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CHIEF JUSTICE LETTER
2013 will be remembered as a year of great significance and
achievement for the DIFC Courts and the country that we serve,
culminating in the UAE’s successful bid to host Expo 2020. The Expo
2020 bid, which we actively supported, augurs well for the future of
the Emirates as a major centre of global commerce, with the DIFC
Courts at its heart giving international business the confidence that a
transaction will be honoured and a dispute resolved.
Although last year will be a tough act to follow, with the level of
activity we have seen in the first quarter, 2014 is already shaping up
to be our busiest and most successful year yet as we continue to set
new standards for service delivery.
The first quarter of 2014 began with the official launch of the DIFC
Courts Enforcement Department. Operating under the leadership
of HE Justice Omar Al Muhairi and supported by Judicial Officers
Nassir Al Nasser and Maha Al Mehairi, the department will give
additional certainty to business and further contribute to a strong and
effective justice system, which is a key goal of the UAE 2021 Vision.
The quarter also saw the publication of the revised Rules of the DIFC
Courts, implementing changes recommended by leading lawyers on
our Courts Users Committee to maintain the efficiency of the DIFC
Courts’ procedures.
The DIFC Courts Lecture Series continue to advance. This year’s
series got off to a great start with an address from the Hon. Mr Justice
Cooke, Judge in Charge of the UK Commercial Court. The series
has become a firm fixture of the UAE legal calendar and we plan to
run at least three more events during the course of the year, including
one on May 5 with the UK most senior costs judge, Justice Peter
Hurst. Similarly, we have ambitious plans to expand the Pro Bono
Programme in 2014 by adding more clinics and more volunteers in
response to the needs of the community.
We continue to raise awareness of the Courts among key business
groups and held events in the first quarter with the Indian, Australian
and Canadian business groups, as well as with legal counsel working
in-house at major UAE companies. The quarter also saw activities to
strengthen our ties with judiciaries in Abu Dhabi, Saudi Arabia and

the United States. Training is another key focus area in 2014 with the
second round of the Advocacy Training programme seminar which
took place on 8 February and workshop on 22-23 March.
As ever, our ability to conduct so many high quality outreach activities
on top of our day-to-day work is a testament to the dedication and
enthusiasm of the entire DIFC Courts team, to whom I offer my sincere
thanks and gratitude.
Michael Hwang
Chief Justice

The Expo 2020 bid, which we actively supported, augurs
well for the future of the Emirates as a major centre of
global commerce, with the DIFC Courts at its heart giving
international business the confidence that a transaction will
be honoured and a dispute resolved.
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HIS HIGHNESS SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
PRESENTED WITH FIRST COPY OF 2013 ANNUAL REPORT

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice
President and Prime Minister and Ruler of Dubai, was presented with
the first copy of The DIFC Courts’ 2013 annual report by Chief Justice
Michael Hwang in March. Also present were H.H. Sheikh Hamdan
bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai
and H.H. Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Deputy Ruler of Dubai and President of DIFC and Chairman of the

Dubai Judicial Council.
The Chief Justice outlined to His Highness Sheikh Mohammed the
report’s most important elements, including the signing of important
agreements between the courts and other major business centres
around the world, which has contributed to strengthening the position
of the courts and the scope of its global presence.

UK’S MOST SENIOR COMMERCIAL JUDGE OPENS 2014 LECTURE SERIES

February saw our first lecture of 2014 with the Hon. Mr Justice Cooke, Judge in Charge of the UK Commercial Court, addressing around
100 members of the UAE legal community, and many more from around the world using webex technology. He spoke alongside Chief Justice
Michael Hwang about the latest trends in international dispute resolution. As the UK’s most senior commercial judge, Justice Cooke’s opinions
carry considerable weight and it is a credit to the Courts that we were able to secure his attendance at the event. For those who were unable
to hear his lecture it is available at www.difccourts.ae.
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NEW ENFORCEMENT DEPARTMENT STRENGTHENS UAE’S STATUS AS GLOBAL
DISPUTE RESOLUTION HUB
January witnessed the official launch of the DIFC Courts Enforcement Department, which will strengthen the DIFC Courts’ and the UAE’s position
as a global dispute resolution hub. Operating under the leadership of HE Justice Omar Al Muhairi and supported by Judicial Officers Nassir
Al Nasser and Maha Al Mehairi, the department will ensure the simple and speedy enforcement of orders made by both the DIFC Courts and
other jurisdictions.
On the appointment of HE Justice Omar Al Muhairi, the Chief Justice said: “With his breadth of expertise in both the Civil and Common Law
systems, Omar was particularly well suited to lead the new department, and he continues to be a pioneer for UAE nationals working in the
legal profession.”

DIFC COURTS ENHANCE ACCESS TO JUSTICE WITH NEW COURT RULES
April saw the publication of a revised body of the Rules of the DIFC
Court (RDC), including significant changes regarding document
production and pro bono litigants, whereby a panel may now
decide, under certain circumstances, to grant a litigant a cost free
trial. Effective rules and procedures are the bedrock upon which

the best courts are built, ensuring clarity and fairness for both sides.
The 2014 edition of the RDC was published following a two-month
consultation period with the UAE legal community and includes two
notable amendments.

