مذكرة تفاهم
بين
المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة
و

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE EXECUTIVE COUNCIL OF THE
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH
AND
SHEIKH SAQR PROGRAMME FOR
GOVERNMENT EXCELLENCE

برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي

و

AND

أكاديمية القانون في مركز دبي المالي العالمي

THE DIFC ACADEMY OF LAW

For Mutual Cooperation regarding Training
and Legal Education for the Benefit of
Emirati Youth of Ras Al Khaimah

للتعاون معا ً فيما يتعلق بتوفير التدريب والتعليم
القانوني للشباب اإلماراتي في رأس الخيمة
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This Memorandum of Understanding (MoU) is
entered into this 12th day of December 2016,
by and between:

 د سذبرر12

1. The Executive Council of the Government of
Ras Al Khaimah (hereafter “Executive Council”)
and the Sheikh Saqr Programme for
Government Excellence (hereafter “Excellence
Programme”)

 المجلسسسس التنفيسسسذي لحكومسسسة رأس الخيمسسسة.1
("المجلسسس التنفيسسذي") و"برنسسامج الشسسيخ
،)"صقر للتميز الحكومي ("برنامج التميز

each with offices in PO Box 2808 in Ras Al
Khaimah, UAE, represented by Dr.
Mohammed A. Khalifah, in his capacity as
General Secretary of the Executive Council
and as General Manager of the Sheikh Saqr
Programme for Government Excellence, and
having the full power and authority to sign
this document on their behalf.

 خأس2808 وعنوانهبذذذذذا صذذذذذنرود تر ذذذذذر
، دولذذ اامذذاخاع الةرتيذذ البت ذذرة، الخيبذذ
، محمد عبداللطيف خليفة.و بثلهبا سةادة د
أمذذذين عذذذا البجلذذذ التنفيذذذذ ومذذذر ر عذذذا
" "ترنذذذامل ال ذذذي صذذذ ر للتبيذذذ ال ذذذوم
والبخول خسبيا تتوقيع هذ البذكرة تالنياتذ
. عن البجل التنفيذ وترنامل التبي

2. The DIFC Dispute Resolution Authority
Academy of Law (hereafter “Academy”), with
offices at level 3 Precinct Building 5, the Gate
District, DIFC, PO Box 507048, Dubai, UAE
email:
info@draacademy.ae;
and
is
represented herein by Dr Michael Hwang SC,
Head of the DRA and Mr. David Gallo, Director
of the Academy of Law.

 أكاديميسسة القسسانون التابعسسسة لسسيةلطة تةسسسوية.2
المنازعسساف فسسي مركسسز دبسسي المسسالي العسسالمي
 من3  وعنوانها ف ال طاع،)"("األكاديمية
 مرك ذ دت ذ البذذال،  مرن ذ الروات ذ،5 مرن ذ
 تر ذذذذر507048  صذذذذنرود تر ذذذذر، الةذذذذالب
info@draacademy.ae إل ترونذذذذذذذذذذذذذذ
 خئي سلط،و بثلها الدكتور مايكل هوانج
 مذر ر،تسو البنازعاع والسير د فيذر اذالو
. األكاد بي

Each Party is referred to hereinafter
individually as the “Party” and jointly as the
“Parties”.

" ذذاخ إل ذ كذذم فذذرً منفذذردا ت لب ذ "الطسسر
." ومجتبةين ت لب "األطرا

Whereas:

:حيث
 تأس البجل التنفيذ اماخة خأس الخيب.أ
 وهذو،2012 ) لةذا7( تبوجب ال انون خقم
سذذذذلط تنفيذ ذذذذ تخذذذذتى تاا ذذذذراً علذذذذ
الجهذذذذاز التنفيذذذذذذ ل ومذذذذذ خأس الخيبذذذذذ
وتنظذذيم ومراقرذ أدائذذم الةذذا وتنسذذي جهذذود
عبلذذم وخسذذم ومتاتة ذ تنفيذذذ ايسذذتراتيجياع
ال وميذذذ وإقذذذراخ السياسذذذاع والت ذذذر ةاع
ً تينبا هر. والررامل والب اخ ع ال ومي
"ترنامل ال ي ص ر للتبي ال ذوم " إلذ
ت ذذذر م البذذذنا الرخاسذذذي والباليذذذ و ذذذرماع
التذذذذرخ ب ال ذذذذانون البتخبذذذذى لل ذذذذذرا

