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هيئة المنطقة الحرة برأس التواصل والتنسيق بين 
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وسلطة تسوية المنازعات، وتعزيز الخيمة الدولي 

 الخاصة بالتركات إنفاذ األحكام واألوامر القضائية
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For the purposes of promoting 
cooperation to support Ras Al Khaimah’s 
position as a preeminent hub for 
investment and business, establish 
cooperation between RAK Free Trade 
Zone Authority, RAK Investment 
Authority, RAK International Corporate 
Centre and the DRA, and enhancing 
efficient enforcement of DIFC Courts 
judgments and Probate orders 
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 اهمـــــمــــــذكرة تف

 

)تاريخ  2016 ديسمبر 12تم توقيع هذه المذكرة بتاريخ 

  ،التنفيذ(
 

THIS MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING 

 
(“MoU”) is made on December 12, 2016 
(the “Effective Date”).              

 

  بين:

 

، هيئةةةةةةة هيئةةةةةةة المنطقةةةةةةة الحةةةةةةرة بةةةةةةرأس الخيمةةةةةةة

حكوميةةةة مةسسةةةة بموجةةة  القةةةانون الصةةةادر بتةةةاريخ 

 باسةةةةةةم  هيئةةةةةةة)المشةةةةةةار إلياةةةةةةا  حقةةةةةةا   1/5/2000

رأس منطقةةةةة النخيةةةةل،  ومقرهةةةةا ،(المنطقةةةةة الحةةةةرة 

صةةةةةندو    .الخيمةةةةةة، اتمةةةةةارات العربيةةةةةة المتحةةةةةدة

 +971 07 2041111، هةةةةةةةةةةةات   10055 بريةةةةةةةةةةةد

 .(info@rakftz.comوبريد إلكتروني  )

الشةةةةيخ أبمةةةةةد بةةةةن  ةةةةةقر القاسةةةةةمي سةةةةةمو يمثلاةةةةا 

والمخةةةةةول رسةةةةةميا   رئةةةةةيس مإللةةةةةس اتدارة بصةةةةةفت 

 .بتوقيع هذه المذكرة بالنيابة عناا

 

 و
 

BETWEEN: 
 
RAK Free Trade Zone Authority, a 
government entity established under Law of 
1 May 2000 with headquarters at Nakheel 
area, in Ras Al Khaimah, United Arab 
Emirates. P.O Box 10055, Tel: +971 07 
2041111 email: (info@rakftz.com) 
(hereafter “RAK FTZ”);  
 
Represented by His Highness Sheikh 
Ahmad Bin Saqr Al Qassimi in his 
capacity as the Chairman, being duly 
authorised to sign this Memorandum on 
behalf of the RAK FTZ; 

 
And 

 

، هيئةةةةةة حكوميةةةةةةة هيئةةةةةة رأس الخيمةةةةةة لالسةةةةةتثمار

لعةةةةام  2مةسسةةةةة بموجةةةة  المرسةةةةوم األميةةةةر  رقةةةةم 

باسةةةةةةةةم  هيئةةةةةةةةة )المشةةةةةةةةار إلياةةةةةةةةا  حقةةةةةةةةا   2005

رأس الإلزيةةةةةةرة الحمةةةةةةرا ،  ومقرهةةةةةةا ،(ا سةةةةةةتثمار 

صةةةةةندو    .الخيمةةةةةة، اتمةةةةةارات العربيةةةةةة المتحةةةةةدة

 +971 07 2068666، هةةةةةةةةةةةات   31291 بريةةةةةةةةةةةد

 .(info@rakia.aeوبريد إلكتروني  )

 

 سةةةةمو الشةةةةيخ أبمةةةةد بةةةةن  ةةةةقر القاسةةةةمييمثلاةةةةا 

والمخةةةةةول رسةةةةةميا   رئةةةةةيس مإللةةةةةس اتدارة بصةةةةةفت 

 .بتوقيع هذه المذكرة بالنيابة عناا

 و
 

RAK Investment Authority, a 
government entity established under Emiri 
Decree number 2 of 2005 with 
headquarters at Al Hamraa, Ras Al 
Khaimah, United Arab Emirates. P.O Box 
31291, Tel: +971 07 2068666 email: 
(info@rakia.ae) (hereafter “RAKIA”);  
 
 
Represented by His Highness Sheikh 
Ahmad Bin Saqr Al Qassimi in his 
capacity as the Chairman, being duly 
authorised to sign this Memorandum on 
behalf of the RAKIA; 
And 

 

، هيئةةةةةةةة حكوميةةةةةةةة مركةةةةةةةز رأس الخيمةةةةةةةة الةةةةةةةدولي

 (12)مةسسةةةةةة بموجةةةةة  المرسةةةةةوم األميةةةةةر  رقةةةةةم 

 ،(باسةةةم  المركةةةز )المشةةةار إليةةة   حقةةةا   2015لعةةةام 

بنةةةةةةا  بنةةةةةةة  رأس  رأس الخيمةةةةةةةة،مةةةةةةد ل  ومقةةةةةةره

اتمةةةةارات العربيةةةةة  الخيمةةةةة الةةةةو ني، رأس الخيمةةةةة

 ،30099 صةةةةةةةةةةةةةةةةةندو  بريةةةةةةةةةةةةةةةةةد  .المتحةةةةةةةةةةةةةةةةةدة

وبريةةةةةةد إلكترونةةةةةةي   +971 07 2077177هةةةةةةات  

(info@rakicc.com). 