COURTS FORGE CLOSER INDIAN BUSINESS TIES

As part of an ongoing programme of meetings and events with UAE
business groups, Chief Justice Michael Hwang gave the keynote
address at February’s Indian Business & Professional Council (IBPC)
seminar on “The Legal System of Dubai.” He was joined by the former
Director General of Dubai Courts, H.E Dr. Ahmed Saeed Salem Bin
Hazeem, as well as H. E. Mr. T. P. Seetharam, Ambassador of India
to UAE.

The Indian community has played a major role in the economic
development of the UAE over the past four decades, and is a key
reason why India is now the UAE’s largest trading partner, with
annual bilateral trade valued at $67 billion. Given the depth of the
relationship between the two countries, the IBPC seminar was an
important opportunity to explain the work of the DIFC Courts to one
of the UAE’s most influential and active expatriate groups.

JANUARY - MARCH 2014 | Q1

PAGE 04

MORE PRO BONO CLINICS AND VOLUNTEERS IN 2014
We have ambitious plans to expand the DIFC Courts’ Pro Bono Programme in 2014 by adding more clinics and more volunteers in response
to the needs of the community. Under an initiative launched in 2013, Pro Bono applicants may now be entitled to a cost free trial if a newly
established panel consisting of seven members, including Pro Bono Programme Leader Amna Al Owais, determines they meet the thresholds
of financial inability, case merit and other relevant criteria. Furthermore, as of 2014, Pro Bono law firms registered in the DIFC Courts can now
assist litigants with Small Claims Tribunal cases
In 2013, we held 11 walk-in clinics and we plan to increase this to two clinics per month. Likewise, we hope to grow our volunteer register,
which at the end of 2013 listed 33 member firms and 57 volunteer in-house counsels. This should be made easier by a new feature of the
Programme that opens up the volunteer register to any individual with a legal background.

DIFC COURTS REPRESENTED AT 8TH GCC REGULATORS SUMMIT
DIFC Courts’ CEO and Registrar, Mark Beer, OBE participated in February’s 8th GCC Regulators’ Summit in Dubai, which was held in
association with the DIFC. Bringing together senior experts from international and regional central banks, regulatory bodies and financial
institutions, participants addressed key topics such as enforcement of regulatory awards by courts, Basel III, global regulatory landscape, risk
governance, FATCA, G20 reforms, and sanctions compliance.

SECOND COHORT OF STUDENTS COMPLETES ADVOCACY TRAINING
PROGRAMME
The Courts ran their second Advocacy Training programme in
February, following positive feedback from the debut course in
November 2013. The first part of the programme consisted of a
one-day introductory seminar in which the Court’s Deputy Chief
Justice, Sir John Chadwick, participated as a guest speaker. This

was followed by a practical advocacy weekend featuring a number
of eminent QCs, working with the Advocacy Training Council
in London, training groups on common law advocacy skills and
techniques, such as cross-examination and examination in chief,
based on practical case examples.
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DIFC COURTS JOIN UAE BUSINESS DELEGATION TO LONDON
DIFC Courts’ CEO and Registrar Mark Beer OBE represented the DIFC Courts as part of a UAE delegation in February to London’s Institute
of Directors (IoD). The IoD is the UK’s largest and oldest membership organisation for directors and professional leaders with a network of
34,500 members across the UK.
The DIFC Courts spoke alongside their peers from Dubai FDI, Dubai Tourism and Commerce Marketing, and The Links Group, about how the
Courts provide confidence and certainty to UK businesses looking to access opportunities in the Middle East via Dubai. The talk was attended
by businesses from across the UK, and by the First Secretary at the UAE Embassy in London, His Highness Sheikh Mohammed bin Maktoum
bin Rashid Al-Maktoum.

CANADIAN BUSINESS TIES STRENGTHENED
Ties were strengthened with the UAE’s Australian and Canadian
business community in March when Mark Beer addressed a business
luncheon organised by the Australian and the Canadian Business

Council. Topics discussed included the developing role played by the
Courts in increasing business confidence inside and outside the UAE
as well as specific help they can offer.

SAUDI JUDICIAL DELEGATION DROPS IN ON THE DIFC COURTS
The DIFC Courts welcomed an official delegation from Saudi Arabia’s Ministry of Justice and Supreme Judicial Council in March, giving judges
and officials from the Kingdom an opportunity to view first-hand the operations of the DIFC Courts, and gain an understanding of their legal
framework and that of the International Association for Court Administration (IACA). Both parties also confirmed an interest in collaborating
on future projects that develop the judiciaries in both Courts, expand collective judicial knowledge, and promote the adoption of international
best practice.
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STRATA WELCOMES DIFC COURTS DELEGATION

A delegation from the DIFC Courts visited Strata, an aero structures manufacturing facility wholly owned by Mubadala Development Company,
to see how other organisations in the UAE are working to increase the number of world class professionals operating in the country. Emiratisation
and increasing female participation in the highest echelons of industry and commerce were two major themes discussed during the visit.

