
Jebel Ali Serbest Bölgesi (Jafza), dünyanın önde gelen serbest ticaret bölgelerinden biridir. DP World'ün bu amiral gemisi tesisi, hem 
bölgesel hem de küresel yatırımcılarla ve ortaklarla buluştururken, aynı zamanda iş fırsatlarına kolay ve verimli bir şekilde erişmek ve bu 
fırsatları elde etmek için ihtiyaç duydukları desteği sağlayan bir sanayi parkıdır.

Çözüm yelpazemiz, tüm işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Jafza'da sunulan tesislerin her biri, çeşitli 
faaliyetlerdeki özel ihtiyaçlarını karşılamak ve şirketinizin Jebel Ali Serbest Bölgesi'ndeki üssünden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak 
için tasarlanmıştır.

JEBEL ALİ LİMANI VE SERBEST BÖLGESİ 
KÜRESEL TİCARET İÇİN FIRSAT EKOSİSTEM.
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ÇOK MODLU

kilometre kare gümrük bölgesi.

Jafza aracılığıyla gerçekleştirilen ticaret (2020).

8.500 

3.5 MILYARDAN 

müşteri.

140 ülkeden 

fazla insana ulaşma imkanı.

MEASA bölgesindeki 100'den fazla 
FORTUNE 500 şirketi.

ÜRÜNLER VE TESİSLER:

Perakende 
satış yerleri

Arsalar 
Ofisler

Showroomlar İş istasyonları
Depolar / Hafif 
Sanayi Üniteleri 
(LIU)

104.2 MILYAR DOLAR 
Baglantı - Jebel Ali Limanı, Al Maktum Uluslararası 
Havalimanı, Etihad Demiryolu, Bölgesel Karayolları.



Endüstriyel 
gayrimenkul 
çözümleri

Entegre dijital 
hizmet seçenekleri

A’dan Z’ye
lojistik çözümler

Bölgenin en büyük 
limanında

JEBEL ALİ LİMANI VE SERBEST BÖLGESİ TİCARİ 
ÇÖZÜMLER İÇİN ENTEGRE TEK ADRES.
Dünya çapında en hızlı büyüyen üretim ve tüketici pazarları Asya, Avrupa ve Afrika arasında önce gelen bir ticari baglantı merkezi.
Jafza'nın başarısı, uzun vadeli müşteri iliskilerine özel bir şekilde odaklanmasından geliyor. Jafza, 5 yılı askın bir süredir küresel yatırımcılara
birinci sınıf altyapı ve destek saglayarak basarılı işbirlikleri kurmustur.

Jafza tüm servislerini, üretim ve ticaret sirketlerinin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tasarlamıstır. Dünyanın her yerinden başarılı 
işletmelerden oluşan uluslararası bir ağın parçası olmak için siz de bugün enerjik topluluğumuza katılın.

TİCARETE HAZIR ALTYAPI:

NEDEN JAFZA:

SİZİ DÜNYAYA BAĞLIYOR:

Deniz Bağlantısı: Haftada 80’den fazla sefer, 
140’tan fazla doğrudan transit limanı, 
180’den fazla nakliye hattı

Limanı, serbest bölgeyi ve havalimanını entegre bir gümrük 
bölgesinde birbirine baglayan, deniz-hava bağlantılı özel 
lojistik geçiti

BAE’yi Körfeze bağlayan Jebel Ali tesisi içinde 
bir depolama alanı

Ana BAE/BAE/Körfez Karayolu ağına bağlı - GCC'deki 
herhangi bir yere 2 ila 3 günde karayolu taşımacılığı

Şirketlerde %100 
yabancı sahipliği

%0 Kurumsal 
ve kişisel vergi

Sıfır sermaye 
gerekliliği

KDV’den muaf 
bölgeler

Mülkünüzü ipotek etme 
imkanı

Yabancı işçi istihdamında 
sıfır kısıtlama

Sermaye geri dönüşü 
konusunda sıfır kısıtlama
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