خبر صحفي

وفد من "مركز رأس الخيمة للشركات الدولية" يزور موريشيوس الستقطاب
شركاء جدد

 جو موينيهان ،الرئيس التنفيذي للمركز ،ترأس الوفد وألقى كلمة رئيسيييييييييية في نادي األعمال األفريقي في
موريشيوس على هامش الزيارة

 زيارة الوفد تندرج ضييييمن طار الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز لتعريف مسييييتشيييياري الشييييركات التجارية
الدولية بالمزايا التي توفرها بيئة األعمال الجذابة في دولة اإلمارات

رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة 28 :أغسيييطس  -2102توجه وفد من مركز رأس الخيمة للشر رررك
الس ررلاة الو يويية المرمولة لتس ررجيي وت س رريس الش رررك

الدؤوبة التي يبذله المركز للتواصرري م الشرررك
توفره دولة اإلم ار

الدولية،

الدولية ،إلى جمهورية موريش رريوس ،وذلك ض ررمن إا ر الجهود

الدولية وتعريفه ب لفرص التج رية المجزية والتسررهيال

العديدة التي

لوا ع األعم ي.

ترأس الوفد السر ر رريد جو مويييه ن ،الرئيس التيفيذي للمركز ،والذي ألوى كلمةً رئيسر ر ررية تي وي فيه تاور مش ر ر ررهد المراكز
التج رية والم لية الدولية في أفريوي  ،كم اسرتعر

الدولية في دولة اإلم ار  ،وخ صة في

أبرز مزاي ت سريس الشررك

إم رة رأس الخيمة.
وفي معرض تعليقه على الزيارة ،قال موينيهان" :يتوجره بخ لص الشر ر ر ر ر ر رركر إلى ي دي األعم ي اإلفريوي في جمهورية

موريشيوس على إت حة هذه الفرصة الويمة لي للتواصي م مجتم األعم ي األفريوي .وت تي هذه الزي رة كمكمي للروابا
المتيية التي تجم بين دولة اإلم ار

وموريش ر ر ر رريوس ض ر ر ر ررمن لا ع

الس ر ر ر ررفر والتج رة ،ويتول ازده ر هذه العالل

بص ررورة ألوى خالي األعوام الو دمة .ويتال لدم ً لمواص ررلة تعريف الش رررك
المتيوعة التي تودمه إم رة رأس الخيمة ودولة اإلم ار

ولد برز جمهورية موريشر ر ر رريوس خالي السر ر ر رريوا

عموم ً".

الم ضر ر ر ررية ك حد االلتص ر ر ر ر دا

المحلي اإلجم لي بيسر رربة  %8.3خالي ع م  .6102وتتمت دولة اإلم ار

ول كال البلدان عدة اتف لي
بييهم .

ثي ئية تغاي المج ال

األفريوية ب لمجموعة الواس ررعة من الفرص

الواعدة في أفريوي  ،حيث يم ي تجه

وموريشر رريوس بعالل

تج رية متيية؛ حيث

الضر ر ر رريبية واالس ر ر ررتثم ار  ،وذلك بهدف تعزيز حركة التج رة فيم

ويو ض ررمن يا
التسجيي ذا

اختصر ر صر ر

المركز تس ررجيي وت س رريس الش رررك

الصلة ب يشاة ل يون الشرك

الدولية .ويمكن للشر ر ر ر رررك

الدولية إلى ج يب توديم حزمة ك ملة من خدم

التج رية الدولية ،الذي يتيح لألفراد والشرك

مزاولة أعم لهم في األسوا

التي تؤسر ر ر ر ررس أيشر ر ر ر رراة له في رأس الخيمة أن تزاوي أعم له التج رية دولي ً ،بم في ذلك

االستثم ر واالستحواذ على األصوي العو رية.

-ايتهى-

