺴﻘﻂ
اﻟﺪوﻟﻲ

ﻣﻄﺎر ﺻﻼﻟﺔ

اﻟﻤﻄﺎرات
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

جميع المطارات

اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
17,734,871

+3.2%

ﻣﺴﺎﻓﺮ

2.0

60%

62%

10%

06%

15,989,921

1,358,845

+3.8%

-2.0%

ﻣﺴﺎﻓﺮ

شركات الطيران األخرى

30%

32%

ﻣﺴﺎﻓﺮ

386,105

ﻣﺴﺎﻓﺮ

-2.0%

 17.8ﻣﻠﻴﻮن

1.5

 17.6ﻣﻠﻴﻮن

1.0

 17.4ﻣﻠﻴﻮن

0.5

 17.2ﻣﻠﻴﻮن

0.0

2

1

4

3

5

6

7

8

9

10

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ

133,098

اﻟﺮﺣﻼت
117,966

رﺣﻠﺔ

12,056

رﺣﻠﺔ

-4.8%

-0.7%

3,076
رﺣﻠﺔ

-7.7%

-1.3%

رﺣﻠﺔ

14,000

 133.8أﻟﻒ

10.500

 133.3أﻟﻒ

7,000

 132.9أﻟﻒ

3,500

 132.4أﻟﻒ

0.0

2

1

4

3

241,678
240,284

ﻃﻦ

+11.8%

1,394

ﻃﻦ

+61.0%

5

6

7

8

9

10

12

11

 132.0أﻟﻒ

اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻓﻲ  12ﺷﻬﺮ

+11.7%

ﻃﻦ

25,000

 245.0أﻟﻒ

18,750

 232.5أﻟﻒ

12,500

 220.0أﻟﻒ

6,250

 207.5أﻟﻒ

0.0

1

2

3

4

5

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺤﻦ

11

11

اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻓﻲ  12ﺷﻬﺮ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺣﻼت

اﻟﺸﺤﻦ

12

 17.0ﻣﻠﻴﻮن

6

7

8

9

10

11

12

 195.0أﻟﻒ

اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻓﻲ  12ﺷﻬﺮ
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المطارات اإلقليمية
ّ
يمثــل العــام  2019بدايــة لحقبــة جديــدة فــي تاريــخ المطــارات
اإلقليميــة شــهدت خاللهــا تدفقــات سلســة للعمليــات فــي
مطــاري صحــار والدقــم ،باإلضافــة إلــى تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات
واألهــداف الرئيســية التــي أرســت األســس لمرحلــة تقدميــة
فــي المســتقبل .اســتطاعت مطــارات ُعمــان ،بصفتهــا الشــركة
المســؤولة عــن إدارة وتشــغيل وصيانــة مطــارات الدقــم وصحــار
باإلضافــة إلــى مطــارات شــركة تنميــة نفــط عمــان ،أن تحقــق
األهــداف الموضوعــة للمحافظــة علــى شــهادات االعتمــاد
الممنوحــة لتلــك المطــارات والتــي تثبــت التزامهــا بمعاييــر
المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي وأنظمــة الطيــران المدنــي
رقــم .139
باإلضافــة إلــى الجهــود المبذولــة مــن أجــل تحقيــق النمــو علــى
صعيــد المطــارات اإلقليميــة واالرتقــاء بهــا إلــى المســتويات
العالميــة ،فإننــا ال ننفــك أيضــ ًا مــن التركيــز علــى تعزيــز وتطويــر
سياســاتنا المتعلقــة بالمــوارد البشــرية فــي قطــاع الطيــران.
وتزامنــ ًا مــع اإلعــان عــن توقيــع اتفاقيــة لتشــغيل ثالثــة
مطــارات تابعــد لشــركة تنميــة نفــط عمــان .قمنــا بترقيــة  12من
العمانييــن الشــباب إلــى مناصــب إداريــة ،وهــي
الموظفيــن ُ
خطــوة تعكــس سياســة مطــارات ُعمــان وحرصهــا علــى تطويــر
مواردهــا البشــرية وتأهيلهــم ليتبــؤوا مناصــب إداريــة مرموقــة
مــن أجــل دعــم الشــركة فــي جهودهــا المســتمرة الراميــة إلــى
اقتنــاص الفــرص فــي جميــع أنحــاء العالــم.

الدقم
مطار ُ
شــهد مطــار الدقــم ارتفاعــ ًا فــي إجمالــي عــدد المســافرين
بنســبة  13.7%حيــث بلــغ عددهــم  65،582مســاف ًرا بنهايــة
عــام 2019مقابــل  57،681مســاف ًرا خــال الفتــرة نفســها مــن
العــام  .2018ووصــل إجمالــي عــدد الرحــات فــي مطــار الدقــم
حتــى نهايــة ديســمبر  2019إلــى  626رحلــة ،بزيــادة قدرهــا
 1.6%مقارنــة بعــدد  616رحلــة فــي نهايــة ديســمبر .2018
باإلضافــة إلــى ذلــك ،لقــد مــ ّر عــام كامــل منــذ االفتتــاح لمطــار
الدقــم وقــد تلقــى المطــار ردود فعــل إيجابيــة مــن حيــث األداء
فــي االلتــزام بالوقــت المحــدد ونظافــة مبانيــه.

