MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Between
Municipality Department of the
Government of Ras Al Khaimah

مــــــذكرة تفـــــاهم
بين
دائرة البلدية 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, establish
cooperation between the Municipality
Department of Ras Al Khaimah and the
Dispute Resolution Authority, and enhancing
efficient enforcement of DIFC Courts
judgments and Probate orders

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

Dated December 12, 2016

2016  ديسمبر12 تاريخ

مــــــذكرة تفـــــاهم

OF

This
MEMORANDUM
UNDERSTANDING

تمممم توقيممما ممممة الممممةكرة بتممماريخ  12ديسممممبر (“MoU”) is made on December 12, 2016 2016
(the “Effective Date”).
(تاريخ التنفيذ)،

بين:

BETWEEN:

Ras
Al
Khaimah
دائرة البلدية في حكومة رأس الخيمة( ،المشار إليها Municipality
الحقا ً بـ "دائرة البلدية") صندوق بريد  ،4رأس Department with PO Box 4, Ras Al
Khaimah, United Arab Emirates (hereafter
الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة.
;)”“RAKMD
يمثلهمممما سعععع ادة منععععذر محمععععد بعععع شععععكر مممممدير عممممام Represented by HE Munther Mohammad
المممممدائرة والمخمممممول رسمممممميا ً بتوقيممممما ممممممة الممممممةكرة bin Shekar the Director General of Ras Al
Khaimah Municipality Department, being
بالنيابة عنها.
duly authorised to sign this Memorandum on
;behalf of the RAKMD

و

And

سعععلتة تسعععوية المناي عععا فعععي مركععع دبعععي المعععالي
ال ععععالمي (المشممممار إليهمممما الحقمممما ً باسممممم "،)"DRA
ومؤسسمممممتيها الفمممممرعيتين سممممم ل وصمممممايا وتركمممممات
غيمممر المسممملمين فمممي مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي،
ومحمممماكم مركممممز دبممممي المممممالي العممممالمي صممممندوق
بريمممممممد ( /)507048دبمممممممي ،اإلممممممممارات العربيمممممممة
المتحممممممدة ،مممممممات  +971)4( 4273333وبريممممممد
الكتروني .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, in Dubai, UAE. Tel: +971 (0) 4 427
;3333, email: info@dra.ae

ويمثلهممما رئممميل المحممماكم مايكعععو هعععوا  ،رئممميل Represented by Dr Michael Hwang, SC,
سممممملطة تسممممموية المنازعمممممات ،والمخمممممول رسمممممميا ً Head of the DRA, being duly authorised to
sign this Memorandum on behalf of the DRA,
بتوقيممما ممممة الممممةكرة بالنيابمممة عنهممما وعمممن سممم ل
;the DIFC WPR and the DIFC Courts

وصممايا وتركممات غيممر المسمملمين فممي مركممز دبممي
المممممالي العممممالمي ومحمممماكم مركممممز دبممممي المممممالي
العالمي.

يشممممممار إلمممممم أحممممممد الطممممممرفين منفممممممردا ً بكلمممممممة
)”(Each a “Party” and together the “Parties
"الترف" وم تمعين بكلمة "الترفي "(

المادة األولى – المقدمة

Section I. Introduction

لما كانت دائرة البلدية في رأس الخيمة تتول وضا
وإدارة أجندة إمارة رأس الخيمة حول التس يل والتنظيم
واالستثمار والتقييم العقاري وتسوية المنازعات
العقارية في إمارة راس الخيمة ("اإلمارة") .

