
  

 

ي رأس الخيمة 
 
يمنحان الفرصة  مركز رأس الخيمة الدولي ودائرة التنمية االقتصادية ف

كات الدولية ل  أنشطتها  عة نطاقتوسللشر
 
 محليا

 
كات الدولية    يعد أعلن مركز رأس الخيمة الدولي والذي  :  2021أغسطس    23  ،رأس الخيمة إمارة  بسلطة تسجيل الشر

كاتإرة التنمية االقتصادية المعنية بدائ  مع  تفاهمرأس الخيمة عن توقيع مذكرة   ي إمارة رأس    المحلية  صدار رخص الشر
ف 

كات المن أصحاب المستثمرين فتح المجال أمام المذكرة إل   تهدف. الخيمة تجارية  ال تهمأنشطلتوسيع نطاق دولية الشر

ي رأس الخيمة. عن طريق  داخل اإلمارة ومزاولتها 
كات تابعة ُمرخصة من قبل دائرة التنمية االقتصادية ف   تأسيس شر

 

ع المذكرة الدكتور  
ّ
،  وق ي سمير األنصاري، الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة الدولي والدكتور عبدالرحمن الشايب النقب 

ي رأس الخيمة
،شهد التوقيع الو ،  مدير عام دائرة التنمية االقتصادية ف  رئيس مجلس إدارة    شيخ محمد بن حميد القاسمي

ي رأس الخيمةمركز رأس الخيمة الدولي و 
، رئيس دائرة التنمية االقتصادية ف  ي التعاون و   . الشيخ محمد بن كايد القاسمي

يأت 

ي سياق  بير  الجهتير   
ي مركز رأس الخيمة الدولي  ف 

كات الُمسجلة ف  كات تابعة ُمرخصة من ِقبل  السماح للشر من تأسيس شر

ي رأس الخيمة من أجل  
التنمية االقتصادية ف  كات    منمارة واالستفادة  اإل داخل  تجارية  ال  تها مزاولة أنشطدائرة  مزايا الشر

كات االستفادة من  تلك  ألصحاب  حيث يمكن  ،  المحليةو   الدولية كات  اإلعفاءات  الشر يبية عىل دخل األفراد والشر الض 

العمالت القيود عىل  ضة ورفع 
ّ
الُمخف الجمركية  ل  . باإلضافة إوسهولة حركة رؤوس األموال وتحصيل األرباح والرسوم 

كات  تلك   ألصحابذلك، ستتوفر   خيارات المساحات المكتبية وإمكانية فتح حسابات بنكية مؤسسية وحرية التجارة    الشر

ات إقامة هلية الحصول عىل تأشير
ُ
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.  للمستثمرين والموظفير    واالستثمار العالمي وأ

 ف 

 

، لتحقيق  ومن جهته أبدى الشيخ محمد بن كايد القاسمي تفاؤله بالتعاون الذي جمع بير  الدائ رة ومركز رأس الخيمة الدولي

و  لالستثمارات  وجاذبة  خصبة  اإلمارة  أرض  جعل  ي 
ف  اتيجية  االسي  الخيمة  رأس  إمارة  ورؤية  عىل   تسهيلالتطلعات 

ي تقدمها الدائرة لهم. ة إدار  المستثمرين
 مشاريعهم بنجاح وحيوية بعدد من المنح والمزايا الب 

 

د وب  هذه المناسبة أ 
ّ
ي هذه  أهمية  عىل  حميد القاسمي  الشيخ محمد بن    ك

اكة بير  المركز ودائرة التنمية االقتصادية ف    الشر

تنافسية    إمارة تعزيز  ي 
ف  بالمنفعة  يعود  بما  الخيمة  العالم  اإل رأس  أنحاء  من شب   المستثمرين  وقدرتها عىل جذب  مارة 

. لالستفادة من الفرص المتاحة والبنية التحتية المتطورة والحلول   ّ تها نحو التمير ي مسير
ي تدعم األعمال ف 

 المبتكرة الب 

 



  
ي   رصح كما   ي  هذه االتفاقية   بأن  الدكتور النقب 

،  تأت  ي ي تعزيز استقطاب االستثمار األجنب 
اكة بير  الجهتير  ف   لجهود الشر

ً
تتويجا

ي اإلما
ي مركز رأس الخيمة الدولي من ممارسة أنشطتهم االقتصادية ف 

رة بمرونة وسهولة  ومنح المستثمرين المسجلير  ف 

ي اإلمارة. والتمتع ب
ي ستقدمها الدائرة لهم، بما يعزز من تحفير  القطاع االقتصادي ف 

 المزايا الب 

 