مطار صحار
حافــظ مطــار صحــار علــى أداء مرتفــع مــن حيــث االلتــزام بالوقــت
المحــدد لمواعيــد الرحــات ونظافــة مبنــى المســافرين .كمــا
ســجل المطــار نجاحــ ًا فــي الترحيــب بالمســافرين المحلييــن مــن
ضمــوا أكثــر مــن  1000طالــب ســافروا
منطقــة الباطنــة والذيــن ّ
عبــر مطــار صحــار كمــا وفــر المطــار  15فرصــة تدريــب داخلــي ألفــراد
مــن المجتمــع المحلــي فــي العــام الماضــي .ومــع ذلــك ،شــهد
مطــار صحــار الدولــي انخفاضــ ًا فــي إجمالــي عــدد المســافرين
بنســبة  5%حيــث بلــغ عددهــم  320،523مســافر مقارنــة مــع
 336،245مســافر لنفــس الفتــرة مــن عــام  .2018كمــا انخفــض

إجمالــي عــدد الرحــات فــي مطــار صحــار الدولــي بنســبة 9.8%
إلــى  2،450رحلــة فــي نهايــة ديســمبر  2019مقارنــة بــِ 2716
رحلــة فــي نهايــة ديســمبر .2018

مطارات شركة تنمية نفط ُعمان
واصلــت مطــارات ُعمــان خــال العــام  2019تنفيــذ إســتراتيجيتها
وخططهــا التوســعية علــى مســتوى المطــارات حيــث تمكنــت من
توحيــد الجهــود مــع شــركة تنميــة نفــط عمــان لتشــغيل مطــارات
الشــركة فــي مرمــول وقــرن علــم وفهــود  -وهــي خطــوة رائــدة
فــي تعزيــز مســاهمتنا فــي دعــم قطــاع النفــط والغــاز فــي
الســلطنة .كمــا تشــهد هــذه الخطــوة علــى تطلعاتنــا الطموحــة
نحــو تحقيــق التقــدم وبلــوغ مســتويات ممتــازة مــن األداء فــي
جميــع مطاراتنــا ،فــي إطــار ســعينا المســتمر إلــى تحســين قطــاع
الطيــران فــي الســلطنة وتحقيــق ازدهــاره.

إن نجاحنــا فــي بــدء تشــغيل مطــارات شــركة تنميــة نفــط عمــان
فــي مرمــول وقــرن علــم ،وفهــود هــو بمثابــة خطــوة رائــدة نحــو
تعزيــز مســاهمتنا فــي دعــم القطاعــات الحيويــة داخــل الســلطنة
وخارجهــا .وتؤكــد هــذه الخطــوة علــى مســاعي التطويــر
التــي نخوضهــا باســتمرار مــن أجــل الحفــاظ علــى روح المهنيــة
وتحقيــق مســتويات أداء ممتــازة فــي جميــع مطاراتنــا لضمــان
اكتســاب ثقــة عمالئنــا وشــركائنا والمجتمــع الــذي نخدمــه
علــى حــد ســواء.

Oman Airports Annual Report 2019

10

مطار مسقط الدولي
نجــح مطــار مســقط الدولــي فــي إرســاء معاييــر جديــدة لتجربــة
المســافرين مــن خــال بنيتــه التحتيــة ومرافقــه الحديثــة ،بمــا فــي
ذلــك مواقــف الســيارات الواســعة بســعة  4500ســيارة وخدمــة
الــواي فــاي عاليــة الدقــة فــي مبانــي المســافرين وصــاالت
االنتظــار الفاخــرة التــي توفــر للمســافرين فرصــة اســتثنائية
لالســترخاء أثنــاء انتظــار رحلتهــم فــي مطــار مســقط الدولــي،
بوابــة الجمــال والفــرص.
يحتضــن مبنــى المطــار أيضــ ًا صــاالت انتظــار لشــركات الطيــران
المشــاركة وفنــدق ترانزيــت يوفــر أعلــى مســتويات الراحــة
واإلســترخاء وخدمــة تتميــز بالجــودة ،باإلضافــة إلــى محــات
الســوق الحــرة ومنطقــة لعــب لألطفــال .يعمــل موظفــو المطــار
بــا كلــل مــن أجــل تســهيل إجــراءات الســفر ومنــح تجربــة ســفر
سلســة للمســافرين مــن خــال حرصهــم علــى إدارة عمليــة
مناولــة األمتعــة بكفــاءة لتقليــل وقــت االنتظــار أمــام أحزمــة
األمتعــة.
تــم تصميــم المطــار لتلبيــة أعلــى معاييــر الجــودة والخدمــة
التــي وضعهــا االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي ( )IATAللمطــارات
المثاليــة ،وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة للمطــار حوالــي 580،000
متــر مربــع بقــدرة اســتيعابية تصــل إلــى  20مليــون مســافر
ـنويا ،مــع خطــط توســعية لزيــادة قــدرة المطــار علــى خدمــة
سـ ً
مــا يزيــد علــى  56مليــون مســافر ســنوي ًا بعــد االنتهــاء مــن إنجــاز
جميــع األهــداف والمشــاريع.
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مطار صاللة
الخدمة الذاتية لتسليم األمتعة
فــي إطــار الجهــود التــي بذلناهــا خــال العــام  2019مــن أجــل
تحســين مرافــق المطــار ،نجحنــا فــي إضافــة نظــام خدمــة ذاتيــة
جديــد فــي مطــار مســقط الدولــي مــن أجــل تمكيــن المســافرين
مــن تســجيل أمتعتهــم وتســليمها فــي األماكــن المخصصــة
لهــا تجنــب الطوابيــر الطويلــة عنــد مكاتــب تســجيل الدخــول ممــا
يتيــح تجربــة ســفر سلســلة للمســافرين عبــر المطــار .إن الهــدف
مــن هــذا المشــروع هــو إضافــة مزايــا جديــدة علــى أجهــزة
الخدمــة الذاتيــة إلنجــاز إجــراءات الســفر التــي تــم توفيرهــا فــي
وقــت ســابق فــي مطــار مســقط الدولــي.

