
  

ن مركز رأس الخيمة الدولي و توقيع   ن دائرة  مذكرة تفاهم بي  المستثمرين  بلدية رأس الخيمة بهدف تمكي 
ن   ك عقارات  العالمّيي 

ّ
   مركز رأس الخيمة الدولي   من خالل من تمل

 
كامركز رأس الخيمة الدولي والذي يمثل    أعلن  : 2021 إبريل   6،  رأس الخيمة  ي إمارة رأس الخيمة  المسجلةت الدولية  سلطة تسجيل الشر

عن    فن
ي توقيع  

اء وتسجيل عقارات فن  إلتاحة الفرصة للمستثمرين بشر
ً
ي واألمالك التابع لدائرة بلدية رأس الخيمة مؤخرا

مذكرة تفاهم مع قطاع األراضن
كات الدولية المسجلة  اإلمارة تحت اسم   .  تنظيم استثماراتهمالقدرة عل هم لدى مركز رأس الخيمة الدولي بالشكل الذي يمنحالشر

 
ن ال ك بي  ، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي بالتعاون والتنسيق المشتر جهات وب  هذه المناسبة أشاد سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي

ي إمارة رأس الخيمة إل  والدوائر الحكومية الذي يرمي 
 لالستثمارات. جاذبة وجهة عالمية بجعلها تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فن

 
الدولي األنصاريسمت   الدكتور  عّتّ  و  الخيمة  لمركز رأس  التنفيذي  المدير  رأس  عن    ،  إمارة  تلعبه  الذي  الريادي  مثالية  الخيمة  الدور  كوجهة 

ن فيها كفراد  األللمستثمرين و   ي  و  أمثل من حيث التكلفة الفعالة لمن يريد االستثمار  ونها الخيار األ المقيمي 
ن هذا التعاون مع   إ.  ةمار اإل العيش فن

ي تعزيز فرص  
ي واألمالك التابع لدائرة بلدية رأس الخيمة سيسهم فن

ي اإلمارة عل النحو الذي يخلق قطاع األراضن
ن فن التعاون مع المطورين العقاريي 

ك أصول عن طريق كيان  المزيد من الفرص للمستث
ّ
ن لتمل ي مركز ر مرين العالميي 

متالك عقار  ا وأضاف الدكتور األنصاري بأن    . س الخيمة الدولي أفن
ي مركز رأس الخيمة الدولي  مملوك  

كات المسجلة فن ن بالشكل الذي يتيح لهم امتالك من ِقبل الشر ي دعم المستثمرين العالميي 
له األثر اإليجاّبي فن

باإلضافة إل تجنبهم للمسؤولية الشخصية،   فة إل أنواع أخرى من االستثمارات دون حصول أي شكل من التعارض بينهمباإلضامتنوعة  عقارات  
 عل حرص مركز رأس الخيمة الدولي عل توفت  إجراءات ُميشة لنقل ملكية العقارات من ناحية التوريث وتخطيط األصول. 

ً
 فضال

 
تأسيس   كات  اليتيح  المؤسسي  قابضة  الشر المنتج  أو  االستثمارية  دولة أو  ي 

فن العاملة  البنوك  لدى  إمكانية فتح حسابات مرصفية  للمستثمرين 
 إل جنب مع 

ً
أمان وسهولة نقل ملكية العقارات ألهداف متعلقة بتأجت   االستثمار باإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إل البنوك العالمية جنبا

ي وقت  الدخل والدفعات وتيست  الس
ي إطار يسمح بنقل األسهم بشكل منظم ومرن فن

ائب عن طريق تقسيم العقارات فن جالت الحسابية والرصن
 . العقار  بيع 
 

د سعادة 
ّ
اكة مع مركز رأس الخيمة الدولي سيكون لها األثر الكبت    ، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمةبن شكر منذر محمد ومن جهته أك أن الشر

