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•  مؤشر التنافسية العالمي1
•  مؤشر االبتكار العالمي2

•  سهولة ممارسة األعمال3 
•   القطاع الصناعي األكثر تنافسية

    في الوطن العربي4

مرحباً بكم
في أبوظبي 

•  أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي  أبوظبي
    لدولة اإلمارات

•  أعلى احتياطي للنفط والغاز في دولة اإلمارات 
•  أسعار الخدمات األكثر تنافسية في دولة اإلمارات 

•  مركز التكنولوجيا األكثر تطوراً 
    في الشرق األوسط5

1. المنتدى االقتصادي العالمي 2019    2. إنسياد 2019    3. البنك الدولي 2019    4. يونيدو 2020    5. ماكنزي 2019

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

 في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
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مجموعة كيزاد هي المشغل األكبر للمناطق االقتصادية المتكاملة، 
وخدمات األعمال، وسكن الموظفين، وحلول العقارات الصناعية. 

وتعمل تحت مظلة قطاع المدن االقتصادية والمناطق الحرة، التابع 
لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث تلتزم بتوفير منظومات أعمال تنافسية، 

تشجع على تعزيز النمو المستدام. وبفضل بيئة أعمالها التي تتسم 
باالنفتاح والمرونة والتكامل، تسهم كيزاد في جذب االستثمارات 

األجنبية والمحلية إلى أبوظبي بفضل ما تقدمه من تسهيالت للوصول 
إلى مختلف األسواق، وتكاليف تشغيلية منخفضة، وسهولة ممارسة 

األعمال التجارية على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

يتيح تأسيس األعمال في كيزاد إمكانية االستفادة من موقعها 
االستراتيجي وسرعة الوصول إلى األسواق وتكاليف التأسيس والتشغيل 

 المنخفضة والمرونة في نطاق العمليات باإلضافة إلى خدمات
دعم المتعاملين.

تُقّدِم مجموعة كيزاد للمتعاملين خيارات متعددة من المواقع، إذ يمكنهم االختيار 
بين موقع قريب من البنية التحتية الخاصة بالميناء )كيزاد المعمورة(، أو منطقة 

بمساحة كبيرة تتيح إمكانية التوسع )كيزاد خليفة الصناعية(، أو مركز لخدمة أسواق 
االستهالك المحلي في أبوظبي )كيزاد مصفح(، أو موقع يتميز ببيئة مواتية وقريبة 

من مراكز إنتاج األغذية الطازجة )كيزاد العين(، أو موقع مناسب للصناعات األساسية 
)كيزاد الفاية(.

مرحباً بكم في مجموعة كيزاد

خيارات متعددة من المواقع في أبوظبي

مركز تطوير أحد أكبر المنظومات
الصناعية واللوجستية في العالم
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تسهم مجموعة كيزاد بدور محوري في ترسيخ مكانة مجموعة موانئ أبوظبي في تسهيل 
األعمال التجارية والبحرية، حيث توفر البنية التحتية وشبكات النقل المتطورة عبر مناطقها 

االقتصادية الـ 12 والتي تستضيف أكثر من 1,750 متعامل. وتمتد مجموعة كيزاد على 
مساحة إجمالية قدرها 550 كيلومتراً مربعاً، وتضم منظومات متكاملة ومتعددة بما فيها 

 المناطق الحرة واالقتصادية و”كيزاد للمجمعات” التي تشمل 42 مجمعاً
لسكن الموظفين.

مجموعة كيزاد –
نصنع اإلمكانات

موعة كيزاد
ن مج

محة ع
ل

12 منطقة اقتصادية
 في أبوظبي

أكبر تجمع للمناطق
 االقتصادية والحرة عالمياً -

550 كيلومتر مربع

أكثر من 1,750 
متعامل

أكثر من 70,000 وظيفة
 في المناطق االقتصادية والحرة

ربط متعدد الوسائط عبر الجو
 والبر والبحر والسكك الحديدية قيد 

اإلنشاء حالياً

أكثر من 40 مجمعاً سكنياً 
للموظفين يستوعب أكثر 

من 450 ألف شخص
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الموقع المثالي
إن إحدى أهم مميزات أبوظبي هو موقعها 

المثالي في قلب مركز التجارة العالمية. فمن 
خالل موقعها الواقع بين لندن وسنغافورة 

إضافة إلى توسطها منطقة مجلس التعاون 
الخليجي، توفر اإلمارة إمكانية الوصول بسهولة 

إلى المدن الرئيسية األخرى حول العالم.

