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ABOUT RAKAYEZ
PROPERTIES

With its strong heritage, Rakayez Properties builds 
places that enrich people’s everyday lives through 
a diversified portfolio of residential, retail and 
commercial opportunities.

 بتراثها القوي، تبني ركايز األماكن التي تثري حياة الناس، من
 خالل مجموعة عقارات متنوعة تشــمل العقارات الســكنية،

 المحالت التجارية، والعقارات التجارية.

عن ركايز للعقارات
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 ركايــز للعقــارات هــي شــركة تابعــة لفيصــل القابضــة. تســعى
 ركايــز للعقــارات لمســاعدة األفــراد والشــركات إليجــاد العقــارات
الســكنية والتجاريــة فــي جميــع أنحاء اإلمــارات العربيــة المتحدة.

من نحن
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Rakayez Properties is a real estate subsidiary of Faisal 
Holding. Rakayez Properties assists individuals and 
organizations in finding residential and commercial 
locations across the United Arab Emirates.

WHO WE ARE



Faisal Holding has passed its proud history of over 
40 years of property development throughout the 
UAE, to Rakayez Properties. Rakayez Properties 
specializes in all commercial and residential sectors 
with a team of professionals equipped with innovative 
technology that has been designed to enhance the 
customer experience.

 لشركة فيصل القابضة تاريخ حافل يمتد ألكثر من 40 عاما في
 مجال التطوير العقاري في اإلمارات العربية المتحدة وذلك من

 خالل ركايز للعقارات. ركايز للعقارات لديها نخبة من المحترفين
 والمختصيــن في القطاع التجاري والســكني، يتســم بإلمامه
 الواسع في إنجاز المشاريع المتميزة التي تعزز تجارب عمالئنا.
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OUR STORY قّصتنا



 تطمــح ركايــز للعقــارات دائمــا لتوفيــر الخدمــات والحلــول المثىل
لتعزيــز تجــارب عمالئنا ومســتأجرينا.

رؤيتنا

Rakayez Properties aims to provide optimum services 
and solutions, with the ultimate objective of enhancing 
customer experience and tenant satisfaction.

OUR VISION
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Rakayez Properties strives to build unique properties 
and destinations that enrich people’s daily lives. With 
a focus on premium quality and services, we endeavor 
to build, manage and maintain a diversified portfolio 
that includes residential, retail and commercial 
properties.
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OUR MISSION

 تســعى ركايز للعقارات إلنشــاء وجهات ومشــاريع مميزة تعزز
 الحيــاة اليوميــة لعمالئهــا. تعمــل عىل إنشــاء، إدارة وصيانة
 مجموعة متنوعة من العقارات والمشاريع في كافة القطاعات

مع التركيز عىل مستوى الخدمات والجودة.

مهمتنا
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 مــن خــالل االلتــزام باالبتــكار والتميــز والجــودة العاليــة، تتجــىل
 ركايــز للعقــارات فــي كافــة مشــاريعها الســكنية والتجاريــة وبمــا

فيهــا المســتودعات.

قيمنا

Rakayez Properties takes pride in its community and 
properties. Through its commitment to innovation, 
excellence, quality and service, it brings value to life 
across every project – be it a villa, an office space or 
a warehouse.

OUR VALUES



The global business scene is rapidly changing, and it gives me great pleasure to see the 
launch of Rakayez Properties. Over 40 years we have been engaged in many different 
sectors, but there has been one constant goal that we have always aimed for, and that is 
consistent quality. I am proud to say that the quality standards set when we have first started 
operating have been reached and we have surpassed all our expectations. This allowed us 
also to grow and expand into different industries knowing that our foundation is very strong.

Faisal Holding, of which Rakayez Properties is a subsidiary, is one of the first companies 
in the United Arab Emirates to step into real estate and its complementing industries and 
services. It gives me great pride that Faisal Holding has contributed to the growth of the 
United Arab Emirates, which has also provided us with the opportunity to diversify and 
succeed in various industries.