نظام الرمز الموحّ د Single Token Journey
باإلضافــة إلــى خدمــات التســجيل الذاتــي للمســافرين وتســليم
األمتعــة ،نجحنــا أيضــ ًا فــي اختبــار إضافــة تقنيــة مبتكــرة أخــرى
تســاعد علــى توفيــر تجربــة سلســة للمســافرين عبــر مطــار
مســقط الدولــي حيــث قمنــا خــال عــام  2019بإضافــة نظــام
الرمــز الموحّ ــد  Single Token Journeyفــي المطــار .كان
الغــرض مــن هــذه الخدمــة توفيــر تجربــة مبســطة وآمنــة أخــرى
للمســافرين ،لتقليــل فتــرة االنتظــار فــي الطوابيــر الطويلــة عنــد
مكاتــب تســجيل الدخــول .تعتمــد هــذه الخدمــة علــى تقنيــات
الســمات الحيويــة البيومتريــة فــي التعــرف والتحقــق مــن هويــة
المســافرين وذلــك إلنهــاء إجــراءات الســفر بطريقــة ســريعة وآمنــة
مــن دون أي تغييــرات فــي التطبيقــات أو البنــى التحتيــة.

مطــار صاللــة  -بوابــة ُعمــان إلــى األصالــة وتجربــة ســفر رائعــة
لالســتمتاع بالمناظــر الجماليــة الخالبــة عبــر المناطــق الجنوبيــة
للســلطنة .اســتطاع مطــار صاللــة خــال فتــرة وجيــزة أن يحقــق
نتائــج هامــة ســاهمت فــي حصولــه علــى تصنيــف خــاص ضمــن
فئتــه مــن المطــارات علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي فــي
فتــرة قصيــرة .فقــد حصــل مطــار صاللــة علــى تصنيــف ( مطــار فئــة
 ٥نجــوم للمطــارات االقليميــة) كأول مطــار يتــوج بهــذا التصنيــف
فــي هــذه الفئــة فــي الشــرق األوســط ورابــع مطــار يحصــل علــى
هــذا التصنيــف فــي العالــم فــي ذات الفئــة وذلــك خــال حفــل
جوائــز ســكاي تراكــس العالميــة  ٢٠١٩والــذي أقيــم ضمــن مؤتمــر
ومعــرض محطــات المســافرين الــذي انعقــد فــي العاصمــة
البريطانيــة لنــدن .وتعــد جوائــز ســكاي تراكــس ألفضــل المطــارات
فــي العالــم األرفــع واألهــم فــي قطــاع المطــارات ،حيــث يتــم
ـاء علــى تصويــت المســافرين ضمــن أكبــر اســتبيان
توزيــع الجوائــز بنـ ً
ســنوي حــول مــدى رضــا العمــاء عــن جــودة الخدمــات فــي
المطــارات.
وحصــل المطــار ً
أيضــا علــى جائــزة أفضــل مطــار إقليمــي لعــام
 2019فــي حفــل توزيــع جوائــز الســفر العالميــة الــذي انعقــد فــي
شــهر نوفمبــر  2019فــي مســقط.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أطلــق مطــار صاللــة خــال عــام 2019
حملة#توب_ذا_حــي (وهــو تعبيــر لغــوي قديــم كان ُيســتخدم
فــي المناطــق الجبليــة البعيــدة أتــى بهــر فريــق المطــار وفريــق
التواصــل المؤسســي ومعنــاه باللغــة العربيــة المعاصــرة “أنــت
مرحــب بــك”) .هدفــت هــذه الحملــة إلــى ترويــج صــورة مميــزة عــن
جمــال طبيعــة محافظــة ظفــار وإطــاق مبــادرة رائعــة لتعريــف
العالــم علــى مدينــة صاللــة الجنوبيــة التــي تتميــز بســحر جمالهــا
الطبيعــي فــي مختلــف الفصــول.
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نبذة عن مطارات ُعمان

1929

ﻛﺎن ﻣﻄﺎر ﺑﻴﺖ اﻟﻔﻠﺞ ﻓﻲ
ﻣﺴﻘﻂ أول ﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ
ُﻋﻤﺎن وﻛﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻬﺒﻂ
ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ
ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.