A. The Executive Council of Ras Al Khaimah
was established based on Law No. (7)
issued in 2012. It is the executive
authority tasked with supervising the
executive branch of Ras Al Khaimah
government, overseeing its general
performance and coordinating its work.
It is also responsible for formulating and
monitoring the implementation of
government strategy and approving
legislation, policies, programmes and
2

تم توقيع مذكرة التفاهم هذذ تتذاخ
: تين2016

development projects. The Sheikh Saqr
Programme for Government Excellence
seeks to provide scholarships, grants and
specialised legal training to eligible
Emirati youth and young professionals,
selected by the Ras Al Khaimah
Government,
B. The Academy was set up as an institution
of the Dispute Resolution Authority
(“DRA”) to provide services to the legal
community. The Academy’s objective is
to advance and further the ancillary legal
services within its own structure, as
independent and distinct from the core
mandate and activities of the DIFC
Courts. Its competency areas include: an
educational programme entitled ‘the
DIFC
Courts
Academy’,
offers
undergraduate and graduate education
programmes in partnership with several
external academic institutions as well as
executive development non-degree
training programmes, advocacy training,
and a lecture series; and the DIFC Courts
registration of legal practitioners and law
firms, code of conduct and a pro-bono
programme.
PURPOSE AND PRINCIPLES:
1. The Parties enter into this MoU to work
towards their common goal of
educating young Emirati students and
young professionals of Ras Al Khaimah
as legal professionals specialised in
common law, and to build on the
Memorandum of Understanding that
was signed between the Academy of
Law and the Ras Al Khaimah Courts on
2 August, 2016 in this regard. The
Parties wish to establish dialogue and
cooperate, leading to a detailed
consultancy agreement, and to this end
encourages:
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مبذذن

اامذذاخات البلهذذم والخرذذراا ال ذذرا
. تختاخهم ح وم خأس الخيب

 تأسسذذذأ "أكاد بيذذذ ال ذذذانون" ت ذذذأ مظلذذذ.
"سذذلط تسذذو البنازعذذاع ف ذ مرك ذ دت ذ
البال الةالب " لخرم البجتبع ال انون ف
 وااخت ذذاا،دولذ اامذذاخاع الةرتيذ البت ذذرة
تالخذذرماع ال انونيذ البسذذاعرة اذذبن كيانهذذا
الخذذذذاؤ كبلسسذذذذ مسذذذذت ل عذذذذ ن البهذذذذا
واألن ذذذط الرئيسذذذي لب ذذذاكم مركذذذ دتذذذ
 وت ذذذبم قائبذذذ الخذذذرماع. البذذذال الةذذذالب
 ترنامجذذا: البسذذاعرة الت ذ ت ذذرمها األكاد بي ذ
تةليبيا تةنوان "أكاد بي م ذاكم مركذ دتذ
 و ذذوفر تذذرامل للرخاسذذاع،" البذذال الةذذالب
الجامةيذذذ والرخاسذذذاع الةليذذذا تالتةذذذاون مذذذع
الةر ذذذذذر مذذذذذن البلسسذذذذذاع األكاد بيذذذذذ فذذذذذ
 تاااذذذذاف إلذذذذ تذذذذرامل ترخ ريذذذذ،الخذذذذاخا
،للتطو ر التنفيذذ ي تتمذبن مذنا ذهاداع
، وكذذذلا التذذرخ ب علذ البرافةذذاع ال انونيذ
 وتسذذجيم البباخسذذين،وسلسذذل م ااذذراع
ال ذذانونيين وال ذذركاع ال انوني ذ ف ذ م ذذاكم
 ومرونذ قواعذذر، مركذ دتذ البذذال الةذالب
."  وترنامل "الب ام التطوع،السلوك
:األهدا والمبادئ
 هرً األفراً من مذكرة التفذاهم هذذ إلذ.1
ت ي ذ اذذا تهم الب ذذترك ف ذ تذذوفير التةلذذيم
البناسذذذب البتخبذذذى فذذذ ال ذذذانون الةذذذذا
للطال من ال را ااماخات ومن م اولذ
 والرنذاا علذ، مهن ال انون ف خأس الخيب
مذكرة التفاهم البررم تين أكاد بيذ ال ذانون
2 وم ذذذذذذاكم خأس الخيبذذذذذذ البررمذذذذذذ فذذذذذذ
 كبذا تطلذع. ف هذذا ال ذأن2016 أاسط
األفراً إل إخساا أس ال واخ والتةاون
، تبهيذذذرا لتوقيذذذع إتفاقيذذذ إست ذذذاخ مفبذذذل
:كب ا