 موقع مثالي يتيح ألبوظبي
 خدمة جميع األسواق

 الرئيسية في منطقة الشرق
األوسط وإفريقيا
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ل  توفر المدن االقتصادية والمناطق الحرة في كيزاد شبكة نقل متعددة الوسائط تُسّهِ
الوصول إلى أكثر من 4.5 مليار مستهلك ضمن أربع مناطق زمنية عبر خمسة مطارات دولية، 

وميناءين عالميين، وشبكة طرق سريعة باإلضافة إلى السكك الحديدية قيد اإلنشاء حالياً.

 ربط متعدد
الوسائط
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• سهولة الوصول إلى األسواق الرئيسية عبر ميناءين
رئيسيين وخمسة مطارات دولية وطرق سريعة 

حديثة، باإلضافة إلى السكك الحديدية قيد اإلنشاء 
حالياً والتي تربط المدن االقتصادية والمناطق الحرة 

في كيزاد مع باقي أرجاء دولة اإلمارات ودول مجلس 
التعاون الخليجي

• تأسيس الشركات بمرونة وسهولة  
• توافر الكيانات الداعمة مثل موردي المواد الخام،

وخدمات التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية 
المتخصصة داخل المنطقة 

 •  مجموعة كيزاد هي الواجهة الوحيدة
لجميع الموافقات

أبرز المزايا

 توفير كبير
 في التكاليف

• إمدادات كافية للكهرباء والغاز والمياه، بأسعار
هي األكثر تنافسية في دولة اإلمارات
• اإلعفاء من ضرائب الشركات والدخل 

• اإلعفاء من الرسوم الجمركية في منطقة 
التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي، 

بالنسبة لمنتجات ”صنع في اإلمارات”
 •  مرافق ذات موقع استراتيجي بأسعار

إيجار تنافسية

 سرعة الوصول
 والقرب من األسواق

صفحة 6الوجهة المتكاملة لألعمال التجارية واللوجستية والصناعية في أبوظبي



المرونة في مختلف
مراحل العمليات 

• إمكانية العمل عبر األسواق المحلية واإلقليمية
والعالمية من خالل مرافق المنطقة الحرة 

والمنطقة االقتصادية المحلية 
• عقود تأجير وخطط هيكلية مرنة ومزايا أخرى

• بنية تحتية لدعم مجموعة واسعة من األعمال، بدءاً
من الشركات الناشئة إلى تنفيذ المشاريع الكبرى 

• منطقة تطويرية مخصصة للتوسع المستقبلي
وإمكانية الدمج مع المشاريع الجديدة 

مجمع مزدهر من الشركات 
ومناطق األعمال 

والمرافق الخدمية
• العديد من الوحدات السكنية والخدمات

المجتمعية والمرافق الترفيهية ال تبعد سوى 10 
دقائق بالسيارة

• تخضع مرافق سكن الموظفين المتعددة
والمتواجدة في مواقع العمل لمراحل مختلفة 

من التخطيط والتطوير
• يوفر أسلوب المجمعات مع المرافق المشتركة
تخطيطاً أفضل وتطويراً أكثر مرونة للمتعاملين

• مجمعات مخصصة للمشاريع الصغيرة
 والمتوسطة، واألعمال اللوجستية

ومجمعات األعمال
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المنطقة الحرة

حسب قانون المنطقة الحرة يمكن للشركات 
األجنبية التملك بنسبة 100% ما يلبي تطلعات 

وكالء البيع بالجملة وإعادة التصدير، والتخزين، 
ومقدمي الخدمات والمصنعين الذين 

يستهدفون األسواق خارج منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا.