2009

1973

ّ
ﺣﻞ ﻣﻄﺎر اﻟﺴﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎر
ﺑﻴﺖ اﻟﻔﻠﺞ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ ،وﺗﻢ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ـ ﻃﻴﺐ
اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه ـ ﻓﻲ  23دﻳﺴﻤﺒﺮ.

2008

ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﺮﺻﻴﻒ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﻣﺴﻘﻂ
اﻟﺪوﻟﻲ.

ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ ﻣﻄﺎر اﻟﺴﻴﺐ
اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر ﻣﺴﻘﻂ
اﻟﺪوﻟﻲ.

ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪرج
اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺑﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺪوﻟﻲ

ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﺪﻗﻢ

2014

ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺻﺤﺎر

1975

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﻄﺎر ﺻﻼﻟﺔ

2002

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎرات ُﻋﻤﺎن

2015

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎر ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻤ ًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴ ًﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ 10
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ

1983

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻷول
ﻟﻤﻄﺎر اﻟﺴﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ
ﻣﺴﻘﻂ.

1991

ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺸﺤﻦ
ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﺴﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻲ،
ﻣﺴﻘﻂ.

2016

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎر ﺻﻼﻟﺔ رﻗﻤ ًﺎ
ﻗﻴﺎﺳﻴ ًﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺴﺎﻓﺮ

اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻄﺎر ﺻﻼﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﻄﺎر
اﻟﺪﻗﻢ

اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣ ًﺎ
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2019

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻄﺎرات ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻔﻂ
ﻋﻤﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ :ﻣﻄﺎرات
ﻓﻬﻮد ،وﻣﺮﻣﻮل ،وﻗﺮن ﻋﻠﻢ

ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻄﺎر اﻟﺪﻗﻢ
إﻃﻼق ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻄﺎرات ُﻋﻤﺎن
اﻟﺠﺪﻳﺪة

2018

اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﻣﺴﻘﻂ
اﻟﺪوﻟﻲ

ﻧﺤﻮ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
8

إدارتنا التنفيذية

7

أﻳﻤﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﺳﻨﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

داﻳﻔﻴﺪ آﻧﺪرو وﻳﻠﺴﻮن
رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺟﻮرﻏﻦ روﻳﺘﺮ
رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺳﺎﻣﺮ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻲ
رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮواﻧﻲ
رﺋﻴﺲ وﺣﺪة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻹﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ

ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﻤﻴﺲ اﻟﺰدﺟﺎﻟﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ وﺣﺪة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻧﺎﺟﻲ أﺑﻮ زﻳﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
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موظفونا
فــي ســبيل تلبيــة احتياجــات عمالئنــا الذيــن يتطلعــون إلــى الحصــول
علــى مســتويات عاليــة مــن األداء وجــودة الخدمــات ،فإننــا فــي
مطــارات ُعمــان نولــي أهميــة كبيــرة لمهــارات موظفينــا الذيــن
يتــم اختيارهــم بنــاء علــى كفاءاتهــم العاليــة التــي تؤهلهــم
إلدارة عمليــات مطاراتنــا وتحقيــق التفــوق فــي إثــراء تجربــة
العمــاء .إننــا نؤمــن إيمانـ ًا راســخ ًا بــأن موظفينــا هــم أثمــن ثرواتنــا
الرئيســية لــذا فإننــا نحــرص علــى تطويــر قدراتهــم الوظيفيــة
وصقــل مهاراتهــم المهنيــة مــن أجــل تأهيلهــم ألداء مهامهــم
وتحقيــق أهــداف الشــركة اإلســتراتيجية وإدارة عملياتهــا بشــكل
آمــن وتقديــم خدمــة عاليــة الجــودة وإســهامات كبيــرة للعمــاء.
تحــرص مطــارات ُعمــان علــى توفيــر التدريــب فــي مختلــف
المجــاالت والتخصصــات إلــى جميــع موظفيهــا ومنحهــم فــرص
التطويــر الوظيفــي التــي يحتاجــون إليهــا إلثــراء خبراتهــم
وتعزيــز مهاراتهــم وكفاءاتهــم المتصلــة بالعمــل مــن خــال
برامــج تدريــب متنوعــة يتــم توفيرهــا مــن قبــل أطــراف محليــة
ودوليــة داخــل منشــآتنا .يتــم تطويــر معظــم برامجنــا التدريبيــة
بمــا يتماشــى مــع المعاييــر والممارســات الموصــى بهــا مــن
قبــل منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي ( )ICAOللتأكــد مــن
التــزام قطــاع الطيــران فــي الســلطنة بالمتطلبــات التنظيميــة
والتشــغيلية لمعاييــر الســامة واألمــن الموضوعــة مــن قبــل
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي.
وفــي إطــار جهودنــا المســتمرة الهادفــة إلــى دعــم المواهــب
ً
عامــا أساســي ًا مــن عوامــل
والطاقــات المحليــة التــي نعتبرهــا
النجــاح والمســاهمة فــي وضــع بصمتنــا علــى صعيــد المجتمــع
المحلــي ،فإننــا نفتخــر اليــوم ببلــوغ الشــركة نســبة 95.4%
مــن حيــث التعميــن ،مــع حرصنــا الدائــم علــى انتهــاج السياســات
التــي تؤهلنــا بــأن نكــون «وجهــة العمــل المفضلــة» التــي تدعــم
رفاهيــة الموظفيــن والعمــاء بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر ضمــان األمــن الوظيفــي لــكل فــرد وااللتــزام بمبــادئ
االحتــرام والتقديــر وااللتــزام وفــرص النمــو .باإلضافــة إلــى ذلــك،
العمانييــن ونؤمــن بدورهــم كــرواد
نحــن نقــدر أهميــة الطــاب ُ
أعمــال صاعديــن فــي المســتقبل ،لــذا فإننــا نحــرص على االســتثمار
فــي تطويــر قدراتهــم التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي إضفــاء
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نتائــج إيجابيــة علــى الشــركة .لذلــك ،فقــد وضعنــا برامــج تدريبيــة
العمانييــن لمنحهــم الفرصــة
للطــاب الجامعييــن والخريجيــن ُ
الكتســاب خبــرة عمــل ومهــارات وظيفيــة جديــدة مــن خــال برامــج
تدريــب داخلــي غيــر مدفوعــة األجــر فــي مطــارات ُعمــان.

