
D I F C  C O U R T S

A N N U A L  R E V I E W  2 0 1 3



HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai



HH Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Deputy Ruler of Dubai, President of the Dubai International Financial Centre (DIFC)  
and Chairman of the Dubai Judicial Council



HE Abdullah Mohammed Saleh
Governor of the Dubai International Financial Centre (DIFC)



Contents

07        Letter from the Chief Justice
08        Letter from the Registrar
10       2013 – At a Glance
12        International Experience, 
           UAE Understanding

14       	Judicial	Officers	&	Registry
16       Courts Users Committee 
19       Developing UAE Justice
20								Efficient	Justice	Powered	by		
           Excellence



05



06



International commerce’s increasing understanding 
of,	and	confidence	in,	the	DIFC	Courts	judiciary	has	
been	 earned	 by	 an	 unwavering	 dedication	 to	
excellence.	This	was	 demonstrated	 in	 2013	when	
the International Association of Court Administration 
(IACA) chose to host its annual conference here in 
Dubai	in	December.		We	were	honoured	to	host	this	
landmark event alongside our close partners, the 
Dubai Courts.

Our increasingly international and complex 
workload	 did	 not	 depreciate	 our	 outstanding	
efficiency	statistics	in	the	year.	 	Our	review	shows	
that	90%	of	cases	were	resolved	within	four	weeks	
in	the	Small	Claims	Tribunal,	and	90%	of	cases	were	
resolved before needing to go to trial in the Court of 
First Instance.

In 2013, the Courts signed several valuable 
enforcement	 and	 cooperation	 agreements	 with	
Courts	from	major	business	centres,	again	reinforcing	
global outreach as the year’s dominant theme. To 
that	end,	I	must	applaud	the	work	of	the	DIFC	Courts	
bench,	our	growing	registry	team	and	user	advisory	
teams,	as	well	as	the	support	and	guidance	of	our	
partners, the Dubai Courts and the UAE Ministry of 
Justice, for making these achievements possible. 

Like	its	home,	Dubai,	the	DIFC	Courts	reputation	as	a	safe	harbour	and	business	gateway	
to	the	Middle	East	is	established	among	the	world’s	major	commercial	centres.	This	was	
evident	in	2013,	when	the	international	nature	and	average	value	of	our	caseload	grew,	
with	the	message	from	the	global	legal	community	clear.	The	DIFC	Courts	has	become	a	
first	choice	for	businesses	with	interests	in	the	Middle	East.	

Letter from the Chief Justice

Michael	Hwang
Chief Justice



Since	 our	 jurisdiction	 was	 extended	 in	 late	 2011	 there	 has	 been	 an	 increase	 in	 the	
geographic	diversity	of	our	cases	and	 it	 is	now	clear	 that	when	 international	business	
decides to invest in the Middle East, the security offered by the DIFC Courts is often a 
factor in the decision making process.  That, above all else, is the DIFC Courts key role 
– to support Dubai’s position as the primary centre for international trade in the region.

Letter from the Registrar

In	 2013,	 Dubai’s	 international	 standing	 was	
highlighted	 following	 its	 victorious	 bid	 to	 host	
Expo	2020,	the	first	host	city	to	be	selected	from	
the Middle East. As its outlook becomes ever more 
international, Dubai can rely upon a commercial 
law	system	that	is	both	understood	and	trusted	by	
a global audience.   

Crucial to this supporting role, the Courts are 
powered	 by	 national	 expertise	 and	 local	
understanding. As a Court of the UAE, our 
domestic role remains our priority and this, in 
turn,	offers	global	users	a	significant	Middle	East	
perspective. 

The	 DIFC	 Courts	 worked	 tirelessly	 to	 further	
improve	 our	 efficiency	 through	 the	 year.	 Our	
results in 2013, and indeed since the Courts 
inception,	are	where	our	reputation	for	excellence	
originates.  In recognition of our commitment to 

consistently deliver customer service excellence, 
the	DIFC	Courts	were	proud	to	be	the	first	court	in	
the	world	to	receive	the	International	Standard	for	
Service	Excellence	certificate.

In	closing,	I	would	like	to	recognise	the	support	of	
our Courts Users Committee, and to express my 
gratitude to the extraordinary team at the DIFC 
Courts for all their efforts.

Mark Beer, OBE
Chief Executive and Registrar 
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International recognition of the Courts excellence became evident in 2013 through the 
increasingly varied origins of cases heard. It is also clear in the feedback from the 
international	 legal	 community,	who	 report	 that	when	 drafting	 contracts	 involving	 the	
Middle East, the DIFC Courts are chosen as the dispute resolution forum of choice.  