WHEREAS, the RAKMD is entrusted to set
and drive the agenda of real estate
registration, regulation, investment, dispute
settlement, and valuation in the Emirate of
;)”Ras Al Khaimah (the “Emirate

ولمممما كانممممت سمممملطة تسممموية المنازعممممات مي ممممةً تممممم
إنشممما ما تحمممت مظلمممة مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي
لتكمممون ال همممة المسمممـؤولة عمممن تسممموية المنازعمممـات
فيممممت وتحقيممممق التميوممممز القممممانوني ،وفقمممما ً ألحكممممام
قانـون دبي رقم ( )7لعام .2014

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

ولممما كممان سمم ل وصممايا وتركممات غيممر المسمملمين
فمممي مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي مؤسسمممة فرعيمممة
جديممممممدة تحسسممممممت تحممممممت مظلممممممة سمممممملطة تسمممممموية
المنازعمممات .وممممو يتممميح لألفمممراد الممممؤملين تسممم يل
وصممممممايامم رممممممالل فتممممممرة حيمممممماتهم ،ويممممممتم ذلمممممم
بالتنسممميق مممما محممماكم مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي
لتنفيمممممة المممممـوصايا وتوزيممممما األصمممممول عنمممممد وفممممماة
األفمممراد المعنيمممين ،ويطلمممق علممم ممممة العمليمممة اسمممم
"التركممممة" .وتخضمممما الوصممممايا المسمممم لة ألحكممممام
محاكم مركز دبي المالي العالمي.

WHEREAS the DIFC WPR has been
established as an ancillary body under the
DRA and allows eligible individuals to
register their Wills during their lifetime,
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

ولمممما كانمممت محممماكم مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي
جمممممزسا ً أساسممممميا ً ممممممن النظمممممام القضمممممائي لدولمممممة
اإلمممممممارات العربيممممممة المتحممممممدة ،ومممممممي مؤسسممممممة
قضمممممائية مسمممممتقلة مقرمممممما مركمممممز دبمممممي الممممممالي
العمممممممالمي وتشممممممممل صمممممممالحياتها النظمممممممر فمممممممي
النزاعمممممات المدنيممممممة والت اريمممممة .وتتممممممحل مممممممة
المحممممممماكم ممممممممن محكممممممممة المممممممدعاو الصممممممم يرة
والمحكمة االبتدائية ومحكمة االست ناف.

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

وبنممممما ًس علممممم رغبمممممة الطمممممرفين بتمكمممممين محممممماكم
مركممممز دبممممي المممممالي العممممالمي مممممن تمممموفير نظممممام
قضمممائي فاعمممل ومسمممتقل قمممائم علممم أسممماس التميمممز
فمممي تنفيمممة األحكمممام واألواممممر القضمممائية الصمممادرة
عنهممممما والمرتبطمممممة بالوصمممممايا وبمممممما يسمممممهم فمممممي
تمممموفير ردمممممة قضممممائية عالميممممة المسممممتو  .ومممممةا
بمممممدور يعمممممود بمممممالنفا علممممم النممممممو االقتصمممممادي
واسمممتقطا االسمممتثمارات بالم مممال العقممماري فمممي
إمممارة رأس الخيمممة ،كممما يتمميح لممدائرة البلديممة فممي
اإلممممممارة اإليفممممماس بالتزاماتهممممما وواجباتهممممما بكمممممل
كفاسة 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 into property in Ras Al Khaimah
and will allow the RAKMD to discharge its
duties and mandate efficiently and diligently.

المادة الثا ية – تفاهما ومهام الترفي :

Section II. PARTIES’ UNDERSTANDING
AND ROLES

 .1يهممممممدف الطرفممممممان مممممممن توقيمممممما مممممممة المممممممةكرة
التشممماور والتعممماون وتبمممادل المعلوممممات فمممي مختلممم
م مممماالت االمتمممممام المشممممتر التممممي تسممممهم بتعزيممممز
مصالحهم وأمدافهم االستراتي ية.

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.

 .2يتعيون عل الطرفان االجتماع عند الضرورة
لمناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون ،وكةل بحث
المبادرات الرامية إل بناس وتوطيد عالقات متينة تدعم
الم تما وتعود بالفائدة عل الطرفين والعامة.

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.

 .3تهمممممدف المممممممةكرة إلممممم إ ممممممراس فهمممممم الطممممممرفين
إلجمممممراسات التعممممماون وتبمممممادل المعلوممممممات ،وكمممممةل
المسمممممممائل المتعلقمممممممة بلنفممممممماذ األواممممممممر القضمممممممائية
الصمممادرة عمممن محممماكم مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي
بخصمممموو الوصممممايا والتركممممات مممممن قبممممل األقسممممام
المعنية في دائرة البلدية.

