تعيين مديرا تنفيذيا ومسجل للشركات ملركز رأس الخيمة للشركات الدولية

رأس الخيمة 29 ،إبريل  :2018عين مركز رأس الخيمة للشركات الدولية الدكتور سمير األنصاري كمديرا تنفيذيا جديدا والسيد آالن بوجورد كمسجل للشركات
وذلك ضمن رحلة املركز تجاه تحقيق اعتراف مرموق على الصعيد العالمي كمركز اختصاص في تأسيس الشركات.
يتمتع الدكتور األنصاري بخبرة واسعة قوامها  30عاما في األسهم الخاصة والبنوك االستثمارية حيث تولى إدارة صناديق استثمارية في األسهم الخاصة وبنوك
استثمارية (شعاع كابيتال) فضال عن الشركات االستثمارية (دبي انترناشيونال كابيتال) باإلضافة إلى أنه كان يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في مركز دبي املالي
العالمي طيلة  12عاما.
وتعقيبا على تعيين املدير التنفيذي الجديد ،أعرب سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي ،رئيس مجلس اإلدارة ملركز رأس الخيمة للشركات الدولية قائال "نحن
سعداء جدا بانضمام الدكتور سمير األنصاري كمدير تنفيذي للمركز نظرا ملا يتمتع به من خبرة واسعة وبكونه شخصية متألقة في هذا املجال فخبراته املتراكمة
كعضو مجلس إدارة في مركز دبي املالي العالمي و"حوكمة" فضال عن خبرته الكبيرة في األسهم الخاصة واألسواق االستثمارية املؤسسية تعكس قدراته ودرايته بأنه
سيقود املركز لتحقيق مصداقية عالية".
وتزامنا مع تعيين الدكتور األنصاري فلقد تم تعيين السيد آالن بوجورد كمسجل للشركات في املركز حيث عمل ملدة  20عاما في مجال الخدمات املالية في جزيرة
جيرنزي باإلضافة إلى  6سنوات كرئيس لسجل الشركات في الجزيرة وبالتالي لديه قدر عال من الخبرة لضمان معايير عاملية املستوى للمركز على صعيد االمتثال
وتقديم الخدمات.
وأضاف سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي معقبا على تعيين الدكتور األنصاري والسيد بوجورد قائال "إن استنباط أولويات العمالء واستخراجها يقود التغيير
من مراكز أوفشور تقليدية إلى مراكز اختصاص عالية الجودة ويعتبر تعيين السيد بوجورد عالمة واضحة نحو سعي مركز رأس الخيمة للشركات الدولية في الحصول
على اعتراف عالمي كمركز اختصاص مرموق في خدمات تأسيس الشركات وصب التركيز على أعلى مستويات االمتثال للمعايير العاملية .ونحن على ثقة تامة بأن
الدكتور سمير األنصاري والسيد آالن بوجورد سيعمالن على رصف استراتيجية املركز لتعمل بالتوازي مع حكومة رأس الخيمة التي تسعى بشكل مجمل إلى بناء
اقتصاد متنوع".
وأعرب املدير التنفيذي الجديد ،الدكتور األنصاري قائال "لقد تقلدت مهمة تحويل مركز رأس الخيمة للشركات الدولية إلى مركز اختصاص رائد ومرموق وفي نفس
الوقت توسيع تنمية ممارسات األعمال في رأس الخيمة املبنية على القيمة املضافة والدراية والتطور التقني واالبتكار وأنا كلي ثقة بقدرتي على تنفيذ هذه املهمة

وإنجازها بغض النظر عن التحديات العاملية .وأما بالنسبة ملخاطر السمعة فإنها تعتبر مسألة مهمة لحكومتنا ولكننا مستعدين وفي أتم الجاهزية لنكون مركز
اختصاص مرموق ،وأنا في غاية السعادة لكوني جزء من رحلة رأس الخيمة في دورها املتصاعد في هذا املجال".
ُ
نبذة حول مركزرأس الخيمة الدولي:
مركز رأس الخيمة الدولي ( )RAKICCعبارة عن سلطة لتسجيل الشركات العاملة في رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويمثل املركز اتحادا بين اثنتين من الهيئات املسجلة في رأس الخيمة ،هما :هيئة الشركات الدولية في رأس الخيمة (التي كانت تمثل سابقا جزءا من هيئة املنطقة الحرة برأس الخيمة) ،وهيئة الشركات الخارجية في رأس الخيمة (التي كانت تمثل سابقا جزءا من هيئة رأس الخيمة
لالستثمار) .وقد تأسس مركز رأس الخيمة الدولي بموجب املرسوم رقم  12لسنة  ،2015وتعديالته الصادرة بموجب املرسوم رقم  4لسنة .2016
ويتولى مركز رأس الخيمة الدولي عمليات تسجيل الشركات الدولية ودمجها ،وكذلك تقديم سلسلة كاملة من خدمات التسجيل املرتبطة بأنشطة تلك الشركات .واملركز عبارة عن سلطة حديثة وعاملية لتسجيل الشركات وفقا للمعايير الدولية وأفضل املمارسات املعمول بها في
مجال تأسيس الشركات الدولية.
ويعتزم مركز رأس الخيمة الدولي احتالل الصدارة في قطا ع تقديم خدمات تأسيس الشركات الدولية ،عن طريق مواصلة مساعيه الرامية إلى تطوير حزمة منتجاته التي يقدمها لعمالئه باستمرار بما يتماش ى مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.
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