2013 – At a Glance

Customer Satisfaction

Small Claims

No. of Staff

Case Value

Judicial Experience

Collaboration

98% satisfied 
with face-to-face 
interactions

Two historic 
Memoranda
in 2013 

90% 
resolved in 
less than 4 
weeks

Over 300 years 
of commercial 
litigation 
experience

11% increase in 
the Courts staffup by 54%
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“ It is my humble opinion that the 
Dubai Courts and DIFC Courts 
are among the most professionally 
managed in the world.”

Jeffrey A. Apperson, Chief Executive Officer at the 
International Association for Court Administration (IACA)



International Experience, UAE Understanding
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The bench’s full biographies are 
available online at the Courts’ 
website www.difccourts.ae

11
Justice 
David Williams 
(New Zealand)
(retired November 2013)

10
Justice 
Tan Sri Norma Yaakob 
(Malaysia)
(retired November 2013)

08
Justice 
Tun Zaki Azmi 
(Malaysia)

09
Justice  
Sir Anthony David Colman  
(UK)

07
Justice 
Roger Giles
(Australia)

05
HE Justice  
Shamlan	Al	Sawalehi	
(UAE)

06
Justice 
Sir David Steel
(UK)

04
HE Justice  
Ali Shamis Al Madhani 
(UAE)

02
Deputy Chief Justice 
Sir	John	Murray	Chadwick	
(UK)

03
HE Justice  
Omar Juma Al Muhairi 
(UAE)

01
Chief Justice
Michael	Hwang
(Singapore)



Full biographies are available  
on the DIFC Courts’ website  
www.difccourts.ae

16
Deputy Registrar 
of DIFC Courts 
Amna	Al	Owais	

17
Judicial Officer and Case 
Progression Officer
Maha Al Mehairi

15
Case Progression Officer
Lema Hatim

13
Assistant Registrar 
of DIFC Courts 
Natasha Bakirci 

14
Judicial Officer and Case 
Progression Officer 
Nassir Al Nasser

12
Chief Executive and Registrar 
of DIFC Courts 
Mark Beer, OBE



Judicial	Officers	&	Registry	
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Courts Users Committee 
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20
More information on the Committees’ meeting agenda is available quarterly on the Courts’ 
website:	www.difccourts.ae 

Courts Users Committee (CUC)

DFSA
DIFCA 
Hadef	&	Partners	
Al	Tamimi	&	Company	
Bin	Shabib	&	Associates
Fulbright	&	Jaworski	
Gibson Dunn 
Jones Day

Rules Subcommittee (RSC)

Fichte	&	Co	
Ahmed	Seddiqi	&	Sons	
Clifford Chance
Norton Rose
Baker Botts 
Al	Tamimi	&	Company	
 

Education Subcommittee (ESC)

DFSA
Al	Tamimi	&	Company
Gibson Dunn 
Baker Botts 
Jones Day
Bin	Shabib	&	Associates
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“ The importance of Dubai offering 
two judicial systems, one Arabic 
language civil and one English 
language common law, should 
not be underestimated. The 
choice that is now offered to 
businesses operating here must  
be celebrated.”

18
UAE Minister of Justice HE Dr. Hadef Al Dhaheri



The	DIFC	Courts	first	of	 their	kind	 in	 the	 region	
judicial	 schemes,	 including	 their	 Pro	 Bono	
Programme,	 Small	 Claims	 Tribunal	 and	 Law	
Academy	 series,	 are	 all	 servants	 of	 justice	 at	 a	
national	level.		Developments	were	made	in	2013	
to strengthen all schemes, making each more 
accessible and comprehensive. 

The	Courts	Academy	series	was	launched	in	2012,	
in	partnership	with	Thomson	Reuters,	 and	 trains	
students in the rules and practices of common 
law.		The	frequency	of	courses,	panel	of	tutors	and	
range of topics of the fully subscribed courses 
were	extended	in	its	second	year.

Based on a high level of demand from Arabic-
speaking	 practitioners,	 we	 commenced	 our	 first	
Arabic	Workshop	on	the	Laws	and	Procedures	of	
DIFC Courts, presented by Emirati Judges at the 
Dubai Judicial Institute.

