
رماهی گذاری خارجی معرفی پتانسیل اهی تجاری و  مشوقهاو قوانین س 
رد عمان و مناطق آزاد

Introducing Oman trade potentials, regulations and joint 

Investment incentives Oman Free Zones

ااتق مشترک بازرگانی اریان و عمان
Iran- Oman Chamber of Commerce



خارجی کشور عمانتجارت 

OMAN INTERNATIONAL TRADE REVIEW



OMAN FTA ( FREE TRADE AGREEMENT)

FTA Agreement With European 

Countries:

1. Norway

2. Island

3. Lichtenstein

4. Swiss



 ارزش افزوده نهایی کاال در مناطق آزاد % 30حداقل امکان اخذ گواهی مبداء عمانی تنها در صورت تامین

عمانFTAجهت برخورداری از مزایای حاصل از قرارداد ارزش افزوده در سرزمین اصلی % 40عمان و 

 By producing minimum 30% of the total added value in Oman Free Zones and minimum 40% of the 

total added value in the main land

عمان برخورداری از گواهی FTAشرط استفاده از مزایای قرارداد 
مبداء عمانی می باشد

THE ONLY CONDITION OF USING THE BENEFITS 
OF THE OMAN FTA IS HAVING OMAN 

CERTIFICATE OF ORIGIN



نرخ رشد سال  
نسبت به97

1396سال 
1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

32.07%+ 728 551 543 375 304 146 صادرات
99.75%+ 433 216 68 22 66 75 واردات

12-% 295+ 335+ 475+ 343+ 238+ 71+ تراز تجاری
45.5% 1161 767 611 407 370 221 حجم مبادالت

تا 1392آمار تجارت خارجی مستقیم ایران و عمان از سال 
1397سالپایان 
میلیون دالر: ارزش



1397مهمترین اقالم صادراتی ایران به عمان در سال  
%3.6: ایران از واردات به کشور عمان سهم 

 (لن، بوتیلنگاز طبیعی، پروپان، بوتان، اتیلن، پروپی)گازهای نفتی

 هیدروکربورهای حلقوی

قیرنفت

 روغن موتور، روغن های پایه معدنی، روغن )روغن های سبک
(صنعتی

 محصوالت نیمه تمام ازآهن یا فوالد غیرممزوج

شمش آهن و فوالد و سنگ آهن

 میلگردآهن اسفنجی و

 غیرممزوجروی

پروفیل

 (کلینکر، کوره بلند، سیمان سفید) سیمان

 (زغالسنگ، نیمه کک زغالسنگ جهت ساخت الکترودها)کک

 و سنگ مرمر، تراورتن، رخام، گرانیت)انواع سنگهای ساختمانی و معدنی
(سایر سنگهای تراشه پذیر

انواع مصالح ساختمانی

 بار، انواع کنسروها، مواد لبنی، شکالت و شیرینی جات، خشک)مواد غذایی
...(زعفران، پسته، 

انواع میوه و محصوالت کشاورزی

 (1397طی دو ماهه نخست سال ) دام زنده

 (انواع میگو، ماهی تن، خاویار و)محصوالت آبزیان...

 قطعات ماشین آالت

انواع کف پوش ها

انواع سیگار و تنباکو



:به ایران عمان مهمترین اقالم وارداتی از کشور 

قطعات یدکی وسائل حمل و نقل •
وسایل نقلیه •
ذرت دامی، جو، کنجاله•
روغن آفتابگردان•
شدهبرنج نیمه سفید شده یا کامال سفید•
لوبیا سویا•
الکترودهای ذغالی•
سنگهای قیمتی•
دستگاههای اپتیک•
محصوالت دارویی•
راکتور و ماشین آالت صنعتی•

