خبر صحفي

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

 محاكم رأس الخيمة تتولى التنفيذ المباشر لعملية نقل العقارات واألصول الموجودة في رأس الخيمة
بحسب الوصايا المسجلة في مركز دبي المالي العالمي

 المركز يحتضن ننل أول مكاتب سن ننجل وصن ننايا وتركات ير المسن ننلميل خارج دبي اعتبا اًر مل ش ن ن ر
سبتمبر



تسن ن ننجيل الوصن ن ننايا عبر مركز دبي المالي العالمي في رأس الخيمة يعتبر خطوة عملية تعزز ثقة

المستثمريل والمقيميل في اإلمارة

رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة؛  21أغسط س  :7102أعلل سننجل وصننايا وتركات ير المسننلميل في مركز

دبي المالي العالمي عل عزمه افتتاح أول فرع له لتس ننجيل الوص ننايا في المركز المالي العالمي خارج يمارة دبي ض ننمل
مركز رأس الخيمة للشن ننركات الدولية ،وذلك خالل ش ن ن ر سن ننبتمبر المقبلذ وتسن ننايم يذي الخطوة في تيسن ننير السن ننبل أمام
المقيميل والمستثمريل في يمارة رأس الخيمة لتسجيل وصايايم في مركز دبي المالي العالميذ
وخالل ش ن ن ر ديسن ننمبر  ،6102وقّعت سن ننلطة تسن ننوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي سن ننلسن ننلة مل ااتفاقيات
القانونية مع محاكم رأس الخيمة وال يئات الحكومية األخرى في اإلمارة ب دف توسن ن ن ن ننيع نطا خدمات سن ن ن ن ننجل وصن ن ن ن ننايا
وتركات ير المس ن ن ننلميل في مركز دبي المالي العالمي ليش ن ن ننمل األص ن ن ننول الموجودة في يمارة رأس الخيمةذ ومل خالل

تس ننجيل الوص ننايا في الس ننجل ،يس ننتطيع منفذويا توزيع األص ننول على المس ننتفيديل من ا بكفاءة عالية اسن نتناداً يلى أوامر

اإلنفاذ الص ننادرة عل محاكم رأس الخيمةذ ويمكل لغير المس ننلميل تس ننجيل وص ننايايم في مركز دبي المالي العالمي لنقل

تركات م وأصول م وف ر بات مذ

وبهذه المناسططبة ،لال شططون هيرد ،مدير سططجل وصططايا وتركات غير المسططلمين في مركز دبي المالي العالمي" :يسن ّنرنا

الترحيب بمركز رأس الخيمة للشن ن ن ننركات الدولية كأول ش ن ن ن نريك متميز لنا في تقديم الخدمات خارج دبيذ وتمثل ش ن ن ن ن اركتنا
الجديدة والواعدة خطوةً م مةً نحو تحقي يدفنا المتمثل في جعل الس ننجل أقرب يلى العمالءذ ونعمل اليوم على توسن ننيع

شن ننبكتنا لتوفير خدمات تسن ننجيل الوصن ننايا في المركز المالي العالمي أينما تدعو الحاجة بما يسن نناعد الناس على صن ننول
ممتلكات م وحسن ن ننابات م المص ن ن نرفية و يريا مل األصن ن ننول ،فض ن ن نالً عل من األسن ن ننر شن ن ننعو اًر براحة البال حول النجاح في

تأسيس حياة وأعمال في دولة اإلمارات"ذ

بدوره ،لال جو موينيهان ،الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة للشططركات الدولية" :ا ش ننك بأل توس ننيع نطا خدمات
تس ننجيل الوصن ننايا في مركز دبي المالي العالمي ليش ننمل األصن ننول الموجودة في يمارة رأس الخيمة وافتتاح مكتب س ن نجل

وص ن ن ن ن ننايا وتركات ير المس ن ن ن ن ننلميل في مركز رأس الخيمة للش ن ن ن ن ننركات
ال واضننحًا على التزام اإلمارة بإرسنناء بيئة قانونية تتسننم بالشننفافية والكفاءة وتضننمل مواكبة احتياجات
الدولية ،يشننكل دلي ً
السكال ومجتمع األعمال بشكل عام"ذ

وأضطططاو موينيهان" :يعتبر مركز رأس الخيمة للشن ننركات الدولية س ن ننلط ًة قانونية رائدة لتسن ننجيل وتأس ن ننيس الش ن ننركات وله

عمالء مل مختلف أرجاء العالمذ ويسن ن ن ن ن ن ننعدنا أل نكول قادريل على أل نوفر ل م ولمالكي األصن ن ن ن ن ن ننول اآلخريل في رأس
الخيمة ،أفضل الخدمات المثبتة التي يقدم ا سجل الوصايا في مركز دبي المالي العالمي"ذ
ويعتبن ننر سن ننجل وصن ننايا وتركن ننات ي ن ننر المسن ننلميل فن نني مركن ننز دبن نني الم ن ننالي العن ننالمي يحن نندى المبن ننادرات الواعن نندة الت ن نني
أطلقت ن ننا حكوم ن ننة دب ن ننيذ وي ن ننو يك ن ننرس الحري ن ننة الممنوح ن ننة بموج ن ننب ق ن ننانول األحن ن نوال الشخص ن ننية ف ن نني دول ن ننة اإلمن ن ننارات
وال ن ننذح يت ن نني لغي ن ننر المس ن ننلميل فرص ن ننة ض ن ننمال مس ن ننتقبل ع ن ننائالت م واختي ن ننار مص ن ننير ممتلك ن ننات م عب ن ننر عملي ن ننة بس ن ننيطة