التعليم والتطوير المهني

إنجازات الموارد البشرية في العام 2019
إنشاء برنامج تطوير الدراسات العليا
أكثر من  35مبادرة من قبل الموظفين
تواصل :+نظام إدارة األداء الجديد

	•إطالق برنامج شديد.
	•إطالق برنامج القيادة الشبابية.
	•الحصول على أربعة اعتمادات لمركز التعليم والتطوير
المهني (.)ICAO ، IATA ، ACI & ACCA
	• 43مشارك في برنامج أوالدنا ألطفال وأوالد الموظفين.
	•برنامج التبادل مع  4مطارات دولية.
	•مشاركة  48مرشح ًا ضمن  3مجموعات في برنامج
المسؤولية االجتماعية للشركات الذي أعده مركز التعليم
والتدريب المهني
	• 259مشاركة في برامج التدريب الداخي.

ً
موظفا
موظف الشهر :تقدير أكثر من 30
فريق الشهر :تقدير أكثر من  30فريق ًا
تمكين فئة الشباب :إنشاء مجلس شباب مطارات ُعمان
خطوة :برنامج إثراء الخبرات قصير األجل

التعمين

95.4

%

في عام 2019
من أصل  1312موظف
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إستراتيجيتنا
نحــن ،فــي مطــارات ُعمــان ،نحتضــن ثقافــة قائمــة علــى اإليمــان
الراســخ بمهمــة الشــركة المتمثلــة فــي إضفــاء القيمــة علــى
أعمالنــا مــن خــال األداء المتميــز فــي إدارة وتطويــر مطاراتنــا
التــي تعــدّ بمثابــة صــروح وطنيــة وبوابــات الســلطنة إلــى العالــم.
وبالتالــي ،فــإن هدفنــا هــو االرتقــاء بمســتوى خدماتنــا إلــى
أعلــى المســتويات العالميــة وبــذل المزيــد مــن الجهــد والمثابــرة
لضمــان التميّــز فــي تقديــم الخدمــات إلــى عمالئنــا مــع التركيــز
علــى انتهــاز فــرص النمــو.
إن الخطــط اإلســتراتيجية التــي وضعناهــا للعــام  2020تهــدف
إلــى تحقيــق التحــول فــي مســار مطــارات ُعمــان مــن مجــرد كونهــا
مشـ ّ
ـغل للمطــارات إلــى كونهــا نمــوذج لمدينــة مطــارات تحتضــن
تحــت مظلتهــا مطــارات الدولــة وبناهــا التحتيــة التــي تشــكل جــزء ًا
ال يتجــزأ مــن الحلقــة االقتصاديــة الشــاملة للدولــة .ومــع اســتمرار
أعمــال اإلنشــاءات والتشــغيل التــي تشــمل مرافــق وشــبكات
بنــى تحتيــة جديــدة فــي جميــع مطاراتنــا ،فإننــا نواصــل تطلعاتنــا
اإلســتراتيجية المتمثلــة فــي إعطــاء األولويــة فــي جهودنــا إلــى
تحقيــق التم ّيــز المنشــود فــي تلبيــة احتياجــات وتوقعــات العمــاء
والمســافرين وشــركات الطيــران.
ُّ
َّ
ً
وثيقــا
تجــذ ًرا
تتجــذر
إن مســيرتنا نحــو آفــاق جديــدة مــن النجــاح
فــي إيماننــا بأهميــة تعزيــز قيمنــا القائمــة علــى االلتــزام الراســخ
بمعاييــر األمــن والســامة مــع الحــرص علــى اتبــاع أفضــل
المعاييــر الدوليــة فــي تنفيــذ عملياتنــا .فــي المســتقبل القريــب،
نجاحــا فــي المنطقــة،
ســتكون مطاراتنــا مــن بيــن أكثــر المطــارات
ً
بينمــا ســتركز أهــداف واســتراتيجيات الشــركة علــى دعــم تحقيــق
االســتدامة والنمــو.