3. This memorandum sets out the
Parties’ understanding of the
procedures
for
cooperation,
information
exchange
and
’enforcement of the DIFC Courts
judgements and probate orders by
the RAKMD.

 1.3رممممالل الفتممممرة المتاحممممة لتسمممم يل الوصممممية،
يمكممممممن لألفممممممراد الممممممةين يسمممممم لون وصممممممايامم
("الموصععععو ") تبممممادل المعلومممممات ممممما سمممم ل
الوصممممممممممايا والتركممممممممممات حممممممممممول العقممممممممممارات
واألراضمممممي التمممممي يملكونهممممما فمممممي إممممممارة رأس
الخيمممممة .ويمكممممن إرفمممماق سممممندات الملكيممممة ممممما
الوصية المس لة.

3.1 At time of Will Registration,
individuals registering a Will
)”(“Testators
may
share
information with the DIFC WPR
on properties and plots they
own in the Emirate of Ras Al
Khaimah. Title deeds can be
annexed to the registered Will.

 2.3يتبمممممادل سممممم ل الوصمممممايا والتركمممممات فمممممي
مركممممممز دبممممممي المممممممالي العممممممالمي المعلوممممممممات
المرتبطمممممة بسمممممندات الملكيمممممة العقاريمممممة واسمممممم
الموصممممي ممممما دائممممرة البلديممممة فممممي إمممممارة رأس
الخيمة.

3.2The DIFC WPR may share
information pertaining to the property
title deeds and the Testator’s name
with the RAKMD

 3.3عنمممممممد وفممممممماة الموصمممممممي ،يتعمممممممين علممممممم
الشمممممخي المممممةي تمممممم ارتيمممممار لتنفيمممممة الوصمممممية
التقمممممدم بطلممممم للحصمممممول علممممم أممممممر قضمممممائي
صممادر عممن محمماكم مركممز دبممي المممالي العممالمي
بتعيينمممت منفمممةا ً للوصمممية .ويتممميح لمممت ممممةا األممممر
تنفيمممممممة الوصمممممممية وإدارة الممتلكمممممممات وتوزيممممممما
األصممممممول علمممممم المسممممممتفيدين مممممممن الوصممممممية.
ويحممممدد األمممممر القضممممائي صممممالحيات وواجبممممات
المنفوة فيما يتعلق بتركة المتوف .

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.

 4.3تخضمممممما العقممممممارات والتركممممممات الممممممواردة
ضمممممن الوصممممايا المسمممم لة فممممي سمممم ل الوصممممايا
والتركممممات فممممي مركممممز دبممممي المممممالي العممممالمي
لالرتصمممممماو القضممممممائي الحصممممممري لمحمممممماكم
المركممممز بشممممحن تنفيممممة الوصممممية .ويممممتم إصممممدار
أواممممممر محممممماكم مركمممممز دبمممممي الممممممالي العمممممالمي
المتعلقمممة بالوصمممايا علممم مممكل أواممممر قضمممائية
ب نععععوا مععععنأ وصععععية أو تنفيععععذ وصععععية
(معععر ارفععععاة الوصعععية وتكممممون بمثابمممة أحكممممام
نهائيمممة جمممامزة للتنفيمممة .ويمممتم ترجممممة األوامممممر
القضممممائية الصممممادرة عممممن المحكمممممة إلمممم الل ممممة
العربيمممة قبمممل إصمممدارما ممممن قبمممل سممم ل محممماكم
مركممممز دبممممي المممممالي العممممالمي بممممالل تين العربيممممة
واإلن ليزيمممممة .ويقممممموم القاضمممممي فمممممي محممممماكم
مركمممممز دبمممممي الممممممالي العمممممالمي  -ممممممن رمممممالل
إصممممدار األمممممر القضممممائي المتعلممممق بالوصممممايا –
بتطبيممممق قواعممممد سمممم ل وصممممايا وتركممممات غيممممر
المسممممملمين وجميممممما قممممموانين المركمممممز ولوائحمممممت
التنظيمية المعمول بها .