• 100% ملكية أجنبية
• 0% رسوم جمركية

• 0% ضريبة على الشركات واألفراد وضريبة المبيعات
• ال قيود على إعادة رأس المال واألرباح

• منطقة مخصصة لإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة
• ال يوجد حد أدنى لرأس المال 

المنطقة االقتصادية المحلية

يمكن للشركات في المنطقة االقتصادية المحلية 
الوصول مباشرة إلى األسواق في دولة اإلمارات 

ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يمكن للبضائع 
المنتجة هناك الحصول على شهادة “صنع في 

اإلمارات” من ِقبل السلطات المختصة، ويمكن 
االستفادة من وضع اإلعفاء من الرسوم الجمركية 

في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

• 100% ملكية أجنبية ضمن أكثر من 1,100 نشاط تجاري
• اإلعفاء الضريبي على الدخل والمبيعات

• 0% رسوم جمركية على المواد الخام الصناعية واآلالت
• سهولة إعادة تحويل رأس المال واألرباح للخارج

• شهادة ”صنع في اإلمارات“ للمنتجات المؤهلة 
• إمكانية اإلعفاء من الرسوم الجمركية في دول مجلس      

التعاون الخليجي 

توّفر مجموعة كيزاد للمتعاملين مرافق خاصة بالمنطقة الحرة وأخرى 
خاصة بالمنطقة االقتصادية المحلية، ما يتيح لهم االختيار وفقاً 

الستراتيجية أعمالهم ومتطلباتها.

مرافق المنطقة الحرة 
والمنطقة االقتصادية المحلية
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100% ملكية أجنبية ضمن
 أكثر من 1,100 نشاط تجاري

0% ضريبة على الدخل والمبيعات

تُطَبّق ضريبة القيمة المضافة القياسية

 البيع المباشر

تُطَبّق الرسوم الجمركية القياسية على 
المبيعات في السوق المحلية (االستيراد) 

ودول مجلس التعاون الخليجي 

اإلعفاء من الرســوم الجمركية على 
مبيعات الســلع المصنعة محلياً في 

دول مجلــس التعاون الخليجي، وتطبيق
 رســوم جمركية منخفضة جداً في دول 

منطقــة التجارة الحرة العربية الكبرى 
(لحاملــي التراخيص الصناعية الوطنية)

اإلعفاء من الرسوم الجمركية على 
استيراد المواد الخام واآلالت والمعدات 

الخاصة بأنشطة التصنيع 

تُطَبّق الرسوم الجمركية المحلية على
الواردات إلى دول أخرى

وفــق بنود العقد المبرم بين الشــركاء

قانون العمل اإلماراتي

(نقطة الدخول األولى - االستيراد)

المنطقة االقتصادية المحلية المنطقة الحرة

الملكية

الضرائب     (الشركات،   
الدخل،  المبيعات)

 ضريبة   القيمة  المضافة

البيع في
 السوق المحلية 

 الرسوم الجمركية

إعادة تحويل رأس
 المال واألرباح للخارج 

العمل  قانون 

 أبرز المزايا

100% ملكية أجنبية 

100% إعفاء ضريبي 

 من ضريبة القيمة المضافة

 الموزعيــن أو الوكالء المحليين 

                     اإلعفاء من الرسوم الجمركية
داخل المنطقة الحرة

الرسوم الجمركية القياسية
 واجبة الدفع عند اإليداع للسلع العابرة: 

   • بيــن نقاط الدخول (المنافذ البحرية
المنافــذ الجوية/ المنافذ البرية)

الحرة والمناطق 

   • بيــن المناطق الحرة
ونقطة الخروج (التصدير) 

تُطَبّق الرسوم الجمركية المحلية
  على الواردات إلى دول أخرى  

  تتُطَبّق الرسوم الجمركية القياسية على
 المبيعات في السوق المحلية (االستيراد)

 ودول مجلس التعاون الخليجي
 (نقطة الدخول األولى- االستيراد)

متاح بنسبة %100 

 تُطَبّق لوائح المنطقة الحرة وقانون العمل

اإلعفاء

خاللمن



تعزيز القيمة المقدَّمة
للصناعات الرئيسية

• أسعار الخدمات األكثر تنافسية في دولة اإلمارات
• إمدادات ثابتة للكهرباء والغاز والمياه في الموقع 

  تواجد شركتي اإلمارات العالمية لأللمنيوم وحديد اإلمارات 
• بنية تحتية مخصصة ألنشطة تصنيع المعادن النهائية 

شبكة عالية القدرة لتوليد الكهرباء 
 طريق مخصص لنقل المعادن المصهورة من الموّرد إلى المصّنع

