ً
مرحبا بكم في راكز
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رأس الخيمة

المـكـان األمثـل للـعيـش
والـعمـل

تحتــل إمــارة رأس الخيمــة
موقعــاً جغرافيــاً مهمــاً حيــث
تقــع اإلمــارة فــي أقصــى الجــزء
الشــمالي مــن دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،وتعتبــر بذلــك مــن
أكثــر الوجهــات تفضيـ ًـا لالســتثمارات
بمختلــف المجــاالت .وباإلضافــة
تتميــز اإلمــارة
لموقعهــا االســتراتيجي
ّ
بســهولة إجراءاتهــا فــي تأســيس الشــركات
فعالــة وتتمتــع ببيئــة عمــل مناســبة
بتكلفــة ّ
ألصحــاب األعمــال ،ممــا جعلهــا وجهــة
مفضلــة آلالف المســتثمرين مــن كافــة
أنحاء العالم.

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

°27

ويشــكل االســتقرار السياســي والمجتمعــي
ُ
واألمنــي إلمــارة رأس الخيمــة صفــة جاذبــة ألصحــاب
تتميــز باســتقرار أوضاعهــا الماليــة كأحــد
األعمــال ،كمــا ّ
أهــم العوامــل لجــذب المســتثمرين ،وقــد تَ واصــل
تصنيــف اإلمــارة تصنيفــاً رفيعــاً مــن ِقبــل أكبــر مؤسســتين
عالميتيــن 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 وخمســة موانــئ
بحريــة منهــا مينــاء صقــر والــذي
يعــد أضخــم مينــاء 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 تزخــر 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

مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة (راكــز) هــي إحــدى أهــم وجهــات األعمــال وموطــن للمشــاريع الصناعيــة الرائــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .وتعمــل راكــز علــى تمكيــن العمــاء والمســتثمرين فــي شــركات المنطقــة الحــرة والكيانــات المحليــة بتقديــم أرقــى حلــول األعمــال التــي
مميــزة ُمقدمــة
تلبــي جميــع احتياجــات المســتثمرين بمــا فــي ذلــك أحــدث المرافــق الحديثــة وخيــارات متنوعــة مــن تراخيــص األعمــال وخدمــات ّ
ـقف واحــد.
جميعهــا تحــت سـ ٍ
المتميــز ،تربــط راكــز المســتثمرين باألســواق الناشــئة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأوروبــا وجنــوب آســيا
وبفضــل موقعهــا االســتراتيجي
ّ
وآســيا الوســطى.

أكثر من

من ما يزيد عن

تعمل في أكثر من

15000

100

50

شركة

دولة

ً
قطاعا

الموحدة،
نظام النافذة
ّ
دعم ما بعد البيع

خدمات ومرافق
مصممة حسب الطلب
ّ

خيارات تأسيس شركات منطقة حرة أو كيانات محلية

موحد إلتمام جميع المعامالت والحصول على الخدمات
مقر
ّ

سهولة وسرعة إنشاء وتسجيل الشركات

سهولة التنقل عبر شبكات الطرق السريعة الحديثة والموانئ والمطارات

بوابة الخدمات اإللكترونية للعمالء ()Portal 360

ملكية بنسبة %100

خيارات واسعة من المرافق للشركات التجارية والصناعية وكذلك
خدمات القيمة المضافة

والعمال بمقر العمل
إمكانية إنشاء مساكن للموظفين
ّ

انتشار مكاتب تمثيلية إقليمية تابعة لراكز حول العالم

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

مناطق راكز
المخصصة
ابدأ رحلة أعمالك بتسجيل شركتك في أحد مناطقنا
ّ

مناطق النخيل
والحمرا لألعمال

للشركات التجارية والخدمية واالستشارية

مناطق الحمرا والغيل
والحليلة الصناعية
لشركات التصنيع والشركات التجارية
والمشاريع الصناعية والتجميع والشحن

منطقة راكز األكاديمية
للمدارس والجامعات والمعاهد والخدمات
واالستشارات األكاديمية
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مـرافـق

مصممة حسب
ّ
لتلبي
الطلب ّ
احتياجات
أعمالك

مساحات عمل مشتركة
مساحات عمل مفتوحة أو مغلقة
لرواد األعمال والطالب والشركات الناشئة
مثالية ّ
والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
خدمات السكرتارية ومركز األعمال

موحد إلتمام جميع المعامالت والحصول على كافة
مقر
ّ
خدمات القيمة المضافة
بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال
إمكانية الحصول على تأشيرات اإلقامة في دولة اإلمارات

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

موحد إلتمام جميع المعامالت والحصول على كافة
مقر
ّ
خدمات القيمة المضافة
بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال
إمكانية الحصول على تأشيرات اإلقامة في دولة اإلمارات

أراضي قابلــة للتطوير

المستودعات
متوفرة بمختلف المساحات وقابلة للتخصيص
مناسبة ألغراض التصنيع والتجارة والتجميع والشحن
حراسة أمنية وخدمات المرافق العامة على مدار الساعة
توفر الكهرباء بشكل دائم دون انقطاع

المكاتب

قريبة من المناطق التجارية والمراكز اللوجيستية
توفر مساكن للموظفين والعمال في مقر العمل
سهولة الحصول على األيدي العاملة لتحميل ومناولة البضائع
إمكانية الحصول على تأشيرات اإلقامة في دولة اإلمارات