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 Courts orders will be translated
into Arabic and will be issued by the
DIFC Courts Registry in 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.

 5.3لتنفيمممممة الوصمممممية ،يتعممممميون علممممم المنفومممممة
تقمممديم الصمممي ة التنفيةيمممة الصمممادرة عمممن محممماكم
مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي (كمممما ممممو موضمممح
أعمممال ) إلممم محممماكم رأس الخيممممة ،ويمممتم تنفيمممةما
ممممن قبمممل بلديمممة رأس الخيممممة دون تمممارير وفقممما ً
للقممموانين المعممممول بهممما فمممي اإلممممارة ،و مممريطة
إستيفاس 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 RAKMD shall execute the Will
without and delay in accordance with
applicable laws in the Emirate of Ras Al
Khaimah, provided applicable laws and
procedures in the Emirate have been
followed and fees paid.

 6.3تنفمممممة بلديمممممة رأس الخيممممممة أي حكمممممم قضمممممائي
بمممممما فمممممي ذلممممم  ،علممممم سمممممبيل المثمممممال ال الحصمممممر،
األحكممممممام واألوامممممممر القضمممممممائية المتعلقممممممة بسممممممم ل
الوصممممايا والتركممممات فممممي المركممممز ،الصممممادرة عممممن
محمممممماكم مركممممممز دبممممممي المممممممالي العممممممالمي والمممممممةيل
بالصممممي ة التنفيةيممممة ،وذلمممم وفقمممما ً للقمممموانين المعمممممول
بهمما فممي اإلمممارة واتفاقيممة التعمماون القضممائي المبرمممة
بممممين الم لممممل التنفيممممةي وم لممممل القضمممماس ومحمممماكم
رأس الخيممممة ومحممماكم مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي
بتاريخ  12ديسمبر .2016

3.6 RAKMD 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, Ras Al Khaimah Courts
and the Dubai International Financial
Centre Courts on 12 December 2016.

 7.3يتعممممميون علممممم منفومممممة الوصمممممية دفممممما الرسممممموم
المترتبممممة لقمممماس نقممممل الملكيممممة فممممي دائممممرة البلديممممة فممممي
رأس الخيمممممة ،وذلمممم وفممممق القواعممممد المعتمممممدة فممممي
المممدائرة ممممن وقمممت أرمممر وقبمممل أن يمممتم السمممما لمممت
بنقمممل الملكيمممة إلممم اسممممت أو أسمممماس المسمممتفيدين ممممن
(الور ة).
الوصية
َ

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

 8.3بالنسممممممبة ألوامممممممر الوصممممممايا األرممممممر (مثممممممل
المممممنح المحممممدودة) الصممممادرة عممممن محمممماكم مركممممز
دبممممممي المممممممالي العممممممالمي ،في مممممم تنفيممممممةما بممممممنفل
الطريقمممة الموضمممحة فمممي البنمممود السمممابقة أعمممال مممما
مراعمماة الصممالحيات المحممدودة للمنفممةين المعنيممين
بما ال يخال القوانين المعمول بها في اإلمارة.

3.8 Any other type of probate orders (such
as limited probate) issued by the DIFC
Courts shall be enforced by 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.

 9.3لدعم اإلجراسات أعال  ،لمسممممممؤولي دائرة البلدية
في رأس الخيمة التواصمممممل مبا مممممرة ما محاكم مركز
دبي المالي العالمي عبر نقطة اتصممال مخصممصممة لةل
بهدف التحقق من صحة منح الوصايا والحصول عل
إجابات حول جميا االستفسارات.

