مـدينـة التجــارة الحـرة
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The City of Free Trade
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Partners in Success

شركاء في النجاح
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Our vision:
Free commercial zone participating
in increasing the regional competition
of Oman concerning attracting and
developing the local and international
investment.

: رؤيتنا
منطقة حرة إقتصادية تساهم في زيادة تنافسية
عمان اإلقليمية بجذب اإلستثمارات احمللية
.والدولية وتنميتها

Our message:
We seek to have contributing
relationship for building and equipping
a free commercial zone that constitutes
a center for attracting and setting
national and foreign investments.
We seek to provide the best services
and facilities for promoting and
developing work, through an integral
fundamental structure and adopting
the best administrative practices in
managing our operations, by providing
a package of exemptions and facilities
and building a base of the cooperation
and coordination with all the official
bodies and the authorities of the
society of businessmen, on the local
and worldwide levels.

: رسالتنا
نسعى إلى عالقة تشاركية لبناء وجتهيز منطقة
جتارية حرة تكون مركزا جلذب اإلستثمارات
الوطنية واألجنبية ومكانا مالئما لتوطينها وذلك
لتوفير أفضل اخلدمات والتسهيالت لتنمية
وتطوير األعمال من خالل توفير البنية األساسية
املتكاملة وتبني أفضل املمارسات اإلدارية
بإدارة عملياتنا مع توفير حزمة من اإلعفاءات
والتسهيالت وبناء قاعدة التعاون والتنسيق مع
كافة اجلهات الرسمية وهيئات مجتمع رجال
.األعمال محليا وعامليا
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لماذا سلطنة عمان؟

Why Oman?
The strategic and distinguished location of
the Sultanate, at the entrance of the Arabian
Gulf, makes it a vital region with distinction,
especially with the stable political situation and
the distinguished international relationships. All
this is supported by long history of commercial
relationships and international navigation,
since it is a connection point between the oldest
two continents in the world.

موقع السلطنة اإلستراتيجي واملتميز عند
مدخل اخلليج العربي يجعل منها منطقة حيوية
بإمتياز خاصة مع توفر الوضع السياسي املستقر
 ويدعم كل ذلك تاريخ.والعالقات الدولية املتميزة
طويل من العالقات التجارية واملالحة الدولية
.كنقطة وصل بني أقدم قارتني في العالم

The Sultanate of Oman is distinguished by
many factors that guarantee for the Sultanate
the real estate, touristic and investment
commercial prosperity, mainly the laws
related to the real estate possession and
investment. In fact, Oman is the sole country
among the Gulf Cooperation Countries
which allows the total ownership in official
contracts for both citizens and foreigners, and
not only for lease contracts. The prosperity
is also guaranteed by many common factors
between all the gulf countries, such as
the revived economy and the big projects
for developing the infrastructure like the
main roads, airports, industrial real estates,
anchorages of reparation of ships and more.

تنفرد سلطنة عمان بالعديد من العوامل التي
تضمن لها اإلزدهار العقاري والسياحي والتجاري
واإلستثماري ومن أهما القوانني اخلاصة بالتملك
 باإلضافة إلى العديد،العقاري وحرية اإلستثمار
من العوامل املشتركة بني كل دول اخلليج مثل
اإلقتصاد املنتعش واملشاريع الكبرى لتطوير البنى
التحتية مثل الطرق الرئيسية واملوانئ واملطارات
والعقارات الصناعية ومراسي إصالح السفن
.وغيرها

The Sultanate has a coastal line extending
1700 kilometers, from the fascinating shore
and the amazing mountainous and desert
views which join between many climatic
conditions that suit all tastes, in addition to
the streams, waterfalls and caves in many
regions. This makes the Sultanate the ideal
destination for tourism.

والسلطنة تتمتع بشريط ساحلي ميتد بحدود
 كيلومتر من الشواطئ اخلالبة واملناظر1700
اجلبلية والصحراوية املمتعة التي جتمع بني ظروف
مناخية متعددة تناسب كل األذواق باإلضافة إلى
اجلداول املائية والشالالت والكهوف في عدة مناطق
.مما يجعل السلطنة الوجهة املثلى للسياحة
7

8

Why Al Mazunah?