In today’s constantly evolving business landscape, one must be well equipped to meet the 
challenges of the new world. Our highly experienced team and commitment to our goals, 
provides us with precisely what is required to succeed. With Rakayez Properties we look 
forward to new opportunities and achievements.

Faisal bin Sultan bin Salem Al Qassimi 
Chairman 

Rakayez Properties

ــىل ــا ع ــارات. عملن ــز للعق ــالق ركاي ــاهد إط ــعدني أن أش ــريعًا، ويس ــرًا س ــي تغي ــال العالم ــاع األعم ــهد قط  يش
ــو ــدد وه ــد ومح ــدف واح ــىل ه ــز ع ــًا نرك ــا دوم ــا كن ــات، ولكنن ــف القطاع ــي مختل ــًا ف ــن عام ــن أربعي ــر م  أكث
ــت ــدد حقق ــاطاتنا ق ــات نش ــذ بداي ــا من ــي وضعناه ــر الت ــرني أن أرى أن المعايي ــة. يس ــودة العالي ــزام بالج  االلت
ــا الثقــة بأسســنا القويــة وأتــاح لنــا فــرص النمــو  كل التوقعــات، بــل تفوقــت عليهــا أيضــًا. هــذا اإلنجــاز منحن

ــة. ــات مختلف ــات وقطاع ــول إىل صناع ــع والوص و التوس

 ركايــز للعقــارات تابعــة لفيصــل القابضــة، و هــى مــن أوىل الشــركات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 التــي دخلــت قطــاع العقــارات والصناعــات و الخدمــات  المرتبطــة بهــا. وإننــي ألشــعر بفخــر كبيــر ألننــا
نشــاطاتنا لتنويــع  متعــددة  فرصــًا  كذلــك  منحنــا  الــذي  األمــر  وهــو  الدولــة،  نمــو  مــن  جــزءًا   نشــكل 

المختلفــة. القطاعــات  فــي  النجــاح  وتحقيــق 

 و بمــا أن المشــهد التجــاري يتغيــر بإســتمرار، وخاصــة فــي الوقــت الحالــي، وبفضــل فريقنــا المتمكــن والمتخصــص،
 والتزامنــا بأهدافنــا، وعالقاتنــا الوثيقــة بشــركائنا، فنحــن مســتعدون لتحديــات العالــم الجديــد و إننــا إيضــًا نتطلــع

إىل اقتنــاص الفــرص الجديــدة وتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات المميــزة.

فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

 
ركايز للعقارات

H.H. Sheikh Faisal bin Sultan bin Salem Al Qassimi
CHAIRMAN

CHAIRMAN’S 
MESSAGE

09

سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

رسالة رئيس
 مجلس اإلدارة



H.H. Sheikh Faisal bin Sultan bin Salem Al Qassimi
CHAIRMAN

سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

 سعادة الشيخ خالد بن فيصل
بن سلطان القاسمي

نائب ثاني لرئيس اإلدارة

سعادة الشيخ سالم بن فيصل
 بن سلطان القاسمي

عضو مجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Khalid bin Faisal bin
Sultan Al Qassimi

SECOND - VICE CHAIRMAN

H.H. Sheikh Salem bin Faisal 
bin Sultan Al Qassimi

BOARD DIRECTOR
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BOARD OF
DIRECTORS

 مجلس
اإلدارة

سعادة الشيخ محمد بن فيصل
 بن سلطان القاسمي

العضو التنفيذي لمجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Mohammed bin
Faisal bin Sultan Al Qassimi

MANAGING DIRECTOR

سعادة الشيخ عبد الله بن فيصل
 بن سلطان القاسمي

نائب رئيس اإلدارة

H.H. Sheikh Abdulla bin
Faisal bin Sultan Al Qassimi

VICE CHAIRMAN

سعادة الشيخ سلطان بن فيصل
 بن سلطان القاسمي

عضو مجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Sultan bin Faisal
bin Sultan Al Qassimi

BOARD DIRECTOR

سعادة الشيخ سعود بن فيصل
 بن سلطان القاسمي

عضو مجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Saoud bin Faisal
bin Sultan Al Qassimi