COURTROOM AV UPGRADE
The courtroom’s audio visual system has been upgraded with new HD screens, monitors and sound systems. This project began in December
2013 and was completed in January 2014. The equipment is of the highest quality and will allow for better quality of communication when
parties from around the world are operating in the DIFC Courts by video conference.

DIFC COURTS GENERAL COUNSEL FORUM

The second General Counsel Forum, chaired by Justice Sir Anthony
Colman, took place on Sunday, March 30. The meeting served as
a platform for dialogue and liaison between the DIFC Courts and
in-house counsel from the world’s leading companies operating in,

with and from the Middle East. 15 organisations were represented
at the event, which was kindly hosted by DP World, a member of the
General Counsel Forum, at its facility in Jebel Ali.
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MARK BEER CHAIRS PANEL AT HAWKAMAH CONFERENCE
The financial restructuring of Dubai Dry Docks was outlined by
Mark Beer CEO DIFC Courts Registrar to a gathering of regional
judges, practitioners, Islamic and conventional bankers, and
restructuring professionals in Dubai in March. They were attending
the Third Regional Judicial Colloquium in the MENA on Insolvency
and Restructuring, which was organised by the Dubai Economic
Council in strategic partnership with Hawkamah. The Colloquium
provided an interactive platform to discuss regional restructuring
and insolvency practices, as well as the latest trends and
developments in the field of legal and financial restructuring and
insolvency. Mark Beer moderated a panel which also included
Mark Hyde, Partner at Clifford Chance, and Ian Schneider,
Partner at PricewaterhouseCoopers.

JUDGE SHAMLAN ADDRESSES STUDENTS FROM THE INSTITUTE OF
TRAINING & JUDICIAL STUDIES
Fifty students from the Institute of Training & Judicial Studies in Abu Dhabi heard from Judge Shamlan in March as part of series of lectures he
will give in 2014. The lectures, which are held in conjunction with the Sharjah Judicial Institute, lay out to students the path to becoming lawyers.
Two further lectures are scheduled for May and will take place at the Zayed Central Library in Al Ain, and the Abu Dhabi Police College and
Abu Dhabi Institute in Abu Dhabi.

UAE AND AUSTRALIAN JUDICIARIES FORGE CLOSER TIES
Memorandum signed between DIFC Courts and Federal Court of
Australia covering mutual enforcement of money decisions
The DIFC Courts added an additional layer of certainty for
international commerce with the signing of a Memorandum of

Guidance with the Federal Court of Australia. The document covering
the mutual enforcement of money judgements between the two courts
was signed by their respective Chief Justices during a ceremony in
Melbourne, Australia.
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ANNUAL LEGAL GALA DINNER DATE CONFIRMED
The date of the 2014 Annual Legal Gala Dinner has been confirmed as 9 October 2014. The event has become a highlight of the UAE legal
industry’s calendar, offering a unique opportunity to celebrate the legal profession while raising awareness of the Pro Bono Programme.
For further details about this year Gala Dinner you can contact events team: events@difccourts.ae

SAVE THE DATE

WELCOME TO COURTS USERS COMMITTEE GALA DINNER 2014

A night of glamour, entertainment and awards in
celebration of the legal community
TO RESERVE YOUR TABLES EMAIL

events@difccourts.ae
Brought to you in conjunction with the DIFC Courts Users Committee

