
   

ن   مشاري    ع الشباب لتعزيز  تنمية  ل بن صقر  سعود  مؤسسة  مركز رأس الخيمة الدولي و توقيع مذكرة تفاهم بي 
ي إمارة رأس الخيمة ثم فرص االست 

 ار فن
 

ي : 2021  بريل إ   13  ، رأس الخيمة 
كات الدولية المسجلة فن إمارة رأس الخيمة عن  أعلن مركز رأس الخيمة الدولي والذي يمثل سلطة تسجيل الشر

 إلتاحة فرصة إنشاء قاعدة مؤسسية    توقيع مذكرة تفاهم
ً
أمام رّواد األعمال  متينة  مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاري    ع الشباب مؤخرا

ي مزاولتهم ألعمالهم. 
ة والمتوسطة فن كات الصغي   والشر

 
ي يقدمها مركز رأس الخيمة الدو

ة والمتوسطة  تهدف المذكرة إل تروي    ج الخدمات الت  كات الصغي  تعريفهم بمزايا    من خالللي إل عمالئه من الشر
ي تمتاز بتسجيل الهيكلة االستثمارات لدى المركز باإلضافة إل إجراءات 

 لمتطلبات. من االشعة والبساطة وفعالية التكلفة مع أدنن حد الت 
 

د وب  هذه المناسبة  
ّ
، رئيس مجلس إ  أك مع مؤسسة سعود بن    التعاونأهمية  دارة مركز رأس الخيمة الدولي  سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي

اتيجيةوالذي يرسخ مبدأ صقر لتنمية مشاري    ع الشباب  اكة االسي  ي تعمل من أجل  ةالقائم الشر
ي إمارة رأس الخيمة والت 

ن الجهات الحكومية فن بي 
كات عل تحقيق غاية   كة ترمي إل زيادة فرص العمل للمستثمرين والشر

حٍد سواء وتوسيع نطاق األعمال بالشكل الذي يعكس سهولة   مشي 
ي اإلمارة. 

 مزاولتها فن
 

 الدكتور سمي  األنصاري، الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة الدولي عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاري    ع 
  كما عّيّ

: "الشباب  
ً
 شهدنا اقائال

ً
ايد  قبال ن  مي 

ً
ي القانونية    الكياناتعل    ا

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة وال  تمكن  والت 
ن فيها  رّواد األعمال من مواطتن مقيمي 

ي عن طريق  استثماراتهم    عل هيكلة
كات المسجلة فن .   مركز رأس الخيمة  الشر وأضاف الدكتور األنصاري أن لدى مركز رأس الخيمة الدولي    "الدولي

الهياكل المختلفة تتيح  الخاصة، حيث  وات  الير إدارة  كات  الدولية وشر كات  المناسبة للشر الحلول  التكلفة  الفّعالةو   مختلف  إمكانية    من حيث 
ة  كات الصغي   والمتوسطة. الحصول عل التمويالت ورفع رأس المال وخيارات السندات المالية للشر

 
التعاون يرمي    ا ومن جهته رّصح سعادة يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاري    ع الشباب بأن هذ

ي بناء
هم عل المشاركة فن

ّ
ي دعم مشاري    ع الشباب لحث

 فن
ً
خر جهدا

ّ
ي ال تد

ي وضعتها القيادة الرشيدة والت 
اتيجية الت  اقتصاد    إل تحقيق رؤية االسي 

ة   كات الصغي   إل جنب مع مركز رأس الخيمة الدولي عل تطوير قاعدة مؤسسية تمنح الشر
ً
الوطن وتعزيز نمّوه، حيث تعمل المؤسسة جنبا

 والمتوسطة العديد من المزايا القانونية. 
 

ن مركز رأس الخيمة الدولي و هذا  سيكون ل ي اإلمارة من أجل دمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاري    ع الشباب  التعاون بي 
ي تعزيز التنافسية فن

 فن
ً
ورا

ي يحظن بها مركز رأس الخيمة الدولي باإلضافة إل  إيجاد أنسب الحلول المؤسسية للمستثمرين  
خدمات  بفضل السمعة العالمية المرموقة الت 

ن العالمية المتاحة من خالل بسطة م  الو  المؤتمتةتسجيل ال  . ةالمستقل نظمة القضائيةواأل اعتماد نظم القواني 
 

 – انتىه  –
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

ار، مدير العالقات العامة والفعاليات، راكز  ز  كليو إلي 
: 971 7 2077173هاتف:  ي

ونز  c.eleazar@rakez.com+، بريد إلكير

 
 : بذة حول مركز رأس الخيمة الدولي

ُ
 ن
  

ي رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. RAKICCمركز رأس الخيمة الدولي )
كات العاملة فز  ( عبارة عن سلطة لتسجيل الشر

 
ي كانت تمثل سا

ي رأس الخيمة )التر
كات الدولية فز ي رأس الخيمة، هما: هيئة الشر

ز
ز من الهيئات المسّجلة ف ز اثنتي  ا بي 

ً
ا جزًءا من هويمثل المركز اتحاد

ً
ي كانت تمثل  بق

ي رأس الخيمة )التر
كات الخارجية فز يئة المنطقة الحرة برأس الخيمة(، وهيئة الشر

ا جزًءا من هيئة رأس الخيمة لالستثمار(. وقد تأسس مركز رأس الخيمة الدولي بموجب المرسوم رقم  
ً
 . 2016لسنة  4، وتعديالته الصادرة بموجب المرسوم رقم 2015لسنة   12سابق

 
كات الدولية ودمجها، وكذلك تقديم سلسلة كاملة من خدمات التسجيل المرتبطة بأنشطة تلك الشر يتول  ا للمعايي  الدولية مركز رأس الخيمة الدولي عمليات تسجيل الشر

ً
كات وفق كات. والمركز عبارة عن سلطة حديثة وعالمية لتسجيل الشر

كات ال ي مجال تأسيس الشر
 دولية. وأفضل الممارسات المعمول بها فز

 
كات الدولية، عن طريق مواصلة مساعيه الرامية إل تطو  ي قطاع تقديم خدمات تأسيس الشر

ز
م مركز رأس الخيمة الدولي احتالل الصدارة ف ز ي يقدمها لعمالئه باستمرار بما يتماشر مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. ويعير

 ير حزمة منتجاته التر



   

 
 الشباب نبذة عن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاري    ع 

 
ي لتسهيل ُسُبل تحقيق ريادة مشاري    ع الشباب واقتحامهم لقطاع المشاري     ي لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل تعزيز  تأسست مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاري    ع الشباب بموجب مرسوم أمي 

ع الريادية وتنوي    ع االقتصاد الوطتز
ة والمتوسطة كات الصغي   .نجاح الشر

 
وعات  الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعىل لالتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، تساعد مؤسستنا الحاضنوتحت   قة وإبتكاراتهم وترجمتها إل مشر

ّ
ال
َ
ي األفكار الخ

ي عىل تبتز
ة الشباب اإلمارانر

ي تطوير األعمال وتحقيق النمو الشخصي من خالل باقات متنوع من الخدماتوأعمال قابلة للتطبيق وذات جدوى إقتصادية، كما تدعمهم 
تهم فز  . المؤسسة خالل مسي 

 