BOARD DIRECTOR



PROPERTIES LIST 

11

ABU DHABI

ABU DHABI

DUBAI

AL AIN

SHARJAH

AJMAN

SHARJAH

AL AIN

DUBAI

NAMES

AD 1

AD 2

AD 3

AD-V1

AD-V2

AD-V3

AD-V4

AD-V5

AD-V6

NAMES

DB 1

DB 2

DB-V1

Madina Tower

Reef Residence

NAMES

AD-AA1

NAMES

SHJ 1

SHJ 2

SHJ 3

SHJ 4

SHJ 5

SHJ 6

SHJ 7

SHJ 8

SHJ-V1

SHJ-V2

SHJ-V3

SHJ-V4

SHJ-V5

SHJ- V6

SHJ - V7

SHJ-DHD 1

SHJ-DHD 2

SHJ-KK1

SHJ-SR1

SHJ-WH1

SHJ-WH2

SHJ-WH3

SHJ-WH4

SHJ-WH5

Sharjah Central Souk

Al Waha Souk

NAMES

RAK 1

RAK-SR1

RAS AL KHAIMAH

قائمة العقارات

أبوظبي

أبوظبي

دبي

العین

الشارقة

عجمان

الشارقة AJMAN
NAMES

Ajman WH 1

Ajman WH 2

Ajman WH 3

Ajman WH 4

Ajman WH 5

Ajman WH 6

Ajman WH 7

Ajman WH 8

Ajman WH 9

Ajman WH 10

AJ - SR1

AJ 1

عجمان

العین

دبي

راس الخیمة

RAS AL KHAIMAH
راس الخیمة
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LEASING وحدات لإليجار



AD 3
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شاطئ الراحة ، أبوظبي

 يقــع المبنــــى فــــي موقــــع اســتراتيجي يتيــــح الوصــــول الســــهل والســــريع إىل كل الطرقــات الرئيســــية. يتكــــون
 المبنى من 116 شــقة جديــدة وفاخــرة مــن غرفــة وغرفتيــن نــوم وصالــة وحمامــات وحديقــة مــع تــراس، تتميــز
 الشــــقق بإطـــالالت خالبة عىل شاطئ الراحــــة. يعــــد هــــذا المبنــــى مــــن معالــم الجــــودة فــي اإلتقــــان المعمــاري

كمــــا يرتقــــي بتوفيــــر محــال التجزئــــة التــي تطــل عـىل الممشــى المجــــاور لبحيــرة وشــاطئ الراحة

AD3

Al Raha Beach, Abu Dhabi

Newly constructed project with its extraordinary architecture offers 116 apartments. All the 
rooms have spectacular views of Al Raha Beach and the building’s swimming pools as well 
as its landscaping. AD3 offers 9 retail shops on a promenade alongside the lake of Al Raha 
Beach. 

Facilities Availableالمرافق المتوفرة

مسبح مركز التسوق منتزه نادي رياضي

Swimming
Pool

Retail 
Centre

Park Health 
Club

كورنيش مطارمطعم

أماكن قريبة

Airport Corniche Restaurant

Venues Near By



Khalifa Street, Abu Dhabi 

The 18-story building is located in Khalifa street, city center of Abu Dhabi and one of the most 
active streets in the vicinity, that is close and with easy access from and to many dynamic 
destinations. The commercial building comprises 47 commercial offices and one showroom 
at the ground floor, our tenants at the building are renowned in the business field such as the 
United Arab Bank and Gibca Group of Companies which was established since 1975.

شارع خليفة ، أبوظبي

 يقــع المبنــى فــى شــارع خليفــة، وســط مدينــة ابوظبــي والــذي يعــد مــن أهــم الشــوارع الحيويــة فــي المدينــة وبالقرب
 مــن أهــم الوجهــات التجاريــة التــي يســهل الوصــول إليهــا. يتألــف المبنــي مــن 1٨ طابقــًا و يحتــوي عــىل ٤٧ مكتــب
 تجــاري كمــا يوجــد بــه معــرض تجــاري بالطابــق األرضــي, يعتبــر عمالؤنــا فــي هــذا المبنــى مــن أبــرز رواد األعمــال و

التجــارة فــي الدولــة كالبنــك العربــي المتحــد و مجموعــة شــركات جيبــكا التــي تأسســت عــام 1٩٧٥.