Al Mazunah is located in the western

لماذا المزيونة؟
تقع والية املزيونه على اجلنوب الغربي

south of the Sultanate of Oman, 4 Km away

 كيلومترات4 لسلطنة عمان على مسافة

from the Yemeni boarders, and 14 Km from

 كيلومترا عن14عن احلدود اليمنية و

Shahn City in Yemen. This unique location

 ويعطيها هذا املوقع،مدينة شحن اليمنية

gives it a distinguished commercial and

الفريد بعدا جتاريا واستثماريا مميزا

investment dimension, where it can be

حيث ميكن اعتبارها بوابة استثمارية

deemed a worldwide investment gate for

عاملية لليمن وعمان خاصة مع التسهيالت

Yemen and Oman, especially with the great

اإلستثمارية الكبيرة التي تقدمها السلطنة

facilities offered by the Sultanate to the

.للمستثمرين من غير العمانيني

non-Omani investors.
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About the Project
The Free Zone project is located in Al
Mazunah, Oman 4 Km from the YemeniOmani borderline and extends on a huge area
reaching about 3 million squares, with a cost
amounting to 680 million Omani Riyals. The
project contains all the necessary facilities
that constitute the free zone, including a
commercial mall, hotel, car dealing stores,
warehouses, administrative center, showrooms,
external clinics, secondary service center,
mosque, commercial stores, animal wealth,
multi-purpose area, green zones parking and
others. This is magnificently supported by
the commercial operation according to the
most modern and sophisticated techniques.
Besides the large areas of the project and its
huge available possibilities, there are a lot of
characteristics that polarize the capitals and
attract the investors to invest in Al Mazunah
project, namely the closeness of the project
to the Yemeni borders, allowing the easy use
of the Yemeni manpower without the need to
obtain visas or to carry out the complex routine
matters, in addition to the decrease in the rate
of hiring Omani manpower, from 30% to 10 %
only, which grants the investor more freedom
in the choice of manpower, in compliance
with the commercial, investment, industrial
or touristic activity that he assumes. Also, the
unique and outstanding package of exemption
and facilities submitted by the state to support
the investment, including the tax exemption for
30 years and allowing all the authorized goods
to center the state in general, encourages the
investors.

لمحة عن المشروع
يقع مشروع املنطقة احلرة باملزيونة في والية املزيونة
احلدودية بني سلطنة عمان ودولة اليمن على مساحة
 مليون متر مربع وبتكلفة تصل إلى3 ضخمة تقارب
 ويشمل كل املرافق الالزمة، مليون ريال عماني680
، فندق،لعمل املنطقة احلرة مبا في ذلك مول جتاري
، معارض، مركز إداري، مخازن،محالت جتارة سيارات
 محالت، مسجد، مركز خدمة ثانوي،عيادات خارجية
، أماكن متعددة اإلستخدامات، ثروة حيوانية،جتارية
 اماكن إنتظار السيارات والتي تدعمها،مناطق خضراء
جميعا بنية حتتية ضخمة وحديثة من شبكات الطرق
واجلسور واملصارف الصحية وشبكات اإلنترنت
والهواتف األرضية والنقالة وكل ما تتطلبة العملية
التجارية من تسهيالت وخدمات وفقا ألحدث وأعلى
 وباإلضافة إلى املساحة الواسعة.التقنيات العصرية
 فإن،للمشروع واإلمكانيات الضخمة التي تتوفر له
هناك املزيد من امليزات التي تستقطب رؤوس األموال
واملستثمرين لإلستثمار في مشروع املزيونه ومنها
قرب املشروع من احلدود اليمنية مبا يسمح بإستخدام
العمالة اليمنية بكل سهولة ويسر دون احلاجة إلى
احلصول على تأشيرات أو غيرها من االمور الروتينية
 إضافة إضافة إلى تخفيض نسبة التعمني،املعقدة
 فقط وهو ما يعطي%10  إلى%30 في العمالة من
املستثمر حرية احلركة واإلختيار في موضوع العمالة
مبا يتناسب مع النشاط التجاري أو اإلستثماري أو
 ومما يشجع.الصناعي أو السياحي الذي يقوم به
املستثمرين أيضا رزمة من اإلعفاءات والتسهيالت
التي تقدمها الدولة دعما لإلستثمار ومنها اإلعفاء
 عاما والسماح بدخول كل البضائع30 الضريبي ملدة
.املصرح بدخولها إلى الدولة بشكل عام
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اإلعفاءات والحوافز