محصوالت شیمیایی معدنی•
مواد پالستیکی•
آلومینیوم•
گوشی تلفن همراه•
مکمل های دارویی•
سنگهای قیمتی•
دستگاههای اپتیک•
راکتور و ماشین آالت صنعتی•
محصوالت شیمیایی معدنی•
مواد پالستیکی•
آلومینیوم•



:ثبت شرکت در عمان
ثبت در سرزمین اصلی

آزاددر مناطق ثبت 



70 % سهامدار عمانی% 30سهامدار خارجی و

 اخذ اقامت عمان(Investor Visa )برای سهامداران و بستگان درجه یک

 افتتاح حساب ریال عمان در بانکهای عمانی برای شرکت و سهامداران

 عمانیزیشن در استخدام نیروی کار% 35ضرورت رعایت

عدم برخورداری از معافیتهای مالیاتی و عوارض ورودی کاال

 تمدید اقامت هر دو سال یکبار

نیازمند سرمایه اولیه در زمان ثبت شرکت

 سال یکبار 5تمدید پروانه شرکت هر

:ثبت شرکت
ثبت در سرزمین اصلی

آزاددر مناطق ثبت •
تولیدی/ لجستیک/ امکان ثبت شرکت بصورت تجاری

 خارجیسهامدار % 100برخورداری از امکان

در صورت اجاره دفتر اخذ ویزای کار برای سهامداران

 دارانبرای شرکت و سهام بانکی ریالی حساب افتتاح

 در استخدام نیروی کارعمانیزیشن % 20-%10ضرورت رعایت

 شرکتنیاز به سرمایه اولیه در زمان ثبت عدم

تمدید پروانه شرکت بصورت ساالنه

 امکان ثبت شرکت از طریقOne Stop Shop



: انواع شرکت ها در عمان 

شرکت با مسئولیت محدود . 1(L.L.C  )

شرکت سهامی عام و خاص . 2(SAOC, SAOG  )

شعبه شرکت خارجی. 3

دفتر نمایندگی شرکت خارجی  . 4

شرکت مرکزی . (هولدینگ)5

سرمایه گذاری مشترک . 6(JV)



: شرکت با مسئولیت محدود 
limited liability company(L.L.C)    

40سهام دار و حداکثر 2حداقل •
ریال عمان در صورت وجود سهام دار خارجی150.000حداقل سرمایه •

رتبه(ریال عمان)سرمایه 
ممتازو بیشتر250000

(عمانی% 100شرکتهای )اول249999تا 100000

(عمانی% 100شرکتهای )دوم99999تا 50000

(عمانی% 100شرکتهای )سوم49999تا 25000

(عمانی% 100شرکتهای )چهارم24999بیشتر از 



: شرکت سهامی خاص  
Joint Stock Company (SAOC )

ریال عمان 500.000حداقل سرمایه •

نفر 12نفر و حداکثر 3حداقل هیئت مدیره •

میزان مسئولیت هر شخص به نسبت سهم الشرکه •

سهام دارد % 10داشتن حق رای برای سهام داری که حداقل •

سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس % 70حداکثر •

.عمان می باشد

.سال است3دوره تصدی هیئت مدیره معموالً •



: عام شرکت سهامی 

Societe Anonyme Omanaise Generale(SAOG)

فهرست شده در بازار بورس مسقط •
ریال عمان2.000.000حداقل سرمایه جهت ثبت •
.  سهام شرکت سهامی عام در بورس  عرضه می گردد% 40حداقل •
.نفر می باشد12نفر و حداکثر تعداد آن 5حداقل تعداد هیئت مدیره •



شعبه شرکت خارجی
ته شرکت های تامین کننده وتولید کننده کاال وخدمات میتوانند نماینده فروش در عمان داش

.باشند

دفتر شعبه یک شرکت خارجی می تواند در صورت زیر تاسیس شود :

شرکت خارجی دارای یک قرارداد با دولت عمان باشد. 1

شرکت دارای یک عامل محلی در عمان باشد. 2  .