المعادن

األغذية والتكنولوجيا الزراعية

• بيئة تشغيل خالية من التلوث 
• إمدادات ثابتة للمياه النظيفة والكهرباء والغاز 

• بنية تحتية متطورة إلدارة النفايات  
• خدمات مخبرية متطورة للفحوصات وإصدار الشهادات الغذائية

• أنشطة سلسلة القيمة مثل الطباعة والتغليف والحلول اللوجستية
المتخصصة في المنطقة 

الخدمات اللوجستية
• مركز إلعادة الشحن إلى أكثر من 1,000 ميناء 

• أعمال التطوير على جانب الميناء 
   تطوير محطات جديدة من قبل شركات “أم اس سي” وكوسكو و“سي أم إيه

سي جي أم”
  زيادة القدرة االستيعابية للميناء من 2.5 مليون حاوية نمطية إلى 9 ماليين حاوية 

نمطية في األعوام الخمسة القادمة 
• نمو مضطرد في عدد المصانع وشركات التوزيع 

• موقع مثالي لتلبية احتياجات األسواق المحلية واإلقليمية 
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• تطوير شراكات استراتيجية مع جهات صناعية رئيسية 
ل الوصول إلى محطات مناولة الشحنات السائلة • القرب من ميناء خليفة ما يسّهِ

والغازية
• الموردون الرئيسيون للمواد الخام المتاحة في المجمع والمنطقة  

 وجود مركز توزيع ضخم لشركة بروج في كيزاد 
   سهولة الوصول إلى المواد الخام في السعودية وسلطنة عمان

والكويت والبحرين 
• الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتمركزة حول اللدائن البالستيكية

 مستودعات دائمة وشبه دائمة 
 اإلنتاجية السنوية تتجاوز 1.5 مليون طن 

 تمركز مقدمي الخدمات اللوجستية المتخصصة في المجمع 
• معمل تعبئة اللدائن البالستيكية

 ثالثة خطوط مؤتمتة بالكامل لتعبئة وتشكيل وتغليف اللدائن البالستيكية
 خط تعبئة بكميات كبيرة 

 السعة اإلجمالية للتعبئة تزيد على 700 ألف طن سنوياً 

السيارات

اللدائن البالستيكية والكيماويات المتخصصة

• مركز إقليمي ضخم للخدمات اللوجستية )وحدات مبنية بالكامل(
• تمركز مصّنعي قطع غيار السيارات للعالمات التجارية العالمية الكبرى 

• مشاريع التصنيع القادمة للمنتجات الرئيسية مثل إطارات السيارات 
 •  تمركز موردي المواد الخام الرئيسيين للصناعة في مجمعي األلمنيوم

 واللدائن البالستيكية

صفحة 11الوجهة المتكاملة لألعمال التجارية واللوجستية والصناعية في أبوظبي



ميناء خليفة
يتمتع ميناء خليفة بموقع 

استراتيجي مميز في مفترق 
الطرق الواصل بين أبوظبي 

ودبي، وهو أول محطة مياه 
عميقة شبه آلية للحاويات 

 في منطقة مجلس
التعاون الخليجي.

تمثل سهولة الربط أحد المزايا الرئيسية 
والفريدة لميناء خليفة، حيث يعمل الميناء 

على خدمة أكثر من 25 خط من خطوط 
الشحن ويتيح ربطاً مباشراً مع العديد من 

الوجهات الدولية الرئيسية. وستزداد سعة 
الميناء قريباً لتصل إلى أكثر من 9 ماليين 

حاوية نمطية بحلول العام 2024، ما 
يزيد من طاقته الحالية البالغة 2.5 حاوية 

نمطية. وسيكون أول ميناء بدولة اإلمارات 
يرتبط بشبكة االتحاد الجديدة للقطارات، 

قيد اإلنشاء حالياً.

يقوم ميناء خليفة بمناولة شحنات الحاويات 
والبضائع العامة والبضائع المدحرجة 

)المركبات( باإلضافة إلى الشحنات السائبة.
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البنية التحتية 
ومنظومة األعمال المتكاملة 

ابتكارات صناعية تعزز
 الكفاءة التشغيلية

توفر مجموعة كيزاد حلواالً صناعية تتيح 
للشركات مزايا مهمة:

طريق مخصص لنقل المعادن 
المصهورة: طريق مشيد خصيصاً لنقل 
األلمنيوم المصهور، ما يؤدي إلى تقليل 

التكلفة وتوفير الطاقة المستهلكة لنقل 
األلمونيوم إلى المصنع من أجل عمليات 

اإلنتاج النهائية.
 

