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Welcome
DIFC Courts’ hosts high-profile ‘Insolvency in the UAE and across the
World’ conference

محاكم مركز دبي المالي العالمي ت�ست�ضيف م�ؤتمر "الإع�سار في الإمارات العربية
"المتحدة وجميع �أنحاء العالم

The DIFC Courts’ 2011 Lecture Series launched with tremendous
success this year. The ninth lecture series event to date, the ‘Insolvency
in the UAE and across the World’ conference, was an ensemble
accomplishment, for which we worked with sponsor partners to
arrange a day of nine panels, featuring over 40 international speakers.

 تم �إطالق الن�سخة التا�سعة م ��ن �سل�سلة محا�ضرات محاكم،�اح �ساحق
ٍ � و�سط نج
 بعنوان م�ؤتمر "الإع�س ��ار في الإمارات العربية2011 مرك ��ز دبي المال ��ي العالمي
 عملنا من خالله، الذي يعتب ��ر �إنجا ًزا �ش ��ام ًال،"المتح ��دة وجميع �أنح ��اء العالم
،بالتعاون مع رعاة هذا الحدث على ترتيب يوم حافل �ض ��م ت�س ��ع لجان مناق�ش ��ة
. محا�ضر ًا دول ًيا40 وتكلم فيه ما يزيد عن

We were overwhelmed by the attendance on the day, which
exceeded our expectations, especially at the morning sessions. The
90 delegates were a mix of the DIFC’s and UAE’s legal, finance and
broader business community. The day’s panel sessions were lead
by speakers who travelled from as far as Italy, Ireland, Iceland, the
United Kingdom and the United States. The discussions at each
panel were of the highest quality and the feedback the Courts have
received so far has been very positive.
In addition to the enthusiastic media coverage, we are now looking
forward to Lexis-Nexi’s White Paper on the event. Until then, to
review the conference’s presentations given, please visit our website:
www.difccourts.ae

. ال�سيما في الجل�سات ال�صباحية،لقد هالنا عدد الح�ض ��ور الذي تجاوز توقعاتنا
،وقد �ضمت الوفود الت�سعون م�شاركين من المهتمين بالم�سائل القانونية والمالية
كل من
ٍ وم�شاركي ��ن م ��ن مجتمع الأعمال ب�صف ��ة عامة وغيره من القطاع ��ات من
 وق ��د ر�أ�س لجان،مركز دب ��ي المالي العالم ��ي ودولة الإم ��ارات العربية المتحدة
دول مث ��ل �إيطاليا و�أيرلندا
ٍ الجل�س ��ات على مدار ه ��ذا اليوم متكلمون ج ��اءوا من
.و�أي�سلندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة
،وقد دارت المناق�شات في كل لجنة من هذه اللجان على �أعلى م�ستوى من الجودة
.وجاءت كافة الآراء التي تلقتها محاكم مركز دبي حتى الآن �إيجابية للغاية
 فنحن نتطل ��ع نحو التقرير الر�سمي،وبالإ�ضاف ��ة �إلى التغطية الإعالمية ال�شاملة
 نرجو زيارة موقعنا، و�إلى �أن يتم ذلك. نك�س�س عن الفعالية-ال ��ذي تعده ليك�س�س
 لالطالع عل ��ى العرو�ض التمهيدية التي تمwww.difccourts.ae :الإلكترون ��ي على

.عر�ضها �أثناء الم�ؤتمر

لق ��د كان ه ��ذا الي ��وم تجم ًعا
حقيق ًيا لجهود كثيرين الذين
تتوج ��ه �إليه ��م محاكم مركز
 وال،دب ��ي بجزي ��ل �شكره ��ا
ً � يفوته ��ا
أي�ضا التوجه بال�شكر
�إلى �شركائها في تنظيم هذه
 الذي ��ن ي�ضم ��ون،الفعالي ��ة
�ركات مرموق ��ة للمحاماة
ٍ � �ش
واال�ست�ش ��ارات الأخ ��رى
.المتعلقة ب�إعادة الهيكلة

The Courts have so
many to thank for the
conference's success! Not
in the least the many event
partners, which included
high profile law firms and
other restructuring related
consultancies.
May I take this opportunity
to share with you below,
further highlights on the activities, visits, and speaking engagements
in which we have been involved with so far this year.

و�أود �أن ا�ستغ ��ل ال�سط ��ور
الآتي ��ة في ت�سليط ال�ض ��وء على المزيد م ��ن الأن�شطة والزي ��ارات واللقاءات التي
.ا�شتركنا في تنفيذها خالل هذا العام

Chief Justice Michael Hwang

For more information on the DIFC Courts, please visit our website, www.difccourts.ae

 رئي�س محاكم مركز دبي المالي العالمي- مايكل هوانج

قواعد الإع�سار الجديدة

• ت ��م اقت ��راح �إدخال تلك التعديالت على قواعد الإع�سار التي تتبناها محاكم
مرك ��ز دب ��ي المال ��ي العالم ��ي في �شه ��ر فبراي ��ر الما�ض ��ي ،ومنذ ذل ��ك الحين،
ظل ��ت هذه التعدي�ل�ات مطروحة للمناق�شة العامة ،ويمك ��ن االطالع على تفا�صيل
التعديالت المقترحة من خالل موقعنا الإلكتروني.
زائرو محاكم مركز دبي المالي العالمي

