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 ممذآرة تفاه
   بني

   اهلامشيةاألردنيةاململكة   -وزارة العدل 
 و 

 حماآم مرآز دبي املايل العاملي
 عمَّان

2010 أيار  18      
 

MEMORANDUM Of UNDERSTANDING 

 Between  
 Ministry of Justice – The Hashemite Kingdom of Jordan 

And 

  Dubai International Financial Centre Courts 

Amman 

May 18th, 2010 

 

 

 
 

 مرة تفاه
   بني

اململكة   -وزارة العدل 
 اة  هلامشيةاألردني
 و 
  املايل العامليحماآم مرآز دبي
 

 MEMORANDUM Of UNDERSTANDINGمذآ

Between 
 Ministry of Justice – The Hashemite 

Kingdom of Jordan 

And 
  DIFC Courts 

 



 

 

 

           Jo/ Text/                                                                                                          ]2/6[ 

 

Purposes and Principles ىءاألهداف والمباد 

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. 

اآم     .1 دل ومح الي   يجمع وزارة الع مرآز دبي الم
شمل         العالمي ددًا من األهداف اإلستراتيجية ت ع

ام    ي النظ ع ف ة المجتم ز ثق ى تعزي ضائي عل الق
من     ضائي ض شريع الق وير الت يح وتط وتوض
ين  دمات للمتقاض ديم خ صاصهما وتق اخت
ز   ا وتعزي ول إليه سهيل الوص املين وت والمتع
ي واالتحادي واإلقليمي         التعاون القضائي المحل
ة   ا الحديث تخدام التكنولوجي شجيع اس دولي وت وال
ة،  راف المعني ة األط اءة وخدم سين الكف لتح

رات األد د مؤش ضائي وتحدي ل الق اء للعم
 .واستقطاب وتطوير موظفين أآفاء

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.  

الي     ترغب وزارة العدل ومحاآم      .2 مرآز دبي الم
الميال يع وفير   ف ذآرة  لت ذه الم ى ه ع عل التوقي

ادل      ه تب ا في ا بم مي بينهم اون الرس اس للتع أس
 .المعلومات 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 المذآرة هو تبادل األفكار حول  .3
ديل أو      يس تع ة ول سائل القانوني اء الم  أي إلغ

ي   سارية ف ة ال ي األنظم ات ف انون أو متطلب ق
ارات   ة اإلم ة و دول مية األردني ة الهاش المملك

ة ا ي     العربي ز دب ي أو مرآ ارة دب دة أو إم لمتح
 .المالي العالمي

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;: 

ذه             .4 اون بموجب ه أن التع يؤمن الطرفان ب
ا ال دافهما ورؤيتهم يعزز أه ذآرة س م

ق      ه يحق ا أن شترآة، آم التهما الم ورس
 :األمور التالية

يشجع الفهم المشترك للقوانين التأسيسية      ) أ
سياسات  د وال راءات والقواع واإلج

 .المعتمدة  والتوجهات المستقبلية

a) promote a mutual understanding of each 

other’s fundamental laws, procedures, 

rules, policies and ambitions;  
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 enable them to more effectively (b بفاعل    ) ب

discharge their responsibilities to 

provide efficient and independent 

judicial systems based on excellence 

that provides a world class judicial 

service;  

ية أآثر  يؤهلهما ألداء مسؤولياتهما
ستقلة      ضائية م ة ق ود أنظم ز وج لتعزي
ز و     ى التمّي ة عل ة مبنّي اءة عالي ذات آف
ستوى     ى م ضائية عل دمات ق ديم خ تق

 .عالمي

ريحًا    ) ج  c) encourage straight , open discussion, asص

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; 

ًا و ًا مفتوح شجع نقاش افة ي إض
ى  ق بالن  ال ا يتعل ار فيم ادل األفك ام تب ظ

ز   القضائي ولوائح المحامين وسب    ل تحفي
وير و ة و تط ات القانوني ضائية  الملك الق

داف شترآةواأله تراتيجية الم   اإلس
 .األخرى

وير ) د ر تط ين أط اون ب انبين التع ا الج  بم
 . المتبادل التدريب ذلكفي

d) develop closer ties between the parties 

including mutual training; 

ـ صوص   ) ه د بخ اون الوطي شجيع التع ت
ة  ضائية والقانوني سائل الق ذ  الم وتنفي

 .القضائيةاألحكام 

e) encourage closer collaboration regarding 

Judicial, legal matters and execution of 

judgements;  

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); 

ادل   س  )و  المعلومات حول     رعة وتسهيل تب
 لتحسين    المعلومات  استخدام تكنولوجية 