 

 

RAK International Corporate Centre, a 
government entity established under Emiri 
Decree no. (12) of 2015 with headquarters 
at the entrance of Ras Al Khaimah, RAK 
Bank building, in Ras Al Khaimah, United 
Arab Emirates. P.O Box 30099, Tel: +971 
07 2077177 email: (info@rakicc.com) 
(hereafter “RAKICC”); 
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 أبمةةةةةد بةةةةةن  ةةةةةقر القاسةةةةةميالشةةةةةيخ سةةةةةمو يمثلةةةةة  

والمخةةةةةول رسةةةةةميا   رئةةةةةيس مإللةةةةةس اتدارة بصةةةةةفت 

 .بتوقيع هذه المذكرة بالنيابة عن 

 و
 

Represented by His Highness Sheikh 
Ahmad Bin Saqr Al Qassimi in his 
capacity as the Chairman, being duly 
authorised to sign this Memorandum on 
behalf of the RAKICC;  
 
And 

 

سةةةلطة تسةةةوية المنازعةةةات فةةةي مركةةةز دبةةةي المةةةالي 

تسةةةوية  سةةةلطة )المشةةةار إلياةةةا  حقةةةا  باسةةةم  العةةةالمي

(، ومةسسةةةتياا الفةةةرعيتين سةةةإلل وصةةةايا المنازعةةةات

وتركةةةةات غيةةةةر المسةةةةلمين فةةةةي مركةةةةز دبةةةةي المةةةةالي 

العةةةةالمي، ومحةةةةاكم مركةةةةز دبةةةةي المةةةةالي العةةةةالمي  

(/ دبةةةةةةةي، اتمةةةةةةةارات 507048صةةةةةةةندو  بريةةةةةةةد )

 +.971(4) 4273333العربيةةةةةة المتحةةةةةدة، هةةةةةةات   

 .o@dra.aeinf  وبريد إلكتروني 

مايكةةةةةل هةةةةةوانط، رئةةةةةيس سةةةةةلطة  الةةةةةدكتورويمثلاةةةةةا 

تسةةةوية المنازعةةةةات، والمخةةةةول رسةةةةميا  بتوقيةةةةع هةةةةذه 

المةةذكرة بالنيابةةة عناةةا وعةةن سةةإلل وصةةايا وتركةةات 

غيةةةةر المسةةةةلمين فةةةةي مركةةةةز دبةةةةي المةةةةالي العةةةةالمي 

 .ومحاكم مركز دبي المالي العالمي
 

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

 
 
 
Represented by Dr Michael Hwang, SC, 
Head of the DRA, being duly authorised to 
sign this Memorandum on behalf of the 
DRA, the DIFC WPR and the DIFC Courts. 
 
 

 

  الطةةر يشةةار إلةةد أحةةد األ ةةراً منفةةردا  بكلمةةة  (

 ) األطرا ومإلتمعين بكلمة  

 

(Each a “Party” and together the 
“Parties”) 
 

 المقدمة -المادة األولى 

 

Section I. Introduction 
 

هيئةةةةةةة المنطقةةةةةةة الحةةةةةةر ة هةةةةةةي جاةةةةةةة لمةةةةةةا كانةةةةةة  

تر يصةةةية وتنييميةةةة لشةةةركات المنةةةا ق الحةةةرة فةةةي 

 ، (اإلمارة)  إمارة رأس الخيمة

 

WHEREAS, the RAK FTZ is a licensing and 
regulating authority for free zones 
companies in the Emirate of Ras Al 
Khaimah (the “Emirate”), 
 

ولمةةةا كانةةة  هيئةةةة ا سةةةتثمار هةةةي جاةةةة تر يصةةةية 

وتنييميةةةةةةة لكةةةةةةل مةةةةةةن ةةةةةةةركات المنةةةةةةا ق الحةةةةةةرة 

وةةةةةركات المنةةةةا ق غيةةةةر الحةةةةرة فةةةةي إمةةةةارة رأس 

 الخيمة،

 

WHEREAS, the RAKIA is also a licensing 
and regulating authority for both free zone 
and non-free zone companies in the 
Emirate of Ras Al Khaimah, 
 

ولمةةةةةةةا كةةةةةةةان المركةةةةةةةز هةةةةةةةو الإلاةةةةةةةة التر يصةةةةةةةية 

والتنييميةةةةةةة الوحيةةةةةةدة لشةةةةةةركات األً ةةةةةةةور فةةةةةةي 

 إمارة رأس الخيمة،

 

WHEREAS, the RAKICC is the sole licensing 
and regulating authority for offshore 
companies in the Emirate of Ras Al 
Khaimah,  
 

وحيةةةة  أن كةةةةل مةةةةن هيئةةةةة المنطقةةةةة الحةةةةرة وهيئةةةةة 

اتمةةةةارة اقتصةةةةاد  تحةةةةولا سةةةةتثمار والمركةةةةز تةةةةدعم 

هدفةةةة   وقةةةةائم علةةةةد المعرفةةةةة متنةةةةو إلةةةةد اقتصةةةةاد 

ا رتقةةةةا  ببيئةةةةة األعمةةةةال وتعزيةةةةز مسةةةةتويات النمةةةةو 

. وتتمحةةةور رهيةةةتام أيضةةةا  حةةةول تحقيةةةق اتنتاجيةةةةو

زيةةةةةادة و ،التنميةةةةةة ا قتصةةةةةادية المسةةةةةتدامة أهةةةةةداً 

The RAK FTZ, RAKIA and RAKICC support 
the structural transformation of Ras Al 
Khaimah into a diversified, innovative and 
knowledge-based economy that aims to 
improve the business environment and 
accelerate productivity and growth. Their 
vision is to achieve Ras Al Khaimah’s 

mailto:info@dra.ae
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والوصةةةول إلةةةد مسةةةتويات عاليةةةة  ،درة التنافسةةةيةالقةةة

مةةةةن الرفاهيةةةةة والر ةةةةا  ا قتصةةةةاد  لسةةةةكان إمةةةةارة 

علةةةةد تعزيةةةةز  كمةةةةا يعمةةةةل ا  ةةةةرً رأس الخيمةةةةة.

