
 

 
 

 خبر صحفي
 

في المحتملین الشر�اء من مجموعة لتقي ی مر�ز رأس الخیمة للشر�ات الدولیة
 قبرص

 

  أنحاء العالممختلف  منإلیه  من الشر�ات الدولیةالمز�د یتطلع الستقطاب مر�ز ال •
  قبرصإنفستبرو  رمؤتم خالل�لمة لقي جو مو�نیهان، یالرئیس التنفیذي للمر�ز،  •

 
مر�ـــــــز رأس الخیمـــــــة للشـــــــر�ات  مـــــــن: توجـــــــه وفـــــــد 2017یونیـــــــو  27، اإلمـــــــارات العر�یـــــــة المتحـــــــدة، رأس الخیمـــــــة

اجتماعــــات مــــع  عقــــدحیــــث هــــذا األســــبوع،  قبــــرص، إلــــى الدولیــــة الشــــر�اتالســــلطة القانونیــــة لتســــجیل وتأســــیس ، الدولیــــة
 فــــي الدولیــــة الشــــر�اتتأســــیس تعــــر�فهم �ــــأبرز مزا�ــــا أجــــل  مــــنالقطــــاع  فــــيمتخصصــــین شــــر�اء محتملــــین ومستشــــار�ن 

مــــــؤتمر إنفســــــتبرو والــــــذي ألقــــــى �لمــــــة خــــــالل جــــــو مو�نیهــــــان، الــــــرئیس التنفیــــــذي للمر�ــــــز، تــــــرأس الوفــــــد الســــــید مر�ــــــز. ال
 .2017یونیو  21لیماسول بتار�خ مدینة  في عقد الذي قبرص

 
، الشـــــر�ات"، �اعتبـــــاره هیئـــــة مرموقـــــة لتســـــجیل الدولیـــــةو�قـــــع ضـــــمن نطـــــاق اختصاصـــــات "مر�ـــــز رأس الخیمـــــة للشـــــر�ات 

ــــة الشــــر�اتتســــجیل وتأســــیس  ــــة مــــن خــــدمات التســــجیل ذات الصــــلة  الدولی ــــد�م حزمــــة �امل ــــب تق ــــى جان ــــانون  �أنشــــطةإل  ق
 ذلـــــــك فـــــــي �مـــــــا الدولیـــــــة األســـــــواق فـــــــي أعمـــــــالهم مزاولـــــــة والشـــــــر�ات لألفـــــــراد یتـــــــیح الـــــــذي ،الدولیـــــــة التجار�ـــــــة الشـــــــر�ات
 .أنحاء العالممختلف  في العقار�ة األصول على واالستحواذ االستثمار

 
إطـــــار  فـــــي: "للشـــــر�ات الدولیـــــة رأس الخیمـــــة، قـــــال جـــــو مو�نیهـــــان، الـــــرئیس التنفیـــــذي لمر�ـــــز الز�ـــــارةهـــــذه  علـــــىوتعلیقـــــًا 

ــــــىحــــــرص المر�ــــــز   مــــــن، قمنــــــا �عقــــــد سلســــــلة أنحــــــاء العــــــالمجمیــــــع  مــــــنواألفــــــراد  الشــــــر�ات المز�ــــــد مــــــناســــــتقطاب  عل
 مـــــــنواجـــــــد عـــــــدد �بیـــــــر لنـــــــا نظـــــــرًا لت یةرئیســـــــ اً تعـــــــد ســـــــوق التـــــــيقبـــــــرص، جمهور�ـــــــة فـــــــي  للغا�ـــــــةاالجتماعـــــــات المثمـــــــرة 

األشــــــهر المقبلــــــة.  خــــــاللأفر�قیــــــا وآســــــیا  فــــــي الجــــــوالت المز�ــــــد مــــــنجــــــراء إلالمستشــــــار�ن والــــــو�الء فیهــــــا، �مــــــا نخطــــــط 
قضـــــــائي  اختصـــــــاصمنطقـــــــة و  دولیـــــــةللشـــــــر�ات الاإلمـــــــارات، �اعتبارهـــــــا مر�ـــــــزًا  فـــــــي دولـــــــة رأس الخیمـــــــةوتـــــــوفر إمـــــــارة 