More information on these programmes is 
available and regularly updated on the Courts’ 
website:	www.difccourts.ae

As	part	of,	and	alongside	the	UAE’s	judicial	system	and	the	Emirates’	court	network,	the	
DIFC	Courts	work	tirelessly	to	develop	excellence	in	justice	in	Dubai.		Working	closely	
with	their	partners,	the	Dubai	Courts,	the	DIFC	Courts	are	proud	to	play	crucial	roles	in	
innovative initiatives led by the UAE Ministry of Justice.  

Developing UAE Justice



The state-of-the-art courtroom communications 
equipment played a key role in supporting the 
increasing international caseload in 2013.  Parties 
were	 able	 to	 contribute	 to	 hearings	 via	 video	
conference or have access to their cases online. 

The	 Courts	 bench,	 registry	 and	 wider	 support	
team of varied international and industrial legal 
experience, offer a friendly and sophisticated 
service.		The	Courts	full	time	team	grew	by	11%	in	
2013.

The	Courts	were	honoured	to	assist	in	the	drafting	
of	 the	 International	 Framework	 for	 Court	
Excellence paper in the year.  Their dedication to 
the	user	 experience	was	 acknowledged	 in	2013	
with	their	fourth	consecutive	UAE	Star	Customer	
Service	 Award	 for	 the	 best	 Customer	 Service	
premises.

The DIFC Courts’ systems, particularly their early successful adoption of the e-registry 
technology,	have	benefited	both	the	Courts’	users	and	the	Courts’	international	reputation	
for	excellence.	The	efficiency	gained	from	the	Courts	internet	accessibility	has	become	a	
benchmark	 in	 international	 court	 administration.	 User	 training	 workshops	 for	 these	
systems are offered regularly. 

Efficient	Justice	Powered	by	Excellence
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“ The DIFC Courts are considered 
to be in the top three commercial 
courts in the world and are 
planning to expand their 
operations.” 

22
The Oath, Middle East Law Journal 
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''تعد محاكم مركز دبي المالي 
العالمي إحدى أفضل 3 محاكم 

تجارية على مستوى العالم، 
وهي بصدد توسيع عملياتها''

مجلة ''ذي أوث'' المعنّية بالشؤون القانونّية في منطقة 
الشرق األوسط
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كفاءة قضائّية مرتكزة على التمّيز

ــيما  ــي - والس ــي العالم ــي المال ــز دب ــم مرك ــي محاك ــتخدمة ف ــة المس ــم التقني ــاعدت النظ س
نجاحهــا فــي مرحلــة مبكــرة فــي اعتمــاد تقنيــة التســجيل اإللكترونــي – علــى تقديــم العديــد 
ــز األداء.  ــة تمّي ــم لجه ــة للمحاك ــة الطيب ــمعة الدولّي ــاء بالس ــتخدمين، واالرتق ــا للمس ــن المزاي م
وقــد أرســت محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي معاييــر دوليــة رفيعــة فــي هــذا المجــال 
بفضــل تســهيلها حضــور الجلســات عبــر اإلنترنــت، وتنظيــم ورش عمــل تدريبّيــة حــول هــذه 

النظــم بشــكل دوري.

الخدمات المتكاملة. وقد شهد فريق عمل المحاكم 
الذي يعمل بدوام كامل نموًا بنسبة 11% خالل عام 2013.

كما شاركت محاكم مركز دبي المالي العالمي 
خالل عام 2013 في إعداد إطار العمل الدولي لتمّيز 

المحاكم، كما نالت جائزة »ستار لإلنجاز المتميز 
في خدمة المتعاملين« للسنة الرابعة على التوالي، 
وذلك لتوفيرها أفضل المقرات المخصصة لخدمة 

المستخدمين وااللتزام بتعزيز تجربتهم.

كما لعبت تجهيزات االتصال المتطورة ضمن قاعات 
المحاكم دورًا مهمًا في رفع عدد القضايا الدولّية 
المعروضة أمامها خالل عام 2013؛ حيث تتيح هذه 

التجهيزات لألطراف المعنّية المشاركة في جلسات 
االستماع عبر مؤتمرات الفيديو، عالوة على إمكانية 

االطالع على القضايا عبر االنترنت.
وتسهم الهيئة القضائية وأمانة السجل وفريق الدعم 

األوسع - الذي يمتلك خبرة قانونية دولية ضمن 
قطاعات متنوعة - في تقديم  باقة متنوعة من 



باللغة العربية لمناقشة قوانين وإجراءات محاكم 
مركز دبي المالي العالمي، والتي استضافها قضاة 