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

 10.3بهممممدف تحقيممممق مسممممتو ً أكثممممر سالسممممة مممممن
التعممممماون والتكاممممممل ،يمممممتم اعتمممممماد نظمممممام للخمممممدمات
الةكيممممممة المشممممممتركة إذ ترغمممممم محمممممماكم المركممممممز
بابتكمممممار رممممممز لالسمممممت ابة السمممممريعة فمممممي األواممممممر
القضمممممائية الصمممممادرة عمممممن محممممماكم المركمممممز ،ممممممما
يسممممح بمممالتحقق مبا مممرة ممممن تطبيمممق الحكمممم أو األممممر
القضائي من قبل دائرة البلدية 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 or orders, allowing for instant
recognition and validation of that the Will
and court order by RAKMD.

 11.3لتعزيممممز عمليممممة اإلنفمممماذ ،يتعمممميون علمممم الطممممرفين
ترسممميخ عالقمممات و يقمممة فيمممما بينهمممما بمممما يشممممل عقمممد
دورات تمممممممدري دوريمممممممة متبادلمممممممة للممممممممو فين مممممممما
التركيمممز علممم تممموفير فمممرو التمممدري الميمممـداني ممممن
قبمممممل محممممماكم مركمممممز دبمممممي الممممممالي العمممممالمي وسممممم ل
الوصممممايا والتركممممات إلمممم مممممو في دائممممرة البلديممممة فممممي
رأس الخيمممممة المعنيممممين فممممي المسممممتقبل القريمممم بتلقممممي
األواممممممر القضمممممائية المتعلقمممممة بالوصمممممايا ممممممن محممممماكم
مركمممز دبمممي الممممالي العمممالمي ،وتهمممدف فمممرو التمممدري
ممممة إلممم تعريممم الممممو فين بمممحوامر المحكممممة .وفمممي
المقابمممممل ،سممممميقدم مو فمممممو دائمممممرة البلديمممممة فممممممي رأس
الخيمممممة المعلومممممات والتممممدري إلمممم مممممو في محمممماكم
مركممممممز دبممممممي الممممممممالي العممممممالمي وسمممممم ل الوصمممممممايا
الطالعهمممم علممم العمليمممات واإلجمممراسات المعتممممدة فمممي
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 RAKMD’s key staff, who will receive
the DIFC Courts judgments and probate
orders for enforcement. The purpose of the
training will be to familiarise the staff with
the court orders. In turn, the RAKMD staff
will provide information and training to the
DIFC Courts and the DIFC WPR’s staff,
informing them of the RAKMD processes and
procedures.

 12.3يتعممممين علمممم الطممممرفين التنسمممميق فيممممما بيممممنهم
إلطممممممالق مبممممممادرة توعيممممممة مشممممممتركة أو مبممممممادرات
مسممتقلة لكممل طممرف عل م حممدة ،وذل م بهممدف إطممالع
المسمممتخدمين والعاممممة علممم رمممدمات الطمممرفين ،ويمممتم
فممممي مممممةا السممممياق تبممممادل وتوزيمممما مممممواد التسممممويق
واالتصممممال اإلعالمممممي ذات الصمممملة .ومممممن المتوقمممما
الحقمممما ً إطممممالق حملممممة إعالنيممممة مشممممتركة تسممممتهدف
المسمممم لين المحتملممممين والمسممممتثمرين العمممماملين فمممممي
سوق الممتلكات والعقارات في رأس الخيمة.

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

 .4ال تشممممكل مممممة المممممةكرة اتفاقيممممة أو تشممممريعاً ،وال
تهمممدف إلممم تعمممديل أو إل ممماس أي قممموانين أو متطلبمممات
تنظيميمممة يمممتم العممممل بموجبهممما فمممي دولمممة اإلمممممارات
العربيمممممة المتحمممممدة أو رأس الخيممممممة أو مركمممممز دبمممممي
المممممالي العممممالمي .وترتكممممز المممممةكرة علمممم األنظمممممة
القانونيمممة المعمممممول بهمممما وتعتبممممر متمممممما ً لإلجممممراسات
القانونية واإلدارية القائمة في دولة اإلمارات.

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.