نمةةةةةو القطاعةةةةةات ا سةةةةةتراتيإلية، وتةةةةةوفير الخةةةةةدمات 

 .والشركات المستثمرين لإلميع

 

economic development goals of 
competitiveness and sustainability, and its 
mission is to enhance the economic welfare 
and prosperity of the people of Ras Al 
Khaimah. In addition, they support the 
growth of strategic sectors, and provide 
services to investors and businesses; 
 

ولمةةةةا كانةةةة  سةةةةلطة تسةةةةوية المنازعةةةةات هيئةةةةة  تةةةةم 

إنشةةةاهها تحةةة  ميلةةةة مركةةةز دبةةةي المةةةالي العةةةالمي 

لتكةةةةون الإلاةةةةة المسةةةةيةولة عةةةةن تسةةةةوية المنازعةةةةيات 

وفقةةا  ألحكةةام قانةةيون   ،فيةة   وتحقيةةق التميلةةز القةةانوني

  .2014( لعام 7رقم )دبي 

 

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

ولمةةةا كةةةان سةةةإلل وصةةةايا وتركةةةات غيةةةر المسةةةلمين 

فةةةةي مركةةةةز دبةةةةي المةةةةالي العةةةةالمي مةسسةةةةة فرعيةةةةة 

جديةةةةةةةدة تتسسةةةةةةة  تحةةةةةةة  ميلةةةةةةةة سةةةةةةةلطة تسةةةةةةةوية 

لألفةةةةراد المةةةةةهلين تسةةةةإليل  المنازعةةةةات. وهةةةةو يتةةةةيح

بالتنسةةةيق  ويةةةتم ذلةةة وصةةةاياهم  ةةةالل فتةةةرة حيةةةاتام، 

مةةةةةع محةةةةةاكم مركةةةةةز دبةةةةةي المةةةةةالي العةةةةةالمي لتنفيةةةةةذ 

الةةةةةيوصايا وتوزيةةةةةع األصةةةةةول عنةةةةةد وفةةةةةاة األفةةةةةراد 

اسةةم  التركةةة .  ، ويطلةةق علةةد هةةذه العمليةةةالمعنيةةين

وتخضةةةع الوصةةةايا المسةةةإللة ألحكةةةام محةةةاكم مركةةةز 

 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; 
 

ولمةةةةا كانةةةة  محةةةةاكم مركةةةةز دبةةةةي المةةةةالي العةةةةالمي 

جةةز ا  أساسةةيا  مةةن النيةةام القضةةائي لدولةةة اتمةةارات 

وهةةةةي مةسسةةةةة قضةةةةائية مسةةةةتقلة العربيةةةةة المتحةةةةدة، 

مقرهةةةةةةا مركةةةةةةز دبةةةةةةي المةةةةةةالي العةةةةةةالمي وتشةةةةةةمل 

صةةةةةةةةالحياتاا النيةةةةةةةةر فةةةةةةةةي النزاعةةةةةةةةات المدنيةةةةةةةةة 

والتإلاريةةةةةة. وتتةةةةةتل  هةةةةةذه المحةةةةةاكم مةةةةةن محكمةةةةةة 

الةةةةدعاوص الصةةةةميرة والمحكمةةةةة ا بتدائيةةةةة ومحكمةةةةة 

 .ا ستئناً

 

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)); 
 

محةةةاكم مركةةةز  بتمكةةةيناأل ةةةراً وبنةةةا   علةةةد رغبةةةة 

تةةوفير نيةةام قضةةائي فاعةةل مةةن دبةةي المةةالي العةةالمي 

األوامةةر  تنفيةةذومسةةتقل قةةائم علةةد أسةةاس التميةةز فةةي 

المرتبطةةةةةة بالوصةةةةةايا الصةةةةةادرة عناةةةةةا والقضةةةةةائية 

قضةةةةةائية عالميةةةةةة   دمةةةةةةفةةةةةي تةةةةةوفير وبمةةةةةا يسةةةةةام 

علةةةةد النمةةةةو  بةةةةالنفعالمسةةةةتوص. وهةةةةذا بةةةةدوره يعةةةةود 

المإلةةةةةةةال با قتصةةةةةةةاد  واسةةةةةةةتقطا  ا سةةةةةةةتثمارات 

لايئةةةة العقةةةار  فةةةي إمةةةارة رأس الخيمةةةة، كمةةةا يتةةةيح 

 المنطقةةةةةةة الحةةةةةةرة، وهيئةةةةةةة ا سةةةةةةتثمار، والمركةةةةةةز

 .واقتداراتيفا  بالتزاماتاا وواجباتاا بكل كفا ة 

 

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 RAK FTZ, RAKIA and 
RAKICC to discharge their respective 

duties and mandates efficiently and 
diligently.  
 



 

 وأدوار األطرا  تفاهمات –المادة الثانية 

 

Section II. PARTIES’ 
UNDERSTANDING AND ROLES 
 

األ ةةةراً علةةةد توقيةةةع هةةةذه المةةةذكرة  تفةةةقا .1

باةةةةدً التشةةةةاور والتعةةةةاون وتبةةةةادل المعلومةةةةات فةةةةي 

مختلةةةة  مإلةةةةا ت ا هتمةةةةام المشةةةةتر  التةةةةي تسةةةةام 

 بتعزيز مصالحام وأهدافام ا ستراتيإلية.

 

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. 

 

اتجتمةةةةةةا  عنةةةةةةد  علةةةةةةد األ ةةةةةةراًاتفةةةةةةق  .2

 ،الضةةةةةرورة لمناقشةةةةةة المسةةةةةائل المتعلقةةةةةة بالتعةةةةةاون

بنةةةا  وتو يةةةد الراميةةةة إلةةةد المبةةةادرات  بحةةة وكةةةذل  

عةةةود بالفائةةةدة علةةةد وتدعم المإلتمةةةع تةةةعالقةةةات متينةةةة 

 .والعامة األ راً

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. 
 