مستشفى مطعم مصرف مركز تسوقفندق

أماكن قريبة

Shopping 
Mall

Hospital Restaurant Bank Hotel

Venues Near By
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GIBCA BUILDING مبنى جيبكا



AD-V1

Al Khalidiya, Abu Dhabi 

The villas are in Khalidiya district, consist of B+G+2 floors with large spaces and a huge 
private backyard, located close to the most active places in the city such as shopping malls, 
schools and Abu Dhabi Corniche.
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الخالدية ، أبوظبي

ــذه ــز ه ــن، تتمي ــن إضافيي ــي و طابقي ــق أرض ــرداب، طاب ــن س ــة م ــي مكون ــة وه ــة الخالدي ــي منطق ــل ف ــع الفل  تق
ــز هــذه الفلــل بموقعهــا ــرة لــكل فيــال، كمــا تتمي  الفلــل بمســاحتها الواســعة و التــي توفــر حديقــة مســتقلة كبي

ــي. ــش أبوظب ــدارس و كورني ــوق و الم ــز التس ــة كمراك ــل المدين ــة داخ ــن الحيوي ــن األماك ــرب م بالق

AD-V1

المرافق المتوفرة

 موقف
سيارات

حديقة

Parking
Garden

Facilities Available

كورنيش مركز تسوقمدرسة

أماكن قريبة

Shopping 
Mall

Corniche School

Venues Near By



Al Furjan Jabal Ali, Dubai

Beautifully designed with deluxe finished type, residential building made up of 143 units 
with 2 basements floors for car park. The building is in a quickly developing area planned by 
Nakheel with easy access to highways such as Alyalayis road, Shk. Mohammed Bin Zayed 
road and Shk. Zayed road. 

الفرجان جبل علي ، دبي

 مبنــى ســكني يتميــز بأجمــل التصاميــم وأرقــى انــواع التشــطيبات يحتــوي عــىل 1٤٣ وحــدة ســكنية ويقــع فــي منطقة
 تشــهد تطــورًا ســريعًا مــن تخطيــط نخيــل، يمتــاز بســهولة وســرعة الوصــول إىل شــارع الياليــس و شــارع الشــيخ

محمــد بــن زايــد وشــارع الشــيخ زايــد.
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DB 1 DB 1

المرافق المتوفرة

مسبح منتزه  موقف
سيارات

نادي رياضي

Swimming
Pool

Park Health 
Club

Facilities Available

Parking



DB 2

Dubai Industrial City, Dubai 

A gated residential complex off Shk. Mohammed bin Zayed road and in closed proximity to 
Dubai Expo 2020, Al Maktoum Airport, Dubai parks and Jebel Ali Outlet Village. The complex 
embraces 3 buildings consist of 114 residential apartments and 1 large retail unit.
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مدينة دبي الصناعية ، دبي

ــي ــي و دب ــل عل ــدج جب ــت فيل ــن أوتلي ــرب م ــع بالق ــة، يق ــات حديث ــز بتصميم ــة يتمي ــل خاص ــكني بمداخ ــع س  مجم
 باركــس، يتكــون المجمــع مــن ٣ مبانــي تحتــوي عــىل 11٤ شــقة ســكنية و معــرض تجــاري. يقــع المجمــع عــىل مقربــة
 مــن شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد ممــا يوفــر ســهولة الوصــول إىل المناطــق الحيويــة فــي دبــي مثــل منطقــة إكســبو

2020 و مطــار آل مكتــوم.

DB 2

المرافق المتوفرة

مسبح منتزه نادي رياضي

Swimming
Pool

Park Health 
Club

Facilities Available

مطار

أماكن قريبة

Airport

Venues Near By



Al Majaz, Sharjah

The tower is an architectural landmark. It has a prime location, on Buhaira Corniche, adjacent 
Al Majaz waterfront, Sharjah’s most exclusive recreational development, with spectacular 
lake view, directly facing Buhaira. 