ضائي  ام الق اءة النظ بيل (آف ى س عل
ال رالمث ض عب ًاايا إدارة الق )  الكتروني

ى المعلومات        و تحسين سبل الوصول إل
ضاة وللمتقاضين  ة للق ي قاعة المحكم ف

تسجيل محاضر   على سبيل المثال عبر   (
  ). الكترونيًااتالجلس

 facilitate discussion about judicial issues  (g تسهيل المناقشة حول المسائل القضائية     ) ز
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,  best international practices;and 

benefit from such practices 
ة     البحث في   و أفضل الممارسات المطّبق

 .واالستفادة منهادوليًا 

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; 

ي وضع) ح ساهمة ف ة الم ادرات للتوعي  مب
دف والتثقيف  ور رأيتحسين به  الجمه
ول ا ا ح ضائي وزي ام الق شفافية لنظ دة ال

ة  ستوى والثق ى م دينعل دول و البل
 .والعالم الوطن العربي

دريب   )ط اون للت ر التع د أواص تحدي
ذلك الرحالت الدراسية  بما فيالقضائي 
 .يب المهنيوالتدر

i)  identify areas of collaboration for judicial 

training including the use of study trips 

and professional training; 

j)   allow for sharing of experiences in 

regard to the establishment and 

operation of small claims in a cost 

effective and efficient manner; 

ق    )ي ا يتعل رات فيم ادل الخب ساهمة بتب الم
اد صغيرة  بإيج ات ال ة إلدارة المطالب  آلي

 .أفضلومعالجتها بتكاليف أقل وأداء 

k) collaborate in the development of each 

party’s KPIs and identify areas of 

overlap which can be mutually solved; 

رات األداء  ) ك د مؤش ي تحدي اون ف التع
سي د    ةالرئي رفين وتحدي ن الط ل م  لك

اق           ا باتف نواحي التداخل التي يمكن حّله
 .الجانبين

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. 

شكيل. 6 دل   ت ين وزارة الع شترآة ب ان م  لج
ك   ومحاآم مرآز دبي المالي العالمي وذل

اد اآم     إليج ين مح ائق ب ادل الوث ة لتب آلي
ة ة  المملك ى أي ز إضافة ال اآم المرآ  ومح

 .يسند لها من قبل الجانبين مهام أخرى قد
 

7.The Parties agree to draw up periodical 

review for this MOU , consult when it is 

على إجراء مراجعة دورية     وافق الطرفان . 7
لهذه المذآرة والتشاور آلما دعت الحاجة       
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ذ    الل تنفي رأ خ د يط ل أي موضوع ق وح
 .هذه المذآرة

necessary and resolve any matter that may 

arise in its implementation. 

 COMMENCEMENT AND TERMINATION تهاء صالحيتهابدء االتفاقية وان

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.  

ذه ي . 8 ل به ذآرةستمر العم اريخ الم ن ت  م
 حتى    المفعول  وتبقى سارية   التوقيع عليها   

راف   د األط ن أح ا م تم إنهاءه عاري  بإش
ل      الطرف   ى األق  اآلخر قبل ثالثين يومًا عل

 .من إنهاء العمل بالمذآرة

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    .9 ن األط وم أي م ن يق صريحل  أو بالت
ذآرة إصدار نشرة صحفية تتعلق بوجود        م

اهم أو ال اون ول الحتف رحالتع دون  مقت
ة من الطرف            ة آتابي ى موافق الحصول عل
 .اآلخر مشتمًال على مضمون تلك النشرة

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. 

ذه         .10 اء ه ذآرة   ال يؤثر إنه ى الم زام   عل  االلت
ات سرية المعلوم اب واردة فيه ث ، ال  حي

 .يبقى هذا االلتزام سارياًً
 

This MOU has been signed in Amman, 

On May,19,2010 , in tow identical  Copies 

in Arabic and English languages, and 

shall come into force from that date. 

هذه المذآرة في عمَّان يوم وقعت 
 من 19/5/2010األربعاء الموافق 

نسختين متطابقتين باللغتين العربية 
جليزية، وتعتبر نافذة اعتبارًا من واإلن

 .هذا التاريخ
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Ayman Odeh 

The Minister of Justice 

The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 

Sir Anthony Evans 

Chief Justice 

Dubai International Financial Centre Courts 

 أمين عودة
 دلــــر العـــوزي

 المملكة  األردنية الهاشمية
 

  ايفانزالسري آنتوني
 رئيس القضاة

 محاآم مرآز دبي المالي العالمي

 

 

 