إماراتيون في معهد دبي القضائي.
المزيد من المعلومات عن هذه البرامج متوافرة 

على الموقع اإللكتروني لمحاكم مركز دبي المالي 
العالمي الذي يتم تحديثه باستمرار:

(www.difccourts.ae) 

تم إطالق سلسلة محاضرات أكاديمية محاكم 
مركز دبي المالي العالمي عام 2012 بالتعاون مع 

وكالة تومسون رويترز؛ وهي تتولى تدريب الطالب على 
قواعد وممارسات القانون العام. وفي عامها الثاني، 
تم توسيع قائمة هيئة المدّرسين ومواضيع وفترات 
انعقاد الدورات التي ُشغلت مقاعدها بشكل كامل.

واستنادًا للطلب الكبير من الممارسين القانونيين 
الّناطقين باللغة العربّية، قمنا بعقد أول ورشة عمل 

ــبكات  ــالد وش ــي للب ــام القضائ ــن النظ ــزء م ــي كج ــي العالم ــي المال ــز دب ــم مرك ــل محاك تعم
محاكــم اإلمــارات الســبع، وهــي تســعى بــكل جهدهــا لتحقيــق التميــز القضائــي فــي دبــي. 
ومــن خــالل التعــاون الوثيــق مــع شــركائها فــي محاكــم دبــي، تفخــر محاكــم مركــز دبــي 
المالــي العالمــي بلعــب دور جوهــري فــي عــدد مــن المبــادرات المبتكــرة التــي أطلقتهــا وزارة 

العــدل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ــا  ــن نوعه ــى م ــد األول ــي تع ــي - والت ــي العالم ــي المال ــز دب ــم مرك ــج محاك ــف برام ــم توظي وت
المطالبــات الصغيــرة، وسلســلة  التطوعــي، ولجنــة  المحامــي  برنامــج  المنطقــة - مثــل  فــي 
ــاد  ــم اعتم ــي. وت ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــة العدال ــي خدم ــة ف ــة القانوني ــرات  األكاديمي محاض
ــن  ــد م ــا المزي ــج، وإعطائه ــذه البرام ــر ه ــدف تطوي ــام 2013 به ــالل ع ــات خ ــن التحديث ــد م العدي

الزخــم، وإتاحتهــا للجميــع، وجعلهــا أكثــر شــمولية. 

تطوير القضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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''نجحت دبي في توفير نظامين 
قضائيين، أولهما النظام المدني 
باللغة العربية، واآلخر هو القانون 

العام باللغة اإلنجليزية، وهو ما 
يحظى بتقدير وإعجاب ال يجب 

االستهانة بأهميته، خاصة وأن ذلك 
يوفر الخيار القانوني أمام الشركات 

الدولية العاملة في إمارة دبي''

معالي الدكتور هادف الظاهري، وزير العدل في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة
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www.difccourts.ae :تتوفر معلومات إضافية عن جدول أعمال اجتماعات اللجنة على موقع المحاكم االلكتروني

لجنة مستخدمي المحاكم

لجنة مستخدمي المحاكم

DIFC مركز دبي المالي العالمي
 DFSA سلطة دبي للخدمات المالية
DIFCA  سلطة مركز دبي المالي العالمي
هادف وشركاه للمحاماة واالستشارات القانونية
التميمي ومشاركوه
بن شبيب وشركاه
فولبرايت وجاوورسكي
جيبسون دن
جونز داي

(RSC) اللجنة الفرعية للقوانين

فيتشت وشركاه
أحمد صديقي وأوالده
كليفورد تشانس للمحاماة واالستشارات
نورتون روز لالستشارات القانونية
بيكر بوتس 
التميمي ومشاركوه

)ESC(  اللجنة الفرعية التعليمية

   DIFC مركز دبي المالي العالمي
DFSA سلطة دبي للخدمات المالية
التميمي ومشاركوه
جيبسون دن
بيكر بوتس
جونز داي
بن شبيب وشركاه
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أعضاء الهيئة القضائية والسجل 

12 13 14
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تتوفر الســير الذاتيــة كاملة على 
الموقــع اإللكتروني لمحاكم 
مركز دبــي المالي العالمي 
www.difccourts.ae

16
آمنة العويس، نائب مســجل 
المحاكم

  

17
مهــا المهيري، عضو 
هيئــة قضائية وضابط 
القضايا متابعة 

15
ليما حاتــم، ضابط متابعة
القضايا  

13
ناتاشا باكيرســي، مساعد مسجل 
المحاكم

 