أ .سذذذذذذة األفذذذذذذراً إلذذذذذذ است ذذذذذذاً
الخياخاع البتاح أما األكاد بي لتوفير
ذذذذرماع إست ذذذذاخ جذذذذاه ة لررنذذذذامل
التبيذذ مذذع ت ذذث فذذرؤ إقامذذ تذذرامل
تةليبي وترخ ريذ متخببذ فذ مجذال
ال انون واا راً عل تطري ها.

The Parties to explore the options
for the Academy to provide
‘turnkey solution’ consultancy
services to the Excellence
Programme, with a view to
establish specialised educational
and training packages in law and
supervise their implementation.

 .و سة األفذراً كذذلا إلذ است ذاً
مختلذذذذع الةناصذذذذر الالزمذذذذ لتذذذذرخ ب
وتأهيذذذم الخرذذذراا ال ذذذانونيين تال ذذذانونين
البذذرن والتجذذاخ  .و ذذبم لذذا  -علذ
سذذذذذذريم البثذذذذذذال ي ال بذذذذذذر  -فذذذذذذر
مرذذذادخاع ترخ ريذذذ وإستمذذذاف نذذذرواع
ومذذذلتبراع قانونيذذذ فذذذ خأس الخيبذذذ
("ااماخة") ودت  ،وتسهيم واا ذراً
عل ترامل التةلذيم الةذال ذاخا الذرالد
أو عرذذذذر التةلذذذذيم عذذذذن تةذذذذر ،وتذذذذرامل
الترخ ب الت مير البلهل للةبذم فذ
السذذلطاع ال مذذائي التذ تةتبذذر ال ذذانون
الةذذذا  ،ومذذذا ذذذاتم لذذذا مذذذن الب ذذذاخ ع
الرامي ذ إل ذ تة ذ مهذذاخاع و رذذراع
الةذذاملين مذذن مذذوافن دول ذ اامذذاخاع
الةرتيذذذ البت ذذذ رة فذذذ مجذذذال ال ذذذانون
تإماخة خأس الخيب .

The Parties to explore the various
elements required to qualify and
train legal professionals who shall
become familiar with both civil
and commercial law systems.
This includes, but is not limited to
training initiatives and hosting of
legal seminars and conferences in
)”Ras Al Khaimah (the “Emirate
and Dubai, facilitating and
overseeing higher education
programmes abroad or via
distance
learning,
training
programmes preparing for bar
admission in common law
jurisdictions, and any other such
projects with a view to enhancing
the skills and knowledge of
Emirati members of the legal
profession in Ras Al Khaimah.

ع .وفذذذ هذذذذا السذذذياد ،سذذذتو ع أكاد بيذذذ
ال ذذذانون ذذذراكاتها مذذذع كليذذذاع ال ذذذانون
الرائذذذذرة علذذذذ سذذذذريم البثذذذذال "جامةذذذذ
سذذيت " فذذ لنذذرن ،و"جامةذذ (،)BPP
و"الجامةذذذذ البفتوحذذذذ " فذذذذ الببل ذذذذ
البت ذذرة ،و"جامةذ ماكجيذذم" فذ كنذذرا،
تااااف إل م ود ذرماع التذرخ ب
ال ذذذانون البتخبذذذى مثذذذم "مجبوعذذذ
تذذذذذذاختر " فذذذذذذ الوي ذذذذذذاع البت ذذذذذذرة
األمر ي .

The Academy shall use its
established partnerships with
leading law faculties, e.g. City,
University of London, BPP
University, Open University in the
UK, and McGill University in
Canada, and legal professional
training providers, e.g. Barbri in
the USA, to further the above.
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i.

ii.

iii.

iv.

