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Memorandum of Understanding (“MOU”) 

Between 

Ras Al Khaimah Courts 

and 

DIFC Courts 

 

 

INTRODUCTION : 

A. The Ras Al Khaimah Courts were 

established under Emiri decrees numbered 

7/71, 9/71, 14/71, 3/72 and then re-

organised by law issued in 2002 which 

included the Public Prosecution and the 

Court of Appeal and the Court of First 

Instance. 

 اتفاقية تفاهم 
 بين 

 مارة رأس الخيمة أمحاآم  
 

 مرآز دبي المالي العالميمحاآم و
 

 
 :المقدمة

ب      - أ ة بموج اآم رأس الخيم شكيل مح م ت ت
ام ة أرق يم األميري ، 9/71، 7/71المراس

م   3/72، 14/71 د تنظيم المحاآم     ومن ث أعي
ة     2002بالقانون الصادر في سنة     وشمل النياب

تئنا  ة االس ة ومحكم ة العام ف والمحكم
 .االبتدائية

B. In 2006 the Ras Al Khaimah Cassation 

Court was established under Law No. 4 of 

2006. 

نة  - ب ي س م   2006ف انون رق در الق سنة 4م ص  ل
 . بشأن محكمة تمييز رأس الخيمة2006

 

C. The Ras Al Khaimah Courts’ Vision is to 
establish and maintain an advanced 
litigation facility and to deliver justice with 
complete transparency, independence 
and integrity: To provide the principles of 
fairness and impartiality, and to 
consistently dispense equal justice 
according to the law. 

اآم رأس   - ت رة مح تراتيجية دائ زت إس د ارتك وق
ي  دم ف ستوى متق ى م ول إل ة للوص الخيم
فافية      ل ش ة بك ق العدال ي وتحقي التقاض
دمات ذات    ديم الخ ة وتق تقاللية ونزاه واس

 .   العالقة بالعمل القضائي بشكل متميز
 

D. The DIFC Courts were established under 
Dubai Law No. 9 of 2004 and are the 
independent and limited judicial system 
within the Dubai International Financial  

 

اآم  - ث شكيل مح م ت الميت الي الع ي الم ز دب  مرآ
م   انون رق ب الق سنة 9بموج ع 2004 ل  وتتمت

 بنظام قضائي مستقل ومحدود في مرآز
 

رة       ة ح ة مالي المي، منطق الي الع ي الم  دب
سنة   35أسست بموجب مرسوم اتحادي رقم        ل
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Centre (“DIFC”), a Financial Free Zone 
established by Federal Decree No. 35 of 
2004 further to Article 2 of Federal Law No. 
8 of 2004. it guarantees the highest 
standards of legal performance , flexibility 
and efficiency expected by global 
institutions. Headed by eminent judges 
who have varied and extensive experience 
in different jurisdictions around the world,  

the DIFC Courts can handle all disputes 
within its limited jurisdiction. 

م  2004 ادة رق ا بالم انون 2 إلحاق ن الق  م
م     سنة    8االتحادي رق أع    2004 ل زم ب لى ، وتلت

ة        زام والمرون مستويات األداء القضائي وااللت
ضاة ذوي     ادة ق راف وقي ت إش اءة تح والكف
ضائية      ة الق ف األنظم ي مختل ة ف رة طويل خب
ع     ع جمي ل م ا للتعام الم، تؤهله ول الع ح

 .النزاعات ضمن اختصاصها المحدود
 

E. The DIFC Courts’ Vision is to establish and 

maintain a world-class system of justice 

that is reliable, accessible, efficient and 

fair, with an commitment to the rule of law 

and the fulfilment of its statutory function. 

Its mission is unfailingly uphold the 

principles of fairness and impartiality, and 

to consistently dispense equal justice 

according to the law and international best 

practices. 