 شرکت خارجی پس از اعطای یک قرارداد دولتی می تواند شعبه ای را بمنظور اجرای قرارداد
یت خود را از ثبت در وزارت بازرگانی وصنایع عمان میتواند فعالپس تاسیس کند به گونه ای که 

.شروع کند

این ثبت در طی عملکرد قرارداد شرکت خارجی معتبر است.

 کنندذ اخوارداتی باید در مراکز دیربط اجازه ورود به عمان کاالهای.

مشاوره های قانونی، : دفتر شعبه درخصوص مشاغل زیر تشکیل می شود

حسابداری، مهندسی و طراحی در عمان، پیمانکاری



(هلدینگ)شرکت مرکزی 

ت شرکتهای هلدینگ می توانند در قالب شرکتهای مسئولی•

. محدود و سهامی خاص ثبت شوند

ریال عمان2/000/000حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز •

آنها شرکت مرکزی کنترل مالی و اداری شرکتهای تابعه که در•

.سرمایه ثبتی را مالک باشد بعهده دارند% 51حداقل 



دفتر نمایندگی

ده فروش شرکتهای تامین کننده و تولیدکننده کاال می توانند در عمان نماین•
.  داشته باشند که تنها اجازه دارند فعالیتهای شرکت را بازاریابی کنند

عالیت نماینده تجاری پس از ثبت در وزارت بازرگانی و صنایع عمان می تواند ف•
.  خود را شروع کند

:تاسیس یک دفتر نمایندگی براری موارد زیر مجاز است•

برقراری ارتباط با مشتریان با هدف معرفی محصوالت. 1

تماس با صادرکنندگان و تولیدکنندگان مواد خام مورد نیاز شرکت. 2

مطلع ساختن شرکت مادر از هرگونه شکایات از محصوالت. 3



رت رتبه بندی انواع شرکتها در سرزمین اصلی در صو
:وجود سهامدار خارجی

First Class

ریال عمان150/000حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز 
تنها امکان شرکت در مناقصات داخلی کشور عمان

Excellent

حداقل . عمانریال 250/000سرمایه ثبتی مورد نیاز 1

امکان شرکت در مناقصات داخلی و بین المللی. 2



: مراحل ثبت شرکت در عمان 

تهیه مدارک مورد نیاز) 1

سپرده گذاری و یا ارائه تاییدیه گردش حساب از بانک و یا ارائه صورتهای مالی) 2

سال آخر3حسابرسی شده 

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت های تجاری وابسته به وزارت ) صنعت تجارت و 3

اجاره دفتر در سرزمین اصلی و ساخت مهر شرکت) 4

استخدام کارمندان و ثبت نام کارمندان در وزارت کار5)

آزمایش خون) 6



مدارک موردنیاز
کپی ، ارائه ارائه اسم شرکت به عربی وانگلیسی ، تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت ، معرفی امضای تجاری

.گذرنامه و اوراق شناسایی مالک و شرکت ، تعیین زمینه فعالیت 

 گذرنامه و اسم شریک یا شرکاء ، کپی و رونوشت) معرفی شریک عمانی وارائه سوء پیشینه شریک عمانی
( .کارت اقامت طرف عمانی و نامه عدم ممانعت از فعالیت تجاری وی 

ترجمه گزارش سوء پیشینه به زبان عربی و تایید وزارت امور خارجه ایران و سفارت عمان در تهران.

 ر دالعمان یا ساله آخر شرکت به زبان انگلیسی که مبالغ آن به ریال 3مالی حسابرسی شده  صورتهای
.  باشد

 گزارش صورت حساب بانکی شخصی (Turnover ) ماه با مهر تاییدیه بانک و 6حد اقل برای مدت
.دالر عمان یا مبالغ به ریال 

اسکن پاسپورت جهت تایید پلیس و گمرکات عمان.