ﻏﺎﻳﺎﺗﻨﺎ
أﻫﺪاﻓﻨﺎ

ﻫﺪﻓﻨﺎ

إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ
ﻣﻘﺎﱚﺲ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ

ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻣﻄـــﺎراﺗﻨـﺎ ﻛـﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺑﺎﺗﻨـﺎ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص واﻻﻧﻄﻼق إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﻤﺎل
اﻟﺮﺟﺎء ﻣﺴﺢ اﻟﺮﻣﺰ أﻋﻼه
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

رؤﻳﺘﻨﺎ

اﻷداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﺴﻤﻌﺔ

أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎراﺗﻨﺎ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ  20ﻣﻄﺎر ًا
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2020

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻼء

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ

ﻣﻌ ًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺑﻮاﺑﺎت ﻋﻤﺎن

ﻗﻴﻤﻨﺎ
اﻻﻟﺘﺰام

اﻟﺘﻤﻴّﺰ

اﻻﺣﺘﺮام

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻔﺮص

إن محركاتنــا اإلســتراتيجية الدافعــة لســير األعمــال هــي:
الموظفــون والثقافــة ،تجربــة العمــاء ،الصحــة والســامة
والبيئــة ،الربحيــة ،التميــز التشــغيلي ،العالمــة التجارية والســمعة.
وإن هــذه المحــركات هــي المصــدر الــذي يلهــم جهودنــا لزيــادة
التصميــم علــى تنفيــذ جميــع أوجــه اســتراتيجيتنا .
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رسالة الرئيس التنفيذي
للمطــارات العالميــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،حصــد مطــار مســقط
الدولــي بجائــزة أفضــل مطــار فــي الشــرق األوســط لعــام ،2019
ضمــن جوائــز الســفر العالميــة.

الرئيس التنفيذي
أيمن بن أحمد الحوسني

هامــة فــي مســار تطــور الشــركة
يعــدُّ عــام  2019بمثابــة محطــة
ّ
ترســخ للمرحلــة
التــي
القواعــد
إرســاء
تأتــي أبــرز مالمحهــا فــي
ّ
القادمــة الهادفــة إلــى تحقيــق النمــو المســتدام الــذي يحافــظ
علــى كفــاءة المــوارد ويقودنــا إلــى آفــاق جديــدة نحــو المســتقبل.
وصــل إجمالــي حركــة المســافرين الدولييــن عبــر مطارات الســلطنة
خــال عــام  2019إلــى  17.7مليــون مســافر ،كمــا بلــغ عــدد رحــات
الطيــران الدوليــة  133،098رحلــة ،قامــت بتســييرها مجموعــة
مــن شــركات الطيــران العالميــة التــي تربــط العاصمــة مســقط
وغيرهــا مــن المطــارات المحليــة بعواصــم ومــدن عديــدة فــي
المنطقــة وحــول العالــم.
تعكــس هــذه النتائــج مســار التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف
اإلســتراتيجية والرؤيــة الوطنيــة الــذي أفضــت إليــه مســاعينا
المتواصلــة لتعزيــز تجربــة المســافرين .كمــا تعكــس هــذه
اإلنجــازات الجهــود الجبــارة لموظفينــا وتفانيهــم فــي تحقيــق
االمتيــاز مــا أدى بالشــركة إلــى االرتقــاء بأدائهــا إلــى مســتوى
متميــز مــن الكفــاءة.
خــال العــام  ،2019تــم تتويــج مطــار صاللــة بتصنيــف مطــار فئــة
 5نجــوم للمطــارات اإلقليميــة ،كأول مطــار فــي الشــرق األوســط
يحصــل علــى هــذه الجائــزة ضمــن جوائــز “ســكاي تراكــس”
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علــى المســتوى التشــغيلي ،نجحــت مطــارات ُعمــان فــي إدارة
مطــار مســقط الدولــي بحلتــه العالميــة الجديــدة كمــا تابعــت
عملياتهــا وإدارتهــا المتميــزة لمطــارات صاللــة والدقــم وصحــار
والتــي تعــد صروحــ ًا مهمــة لالقتصــاد الوطنــي وبوابــات ُعمــان
إلــى الــدول المجــاورة والعالــم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،نفتخــر بنجاحنــا
فــي توقيــع اتفاقيــة لتشــغيل مطــارات شــركة تنميــة نفــط
ُعمــان والتــي تشــمل مطــارات فهــود ،ومرمــول ،وقــرن علــم،
ليرتفــع بذلــك عــدد المطــارات التــي تديرهــا مطــارات ُعمــان إلــى 7
مطــارات.
لقــد انصــب تركيزنــا خــال العــام الماضــي بشــكل أساســي
علــى االبتــكار لالرتقــاء بتجربــة المســافرين عبــر مطاراتنــا إلــى
آفــاق جديــدة .ولقــد تبلــورت هــذه الجهــود فــي إضافــة خدمــات
جديــدة إلــى مطــار مســقط الدولــي تمثلــت فــي نظــام الرمــز
الموحّ ــد  Single Token Journeyوخدمــات التســجيل الذاتــي
للمســافرين وتســليم الحقائــب ،وهــي تقنيــات مبتكــرة تتســم
باالبتــكار التكنولوجــي واألتمتــة الفعالــة مــن حيــث التكلفــة
والتــي تســاعد علــى إنهــاء إجــراءات الســفر بطريقــة ســريعة
ً
ـتجابة إلــى الزيــادة المســتمرة فــي أعــداد المســافرين
وآمنــة ،اسـ
التــي يشــهدها المطــار.
لقــد نجحــت إنجازاتنــا فــي تكويــن قاعــدة صلبــة ستســاعدنا خــال
العــام  2020فــي تحقيــق المزيــد مــن التطــور .وعلــى الرغــم
مــن عــدم اليقيــن المســتمر لمســتقبل طائــرات بوينــغ737
ماكــس ،والتأثيــرات التــي عكســتها علــى عمالئنــا الرئيســيين
مــن الشــركات المشــغلة لتلــك الطائــرات وعلــى شــركتنا الوطنيــة،
الطيــران العمانــي ،إال أن مطــارات ُعمــان قــد اتخذت خطــوات عملية
للحــدّ مــن هــذه التأثيــرات وتحقيــق النمــو فــي حركــة المســافرين
والطيــران.