 

ة  - ج اآم أن رؤي المي  مح الي الع ي الم ز دب  مرآ
هي تأسيس وإدارة نظام قضائي على مستوى        
ه  ول إلي ه والوص اد علي ن االعتم الم يمك الع
انون  ام الق ام بنظ زام ت ع الت ة، م اءة ونزاه بكف

ة ا القانوني التها هي . ألداء وظيفته ا ان رس آم
رعة     ة وس ة والعدال ادئ النزاه سك بمب التم

ق       توفير عدالة متساوية    وفقًا للقانون عن طري
 .أفضل الممارسات الدولية

 

F. The Ras Al Khaimah Courts and DIFC 

Courts share many strategic objectives, 

including strengthening the community’s 

confidence in the judicial system; clarifying 

and developing judicial legislation within 

their respective jurisdictions; providing 

accessible and superlative service to 

litigants and court users, strengthening 

judicial cooperation at local, federal, 

regional and international levels; promoting 

ي   ومحاآم يجمع محاآم رأس الخيمة   - ح مرآز دب
المي الي الع داف   الم ن األه ددًا م ع

ة المجتمع في           اإلستراتيجية بما فيها تعزيز ثق
شريع      وير الت يح وتط ضائي بتوض ام الق النظ
ديم خدمات          القضائي ضمن اختصاصهما وتق
ول     سهيل الوص املين وت ين والمتع للمتقاض

ضائي والمحل اون الق ز التع ا وتعزي ي إليه
شجيع   دولي وت ي وال ادي واإلقليم واالتح
اءة  ة لتحسين الكف ا الحديث تخدام التكنولوجي اس
رات   د مؤش شأن ، وتحدي ة ذوي ال وخدم
وير     تقطاب وتط ضائي واس ل الق اإلدارة للعم

 .موظفين أآفاء
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the use of modern technology to improve 

efficiency and service; to concerned parties  

creating performance standards for judicial 

work; and attracting and developing 

talented staff. 

 

 

G. The Ras Al Khaimah Courts and DIFC 

Courts wish to enter into this MOU to 

provide a formal basis for co-operation, 

including the exchange of information and 

ideas.  

 

ة  - خ اآم رأس الخيم اآم  ترغب مح ز ومح مرآ
المي الي الع ي الم ذآرة  دب ى م ع عل ي التوقي ف

ه           ا في اون الرسمي بم وفير أساس التع تفاهم لت
 .تبادل المعلومات واألفكار

 

H. This MOU is a statement of intent and 

does not modify or supersede any laws or 

regulatory requirements in force in the 

UAE, Dubai, Ras Al Khaimah or the DIFC.  

 

ا      - د ادل النواي و تب ة ه ذه االتفاقي ن ه رض م الغ
ات    انون أو متطلب سخ أي ق ديل أو ف يس تع ول

أو المرآز   األنظمة السارية في الدولة أو دبي
 .ارة رأس الخيمةأم أو المالي

 

PURPOSE AND PRINCIPLES 

 

 :األهداف والمبادئ

I. The parties desire and believe that the 

cooperation facilitated by this MOU will 

further enhance their mutual goals, vision 

and mission and it will: 

سق            - ذ اون المن أن التع ان ب ؤمن الطرف يرغب وي
ذ ب ه دافهما،  بموج يعزز أه ة س ه االتفاقي

 :ورؤيتهما ورسالتهما المشترآة، آما أنه
 

1. promote a mutual understanding of each 

other’s founding laws, procedures, rules, 

policies and ambitions;  

2. enable them to more effectively discharge 

their responsibilities to provide efficient and 

سية   )1 وانين التأسي ائي للق اهم الثن شجع التف ي
سياسات    د وال راءات والقواع واإلج

 .والطموحات

ر    )2 ة أآث سؤولياتهما بفاعلي ا ألداء م يؤهلهم
آفاءة مبنّية  لتوفير أنظمة قضائية مستقلة ذات      

ى             ضائية عل دِّم خدمات ق على التميز والتي ُتَق
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independent judicial systems based on 

excellence that provides a world class 

judicial service;  

 

 .المستوى الدولي

 

3. encourage frank and open discussion and 

exchange of views on the legal and judicial 

system, regulation of lawyers, ways of 

enhancing the development of judicial 

talent and other of the Courts’ respective 

shared strategic objectives; 

ار      )3 ادل األفك يشجع نقاشًا مفتوحًا وصريحًا وتب
وائح المحامين      فيما يتعلق بالنظام القضائي ول
ضائية  ب الق وير المواه ز تط بيل تحفي وس

 .واألهداف اإلستراتيجية المشترآة األخرى

4. develop closer ties between the parties 

including cross training; 

ا            )4 ا فيه ين األطراف بم إيجاد أواصر التعاون ب
 .التدريبات

 

5. encourage closer collaboration regarding 

the questions of jurisdiction, service and 

execution of mutual judgements;  

ئلة  )5 صوص األس د بخ اون الوطي شجيع التع ت
دمات  صاص والخ ة باالخت ذ المتعلق وتنفي

