ً
مرحبا بكم في راكز
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رأس الخيمة

المـكـان األمثـل للـعيـش
والـعمـل

تحتــل إم ــارة رأس الخيـم ــة
مـوقع ــاً جـغرافي ــاً مهـم ــاً حيــث
تقــع اإلمــارة فــي أقصــى الج ــزء
الش ـمــال ــي م ــن دول ـ ــة اإلمـ ــارات
العـربيـة المـتحـدة ،وتعـتبـر بـذلـك مـن
أكثــر الوجهــات تفضيـ ًـا لالســتثمارات
بمختلــف المجــاالت .وبـاإلضــاف ــة
ـميز اإلم ــارة
لـمــوق ـع ـه ــا االس ــتراتيجي تت ـ ّ
بس ـهـول ــة إجراءاتهــا فــي تأســيس الشــركات
وتتمتــع ببيئــة عمــل مناســبة ألصحــاب
األعمال ،مما جعلها ِق ً
بلة آلالف المســتثمرين
مــن شــتى بقــاع العالــم.

المساحة

 ٢٤٧8كم

٢

التعداد
السكاني

355005
نسمة*

* تقديرات عام  2016صادرة من مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات

الناتج المحلي
اإلجمالي

 36.3مليار درهم
إماراتي*

طول
الساحل

 64كم

متوسط
درجة الحرارة
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ويش ــكل االسـتـق ــرار السـياس ــي والـمـجـتـمـع ــي
ُ
واألمنــي إلمــارة رأس الخيمــة صفــة جاذبــة ألصحــاب
تتميــز باســتقرار أوضاعهــا الماليــة كأحــد
األعمــال ،كمــا ّ
أهم العوامل لجذب المســتثمرين ،وقد تواصل تصنيف
اإلمــارة تصنيفــاً رفيعــاً مــن ِقبــل أكبــر مؤسســتين عالميتين
للتصنيــف المالــي الدولــي ومقرهمــا نيويــورك وهمــا
“فيتــش ريتينغــز” و”ســتاندرد آنــد بــور” .وترتبــط اإلمــارة مــع
األســواق المحليــة واإلقليميــة بشــبكة واســعة مــن الطــرق

الســريعة ومطــار
رأس الخيمــة الدولــي
وخم ــسة موانــئ بحريــة منها
مينــاء صقــر والــذي يعــد أضخم ميناء
للحاويــات فــي منطقــة الشــرق األوســط.

تتميــز إمــارة
وإلــى جانــب كونهــا وجهــة اســتثمارية
ّ
رأس الخيمــة بجمــال بيئتهــا ممــا يشــكل عامـ ًـا
إضافيــاً جاذبــاً ألصحــاب األعمــال ،حيــث يمكنهــم
قضــاء أجمــل األوقــات فيهــا مــع عائالتهــم،
والحصــول علــى خيــارات الســكن الرفيــع ذو التكلفــة
المناســبة ،وتوجــد بهــا مراكــز تسـ ّـوق متنوعــة
ومحــات ذات شــهرة عالميــة ،كمــا تذخــر بعــدد كبيــر
مــن المؤسســات التعليميــة الرائــدة علــى المســتوى
المدرســي والجامعــي وكذلــك المراكــز الصحيــة
المتطــورة .إضافـ ًـة إلــى ذلــك تزدهــر الســياحة فــي
رأس الخيمــة لمــا تتمتــع بهــا مــن مناظــر طبيعيــة
خالبــة ،حيــث يمكنكــم االســتمتاع بشــواطئها
الجميلــة وسلســلة الجبــال الشــامخة والتعــرف علــى
الموروثــات الحضاريــة لإلمــارة وعــادات وتقاليــد
أهلهــا المشــهورين برحابــة الصــدر وحســن الضيافــة.
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مناطق رأس الخيمة االقتصادية
بيئة داعمة لألعمال