ونحــن إذ نتطلــع إلــى آفــاق جديــدة مــن النجــاح واإلنجــازات خــال
العــام المقبــل ،ال بــد لنــا مــن أن نشــيد بالعمــل التعاونــي مــع
شــركائنا اإلســتراتيجيين الذيــن بذلنــا معهــم جهــود ًا منســقة
لتعزيــز عملياتنــا وتقديــم تجربــة ســفر اســتثنائية إلــى عمالئنــا.
أود أن أعــرب عــن تقديــري الخــاص إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة
كمــا ّ
الموقريــن وإلــى أعضــاء الفريــق اإلداري وموظفينــا ،كمــا
العمانيــة للطيــران وشــرطة
أتوجــه بالشــكر إلــى المجموعــة ُ
ُعمــان الســلطانية ووزارة النقــل وجميــع مســاهمينا وشــركائنا
مــن شــركات الطيــران وغيرهــم علــى جهودهــم المتواصلــة
ودعمهــم المتفانــي لنــا .وال بــدّ أيضـ ًا من ذكــر عمالئنا ومســافرينا
وتقديرهــم علــى ثقتهــم ووالئهــم الدائــم بخدماتنــا.
يهمنــي قبــل الختــام أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألؤكــد علــى التزامنــا
وتفانينــا فــي تســديد الخطــى لمواصلــة جهودنــا الراميــة إلــى
تحقيــق رؤيتنــا الوطنيــة التــي أبصــرت النــور تحــت قيــادة الســلطان
قابــوس بــن ســعيد ،صانــع النهضــة ،طيــب اللــه ثــراه ،والــذي
ســاهمت رعايتــه وتوجيهاتــه فــي قيــادة مســيرة التحــول التــي
قطعناهــا مــن أجــل النهــوض اإليجابــي بقطــاع الطيــران فــي
الســلطنة .وفــي مواصلتنــا الســير علــى هــذه الخطــى ،نعاهــد
الســلطان هيثــم بــن طــارق ،حفظــه اللــه ورعــاه ،التــزام مطــارات
عمــان علــى مواصلــة خططهــا ومواكبــة المســاعي نحــو توســيع
قطــاع الطيــران فــي الســلطنة والتشــديد علــى دوره فــي دعــم
االقتصــاد الوطنــي مــع التركيــز علــى تحقيــق التفــوق المهنــي
وتعزيــز الممارســات االبتكاريــة ومقومــات النجــاح مــن قيــادة
ورؤيــة والتــزام.
وختامـ ًا ،أدعوكــم إلــى قــراءة هــذا التقريــر الســنوي الــذي يحمــل
فــي طياتــه أبــرز المقتطفــات عــن مســيرتنا خــال الســنة الماليــة
.2019
 -أيمن بن أحمد الحوسني
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نبذة عن أبرز إنجازات العام 2019
النتائج المالية