�یانــــات تأســــیس  فــــيترغــــب  التــــيلألفــــراد والشــــر�ات  الدولیــــةومتوافقــــة مــــع المعــــاییر  للغا�ــــة، بیئــــة مســــتقرة وآمنــــة مرموقــــة
 دولیة".  أعمال

 
ن، و تنفیــــــــذیرؤســــــــاء بیــــــــنهم  مــــــــن، ضــــــــیفاً  250 مــــــــنأكثــــــــر  2017قبــــــــرص  فعالیــــــــات مــــــــؤتمر إنفســــــــتبرو فــــــــيوشــــــــارك 
ــــــــين و ن متخصصــــــــو ، ومحــــــــامأعمــــــــال، ورجــــــــال ن و مــــــــالین و ومــــــــدیر  ــــــــانون  ف ــــــــانون  الخــــــــاصالق  و، ومــــــــدققالشــــــــر�اتوق



 

 
 

 مــــــن، وأفــــــراد الخــــــاصالقطــــــاع  مــــــنن و ، ومســــــتثمر ن و مــــــالین و ن، ومستشــــــار یو ضــــــرائب، ومصــــــرفو حســــــا�ات، واستشــــــار�
، وهجــــــرة الــــــدولي، منهــــــا االســــــتثمار مواضــــــیع المهمــــــةال مــــــن. وتنــــــاول المــــــؤتمر مجموعــــــة المــــــالءة المالیــــــة المرتفعــــــةذوي 

 الشـــــــــر�اتهیاكـــــــــل  ووضـــــــــع، و�دارة الثـــــــــروات وحما�ـــــــــة األصـــــــــول، يالـــــــــدول يب�تخطـــــــــیط الضـــــــــر الاألعمـــــــــال التجار�ـــــــــة، و 
 العالمیة. 

 -انتهى-
 

 نبذة عن مر�ز رأس الخیمة للشر�ات الدولیة
 4، المعدل �المرســـوم رقم 2015لســـنة  12رقم ) �موجب المرســـوم RAKICCتأســـس مر�ز رأس الخیمة للشـــر�ات الدولیة (

، وهو جهة مختصـــة بتســـجیل الشـــر�ات �مارس نشـــاطه في إمارة رأس الخیمة بدولة اإلمارات العر�یة المتحدة. 2016لســـنة 
وتتمثل مســـؤولیات المر�ز في تقد�م تســـهیالت تســـجیل وتأســـیس شـــر�ات األعمال الدولیة، فضـــًال عن توفیر مجموعة �املة 

التســـــجیل المتعلقة �أنشـــــطتها. وتجدر اإلشـــــارة إلى أن المر�ز عبارة عن هیئة حدیثة عالمیة المســـــتوى لتســـــجیل  من خدمات
الشـــــر�ات تمتثل في عملها �شـــــكل �امل للمعاییر الدولیة وأفضـــــل الممارســـــات المتبعة في مجال تأســـــیس شـــــر�ات األعمال 

 الدولیة.
 

لدولیة نشأ عن دمج هیئتین متخصصتین في تسجیل الشر�ات في رأس وتجدر اإلشارة إلى أن مر�ز رأس الخیمة للشر�ات ا
الخیمة، هما "رأس الخیمة للشر�ات الدولیة" (التي �انت في السابق تا�عة للمنطقة الحرة برأس الخیمة) و"راك أوفشور" (التي 

 كانت في السابق جزءًا من هیئة رأس الخیمة لالستثمار).
 

  التصال بـلالستفسارات اإلعالمیة الرجاء ا
                                       مجموعة برنزو�ك

                                             سارة عبدالباري 
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