MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING

مــــــذكرة تفـــــاهم
بين

Between
Department of Economic Development
the
Government of Ras Al Khaimah

دائرة التنمية االقتصادية في
حكومة رأس الخيمة

And

و

DIFC Dispute Resolution Authority

سلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي
العالمي

For the purposes of promoting
cooperation to support Ras Al
Khaimah’s position as a preeminent
hub for investment and business,
establish cooperation between the
DED of Ras Al Khaimah and the DRA,
and enhancing efficient enforcement
of DIFC Courts judgments and Probate
orders.
Dated December 12, 2016

ألغراض تعزيز التعاون من أجل ترسيخ مكانة
،رأس الخيمة كمركز رائد لالستثمار واألعمال
وفتح قنوات التواصل والتنسيق بين دائرة التنمية
،االقتصادية لرأس الخيمة وسلطة تسوية المنازعات
وتعزيز تنفيذ األحكام واألوامر القضائية الخاصة
بالتركات الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي
العالمي

2016  ديسمبر12 تاريخ
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مــــــذكرة تفـــــاهم

OF

This
MEMORANDUM
UNDERSTANDING

تمممممم توقيمممممك ةمممممذخ الممممممذكرة بتممممماريخ  12ديسمممممم ر (“MoU”) is made on December 12, 2016
(the “Effective Date”).
( 2016تاريخ التنفيذ)،
BETWEEN:

بين:
دائرة التنمية االقتصاادية فا كومماة رأس الخيماة
(المشممممممار الليامممممما الحقمممممما باسممممممم دائممممممرة التنميممممممة
االقتصمممادية ) ،رأس الخيممممة ،المعممممورة ،صمممندو
بريمممد  ،10510رأس الخيممممة ،ارممممارات العربيمممة
المتحمممممدة .ةمممممات  +971 07 2271222 :وبريمممممد
اللكترونيinfo.ded@economic.rak.ae :

Ras Al Khaimah Department of
Economic
Development
with
headquarters in Ras Al Khaimah at Al
Ma’amoura, P.O. Box 10510 Ras Al
Khaimah, United Arab Emirates Tel:
+971072271222
email:
info.ded@economic.rak.ae (hereafter
;)”“RAKDED

ويمثلاا سمعادة د .عبااالركم الااايا النيبا ممدير Represented by HE Dr. Abdulrahman
عممام الممدائرة والمخممول رسممميا بتوقيممك ةممذخ المممذكرة Al Shayeb Al Naqbi, Director General of
Ras Al Khaimah Department of Economic
بالنيابة عناا.
Department, being duly authorised to
sign this Memorandum on behalf of the
;RAKDED
And

و
سااة ة تساامية المنا عااار فاا مركاال د اا المااال
العاااالم (المشمممار اللياممما الحقممما باسمممم سممملطة تسممموية
المنازعممات) ،ومؤسسممتياا الفممرعيتين سمميل وصممايا
وتركمممات غيمممر المسممملمين فمممي مركمممز دبمممي الممممالي
العمممالمي ،ومحمممماكم مركممممز دبمممي المممممالي العممممالمي
صندو بريد ( /)507048دبمي ،ارممارات العربيمة
المتحممممممدة ،ةممممممات  ،+971)4( 4273333بريممممممد
اللكتروني .info@dra.ae

DIFC Dispute Resolution Authority
(hereafter “DRA”) and its ancillary
bodies, the DIFC Wills and Probate
Registry (“DIFC WPR”) and the DIFC
Courts, with P.O BOX. 507048, Dubai,
UAE. Tel: +971 (0) 4 427 3333, email:
;info@dra.ae

ويمثلاا رئيس المحاكم مايكمل ةموان  ،رئميس سملطة Represented by Dr Michael Hwang SC
تسممموية المنازعمممات ،والمخمممول رسمممميا بتوقيمممك ةمممذخ Head of the DRA, being duly authorised
to sign this Memorandum on behalf of the
المممذكرة بالنيابممة عنامما وعممن سمميل وصممايا وتركممات
DRA, the DIFC WPR and the DIFC Courts.