 ( .قرارداد تاسیس شرکت با شریک عمانی ) داشتن قرارداد عقد تاسیس شرکت



سپرده گذاری

 تا سه ) هزار ریال عمانی 150سپرده گذاری سرمایه اولیه شرکت تجاری در بانک به مبلغ
. شرکت ثبت شریک به عنوان سرمایه اولیه 

 هزار ریال عمانی 300شرکت دارای چهار شریک با سرمایه : شرکت های باالی سه شریک

 اص مجوز صنایع نیاز به مجوز خ. های صنعتی وحرفه ای جداگانه مجوز می گیرندشرکت
حداقل ) ، موافقت وزارت محیط زیست( بیزینس پلن ) دارد که نیاز به ارائه برنامه تجاری 

.دارد( موافقت امن ) و مراجع امنیتی ( برد زمان می دو ماه 



: مناطق آزاد عمان 

  منطقه آزاد صحارSOHAR FREE ZONE

منطقه آزاد صاللهSALALAH FREE ZONE 

منطقه آزاد دقومDUQM FREE ZONE 

 منطقه آزاد مزیونهAl- MAZUNEH FREE ZONE



منطقه آزاد صحار
SOHAR FREE ZONE



گمرکیمعافیت هایهمچنینوپرسنلحقوقمالیاتودرآمدبرمالیاتمعافیت های
خارجیسهامدرصدی100مالکیت
مناسبزیرساخت هایداشتناختیاردر
تاخارجیکارنیرویگیریکاربهاجازهوبومیانسانینیرویکارگیریبهتکلیفمیزانبودنپایین

(عمانیزیشن%15)درصد85

قراردادطرفکشورهایبهمجددصادراتیاووارداتبرعوارضصددرصفرFTA

عمانیزیشنمیزانبامتناسبسال25تا10ازشرکتهابرایمالیاتیمعافیت
مجوزهااخذوتشریفاتکلیهانجامجهت(واحدایستگاه)واحدپنجرهسیستم
شرکتثبتزماندرسرمایهحداقلبهنیازعدم

:خارجیبرای سرمایه گذاران مشوق های منطقه آزاد صحار 



:انواع مجوزهای شرکتهای ثبت شده در منطقه آزاد صحار

مجوز تجارت عام . 1(General Trading  :) نیازمند اجاره دفتر تجاری در منطقه آزاد، عدم
ضرورت تخلیه بار در بنادر عمان و بارگیری مجدد جهت صادرات به سایر کشورها

مجوز لجستیکی. Tradingنیازمند اجاره زمین، ضرورت تخلیه بار در عمان و امکان اخذ مجور : 2
بصورت همزمان 

مجوز صنعتی. نیاز مند اجازه زمین، احداث کارخانه و امکان اخذ مجوزهای لجستیک و :  3
Tradingبصورت همزمان

مجوز صنایع سبک و مونتاژ. نیاز مند اجازه زمین، احداث کارخانه : 4



منطقه ویژه اقتصادی دقوم
DUQM SPECIAL ECONOMIC ZONE



:  خارجیبرای سرمایه گذاران دقم  جذابیت های 

 لجستیکمرکزی برای حمل و نقل دریایی و ارائه خدمات
 ی و ای امن برای سرمایه گذاری جهت صادرات صنایع مبتنی بر پتروشیمی، منابع معدنمنطقه

شیالت
 (عمانیزیشن% 10)درصد 90امکان به کار گیری نیروی خارجی تا
 سال 30معافیت مالیاتی تا
 بدون نیاز به حداقل سرمایه امکان ثبت شرکت
مناسب جهت احداث واحدهای تولیدی
حداقل قیمت جهت اجاره زمین