تاةةةةدً المةةةةذكرة إلةةةةد إرةةةةرا  فاةةةةم األ ةةةةراً .   3

وكةةةةذل   ،جةةةةرا ات التعةةةةاون وتبةةةةادل المعلومةةةةاتت

المسةةةةةةةائل المتعلقةةةةةةةة بلنفةةةةةةةاذ األوامةةةةةةةر القضةةةةةةةائية 

العةةةالمي المةةةالي الصةةةادرة عةةةن محةةةاكم مركةةةز دبةةةي 

بخصةةةةةوص الوصةةةةةايا والتركةةةةةات  ةةةةةمن األقسةةةةةام 

هيئةةةةةةة المنطقةةةةةةة الحةةةةةةرة، وهيئةةةةةةةة المعنيةةةةةةة فةةةةةةي 

 . ا ستثمار، والمركز

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 
and in the RAK FTZ, RAKIA and RAKICC. 

 ةةةالل الفتةةةرة المتاحةةةة لتسةةةإليل الوصةةةية، يمكةةةن  1.3

( "المو ةةةةو  لألفةةةةراد الةةةةذين يسةةةةإللون وصةةةةاياهم )

تبةةةةادل المعلومةةةةات مةةةةع سةةةةإلل الوصةةةةايا والتركةةةةات 

فةةةي  حصصةةةام فةةةي  الشةةةركات أو الشةةةراكاتحةةةول 

التةةةةةرا ي  إمةةةةةارة رأس الخيمةةةةةة. ويمكةةةةةن إرفةةةةةا  

 .مع الوصية المسإللة التإلارية

 

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

 

يتبةةةةادل سةةةةإلل الوصةةةةايا والتركةةةةات فةةةةي مركةةةةز  2.3

مرتبطةةةةةةةة المعلومةةةةةةةات الدبةةةةةةةي المةةةةةةةالي العةةةةةةةالمي 

كةةةل مةةةن ة واسةةةم الموصةةةي مةةةع  ي  التإلاريةةةبةةةالترا

 .هيئة المنطقة الحرة وهيئة ا ستثمار والمركز

3.2 The DIFC WPR may share 
information pertaining to the business 
licenses and the Testator’s name with 
the RAK FTZ, RAKIA and RAKICC. 

عنةةةةد وفةةةةاة الموصةةةةي، يتعةةةةين علةةةةد الشةةةةخ   3.3

الةةةةةذ  تةةةةةم ا تيةةةةةاره لتنفيةةةةةذ الوصةةةةةية التقةةةةةدم بطلةةةةة  

صةةةادر عةةةن محةةةاكم   للحصةةةول علةةةد أمةةةر قضةةةائي

 منفةةةذا  للوصةةةية.  تعيينةةةب مركةةةز دبةةةي المةةةالي العةةةالمي

تنفيةةةةةةذ الوصةةةةةةية وإدارة  هةةةةةةذا األمةةةةةةر يتةةةةةةيح لةةةةةة و

الممتلكةةةات وتوزيةةةع األصةةةول علةةةد المسةةةتفيدين مةةةن 

صةةةةةةالحيات مةةةةةةر القضةةةةةةائي الوصةةةةةةية. ويحةةةةةةدد األ

 بتركة المتوفد. فيما يتعلقوواجبات المنفلذ 

 

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.  



 

الةةةةواردة  ةةةةمن التركةةةةات وتخضةةةةع العقةةةةارات   4.3

المسةةةةإللة فةةةةي سةةةةإلل الوصةةةةايا والتركةةةةات  الوصةةةةايا

لال تصةةةةةاص  فةةةةةي مركةةةةةز دبةةةةةي المةةةةةالي العةةةةةالمي 

 مركةةةةز دبةةةةي المةةةةاليالقضةةةةائي الحصةةةةر  لمحةةةةاكم 

محةةةاكم  أوامةةةر. ويةةةتم إصةةةدار بشةةةتن تنفيةةةذ الوصةةةية

مركةةز دبةةي المةةالي العةةالمي المتعلقةةة بالوصةةايا علةةد 

  أو "مةةةةني و ةةةةيةةةةةةكل أوامةةةةر قضةةةةائية بعنةةةةوان 

وتكةةةةون "تنفيةةةةذ و ةةةةية" قمةةةةي (رفةةةةا  الو ةةةةية   

ويةةةتم ترجمةةةة  بمثابةةةة أحكةةةام ناائيةةةة جةةةاهزة للتنفيةةةذ. 

األوامةةةةةر القضةةةةةائية الصةةةةةادرة عةةةةةن المحكمةةةةةة إلةةةةةد 

اللمةةة العربيةةة قبةةل إصةةدارها مةةن قبةةل سةةإلل محةةةاكم 

مركةةةةةز دبةةةةةي المةةةةةالي العةةةةةالمي بةةةةةاللمتين العربيةةةةةة 

ويقةةةةوم القا ةةةةي فةةةةي محةةةةاكم مركةةةةز  واتنإلليزيةةةةة.  

مةةةةن  ةةةةالل إصةةةةدار األمةةةةر  -دبةةةةي المةةةةالي العةةةةالمي 

د بتطبيةةةةةةق قواعةةةةةة –القضةةةةةةائي المتعلةةةةةةق بالوصةةةةةةايا 

سةةةةةإلل وصةةةةةايا وتركةةةةةات غيةةةةةر المسةةةةةلمين وجميةةةةةع 

 قوانين المركز ولوائح  التنييمية المعمول باا .

 

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 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. 
 