 .5يتعممميون علممم الطمممرفين تو يممم أقصممم إمكانممماتهم
لتبمممممممادل المعلوممممممممات ذات الصممممممملة واإلحصممممممماسات
والمنشمممممورات والم مممممالت والمممممدوريات والممممممدالالت
والقمممموانين واللمممموائح التنظيميممممة التممممي تحكممممم أنشممممطة
الخممممممدمات العامممممممة لكممممممل مممممممنهم ،وذلمممممم لصممممممالح
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 ً للبنممد ( )7.3المموارد أعممال  ،يتعممين علمم كممل 6. In accordance to the above section (3.7),
طمممرف بعمممد توقيممما الممممةكرة تحديمممد ممممو فين ا نمممين each party after signing this MoU shall
appoint at least two employees to resolve
علممممممم األقمممممممل لحمممممممل أي مشمممممممكلة والمممممممرد علممممممم
any matter and reply to all inquiries, which
االستفسمممممممارات النا ممممممم ة رمممممممالل تنفيمممممممة األواممممممممر may arise while executing the probate court
القضائية المرتبطة بالوصايا.
orders.
 .7اتفممممق الطرفممممان علمممم إجممممراس مشمممماورات عنممممد 7. The Parties agree to consult when
necessary
to
improve
the
الضمممرورة لتحسمممين آليمممات تطبيمممق األحكمممام الممممةكرةMoU ،
implementation and to resolve any matters
وحمممل جميممما المسمممائل الخالفيمممة أو حممماالت االلتبممماس
of ambiguity that may arise further on,
وال موض التي قد تظهر مستقبالً بشكل ودي.
amicably.

المادة الثالثة  -مبادئ امة

III. GENERAL PROVISIONS

 .8يتطلمممممممم استخممممممممـدام أي عالمممممممممات ت اريممممممممة أو
ممممعارات تخممممي أحممممد الطممممرفين الحصممممـول علمممم
موافقممة رطيممة راصممة مممن الطممرف اأرممر .وال تتمميح
ممممممةا الممممممةكرة ألي ممممممن الطمممممرف الحمممممق باسمممممتخدام
العالممممممات الت اريمممممة أو أي حقممممموق ملكيمممممة أرمممممر
للطرف اأرر.

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

 .9تعتبمممر ممممة الممممةكرة سمممارية المفعمممول بمممدسا ً ممممن
تممماريخ توقيممما الطمممرفين عليهممما .وتبقممم كمممةل إال فمممي
حالة:

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

(أ) إنهائهممما (دون مسممممؤولية قانونيمممة) مممممن قبمممل أحممممد
الطمممرفين بعمممد أن يقمممدم إ مممعارا ً رطيممما ً قبمممل  30يومممما ً
إلممممم الطمممممرف اأرمممممر حمممممول نيتمممممت إنهممممماس العممممممل
بالمممممةكرة ودون أن يممممؤ ر ذلمممم علمممم ممممما تممممم مممممن
أعممممممال وقمممممرارات صمممممادرة عمممممن الطمممممرفين أ نممممماس
سمممريان ممممة الممممةكرة والتمممي تظمممل سمممارية ومنت مممت
أ ارما.

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.

)a

( ) اسمممتبدالها الحقممماً ،وبموافقمممة الطمممرفين ،باتفاقيمممة
أرمممممر أوسممممما نطاقممممما ً أو بعقمممممد يتعلمممممق بموضممممموع
المةكرة نفست.

Replaced at a later date upon
the agreement of all Parties by a
further
memorandum
of
understanding or contract in
respect of the subject matter
hereof.

)b

 .10يمممممتم اعتمممممماد العنممممماوين ومعلوممممممات االتصمممممال 10. The addresses and contact details of the
Parties for the purpose of correspondence
التالية لألطراف ب رض التواصل:
are as follows:

الترف :دائرة البلدية في رأس الخيمة

Municipality

ل ناية :س ادة منذر محمد ب شكر

Attention: Mr. Munther Mohammad bin
Shekar

المنصب :المدير ال ام
ال نوا  :ص .ب ،4 .رأس الخيمة

Khaimah

For Ras Al
Department

Title: Director General
Address: P.O. Box 4, Ras Al Khaimah
Email: alzaabi.m@mun.rak.ae

البريعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد اإللكترو عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي:
alzaabi.m@mun.rak.ae
التعععععرف :محعععععاكم مركععععع دبعععععي المعععععالي ال عععععالمي
وسعع و وصععايا وتركععا ميععر المسععلمي فععي محععاكم
المرك

For DIFC Courts and the DIFC Wills and
Probate Registry

Attention: Mr. Mark Beer, Chief Executive
ل ناية :السععععععيد مار بير ،الرئيف التنفيذة لسععععععلتة
– DRA
تسوية المناي ا
Address:
ال نوا  :مركز دبي المالي العالمي /صممممممندوق بريد Dubai International Financial
Centre, PO Box 507048, Dubai, UAE, level 3,
( )507048دبي ،اإل مارات العربية المتحدة ،ال طابق
Precinct Bundling 5 (South), the Gate.
 3من المبن ( 5جنو ) عند مبن البوابة.
Email: mark.beer@dra.ae

البريد اإللكترو يmark.beer@dra.ae :

 .11ال يحمممممق ألي طمممممرف أن يقمممممدم تفويضممممما ً كليممممما ً
كمممممان أم جزئيممممما ً بمممممحي ممممممن الحقممممموق أو االلتزاممممممات
المرتبطمممة بهمممة الممممةكرة إلممم طمممرف المممث .ويعتبمممر
أي تفمموي مممن مممةا النمموع بمماطالً ممما لممم يكممن مرفق ما ً
بموافقة رطية مسبقة من الطرف اأرر.

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.

 .12ينشر الطرفان اإلن ازات التي تم تحقيقها بموج
التعاون المشمممتر فيما بينهم عل مواقعهم اإللكترونية
الخاصمممممممة وغيرما من منابر النشممممممر المفتوحة أمام
حكوماتهم والقطاع الخاو ،أو عل النحو المتفق عليت
بين الطرفين من وقممت أرر وذل م ممممممريطممة عممدم
اإلدالس بتصممممممريحات علنية من قبل طرف واحد وفقا ً
ألحكام مةكرة التفامم مة أو فيما يتصمممل بموضممموعها
نفسمممممت دون الحصمممممول عل موافقة رطية مسمممممبقة من
الطرف اأرر .ويتعهمممد الطرفمممان بممماإل مممممممممارة إل
مسمممماممات وعمل الطرف اأرر عند نشممممر معلومات
بخصوو مشاريعهما المشتركة ،ويتضمن ذل (عل
سمممممبيل المثال ال الحصمممممر) عرض أي طرف لشمممممعار
الطرف اأرر بالشممممممكل المالئم .وتعتبر مة المةكرة

12. 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 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.

و يقة عامة فور التوقيا عليها وبةل يحق لألطراف
نشممممممر محتوامممما عبر قنوات التواصمممممممممل الخمممارجي
المسمممممتخدمة بما فيها المطبوعات والمواقا اإللكترونية
.والبريد اإللكتروني

IN WITNESS THEREOF this MoU has been
executed in 2 (two) original copies by duly
authorized representatives of the concerned
Parties on the aforementioned dates.

 تم توقيا مممة المممةكرة في نسممممممختين،إ بمماتما ً لممما تقممدم
أصممممليتين من قبل ممثلين مخولين قانونيا ً عن الطرفين
. المعنية وفي التواريخ المةكورة أعال

For and on behalf of Ras Al Khaimah
Municipality Department

: لصالأ وبالنيابة
دائرة البلدية في رأس الخيمة

Signature:
H. E. Munther Mohammad bin Shekar
Director General

:التوقير
س ادة منذر محمد ب شكر
المدير ال ام

For and on behalf of DIFC Dispute
Resolution Authority

لصالأ وبالنيابة
سلتة تسوية المناي ا في مرك دبي المالي
ال المي

Signature:
Dr Michael Hwang, SC
Head of the DIFC Dispute Resolution
Authori

:التوقيا
الدكتور مايكو هوا
رئيف سلتة تسوية المناي ا

:

