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New DHL storage facility at Muscat Airport City reaffirms
economic potential of Oman’s long-term National Aviation
Strategy to enable air cargo and ancillary businesses in
the Sultanate in line with Oman Vision 2040 objectives.
September 8, 2020, Muscat Oman—In an official press conference held at Muscat’s Kempinski
Hotel and attended by representatives of both organizations, GCEO of Oman Aviation Group,
Mustafa Al Hinai, and Country Manager of DHL Oman, Moustafa Osman, announced a strategic
partnership to strengthen air logistics at Muscat Airport City. Attracting international investors
and leading logistics players to Oman is a key component of Oman’s National Aviation Strategy
2030, and the partnership agreement comes as part of a joint understanding of the companies’
mutual investment in air cargo as an essential building block for the future. With COVID-19
underscoring the importance of air cargo in recent months, especially for the movement of essential goods and specialized medical equipment—the agreement further strengthens Oman’s
attractiveness as a hub on strategic East-West trade corridors.
Since its founding in 2018, Oman Aviation Group has developed a series of key economic strategies designed to empower Oman’s aviation sector and enable economic diversification across
several adjacent sectors. Aligned fully with the National Aviation Strategy 2030 and Oman’s
Vision 2040 strategy to diversify the economy and develop world class infrastructure, the air
cargo ecosystem was identified in Oman’s National Aviation Strategy as holding the promise of
significant economic potential—Oman continues to climb the ranks of the World Bank’s Logistics Performance Index (LPI)—as well as much-needed employment for the national workforce. To realize this potential, significant investments and upgrades to cargo terminals in
Muscat and Salalah were effected as part of the Group’s longer-term strategy to increase air
cargo throughput in the Sultanate to 730,000 tons by 2030.
Mustafa Al Hinai, GCEO at Oman Aviation Group confirmed that, “The National Aviation Strategy
launched in 2020 identified the potential to grow market share in our established markets,
including the GCC, and expand to new secondary markets in Asia, Africa and Europe.” Until
the global pandemic, Oman regularly reported cargo growth of 10% or more compared to the
same period the year before, bucking industry trends and proving that increased air cargo in
the Sultanate is an upward trend.
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In a webinar held recently, Savills Middle East pointed to the growing importance of trade and
logistics in the MENA region where the potential to attract global investors is considerably
high. This holds true for Oman, third in terms of logistics competitiveness in the MENA region.
In the same webinar, Sulaiman Al Riyami, Vice President Real Estate at Oman Aviation Group
stated, “Geographic location plays a vital role for logistics accessibility. Air cargo is key to the
Sultanate’s logistics landscape; Muscat Airport City is in the middle of the city, which grants
access to various local industrial parks. Establishing seamless access between sea and air
transport allows us to position Oman as an attractive location for operators and investors
from global markets.” At the crossroads of Asia and Africa, Oman is connected to two thirds
of the world’s population within an eight-hour flight, and one third within 4 hours; sea-to-air
connections bypass the Strait of Hormuz and Bab-al-Mandeb, making Oman an ideal location
to do business.
Airport Cities and Free Zones across the Sultanate were also identified in Oman Aviation Group’s
Aviation Strategy as a means of attracting global trade and logistics businesses to Oman, and
are expected to have a positive financial impact by establishing vibrant economic clusters
in and around Oman’s airports. Logistics Gates within Airport Cities will house dedicated air
cargo and logistics businesses and provide airside access to facilitate the movement of goods
and significantly improve air freight delivery times with the aim to enable the globalization of
national industries and transform Oman into a significant cargo hub in the region. Recognizing
this potential, DHL decided to lead the express international logistics growth in Oman with the
opening of a new storage facility at Muscat Airport City to meet growing demand in the region.
Having facilities located in close proximity to airside activities is a key component of DHL’s
global strategy to create a seamless operation offering both time and cost-savings for its customers. Moustafa Osman, DHL Express Country Manager, Oman, explained that, “Our new storage facility confirms Muscat’s potential to become a leading cargo hub in the region, as well
as our commitment to grow and expand our operations in the Sultanate. The city’s strategic
location fits with our longer-term objective to increase dedicated DHL services and to expand
our network across the region. Oman plays in an important part in our plans, providing huge
potential for growth and development. As the world shifts more into ecommerce solutions it
is essential that we prepare for future demands, we can already see a high increase in ecommerce shipments to Oman which presents a clear picture that the shift in global trade will
provide new opportunities to which we will be well prepared.”

About Oman Aviation Group

Established in Muscat in February 2018, Oman Aviation Group is an economic catalyst tasked with empowering the Sultanate’s aviation sector and enabling the tourism and logistics sectors with the aim of
stimulating economic revitalization, development and growth. Comprising core business units Oman
Air, Oman Airports and Transom, it works diligently towards building an integrated aviation supercentre to lead Omani national aviation interests into the future. Oman Aviation Group is headquartered in
Muscat and oversees its core sectors across the Sultanate of Oman. Its vision is to build a world-renowned national aviation ecosystem for a thriving Oman.

About DHL

DHL is the leading global brand in the logistics industry. Our DHL divisions offer an unrivalled portfolio
of logistics services ranging from national and international parcel delivery, e-commerce shipping and
fulfillment solutions, international express, road, air and ocean transport to industrial supply chain
management. With about 380,000 employees in more than 220 countries and territories worldwide,
DHL connects people and businesses securely and reliably, enabling global sustainable trade flows.
With specialized solutions for growth markets and industries including technology, life sciences and
healthcare, engineering, manufacturing & energy, auto-mobility and retail, DHL is decisively positioned
as “The logistics company for the world”.
DHL is part of Deutsche Post DHL Group. The Group generated revenues of more than 63 billion euros
in 2019. With sustainable business practices and a commitment to society and the environment, the
Group makes a positive contribution to the world. Deutsche Post DHL Group aims to achieve zero-emissions logistics by 2050.