النشرة اإلخبـــارية
يناير  -مارس ٢٠١٤

www.difccourts.ae

الربع األول

رسالة رئيس المحاكم
كان عــام  2013حاف ـ ً
ا باإلنجـــازات المهمــة بالنســبة لمحـــاكم مـــركز دبــي المالــي
العالمــي ولدولــة اإلمـــارات العربيــة المتحــدة التــي نوفــر خدماتنــا فيهــا ،وال
ســيما بعــد فـــوز البــاد باســتضافة “معــرض إكســبو الدولــي  .”2020ويبشــر ملــف
االســتضافة ،الــذي دأبنــا جاهديــن علــى دعمــه ،بترســيخ مكانــة اإلمــارات مســتقب ً
ال
كمركــز رئيســي للتجــارة الدوليــة؛ وهــذا ينعكــس بــدوره علــى محاكــم مركــز
دبــي المالــي العالمــي التــي تســعى إلــى تعزيــز ثقــة الشــركات العالميــة بقدرتهــا
علــى تحقيــق العدالــة فــي تســوية النزاعــات التجاريــة.
ورغــم صعوبــة مضاهــاة العــام الماضــي مــن حيــث مســتوى النشــاط الــذي
شــهدته المحاكــم خــال الربــع األول منــه ،إال أن أدائنــا خــال الربــع األول  2014يبشــر
بعــام هــو األكثــر نشــاطًا ونجاحــً حتــى اآلن فيمــا نواصــل إرســاء معاييــر جديــدة
لتوفيــر الخدمــات.
واســتهلت محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي الربــع األول لعــام  2014بإنشــاء
إدارة لضمــان تنفيــذ األحــكام القضائيــة برئاســة ســعادة القاضــي عمــر المهيــري،
وبدعــم مــن عضــوي الهيئــة القضائيــة ناصــر الناصــر ومهــا المهيـــري .وتمنــح إدارة
التنفيــذ مزي ـدًا مــن الثقــة ببيئــة العمــل فــي دبــي ،كمــا تســاهم فــي تشــكيل
نظــام قضائــي يتمتــع بالقــوة والفعاليــة ،وهــو أحــد األهــداف الرئيســية لرؤيــة
دولــة اإلمــارات  .2021كمــا شــهد الربــع األول إصــدار القواعــد المعدلــة للمحاكــم بعــد
تطبيــق التغييــرات التــي أوصــى بهــا نخبــة مــن المحاميــن فــي لجنــة مســتخدمي
المحاكــم للمحافظــة علــى كفــاءة إجراءاتهــا.
ويتواصــل انعقــاد سلســلة محاضــرات محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي،
وكانــت لهــا بدايــة مميــزة هــذا العــام مــع اســتضافة ســعادة القاضــي جســتس
كــوك ،المســؤول عــن المحكمــة التجاريــة فــي إنجلتــرا .وقــد باتــت سلســلة
محاضــرات المحاكــم مــن الفعاليــات الثابتــة علــى األجنــدة القانونيــة لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ونخطــط لتنظيــم  3محاضــرات أخــرى علــى األقــل
خــال عــام  2014إحداهــا لقاضــي النفقــات األول بالمملكــة المتحــدة بيتــر هيرســت
يــوم  5مايــو القــادم .عــاوة علــى ذلــك ،نطمــح لتوســيع نطــاق برنامــج المحامــي
التطوعــي خــال عــام  2014عبــر زيــادة عــدد عياداتــه ومتطوعيــه لمواكبــة مختلــف
احتياجــات المجتمــع.
ونواصــل العمــل علــى رفــع ســوية الوعــي بأهميــة محاكــم مركــز دبــي المالــي
العالمــي بيــن أوســاط مجموعــات األعمــال الرئيســية ،وقــد نظمنــا العديــد مــن
الفعاليــات ذات الصلــة خــال الربــع األول لعــام  2014مــع شــركات هنديــة وأســترالية
وكنديــة ،فضـ ً
ا عــن المستشــارين القانونييــن لعــدد مــن أبــرز الشــركات العاملــة
فــي دولــة اإلمــارات .كمــا قمنــا بالعديــد مــن النشــاطات الراميــة لتوطيــد عالقاتنــا
مــع الجهــات القضائيــة فــي أبوظبــي والمملكــة العربيــة الســعودية والواليــات

المتحــدة األمريكيــة .وركزنــا خــال عــام  2014كذلــك علــى موضــوع التدريــب،
حيــث نظمنــا الجولــة الثانيــة مــن برنامــج تدريــب المحاميــن أيــام  8فبرايــر
و 22و 23مارس.
وأشــير أخيـرًا إلــى إجــراء العديــد مــن نشــاطات التوعيــة المتميــزة علــى مســتوى
أعمالنــا اليوميــة ،ويعــد هــذا دليــ ً
ا علــى تفانــي وحمــاس فريــق محاكــم مركــز
دبــي المالــي العالمــي ،والــذي أتوجــه إليــه هنــا بخالــص شــكري وامتنانــي.
مايكل هوانج
رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي

يبشــر ملــف االســتضافة ،الــذي دأبنــا جاهديــن علــى دعمــه ،بترســيخ
مكانــة اإلمــارات مســتقب ً
ال كمركــز رئيســي للتجــارة الدوليــة؛ وهــذا
ينعكــس بــدوره علــى محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي التــي تســعى
إلــى تعزيــز ثقــة الشــركات العالميــة بقدرتهــا علــى تحقيــق العدالــة فــي
تســوية النزاعــات التجاريــة.
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الصفحة ٢

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلع على النسخة األولى من تقرير
المحاكم السنوي لعام 2013

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه اهلل”  -وبحضــور ســمو الشــيخ حمــدان
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي؛ وســمو الشــيخ مكتــوم بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم دبــي رئيــس مركز دبــي المالــي العالمي
ورئيــس المجلــس القضائــي بإمــارة دبــي  -الســيد مايــكل هوانــج ،رئيــس محاكــم

مركــز دبــي العالمــي ،الــذي أطلــع صاحــب الســمو علــى أهــم انجــازات المحاكــم
التــي تضمنهــا التقريــر الســنوي لعــام .2013
وأوجــز رئيــس المحاكــم أمــام صاحــب الســمو أهــم عناويــن التقريــر وأبرزهــا
التوقيــع علــى اتفاقيــات مهمــة بيــن المحاكــم والعديــد مــن مراكــز األعمــال
الرئيســية حــول العالــم ،ممــا أســهم فــي تعزيــز مكانــة المحاكــم وتوســيع نطــاق
حضورهــا العالمــي.

