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    بني

    اهلامشيةاألردنيةاململكة   -وزارة العدل 
  و 

  حماكم مركز دبي املايل العاملي
  َّعمان

٢٠١٠ أيار  ١٩      
  

MEMORANDUM Of UNDERSTANDING  

 Between   
 Ministry of Justice – The Hashemite Kingdom of Jordan 

And  

  Dubai International Financial Centre Courts 

Amman 

May 19th, 2010 
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MEMORANDUM Of UNDERSTANDING  

Between  
 Ministry of Justice – The Hashemite 

Kingdom of Jordan 

And  
  DIFC Courts 

  

 
 

    بني
    اهلامشيةاألردنيةاململكة   - وزارة العدل

  و 
  حماكم مركز دبي املايل العاملي

 

Purposes and Principles   
1.The Ministry of Justice 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 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. 

عدداً  مركز ديب املايل العاملي   جيمع وزارة العدل وحماكم      .١
من األهداف اإلستراتيجية تشمل على تعزيز ثقة اتمع        
يف النظام القضائي وتوضيح وتطوير التشريع القـضائي        
ضمن اختـصاصهما وتقـدمي خـدمات للمتقاضـني         
واملتعاملني وتسهيل الوصول إليهـا وتعزيـز التعـاون         

حتادي واإلقليمي والدويل وتـشجيع     القضائي احمللي واال  
استخدام التكنولوجيا احلديثة لتحسني الكفاءة وخدمـة       
األطراف املعنية، وحتديد مؤشرات األداء للعمل القضائي       

  .واستقطاب وتطوير موظفني أكفاء
  

2.The Ministry of Justice and DIFC Courts 
desire to enter into this MOU to provide  
basis for formal co-operation, including the 
exchange of information and ideas.  

  يف مركز ديب املايل العـاملي    ترغب وزارة العدل وحماكم      .٢
التوقيع على هذه املذكرة  لتوفري أساس للتعاون الرمسـي          

 .بينهما مبا فيه تبادل املعلومات واألفكار

3.The Purpose of this MOU is to exchange 
ideas about Legal Matters and is not 
intended to modify or supersede any law or 
regulatory requirements in force in the 
Hashemite Kingdom of Jordan, United Arab 
Emirates, Dubai or the DIFC.  

 

الغرض من هذه املذكرة هو تبادل األفكار حول املسائل          .٣
 أي قانون أو متطلبات يف      إلغاءة وليس تعديل أو     القانوني

األنظمة السارية يف اململكة اهلامشية األردنيـة و دولـة          
اإلمارات العربية املتحدة أو إمارة ديب أو مركز ديب املايل          

 .العاملي
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4.The parties believe that the cooperation 

facilitated by this MOU will further enhance 

their mutual goals, vision and mission as 

well as achieving the followings;: 

يؤمن الطرفان بأن التعاون مبوجب هذه املذكرة          .٤
سيعزز أهدافهما ورؤيتهما ورسالتهما املشتركة،     

 :كما أنه حيقق األمور التالية

a) promote a mutual understanding of each 

other’s fundamental laws, procedures, 

rules, policies and ambitions;  

b) enable them to more effectively 

discharge their responsibilities to 

provide efficient and independent 

judicial systems based on excellence 

that provides a world class judicial 

service;  

رك للقـوانني التأسيـسية     يشجع الفهم املشت    ) أ
واإلجراءات والقواعد والسياسات املعتمـدة      

 .والتوجهات املستقبلية

يؤهلهما ألداء مسؤولياما بفاعلية أكثر لتعزيز        ) ب
وجود أنظمة قضائية مستقلة ذات كفاءة عالية       
مبنية على التميز و تقدمي خدمات قضائية على        

 .مستوى عاملي

c) encourage straight , open discussion, as 

well as the exchange of views 

concerning the legal and the judicial 

system, regulation of lawyers, ways of 

enhancing the development of legal and 

judicial aptitudes and other shared 

strategic objectives; 

ىل تبادل  يشجع نقاشاً مفتوحاً وصرحياً إضافة ا       ) ج
األفكار فيما يتعلق بالنظام القضائي ولـوائح       
احملامني وسبل حتفيز وتطوير امللكات القانونية      
 و القضائية واألهداف اإلستراتيجية املـشتركة     

 .األخرى

d) develop closer ties between the parties 

including mutual training; 

لـك  تطوير أطر التعاون بني اجلانبني مبـا يف ذ     )  د
 .التدريب املتبادل

e) encourage closer collaboration regarding 

Judicial, legal matters and execution of 

judgements;  

تشجيع التعاون الوطيد خبصوص املـسائل       ) هـ
 .القضائية والقانونية وتنفيذ األحكام القضائية
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f)  quickness and facilitating the exchange 
of information about the use of 
information technology to improve the 
efficiency of the operation of the judicial 
system (for instance, managing the 
cases electronically) and enhance 
access to information in the Courtroom, 
for both the judges and the litigants (for 
example, recording proceedings 
electronically); 