14
ناصر آل ناصــر، عضو هيئة 
قضائيــة وضابط متابعة 
القضايا

12
مــارك بير، أو بي إي، الرئيــس التنفيذي 
والمســجل في محاكم مركز دبي 
العالمي المالي 



ويمكــن الحصول على الســير الذاتية 
الكاملــة ألعضاء الهيئــة القضائية من 
خالل زيــارة الموقع اإللكتروني: 
 www.difccourts.ae

08
القاضــي تون زكي عزمي 
)ماليزيا(

09
القاضي الســير أنتوني 
ديفيد كولمــان )المملكة
المتحدة(    

07
القاضــي روجر جايلز 
)أستراليا(

11
القاضــي ديفيد وليامز 
)نيوزيلنــدا( )تقاعد في 
)2013 نوفمبر 

10 
القاضية تان ســري نورما 
يعقــوب )ماليزيا( )تقاعدت 
)2013 في نوفمبر 

05
ســعادة القاضي شمالن 
الصوالحــي )اإلمارات العربية 
المتحدة(

06
القاضي الســير ديفيد 
)المملكة  ستيل 
المتحدة(

04
ســعادة القاضي علي 
المدحاني  شامس 
)اإلمــارات العربية المتحدة(

02
الســير جون موراي تشادويك، نائب 
رئيس محاكــم مركز دبي المالي 
العالمــي )المملكة المتحدة(

03
ســعادة القاضي عمر
 جمعــة المهيري )اإلمارات 
المتحدة( العربية 

01
مايــكل هوانج، رئيس 
محاكــم مركز دبي المالي
 العالمي )ســنغافورة(



الخبرة الدولية والحضور المحلي

01 02 03

04 05 06

07 08

11

09

10



 "برأيي المتواضع، أعتقد أن محاكم 
دبي ومحاكم مركز دبي المالي 

العالمي هي األفضل من حيث اإلدارة 
المهنية العالية على مستوى العالم"

11

جيفري أبيرسون، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية إلدارة 
)IACA( المحاكم



لمحة سريعة عن عام 2013

بــدا االعتــراف الدولــي بمصداقيــة محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي واضحــًا عــام 2013 
ــًا  ــك جلي ــا كان ذل ــا. كم ــتماع إليه ــم االس ــي ت ــا الت ــي للقضاي ــوع الجغراف ــاد التن ــالل ازدي ــن خ م
ــل  ــات يفض ــذي ب ــي ال ــي الدول ــع القانون ــن المجتم ــم م ــا المحاك ــي تلقته ــال الت ــي ردود األفع ف
ــة  ــي منطق ــود ف ــة بالعق ــات المتعلق ــوية النزاع ــل لتس ــكان األمث ــا الم ــا باعتباره ــل معه التعام

ــط. ــرق األوس الش

المستخدمين رضى 

الصغيرة الدعاوى 

الموظفين عدد 

القضايا قيمة 

القضائية الخبرة 

التعاون مبادرات 

أعرب %98 من 
المستخدمين 

عن رضاهم إزاء 
التعامالت المباشرة 

المحاكم مع 

 90% البت بنحو 
مــن القضايا في 

أقل من 4 اســابيع

ارتفاع عدد 
الموظفين 

المحاكم  في 
11% بنسبة 

54% زيادة بنسبة 

خبرة في 
القضايا 
تفوق  التجارية 
300 عامًا 

مذكرتان 
إرشاديتان 
في  تاريخيتان 
 2013 العام 
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تأسيسها. وتفخر المحاكم بكونها أول جهة قضائية 
في العالم تحصل على شهادة »المعيار الدولي 

لتميز الخدمات«، ويأتي ذلك تقديرًا اللتزامنا المتواصل 
بتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والتميز.

وفي الختام، أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة 
مستخدمي المحاكم على دعمها المتواصل، كما أود 

أن أعرب عن تقديري الكبير للجهود االستثنائية التي 
يبذلها فريق العمل في محاكم مركز دبي المالي 

العالمي. 

مارك بير، أو بي إي
الرئيس التنفيذي ومسجل المحاكم

في العام 2013، سلطت األضواء على المكانة العالمية 
التي تتمتع بها دبي على إثر فوزها بشرف استضافة 

معرض إكسبو الدولي 2020، لتكون بذلك أول مدينة 
على اإلطالق في منطقة الشرق األوسط يتم اختيارها 

الستضافة هذا الحدث المهم. وفي الوقت الذي يتزايد 
فيه الطابع العالمي للرؤية التي رسمتها لنفسها، 

بإمكان دبي اليوم االعتماد على نظام قانوني تجاري 
واضح ويحظى بثقة شركائها العالميين. 