القاضــي المســؤول عــن المحكمــة التجاريــة فــي إنجلتــرا يفتتــح سلســة محاضــرات
محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي لعــام 2014

أقيمــت فــي فبرايــر الماضــي أولــى محاضــرات محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي لعــام  ،2014والتــي ألقاهــا ســعادة جســتس كــوك ،القاضــي المســؤول عــن المحكمــة
التجاريــة إلنجلتــرا ،أمــام نحــو  100مــن أعضــاء المجتمــع القانونــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتابعهــا الكثيــرون مــن مختلــف أنحــاء العالــم بواســطة تقنيــة
البــث المباشــر عبــر االنترنــت .وتحــدث كــوك إلــى جانــب مايــكل هوانــج ،رئيــس محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي ،حــول أحــدث التوجهــات الســائدة فــي مجــال تســوية
النزاعــات الدوليــة .ويشــرفنا أن نتمكــن مــن اســتضافة ســعادة القاضــي كــوك الــذي تحظــى آراؤه بقيمــة عاليــة بصفتــه أبــرز قضــاة المحاكــم التجاريــة فــي إنجلتــرا .ولمــن
ـن لهــم فرصــة متابعــة المحاضــرة ،يمكنــه زيــارة الموقــع االلكترونــي .www.difccourts.ae
لــم تتسـ َ
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إدارة التنفيــذ الجديــدة تعــزز مكانــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمركــز عالمــي
لتســوية النزاعــات
أعلنــت محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي فــي ينايــر  2014إنشــاءها إدارة تعمــل علــى ضمــان تنفيــذ األحــكام الصــادرة عنهــا وعــن المؤسســات القضائيــة األخــرى
بسالســة وســرعة بغيــة تعزيــز مكانــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمركــز عالمــي لتســوية المنازعــات .ويتــرأس اإلدارة الجديــدة ســعادة القاضــي عمــر المهيــري
يدعمــه عضــوا الهيئــة القضائيــة ناصــر الناصــر ومهــا المهيــري.
وحــول تعييــن ســعادة القاضــي المهيــري بهــذا المنصــب ،قــال مايــكل هوانــج ،رئيــس محاكــم مركــز دبــي العالمــي“ :نظ ـرًا لخبرتــه العريقــة فــي القانونيــن العــام
والمدنــي ،كان القاضــي المهيــري هــو األنســب لقيــادة اإلدارة الجديــدة ،ال ســيما وأنــه مــن رواد المجتمــع القانونــي اإلماراتــي”.

محاكم “مركز دبي المالي العالمي” تضع قواعد جديدة لضمان تحقيق العدالة
معدلــة
أصــدرت محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي فــي مــارس  2014نســخة
ّ
عــن قواعدهــا تضمنــت إجــراء تغييــرات مهمــة حــول عمليــة إعــداد الوثائــق،
والجــزء المتعلــق بالمتقاضيــن ضمــن إطــار برنامــج المحامــي التطوعــي؛ وتعتبــر
القوانيــن واإلجــراءات الفعالــة الدعامــة األساســية التــي تقــوم عليهــا المحاكــم

باعتبارهــا تضمــن الشــفافية والعدالــة لألطــراف المعنيــة .وجــاء إصــدار نســخة
 2014لقواعــد المحاكــم عقــب مشــاورات دامــت شــهرين مــع المجتمــع القانونــي
اإلماراتــي ،وتضمنــت إجــراء تعديليــن رئيســيين