أجل تلبية كافة  مذكرة ُيمثل عالمة فارقة تفتح آفاق التعاون لدعم العمالء من    هذه  أوضح الدكتور األنصاري أن توقيعو 

كات من الفرص المتوفرة والمزايا الُمقدمة بالتعاون متطلبات األنشطة االقتصادية الواقعية. وأ عرب عن أمله باستفادة الشر

ي رأس الخيمة لتوسيع نطاق أعماله
 إمارة رأس الخيمة. داخل  ا مع دائرة التنمية االقتصادية ف 

 

ي  
ي رأس الخيمة لمذكرة  يأت 

مفهوم التعاون لتعزيز    هذه  تفاهمالإبرام مركز رأس الخيمة الدولي ودائرة التنمية االقتصادية ف 

ي مصلحة العمالء ودفع عجلة التنمية  
ك يصب ف  ي تعمل لتحقيق هدف مشي 

القائم بير  الجهات الحكومية المختلفة والب 

 االقتصادية بإمارة رأس الخيمة. 

 
 – انتىه  –

 
:  عن  مركز رأس الخيمة الدولي

ا بير  اثنتير  RAKICCُيعد مركز رأس الخيمة الدولي ) 
ً
ي رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. ويمثل المركز اتحاد

كات العاملة ف  ( بمثابة سلطة لتسجيل الشر
ي رأس الخيمة  

كات الدولية ف  ي رأس الخيمة، هما: هيئة الشر
ا جزًءا من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة(، وهيئة  من الهيئات المسّجلة ف 

ً
ي كانت تمثل سابق

)الب 
ا جزًءا من هيئة رأس الخيمة لالستثمار(. وقد تأسس مركز رأس الخيمة الدولي بم 

ً
ي كانت تمثل سابق

ي رأس الخيمة )الب 
كات الخارجية ف    12وجب المرسوم رقم  الشر

 . 2016لسنة  4م رقم ، وتعديالته الصادرة بموجب المرسو 2015لسنة 
 

كات الدولية ودمجها، وكذلك تقديم سلسلة كاملة من خدمات التسجيل المرتبطة بأنشطة ت كات. ويتول مركز رأس الخيمة الدولي عمليات تسجيل الشر لك الشر
ا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المعمول ب

ً
كات وفق م مركز والمركز عبارة عن سلطة حديثة وعالمية لتسجيل الشر كات الدولية. ويعي   ي مجال تأسيس الشر

ها ف 
كات الدولية، عن طريق مواصلة مساعيه الرامية إل تطوير حزمة منتج ي قطاع تقديم خدمات تأسيس الشر

ي يقدمها رأس الخيمة الدولي احتالل الصدارة ف 
اته الب 

 لعمالئه باستمرار بما يتماشر مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. 
 
 

ي رأس الخيمة: عن دائرة التن 
 
 مية االقتصادية ف

ي رقم   ي إمارة رأس الخيمة بموجب المرسوم األمير
ي األول من شهر يناير  1981لسنة    11تأسست دائرة التنمية االقتصادية ف 

وبموافقة سمو الشيخ     2007. وف 
لتصبح دائرة التنمية االقتصادية وبذلك أعيدت صياغة    "الدائرة االقتصادية"تم تغيير المسم من     -العهد ونائب الحاكم آنذاك    ولي    -سعود بن صقر القاسمي  

اخيص والرقابة التجارية وحماية المسته  .أهداف الدائرة ومهامها لتصبح أكير شموال وتفصيال ي إطار تقدم الدائرة العديد من الخدمات المتعلقة بإجراءات  الي 
لك ف 

ي تخدم مختلف  
ي اإلمارة. كما توفر الدائرة جملة من البيانات واإلحصاءات الرسمية الب 

ائح المجتمع سواء  سعيها لتوفير العديد من التسهيالت للمستثمرين ف  شر
 .لدارسة سوق العمل والمناخ االستثماري لإلمارة أو لغرض األبحاث العلمية المتخصصة

  
اتيجية بعد إمارة  حاكم  ،  مو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وبتوجيهات من صاحب الس رأس الخيمة فقد صيغت رسالة الدائرة ورؤيتها وقيمها وأهدافها االسي 

. كذلك قامت الدائرة بتعريف المتعاملير  باختصاصات وأنشطتها، من خالل استعراض ها  تقييم االحتياجات والطموحات المستقبلية لمختلف فئات المتعاملير 
كائها وموريدها باالضافة إل تفعيل دور الدائرة المجتمعي بتنظيمها العديد من اهيكل لفعاليات واألنشطة وهو  ها التنظيمي وإداراتها وأفرعها وطبيعة عالقتها مع شر

اتيجية.   ما يدعم قيمها وأهدافها االسي 
 
 