The consultancy agreement aims
to support Ras Al Khaimah’s
developing
position
as
a
commercial and business hub,
and its requirement for a number
of
highly
trained
legal
practitioners.

 سذذذترعم ااتفاقيذذذ ااست ذذذاخ الب انذذذ.ث
البتناميذذ امذذاخة خأس الخيبذذ كبركذذ
 وتلر ذ حاجتهذذا مذذن،للتجذذاخة واألعبذذال
.البباخسين ال انونيين البتبرسين

v.

The consultancy services will be
offered by the Academy for a fee
to be agreed upon by the Parties,
and will be supported by funding
provided either by the individual
recipients of the services or by
the Government of Ras Al
Khaimah.

 سذذت ر األكاد بيذ الخذذرماع ايست ذذاخ.ا
م اتذذذم خسذذذو ذذذتم ااتفذذذاد عليهذذذا تذذذين
 كبذذا ست بذذم علذ التبو ذذم،ًاألفذرا
البطلو إما من األفراد البستفير ن مذن
. رماتها أو من ح وم خأس الخيب

vi.

Representatives of the Parties
shall meet to discuss the needs
of the Ras Al Khaimah
Government to further develop
the legal profession in the
Emirate.

vii.

The Parties agree that this project
is a priority to the Government of
Ras Al Khaimah, and that
cooperation via an ensuing
consultancy agreement that
includes all relevant parties will
be beneficial.
Depending on the specific terms
of the consultancy agreement
between Excellence Programme
and the Academy, including
funding, the Academy will provide
the required level of support. It
may continue its engagement
through consultancy services to
set up specialised legal training
locally with the competent Ras Al
Khaimah government entities.
Separate agreements will be set
out accordingly between the
Parties at that stage.

viii.
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 تةذذين علذ مبثلذ األفذذراً ايجتبذذاع.
لبناق احتياجاع ح ومذ خأس الخيبذ
.لتطو ر مهن ال انون ف ااماخة

 رى األفراً أن هذذا الب ذروع ذ م.خ
، أولو ذذ تالنسذذر ل ومذذ خأس الخيبذذ
وأن التةذذذذاون الب تبذذذذم عرذذذذر اتفاقيذذذذ
است ذذاخ يح ذ ت ذذبم جبيذذع الجهذذاع
.البختب ف ااماخة سي ون مفيرا
 ترةذذذذذذا لل ذذذذذذروف الخاصذذذذذذ تايتفاقيذذذذذذ.د
ايست ذذذاخ التذذذ سذذذيتم إترامهذذذا تذذذين
ترنامل التبي واألكاد بيذ تبذا فذ لذا
 تذذذذوفر، ذذذذروف التبو ذذذذم اع البذذذذل
. األكاد بيذذذ مسذذذتوى الذذذرعم البطلذذذو
و ذذذ لهذذذا أن تواصذذذم م ذذذاخكتها مذذذن
ذذالل ت ذذر م ذذرماع است ذذاخ تسذذاعر
عل ذ إعذذراد تذذرخ ب قذذانون متخبذذى
تالتةذذذذذذاون مذذذذذذع الجهذذذذذذاع ال وميذذذذذذ
 وتنذاا علذ. البختب فذ خأس الخيبذ
 سذذيتم ع ذذر اتفاقيذذاع منفبذذل تذذين،لذذا
. األفراً ف تلا البرحل

 .2ب ن لجبيع رراا ال انون البهتبذين مذن أ
جهذذذذ ح وميذذذذ أو الب يبذذذذين فذذذذ خأس الخيبذذذذ
ايسذذتفادة مذذن الخذذرماع الت ذ ت ذذرمها األكاد بي ذ
حاليذذذذا مذذذذن ايلت ذذذذاد تالذذذذروخاع التذذذذ ت ذذذذرمها
"أكاد بيذذذ ال ذذذانون" وايسذذذتفادة مذذذن مجبوعذذذ
الخرماع التةليبي  ،وترامل الترخ ب األكذاد ب ،
والنذذرواع والب ااذذراع ،و لذذا وف ذذا ل ذذروف
التسجيم البةتبرة لرى األكاد بي .