ي تشجيع المزيد من ا
ي المجال العقاري  عل  لمستثمرين  فن

ي دفع عجلة التطور فن
ي إمارة رأس الخيمة، والذي بدوره سيساهم فن

امتالك عقارات فن
ي اإلمارة والذي  واستقطاب المزيد من األعمال إلمارة رأس الخيمة

ن النمو المستدام للقطاع العقاري فن ، حيث تهدف مذكرة التفاهم إل تحسي 
ي مجال االستثمار العقاري. سيؤدي إل رفعة مكانة اإلم

 ارة كوجهة عالمية رائدة فن
 

دولة، ويقدم المركز منتجات    150يحظن مركز رأس الخيمة الدولي بسمعة عالمية مرموقة حيث يتواجد به العديد من العمالء من أكتر من  
إبرام مركز رأس الخيمة الدولي ورأس الخيمة العقارية لمذكرة تفاهم   يجدر بالذكر بأن كما  قابلة للتخصيص وخدمات تسجيل تلقائية وُمسهلة.  

ي مصلحة العمالء ودفع عجلة التنمية   مفهوم  يعزز 
ك يصب فن ي تعمل لتحقيق هدف مشتر

ن الجهات الحكومية المختلفة والتر التعاون القائم بي 
  االقتصادية بإمارة رأس الخيمة. 

 

 
   وتعتّت 

ً
  أساسيا

ً
ي تعزيز التنمية    دائرة بلدية رأس الخيمة محورا

 فن
ً
 هاما

ً
ي اإلمارة ، وتلعب دورا

وتطوير القطاع   ةالعمرانيلعدة قطاعات تنموية فن
و العقاري   األعمال  ممارسة  عملية  تسهل  ي 

التر التنظيمية  ن  القواني   تنفيذذلك  وسن 
ً
جذب ل  ا حول  تتمحور  ي 

والتر المستقبلية  اإلمارة  رؤية 
 بيئة جاذبة لالستثمار والمستثمرين .   تثمارات وتشجيع ممارسة األعمال لتكون إمارة رأس الخيمةاالس
 

 – انتىه  –

 



  

 
 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع: 

 كليو إليزار، مدير العالقات العامة والفعاليات، راكز 

 c.eleazar@rakez.com+، بريد إلكتروني: 971 7  2077173هاتف: 

 
بذة حول مركز رأس الخيمة الدولي: 

ُ
 ن

  

 ( عبارة عن سلطة لتسجيل الشركات العاملة في رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.RAKICCمركز رأس الخيمة الدولي )

 

أس الخيمة(، وهيئة الشركات الخارجية في رأس الخيمة )التي كانت تمثل سابًقا جزًءا من هيئة رأس الخيمة  الهيئات املسّجلة في رأس الخيمة، هما: هيئة الشركات الدولية في رأس الخيمة )التي كانت تمثل سابًقا جزًءا من هيئة املنطقة الحرة بر ويمثل املركز اتحاًدا بين اثنتين من 

 . 2016لسنة  4، وتعديالته الصادرة بموجب املرسوم رقم 2015لسنة  12مة الدولي بموجب املرسوم رقم لالستثمار(. وقد تأسس مركز رأس الخي

 

وعاملية لتسجيل الشركات وفًقا للمعايير الدولية وأفضل املمارسات املعمول بها في مجال ك الشركات. واملركز عبارة عن سلطة حديثة يتولى مركز رأس الخيمة الدولي عمليات تسجيل الشركات الدولية ودمجها، وكذلك تقديم سلسلة كاملة من خدمات التسجيل املرتبطة بأنشطة تل

 تأسيس الشركات الدولية.

 

 يقدمها لعمالئه باستمرار بما يتماش ى مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.ير حزمة منتجاته التي ويعتزم مركز رأس الخيمة الدولي احتالل الصدارة في قطاع تقديم خدمات تأسيس الشركات الدولية، عن طريق مواصلة مساعيه الرامية إلى تطو 

 
 
 