غيمممر المسممملمين فمممي مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي
ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

)يشمار اللمأ أحمد الطمرفين منفمردا بكلممة ال ار
وميتمعين بكلمة ال رفي (

the
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together

and

”(Each a “Party
)”“Parties

Section I. Introduction

 الميامة- المادة األولى

WHEREAS, the RAKDED, established by
virtue of Emiri Decree No. (11) of 1981,
which
regulates
objectives
and
competencies
and
organisational
structure is the Law No. (4) of 2016, is a
local authority in the government of the
Emirate of Ras Al Khaimah (the
“Emirate”) that aims at achieving and
raising
the
sustainable
economic
development rates in the Emirate by
adopting the principles of the knowledge
economy, and achieving and increasing
the satisfaction rates of the related
categories of customers by developing
the services, as well as coordinating with
various parties inside and outside the
Emirate, and overcoming all the obstacles
facing the economic sector in order to
contribute to its development for the
purpose of improving the competitive
advantage of the Emirate. As a result,
RAKDED has practiced all its declared
power
regarding
the
issuance,
amendment and renewal of economic
licenses and commercial registration
database in the light of the provisions of
the Law No. (8) of 2016 on Regulating
the Economic Activities in the Emirate of
Ras Al Khaimah. In addition, the Control
and Consumer Protection Department is
responsible for control and inspection
procedures on the economic facilities and
establishments in the emirate under law
No. (7) of 2016.

،لما كانت دائرة التنمية االقتصادية في رأس الخيممة
)11( التي تأسست بموجم المرسموم األميمر رقمم
 والممذ يممن م أةممدافاا واختصاصمماتاا1981 لسممنة
،2016  لسمنة4 وةيكلاا التن يممي ةمو القمانون رقمم
ةممي سمملطة محليممة فممي حكومممة المممارة رأس الخيمممة
( اإلماااارة ) تامممد اللمممأ تحقيمممق معمممدالت التنميمممة
 بت نممي،االقتصممادية المسممتدامة ورفعامما فممي ارمممارة
 وتحقيممق وتعزيممز معممدالت،م مماد اقتصمماد المعرفممة
رضا الفئات ذات الصلة ممن المتعماملين عمن رريمق
 والتنسممميق ممممك،تطممموير الخمممدمات الموجامممة اللياممما
 وتممذليل،مختل م الياممات داخممل ارمممارة وخارجامما
كافممة العق ممات التممي تواج م القطمما االقتصمماد مممن
أجل المساةمة في تنميت وتطويرخ بغمرض االرتقما
 وةمممو مممما جعمممل المممدائرة.بمممالميزة التنافسمممية لإلممممارة
تممممارس فمممي سممم يل ذلممم كافمممة صمممالحيات السممملطة
المختصمممة فيمممما يتعلمممق بإصمممدار بيانمممات المممرخ
االقتصادية والسيل التيار وتيديدةا وتعديلاا فمي
 بشأن تن ميم2016  لسنة8 ضو أحكام القانون رقم
 كممما،األنشممطة االقتصممادية فممي المممارة رأس الخيمممة
تخممت بالرقابممة والحمايممة التياريممة علممأ المنش م ت
 لسمنة7 االقتصادية في ارمارة بموج القمانون رقمم
.2016

WHEREAS the DRA is the Dubai
International Financial Centre’s (“DIFC”)
umbrella body for dispute settlement and
centre for legal excellence, established by
Dubai Law (7) of 2014;

ولما كانت سلطة تسوية المنازعات ةيئة تم النشماهةا
تحت م لة مركز دبي المالي العمالمي لتكمون اليامة
المسممملؤولة عمممن تسممموية المنازعممملات فيممم وتحقيمممق
)7(  وفقما ألحكمام قانملون دبمي رقمم،التميّز القانوني
.2014 لعام

WHEREAS the DIFC WPR has been ولما كان سيل وصمايا وتركمات غيمر المسملمين فمي
established as an ancillary body under the مركممز دبممي المممالي العممالمي مؤسسممة فرعيممة جديممدة
DRA and allows eligible individuals to  وةمو.تأسست تحت م لمة سملطة تسموية المنازعمات
register their Wills during their lifetime,

يتيح لألفراد المؤةلين تسمييل وصماياةم خمالل فتمرة
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حيمماتام ،ويممتم ذلم بالتنسمميق مممك محمماكم مركممز دبممي
المالي العالمي لتنفيذ اللوصايا وتوزيك األصول عنمد
وفاة األفراد المعنيين ،ويطلق علأ ةمذخ العمليمة اسمم
التركة  .وتخضك الوصايا المسيلة ألحكمام محماكم
مركز دبي المالي العالمي.

working in conjunction with the DIFC
Courts for execution of Wills and
distribution of assets once the individual
with a registered Will passes away,
through a process called Probate, and
with Registered Wills subject to the DIFC
;Courts’ jurisdiction

ولما كانت محاكم مركمز دبمي الممالي العمالمي جمز ا
أساسيا من الن ام القضمائي لدولمة ارممارات العربيمة
المتحدة ،وةي مؤسسة قضائية مستقلة مقرةا مركمز
دبي المالي العمالمي (وتشممل صمالحياتاا الن مر فمي
النزاعممات المدنيممة والتياريممة .وتتممأل ةممذخ المحمماكم
من محكممة المدعاوا الصمغيرة والمحكممة االبتدائيمة
ومحكمة االستئنا ).

