
 

 خبر صحفي

الدولية" يتيح لمستثمري وسكان رأس الخيمة  للشركات"مركز رأس الخيمة 
 تسجيل وصاياهم في مركز دبي المالي العالمي

  مة العقارات واألصول الموجودة في رأس الخي نقلمحاكم رأس الخيمة تتولى التنفيذ المباشر لعملية
 بحسب الوصايا المسجلة في مركز دبي المالي العالمي

  اعتبارًا مل شنننن رخارج دبي المركز يحتضننننل أول مكاتب سننننجل وصننننايا وتركات  ير المسننننلميل 
 سبتمبر 

   ة ثق زخطوة عملية تعز تسننننننجيل الوصننننننايا عبر مركز دبي المالي العالمي في رأس الخيمة يعتبر
 المستثمريل والمقيميل في اإلمارة

أعلل سننجل وصننايا وتركات  ير المسننلميل في مركز  :7102أغسطط س  21رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة؛ 
عزمه افتتاح أول فرع له لتسننننجيل الوصننننايا في المركز المالي العالمي خارج يمارة دبي ضننننمل دبي المالي العالمي عل 

الدولية، وذلك خالل شننننن ر سنننننبتمبر المقبلذ وتسنننننايم يذي الخطوة في تيسنننننير السنننننبل أمام  للشنننننركاتمركز رأس الخيمة 
 مركز دبي المالي العالميذ فيالمقيميل والمستثمريل في يمارة رأس الخيمة لتسجيل وصايايم 

تفاقيات المالي العالمي سنننننلسنننننلة مل اادبي ، وّقعت سنننننلطة تسنننننوية المنازعات في مركز 6102وخالل شننننن ر ديسنننننمبر 
سننننننننننجل وصننننننننننايا  خدماتالقانونية مع محاكم رأس الخيمة وال يئات الحكومية األخرى في اإلمارة ب دف توسننننننننننيع نطا  

 ومل خاللوتركات  ير المسننننننننلميل في مركز دبي المالي العالمي ليشننننننننمل األصننننننننول الموجودة في يمارة رأس الخيمةذ 
تنادًا يلى أوامر اسننننبكفاءة عالية ل على المسننننتفيديل من ا توزيع األصننننو  منفذويا ، يسننننتطيعفي السننننجلتسننننجيل الوصننننايا 

نقل ل في مركز دبي المالي العالمي غير المسنننلميل تسنننجيل وصنننايايمل ويمكلاإلنفاذ الصنننادرة عل محاكم رأس الخيمةذ 
 وف  ر بات مذ  وأصول م تركات م

يسننّرنا " مركز دبي المالي العالمي:وبهذه المناسططبة، لال شططون هيرد، مدير سططجل وصططايا وتركات غير المسططلمين في 
كتنا خدمات خارج دبيذ وتمثل شننننننننرامتميز لنا في تقديم ال شننننننننريكالدولية كأول  للشننننننننركاتالترحيب بمركز رأس الخيمة 

سننننيع ونعمل اليوم على تو ذ العمالءالجديدة والواعدة خطوًة م مًة نحو تحقي  يدفنا المتمثل في جعل السننننجل أقرب يلى 
دمات تسنننننجيل الوصنننننايا في المركز المالي العالمي أينما تدعو الحاجة بما يسننننناعد الناس على صنننننول شنننننبكتنا لتوفير خ

األسننننننر شننننننعورًا براحة البال حول النجاح في ، فضنننننناًل عل من  ممتلكات م وحسننننننابات م المصننننننرفية و يريا مل األصننننننول
 تأسيس حياة وأعمال في دولة اإلمارات"ذ

ات : "ا شنننك بأل توسنننيع نطا  خدمالدولية للشططركاتنفيذي لمركز رأس الخيمة ، الرئيس التبدوره، لال جو موينيهان
جل افتتاح مكتب سننننيمارة رأس الخيمة و تسننننجيل الوصننننايا في مركز دبي المالي العالمي ليشننننمل األصننننول الموجودة في 



 

 للشنننننننننننركاتوصنننننننننننايا وتركات  ير المسنننننننننننلميل في مركز رأس الخيمة 
مواكبة احتياجات  لوتضنننم قانونية تتسننم بالشننفافية والكفاءةزام اإلمارة بإرسنناء بيئة الدولية، يشننكل دلياًل واضننحًا على الت
 السكال ومجتمع األعمال بشكل عام"ذ

وله شنننننركات الوتأسنننننيس لتسنننننجيل  رائدة الدولية سنننننلطًة قانونية للشنننننركات: "يعتبر مركز رأس الخيمة وأضطططاو موينيهان
في رأس اآلخريل األصننننننننننننننول ولمالكي أل نكول قادريل على أل نوفر ل م  اويسننننننننننننننعدنمل مختلف أرجاء العالمذ عمالء 

 المالي العالمي"ذدبي التي يقدم ا سجل الوصايا في مركز المثبتة الخيمة، أفضل الخدمات 

يحننننندى المبنننننادرات الواعننننندة التننننني  ويعتبنننننر سنننننجل وصنننننايا وتركنننننات  ينننننر المسنننننلميل فننننني مركنننننز دبننننني المنننننالي العنننننالمي
ويننننننو يكننننننرس الحريننننننة الممنوحننننننة بموجننننننب قننننننانول األحننننننوال الشخصننننننية فنننننني دولننننننة اإلمننننننارات حكومننننننة دبننننننيذ أطلقت ننننننا 