منطقه آزاد صالله
SALALAH FREE ZONE



: صالله آزاد مشوق های سرمایه گذاری درمنطقه 

مالکیت صد درصدی سهام خارجی

 سال 30معافیت مالیاتی تا

  مالیات بر درآمد معافیت پرداخت

معافیت در پرداخت عوارض گمرکی

 دفترفضای موجود برای اجاره

هزینه پایین نیروی انسانی

امکان ثبت انواع شرکتهای تجاری، تولیدی، لجستیک، خدماتی، گردشگری و معامالت امالک

دستیابی آسان به نیروی کار متخصص و آموزش دیده

 20عمانیزیشن%

 ادر مادر بین المللیبندر صالله بعنوان یکی از بزرگترین بنادر منطقه به جهت دستیابی به بنبه دسترسی مستقیم

 فرود گاه بین المللیوجود



:تسهیالت و زیرساختها

زمین:

 مترمربع1000حداقل متراژ زمین

برخورداری از راه و جاده در اطراف زمین

زیرساختهای برق و آب

زیرساختهای ارتباطی

 ساعته24گارد حفاظتی

 بکسانبارهای پیش ساخته و سوله جهت استقرارصنایع:
کفراهم بودن انبارهای پیش ساخته و سوله جهت انبار و صنایع سب

برخورداری از رمپ جهت ماشینهای باالبر و حمل بار

بار انداز برای کانتینر و کامیون

دربهای خروج اضطراری در زمان وقوع آتش سوزی

زیرساختهای برق و آب

فضای پارکینگ

 سرویس بهداشتی در انبارها

 ساعته24گارد حفاظتی



مرکز خدمات تجاری:

ی استاین مرکز ارائه دهنده دفاتر تجاری مبله با کلیه تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز و آماده بهره بردار

دسترسی تمام وقت به اتصاالت شبکه

اتاق جلسات و سالن همایش مجهز به تجهیزات صوتی و تصویری

زیرساختهای تله کام

فضای پارکینگ

 ساعته24گارد حفاظتی

:تسهیالت و زیرساختها



هزینه های ثبت شرکت، اخذ مجوز، مجوز فعالیت، اجاره انبار، اجاره دفتر 
تجاری



هزینه های ثبت شرکت، اخذ مجوز، مجوز فعالیت، اجاره انبار، اجاره دفتر 
تجاری



بندر صالله
SALALAH PORT



SALALAHبندر صالله  PORT:
.بین المللی استTRANS SHIPدر منطقه و یازدهمین بندر GCو ( در بین بنادر جهان51رتبه )یکی از بزرگترین بنادر کانتینری •

.یکی از بزرگترین اپراتورهای بندری استAP MOLLER MAERSKاپراتور بندر شرکت •

سهام بخش خصوصی عمان%19متعلق به دولت عمان و % APM ،51سهام بندر متعلق به شرکت% 30•

دسترسی آسان به خاورمیانه، هندوستان و شرق آفریقا و آمریکا•

نیروی کار 2200برخورداری از بیش از •

:به مقاصدAPMدسترسی آسان به بازارهای جهانی از طریق خطوط حمل شرکت •

3از سواحل شرقی آمریکا/ مسیر هفتگی به

6سواحل آفریقااز / مسیر هفتگی به

18ازاروپا/ مسیر هفتگی به

17 از   هند/ هفتگی بهمسیر

11آسیااز / مسیر هفتگی به

11شمال خلیج فارساز / مسیر هفتگی به

11دریای سیاهاز / مسیر هفتگی به



بندر دقوم
DUQM PORT



:DUQM PORTبندر دقوم 
های موجود و جدید برای میدان project cargoنقطه مناسبی برای ورود کلیه ( PDC)درحال حاضر، بندر دقم •

واقع شده اند، بندر دقم در حال حاضر 300KMSنفت و گاز است، زیرا میدان های عمده نفت و گاز در شعاع حدود 

:می باشدهای شامل انواع بارهای زیر پذیرای کشتی 

project cargo(باالبرهای سنگین.)