For more information:
Group Communications Director
media@oag.om
+968 24353964
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تماشـ ًـيا مــع أهــداف رؤيــة ُعمــان  ،2040،وتعزيــزً ا لقطــاع الشــحن
العمانيـــة للطيـــران
الجـــوي واألعمـــال المســـاندة ،المجموعـــة ُ
تعلــن عــن إتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع شــركة “دي إتــش إل”
ف ــي مدين ــة المط ــار بمس ــقط
العمانيــة
 ٨ســبتمبر  ،20٢٠مســقط ،ســلطنة ُعمــان – كشــف مصطفــى الهنائــي ،الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة ُ
للطيــران ،ومصطفــى عثمــان ،المديــر اإلقليمــي لشــركة «دي إتــش إل» خــال مؤتمــر صحفــي ُعقــد فــي فنــدق
كمبينســكي بمســقط عــن التوصــل إلــى اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع شــركة «دي إتــش ال» بمطــار مســقط
تجســيدا إلحــدى المكونــات الرئيســية لالســتراتيجية الوطنيــة للطيــران  2030فــي
الدولــي ،وتأتــي هــذه االتفاقيــة
ً
مجــال الشــحن الجــوي نحــو خلــق بيئــة جاذبــة للمســتثمرين الدولييــن والشــركات الرائــدة فــي صناعــة اللوجســتيات،
الموقعتيــن فــي مجــال الشــحن الجــوي باعتبــاره لبنــة
ّ
وتعزيــزً ا للتفاهــم المشــترك لالســتثمار المتبــادل بيــن الجهتيــن
أساســية للمســتقبل ،وفــي ظــل التأثيــرات التــي ألقــت بظاللهــا جائحــة كوفيــد 19-علــى مختلــف الجوانــب االقتصادية،
فقــد اكتســب قطــاع الشــحن الجــوي أهميــة بالغــة الســيما الجوانــب المرتبطــة بحركــة الســلع األساســية والمعــدات
ـتراتيجيا لممــرات
إقليميــا إسـ
الطبيــة ،وستُ ســهم هــذه االتفاقيــة فــي تعزيــز مســتوى جاذبيــة الســلطنة بصفتهــا مركــزً ا
ً
ً
التجــارة بيــن بلــدان الشــرق والغــرب.
العمانيــة للطيــران منــذ إنطالقهــا فــي عــام  2018حزمــة مــن اإلســتراتيجيات االقتصاديــة
وقــد
أعــدت المجموعــة ُ
ّ
المهمــة والراميــة إلــى تمكيــن قطــاع الطيــران بالســلطنة ،والمســاهمة فــي تنويــع مصــادر الدخــل مــن خــال دعــم
القطاعــات المتصلــة بــه ،وبمــا يتماشــى مــع رؤيــة ُعمــان  2040لتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي ،وتطويــر البنيــة
األساســية لمنظومــة الشــحن الجــوي والتــي حددتهــا اإلســتراتيجية الوطنيــة للطيــران  2030علــى أنهــا إحــدى
القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة – ال ســيما أن الســلطنة تواصــل فــي الصعــود اإليجابــي فــي مؤشــر األداء اللوجســتي
طلبــا للقــوى العاملــة الوطنيــة ،وقــد أجريــت فــي
للبنــك الدولــي – إلــى جانــب كــون قطــاع الشــحن مــن أكثــر الــدول ً
إطــار إســتراتيجية المجموعــة العديــد مــن االســتثمارات والتطويــرات فــي مبانــي الشــحن الجــوي فــي مســقط وصاللــة
لالســتفادة مــن هــذه اإلمكانيــات وزيــادة معــدالت الشــحن الجــوي فــي الســلطنة لتصــل إلــى  730ألــف طــن بحلــول
عــام .2030
قائــا “حــددت
ً
العمانيــة للطيــران
وحــول هــذا الموضــوع ،أكّ ــد مصطفــى الهنائــي ،الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة ُ
االســتراتيجية الوطنيــة للطيــران التــي أطلقــت مطلــع العــام الحالــي  2020إمكانية زيادة الحصة الســوقية في أســواقنا
الحاليــة بمــا فــي ذلــك دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،والتوســع فــي أســواق جديــدة فــي قــارات آســيا وإفريقيــا
وأوروبــا» .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ســلطنة ُعمــان كانــت تســجل زيــادة مطــردة فــي معــدل الشــحن بنســبة تصــل إلــى
 ٪10أو أكثــر حتــى بدايــة جائحــة كوفيــد 19-مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق ،متجــاوزة بذلــك المعــدالت
الســائدة فــي قطــاع الشــحن الجــوي ،ممــا يؤكــد علــى النمــو المطــرد لقطــاع الشــحن الجــوي فــي الســلطنة.
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مؤخــرا عبــر اإلنترنــت إلــى
وفــي هــذا الموضــوع ،أشــارت مؤسســة َس ِــفلز الشــرق األوســط خــال نــدوة ُعقــدت