Exemptions and Incentives
To attract foreign investments, the Sultanate
of Oman offers a package of exemptions and
incentives specific to Al Mazunah as follows:
> Exempting the profits from the income
tax for 30 years, without the need to submit
the income returns.
> Providing circulating and transferring the
foreign currencies and entering of capitals with
easiness.
> Exemption from the commercial Agency Law.
> Exemption from customs duties
> Importing all goods allowed to be put
into circulation in the country.
> Exemption from the condition of the
minimum investment and giving the
freedom to use currencies.
> 100 % ownership of the capital.
> Allowing the Yemeni manpower to
work without visas.
> Decreasing the rate of hiring Omani
manpower to 10% instead of 30%.
> Approving the Yemeni customs statement
concerning the goods imported from Yemen.
> Issuing the certificates of origin.
> Granting the factories of the free zone a
national certificate of origin.
> Facilitating the process of granting residences
and visas for non-Omani investors.
> Allowing the establishment of a representative
office inside the Omani customs zone.
The location of the project, near the Yemen
(4 Km from the Yemeni borders), constitutes
a fundamental characteristic, in view of the
population in Yemen (28 million persons)
and the huge capitals therein, in addition to
the easy movement between the two countries
and from these countries to the other countries
in the world, by land, sea and air.

تقدم سلطنة عمان حزمة من اإلعفاءات واحلوافز
إلستقطاب رؤوس االموال األجنبية لإلستثمار داخل
:املزيونة بصفة خاصة ومنها
 عاما30 < إعفاء األرباح من ضريبة الدخل ملدة
.وعدم احلاجة لتقدمي إقرارات الدخل
< توفير وتداول وحتويل العمالت األجنبية ودخول
.رؤوس األموال بسهولة
.< اإلعفاء من قانون الوكاالت التجارية
.< اإلعفاء من الرسوم اجلمركية
.< إستيراد جميع البضائع املسموح تداولها في الدولة
< اإلعفاء من شرط احلد األدنى لإلستثمار وحرية
.إستخدام العمالت
.%100 < متلك رأس املال
.< السماح للعمالة اليمنية بالعمل دون تأشيرات دخول
.%30  بدال من%10 < تخفيض نسبة التعمني إلى
.< إعتماد البيانات اجلمركية اليمنية للبضائع الواردة منه
.< إصدار شهادات املنشأ
.< منح مصانع املنطقة احلرة شهادة منشأ وطنية
< تسهيل منح اإلقامات والتأشيرات للمستثمرين
.الغير عمانيني
< السماح بإنشاء مكتب متثيلي داخل اإلقليم
.اجلمركي العماني
 كيلومترات4( كما يشكل موقع املشروع بقربه من اليمن
عن احلدود اليمنية) ميزة جوهرية بالنظر إلى عدد
 مليون نسمة) والرساميل الضخمة28( السكان في اليمن
 إضافة إلى سهولة اإلنتقال بني البلدين،املوجودة فيها
.ومنهما إلى بقية دول العالم برا وبحرا وجوا
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المزيونة
A Unique Investment

االستثمار المميز

معارض
جتارة سيارات
مخازن
خدمات متنوعة
صناعات صغيرة
إداري
جتاري
فندق
مباني سكنية
ثروة حيوانية
منطقة بوابات ومكاتب
متعددة االستعالمات
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مول تجاري

مخــــــــــــــــازن

Commercial Mall

Warehouses

محالت تجارة السيارات

منطقة صناعية

Car Trading Stores

Industrial Area

مباني سكنية

معــــــــــــارض

Residential Buldings

Showrooms

مركز إداري

ثروة حيوانية

Administrative Center

Animal Resources

خدمات متنوعة

فندق ومركز رجال األعمال

Variety Services

Hotel And Businessmen Center
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الفرص االستثمارية