مسار متكامل: طريق سريع مكّون من 
ثمانية مسارات ومصمم لنقل الهياكل 

والمعدات الصناعية الكبيرة مباشرة بين 
ميناء خليفة ومرافق المتعاملين.

بنية تحتية
متطورة للمرافق 

بنية تحتية متطورة
إلدارة النفايات

خدمات مخبرية متطورة 
للفحوصات وإصدار

الشهادات الغذائية

تم تجهيز البنية التحتية لكيزاد بشبكة 
متطورة توفر جميع الخدمات الضرورية مثل: 
الكهرباء والمياه النظيفة والغاز في الموقع 

لضمان توفير إمدادات ثابتة ومستمرة 
لجميع أنشطة التصنيع والتخزين والتوزيع. 

تمتد ممرات المرافق في جميع أنحاء 
المنطقة لتوفير خدمات الكهرباء والغاز 

ومياه الشرب واالتصاالت والصرف الصحي 
والمرافق الخاصة مثل المياه الصناعية 

والمواد األولية.

تلتزم مجموعة كيزاد بتطبيق معايير مركز أبوظبي 
إلدارة النفايات فيما يتعلق باإلدارة الفعالة 

للنفايات الصلبة، وتضم مرافق تشغيلية مركزية 
لمعالجة الصرف الصحي، ما يقلل من تكلفة إدارة 

النفايات لمتعامليها.

تستقطب مجموعة كيزاد عدد من المختبرات 
المتطورة التي تقدم خدمات االختبار واالعتماد، 

ما يعزز من مزايا المجمع. ويأتي تصميم خدمات 
المختبرات بهدف تقديم خدمات موثوقة وحلول 
تحليلية فاعلة وموفرة لمساعدة المتعاملين في 

 الحفاظ على أعلى مستوى من جودة
المنتجات وسالمتها. 
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توفر شبكة الطرق الداخلية الجاهزة مع 
شبكات أولية وثانوية، الوصول المباشر من 

وإلى ميناء خليفة والربط بالمراكز التجارية 
الرئيسية في دولة اإلمارات ودول مجلس 

التعاون الخليجي عبر الطرق السريعة 
الرئيسية. وتم تصميم وبناء البنية التحتية 

للمنطقة لتسهيل الربط بين السكك 
الحديدية المستقبلية عبر ممرات مخصصة 

لها، ما سيتيح للمتعامل إمكانية دمج مرافق 
الشحن الخاصة بالسكك الحديدية في خطط 

تشغيل أعماله.

شبكة 
طرق داخلية

تضم مجموعة كيزاد العديد من الصناعات 
الداعمة مثل توريد المواد الخام وحلول 

التغليف وخدمات الطباعة داخل المنطقة، 
 ما يسهم في تحسين كفاءة

العمليات التجارية.

منتجات وخدمات أساسية 
في سلسلة اإلمدادات

البنية التحتية 
ومنظومة األعمال المتكاملة 
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قطع األراضي متكاملة الخدمات

تستطيع مجموعة كيزاد استيعاب مختلف أحجام الصناعات بفضل المخطط الرئيسي 
الدقيق للمجمع االقتصادي. ونظراً إلى أّن المجموعة تضم العديد من المجمعات الصناعية، 

يرتكز تخصيصها لألراضي على جمع القطاعات الصناعية ومقدمي الخدمات وفق أفضل 
الطرق لتبادل الخبرات والمزايا فيما بينها. ويأتي ذلك من خالل القيمة التي تتيح االستفادة 

من المستأجرين األساسيين وتسهيل عمليات التعاون المشترك والكفاءات التشغيلية، 
ما يسمح للمتعاملين استخدام المنتجات التي ينتجها طرف آخر داخل المنطقة بسهولة. 

كما يساعد جمع الخبرات الجماعية هذا على خلق بيئة أعمال تُعّزِز أنشطة البحث والنمو 
وتطوير المهارات والمواهب.