الفعالة من حيث التكلفة
حلول األعمال ّ
إجراءات سريعة
وسهلة
الهيئة

تأسســت مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) استرشــاداً برؤيــة
صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي ،عضــو المجلــس
األعلــى لالتحــاد وحاكــم إمــارة رأس الخيمــة ،لتبنــي علــى المســيرة التــي
بدأتهــا كل مــن المنطقــة الحــرة بــرأس الخيمــة فــي  2000وهيئــة رأس
الخيمــة لالســتثمار فــي  ،2005مــن خــال تنظيــم وتوحيــد واإلشــراف
علــى المناطــق المخصصــة التابعــة لهمــا ،وتوفيــر أفضــل الخدمــات لكافــة
العمــاء والشــركات التــي يفــوق عددهــا  13000قادمــة مــن أكثــر مــن 100
دولــة حــول العالــم وتمثــل مــا يزيــد عــن  50قطاعــاً.

تأسست
ّ

كمــا تلتــزم راكــز بوعدهــا المتمثّ ــل فــي تمكيــن العمــاء والمســتثمرين
مــن خــال كونهــا منطقــة اقتصاديــة عالميــة المســتوى تقــدم خدمــات
وتتميــز بفعاليــة التكلفــة ،فضـ ًـا
مصممــة حســب الطلــب
وباقــات أعمــال
ّ
ّ
عــن توفيرهــا لمرافــق عصريــة ومتطــورة.

تأسست
ّ

المتميــز ،تربط راكز المســتثمرين باألســواق
وبفضــل موقعهــا االســتراتيجي
ّ
الناشــئة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأوروبــا وجنــوب آســيا
وآســيا الوســطى.

2017

خدمات ومرافق
مصممة حسب الطلب
ّ

الموحدة،
نظام النافذة
ّ
دعم ما بعد البيع

خيارات تأسيس شركات منطقة حرة أو أخرى محلية

سقف واحد
الموحدة إلتمام جميع المعامالت تحت
نظام النافذة
ٍ
ّ

سهولة وسرعة إنشاء وتسجيل الشركات

سهولة التنقل عبر شبكات الطرق السريعة الحديثة والموانئ والمطارات

بوابة الخدمة الذاتية للعمالء

ملكية بنسبة %100

خيارات واسعة من المرافق للشركات التجارية والصناعية وكذلك
خدمات القيمة المضافة

والعمال بمقر العمل
إمكانية إنشاء مساكن للموظفين
ّ

2005

انتشار مكاتب تمثيلية إقليمية تابعة لراكز حول العالم

القرب من األسواق اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط وآسيا وأوروبا
وشمال أفريقيا

مناطق راكز
المخصصة
ابدأ مشوار أعمالك بتسجيل شركتك في أحد مناطقنا
ّ

2000

منطقة راكز لألعمال
للتجارة والخدمات واألعمال االستشارية

مناطق الحمرا والحليلة
والغيل الصناعية

للتصنيع والمشاريع الصناعية والتجارة والتجميع والشحن

منطقة راكز األكاديمية
للمدارس والجامعات والمعاهد والخدمات
واالستشارات األكاديمية
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مـرافـق

مصممة حسب
ّ
تلبي
الطلب ّ
احتياجات
أعمالك

المكاتب

الوحدات المشتركة
مساحات مكتبية أو مكاتب مشتركة
لرواد األعمال والشركات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة
مثالية ّ
خدمات السكرتارية ومركز األعمال

سقف واحد
الموحدة إلتمام جميع المعامالت تحت
نظام النافذة
ٍ
ّ
بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال
إمكانية الحصول على تأشيرات اإلقامة في دولة اإلمارات

أراضي متاحــة للتطوير

المستودعات
متوفرة بمختلف المساحات وقابلة للتعديل حسب الطلب
مناسبة ألغراض التصنيع والتجارة والتجميع والشحن
حراسة أمنية وخدمات على مدار الساعة
توفر الكهرباء بشكل دائم وعلى مدار الساعة

مكاتب جاهزة أو مساحات مكتبية قابلة للتعديل
مناسبة لألعمال التجارية والخدمية واالستشارية
خدمات السكرتارية ومركز األعمال

