
 

مة ينضمون لأعضاء ُجدد   مجلس إدارة مركز رأس الخ  رأس  الدو ات العاملة  ل ال سج  ب المع
مة   الخ

 
مة   مركز رأس الخ    ثالثة من القادة العالمي  تعي

ّ
 إن ة نحو الجودة الدو مال رحلتنا العالم  إ  عزمنا الجاد ع ل ع  دل  لهو خ

 

مة   4، رأس الخ تم مة  : 2019س  أعلن مركز رأس الخ ة الدو دولة اإلمارات الع مة   رأس الخ ات العاملة  ل ال سج مثل سلطة  ، الذي 

غرض ت  مجلس إدارته   المتحدة، عن انضمام ثالثة أعضاء ُجدد إ ة لجميع المعاي ة مستوف ل عالم سج  سلطة  ة تحّول المركز إ ادة عمل  ق  و

اطات اء مكس . واالش  هؤالء الخ  تعي
ّ
عد د من الدول حول  ا و  العد سبوها من عملهم  ة ا ات دول ه من خ فضل ما يتمتعون   للمركز 

ً
هائ

 العالم.   

ة) شار المل ل فاي (مس ممارسة  ‐ ما ل فاي"  ة منذ عام اضطلع "ما طان جن ال  جزر ف  عام 1996القانون    ّ  منصب  2011، وُع

 . ار ق ال ا ل مة العل  المح ا  مة العل  المح    نائب قا  مسائل التقا شن" المتخصصة  ج  "أجون لي اء  عد "فاي" أحد ال كذلك، 

اعات، وفّض نزاعات ة.  وحّل ال ات، والدعاوى التجارة والمدن دارة الممتل الت و ا اإلفالس، والتوك ات، وقضا ، وقانون ال اء والمساهم ال

جن  جزر ف ة عمله   استقاها خالل ف ة، ال ار األلمع ة والمعرفة المتعمقة واألف ة القانون اع هائل من الخ ة  كذلك، يتمتع "فاي" ب طان ال

ها من ة األخرى.  وغ ات القضائ  الوال

نغ  من  ‐ إرست ز متد أل ة،  ل من الخ اع ط د "إرست زنغ" ب  مجال الخدمات  30يتمتع عضو مجلس اإلدارة الجد  العمل  عاما قضاها 

  س انت "ف شو، وهونغ كونغ، وشانغهاي. وقد  ، وشنجن، وقوان ك   د من فرق العمل  دارة العد ة، و  توقف المال ا جروب" آخر المحطات ال

 نجا اإلضافة إ  ، السوق الصي . ومن هنا، تعد درايته المتعمقة   مقعد المدير اإلداري للص جلس فيها ع ان     عندها "زنغ"، وال حه المتم

مة  ا ثمينا لمركز رأس الخ ، مكس ق األق  ال ة  شّع كة عالقاته الم  وش ما تالدو  ، ال س ق األق  منطقة ال  التوّسع  زامنا مع عزمه ع

صفة خاصة.     الص  صفة عامة، و

اك د دي  ف مة  ‐ د  طاولة مجلس إدارة مركز رأس الخ  يتمتع العضو الثالث ع اك" ،الدو د دي  ف سبها  "،د  ا ة ال ات الق د من الخ العد

ة، ة اآلسي  قطاع الخدمات المال ف ولندن؛ فقد  من عمله  روكسل وجن ا و ال  أس عة  ة الرف ذ د من المناصب التنف  تقلدە العد اإلضافة إ

ان ث  است جروب"؛ ح  "إن ة  ذ س مجلس اإلدارة واللجنة التنف ذي ورئ س التنف اك" منصب الرئ كة  شغل "دي   إدراج ال   له دوٌر أسا

دام ( ف AEX بورصة أمس ما أ انت ).    ات االستحواذ ال  لعمل
ً
جة عد أن توّسعت أعمالها ن كة   شهدتها ال عة ال  طفرة النمو ال ع

  ذلك عدد مقراتها إ تفع  مها، ل   41ت   30مقرا  اك"، إ  يتمتع بها "دي  ة الهائلة ال ل الخ ش دولة حول العالم. وهكذا، من المنتظر أن 

مة جانب معرفته المتعم  حددها مركز رأس الخ ة ال ج ات ة قصوى إلنجاز االس ل المماثلة لسلطتنا، أهم سج مختلف سلطات وهيئات ال قة 

  ل.  الدو   المستق  

 رسمها مركز رأس ال ة ال  نهج خطط التوّسع العالم  ع س ات هائلة  خ  الذي يتمتع   أن هذا المجلس العال مةهذا، وتجدر اإلشارة إ   خ ؛ الدو

د عن   ما ي ا إ قدم المركز خدماته حال ث   من  30,000ح  من أ مساهم  دولة.  160كة   



 
 أعرب ة،  المناس ــهذە مة  و س مجلس إدارة مركز رأس الخ ، رئ  صاحب السمو الشيخ أحمد بن صقر القاس ه  ،الدو الغ سعادته وترحي عن 

 م  حديثا إ ة األعضاء الثالثة المنضم ل رك ش ة  كة عالقات ق ة هائلة وش ات عالم ه من خ  أن ما يتمتعون  ا إ جلس إدارة المركز؛ مش