WHEREAS the DIFC Courts form part of
the legal system of the United Arab
Emirates, and are an independent
common law judiciary based in the DIFC
with jurisdiction governing civil and
commercial disputes (the DIFC Courts
consisting of a Small Claims Tribunal
)(SCT), a Court of First Instance (CFI
;))and a Court of Appeal (CoA

وبنا علأ رغ ة الطرفين بتمكين محاكم مركز دبمي
الممممالي العمممالمي ممممن تممموفير ن مممام قضمممائي فاعمممل
ومسممتقل قممائم علممأ أسمماس التميممز فممي تنفيممذ األحكممام
واألوامممممر القضممممائية الصممممادرة عنامممما والمرت طممممة
بالوصايا وبما يسام في توفير خدمة قضائية عالميمة
المسمممتوا .وةمممذا بمممدورخ يعمممود بمممالنفك علمممأ النممممو
االقتصاد واستقطاب االستثمارات فمي الممارة رأس
الخيممممة ،كمممما يتممميح لمممدائرة التنميمممة االقتصمممادية فمممي
ارممممارة اريفممما بالتزاماتاممما وواج اتاممما بكمممل كفممما ة
واقتدار.

WHEREAS the Parties wish to enable the
DIFC Courts to effectively provide an
efficient and independent judicial system
based on excellent enforcement of its
judgements and Probate orders that
contribute to provision of a world class
judicial service. This shall in turn benefit
the economic growth and attractiveness
of investment in Ras Al Khaimah and will
allow the RAKDED to discharge its duties
and mandate efficiently and diligently.

المادة الثانية – تفاهمار ومهام ال رفي :

Section
II.
’PARTIES
UNDERSTANDING AND ROLES

 .1ياد الطرفان ممن توقيمك ةمذخ الممذكرة التشماور
والتعمماون وت ممادل المعلومممات فممي مختل م ميمماالت
االةتممممام المشمممتر التمممي تسمممام بتعزيمممز مصمممالحام
وأةدافام االستراتييية.

1. The Parties have agreed to enter this
MoU to consult, cooperate and
exchange information with each other
in areas of mutual interest, to further
enhance their respective strategic
interests and objectives.

 .2يتع ميّن علممأ الطممرفين االجتممما عنممد الضممرورة
لمناقشممة المسممائل المتعلقممة بالتعمماون ،وكممذل بحمم
الم مادرات الراميمة اللممأ بنما وتوريممد عالقمات متينممة
تممممدعم الميتمممممك وتعممممود بالفائممممدة علممممأ الطممممرفين
والميتمك.

2. The Parties shall meet as necessary
to discuss matters relating to
cooperation, and discuss initiatives to
build and maintain strong links to
support the community from which
both Parties and the public would
benefit.
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 .3تامممممد الممممممذكرة اللمممممأ النمممممرا فامممممم الطمممممرفين
رجممممرا ات التعمممماون وت ممممادل المعلومممممات ،وكممممذل
المسممائل المتعلقممة بإنفمماذ األوامممر القضممائية الصممادرة
عممن محمماكم مركممز دبممي المممالي العممالمي بخصممو
الوصمممممايا والتركمممممات ممممممن ق مممممل دائمممممرة التنميمممممة
االقتصادية.

3. This memorandum sets out the

 1.3خممالل الفتممرة المتاحممة لتسممييل الوصممية ،يمكممن
لألفمممراد المممذين يسممميلون وصممماياةم ( الممصااام )
ت ادل المعلومات مك سيل الوصايا والتركمات حمول
حصصممام فممي الشممركات أو الشممراكات فممي المممارة
رأس الخيمة .ويمكن الرفا التراخي التيارية ممك
الوصية المسيلة.