ودعمًا لهذا المسعى، تم رفد محاكم مركز دبي 
المالي العالمي بالخبرات الوطنية وتعزيز حضورها على 

المستوى المحلي بصفتها سلطة قضائية إماراتية 
بالدرجة األولى، وهو ما يوفر بدوره للشركات العالمية 

منظورًا واسعًا حول منطقة الشرق األوسط. 
ودأبت محاكم مركز دبي المالي العالمي على تحسين 

كفاءتها خالل عام 2013، ما أثمر عن تحقيق نتائج 
جيدة عززت من تميزها الذي لطالما اشتهرت به منذ 

ــي  ــز دب ــم مرك ــهدت محاك ــام 2011، ش ــة الع ــي نهاي ــة ف ــلطتنا القضائي ــاق س ــيع نط ــذ توس من
المالــي العالمــي مزيــدًا مــن التنــوع الجغرافــي فــي القضايــا، وقـــد بــات واضحــًا اليــوم أن األمــن 
الــذي توفــره المحاكــم هـــو عامــل محــوري تبنــي عليــه الشــركات العالميــة قرارهــا بالتوجــه 
ــي  ــدور األساس ــاف ال ــة المط ــي نهاي ــل ف ــو مايمث ــط. وه ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــتثمار ف لالس
لمحاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي – أي تعزيــز مكانــة دبــي كمركــز رئيســي للتجــارة العالميــة 

ــة. ــي المنطق ف



وفي عام 2013، وقعت المحاكم اتفاقيات هامة 
في مجال التعاون وتنفيذ األحكام مع العديد من 

مراكز األعمال الرئيسية حول العالم، مما عزز من نطاق 
حضورها العالمي انسجامًا مع أولوياتها االستراتيجية 

لهذا العام؛ وال يسعني هنا سوى اإلشادة بأداء فريق 
القضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي وفريق 

التسجيل وفريق استشارات المستخدمين؛ كما نشكر 
شركاءنا في محاكم دبي ووزارة العدل على دعمهم 
وتوجيههم اللذين لعبا دورًا أساسيًا في تحقيق هذه 

اإلنجازات.

مايكل هوانج
رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي

وقد أدى التفاني والسعي الجاد وراء التميز الذي يتسم 
به عمل المحاكم في تنامي الفهم لدور السلطة 

القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي وتزايد 
الثقة بأدائها من قبل  قطاع التجارة العالمي. وقد 

تعززت هذه الثقة في عام 2013 حين قررت الجمعية 
الدولية إلدارة المحاكم استضافة مؤتمرها السنوي 
هنا في دبي خالل شهر ديسمبر الماضي. وقد كان 

لنا شرف استضافة هذا الحدث المهم بالتعاون مع 
شركائنا األساسيين في "محاكم دبي".

ولم يؤثر ازدياد حجم وتعقيد القضايا العالمية التي 
تعاملت معها محـاكم مركز دبي المالي العالمي 

على كفاءة أدائها خالل العام. وتظهر مراجعتنا 
السنوية البت في %90 من القضايا المرفوعة أمام 

محكمة الدعاوى الصغيرة خالل 4 أسابيع فقط، 
وتسوية 90% من القضايا في المحكمة االبتدائية قبل 

اللجوء إلى التقاضي.

تمّكنــت محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي، كمــا مدينــة دبــي التــي تحتضنهــا، مــن اكتســاب 
ــة لألعمــال فــي  ســمعة مرموقــة بيــن مراكــز التجــارة الرئيســية حــول العالــم كمــالذ آمــن وبواب
منطقــة الشــرق األوســط. وقــد تجّلــى ذلــك بوضــوح فــي عــام 2013 مــن خــالل تنامــي القضايــا 
ــة  ــالة واضح ــس رس ــذي يعك ــر ال ــة، األم ــا العالمي ــا وطبيعته ــة قيمته ــا لجه ــل معه ــي نتعام الت
ــار  ــت الخي ــي أصبح ــي العالم ــي المال ــز دب ــم مرك ــأن: محاك ــي  ب ــي الدول ــع القانون ــن المجتم م

ــط. ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــركات العامل األول للش

رسالة رئيس المحاكم
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