ها المركز لنفسه. 
ّ
 أعد ة ال ل ورة لخطط التوّسع المستق ة و  أساس

مة  ث لمركز رأس الخ  الحث اء الثالثة مع الس  الخ امن تعي  و ة الدو م ات التنظ المتطل امه  ذ ال ة ذات  لتنف  االمتثال الدول ة ومعاي العالم

 جانب تنقيح نظام  ل اإلرهاب، إ ل األموال وتم افحة غس م اساته المتعلقة   مراجعة س ث عكف المركز مؤخرا ع ل الصلة؛ ح حق سج

  االنتفاع
ً
مقتضاە، فض عمل  ات المتعلقة الذي  ذ المتطل دأ الجوهر االقتصادي  عن اتخاذە الخطوات الالزمة لتنف  المستحدث. م

مة   مركز رأس الخ  س قا  الدو ات. وتحق س ال م خدمات تأس
ّ
ة تقد ة متم ا كسلطة قانون ه عالم اف  االع امه   ثابتة لتحقيق ال  خ ع

قاع ال د من ال  العد مهمة استهداف األسواق  ق عمله  لف ف ، و الص  شنغهاي  ورة مقّراته  ا شأ المركز مؤخرا  ة، أ ق لهذە الغا  شملت ال

، و  طة الدول المستقلة. األق ا، ورا ا، وروس ق ا، والهند، وأف ق ق األوسط وشمال أف  ال  

مة   ذلك، أطلق مركز رأس الخ  عالوة ع ة  الدو  مختلف األصعدة الدول مكن للعمالء ع  من خاللها  ات، وال حديثا خدمة نقل مقّرات ال

، مع  ل سهولة و  المركز  اتهم إ ة نقل مقّرات  ان  إم  إ
ً
قة، إضافة ة السا ف اتها الم ة، وجميع عمل ة الحال  أوضاعها القانون المحافظة ع

م القانون العام.   تقاضيها أمام محا  

مة  ذي لمركز رأس الخ س التنف  األنصاري، الرئ  ومن جهته، يرى الدكتور سم ق الدو  ف  إ
ً
العمل ، أن هذا المستوى من الخدمة المقدمة، إضافة

ل الرائدة  سج ضعه ضمن مصاف هيئات وسلطات ال ل و  المنطقة،  ل  سج ە من سلطات ال  المركز عن غ ّ م ات، هما أهم ما  واسع الخ

ل.   المستق اق الجودة   س صنفه كجواد رابح  ا، و  عالم

 -انتهى  -

  

يمة   :الدوُنبذة حول مركز رأس ا
يمة  يلعبارة عن  الدومركز رأس ا يمة بدولة اإلمارات العرية املتحدة.ال سلطة ل ات العاملة  رأس ا مثل املركز  شر ن 2017اتحاًدا قام  عام و لة ن من تاث ب ّ يئات امل ما: ال يمة،  يمة و يئة  رأس ا ات الدولية  رأس ا ارجية يئة الشر ات ا الشر

يمة لّ  رأس ا ما  الدولة منذ عام ، اللتان اس يمة  .2006تا أعمال تو مركز رأس ا ا، وكذلك  الدوو ات الدولية ودمج يل الشر ات. واملركز عبارة عن سلطة حديثة وعاملية  تقديمعمليات  شطة تلك الشر يل املرتبطة بأ املة من خدمات ال سلسلة 
ات وفًقا للمعاي الدولية وأفضل امل يل الشر ات الدولية.ل س الشر ا  مجال تأس    مارسات املعمول 

  
يمة  م مركز رأس ا ع ات الدولية، عن طرق مواصلة مساعيھ  الدوو س الشر ا لعمالئھ الرامية إ احتالل الصدارة  قطاع تقديم خدمات تأس ر حزمة منتجاتھ ال يقدم م ومتطلباباستمرار تطو  م.بما يتما مع احتياجا

 
  لالستفسارات اإلعالمية، ير التواصل مع:

ار  ليو إل

  العالقات العامة والفعاليات -مدير أول 

يمة اإلقتصادية (راكز)يئة    مناطق رأس ا

 2077173 7 971+اتف: 

ي: و يد اإللك   c.eleazar@rakez.com ال
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ABOUT RAK INTERNATIONAL CORPORATE CENTRE (RAK ICC): 
 
RAK International Corporate Centre (RAKICC) is a Corporate Registry operating in Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. It is the consolidation 
of two company registries in Ras Al Khaimah; namely RAK International Companies (formerly a part of RAK Free Trade Zone) and RAK 
Offshore (formerly a part of RAK Investment Authority). RAK International Corporate Centre (RAKICC) was formed as per the Decree No.12 of 
2015 and as amended by Decree No.4 of 2016. 
 
RAK International Corporate Centre is responsible for the registration and incorporation of International Business Companies, as well as providing 
a full suite of Registry services related to International Business Company activity. RAK International Corporate Centre is a modern, world class 
Company Registry operating in full compliance with international standards and best practices in the International Business Company formation 
industry. 
 
RAK International Corporate Centre will be at the forefront of International Business Company formation services and continually develop our 
suite of products to meet the needs of our customers. 
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Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ) 
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E-mail: c.eleazar@rakez.com  
 
 
 
 
 