3.1 At time of Will Registration,
individuals
registering
a
Will
(“Testators”) may share information
with the DIFC WPR in company or
partnership shares they own in the
Emirate of Ras Al Khaimah. Business
licences can be annexed to the
registered Will.

 2.3يت ادل سيل الوصايا والتركات في مركمز دبمي
الممممالي العمممالمي المعلوممممات المرت طمممة بمممالتراخي
التياريمممممة واسمممممم الموصمممممي ممممممك دائمممممرة التنميمممممة
االقتصادية في المارة رأس الخيمة.

3.2 The
DIFC
WPR
may
share
information
pertaining
to
the
business licences and the Testator’s
name with the RAKDED.

 3.3عند وفاة الموصي ،يتعمين علمأ الشمخ المذ
تممم اختيممارخ لتنفيممذ الوصممية التقممدم بطلمم للحصممول
علممأ أمممر قضممائي صممادر عممن محمماكم مركممز دبممي
المالي العالمي بتعيين منفمذا للوصمية .ويتميح لم ةمذا
األمممممر تنفيممممذ الوصممممية والدارة الممتلكممممات وتوزيممممك
األصول علأ المستفيدين من الوصية .ويحمدد األممر
القضممائي صمممالحيات وواج مممات المنفّمممذ فيمممما يتعلمممق
بتركة المتوفأ.

3.3 Once a Testator passes away, the
appointed executor in the Will shall
apply for a court order. The DIFC
Courts will appoint the executor
through a probate court order,
allowing him to execute the Will,
administer the estate and distribute
assets to the beneficiaries. The DIFC
Court order will list the powers and
duties of the executor in relation to
the deceased’s succession.

 4.3تخضمممك العقمممارات والتركمممات المممواردة ضممممن
الوصايا المسميلة فمي سميل الوصمايا والتركمات فمي
مركممز دبممي المممالي العممالمي لالختصمما القضممائي
الحصر لمحاكم المركز بشأن تنفيمذ الوصمية .ويمتم
الصممدار أوامممر محمماكم مركممز دبممي المممالي العممالمي
المتعلقة بالوصايا علأ شمكل أواممر قضمائية بعنموان
"مااانص وصاااية أو "تنفياااذ وصاااية" فمااا رفاااا
المصية)؛ وتكون بمثابة أحكام ناائية جاةزة للتنفيمذ.
ويممممتم ترجمممممة األوامممممر القضممممائية الصممممادرة عممممن
المحكمممة اللممأ اللغممة العربيممة ق ممل الصممدارةا مممن ق ممل
سمميل محمماكم مركممز دبممي المممالي العممالمي بمماللغتين
العربيممة وارنيليزيممة .ويقمموم القاضممي فممي محمماكم

3.4 The DIFC Courts have exclusive
jurisdiction
over
estates
and
succession for Wills which have been
registered with the DIFC WPR in
relation to the execution of the Wills.
The DIFC Courts probate orders will
be issued in the form of court orders
entitled ‘Grant of Probate’ or
‘Grant of Administration (with
Will annexed)’, and will be final
orders
and
appropriate
for
enforcement. DIFC Court orders will
be translated into Arabic and will be
issued by the DIFC Courts Registry in

’Parties
understanding
of
the
procedures
for
cooperation,
information
exchange
and
’enforcement of the DIFC Courts
judgments and Probate orders by the
RAKDED.
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مركز دبي المالي العالمي  -من خالل الصدار األممر
القضممائي المتعلممق بالوصممايا – بتط يممق قواعممد سمميل
وصمممايا وتركمممات غيمممر المسممملمين وجميمممك قممموانين
المركز ولوائح التن يمية المعمول باا .

both the English and Arabic
languages. The DIFC Courts Judge,
by issuing the probate court order,
will apply the rules of the DIFC
Courts (“RDC”) and the Rules of the
DIFC WPR (“WPR”) and all other
relevant and applicable DIFC laws
and regulations.

 5.3لتنفيذ الوصية ،يتعيّن علأ المنفّذ تقمديم الصميغة
التنفيذيممة الصممادرة عممن محمماكم مركممز دبممي المممالي
العممالمي (كممما ةممو موضممح أعممالخ) اللممأ محمماكم رأس
الخيممممة .وتقمممموم دائمممرة التنميممممة االقتصمممادية بتنفيممممذ
الوصمممية دون تممممأخير وفقمممما للقمممموانين وارجممممرا ات
المعممول باما فمي ارممارة بمما فمي ذلم قمانون تن مميم
األنشممطة االقتصممادية رقممم  8لعممام  2016فممي المممارة
رأس الخيمة ،وشريطة الستيفا الرسوم المستحقة.