2. in addition, the Parties agree that any
interested legal professionals of a Ras Al
Khaimah Government entity and any resident
of the Emirate may enrol on the Academy’s
courses and make use of the Academy’s suite
of educational services, academic training
programmes, seminars and lectures, subject
to the Academy’s registration requirements.

الشروط العا ّمة:

GENERAL TERMS:

 .3تةين عل األفراً ،وف جبيذع الظذروً،
التبرً ت سن ني تجا تةمهم الرةض وترنذ
خو التةاون الب ترك ف جبيع تةامالتهم.

3. The Parties shall, in all circumstances, act in
good faith towards one another and in the
spirit of mutual cooperation in all their
dealings.

 .4تن ذذر األفذذراً اانجذذازاع التذ تذذم ت ي هذذا
تبوجذذذب التةذذذاون الب ذذذترك فيبذذذا تيذذذنهم علذذذ
مواقةهم اال تروني الخاص وايرها من منذاتر
الن ذذذذذر البفتوحذذذذذ أمذذذذذا ح ومذذذذذاتهم وال طذذذذذاع
الخذذذذاؤ ،أو علذذذذ الن ذذذذو البتفذذذذ عليذذذذم تذذذذين
األفذذراً مذذن وقذذأ ذ ذذرر و لذذا ذذر ط عذذر
ااديا تتبذذر اع علنيذذ مذذن قرذذم أ فذذرً
وف ذذا ألح ذذا مذذذكرة التفذذاهم هذذذ أو فيبذذا تبذذم
تبواذذوعها نفسذذم دون ال بذذول علذذ مواف ذذ
طيذذ مسذذر مذذن الطذذرفين اذ ذذر ن .و تةهذذر
األفذذذذراً تاا ذذذذاخة إلذذذذ مسذذذذاهباع وعبذذذذم
الطرفين اذ ر ن عنر ن ر مةلوماع تخبوؤ
م ذذذاخ ةهبا الب ذذذترك  ،و تمذذذبن لذذذا (علذذذ
سذذذريم البثذذذال ي ال بذذذر) عذذذري أ فذذذرً
ل ذذذةاخ الطذذذرفين اذ ذذذر ن تال ذذذ م البالئذذذم.
وتةترذذر هذذذ البذذذكرة واي ذ عام ذ فذذوخ التوقيذذع
لألفراً ن ر م تواها عرر
عليهار وتذلا
قنذذواع التواصذذم الخذذاخج البسذذتخرم تبذذا فيهذذا
البطروعذذذذذاع والبواقذذذذذع اال ترونيذذذذذ والرر ذذذذذر
اال ترون .

4. The Parties will publish the achievements of
their mutual cooperation on their respective
websites and in other forums open for such
publicity for their governments and the
private sector, or as mutually agreed between
the Parties from time to time; provided that
no public statements will be made by one
Party pursuant to the provisions of this MoU,
or in relation to the subject matter thereof,
without the prior written consent of the other
Parties.
The
Parties
undertake
to
acknowledge the input and work of each
other when publishing their projects which
includes the contributions of the other Parties
(without limitation) displaying the Parties
logos as appropriate. However, once signed,
this MoU is considered a public document,
and each Party is allowed to publish its
contents through its usual external
communication channels, including print,
website, and email.
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5. This document is a statement of intention
and does not create any binding legal
obligations to the Parties. It does not
constitute a treaty or legislation, is not
intended to modify or supersede any laws or
regulatory requirements in force in the United
Arab Emirates.

 تةرّ هذ البذكرة مجرد تيذان نوا ذا ي فذري.5
 وي ذ م،ًأ الت اماع قانوني علذ األفذرا
 وي هرً إل تةر م أو إلغاا،اتفاقي أو ت ر ةا
أ قذذذذوانين أو متطلرذذذذاع تنظيبيذذذذ ذذذذتم الةبذذذذم
.تبوجرها ف دول ااماخاع الةرتي البت رة

6. Nothing in this MoU shall limit any of the
Parties from entering into any further
agreements with any third party to realise
their objectives, nor limit any of the recipients
of the consultancy services in using any
chosen education provider, whether by
association with any of the Parties, or not.
This understanding and the ensuing
consultancy agreement shall not create any
exclusive legal relations between the Parties.