 (.فوالد و بسته بندی)بارگیری فله

 (.بدون پوشش و پوشیده شده)لوله

فله خشک

 (استمایع در حال ساخت جتی )میعانات

نیروی دریایی

 (.مرحله مقدماتی)اپراتوری حمل کانتینری

•



بندر سویق
SUWAQ PORT



:SUWAQ PORTبندر سویق 
کیلومتری مسقط با اپراتوری شرکت عمانی المرافی60بندر تجاری واقع در •

هزینه های بندری بسیار پایین در قیاس با سایر بنادر ترانس شیپ عمان•

و دام زندهGENERAL CARGOمناسب برای •

متر5.5متر با درافت 100طول اسکله •

تنی7000تا 300مناسب برای کشتی های کوچک •

گمرک، پلیس عمان، اداره مهاجرت، نماینده وزارت بهداشت، : سازمانهای مستقر در بندر•

وزارت کشاورزی و شیالت و وزارت شهرداری ها و منابع آب



شهرکهای صنعتی در عمان

(RUSAYL)شهرک صنعتی رسیل •
(Sohar)شهرک صنعتی صحار •
(RAYSUT)شهرک صنعتی ریسوت •
(SUR)شهرک صنعتی صور •
(NIZWA)شهرک صنعتی نزوا •
(BURIAMI)شهرک صنعتی بریمی •
(MAZUNAH)شهرک صنعتی مزیونه •
(SMAIL)شهرک صنعتی اسمایل •



:مشوقهای شهرکهای صنعتی عمان
(قابل تمدید برای مدت مشابه)سال 30اجاره زمین به مدت -

(  در ماه83.5baisaمترمربعی )دالر 2.6ریال عمان در سال معادل 1اجاره زمین مترمربعی -

سال اول پروژه صنعتی5معافیت مالیات بر سود در -

معافیت از مالیات و عوارض ورودی مواد اولیه تولید-



:شهرکهای صنعتی در عمان
صنایعامکاناتمکانشهرک های صنعتی

Rusayl Industrial 

Estate

کیلومتری 45واقع در -
مسقط

ه کیلومتر فاصله از فرودگا10-
بین المللی مسقط

صحار نزدیکترین بندر به  -
.کیلومتر میباشد223فاصله 

امکانات و خدمات درجه یک برای -
مستاجران

فضای اجاره دفتر و کارخانه-
برق، گاز ، آب، تلفن، فاضالب-

500Baizasاجاره هر متر مربع در سال -
متر مربع موجود برای 5.336.000-

گذاریسرمایه 

شیمیایی-
باطری، الکترونیک-
مصالح ساختمانی-

کابل فیبر نوری-
مواد غذایی-

پارچه و پوشاک-
رنگ-

Sohar Industrial 

Estate

ط واقع در حدفاصل بین مسق-
180)و دبی ( کیلومتر200) 