ً
األهميــة المتناميــة للتجــارة والخدمــات اللوجســتية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،ممــا يزيــد مــن
فــرص اســتقطاب المســتثمرين العالمييــن ،وهــو الــذي ينطبــق علــى ســلطنة ُعمــان بشــكل خــاص ،والتــي تأتــي فــي
المرتبــة الثالثــة مــن حيــث القــدرة التنافســية اللوجســتية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،وبــدوره ،قــال
العمانيــة للطيــران،
ســليمان الريامــي ،نائــب رئيــس وحــدة تطويــر وترويــج القطــاع للتطويــر العقــاري فــي المجموعــة ُ
خــال النــدوة المذكــورة« :للموقــع الجغرافــي دور حيــوي فــي الوصــول إلــى الخدمــات اللوجســتية .ويعــد الشــحن
الجــوي أحــد الدعائــم األساســية فــي القطــاع اللوجســتي للســلطنة ،إذ تقــع مدينــة المطــار بمســقط فــي وســط
المدينــة ،ممــا يتيــح الوصــول إلــى العديــد مــن المواقــع الصناعيــة المحليــة والوصــول إلــى األســواق فــي غضــون أربــع
ويعــزز مــن مكانتهــا بصفتهــا
ســاعات .كمــا ُيســهل مــن الربــط الســلس بيــن وســائل النقــل البحــري والجــوي للســلطنةُ ،
موقــع جــاذب للمشــغلين والمســتثمرين مــن األســواق العالميــة».
موقعــا متميــزا يبعــد حوالــي ثمــان ســاعات مــن ثلثــي ســكان العالــم وأربــع ســاعات
والجديــر بالذكــر أن الســلطنة تحتــل
ً
مــن الثلــث األخيــر بفضــل موقعهــا الواقــع علــى مفتــرق طــرق التجــارة بيــن قــارات آســيا وإفريقيــا ،و الممــرات الرابطــة
مثاليــا إلقامــة األعمــال التجاريــة.
موقعــا
بيــن البحــر والجــو عبــر مضيقــي هرمــز وبــاب المنــدب ،ممــا يجعــل منهــا
ً
ً
وقــد اتخــذت االســتراتيجية الوطنيــة للطيــران  2030مــدن المطــارات والمناطــق الحــرة بصفتهــا وســيلة الســتقطاب
األعمــال التجاريــة العالميــة والخدمــات اللوجســتية إلــى ُعمــان .ومــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر اقتصــادي إيجابــي
مــن خــال إقامــة أحيــاء حضريــة واقتصاديــة نابضــة بالحيــاة فــي مطــارات الســلطنة والمناطــق المحيطــة بهــا ،وســتضم
بوابــة اللوجســيتات فــي مــدن المطــارات الشــركات المتخصصــة فــي مجــال الشــحن الجــوي واللوجســتيات ،كمــا
ســتوفر لهــم الوصــول المباشــر إلــى الجانــب الجــوي للمطــار لتســهيل حركــة البضائــع وتقليــص األوقــات المســتغرقة
فــي إنجــاز عمليــات الشــحن لتحويــل الســلطنة إلــى مركــز شــحن بــارز فــي المنطقــة ،وإدراكً ا مــن شــركة «دي إتــش إل»
لهــذه اإلمكانــات ،فقــد انضمــت مؤخـ ًـرا فــي عــدة شــركات لوجســتية ترســخ مــن حضورهــا فــي عمــان مــن خــال افتتــاح
مرفــق تخزيــن جديــد فــي مدينــة المطــار بمســقط لتلبيــة الطلــب المتزايــد فــي المنطقــة.
يشــار إلــى أن وجــود مرافــق بالقــرب مــن األنشــطة الجوهريــة هــو عنصــر رئيســي فــي اســتراتيجية «دي إتــش إل»
العالميــة لتقديــم خدمــات سلســة لعمالئهــا مــن حيــث ســرعة التخليــص ،ومــن جهتــه ،قــال مصطفــى عثمــان  ،المديــر
العــام لشــركة «دي إتــش إل» فــي مســقط« :إيجــاد مرفــق تخزيــن جديــد فــي مســقط دليـ ٌـل علــى تصبــح مركــزً ا رائـ ًـدا
للبضائــع فــي المنطقــة .ويتناســب الموقــع االســتراتيجي للمدينــة مــع هدفنــا طويــل األمــد لزيــادة خدمــة شــحن «دي
إتــش إل» المخصصــة .كمــا يتــاءم الموقــع االســتراتيجي للمدينــة مــع هدفنــا طويــل المــدى لزيــادة خدمــات «دي
مهمــا فــي خططنــا ،حيــث توفــر إمكانــات
دورا
ً
أتــش ال» المخصصــة وتوســيع شــبكتنا عبــر المنطقــة .و تلعــب عمــان ً
هائلــة للنمــو والتنميــة .ونظـ ًـرا ألن العالــم يســير بخطــوات حثيثــة نحــو التجــارة اإللكترونيــة ،فمــن الضــروري أن نســتعد
للطلبــات المســتقبلية ،ويمكننــا بالفعــل أن نــرى االرتفــاع الكبيــر فــي شــحنات التجــارة اإللكترونيــة إلــى الســلطنة ،ممــا
فرصــا جديــدة .كمــا أننــا نتوقــع توفيــر فــرص متخصصــة
يقــدم صــورة واضحــة بــأن التحــول فــي التجــارة العالميــة ســيوفر ً
جديــدة».