3.5 To carry out the execution of the
Will, the Executor will present the
DIFC Courts execution writ (as
described above) to the Ras Al
Khaimah Courts. The RAKDED shall
execute the Will without any delay in
accordance with applicable laws in
the Emirate of Ras Al Khaimah,
including Law no. (8) of 2016 on
Regulating
Economic
Activities,
provided the applicable laws and
procedures in the Emirate have been
followed and fees paid.

 6.3تنفذ دائمرة التنميمة ارقتصمادية أ حكمم قضمائي
بما في ذل  ،علأ سم يل المثمال ال الحصمر ،األحكمام
واألواممممممر القضمممممائية المتعلقمممممة بسممممميل الوصمممممايا
والتركات في المركمز ،الصمادرة عمن محماكم مركمز
دبمممي الممممالي العمممالمي والممممذيل بالصممميغة التنفيذيمممة،
وذل وفقا للقوانين المعمول باا في ارممارة والتفاقيمة
التعممماون القضمممائي الم رممممة بمممين الميلمممس التنفيمممذ
وميلمممس القضممما ومحممماكم رأس الخيممممة ومحممماكم
مركز دبي المالي العالمي بتاريخ  12ديسم ر .2016

3.6 RAKDED shall execute any judgment
issued by DIFC Courts, including but
not limited to judgments and orders
relating to the DIFC WPR, and
accompanied by an execution writ, in
accordance with the applicable laws
in the Emirate and the Agreement on
Judicial Cooperation signed between
the Executive Council, the Judicial
Council and Ras Al Khaimah Courts
and the Dubai International Financial
Centre Courts on 12 December 2016.

 7.3يتعيّن علأ منفّذ الوصية دفمك الرسموم المترت مة
لقا نقل الملكية في دائرة التنميمة االقتصمادية ،وذلم
وفممق القواعممد المعتمممدة فممي الممدائرة مممن وقممت خممر
وق ل أن يتم السماح ل بنقل الترخي التيمار اللمأ
(الورنة).
اسم أو أسما المستفيدين من الوصية
َ

3.7 The applicable RAKDED business
licence transfer fees shall be paid by
the appointed executor of the Will in
accordance with the rules adopted at
the RAKDED from time to time
before the RAKDED will carry out the
business licence transfer into the
name of the executor or the
beneficiaries (or heirs).

 8.3بالنس م ة ألوامممر الوصممايا األخممرا (مثممل المممنح
المحمدودة) الصممادرة عممن محمماكم مركممز دبممي المممالي
العالمي ،فيي تنفيذةا بنفس الطريقة الموضحة فمي

3.8 Any other type of probate orders
(such as limited probate) issued by
the DIFC Courts shall be enforced by
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ال نممممود السممممابقة أعممممالخ مممممك مراعمممماة الصممممالحيات
المحممدودة للمنفممذين المعنيممين بممما ال يخممال القمموانين
المعمول باا في ارمارة.

the same method as described in the
respective sections above, while
taking into consideration the limited
powers of the appointed executors,
and in accordance with applicable
laws in the Emirate.

 9.3لممممدعم ارجممممرا ات أعممممالخ ،لمسممممؤولي دائممممرة
التنميممممة االقتصممممادية فممممي رأس الخيمممممة التواصممممل
م اشرة مك محماكم مركمز دبمي الممالي العمالمي ع مر
نقطممة اتصممال مخصصممة لممذل باممد التحقممق مممن
صمحة ممنح الوصمايا والحصمول علمأ الجابمات حمول
جميك االستفسارات.

3.9 To support the above process, the
DIFC Courts will provide the RAKDED
with a dedicated point of contact for
verifying the authenticity of the Will
and solving any related questions.

 10.3بامممد تحقيمممق مسمممتوا أكثمممر سالسمممة ممممن
التعاون والتكامل ،سيتم اعتماد ن ام للخدمات الذكية
المشممتركة الذ ترغ م محمماكم المركممز بابتكممار رمممز
لالستيابة السمريعة فمي األحكمام واألواممر القضمائية
الصممادرة عممن محمماكم المركممز ،مممما يسمممح بممالتحقق
م اشرة من تط يق الحكم أو األمر القضائي ممن ق مل
دائرة التنمية االقتصادية في رأس الخيمة.