(کیلومتر
صحار نزدیکترین بندر به -

.کیلومتر  میباشد6فاصله 
کیلومتر فاصله از 200-

فرودگاه بین المللی سیب

فضای اجاره دفتر و کارخانه-
برق، گاز ، آب، تلفن، فاضالب-

500Baizasاجاره هر متر مربع در سال -
متر مربع موجود برای 17.221.990-

سرمایه گذاری

سنگ مرمر-
بازیافت کاغذ-
مواد غذایی-

محصوالت بهداشتی-
چرم، شیشه، فلزات ، -

روغن ماشین
بستنیخمیر دندان، -



:شهرکهای صنعتی در عمان
صنایعامکاناتمکانشهرک های صنعتی

Raysut Industrial 

Estate

رظفاواقع در قسمت جنوبی -
صالله نزدیکترین بندر به -

.کیلومتر  میباشد4فاصله 
کیلومتر فاصله از 15-

صاللهفرودگاه 

فضای اجاره دفتر و کارخانه-
برق، گاز ، آب، تلفن، فاضالب-

250Baizasاجاره هر متر مربع در سال -
متر مربع موجود برای 2.282.493-

گذاریسرمایه 

لوازم التحریر مدرسه-
تولید و فرآوری ماهی-

مرغ یخ زده-
لوله پی وی سی-

استیل-
تجهیزات پزشکی-
انرژی خورشیدی-
گیاهیآرد، روغن -

Sur Industrial 

Estate

واقع در منطقه الشرقیه-
ه صحار نزدیکترین بندر ب-

.کیلومتر میباشد448فاصله 
کیلومتر فاصله از 200-

فرودگاه بین المللی مسقط

فضای اجاره دفتر و کارخانه-
برق، گاز ، آب، تلفن، فاضالب-

250Baizasاجاره هر متر مربع در سال -
متر مربع موجود برای 17.215.490-

گذاریسرمایه 

LNGعمان -

شرکت ملی گاز-



:شهرکهای صنعتی در عمان
صنایعامکاناتمکانشهرک های صنعتی

Nizwa Industrial

Estate

کیلومتری 180واقع در -
(داخلیه)مسقط

له صحار نزدیکترین بندر به فاص-
.کیلومتر میباشد350

کیلومتر فاصله از فرودگاه140-
مسقطبین المللی 

فضای اجاره دفتر و کارخانه-
برق، گاز ، آب، تلفن، فاضالب-
250اجاره هر متر مربع در سال -

Baizas
متر مربع موجود برای 2.639.639-

گذاریسرمایه 

سرامیک، پالستیک-
تجهیزات پزشکی-
بسته بندی چای-

آب معدنی-
مواد غذایی-

تانک آب-

Buraimi Industrial 

Estate

واقع در قسمت غربی عمان و در -
دولت الذهیرا و در مرز امارات

له صحار نزدیکترین بندر به فاص-
.کیلومتر میباشد120

کیلومتر فاصله از فرودگاه120-
دبیبین المللی 

فضای اجاره دفتر و کارخانه-
برق، گاز ، آب، تلفن، فاضالب-
250اجاره هر متر مربع در سال -

Baizas
متر مربع موجود برای 4.486.000-

گذاریسرمایه 

ـــــ



:شهرکهای صنعتی در عمان
صنایعامکاناتمکانشهرک های صنعتی

Al-Mazunah

Industrial Estate

واقع در مرز بین عمان و یمن-
متر مربع4.500.000مساحت -
فاصله صالله نزدیکترین بندر به-

.کیلومتر میباشد275
کیلومتر فاصله از فرودگاه 260-

صالله

فضای اجاره دفتر و کارخانه-
برق، گاز ، آب، تلفن، فاضالب-

500Baizasاجاره هر متر مربع در سال -
متر مربع موجود برای 4.000.000-

سرمایه گذاری
قه امکان کار برای نیرو های یمنی در منط-

ویزابدون نیاز به 

بازرگانی-
تجهیزات انباری-

Smail Industrial 

Estate

Smailواقع در منطقه -

دراستان الداخلیه
اصله صحار نزدیکترین بندر به ف-

.کیلومتر میباشد45
کیلومتر فاصله از فرودگاه 50-

بین المللی مسقط

فضای اجاره دفتر و کارخانه-
برق، گاز ، آب، تلفن، فاضالب-

500Baizasاجاره هر متر مربع در سال -
متر مربع موجود برای 1.876.851-

گذاریسرمایه 

ــــ



:اقامت عمان 

اقامت به تبع ثبت شرکت و سرمایه گذاری -1
اقامت به تبع اشتغال در شرکت -2

 WAVES, Muscat Hillsاقامت به تبع خرید آپارتمان در مناطق -3

 صرفا تردد در خاک کشور عمان : اقامت به تبع اشتغال در شرکت
 ه مجوز تردد در کشور های حاشی: اقامت به تبع سرمایه گذاری به سهامداران

خلیج به جز عربستان سعودی و امارات 



ا با سپاس از حسن توجه شم