 ي تبنذذع هذذذ البذذذكرة أ ذذا مذذن األفذذراً مذذن.6
ًع ر اتفاقياع أ ذرى مذع أ فذرً االذث تهذر
 كبذذا ي تتمذذبن مذذا بنذذع متل ذ.ت يذ أهذذرافهم
الخذذرماع ايست ذذاخ مذذن ايسذذتةان تذذأ مذ ود
لخرماع التةليم من ا تياخهم سواا تالتةاون مذع
 وي ترتذذذب علذذذ مذذذذكرة.أحذذذر األفذذذراً أ ي
التفذذذذاهم أو ايتفاقيذذذذ ايست ذذذذاخ الالح ذذذذ أ
.ًعالقاع قانوني حبر تين األفرا

7. This MoU takes effect from the date it is
signed by all Parties (Effective Date) and will
continue to have effect, unless one of the
Parties expresses a desire to terminate it, with
a written notice of 60 (sixty) days. The
termination shall not affect any action or
decision made by the Parties during the term
of this MoU.

 تةترر هذ البذذكرة سذاخ البفةذول تذراا مذن.7
،) تذذاخ توقيذذع األفذذراً عليهذذا (تذذاخ النفذذا
وتر ذ كذذذلا مذذا لذذم ةلذذن أحذذر األفذذراً خارتذذم
60 تإنهائهذذا عرذذر ت ذذر م إ ذذةاخ طذ تذذذلا قرذذم
(سذذتين) ومذذا إل ذ الطذذرفين اذ ذذر ن ودون أن
ذذذلار لذذذا علذذذ مذذذا تذذذم مذذذن أعبذذذال وقذذذراخاع
.صادخة عن األفراً أاناا سر ان هذ البذكرة

8. Any notice to be given by one Party to
another, pursuant to this MoU, shall be in
writing and addressed to the other Parties at
that address as set out at the beginning of
this MoU.

 نرغذ أل إ طذذاخ ذذتم إخسذذالم مذذن قرذذم أحذذر.8
األفذذراً إل ذ الطذذرفين اذ ذذر ن اذذبن إفذذاخ
هذذذذ البذذذذكرة أن ذذذون م توتذذذا وموجهذذذا إلذذذ
الطذذرفين اذ ذذر ن علذذ الةنذذوان البذذذكوخ فذذ
.ترا البذكرة
 تذم توقيذع هذذ البذذكرة فذ اذالث، إاراتا لبا ت ر
نس أصلي من قرم مبثلين مخذولين قانونيذا عذن
. األفراً البةني وف التاخ البذكوخ أعال

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised
representatives of the concerned Parties
have executed this MoU in (3) three original
copies, on the aforementioned dates.
Signed by the Parties on the date at the top of
this MoU.
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تم التوقيع من قرم األفراً البةني وف التاخ
.البذكوخ ف ترا البذكرة

On behalf of the Executive Council of the
Government of Ras Al Khaimah & Sheikh Saqr
Programme for Government Excellence

عن المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة وبرنامج الشيخ
صقر للتميز الحكومي

 محمد عبداللطيف خليفة. سعادة د:االسم
 أمسين عساا المجلسس التنفيسذي ومسدير عساا برنسامج:المنصب
التميز

Name: Dr. Mohammed A. Khalifah
Title: General Secretary of the Executive
Council and General Manager of Sheikh Saqr
Programme for Government Excellence

عن سلطة تةوية المنازعاف في مركز دبي المالي العالمي

On behalf of the DIFC Dispute Resolution
Authority Academy of Law

Name: Dr Michael Hwang SC
Title: Head of the DIFC Dispute Resolution
Authority

 الدكتور مايكل هوانج:االسم
 رسسسيس سسسلطة تةسسوية المنازعسساف فسسي مركسسز دبسسي:المنصسسب
المالي العالمي

عن أكاديمية القانون

On behalf of the Academy of Law

Name: David Gallo
Title: Director, Academy of Law

 ديفيد غالو:االسم
 مدير أكاديمية القانون:المنصب
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