لتنفيةةةةةذ الوصةةةةةية، يتعةةةةةيلن علةةةةةد المنفلةةةةةذ تقةةةةةديم  5.3

عةةةن محةةةاكم مركةةةز دبةةةي  ةالصةةةادرالتنفيذيةةةة  الصةةةيمة

المةةةةالي العةةةةالمي )كمةةةةا هةةةةو مو ةةةةح أعةةةةاله( إلةةةةد 

هيئةةةةة المنطقةةةةة الحةةةةرة  وتقةةةةوم. رأس الخيمةةةةةمحةةةةاكم 

 بةةةةةةرأس الخيمةةةةةةة وهيئةةةةةةة رأس الخيمةةةةةةة لالسةةةةةةتثمار

دون  الوصةةةةيةتنفيةةةةذ الخيمةةةةة الةةةةدولي مركةةةةز رأس و

واتجةةرا ات المعمةةول باةةا فةةي  وفقةةا  للقةةوانين تةةت ير

 .الرسوم المستحقة ةريطة إستيفا  ،اتمارة

 

3.5 To carry out the execution of the 
Will, the Executor will present the DIFC 
Courts execution writ (as highlighted 
above) to the Ras Al Khaimah Courts.   
The RAK FTZ, RAKIA and RAKICC shall 
shall execute the Will without any 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. 
 

هيئةةةةةة المنطقةةةةةة الحةةةةةرة بةةةةةرأس الخيمةةةةةة  تنفةةةةةذ  6.3

مركةةةةةةةز رأس  و وهيئةةةةةةةة رأس الخيمةةةةةةةة لالسةةةةةةةتثمار

أ  حكةةم قضةةائي بمةةا فةةي ذلةة ، علةةد الخيمةةة الةةدولي 

سةةةةةةبيل المثةةةةةةةال   الحصةةةةةةر، األحكةةةةةةةام واألوامةةةةةةةر 

المتعلقةةةةة بسةةةةإلل الوصةةةةايا والتركةةةةات فةةةةي القضةةةةائية 

محةةةاكم مركةةةز دبةةةي المةةةالي  ، الصةةةادرة عةةةنمركةةةزال

، وذلةةةة  وفقةةةةا  والمةةةةذيل بالصةةةةيمة التنفيذيةةةةة العةةةةالمي

وإتفاقيةةة التعةةاون  للقةةوانين المعمةةول باةةا فةةي اتمةةارة

لمبرمةةةة بةةةين المإللةةةس التنفيةةةذ  ومإللةةةس القضةةةائي ا

القضةةةا  ومحةةةاكم رأس الخيمةةةة ومحةةةاكم مركةةةز دبةةةي 

 .2016ديسمبر  12المالي العالمي بتاريخ 
 

3.6 RAK FTZ, RAKIA and RAKICC 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.    
 

يتعةةةةةيلن علةةةةةد منفلةةةةةذ الوصةةةةةية دفةةةةةع الرسةةةةةوم   7.3

لةةةةةدص أ  مةةةةةن هيئةةةةةة المترتبةةةةةة لقةةةةةا  نقةةةةةل الملكيةةةةةة 

، وذلةةة   المنطقةةةة الحةةةرة، هيئةةةة ا سةةةتثمار أوالمركةةةز

مةةن وقةة   لةةدص هةةذه الإلاةةاتوفةةق القواعةةد المعتمةةدة 

3.7 The applicable RAK FTZ, RAKIA or 
RAK ICC business licence transfer fees 
shall be paid by the appointed executor 
of the Will in accordance with the rules 



التةةةةر ي  قبةةةةل أن يةةةةتم السةةةةما  لةةةة  بنقةةةةل و آل ةةةةر

المسةةةةةتفيدين مةةةةةن  أسةةةةةما إلةةةةةد اسةةةةةم  أو  التإلةةةةةار 

 الوصية )الوَررة(.

 

adopted at those entities from time to 
time before he/she will carry out the 
business licence transfer into the name 
of the executor or the beneficiaries (or 
heirs).  
 

بالنسةةةبة ألوامةةةر الوصةةةايا األ ةةةرص )مثةةةل المةةةنح  8.3

المحةةةةةدودة( الصةةةةةادرة عةةةةةن محةةةةةاكم مركةةةةةز دبةةةةةي 

الطريقةةةةةة المةةةةةالي العةةةةةالمي، فيإلةةةةة  تنفيةةةةةذها بةةةةةنفس 

المو ةةةةحة فةةةةي البنةةةةود السةةةةابقة أعةةةةاله مةةةةع مراعةةةةاة 

بمةةةةا     الصةةةةالحيات المحةةةةدودة للمنفةةةةذين المعنيةةةةين

 .يخال  الوانين المعمول باا في اتمارة

 

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. 
 

هيئةةةةةة لمسةةةةةةولي  ،اتجةةةةةرا ات أعةةةةةالهلةةةةةدعم   9.3

وهيئةةةة رأس الخيمةةةة المنطقةةةة الحةةةرة بةةةرأس الخيمةةةة 

التواصةةةةل الخيمةةةةة الةةةةدولي مركةةةةز رأس و لالسةةةةتثمار

ز دبةةةةي المةةةةالي العةةةةالمي مباةةةةةرة مةةةةع محةةةةاكم مركةةةة

مخصصةةةة لةةةذل  باةةةدً التحقةةةق عبةةةر نقطةةةة اتصةةةال 

مةةةن صةةةحة مةةةنح الوصةةةايا والحصةةةول علةةةد إجابةةةات 

 حول جميع ا ستفسارات.

