
Welcome to
Oman Airports

Gateways to Beauty and Opportunity



Oman Airports is a government owned company, 
responsible for the management and operations 
of the civil airports in the Sultanate of Oman. Our 
funcations include managing the airport assets, 
infrastructure, commercial areas such as retail 
and car parks, and other related projects and 
maintenance plans for the welfare and betterment 
of Oman and its people.

We are proud to be the gateway of beauty and 
opportunity for our beloved country - the Sultante 
of Oman.

Oman
Airports





Muscat
International
Airport



The new Muscat International Airport com-
menced its commercial operation on 20th 
March 2018. In the recent years it has achieved 
a healthy growth in passenger numbers; this 
positive and considerable growth is expect-
ed to continue for the foreseeable future. It is 
being driven by a number of factors including 
fleet and route expansion by the national car-
rier Oman Air, and increases in capacity and re-
quency by the existing carriers. Also launching 
the first low-cost Omani Airline; Salam Air, its 
operations in early 2017.



Terminal Building Passengers Capacity 20 mppa

Total Gross Floor Area Terminal Building 345,000 m2

Car Parking Capacity 8,000 car park

Air Traffic Control Tower Height 97m

Runway Specifications 60 x 4,000 m

Boardway Bridges / Contact Stands 40/ 29

Bus Boarding Lounges 16

Remote Aircraft Stands 30

Check-in Counters 96

Transfer Desks 12

Self Service check-in kiosks 20

Emigrations Counters - Departures 22 + 9 E- Gates

Immigration Counters - Arrivals 40 + 16 E- Gates

Security Screening Machines - Departures 11

Security Screening Machines - Transfers 9 / 1

Customs Handbaggage Screening 6

Reclaim Belts 10

Number of Lifts 118

Number of Escalators / Travellators 59/ 39

Airside Hotel Capacity 90 rooms

Description Facts





Salalah
Airport



Salalah Airport which has been inaugurated in 
11th November 2015 to handle a capacity of 
2 million passengers annually. The airport has 
been designed to allow for further expansions 
to serve the future demand growth up to 6 mil-
lion passengers annually.



Description Facts
Passenger Terminal Building Capacity 1 mppa

Total Gross Floor Area of PTB and Piers 5,000 m2

Check In Counters 24 + 6 Supervisor

Boarding Gates 10

Immigration Counters 14 + 3 E-Gates

Emigration Counters 10 + 4 E-Gates

Ticket Counters 9

Number of Lifts / Escalators 30 / 17

Public Car Parking Capacity 1957

Staff Car Parking Capacity 830

Contact Stands 4 (8 Gates)

Remote Aircraft Stands 3

ATC Tower Height 57 m

Runway Length 4,000 x 60 metres





In addition to the new airport 
in Muscat & Salalah, there are 
currently two airports under 
construction in Duqm and 
Sohar.

Each of these regional 
airports have a passenger 
terminal capacity of 250,000 
Passengers per Annum (PPA) 
and passenger terminal floor 
area of 6000 sq.m.

The runways at these airports 
are all 4000x60 meters, 
capable of serving the worlds 
largest aircrafts.

Each regional airport will have 
dedicated air-traffic services.

Other Regional Airports in Oman

Oman Airports
P O Box 1707, CPO, P C 111 C.R.
1/68867/7
Sultanate of Oman

Call Centre (24 Hours)
+968 2435 1234

T +968 2435 2000
F +968 2435 2001

omanairports.com
omanairports



الجديــدة  المطــارات  إلــى  باإلضافــة 
فــي مســقط وصاللــة، هنــاك مطاريــن 

قيــد اإلنشــاء فــي الدقــم وصحــار.
لعــدد  اإلقليميــة  المطــارات  تتســع 
وإجمالــي  ســنويًا  مســافر   250,000

متــر   6000 االســتقبال  مبنــى  مســاحة 
. مربــع 

المطــارات  هــذه  مــدرج  طــول  يبلــغ 
اســتقبال  علــى  قــادرة  متــر   4000x60

العالــم. فــي  الطائــرات  أكبــر 

ســيتم توفيــر جميــع خدمــات المالحــة 
الجويــة لــكل مطــار إقليمــي .