ّ
توطد عالقاتها مع مجتمع األعمال الهندي
محاكم مركز دبي المالي العالمي

فــي إطــار برنامــج متواصــل مــن االجتماعــات والفعاليــات المشــتركة مــع مجموعات
األعمــال الرئيســية بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ ألقــى مايــكل هوانــج ،رئيــس
محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي ،الكلمــة الرئيســية فــي نــدوة “المجلــس
الهنــدي لرجــال األعمــال والمهنييــن” التــي أقيمــت فــي فبرايــر  2014حــول النظــام
القضائــي فــي دبــي .وانضــم إليــه كل مــن الدكتــور أحمــد ســعيد ســالم بــن
هزيــم الســويدي ،مديــر عــام محاكــم دبــي؛ وتــي بــي ســيثارام ،ســفير الهنــد لــدى
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ولعــب مجتمــع األعمــال الهنــدي دورًا محوريــً فــي النمــو االقتصــادي الــذي شــهدته
دولــة اإلمــارات علــى مــدى العقــود األربعــة الماضيــة؛ وهــو مــا جعــل الهنــد اليــوم
الشــريك التجــاري األكبــر للبــاد ،حيــث تقــدر قيمــة التبــادل التجــاري الســنوي
بينهمــا  67مليــار دوالر أمريكــي .وفــي ضــوء هــذه العالقــة الراســخة بيــن البلديــن،
أتاحــت النــدوة فرصــة مهمــة لشــرح آليــة عمــل محاكــم مركــز دبــي المالــي
العالمــي أمــام واحــدة مــن أكثــر مجموعــات األعمــال تأثيــرًا ونشــاطًا فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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زيادة عدد عيادات ومتطوعي برنامج المحامي التطوعي في عام 2014
تســعى محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي خــال عــام  2014إلــى توســيع نطــاق برنامــج المحامــي التطوعــي عبــر زيــادة عــدد عياداتــه ومتطوعيــه لمواكبــة احتياجــات
المجتمــع .وتتيــح هــذه المبــادرة ،التــي تــم إطالقهــا عــام  ،2013للمتقاضيــن المؤهليــن الحصــول علــى محاكمــة مجانيــة أمــام محكمــة مكونــة مــن  7أعضــاء بمــن فيهــم
األســتاذة آمنــة العويــس ،نائــب الرئيــس التنفيــذي ومســجل محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي .وتتولــى المحكمــة تقييــم مــدى اســتيفاء المتقاضيــن المؤهليــن
لشــروط العجــز المالــي ،وموضوعيــة القضايــا ،وغيرهــا مــن المعاييــر ذات الصلــة لإلعفــاء مــن هــذه التكاليــف .وفــي عــام  ،2014بــات بإمــكان شــركات المحامــاة المشــاركة
فــي البرنامــج والمســجلة فــي محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي أن تســاعد المتقاضيــن فــي قضايــا محكمــة الدعــاوى الصغيــرة.
وفــي عــام  ،2013افتتحــت المحاكــم  11عيــادة يمكــن زيارتهــا دون مواعيــد مســبقة ،ونعتــزم زيــادة هــذا العــدد بمعــدل عيادتيــن شــهريًا .كمــا نتطلــع إلــى زيــادة عــدد
المتطوعيــن المســجلين بعــد أن وصــل عددهــم فــي نهايــة عــام  2013إلــى  33شــركة و 57متطوعــً مــن مستشــاري البرنامــج .ومــن المتوقــع أن تغــدو هــذه العمليــة
أكثــر ســهولة بفضــل الميــزة الجديــدة التــي تتيــح تطــوع أي شــخص يمتلــك الخلفيــة القانونيــة المناســبة.

تمثيل محاكم مركز دبي المالي العالمي في القمة الثامنة للهيئات التنظيمية بدول
مجلس التعاون الخليجي
شــارك مــارك بيــر ،الرئيــس التنفيــذي ومســجل محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي وحامــل وســام اإلمبراطوريــة البريطانيــة ،فــي القمــة الثامنــة للهيئــات التنظيميــة
بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والتــي اســتضافتها دبــي فــي فبرايــر  2014بالتعــاون مــع مركــز دبــي المالــي العالمــي .واســتقطبت هــذه القمــة نخبــة مــن كبــار
مســؤولي المصــارف المركزيــة ،والهيئــات التنظيميــة ،والمؤسســات الماليــة العالميــة واإلقليميــة؛ وطــرح المشــاركون العديــد مــن المواضيــع المهمــة بمــا فيهــا تنفيــذ
القــرارات التنظيميــة الصــادرة عــن المحاكــم ،واتفاقيــة “بــازل ،”3والمشــهد التنظيمــي العالمــي ،وحوكمــة المخاطــر ،وقانــون االلتــزام الضريبــي األميركــي للحســابات
األجنبيــة ( ،)FATCAوإصالحــات “مجموعــة العشــرين” ،واالمتثــال للعقوبــات.

المجموعــة الطالبية الثانية تســتكمل برنامــج تدريب المحامين
نظمــت محاكــــم مركــز دبــي المالــي العالمــي برنامجهــا الثانــي لتدريــب
المحاميــن فــي فبرايــر  ،2014والســيما بعــد نجــاح البرنامــج األول الــذي أقيــم فــي
نوفمبــر  .2013وتضمــن الجــزء األول لبرنامــج هــذا العــام إقامــة نــدوة تمهيديــة
ليــوم واحــد شــارك فيهــا الســير جــون شــادويك ،نائــب رئيــس محاكــم مركــز
دبــي المالــي العالمــي ،كضيــف متحــدث .وأعقــب ذلــك جلســة مرافعــات عمليــة