• وف ��ي يناير ،قمنا با�ستقبال مجموعة من طالب كلية �إدارة الأعمال بجامعة
ج ��ورج وا�شنط ��ن ،ج ��اءوا للتع ��رف عل ��ى محاكم مرك ��ز دب ��ي المال ��ي العالمي،
ف ��ي عر� ٍ��ض قدمته له ��م غادة ع ��ودة نائب الم�سج ��ل ،وم�سجل محكم ��ة الدعاوى
ال�صغي ��رة ،ومدي ��ر الدع ��م الق�ضائ ��ي واالت�ص ��االت بمحاكم مركز دب ��ي المالي
العالم ��ي .كما ق�ضى الزائرون بع�ض الوقت مع قا�ض ��ي محاكم مركز دبي المالي
العالمي المقيم ،و�سعادة القا�ضي علي المدحاني.
• كم ��ا رحب ��ت غ ��ادة
ع ��ودة بوف ��د كلي ��ة �س ��ي
ب ��ي �إل الدولي ��ة للقانون،
وقدم ��ت له ��م نظ ��رة
عام ��ة عل ��ى ال ��دور الذي
ت�ضطلع به محاكم مركز
دب ��ي المال ��ي العالم ��ي
والعملي ��ات الت ��ي ت�ؤديها
في نف� ��س ال�شهر ،وق�ضوا
� ً
أي�ض ��ا بع� ��ض الوق ��ت مع
قا�ضي محاكم مركز دبي
المالي العالم ��ي المقيم،
و�سع ��ادة القا�ض ��ي عل ��ي
المدحاني.
• وفي فبراير ،ا�ستقبلت
محاك ��م مرك ��ز دب ��ي وفدً ا
م ��ن المحكمة العلي ��ا لترينيداد وتوباغو؛ حيث التق ��ت مارجريت محمد الم�سجل
كل م ��ن غادة عودة نائب الم�سج ��ل ،وم�سجل محكمة
الم�ساع ��د بالمحكمة العليا ٍ
الدع ��اوى ال�صغي ��رة ،وم ��ارك بير م�سج ��ل محاكم مرك ��ز دبي المال ��ي العالمي،
و�سع ��ادة القا�ضي عم ��ر المهي ��ري ،و�سعادة القا�ض ��ي علي المدحان ��ي ،و�شمالن
ال�صوالح ��ي قا�ضي محاكم مركز دب ��ي المالي العالمي ،و إ�ي ��رول هوبمان ،رئي�س
مجل� ��س �إدارة مركز دبي المالي العالمي ،وعي�سى ب ��دور ،الم�ست�شار العام بمكتب
المحافظ.
زيارات محاكم مركز دبي المالي العالمي

• وفي  22فبراير ،زار وفد ت�ألف من ال�سير �أنطوني كولمان نائب رئي�س محاكم
مرك ��ز دبي المالي العالم ��ي ،و�سعادة القا�ضي علي المدحان ��ي ،و�سعادة القا�ضي
عم ��ر المهيري ،ومارك بي ��ر م�سجل محاكم مرك ��ز دبي المال ��ي العالمي ،وغادة
ع ��ودة نائب الم�سجل وكي ��ل وزارة العدل بدولة الإم ��ارات العربية المتحدة ووكيل
دائرة الق�ضاء في �أبوظبي ،حيث تم و�ضع خطط للتعاون الر�سمي الم�ستقبلي بين
المحاكم وهذه الكيانات وكيفية تنفيذها وتطبيقها ب�شكل ر�سمي.

New Insolvency Rules
• Amendments to the DIFC Courts’ insolvency rules were proposed
in February. These have gone to public consultation and details of
the suggested changes can be found on our website.
Visitors to the DIFC Courts
• In January, we welcomed the George Washington University
Business School. The student group visited to receive an
introduction to the DIFC Courts, which was presented by Ghada
Audi, Acting Deputy Registrar and Small Claims Tribunal Registrar
and Manager, Judicial Support & Communications, DIFC Courts.
Delegates also spent time with resident DIFC Courts’ judge, H.E.
Justice Ali Al Madhani.
• The CBL International
Law
School
also
received an overview
of the Courts’ role
and their processes in
the same month. This
group was likewise
welcomed by Ghada
Audi and they too spent
time meeting resident
DIFC Courts’ judge, H.E.
Justice Ali Al Madhani.
• In February, the Courts
received a delegation
from the Supreme Court
of Trinidad & Tobago.
Margaret Mohammed, Assistant Registrar, from the Supreme
Court, met with Ghada Audi, Acting Deputy Registrar and Small
Claims Tribunal Registrar, Mark Beer, Registrar, H.E. Justice Omar
Al Muhairi, H.E. Justice Ali Al Madhani and Shamlan Al Sawalehi,
Justices of the DIFC Courts, Errol Hoopman, Chairman of the
DFSA and Issa Badour, General Counsel, Governor’s Office.
DIFC Courts’ Visits
• On the 22 February, a delegation comprised of the Courts’ Deputy
Chief Justice, Anthony Colman, H.E. Justice Ali Al Madhani, H.E.
Justice Omar Al Muhairi, Registrar, Mark Beer and Acting Deputy
Registrar, Ghada Audi, visited with the Undersecretary of the UAE
Ministry of Justice and the Undersecretary of the Abu Dhabi Judicial
Department, where plans for formalising future collaboration
between the Courts and these entities were discussed.

لمزيد من المعلومات حول محاكم مركز دبي المالي العالمي ،يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.difccourts.ae