سقف واحد
الموحدة إلتمام جميع المعامالت تحت
نظام النافذة
ٍ
ّ
بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال
إمكانية الحصول على تأشيرات اإلقامة في دولة اإلمارات

قريبة من المناطق التجارية والمرافق اللوجستية
توفر مساكن للموظفين والعمال في مقر العمل
سهولة الحصول على الدعم لتحميل ومناولة الشحن
إمكانية الحصول على تأشيرات اإلقامة في دولة اإلمارات

متوفرة بمساحات متنوعة إلنشاء وتطوير مختلف المرافق
مناسبة للصناعات والمشاريع اإلنتاجية ومشاريع الشحن
حراسة أمنية وخدمات على مدار الساعة
قريبة من المناطق اللوجستية واإلمارات المجاورة

توفر مساكن للموظفين والعمال في مقر العمل
طرق مرصوفة في جميع المواقع
إمكانية الحصول على تأشيرات اإلقامة في دولة اإلمارات
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أنواع األعمال

مختلف العروض التي تتناسب مع متطلباتكم
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نتميز ببيئة استثمارية متعددة القطاعات ونتيح لكم خيارات متنوعة لتحديد الكيانات القانونية بأنواعها للشركات والمؤسسات حيث يمكنكم
ّ
ً
وفقا لمتطلباتكم.
إنشاء كيان منطقة حرة أو آخر محلي

إعفاء تام من ضرائب الدخل والشركات

كيان منطقة
حرة

ملكية تامة وفرصة الستعادة األرباح بنسبة %100
الوصول لألسواق المحلية عبر وكيل محلي
المعاد استيرادها
الجمركية للبضائع ُ
إعفاء من الرسوم ُ
استقطاب العمالة الوافدة من الخارج

إعفاء تام من ضرائب الدخل والشركات

كيان محلي

يعتمد تأسيسها على شراكة مع شريك إماراتي الجنسية
مبيعات مباشرة في األسواق المحلية
الجمركية للمبيعات في األسواق المحلية والخليجية
إعفاء من الرسوم ُ
تنطبق عليه بنود قانون العمل اإلماراتي
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تأسيس الشركات
حلول لجميع األعمال

رخص األعمال

توفر راكز خيارات متنوعة لرخص األعمال تتيح لكم ممارسة مختلف األنشطة ،وتشمل:

تجارية

والسلع
تجارة الخدمات
ّ

تعليمية

تأسيس مؤسسة أو شركة استشارية ذات صلة بالتعليم

تجارة إلكترونية

ً
إلكترونيا
والسلع
تجارة الخدمات
ّ

مؤسسة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة (م.م.ح)

مالك واحد فقط

تجارة عامة

تداول سلع متعددة

شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة (ش.م.ح)

 2إلى  50شريك

فردية/مهنية

معينة
مالك واحد لنشاط واحد في تخصص أو خبرة ّ

مؤسسة فردية

مالك واحد فقط

صناعية

تصنيع وتعبئة واستيراد وتصدير المنتجات

شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)

 2إلى  50شريك

إعالمية

مزاولة كافة األنشطة اإلعالمية

مهنية

متاحة لألفراد الذين يقدمون خدمات مهنية

مؤسسة في اإلمارات
فرع شركة محلية -
َّ

تشمل الشركات المسجلة في جميع المناطق الحرة في الدولة

خدمية

لألنشطة االستشارية وكافة أنواع الخدمات في أي قطاع

فرع شركة أجنبية

مؤسسة خارج دولة اإلمارات
فرع لشركة
َّ

تصريح العمل االستقاللي

متاح للمهنيين في مجالي اإلعالم والتعليم

الكيانات القانونية

يمكنكم مزاولة نشاط األعمال المناسب لكم باختياركم ألحد األشكال القانونية:

كيان منطقة حرة

كيان محلي

الفروع

كيان
منطقة كيان
محلي
حرة
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أسس أعـمـالك
ّ
بكـل سـهـولـة
خطوات بسيطة خالل فترة
زمنية قصيرة

اختيار باقة األعمال المناسبة

يساعدكم فريق تطوير األعمال باحترافية فائقة في اختيار الكيان
ً
وأيضا ترشيح
المناسبين لتأسيس شركتكم
القانوني ونوع الرخصة
َ
المرافق المناسبة لكم.