فــي عطلــــة نهايــــة األســبوع حضرتهــا نخبــة مــن المستشــارين الملكييــن
العامليــن فــي مجلــس تدريــب المحـاميــــن فــي لنـــدن ،وتخللهــــا تـــدريب
مجموعـــــات عديــدة علــى مهــارات وتقنيــات أصــــول المرافعــات العامــة مثــل
اســتجواب الشــهود واالســتجواب األولــي اللذيـــن يســتندان إلــى أمثلــة عمليــة
عــن حــاالت عــدة.
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محاكــم مركــز دبي المالي العالمي تشــارك فــي الوفد اإلماراتي إلى لندن
قــام مــارك بيــر ،الرئيــس التنفيــذي ورئيــس قلــم المحكمــة فــي محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي وحامــل وســام اإلمبراطوريــة البريطانيــة ،بتمثيــل المحاكــم
ضمــن الوفــد اإلماراتــي الــذي زار “معهــد المديريــن فــي لنــدن” خــال شــهر فبرايــر الماضــي .ويعتبــر هــذا المعهــد أكبــر وأعــرق مؤسســة قائمــة علــى العضويــة
للمديريــن وقــادة األعمــال فــي المملكــة المتحــدة ،حيــث يضــم  34,500عضــوًا فــي جميــع أنحــاء البــاد.
وتحــدث ممثلــو محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي ،ومكتــب االســتثمار األجنبــي فــي دبــي ،ودائــرة الســياحة والتســويق التجــاري فــي دبــي ،ولينكــس جــروب
حــول اآلليــات التــي تعتمدهــا المحاكــم لكســب ثقــة شــركات المملكــة المتحــدة الســاعية لالســتثمار فــي منطقــة الشــرق األوســط عــن طريــق دبــي .وحضــر هــذه
المحادثــات ســمو الشــيخ محمــد بــن مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم ،الســكرتير األول فــي ســفارة دولــة اإلمــارات بلنــدن ،وممثلــو العديــد مــن الشــركات مــن مختلــف
أنحــاء المملكــة المتحــدة.

تعزيز العالقــات التجارية الكندية
فــي ســياق تعزيــز العالقــات مــع الشــركات الكنديــة واألســترالية ،ألقــى مــارك
بيــر كلمــة مهمــة خــال غــداء العمــل الــذي أقامــه مجلــس األعمــال الكنــدي
األســترالي فــي شــهر مــارس  .2014وتضمنــت المواضيــع التــي تمــت مناقشــتها

بهــذه المناســبة تطويــر دور المحاكــم فــي ترســيخ ثقــة الشــركات داخــل وخــارج
دولــة اإلمــارات ،والمســاعدات التــي يمكــن للمحاكــم تقديمهــا فــي مجــاالت
محــددة.

وفــد قضائي ســعودي يزور محاكم مركز دبــي المالي العالمي
اســتقبلت محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي فــي شــهر مــارس وفــدًا رســميًا مــن وزارة العــدل والمجلــس األعلــى للقضــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية .وأتاحــت
هــذه الزيــارة للقضــاة والمســؤولين القانونييــن فــي المملكــة فرصــة مهمــة لالطــاع مباشــرة علــى عمليــات المحاكــم ،وتكويــن فكــرة معمقــة عــن اإلطــار القانونــي
لــكل مــن المحاكــم والجمعيــة الدوليــة إلدارة المحاكــم .وتمخضــت الزيــارة عــن إعــان الطرفيــن عزمهمــا التعــاون فــي عــدد مــن المشــاريع المســتقبلية التــي تهــدف
إلــى تطويــر القطــاع القضائــي ،وتوســيع نطــاق المعرفــة القضائيــة ،واتبــاع أحــدث الوســائل فــي إدارة مرفــق القضــاء.
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“ســتراتا” تســتقبل وفد محاكم مركز دبــي المالي العالمي

وفــد مــن محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي بزيــارة شــركة “ســتراتا” ،المنشــأة المتخصصــة بتصنيــع مكونــات هيــاكل الطائــرات والمملوكــة بالكامــل
قــام
ٌ
لشــركة “مبادلــة للتنميــة” ،وذلــك للوقــوف علــى جهــود المؤسســات األخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لزيــادة عــدد المهنييــن المتمرســين العامليــن
فــي البــاد .وتــم خــال الزيــارة مناقشــة موضــوع التوطيــن وتفعيــل مشــاركة المــرأة فــي أعلــى مســتويات القطــاع الصناعــي والتجــاري.

تحديــث التقنيــات الســمعية والبصريــة المســتخدمة فــي قاعــات محاكــم مركــز دبــي
المالــي العالمــي
تــم تحديــث النظــام الســمعي والبصــري المســتخدم فــي قاعــات محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي عبــر إضافــة شاشــات جديــدة عاليــة الدقــة ،وأنظمــة متطــورة
للعــرض والصــوت .وكان هــذا المشــروع قــد بــدأ فــي ديســمبر  2013واســتُ كمِ ل فــي ينايــر  .2014وتمتــاز المعــدات الجديــدة بجودتهــا العاليــة ،وهــي تتيــح تحســين
نوعيــة االتصــاالت عنــد حاجــة محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي لعقــد مؤتمــرات عبــر الفيديــو بمشــاركة أطــراف مــن شــتى أنحــاء العالــم.