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

باةةةةدً تحقيةةةةق مسةةةةتوص  أكثةةةةر سالسةةةةة مةةةةن   10.3

التعةةةةةاون والتكامةةةةةل، يةةةةةتم اعتمةةةةةاد نيةةةةةام للخةةةةةدمات 

ذكيةةةةةةة المشةةةةةةتركة  إذ ترغةةةةةة  محةةةةةةاكم المركةةةةةةز ال

األحكةةةةةام بابتكةةةةةار رمةةةةةز لالسةةةةةتإلابة السةةةةةريعة فةةةةةي 

األوامةةةر القضةةةائية الصةةةادرة عةةةن محةةةاكم المركةةةز، و

الحكةةةم أو ممةةةا يسةةةمح بةةةالتحقق مباةةةةرة مةةةن تطبيةةةق 

هيئةةةةة المنطقةةةةة كةةةةل مةةةةن  مةةةةن قبةةةةلاألمةةةةر القضةةةةائي 

الحةةةةةةةةرة بةةةةةةةةرأس الخيمةةةةةةةةة وهيئةةةةةةةةة رأس الخيمةةةةةةةةة 

 .الخيمة الدوليمركز رأس و لالستثمار

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 RAK 
FTZ, RAKIA and RAKICC. 
 

لتعزيةةةةةةةةز عمليةةةةةةةةة اتنفةةةةةةةةاذ، يتعةةةةةةةةيلن علةةةةةةةةد  11.3

األ ةةةراً ترسةةةيخ عالقةةةات وريقةةةة فيمةةةا بينامةةةا بمةةةا 

يشةةةةةةةمل عقةةةةةةةد دورات تةةةةةةةدري  دوريةةةةةةةة متبادلةةةةةةةة 

للمةةويفين مةةع التركيةةز علةةد تةةوفير فةةرص التةةدري  

الميةةةةةيداني مةةةةةن قبةةةةةل محةةةةةاكم مركةةةةةز دبةةةةةي المةةةةةالي 

مةةةةويفي  إلةةةةد  العةةةةالمي وسةةةةإلل الوصةةةةايا والتركةةةةات

 ئةةةةة ا سةةةةتثمار والمركةةةةزهيئةةةةة المنطقةةةةة الحةةةةرة، هي

األحكةةةةةام المعنيةةةةةين فةةةةةي المسةةةةةتقبل القريةةةةة  بتلقةةةةةي 

وتاةةةةةدً  ،األوامةةةةةر القضةةةةةائية المتعلقةةةةةة بالوصةةةةةاياو

إلةةةةةةد تعريةةةةةة  المةةةةةةويفين  هةةةةةةذه فةةةةةةرص التةةةةةةدري 

هةةذه بةةتوامر المحكمةةة. وفةةي المقابةةل، سةةيقدم مويفةةو 

المعلومةةةات والتةةةدري  إلةةةد مةةةويفي محةةةاكم  الإلاةةةات

الوصةةةةةةايا  مركةةةةةز دبةةةةةي المةةةةةةالي العةةةةةالمي وسةةةةةإلل

المعتمةةةةدة   العاةةةةم علةةةةد العمليةةةةات واتجةةةةرا ات 

 .لديام

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 
RAK FTZ, RAKIA and RAK ICC key staff, 
who will receive the judgement or 
probate orders for enforcement. The 
purpose of the training will be to 
familiarise the staff with the court 
orders. In turn, the staff of those 
entities will provide information and 
training to the DIFC Courts and the 
DIFC WPR’s staff, informing them of the 
applicable processes and procedures.   
 



 

 فيمةةةةا بيةةةةنام يتعةةةةين علةةةةد األ ةةةةراً التنسةةةةيق 12.3

مبةةةةةادرات أو ت ةةةةةال  مبةةةةةادرة توعويةةةةةة مشةةةةةتركة 

، وذلةة  باةةدً إ ةةال  ةكةةل  ةةرً علةةد حةةدمسةةتقلة ل

، علةةةةةد  ةةةةةدمات األ ةةةةةراً والعامةةةةةةالمسةةةةةتخدمين 

تبةةادل وتوزيةةع مةةواد التسةةويق ويةةتم فةةي هةةذا السةةيا  

مةةةةن المتوقةةةةع . وذات الصةةةةلة وا تصةةةةال اتعالمةةةةي

 ةةةةال  حملةةةةة إعالنيةةةةة مشةةةةتركة تسةةةةتادً إ  حقةةةةا  

ي المسةةةةإللين المحتملةةةةين والمسةةةةتثمرين العةةةةاملين فةةةةة

 .رأس الخيمة

3.12 The Parties shall endeavour to co-
ordinate 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.  
 

  و.   تشةةةةكل هةةةةذه المةةةةذكرة اتفاقيةةةةة أو تشةةةةريعا ، 4

تاةةةدً إلةةةد تعةةةديل أو إلمةةةا  أ  قةةةوانين أو متطلبةةةات 

فةةةي دولةةةة اتمةةةةارات تنييميةةةة يةةةتم العمةةةل بموجباةةةا 

العربيةةةةةة المتحةةةةةدة أو رأس الخيمةةةةةة أو مركةةةةةز دبةةةةةي 

وترتكةةةةز المةةةةذكرة علةةةةد األنيمةةةةة  المةةةةالي العةةةةالمي.

القانونيةةةة المعمةةةةول باةةةةا وتعتبةةةةر متممةةةةا  ل جةةةةرا ات 

 القانونية واتدارية القائمة في دولة اتمارات.

 

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. 
 