 .األحكام الثنائية

6. facilitate swiftly the exchange of 

information about the use of information 

technology to improve the efficiency of the 

operation of the judicial systems (eg 

electronic case management) and enhance 

access to information in the Courtroom, 

both for the judges and the litigants (eg 

electronic court recording); 

 

ول      )6 ات ح ادل المعلوم سهيل تب رعة وت س
اءة         استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين آف

ضائي  ام الق ال (النظ بيل المث ى س إدارة : عل
ى     ). القضية الكترونياً  تحسين سبل الوصول إل

ة المحا ي قاع ات ف ضاة المعلوم ة للق آم
ين  سة (وللمتقاض ر الجل سجيل محاض ت

 ). الكترونيا

7. facilitate the development of protocols 

about all important judicial areas such as 

تسهيل االتفاق على آافة اإلجراءات القضائية        )7
ل    ذ  تنو    األعالن  إجراءات : ذات األهمية مث في



    

 6

Service Procedures and  enforcement. 

 

  .األحكام

8. facilitate discussions regarding the 

development of fees for civil and 

commercial disputes, and reducing double 

charging for cross-jurisdictional disputes; 

 

شة حول    )8 سهيل المناق ة    ت ضايا المدني  رسوم الق
ي     ة ف وم المزدوج يض الرس ة وتخف والتجاري

 .ذات االختصاصات المزدوجةالقضايا 

 

9. facilitate discussion about judicial 

supervision and best practice 

internationally; 

 

ضائي     )9 راف الق ول اإلش شة ح سهيل المناق ت
 .وأفضل الممارسات المطّبقة دوليًا

 

10. facilitate discussion about the use of 

awareness and education initiatives to 

improve public perception of the justice 

systems, and increase transparency and 

trust throughout the UAE, the GCC and the 

rest of the world; 

 

ادرات     )10 تخدام مب ول اس اش ح سهيل النق ت
دى     وم ل سين المفه ف لتح ة والتثقي للتوعي
شفافية  ادة ال ضائي ولزي ام الق ور للنظ الجمه

اون        و الثقة في اإلمارات وفي دول مجلس التع
 .الخليجي وفي العالم بأسره 

 

11. identify areas to collaborate for judicial 

training, both in the UAE and 

internationally, including the use of study 

trips and job shadowing; 

 

ضائية         )11 دريبات الق اون للت تحديد أواصر التع
ك         دوليًا  وفي داخل إمارات الدولة ، ويشمل ذل

 .الرحالت الدراسية والتدريبات المهنية
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12. allow for the sharing of experiences with 

regard to the establishment and operation 

of small claims in a cost effective and 

efficient manner; 

السماح بتبادل الخبرات فيما يتعلق باألسس      )12
ا  صغيرة لمعالجته ات ال ة للمطالب العملي

 .لتخفيض التكلفة وأداء أفضل

13. collaborate in the development of each 

party’s KPIs and identify areas of overlap 

which can be mutually achieved; 

التعاون في تحديد مؤشرات األداء الرئيسي       )13
ي لكل من الطرفين وتحديد نواحي التداخل الت       

 .يمكن حّلها باتفاق متبادل

14. promote the integrity, efficiency and 

financial soundness of regulated banking 

institutions in the UAE and DIFC by 

creating an environment conducive to the 

prevention of fraud, money laundering and 

other prohibited practices. 

 

الي        )14 تقرار الم الّسعي للنزاهة والكفاءة واالس
ارات          ة في اإلم للمؤسسات المصرفية المنظم
ق  ن خالل خل المي م الي الع ز الم ي المرآ وف
ّرض    ة دون التَع ى الحيلول ؤدي إل ة ت بيئ

ات  شطة   لعملي وال وأن سيل األم ال وغ االحتي
 .رمة أخرىمج

 

K. The Ras Al Khaimah Courts and DIFC 

Courts have already established a ‘Joint 

Committee’ comprising two judges 

appointed by the Ras Al Khaimah Courts 

and two judges appointed by the DIFC 

Courts to develop recommendations and 

protocols concerning matters such as 

service of documents between the courts, 

enforcement of orders between the courts 

and resolution of jurisdictional questions 

that might arise between the courts. That 

committee will continue to operate and will 

be supported by the highest levels of both 

Courts. 