انطالق فعاليات المنتدى االستشاري العام لمحاكم مركز دبي المالي العالمي

انطلقــت يــوم األحــد الموافــق  30مــارس  2014فعاليــات المنتــدى االستشــاري
العــام الثانــي برئاســة القاضــي الســير أنتونــي كولمــان .وشــكّ ل المنتــدى
منصــة مهمــة للحــوار والتواصــل بيــن محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي
ونخبــة مــن المستشــارين القانونييــن فــي عــدد مــن الشــركات العالميــة الرائــدة

العاملــة فــي منطقــة الشــرق األوســط .وشــارك ممثلــون عــن  15مؤسســة فــي
هــذا المنتــدى الــذي اســتضافته شــركة موانــئ دبــي العالميــة – باعتبارهــا مــن
أعضــاء المنتــدى  -فــي منشــأتها بمنطقــة جبــل علــي.
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الصفحة 7

مارك بير يترأس إحدى لجان مؤتمر “حوكمة”
اســتعرض مــارك بيــر ،الرئيــس التنفيــذي ورئيــس قلــم المحكمــة فــي محاكم
مركــز دبــي المالــي العالمــي وحامــل وســام اإلمبراطوريــة البريطانية ،مســألة
إعــادة الهيكلــة الماليــة التــي جــرت فــي “أحــواض دبــي الجافــة” ضمــن إطــار
“النــدوة القضائيــة اإلقليميــة الثالثــة لإلعســار وإعــادة الهيكلــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا” التــي نظمهــا “مجلــس دبــي االقتصــادي”
بالشــراكة االســتراتيجية مــع معهــد “حوكمــة” خــال شــهر مــارس .وحضــر
النــدوة نخبــة مــن القضــاة ،والمحاميــن ،وممثلــي المصــارف اإلســامية
والتقليديــة ،وخبــراء إعــادة الهيكلــة فــي المنطقــة؛ ووفــرت منصــة تفاعليــة
مهمــة لمناقشــة الممارســات المرتبطــة بعمليــات إعــادة الهيكلــة الماليــة
واإلعســار فــي المنطقــة ،فض ـ ً
ا عــن أحــدث التوجهــات والتطــورات فــي مجــال
إعــادة الهيكلــة القانونيــة والماليــة واإلعســار .وأدار مــارك بيــر إحــدى لجــان
النــدوة التــي ضمــت أيضــً ك ً
ال مــن مــارك هايــد ،الشــريك في شــركة “كليفــورد
تشــانس”؛ وإيــان شــنايدر ،الشــريك فــي شــركة “برايــس ووترهــاوس كوبــرز”.

القاضــي شــمالن الصوالحــي يلقــي محاضــرة أمــام طــاب “معهــد التدريــب والدراســات
القضائيــة”
ألقــى ســعادة القاضــي شــمالن الصوالحــي محاضــرة أمــام  50طالبــً مــن “معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة” فــي الشــارقة ،وذلــك ضمــن إطــار سلســلة
المحاضــرات التــي يلقيهــا فــي عــام  .2014وترســم هــذه المحاضــرات ،التــي تقــام بالتعــاون مــع “معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة” بالشــارقة ،خارطــة الطريــق
للطــاب كــي يصبحــوا محاميــن ناجحيــن فــي المســتقبل .ومــن المقــرر أن يلقــي القاضــي الصوالحــي محاضرتيــن إضافيتيــن فــي شــهر مايــو ،وذلــك فــي مكتبــة
زايــد المركزيــة بالعيــن ،وكليــة الشــرطة فــي أبوظبــي.

محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي توقــع مذكــرة توجيهيــة مــع المحكمــة االتحاديــة
فــي أســتراليا
عــززت “محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي” أجــواء الثقــة فــي عالقــات التجــارة
الدوليــة مــن خــال توقيعهــا مذكــرة توجيهيــة مــع المحكمــة االتحاديــة فــي
أســتراليا.

وتشــمل هــذه المذكــرة اإلنفــاذ المتبــادل لألحــكام الماليــة بيــن المحكمتيــن،
وتــم توقيعهــا مــن قبــل رئيســيهما خــال احتفــال خــاص أقيــم بمدينــة ملبــورن
األســترالية.
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تحديد موعد إقامة حفل العشاء السنوي للمحامين
تــم تأكيــد موعــد إقامــة حفــل العشــاء الســنوي للمحاميــن فــي  29أكتوبــر  .2014وأصبحــت هــذه المناســبة مــن الفعاليــات المميــزة ضمــن أجنــدة القطــاع القانونــي
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث تتيــح فرصــةً فريــد ًة لالحتفــال بمهنــة المحامــاة ،ورفــع مســتوى الوعــي ببرنامــج المحامــي التطوعــي .وســيتم اإلعــان عــن
ـد مــن التفاصيــل حــول حفــل العشــاء فــي الوقــت المناســب.
مزيـ ٍ

أنتم على موعد مع

ســـيـرك الـقـــانـــون
يوم الخميس
أكتوبر
حفل عشاء المجتمع القانوني 2014

انضموا إلينا في أمسية حافلة بالمتعة
احتفاء بمجتمعنا القانوني.
والسحر
ً
لحجز طاوالتكم ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني

events@difccourts.ae
يقام الحفل بالتعاون مع لجنة مستخدمي محاكم مركز دبي المالي العالمي