. يتعةةةةةةةيلن علةةةةةةةةد األ ةةةةةةةةراً توييةةةةةةةة  أقصةةةةةةةةد 5

إمكانةةةةةةةةةةاتام لتبةةةةةةةةةةادل المعلومةةةةةةةةةةات ذات الصةةةةةةةةةةلة 

واتحصةةةةةةةةةةةةةا ات والمنشةةةةةةةةةةةةةورات والمإلةةةةةةةةةةةةةالت 

والةةةةةةةةةدوريات والةةةةةةةةةد  ت والقةةةةةةةةةوانين واللةةةةةةةةةوائح 

التنييميةةةة التةةةي تحكةةةم أنشةةةطة الخةةةدمات العامةةةة لكةةةل 

 .العامةمنام، وذل  لصالح المستخدمين و

5. The Parties shall use their best 
endeavors 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. 
 

( الةةةةوارد أعةةةةاله، يتعةةةةين علةةةةد 7.3)للبنةةةةد .  وفقةةةةا  6

 كةةةةل  ةةةةرً بعةةةةد توقيةةةةع المةةةةذكرة تحديةةةةد مةةةةويفين

علةةةةد األقةةةةل لحةةةةل أ  مشةةةةكلة والةةةةرد علةةةةد  ارنةةةةين

ا ستفسةةةةةةةارات الناةةةةةةةةئة  ةةةةةةةالل تنفيةةةةةةةذ األوامةةةةةةةر 

 .القضائية المرتبطة 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. 
 

باةةةةةذه  توافةةةةةق األ ةةةةةراً علةةةةةد إبقةةةةةا  العمةةةةةل . 7

المةةةةذكرة قيةةةةد المراجعةةةةة، وإجةةةةرا  مشةةةةاورات عنةةةةد 

الضةةةةرورة لتحسةةةةين بليةةةةات تطبيةةةةق األحكةةةةام، وحةةةةل 

جميةةةةةةع المسةةةةةةائل الخالفيةةةةةةة أو حةةةةةةا ت ا لتبةةةةةةاس 

 والمموض التي قد تيار مستقبال .
 

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. 
 

 مبادئ عامة -المادة الثالثة 

 

III. GENERAL PROVISIONS   
 

يتطلةةةةةةةة  استخةةةةةةةةيدام أ  عالمةةةةةةةةات تإلاريةةةةةةةةة أو  .8

ةةةةةعارات تخةةةة  أحةةةةد األ ةةةةراً الحصةةةةيول علةةةةد 

موافقةةة  طيةةة  اصةةة مةةن الطةةرً اآل ةةر. و  تتةةيح 

هةةةةذا المةةةةذكرة أل  مةةةةن األ ةةةةراً الحةةةةق باسةةةةتخدام 

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 



فكريةةةةةة  العالمةةةةةات التإلاريةةةةةة أو أ  حقةةةةةو  ملكيةةةةةة 

 .أ رص للطرً اآل ر

Party’s trademarks or any other 
intellectual property rights. 

تعتبةةةر هةةةذه المةةةذكرة سةةةارية المفعةةةول بةةةد ا  مةةةن  . 9

وتبقةةد كةةةذل   .األ ةةراً علياةةةاجميةةةع  تةةاريخ توقيةةع 

  حالةإ  في 
 

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

)أ( إناائاةةةا )دون مسةةةةةولية قانونيةةةة( مةةةةن قبةةةل أحةةةةد 

 60األ ةةةةةراً بعةةةةةد أن يقةةةةةدم إةةةةةةعارا   طيةةةةةا  قبةةةةةل 

حةةةول نيتةةةة   األ ةةةراً األ ةةةةرصيومةةةا  إلةةةةد )سةةةتين( 

ودون ان يةةةةةرر ذلةةةة  علةةةةد   إناةةةةا  العمةةةةل بالمةةةةذكرة

 األ ةةراًمةةا تةةم مةةن أعمةةال وقةةرارات صةةادرة عةةن 

والتةةةةي  تيةةةةل سةةةةارية أرنةةةةا  سةةةةريان هةةةةذه المةةةةذكرة 

 .   آلرارهاومنتإل

 

 
a) Terminated (without liability) by 

any of the Parties giving 60 
(sixty) days written notice to the 
other Parties of the former’s 
intention to terminate this MoU.  
The termination shall not affect 
the validity of any action or 
decision made or taken by the 
Parties during the term of this 
MoU. 

) ( اسةةةةةةةةتبدالاا  حقةةةةةةةةا ، وبموافقةةةةةةةةة األ ةةةةةةةةراً، 

باتفاقيةةةةةةة أ ةةةةةةرص أوسةةةةةةع نطاقةةةةةةا  أو بعقةةةةةةد يتعلةةةةةةق 

 بمو و  المذكرة نفس .

 

 
b) 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. 

 

 يةةةةةتم اعتمةةةةةاد العنةةةةةاوين ومعلومةةةةةات ا تصةةةةةال  .10

 لأل راً بمرض التواصل  التالية

 

10. The addresses and contact details of 
the Parties for the purpose of 
correspondence are as follows: 

 

هيئةةةةةة المنطقةةةةةة الحةةةةةرة بةةةةةرأس الخيمةةةةةة لطةةةةةر : ا

س وهيئةةةةةةةة رأس الخيمةةةةةةةة لالسةةةةةةةتثمار ومركةةةةةةةز رأ  

 بريةةةةةةةةةةةةةد (ل ترونةةةةةةةةةةةةةي : ، الخيمةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةدولي

 legal@rakftz.com 
 

For RAK Free Trade Zone Authority, RAK 
Investment Authority and RAK International 
Corporate Centre, Email:  legal@rakftz.com  

 

 الطةةةةةر : محةةةةةةاكم مركةةةةةز دبةةةةةةي المةةةةةالي العةةةةةةالمي 

وسةة و و ةةايا وتركةةات ميةةر المسةةلمين فةةي محةةاكم 

  المركز

 

For DIFC Courts and the DIFC Wills 
and Probate Registry   

 

لعنايةةة: السةةيد مةةار  بيةةر  الةةرذي  التنفيةةذ  لسةةلطة 

 تسوية المنازعات

   مركةةز دبةةي المةةالي العةةالمي/ صةةندو  بريةةد العنةةوا 

الطةةابق  دبةي، اتمةارات العربيةةة المتحةدة، (507048)