والنننننذح يتننننني  لغينننننر المسنننننلميل فرصنننننة ضنننننمال مسنننننتقبل عنننننائالت م واختينننننار مصنننننير ممتلكنننننات م عبنننننر عملينننننة  بسنننننيطة  
 وآمنة  وسريةذ

 ويوفر السجل اليوم باقة خدمات مل أربعة أنواع مل الوصايا:

 الكاملة: تغطي جميع األصننننول بدءًا مل الممتلكات والسننننيارات والسننننلع الفاخرة وصننننوًا يلى يجراءات  الوصننننايا
 الوصاية الخاصة باألطفال

 وصايا الحضانة لألطفال: لتحديد أوصياء لألطفال 
 عقارات في دبي و/أو رأس الخيمة 5 حتى : تشملالملكية العقارية وصايا 
  ألصننحاب ومسننايمي المناط  الحرة في دبي ورأس الخيمة بما في ذلك الحرة:  اط المن أسنن م شننركاتوصننايا

 الدوليةذ  للشركاتمركز رأس الخيمة 
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 - انت ى -

 مالحظات للمحررين
 في مركز دبي المالي العالمي حول سجل وصايا وتركات غير المسلمين

يعتبر سنننننننجل وصنننننننايا وتركات  ير المسنننننننلميل في مركز دبي المالي العالمي أحد ال يئات العامة التابعة لحكومة دبي، وقد 
الصادر عل  6104( لسنة 4القرار رقم )تأسنس تحت مللة سلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي بموجب 

محمد بل راشنننننننننند آل مكتوم، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ليكول بمثابة ييئة تعمل في يطار سننننننننننمو الشنننننننننني  مكتوم بل 
 ااختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالميذ

ويتي  السنننجل أعلى درجات اليقيل القانوني ألصنننحاب األصننننول في دبي مل  ير المسنننلميل عند نقل تركات م عبر تسننننجيل 
أول سننلطة قضننائية في منطقة الشننر  األوسننط وشننمال أفريقيا تتي  تسننجيل الوصننايا  ويو م الخاصننةذوصننايايم وفقًا لر بات 

 باللغة اإلنجليزية ضمل يطار قانول عام معترف به دوليًاذ  
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ويوفر السننننننجل منصننننننًة يلكترونيًة تتي  لألفراد المليليل اسنننننننتكمال وتقديم 
عقارات )أو حصة  5ويمكل أل تشنمل "وصايا الملكية العقارية" حتى  طلبات تسنجيل الوصنايا المرتبطة بممتلكات م العقاريةذ

آنفة  ةاإللكتروني المنصنننننةعقارات( موجودة في دبي أو رأس الخيمةذ ويقتصنننننر تسنننننجيل وصنننننايا الملكية العقارية على  5في 
ات  ير تركالذكر فقطذ واسنننننتكمال عملية التسنننننجيل، يتعّيل تحديد موعد للحضنننننور شنننننخصنننننيًا يلى مكاتب سنننننجل وصنننننايا و 

حضار ش ود علي اذ   المسلميل بغرض التوقيع على الوصية وا 
بسنننننننننننننيط  نقل تركات م وأصنننننننننننننول م بأسنننننننننننننلوب المليليل و ير المقيميل مل مالكي العقارات وتوفر البوابة اإللكترونية للمقيميل
موعد الحضننننننننننننننور نموذج طلنب التسننننننننننننننجينل والتسننننننننننننننجيل المري  وتحديد  لالطالع على ذومنخفض التكلفنة يلى أبعند الحندود
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 ُنبذة عن مركز رأس الخيمة للشركات الدولية
 4، المعدل بالمرسنننوم رقم 6105لسننننة  06( بموجب المرسنننوم رقم RAKICCتأسنننس مركز رأس الخيمة للشنننركات الدولية )

ويو ج ة مختصنننة بتسنننجيل الشنننركات يمارس نشننناطه في يمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدةذ ، 6102لسننننة 
وتتمثل مسنننلوليات المركز في تقديم تسننن يالت تسنننجيل وتأسنننيس شنننركات األعمال الدولية، فضننناًل عل توفير مجموعة كاملة 

مركز عبارة عل ييئة حديثة عالمية المسنننننتوى لتسنننننجيل مل خدمات التسنننننجيل المتعلقة بأنشنننننطت اذ وتجدر اإلشنننننارة يلى أل ال
الشنننننركات تمتثل في عمل ا بشنننننكل كامل للمعايير الدولية وأفضنننننل الممارسنننننات المتبعة في مجال تأسنننننيس شنننننركات األعمال 

 الدوليةذ
 

ي رأس فوتجدر اإلشارة يلى أل مركز رأس الخيمة للشركات الدولية نشأ عل دمج ييئتيل متخصصتيل في تسجيل الشركات 
الخيمة، يما "رأس الخيمة للشركات الدولية" )التي كانت في الساب  تابعة للمنطقة الحرة برأس الخيمة( و"راك أوفشور" )التي 

   كانت في الساب  جزءًا مل ييئة رأس الخيمة لالستثمار(ذ
 

 لالستفسارات اإلعالمية يرجى االتصال مع:
 كاح رولينجز

 يمباكت بورتر نوفيلي
k.rawlings@ipn.ae 

 4030 330 4 971+ياتف: 
 

 عالء بشير
 إمباكت بورتر نوفيلي
a.bashir@ipn.ae 

  4030 330 4 971+هاتو: 
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