تقديم الطلب والوثائق

يهتم فريق تطوير األعمال بتسهيل وإنجاز كافة إجراءات التأسيس
وإعانتكم في استكمال ومراجعة جميع الوثائق المطلوبة للتأكد من
تلبية جميع المتطلبات.

المستحقات واستالم
ّ
دفع
رخصة األعمال

بعد استكمال اإلجراءات الشكلية سيتم منحكم رخصة األعمال وملف
التسجيل وخطاب البنك ،ومن بعدها يمكنكم المباشرة في تقديم
طلب للحصول على تأشيرة اإلقامة.

الموحدة
نظام النافذة
ّ

إن إنجاز معامالتكم بكل سالسة وسهولة هو من
أهم أولوياتنا في راكز ،لذلك قمنا بتجميع كافة منافذ
المعامالت لتتمكنوا من تنفيذ جميع اإلجراءات والحصول
سقف واحد.
على أفضل الخدمات تحت
ٍ
خدمات تسجيل الشركات والتأجير
الرخص
خدمات تجديد ُّ

خدمات ما بعد البيع
خدمات التأشيرة
الدعم حكومي

خدمات االستقبال
الدعم اإلداري
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كت
م

المقر الرئيسي

ور

م
كت

فرنسا +33 1 56 036741
ألمانيا +49 221 5708650
+49 221 570865 29
المملكة المتحدة +44 207 2564075

ب

+971 7 2041111

هانسرينغ  50670 ،1كولون ،ألمانيا

تر

هاتف مجاني (داخل اإلمارات) (800 RAKEZ )72539
info@rakez.com
+971 7 2077120

مكتب االتصال  -أوروبا

بأ

المكتب الرئيسي لمناطق رأس الخيمة االقتصادية (راكز)
منطقة النخيل ،رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة

المكاتب الدولية

وبا

europe@rakez.com

كيا

مـحـلـي ًـا
ً
وإقليميا
وعـال ـمـي ًـا

مناطق رأس الخيمة االقتصادية ١٤

مراكز األعمال داخل اإلمارات العربية المتحدة

مكتب االتصال  -تركيا

مركز راكز لألعمال بدبي

بالزا كيوبز ،شارع بيوكديري ،ميترو سيتي قطعة د (الطابق الرابع)
ليفنت ،إسطنبول ،تركيا

برج بوليفارد بالزا  – 2الطابق 22
بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
+971 4 7041800
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+9١ ٢٢ ٤٩٧٣٥٦٤٦

+9١ ٩٠٠٤٦٧٥٥٣٣

india@rakez.com

األ
ز
ال
عم

الترويجية ومراكز
تنتشر المراكز
ّ
األعمال التابعة لراكز في أرجاء
دولة اإلمارات ،كما يتنامى وجودها
العالمي عبر مكاتب إقليمية في ألمانيا
وتركيا والهند.

customercare@rakez.com

مبنى كابيتال ،مكتب  ،202الطابق الثاني
مجمع باندرا كورال ،مومباي ،الهند

اك

+971 2 6994888

+971 2 6994848

مكتب االتصال  -الهند

مر

البرج الغربي ،الطابق األول ،مول أبوظبي
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

مق

customercare@rakez.com

مركز راكز لألعمال بأبوظبي

turkey@rakez.com

ال

+971 4 7041888

+90 216 6884875
+90 216 6882284

+90 530 3253493

الموقع اإللكتروني
www.rakez.com

فيسبوك
facebook.com/myrakez

تويتر
twitter.com/myrakez

يوتيوب
youtube.com/myrakez

لينكد إن
rakez.com/linkedin

إنستغرام
instagram.com/myrakez

مناطق رأس الخيمة االقتصادية – حكومة رأس الخيمة
+971 7 2041111

www.rakez.com

info@rakez.com