المطارات اإلقليمية األخرى في سلطنة ُعمان

مطارات ُعمان
ص.ب 1707 ، البريد المركزي 111

س.ت 1/ 68867 / 7
سلطنة ُعمان

مركز االتصاالت )24 ساعة(
+ 968 2435 1234

هاتف 2000 2435 968 +
فاكس 2001 2435 968 +

omanairports.com
omanairports





الحقائق الوصف
1مليون مسافر سنويًا سعة مبنى المطار

5،000 متر مربع إجمالي المساحة الكلية لمبنى المطار

24 + 6 مشرف مناضد لتخليص إجراءات الدخول

10 بوابات الدخول إلى الطائرة

14 + 3 بوابة إلكترونية مناضد الجوازات - صالة القادمين
10 + 3 بوابة إلكترونية مناضد الجوازات - صالة المغادرين

9 مناضد التذاكر

14/ 30 عدد الساللم الكهربائية

1957 مواقف السيارات للمسافرين

830 مواقف السيارات للموظفين

4 )8 بوابة( البوابات المتصلة بمبنى المطار

3 مواقف الطائرات الغير متصلة

57 متر ارتفاع برج مراقبة الحركة الجوية

x 4٫000 60 متر طول المدرج



11 نوفمبر  إفتتاحة في  الذي تم  يتسع مبنى مطار صاللة 
2015م,  لـ 2 مليون مسافر سنويًا. وقد تم تصميم المطار 
النمو  متطلبات  يلبي  بما  التوسعات  من  بمزيد  ليسمح 

سنويًا. مسافر  مليون   6 إلى  ليصل  مستقباًل 



مطار
صاللة





20 مليون مسافر سنويًا السعة اإلستيعابية

345،000 متر مربع إجمالي المساحة الكلية لمبنى المطار

8,000 مواقف السيارات سعة مواقف السيارات

97 متر ارتفاع برج مراقبة الحركة الجوية

x 4,000 60 متر طول مدرج المطار
29 / 40 الجسور الجوية / المواقف المتصلة بمبنى المطار

16 صاالت الصعود إلى الطائرة عبر الحاف ات

30 المواقف الغيرمتصلة بمبنى المطار

96 مناضد إنهاء إجراءات السفر

12 مناضد إنهاء إجراءات السفر - المحولين

20 أجهزة الخدمة الذاتية إلنهاء إجراءات السفر

44 + 9 بوابة إلكترونية مناضد الجوازات - صالة المغادرين

40+ 16 بوابة إلكترونية مناضد الجوازات - صالة القادمين

11 أجهزة المسح األمنية - للمغادرين
1/9 أجهزة المسح األمنية - المحولين

10 أحزمة إست ام الحقائب

118 عدد المصاعد الكهربائية

39/59 عدد الس الم الكهربائية

90 غرفة سعة فندق المطار

الحقائق الوصف



لمطــــار  الجديــــد  المســــافرين  لمبنــــى  التجــــاري  التشــــغيل  عمليــــات  بــــدأت 
فــــي  كبيــــرا  نمــــوا  حقــــق  حيــــث   .  2018 مــــارس    20 فــــي  الدولــــي  مســــقط 
عــــدد المســــافرين فــــي الســــنوات األخيــــرة ويتوقــــع لهــــذا النمــــو اإليجابــــي 
اإلســــتمرار فــــي المســــتقبل حيــــث تعتبــر زيــــادة حجــم األســــطول والوجهــات 
للناقــــل الوطني الطيــــران الُع مانــــي ، باإلضافــــة إلــــى عمليات طيران الســــالم 
أول طيــــران إقتصــــادي فــــي الســلطنة وزيــادة الكفــــاءة والتعدديــة لشــركات 

النقــــل الجــــوي األخــــرى مــــن أهــــم عوامــــل هــــذا النمــــو  



مطار مسقط 
الدولي



مهمتنا
معًا إلدارة ممتازة نحو

تطوير بوابات ُعمان

رؤيتنا
أن تكون مطارات ُعمان

ضمن أفضل 20 مطارًا على
مستوى العالم بحلول

2020 م

اهدافنا
تنمية البوابات المؤدية

للجمال والفرص



إدارة  عن  مسؤولة   حكومية  شركة  هي  مان  ُع  مطارات 
وتشغيل المطارات المدنية في سلطنة  ُع مان، وتتولى إدارة 

المطارات لهذه   األساسية  البنية 

يتجاوز عدد الموظفين العاملين في مطارات  ُع مان     1200موظف، 
وتصل نسبة التعمين الى حوالي %93

مطارات
ُعمان



مرحبًا بكم في
مطارات ُعمان

بوابات الجمال و الفرص