وآمنة وسريةذ
ويوفر السجل اليوم باقة خدمات مل أربعة أنواع مل الوصايا:
ا يلى يجراءات
 الوص ننايا الكاملة :تغطي جميع األصن ننول بدءًا مل الممتلكات والسن ننيارات والسن ننلع الفاخرة وصن ننو ً
الوصاية الخاصة باألطفال

 وصايا الحضانة لألطفال :لتحديد أوصياء لألطفال
 وصايا الملكية العقارية :تشمل حتى  5عقارات في دبي و/أو رأس الخيمة

 وصننايا أسن م شننركات المناط الحرة :ألصننحاب ومسننايمي المناط الحرة في دبي ورأس الخيمة بما في ذلك
مركز رأس الخيمة للشركات الدوليةذ
يمكنكم تسجيل وصاياكم عبر الموقع اإللكترونيwww.difcprobate.ae :
 انت ى -مالحظات للمحررين

حول سجل وصايا وتركات غير المسلمين في مركز دبي المالي العالمي

يعتبر س ن ن ننجل وص ن ن ننايا وتركات ير المس ن ن ننلميل في مركز دبي المالي العالمي أحد ال يئات العامة التابعة لحكومة دبي ،وقد

تأسنس تحت مللة سلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي بموجب القرار رقم ( )4لسنة  6104الصادر عل
س ن ن ن ننمو الش ن ن ن نني مكتوم بل محمد بل ارشن ن ن ن نند آل مكتوم ،رئيس مركز دبي المالي العالمي ،ليكول بمثابة ييئة تعمل في يطار
ااختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالميذ
ويتي الس ننجل أعلى درجات اليقيل القانوني ألص ننحاب األص ننول في دبي مل ير المس ننلميل عند نقل تركات م عبر تس ننجيل

وصننايايم وفقاً لر بات م الخاصننةذ ويو أول سننلطة قضننائية في منطقة الشننر األوسننط وشننمال أفريقيا تتي تسننجيل الوصننايا
باللغة اإلنجليزية ضمل يطار قانول عام معترف به دولياًذ

ويوفر السن ن ننجل منص ن ن نةً يلكترونيةً تتي لألفراد المليليل اسن ن ننتكمال وتقديم

طلبات تسنجيل الوصنايا المرتبطة بممتلكات م العقاريةذ ويمكل أل تشنمل "وصايا الملكية العقارية" حتى  5عقارات (أو حصة

في  5عقارات) موجودة في دبي أو رأس الخيمةذ ويقتصن ننر تسن ننجيل وصن ننايا الملكية العقارية على المنصن ننة اإللكترونية آنفة
يتعيل تحديد موعد للحض ن ننور ش ن ننخص ن ننياً يلى مكاتب س ن ننجل وص ن ننايا وتركات ير
الذكر فقطذ واس ن ننتكمال عملية التس ن ننجيلّ ،
المسلميل بغرض التوقيع على الوصية واحضار ش ود علي اذ
وتوفر البوابة اإللكترونية للمقيميل المليليل و ير المقيميل مل مالكي العقارات نقل تركات م وأصن ن ن ن ن ننول م بأسن ن ن ن ن ننلوب بسن ن ن ن ن ننيط
ومنخفض التكلفنة يلى أبعند الحندودذ لالطالع على نموذج طلنب التسن ن ن ن ن ن ننجينل والتسن ن ن ن ن ن ننجيل المري وتحديد موعد الحضن ن ن ن ن ن ننور
الشخصي ،تفضلوا بزيارة الرابط www.difcprobate.aeذ

ُنبذة عن مركز رأس الخيمة للشركات الدولية

تأسننس مركز رأس الخيمة للشننركات الدولية ( )RAKICCبموجب المرسننوم رقم  06لسنننة  ،6105المعدل بالمرسننوم رقم 4

لس نننة  ،6102ويو ج ة مختص ننة بتس ننجيل الش ننركات يمارس نش نناطه في يمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدةذ
وتتمثل مسننلوليات المركز في تقديم تسنن يالت تسننجيل وتأسننيس شننركات األعمال الدولية ،فض نالً عل توفير مجموعة كاملة

مل خدمات التسن ننجيل المتعلقة بأنشن ننطت اذ وتجدر اإلشن ننارة يلى أل المركز عبارة عل ييئة حديثة عالمية المسن ننتوى لتسن ننجيل
الشن ننركات تمتثل في عمل ا بشن ننكل كامل للمعايير الدولية وأفضن ننل الممارسن ننات المتبعة في مجال تأسن ننيس ش ن ننركات األعمال

الدوليةذ
وتجدر اإلشارة يلى أل مركز رأس الخيمة للشركات الدولية نشأ عل دمج ييئتيل متخصصتيل في تسجيل الشركات في رأس

الخيمة ،يما "رأس الخيمة للشركات الدولية" (التي كانت في الساب تابعة للمنطقة الحرة برأس الخيمة) و"راك أوفشور" (التي
كانت في الساب جزءاً مل ييئة رأس الخيمة لالستثمار)ذ
لالستفسارات اإلعالمية يرجى االتصال مع:

كاح رولينجز

يمباكت بورتر نوفيلي

k.rawlings@ipn.ae
ياتف+971 4 330 4030 :
عالء بشير

إمباكت بورتر نوفيلي

a.bashir@ipn.ae
هاتو+971 4 330 4030 :