الجوائز

تجربة العمالء
صافي مؤشر التوصية ()NPS

ويعــزى هــذا
	•ارتفــع إجمالــي اإليــرادات بنســبة ُ ،9.2%
االرتفــاع بشــكل أساســي إلــى زيــادة طفيفــة فــي حركــة
الطيــران ،والمرافــق الجديــدة فــي مطــار مســقط باإلضافــة
إلــى بعــض اإليــرادات الجديــدة.
	•ارتفعــت المصاريــف التشــغيلية بنســبة  9.5%ويعــود
ذلــك إلــى الزيــادة فــي أعمــال الصيانــة اإلضافيــة للمنشــآت
الجديــدة والتعيينــات الوظيفيــة الجديــدة وتكويــن
المخصصــات ً
وفقــاللمعاييــرالدوليــةإلعــدادالتقاريــرالماليــة.
	•نتيجــة لذلــك ،ارتفعــت األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب
واإلهــاك واالســتهالك بنســبة  ،8.2%علــى الرغــم مــن
تأثيــرات بعــض األحــداث الخاصــة.
	•ســجلت األربــاح قبــل رســوم الترخيــص والضرائــب ارتفاعــ ًا
بنســبة  ،87.9%نتيجــة لمــا ورد أعــاه ،ونتيجــة لتأثيــر
انخفــاض قيمــة أصــول المطــار القديــم فــي العــام الســابق.
	•مــع عــدم احتســاب تأثيــرات األحــداث الخاصــة  /األحــداث
الواقعــة لمــرة واحــدة ،فــإن ارتفــاع المصاريــف التشــغيلية
للعمليــات العاديــة يصــل إلــى  6.5%فقــط نتيجــة لعــدم
احتســاب تأثيــر تكويــن المخصصــات وفق ـ ًا للمعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة ،وبالتالــي تكــون األربــاح قبــل الفوائــد
والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك أعلــى بنســبة ،13.9%
بينمــا تكــون األربــاح قبــل رســوم الترخيــص والضرائــب أعلــى
بنســبة  16.7%مــع عــدم احتســاب تأثيــرات انخفــاض القيمــة
والمخصصــات.

الصحة والسالمة والبيئة
	•حوادث الطائرات0.05 :
	•الحــوادث المضيعــة للوقــت للموظفيــن( 0.37 :لــكل مليــون
ســاعة عمــل)
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	•جائــزة جــودة خدمــات المطــارات للعــام  :2019حصــد مطــار
مســقط الدولــي علــى تصنيــف “المطــار األكثــر تحســ ًنا
علــى مســتوى الشــرق األوســط” ليحقــق المرتبــة  14بيــن
المطــارات العالميــة مــن حيــث جــودة الخدمــات للعمــاء.
	•جائــزة ســكاي تراكــس :فــاز مطــار صاللــة بجائــزة “أفضــل
مطــار إقليمــي فــي الشــرق األوســط لعــام  ”2018خــال
حفــل توزيــع جوائــز ســكاي تراكــس العالميــة للمطــارات.
	•جوائــز الســفر العالميــة  :2019حصلــت مطــارات ُعمــان علــى
جائــزة أفضــل مشــغل مطــارات ،كمــا حصــل مطــار مســقط
الدولــي علــى جائــزة أفضــل مطــار فــي الشــرق األوســط
وجائــزة أفضــل موقــع إلكترونــي ،وحصــل مطــار صاللــة علــى
جائــزة أفضــل مطــار إقليمــي

مطار مسقط الدولي:
صافي مؤشر التوصية من المسافرين+86 :
صافي مؤشر التوصية لمبنى المغادرين+86 :
صافي مؤشر التوصية لمبنى الوصول+85 :
المحولة+85 :
صافي مؤشر التوصية للرحالت
ّ
مطار صاللة الدولي:
صافي مؤشر التوصية من المسافرين+35 :
صافي مؤشر التوصية لمبنى المغادرين+38 :
صافي مؤشر التوصية لمبنى الوصول+34 :

األداء التشغيلي
رحالت الطيران والوجهات

	•طيــران الســام :إطــاق وجهتيــن جديدتيــن لمدينتــي
إســطنبول وطرابــزون فــي تركيــا.
	•غــو إيــر  :GoAirإطــاق رحلتيــن مباشــرتين إلــى مدينتيــن
مختلفتيــن فــي جمهوريــة الهنــد الشــقيقة مــن مطــار
مســقط الدولــي.
	•مطــار صاللــة :إطــاق وجهــة جديــدة إلــى المنامــة فــي
البحريــن ،بمعــدل ثــاث رحــات أســبوعي ًا.

	•دقة األداء وااللتزام بمواعيد الرحالت82.8% :
	•الحقائب المتروكة في األماكن العامة0.06% :

الحركة الجوية
	•إجمالي عدد المسافرين 17,734,871 :مسافر
	•إجمالي حركة الطائرات 133,098 :رحلة
	•إجمالي حركة الشحن 241,678 :طن
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