مساحات تطويرية لإليجار طويل األمد

صفحة 15الوجهة المتكاملة لألعمال التجارية واللوجستية والصناعية في أبوظبي



المنشآت الجاهزة

•    إمكانية االختيار بين مرافق المنطقة الحرة
أو المنطقة االقتصادية المحلية 

•    منطقة تحميل مخصصة لكل وحدة 
•    أبواب قابلة للغلق خاصة بالتحميل

•    أرضية منحدرة للتحميل مع أبواب قابلة للغلق 
•   كهرباء للتكييف في جميع الوحدات والتخزين

 البارد في وحدات مختارة 

شروط التأجير المرنة

مواصفات ترتكز على احتياجات المتعاملين

مستودعات قياسية ووحدات
 الصناعات الخفيفة ومخازن التبريد

تسهم المنشآت الجاهزة في كيزاد في تقليص النفقات الرأسمالية لتأسيس األعمال، إذ 
تُقّدِم مجموعة كيزاد مستودعات عالية الجودة بمواصفات قياسية وجاهزة لالنتقال ووحدات 

للصناعات الخفيفة للتخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية لألطراف الخارجية، وكذلك 
لألنشطة الصناعية الخفيفة. وتتمتع الوحدات الجاهزة بإمكانية الوصول متعدد الوسائط 

عبر الميناء والطرق البرية والسكك الحديدية قيد اإلنشاء– جميعها متوفرة في الموقع - 
وخمسة مطارات دولية رئيسية.

وقد تم تجهيز الوحدات بأرصفة تحميل يسهل الوصول إليها. ويتضمن التصميم مخطط بدون 
تشطيب إلنشاء مكتب ميزانين.

 

إن الوحدات الجاهزة في مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد مصممة وفقاً للمواصفات التالية:

•    مواقف مخصصة للشاحنات والسيارات 
•    مكاتب بدون تشطيب في طابق الميزانين

 مزودة بمطبخ صغير ومرحاض 
•    أنظمة اإلنذار والرش اآللي للحرائق 
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تختلف متطلبات األعمال من حيث المساحة 
من التصنيع إلى الخدمات اللوجستية 

والتخزين واالستخدامات المكتبية. لذلك 
يمكن للمتعاملين االستفادة من مزايا الحل 

الشامل من خالل عملية البناء حسب الطلب 
التي تشرف عليها مجموعة كيزاد لصالح 

المتعاملين، بما في ذلك التصميم والبناء 
وإدارة المشروع.

كما يتم توفير خيارات مرنة لالستئجار أو 
الشراء، ما يتيح للمتعاملين الحصول على 

المساحة التي تناسب احتياجاتهم.

المنشآت مرنة التصميم
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الوجهة المتكاملة لألعمال التجارية واللوجستية والصناعية في أبوظبي

حلول تأسيس األعمال 
في المنطقة الحرة

ُصمم مركز تنمية وريادة األعمال في كيزاد ليلبي تطلعات المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة والشركات الناشئة ومشاريع رواد األعمال والشركات الصغيرة األخرى، 

وذلك بتوفيره مساحات أعمال ومكاتب وخيارات ترخيص بتكاليف معقولة. 

• رخصة تجارية ومرافق ضمن المنطقة الحرة
• 100% ملكية أجنبية

• 100% إعادة تحويل رأس المال واألرباح للخارج
• اإلعفاء الضريبي على الدخل والمبيعات

• ال تطبق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة الحرة
• مثالية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة

والمتوسطة
• حلول فّعالة من ناحية التكلفة الختبار السوق

•إمكانية الترقية إلى المرافق الدائمة

• تأسيس الشركة خالل 24 ساعة
• الحصول على الموافقات بسرعة وسهولة

• ال يشترط وجود تأمين على باقات تأسيس األعمال
• ال يشترط وجود تأمين مالي على التأشيرات

• مكاتب عمل مشتركة أو مستقلة
• خدمات إنترنت وواي فاي مجانية

• تخليص جميع الخدمات عبر منصة واحدة
• باقات متعددة لتالئم متطلبات العمل
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enquiry@kezad.ae

kezadgroup.com

+971 800 10 20 30

@kezadgroup

مجموعة كيزاد تستمع إليك
وتلبي احتياجاتك 

وتساعدك على تحقيق أهدافك 

 )QR( امسح رمز االستجابة السريعة
لزيارة موقعنا ومعرفة المزيد

#صنع_في_كيزاد