Investment opportunities
Al Mazunah project offers a wide range
of investment opportunities that start with
launching the work in the project, develop
with the progress of the work therein and
increase with every accomplished utility
and every run service. These Investment
opportunities are divided into many sectors
that reside in the following:
Firstly, the commercial sector which include
the storing and trading in goods, cars, spare
parts, vegetables, fruits, livestock, meat and
the different machines and equipment.
Secondly, the different industries in
addition to the light industrial sector
including factors, foodstuff, vegetables,
fruits, plastic materials, clothes, wooden
industries and maintenance workshops for
all kind of machines and equipment.
Thirdly, the assistant services sector,
including the transport, distribution and
clearing services, restaurants, handling
services and commercial correspondences
services, including the translation offices,
Printing, fax, internet and else.

يقدم مشروع املزيونة فرصا استثمارية متنوعة
وكبيرة تنطلق من بداية العمل في املشروع وتتطور
مع تقدم العمل فيه لتزداد وتكبر مع كل مرفق يتم
 وتنقسم هذه،اإلنتهاء منه وكل خدمة يتم تشغيلها
الفرص اإلستثمارية إلى عدة قطاعات تتمثل في
:اآلتي
القطاع التجاري الذي يشمل تخزين وجتارة
البضائع والسيارات وقطع الغيار واخلضار والفواكه
.واملواشي واللحوم ومختلف اآلليات واملعدات
جميع الصناعات املختلفة باإلضافة للقطاع
الصناعي اخلفيف ويشمل مصانع الفرز والتعبئة
والتغليف واملواد الغذائية واخلضار والفواكة واملواد
البالستيكية واملالبس والصناعات اخلشبية وورش
.الصيانة ملختلف اآلليات واملعدات
قطاع اخلدمات املساندة مبا فيها من خدمات
النقل والتوزيع والتخليص اجلمركي واملطاعم
وخدمات املناولة وخدمات املراسالت التجارية مبا
فيها مكاتب الترجمة والطباعة والفاكس واإلنترنت
.وغيرها
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About Yemen

معلومات عن اليمن
. مليون تقريبا28 عدد سكان اليمن

The population of Yemen is about 28 million.
The total purchasing power reaches 55.400
billion dollars.

 مليار دوالر55.400 تبلغ القوة الشرائية اإلجمالية

The gross domestic product amounts to
26.909 billion dollars.

. مليار دوالر26.909 ويبلغ الناجت احمللي اإلجمالي

In 2006, the value of the Yemeni agriculture بلغت قيمة الصادرات الزراعية اليمنية إلى األسواق
exports to the foreign markets reached 9
. مليارات ريال9  إلى2006 اخلارجية خالل العام
billion riyals.
During the third quarter of the current year,  ألف27 صدرت اليمن خالل الربع الثالث من العام اجلاري
Yemen exported 27 thousand and 186 tons  طنا من األسماك واألحياء البحرية بقيمة جتاوزت186 و
of fish and seafood, at more than 64 million  دولة عبرت من خالل املنافذ البرية44  مليون دوالر إلى64
dollars, to 44 countries, where about 9
. مليون دوالر33  أطنان بقيمة810  ألف و9 بقرابة
thousand and 810 tons, at 33 million dollars.
were exported through land outlets.
The preliminary statistics issued by the
ministry of commerce and industry showed
that the volume of the goods exported
during the year reached about trillion and
447 billion riyals. As to the volume of the
commercial exchange between Yemen and
the world countries in 2008 reached trillion
and 718 billion riyals.

اإلحصائية األولية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة
أن حجم الواردات السلعية خالل العام بلغت حوالي
 إجمالي حجم التبادل.) مليار ريال ميني447( تريليون و
م بلغ2008 التجاري بني اليمن ودول العالم خالل العام
.) مليار ريال ميني718( تريليون و
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Shihan

Al-Mazunah
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