 

ة       - ز اآم  لقد قامت محاآم رأس الخيم مرآز   ومح
المي د الي الع ي الم شترآة   ب ة  م شكيل لجن بت

اآم رأس     ل مح ن قب يين م ن قاض ة م مكون
ة ن  الخيم يين م الي    وقاض ي الم ز دب مرآ
المي ول    الع اد بروتوآ ياتها وإيج ديم توص لتق

تسليم المستندات بين   : يتعلق بموضوعات مثل  
ازع االختصاص التي          المحاآم وَحلِّ قضية تن

ذه ا    ين وأن ه ين المحكمت رأ ب د تط ة ق للجن
ى          دعم من أعل ا وستحظى ب ستسمر في عمله

 .مستويات آل من الطرفين
 

F. The Ras Al Khaimah Courts and DIFC ة -  س اآم رأس الخيم ت مح اآم وافق ز  ومح مرآ
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Courts agree to meet at least once per 

quarter, and on as needed basis for urgent 

matters, to discuss issues of mutual 

interest, including the formation of joint 

working groups (in addition to the one 

referenced above), technical assistance, 

cooperation and information sharing and 

training. 

 

المي     الي الع رة في          دبي الم ا م ى أن يجتمع عل
ضى        سب مقت ل وح ى األق نة عل ع س ل رب آ

ضايا ذات        الحال ألمور   مستعجلة للبحث في ق
المصلحة المشترآة بما فيه تشكيل فريق عمل       

ا         (مشترك   ة ا لمشار إليه ى اللجن ) باإلضافة إل
ات   ادل المعلوم اون وتب ة والتع ساعدة الفني للم

 .والتدريبات
 

G. The Ras Al Khaimah Courts and DIFC 

Courts agree to keep the operation of this 

MOU under review and agree to consult 

when necessary to improve their operation 

and resolve any related matters that may 

arise in the implementation thereof. 

 

ة -  ش اآم رأس الخيم ت مح اآم وافق ز  ومح مرآ
المي  الي الع ي الم ذه    دب ريان ه اء س ى إبق عل

ى  ت عل ة ووافق ت المراجع ة تح االتفاقي
لتشاور إذا دعت الحاجة إلى تحسين عملياتها       ا

 .وحل أي موضوع قد يطرأ خالل تنفيذه
 

COMMENCEMENT and TERMINATION : 

 

 :بدء االتفاقية وانتهاء صالحيتها

H. This MOU takes effect from the date it is 

signed by both parties and will continue to 

have effect until terminated by either of 

them giving at least 30 days advance 

written notice to the other with reserving 

both parties rights. It may be amended by 

written and signed agreement. 

 

اريخ       - ص ن ت ة م ذه االتفاقي ل به ستمر العم سي
د    ن أح ا م تم إنهاءه م ي ا ل ا م ع عليه التوقي

ى          األطراف بإنذا  ًا عل ين يوم ل ثالث ر اآلخر قب
ر    وق الطرف اآلخ ة حق ظ آاف ع حف ل، م األق
ة      ة مكتوب الل اتفاقي ن خ ديلها م ن تع ويمك

 .وموقعه من الطرفين
 

I. Neither party will make any public disclosure 

or issue any press releases pertaining to 

the existence of this MOU or to the 

proposed collaboration without the written 

consent of the other party, such consent to 

include consent of the content of any such 

ي أو     - ض ار علن راف بإظه ن األط وم أي م ن يق ل
ة      ود اتفاقي ق بوج حفية تتعل شرة ص دار ن إص

رح،     اون مقت ود تع اهم أو وج دون (تف
ة آ ى موافق صول عل رف الح ن الط ة م تابي

 ).اآلخر مشتمًال على مضمون تلك النشرة
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release. 

 

J. Termination of this MOU does not affect 

obligations under this MOU concerning 

confidentiality of information, which shall 

continue to have effect. 

 

زام     -  ط ى االلت ة عل ذه االتفاقي اء ه ؤثر إنه ال ي
سرية المعلوم  ا   ب زام به ب االلت ات، ويج

 .باستمرار
 

Effective  on:        /        / 2010 

 

 .م2010      /   : اعتبارًا من
 

  

 

 

 

محاآم مرآز دبي المالي العالميعن   رأس الخيمةمحـاآـم عن  

For the DIFC COURTS For the R.A.K COURTS 

 أحمد محمد الخاطري مايكل هوانج

Michael Hwang  Ahmed Mohd. Al Khatri 

 رأس الخيمة محاآم دائرة رئيس رئيس المحاآم

Chief Justice President of the R.A.K Courts Dep 
   

 

 

 

 