3.10 For seamless integration and
cooperation, a shared smart service
may be envisaged, where the DIFC
Courts would generate a unique QR
Code attached to each the DIFC
Courts judgements and orders,
allowing for instant recognition and
validation of that the Will and court
order by RAKDED.

 11.3لتعزيممز عمليممة ارنفمماذ ،يتع ميّن علممأ الطممرفين
ترسمميخ عالقممات ونيقممة فيممما بيناممما بممما يشمممل عقممد
دورات تدري دورية مت ادلة للموظفين مك التركيمز
علأ توفير فر التدري الميلداني من ق مل محماكم
مركمممممز دبمممممي الممممممالي العمممممالمي وسممممميل الوصمممممايا
والتركات اللأ موظفي دائمرة التنميمة االقتصمادية فمي
رأس الخيمممة المعنيممين فممي المسممتق ل القري م بتلقممي
األحكممام واألوامممر القضممائية المتعلقممة بالوصممايا مممن
محمماكم مركممز دبممي المممالي العممالمي ،وتاممد فممر
التممممدري ةممممذخ اللممممأ تعريمممم الممممموظفين بممممأوامر
المحكمة .وفي المقابل ،سميقدم موظفمو دائمرة التنميمة
االقتصممادية فممي رأس الخيمممة المعلومممات والتممدري
اللمممأ مممموظفي محممماكم مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي
وسمممممميل الوصممممممايا الرالعاممممممم علممممممأ العمليممممممات
وارجرا ات المعتمدة في الدائرة.

3.11 For an efficient enforcement
process to take place, the Parties
shall develop close ties including
ongoing training of relevant staff
members. Initially the DIFC Courts
and the DIFC WPR shall provide
onsite training to the RAKDED’s key
staff, who will receive the DIFC
Court’s judgements and probate
orders for enforcement. The purpose
of the training will be to familiarise
the staff with the court orders. In
turn, the RAKDED staff will provide
information and training to the DIFC
Courts and the DIFC WPR’s staff,
informing them of the RAKDED
processes and procedures.

 12.3يتعمممين علمممأ الطمممرفين التنسممميق فيمممما بيمممنام
ررال م ادرة توعوية مشتركة أو م ادرات مستقلة
لكممممل رممممر علممممأ حممممدة ،وذلمممم باممممد الرممممال
المسممتخدمين والعامممة علممأ خممدمات الطممرفين ،ويممتم
فممممي ةممممذا السمممميا ت ممممادل وتوزيممممك مممممواد التسممممويق

3.12 The Parties shall endeavour to coordinate common or separate
outreach initiatives, informing their
users and the public of each other’s
services. They will share and
distribute
marketing
and
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واالتصمممال ارعالممممي ذات الصممملة .وممممن المتوقمممك
الحقممما الرممممال حملمممة العالنيممممة مشمممتركة تسممممتاد
المسيلين المحتملين والمستثمرين العاملين في رأس
الخيمة.

communication materials. Later on, a
joint advertising campaign may be
envisaged,
targeting
potential
registrants to the WPR and potential
investors in Ras Al Khaimah.

 .4ال تشمممكل ةمممذخ الممممذكرة اتفاقيمممة أو تشمممريعا ،وال
تاممد اللممأ تعممديل أو اللغمما أ قمموانين أو متطل ممات
تن يميمممة يمممتم العممممل بموج اممما فمممي دولمممة ارممممارات
العربيممممة المتحممممدة أو رأس الخيمممممة أو مركممممز دبممممي
الممممالي العمممالمي .وترتكمممز الممممذكرة علمممأ األن ممممة
القانونيمممة المعممممول باممما وتعت مممر متممممما لإلجمممرا ات
القانونية واردارية القائمة في دولة ارمارات.

4. This
memorandum
does
not
constitute a treaty or legislation and
is not intended to modify or
supersede any laws or regulatory
requirements in force in the United
Arab Emirates, Ras Al Khaimah or the
DIFC. It builds upon the legal systems
in place, and complements existing
legal and administrative processes in
the United Arab Emirates.

 .5يتع ميّن علممأ الطممرفين توظي م أقصممأ المكانمماتام
لت ممممممادل المعلومممممممات ذات الصمممممملة وارحصمممممما ات
والمنشممممورات والميممممالت والممممدوريات والممممدالالت
والقممموانين واللممموائح التن يميمممة التمممي تحكمممم أنشمممطة
الخمممممدمات العاممممممة لكمممممل ممممممنام ،وذلممممم لصمممممالح
المستخدمين والعامة.

