
 
 
 

 خبر صحفي
 

 الستقطاب موريشيوسزور ي "الدوليةمركز رأس الخيمة للشركات " منوفد 
 شركاء جدد

 

 فييقي األفر  األعمالنادي  فيكلمة رئيسيييييييييي ة وألقى  الوفدترأس  ،لمركزلالرئيس التنفيذي ، جو موينيهان 
 على هامش الزيارة موريشيوس

  تجارية ال الشييييركاتلتعريف مسييييتشيييياري يبذلها المركز  التيالحثيثة تندرج ضييييمن  طار الجهود  الوفدزيارة
 اإلماراتدولة  فيالجذابة  األعمالبيئة توفرها  التيالمزايا ب الدولية

 
، الدوليةللشرررررك    رأس الخيمةمركز  منه وفد توج   -2102أغسيييطس  28المتحدة: العربية  اإلمارات، رأس الخيمة

هود ، وذلك ضررررمن إا ر الجموريشررريوسجمهوري ة ، إلى الشررررك   الدوليةالسرررلاة الو يويية المرمولة لتسرررجيي وت سرررريس 
 التيالعديدة هيال  والتسرررالمجزية  التج ريةب لفرص وتعريفه   الدوليةالشررررك   للتواصررري م   يبذله  المركز التيالدؤوبة 
 . لوا ع األعم ي دولة اإلم را توفره  

 
لمراكز اشرررررررهد متي وي فيه  تاو ر رئيسرررررررية ، والذي ألوى كلمًة مركزلل جو مويييه ن، الرئيس التيفيذيالسررررررريد ترأس الوفد 

 فيوخ صة ، دولة اإلم را  الشررك   الدولية فيأبرز مزاي  ت سريس اسرتعر  ، كم  أفريوي  فيالدولية والم لية  التج رية
 .الخيمةرأس إم رة 

 
ه بخ لص الشرررررررررررررركر إلى "ي :موينيهان، قال الزيارة علىوفي معرض تعليقه  مهورية ج فياإلفريوي  األعم يي دي توجر 

لروابا مكمي لك الزي رة هذه تي تو  .األفريوي األعم يمجتم  لتواصي م  ي  لالفرصة الوي مة ل هذهت حة إ على موريشيوس
الل   الع هذهه ر داز ، ويتول   رةالسرررررررررفر والتجضرررررررررمن لا ع   موريشررررررررريوس و  اإلم را دولة بين   تجم التيالمتيية 

رص فمجموعة الواسرررعة من ال لبلشررررك   األفريوية اتعريف لمواصرررلة لدمً  الو دمة. ويتال  األعوام  خاليألوى صرررورة ب
 ".عموم ً  اإلم را دولة و  رأس الخيمةتود مه  إم رة  التيالمتيوعة 

 
ه  تجي يم   حيث،  أفريويفي الواعدة ك حد االلتصرررررررر دا  السرررررررريوا  الم ضررررررررية  خاليموريشرررررررريوس جمهورية ولد برز  

 حيثمتيية؛ تج رية بعالل   وموريشرررريوس  اإلم را وتتمت  دولة  .6102ع م  خالي %8.3بيسرررربة المحلي اإلجم لي 
ركة التج رة فيم  حتعزيز بهدف واالسرررررررتثم را ، وذلك الضرررررررريبية عد ة اتف لي   ثي ئي ة تغاي المج ال  البلدان كال ول   
 .بييهم 

 



 
 
 

إلى ج يب توديم حزمة ك ملة من خدم    الدولية الشررررك  تسرررجيي وت سررريس  اختصررر صررر   المركزيو  ضرررمن يا   و 
األسوا   يف، الذي يتيح لألفراد والشرك   مزاولة أعم لهم الدولية التج رية الشرك  التسجيي ذا  الصلة ب يشاة ل يون 

ذلك  يفبم  ،  ً دولي التج رية له  أعمأن تزاوي رأس الخيمة  فيله  أيشرررررررررراة ويمكن للشرررررررررررك   التي تؤسررررررررررس  .الدولية
 االستثم ر واالستحواذ على األصوي العو رية.

 
 -ايتهى-