متوفرة بمساحات مختلفة إلنشاء وتطوير مختلف المرافق
مناسبة للصناعات والمشاريع اإلنتاجية ومشاريع الشحن
حراسة أمنية وخدمات المرافق العامة 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

عروض ومزايا متنوعة تالئم متطلبات أعمالك
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نتميز ببيئة استثمارية متعددة القطاعات ونتيح لك خيارات متنوعة لتحديد الكيانات القانونية بأنواعها للشركات والمؤسسات حيث يمكنك
ّ
ً
وفقا لمتطلباتك.
إنشاء شركة منطقة حرة أو كيان محلي

إعفاء تام من ضرائب الدخل والشركات

كيان منطقة
حرة

ملكية تامة وفرصة الستعادة األرباح بنسبة %100
الوصول لألسواق المحلية عبر وكيل محلي
المعاد تصديرها
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 لك مزاولة مختلف األنشطة ،وتشمل:

الكيانات القانونية

يمكنك مزاولة نشاط األعمال المناسب لك باختيارك ألحد األشكال القانونية التالية:

كيان منطقة حرة

كيان محلي

الفروع

تجارية

والسلع
تجارة الخدمات
ّ

تعليمية

تأسيس مؤسسة أو شركة استشارية ذات صلة بالتعليم

تجارة إلكترونية

ً
إلكترونيا
والسلع
تجارة الخدمات
ّ

تجارة عامة

تداول سلع متعددة

فردية/مهنية

مالك لنشاط واحد متخصص في خبرة معينة

صناعية

تصنيع وتعبئة واستيراد وتصدير المنتجات

إعالمية

مزاولة كافة األنشطة اإلعالمية

مهنية

متاحة لألفراد الذين يقدمون خدمات مهنية
لألنشطة االستشارية وكافة أنواع الخدمات في أي قطاع
متاح للمهنيين في مجالي اإلعالم والتعليم

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

 ١إلى  50شريك

مؤسسة فردية

مالك واحد فقط

شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)

 2إلى  50شريك

مؤسسة في اإلمارات
فرع شركة محلية -
َّ

تشمل الشركات المسجلة في جميع المناطق الحرة في الدولة

خدمية

فرع شركة أجنبية

مؤسسة خارج دولة اإلمارات
فرع لشركة
َّ

تصريح العمل االستقاللي

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

اختيار باقة األعمال المناسبة

يساعدك فريق تطوير األعمال باحترافية فائقة في اختيار الكيان
ً
وأيضا ترشيح
المناسبين لتأسيس شركتك
القانوني ونوع الرخصة
َ
المرافق المناسبة لك.

تقديم الطلب والوثائق

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

المستحقات واستالم
ّ
دفع
رخصة األعمال

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

الموحدة
نظام النافذة
ّ

إن إنجاز معامالتك بكل سالسة وسهولة هو من
أهم أولوياتنا في راكز ،لذلك قمنا بتجميع كافة منافذ
المعامالت لتتمكن 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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منطقة النخيل ،رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة

برج بوليفارد بالزا  – 2الطابق  ،22مكاتب  2203و 2204
بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

info@rakez.com

+971 4 7041821

+971 7 2041111

+971 7 2077120

مركز خدمات راكز  -الحمرا

customerservice@rakez.com

شارع الشهداء ،طريق  ،Cمنطقة الحمرا ،صندوق بريد

 ،16111رأس الخيمة ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
+971 7 2042222

compass@rakez.com

+971 7 2041010

مكتب االتصال  -أوروبا
هانسرينغ  50670 ،1كولون ،ألمانيا

info@gobusiness.ae

ألمانيا+49 221 5708650
+49 221 570865 29

مكتب راكز في أبوظبي  -أبوظبي مول
البرج الغربي ،الطابق الثالث ،مكاتب  306و ،307أبوظبي مول
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
+971 2 6994888

+971 2 6994848

customercare@rakez.com

مركز كومباس لألعمال  -الحمرا

المكاتب الدولية

الرقم المجاني داخل الدولة80072539 :
ساعات العمل:
ً
مساء
صباحا وحتى 4
من 8
ً

(بتوقيت دولة اإلمارات العربية المتحدة)

من االثنين إلى الجمعة

المملكة المتحدة +44 203 9347007

europe@rakez.com

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

ف
ب
مكات دة
ال تح
و لم
سي ة ا
ي ربي
لرئ لع
را تا
لمق ارا
ا إلم
ا
ند
له
با
كت
م

صندوق بريد  ،10055الطابق األرضي ،مركز خدمات الحمرا،
رأس الخيمة ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

+9١ ٢٢ ٤٩٧٣٥٦٤٦

india@rakez.com

ي

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

كت
م

جو بزنيس  -المكتب التمثيلي الرسمي
لراكز في دبي

ور

المكتب الرئيسي لمناطق رأس
الخيمة االقتصادية (راكز)

بأ

المقر الرئيسي و المكاتب في اإلمارات العربية المتحدة

وبا

مـحـلـي ًـا
ً
وإقليميا
وعـال ـمـي ًـا

مناطق رأس الخيمة االقتصادية ١٤

الموقع اإللكتروني
www.rakez.com

فيسبوك
facebook.com/myrakez

تويتر
twitter.com/myrakez

يوتيوب
youtube.com/myrakez

لينكد إن
linkedin.com/company/rakez

إنستغرام
instagram.com/myrakez

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

www.rakez.com

info@rakez.com