5. The Parties shall use their best
endeavours to exchange pertinent
information, statistics, publications,
magazines, periodicals, directories,
laws and regulations governing their
respective public services activities,
for their respective users and the
public.

 .6وفقمما لل نممد ( )7.3المموارد أعممالخ ،يتعممين علممأ كممل
رر بعد توقيك المذكرة تحديد موظفين اننمين علمأ
األقمممل لحمممل أ مشمممكلة والمممرد علمممأ االستفسمممارات
الناشمممئة خمممالل تنفيمممذ األواممممر القضمممائية المرت طمممة
بالوصايا.

6. In accordance to the above section
(3.7), each party after signing this
MoU shall appoint at least two
employees to resolve any matter and
reply to all inquiries, which may arise
while executing the probate court
orders.

 .7اتفق الطرفان علأ البقا العمل باذخ المذكرة قيمد
المراجعممممة ،والجممممرا مشمممماورات عنممممد الضممممرورة
لتحسين آليات تط يق األحكمام ،وحمل جميمك المسمائل
الخالفيمممة أو حممماالت االلت ممماس والغمممموض التمممي قمممد
ت ار مستق ال وديا.

7. The Parties agree to keep the
operation of this MoU under review
and to consult when necessary to
improve its implementation and to
resolve any matters of ambiguity that
may arise further on, amicably.
III. GENERAL PROVISIONS

المادة الثالثة  -مبادئ عامة
 .8يتطل استخلدام أ عالمات تيارية أو شعارات
تخم أحمد الطممرفين الحصملول علممأ موافقمة خطيممة
خاصممة مممن الطممر ا خممر .وال تتمميح ةممذا المممذكرة

8. The use of any trademarks and logos
of any Party by another Party
requires a specific written approval.
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No license is granted under this MoU
regarding any Party’s trademarks or
any other intellectual property rights.

أل من الطرفين الحق باستخدام العالمات التياريمة
.أو أ حقو ملكية أخرا للطر ا خر

9. This MoU takes effect from the date it
is signed by both parties and will
continue to have effect, unless it is:

 تعت ممر ةممذخ المممذكرة سممارية المفعممول بممد ا مممن.9
 وت قممأ كممذل الال فممي.تمماريخ توقيممك الطممرفين عليامما
:حالة

a) Terminated (without liability)
by either of the Parties giving
60 (sixty) days written notice
to the other Party of the
former’s intention to terminate
this MoU.
The termination
shall not affect the validity of
any action or decision made
by the Parties during the term
of this MoU.

(أ) الناائاممما (دون مسمممؤولية قانونيمممة) ممممن ق مممل أحمممد
) (سمتين60 الطرفين بعد أن يقدم الشمعارا خطيما ق مل
يوممما اللممأ الطممر ا خممر حممول نيتمم النامما العمممل
بالمذكرة ودون ان يؤنر ذل علمأ مما تمم ممن أعممال
وقممرارات صممادرة عممن الطممرفين أننمما سممريان ةممذخ
.المذكرة

b) Replaced at a later date upon  باتفاقيممة، وبموافقممة الطممرفين،(ب) اسممت دالاا الحقمما
the agreement of all Parties by أخرا أوسك نطاقا أو بعقد يتعلق بموضمو الممذكرة
a further memorandum of
. نفس
understanding or contract in
respect of the subject matter
hereof.
10. The addresses and contact details of  يتم اعتماد العناوين ومعلومات االتصال التالية.10
the Parties for the purpose of
:لألررا بغرض التواصل
correspondence are as follows:
For Ras Al Khaimah Department of
Economic Development

 دائرة التنمية االقتصادية ف رأس الخيمة: ال ر

Attention: Dr. Abdulrahman Al Shayeb
Al Naqbi
Title: Director General
Address: PO Box 10510, Ras Al
Khaimah, Al Ma’amoura
Email: info.ded@economic.rak.ae

 ع دالرحمن الشاي النق ي. د:لعناية
 المدير العام:المنصا
 المعمورة، رأس الخيمة10510 .ب.
: العنما
: ريااااااااااااااا لوتروناااااااااااااا
info.ded@economic.rak.ae

For DIFC Courts and the DIFC Wills
and Probate Registry

 محاكم مركل د ا الماال العاالم وسال: ال ر
وصايا وتركار غير المسةمي ف محاكم المركل

Attention: Mr. Mark Beer, Chief
Executive – DRA

يارا الارئيل التنفياذل لساة ة
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 السيا ماار:لعناية
تسمية المنا عار