المجاز ، الشارقة

 البــرج هــو أحــد أهــم المعالــم المعماريــة و يقــع فــي موقــع متميــز عــىل كورنيــش البحيــرة المــوازي لواجهــة المجــاز
 المائيــة التــي تعتبــر أكثــر مشــاريع التطويــر فــي الشــارقة مــن ناحيــة األنشــطة الترفيهيــة، يتميــز البــرج بإطاللــة رائعــة

عــىل البحيــرة.
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SHJ 7 SHJ 7

Facilities Availableالمرافق المتوفرة

مركز
 التسوق

موقف سيارات نادي رياضي تكييف
الهواء مجانا

مسبح

Swimming 
Pool

Retail 
Centre

Parking Health 
Club

Free Chiller

مسجد منتزه مطعم سوبر ماركتمقهى

أماكن قريبة

Supermarket Mosque Park Restaurant Cafe

Venues Near By



Ajman Industrial Area 1, Ajman 

Ready to move in warehouses available for rent with area ranging from 3400 sqft to 5010 sqft.
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منطقة عجمان الصناعية 1 ، عجمان

مستودعات جاهزة لإليجار بمساحات مختلفة تبدأ من ٣٤00 قدم مربع إىل ٥010 قدم مربع.

AJ 1 AJ 1



Sheikh Mohammad Bin Salem Street, Dehan, Ras Al Khaimah

An outstanding tower consist of 14 floors overlooking the Arabian Gulf sea with 3 podium 
floors dedicated for car park and with 1 showroom at the ground floor.  

 شارع الشيخ محمد بن سالم، دهان ، رأس الخيمة

 بــرج ســكني مــن 1٤ طابــق و ٣ طوابــق مواقــف ســيارات + صالــة عــرض بالطابــق األرضــي، يتوســط شــارع الشــيخ
محمــد بــن ســالم و يطــل عــىل البحــر مباشــرة و يعــد هــذا البــرج مــن العالمــات المميــزة بمدينــة رأس الخيمــة.
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RAK 1 RAK 1

المرافق المتوفرة
Facilities Available

 موقف
سيارات

Parking

مستشفى مركز تسوقكورنيش

أماكن قريبة

Shopping 
Mall

Hospital Corniche

Venues Near By

مطعم

Restaurant
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SALES وحدات للبيع



SHJ-V6

Al Barashi, Sharjah

The villas are located in one of the latest developing areas in Sharjah, a prime location which 
is 10 minutes drive from Sharjah Airport and 30 minutes drive from Dubai Airport and well 
connected to Al Dhaid and Emirates road. The villas have 3 types: Type 1, 2 & 3. 
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البراشي ، الشارقة

ــري و ــم العص ــن التصمي ــع بي ــي تجم ــل الت ــذه الفل ــع ه ــز تق ــي و التمي ــث الرق ــدة حي ــي الجدي ــة البراش ــي منطق  ف
 أصالــة الماضــي معــا، و لقــد وقــع إختيارنــا عــىل منطقــة البراشــي حيــث أنهــا ســريعة التطــور و ترتبــط بطــرق حيويــة
 كشــارع اإلمــارات و شــارع الذيــد و تبعــد 10 دقائــق عــن مطــار الشــارقة و حوالــي ٣0 دقيقــة لمطــار دبــي كمــا يســهل

التنقــل منهــا لجميــع اإلمــارات األخــرى، و تتنــوع تصاميــم الفلــل بثالثــة نمــاذج بمســاحات مختلفــة.

المرافق المتوفرة

 موقف
سيارات

حديقة

Parking
Garden

Facilities Available

مطار

أماكن قريبة

Airport

Venues Near By

مركز تسوق

Shopping 
Mall

SHJ-V6



P.O. Box 60333, Sharjah - UAE
P.O. Box 6448, Abu Dhabi - UAE
T 800 Rakayez (7252939)
rakayez.com A subsidiary of Faisal Holding LLC
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T 800 Rakayez (7252939)
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