رعة وتسهيل تبادل املعلومات حول استخدام  س)  و
تكنولوجية املعلومات لتحسني كفاءة النظـام      

على سبيل املثال عرب إدارة القـضايا       (القضائي  
وحتسني سبل الوصول إىل املعلومات  ) الكترونياً

علـى  (يف قاعة احملكمة للقضاة وللمتقاضـني      
سبيل املثال عرب تسجيل حماضـر اجللـسات        

  ).الكترونياً

g)  facilitate discussion about judicial issues 

,  best international practices;and 

benefit from such practices 

تسهيل املناقشة حول املسائل القضائية والبحث       ) ز
يف أفضل املمارسات املطبقة دولياً واالستفادة      

  .منها

h) facilitate discussion about the use of 

awareness and education initiatives to 

improve public perception of the judicial 

system, and increase transparency and 

trust throughout the UAE and the 

Hashemite kingdom of Jordan, the Arab 

Countries and the rest of the world; 

للتوعية والتثقيـف   املسامهة يف وضع مبادرات     ) ح
دف حتسني رأي اجلمهور حـول النظـام        
القضائي وزيادة الشفافية والثقة على مستوى       

 .البلدين ودول الوطن العريب والعامل

i)  identify areas of collaboration for judicial 

training including the use of study trips 

and professional training; 

واصر التعاون للتدريب القضائي مبا يف      حتديد أ  )ط
 .ذلك الرحالت الدراسية والتدريب املهين

j)   allow for sharing of experiences in 

regard to the establishment and 

operation of small claims in a cost 

effective and efficient manner; 

 آلية  جيادبإاملسامهة بتبادل اخلربات فيما يتعلق       )ي
إلدارة املطالبات الصغرية ومعاجلتها بتكـاليف      

 .أقل وأداء أفضل

k) collaborate in the development of each 

party’s KPIs and identify areas of 

overlap which can be mutually solved; 

التعاون يف حتديد مؤشرات األداء الرئيسية لكل       ) ك
التداخل اليت ميكن   من الطرفني وحتديد نواحي     

 .حلّها باتفاق اجلانبني
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6.Establishing joint committees between the 

Ministry of Justice and the DIFC Courts to 

provide recommendations on developing 

mechanism that would allow the exchange 

of documents between the courts in Jordan 

and the DIFC Courts in addition to any roles 

entrusted by the parties. 

 جلان مشتركة بني وزارة العدل وحمـاكم      تشكيل. ٦
ــك    ــاملي وذل ــايل الع ــز ديب امل   مرك

 اململكـة آلية لتبادل الوثائق بني حمـاكم   إلجياد
 وحماكم املركز إضافة اىل أية مهام أخرى قـد 

  .يسند هلا من قبل اجلانبني
 

7.The Parties agree to draw up periodical 

review for this MOU , consult when it is 

necessary and resolve any matter that may 

arise in its implementation. 

على إجراء مراجعة دوريـة هلـذه        وافق الطرفان . ٧
املذكرة والتشاور كلما دعت احلاجة وحـل أي    

 .يذ هذه املذكرةموضوع قد يطرأ خالل تنف

COMMENCEMENT AND TERMINATION  

8.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 by giving written notice in advance to 

the other at least before 30 days from 

termination this MOU.  

يستمر العمل ذه املذكرة من تاريخ التوقيع عليها  . ٨
وتبقى سارية املفعول حىت يتم إاءها من أحـد         
األطراف بإشعار الطرف اآلخر قبل ثالثني يومـاً        

 .على األقل من إاء العمل باملذكرة

9.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 shall include the content of any 

such release. 

راف بالتصريح أو إصـدار     لن يقوم أي من األط     . ٩
نشرة صحفية تتعلق بوجود مذكرة التفـاهم أو        
حول التعاون املقترح دون احلصول على موافقـة      
كتابية من الطرف اآلخر مشتمالً على مـضمون        

 .تلك النشرة
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10.Termination of this MOU does not affect 

obligations of  confidentiality of 

information arisen under this MOU, that is 

this obligation , shall continue to have 

effect after its termination. 

ال يؤثر إاء هذه املذكرة على االلتزام بـسرية          . ١٠
املعلومات الواردة فيها، حيث يبقى هذا االلتزام       

  .سارياًً
  

This MOU has been signed in Amman, 

On May,19,2010 , in two identical  Copies 

in Arabic and English languages, and 

shall come into force from that date.  

وقعت هذه املذكرة يف عمان يوم األربعاء 
 نسختني متطابقتني من ١٩/٥/٢٠١٠املوافق 

باللغتني العربية واإلجنليزية، وتعترب نافذة اعتباراً 
 .من هذا التاريخ

  

Ayman Odeh 
The Minister of Justice 

Of The Hashemite Kingdom of Jordan  

  
 

Sir Anthony Evans 
Chief Justice 

Dubai International Financial Centre Courts 

  أمين عودة
 

 
 

 السري آنتوني ايفانز
 

  

  

  
  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