العنما  :مركز دبي المالي العمالمي /صمندو بريمد Address: Dubai International Financial
( )507048دبمممممي ،ارممممممارات العربيمممممة المتحمممممدةCentre, PO Box 507048, Dubai, UAE, level ،
3, Precinct Bundling 5 (South), the Gate.
الطابق  3من الم نأ ( 5جنوب) عند م نأ ال وابة.
Email: mark.beer@dra.ae
البريا اإللوترون mark.beer@dra.ae :

 .11ال يحق أل رمر أن يقمدم تفويضما كليما كمان
أم جزئيمما بممأ مممن الحقممو أو االلتزامممات المرت طممة
باذخ الممذكرة اللمأ رمر نالم  .ويعت مر أ تفموي
من ةذا النو بارال ما لم يكن مرفقما بموافقمة خطيمة
مس قة من الطر ا خر.

11. No party shall be entitled to assign,
fully or partially, any rights or
obligations in this MoU to a third
party. Such assignment of this MoU
or any of its provisions shall be void,
unless with the prior written consent
of the other Party.

 .12ينشممممر األرممممرا ارنيممممازات التممممي تممممم تحقيقامممما
بموجممممم التعممممماون المشمممممتر فيمممممما بيمممممنام علمممممأ
ممممممواقعام ارلكترونيمممممة الخاصمممممة وغيرةممممما ممممممن
منمممابر النشمممر المفتوحمممة أممممام حكومممماتام والقطممما
الخممممما  ،أو علمممممأ النحمممممو المتفمممممق عليممممم بمممممين
األرمممرا ممممن وقمممت خمممر وذلممم شمممريطة عمممدم
اردال بتصممريحات علنيمممة ممممن ق ممل رمممر واحمممد
وفقممما ألحكمممام ممممذكرة التفممماةم ةمممذخ أو فيمممما يتصمممل
بموضمممموعاا نفسمممم دون الحصممممول علممممأ موافقممممة
خطيمممممة مسممممم قة ممممممن الطمممممر ا خمممممر .ويتعامممممد
األرممممممرا بارشممممممارة اللممممممأ مسمممممماةمات وعمممممممل
الطمممر ا خمممر عنمممد نشمممر معلوممممات بخصمممو
تعممماونام ،ويتضممممن ذلممم (علمممأ سممم يل المثمممال ال
الحصمممممر) عمممممرض أ رمممممر لشمممممعار الطمممممر
ا خممممر بالشممممكل المالئممممم .علممممأ أ حممممال ،فممممور
التوقيمممك علمممأ ةمممذخ الممممذكرة ،تعت مممر ونيقمممة عاممممة
ويحممممق لكممممل رممممر أن ينشممممر مضممممموناا ع ممممر
الوسمممائل التمممي يراةممما مناسممم ة بمممما ذلممم الصمممح
المط وعمممممممات والمواقمممممممك ارلكترونيمممممممة وال ريمممممممد
ارلكتروني.

13. 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
Party. The Parties undertake to
acknowledge the input and work of
each other when publishing their
cooperation, which includes the
contributions of the other Party
(without limitation) displaying the
respective Party’s logo 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.

الن اتمما لممما تقممدم ،تممم توقيممك ةممذخ المممذكرة فممي نسممختين
أصمممليتين ممممن ق مممل ممثلمممين مخمممولين قانونيممما عمممن
الطرفين المعنية وفي التاريخ المذكور أعالخ.

IN WITNESS THEREOF this MoU has
been executed in (2) two original copies
by the duly authorised representatives of
the
concerned
Parties
on
the
aforementioned date.
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For and on behalf of:
Ras Al Khaimah Economic
Development Department

: لصالص و النيا ة ع
دائرة التنمية االقتصادية ف رأس الخيمة

Signature:

:التوقيك

Dr. Abdulrahman Al Shayeb Al Naqbi
Title: Director General of
Department of Economic
Development

 عباالركم الاايا النيب.د
ماير عام دائرة التنمية اإلقتصادية

: لصالص و النيا ة ع
سااة ة تساامية المنا عااار فاا مركاال د اا المااال
العالم

For and on behalf of:
DIFC Dispute Resolution Authority

Signature:

:التوقيك

Dr Michael Hwang, SC
Head of the DIFC Dispute Resolution
Authority
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الاكتمر مايو همانج
رئيل سة ة تسمية المنا عار