للحصول على المزيد من المعلومات:
مدير االتصاالت والعالقات العامة بالمجموعة
بريد إلكترونيmedia@oag.om :
هاتف+968 24353964 :

العمانية للطيران
نبذة عن المجموعة ُ

العمانيــة للطيــران فــي فبرايــر 2018م لتكــون محفــزّ ا رئيسـ ًـيا لالقتصــاد الوطنــي ،وقــد أســند إليهــا مهمــة
أنشــئت المجموعــة ُ
تمكيــن قطــاع الطيــران بالســلطنة وتعزيــز قطاعــي الســياحة واللوجســتيات ،وذلــك بهــدف النهــوض باالقتصــاد الوطنــي وتعزيــه
العمانــي ،ومطــارات ُعمــان ،وترانــزُ م
مســيرة نمــوه ،وتكـ ّـرس المجموعــة جهودهــا مــن خــال شــركاتها التابعــة أال وهــي الطيــران ُ
لبنــاء مركــز متكامــل لقطــاع الطيــران قــادر علــى األخــذ بزمــام قطــاع الطيــران فــي الســلطنة نحــو مســتقبل أكثــر إشــراقاً.
العمانيــة للطيــران فــي مســقط ،وتتمثــل رســالتها فــي اإلشــراف علــى المجــاالت الرئيســة
يقــع المكتــب الرئيســي للمجموعــة ُ
فــي الســلطنة وفــق رؤيــة طموحــة نحــو بنــاء منظومــة طيــران وطنيــة متكاملــة لمســقبل مزدهــر لســلطنة ُعمــان.

نبذة عن دي إتش ال

«دي إتش ال» – شركة لوجستيات العالم
تُ عــد «دي إتــش ال» الشــركة العالميــة الرائــدة فــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية كونهــا تقــدم خدمــات لوجســتية ال تُ ضاهــى
منهــا تســليم الطــرود محليــاً ودوليــاً  ،وخدمــات التجــارة اإللكترونيــة ،والنقــل الدولــي الســريع عبــر اســتخدام الطــرق البريــة
والجويــة والبحريــة ،وخدمــات إدارة األفــراد التوريــد الصناعيــة .ومــع حوالــي  380,000موظــف منتشــرين فــي أكثــر مــن  220بلــد
فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،تعمــل الشــركة علــى ربــط النــاس واألعمــال بطريقــة آمنــة ومعتمــدة لتحقيــق سالســة ســير عمليــات
التجــارة العالميــة .كمــا ُيعــزز مكانــة “دي إتــش ال” (كشــركة لوجســتيات العالــم) دون منــازع هــو حضورهــا الواســع فــي األســواق
الناميــة ،وتقديمهــا حلــول متخصصــة لنمــو تلــك األســواق والصناعــات فــي مجــاالت التكنولوجيــا والعلــوم الحيويــة والصحيــة
وعلــم الطاقــة والســيارات وتجــارة التجزئــة.
وتعــد «دي إتــش ال» جــزءاً مــن مجموعــة دويتشــه بوســت «دي إتــش ال» .وقــد حققــت المجموعــة إيــرادات تزيــد علــى  63مليــار
يــورو فــي عــام  .2019ومــع ممارســات األعمــال المســتدامة وإلتزامهــا تجــاه المجتمــع والبيئــة ،تســعى المجموعــة للتأثيــر بشــكل
إيجابــي فــي العالــم ،عبــر تحقيــق لوجســتيات خاليــة مــن االنبعاثــات بحلــول العــام .2050
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