 .)جنو ( عند مبند البوابة 5من المبند  3

 mark.beer@dra.ae   البريد اإلل تروني

 

Attention: Mr. Mark Beer, Chief Executive 
– DRA  

 
Address:  Dubai International Financial 
Centre, PO Box 507048, Dubai, UAE, level 

3, Precinct Bundling 5 (South), the Gate.  
Email:  mark.beer@dra.ae 

 

كليةةةا  كةةةان .   يحةةةق أل   ةةةرً أن يقةةةدم تفويضةةةا  11

أم جزئيةةةةةةةةا  بةةةةةةةةت  مةةةةةةةةن الحقةةةةةةةةو  أو ا لتزامةةةةةةةةات 

المرتبطةةةة باةةةذه المةةةذكرة إلةةةد  ةةةرً رالةةة . ويعتبةةةر 

أ  تفةةويم مةةن هةةذا النةةو  بةةا ال  مةةا لةةم يكةةن مرفقةةا  

 بموافقة  طية مسبقة من الطرً اآل ر.

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 Parties. 

mailto:legal@rakftz.com
mailto:legal@rakftz.com


 
. ينشةةةر األ ةةةةراً اتنإلةةةازات التةةةةي تةةةم تحقيقاةةةةا 12

بموجةةةةةة  التعةةةةةةاون المشةةةةةةتر  فيمةةةةةةا بيةةةةةةنام علةةةةةةد 

ترونيةةةة الخاصةةةة وغيرهةةةا مةةةن منةةةابر مةةةواقعام اتلك

النشةةةر المفتوحةةةة أمةةةام حكومةةةاتام والقطةةةا  الخةةةاص، 

أو علةةةةد النحةةةةو المتفةةةةق عليةةةة  بةةةةين األ ةةةةراً مةةةةن 

وقةةةةةةةة  آل ةةةةةةةةر  وذلةةةةةةةة  ةةةةةةةةةريطة عةةةةةةةةدم اتد   

بتصةةةةريحات علنيةةةةة مةةةةن قبةةةةل  ةةةةرً واحةةةةد وفقةةةةا  

ألحكةةةةةةام مةةةةةةذكرة التفةةةةةةاهم هةةةةةةذه أو فيمةةةةةةا يتصةةةةةةل 

ة بمو ةةةةةوعاا نفسةةةةة  دون الحصةةةةةول علةةةةةد موافقةةةةة

ويتعاةةةةةةد   طيةةةةةةة مسةةةةةةبقة مةةةةةةن الطةةةةةةرً اآل ةةةةةةر. 

األ ةةةراً باتةةةةارة إلةةةد مسةةةاهمات وعمةةةل الطةةةرً 

اآل ةةةةر عنةةةةد نشةةةةر معلومةةةةات بخصةةةةوص تعةةةةاونام، 

ويتضةةةةمن ذلةةةة  )علةةةةد سةةةةبيل المثةةةةال   الحصةةةةةر( 

عةةةرض أ   ةةةرً لشةةةعار الطةةةرً اآل ةةةر بالشةةةكل 

وتعتبةةةةر هةةةةذه المةةةةذكرة وريقةةةةة عامةةةةة فةةةةور  المالئةةةةم. 

لأل ةةةةةةراً نشةةةةةةر  التوقيةةةةةةع علياةةةةةةا  وبةةةةةةذل  يحةةةةةةق

محتواهةةةةةةةا عبةةةةةةةر قنةةةةةةةوات التواصةةةةةةةل الخةةةةةةةارجي 

المسةةةةةةةتخدمة بمةةةةةةةا فياةةةةةةةا المطبوعةةةةةةةات والمواقةةةةةةةع 

 اتلكترونية والبريد اتلكتروني.

 

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 Parties. The Parties undertake to 
acknowledge the input and work of each 
other when publishing their cooperation, 
which includes the contributions of the 
other Parties (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. 

 4فةةةةي ا تقةةةةدم، تةةةةم توقيةةةةع هةةةةذه المةةةةذكرة إرباتةةةةا  لمةةةة

مةةةةن قبةةةةل ممثلةةةةين مخةةةةولين )أربةةةةع( نسةةةةخ أصةةةةلية 

 التةةةةةةاريخقانونيةةةةةةا  عةةةةةةن األ ةةةةةةراً المعنيةةةةةةة وفةةةةةةي 

 أعاله المذكور

IN WITNESS THEREOF this MoU has been 
executed in 4 (four) original copies by the 
duly authorised representatives of the 
concerned Parties on the aforementioned 
date. 
 

 لصالي وبالنيابة عن:

هيئةةةةة المنطقةةةةة الحةةةةرة بةةةةرأس الخيمةةةةة وهيئةةةةة رأس 

 الخيمة لالستثمارومركز رأس الخيمة الدولي

 

 

 

 التوقيع 

For and on behalf of: 
RAK Free Trade Zone Authority, RAK 
Investment Authority and RAK International 
Corporate Centre 
 
 
 
Signature: 

 الشيخ أبمد بن  قر القاسمي

 رئيس مإللس اتدارة

 

Sheikh Ahmad Bin Saqr Al Qassimi  
Chairman of Board of Directors 

 :لصالي وبالنيابة عن

سةةةلطة تسةةةوية المنازعةةةات فةةةي مركةةةز دبةةةي المةةةالي 

 العالمي

 

 

 التوقيع 

 ماي و هوانجالدكتور 

 تسوية المنازعاترئيس سلطة 

 
For and on behalf of: 
DIFC Dispute Resolution Authority 
 
 
 
Signature: 
Dr Michael Hwang, SC 
Head of DIFC Dispute Resolution Authority 

  

 


