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Sir William Blair has been a judge of the Qatar International Court since 2017. He graduated
from the University of Oxford and practiced at the English Bar where he specialised in the
law of banking and finance. He became a Queen’s Counsel in 1994 and was Chairman of the
Commercial Bar Association between 2003 and 2005.
He was appointed a High Court Judge in England and Wales in 2008, and became President of
the Board of Appeal of the European Supervisory Authorities in 2012.
He served as Chairman of the Qatar Financial Centre Regulatory Tribunal until March 2011
and was a judge in London’s Commercial Court between 2008 and 2017, becoming Judge
in Charge of the Commercial Court in 2016. In 2016, The College of Law at Qatar University
(QU-LAWC) established the Sir William Blair Chair in Alternative Dispute Resolution. In 2017,
Sir William was appointed Professor of Financial Law and Ethics at Queen Mary University of
London, based at the Centre for Commercial Law Studies. In August 2018, he was appointed
Chair of the Bank of England’s new Enforcement Decision Making Committee.

Dr. Mohamed Al-Khulaifi is the Dean of the College of Law and Associate Professor of
commercial law at Qatar University. He was visiting Professor at Carnegie Mellon University in
Qatar in 2013. Dr. Al-Khulaifi is a member of several academic and professional committees in
Qatar, including the Permanent Legislative Committee of the Council of Ministers. He received
his LL.B. from Qatar University (Qatar) in 2006 and his LL.M. and J.S.D. from the University of
California Berkeley (United States of America) in 2011.
Dr. Al-Khulaifi has received a multitude of awards and fellowships, including, inter alia: His
Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, The Emir of Qatar, Ph.D. Award (Education
Excellence Awards) in 2012, and a research fellowship award from the Center of International
and Regional Studies at Georgetown University in Qatar (2013-2014).
Dr. Al-Khulaifi’s research and practice focus on commercial law. He has authored numerous
articles and books on bankruptcy, mergers and acquisitions, commercial law, banking
transactions and arbitration.
In parallel with his academic activities, Dr. Al-Khulaifi is a lawyer at Abdulaziz Al-Khulaifi law
firm (since 2011) and serves as an independent adjudicator at the Qatar Financial Center –
Regulatory Authority (since 2017). He acts as legal counsel to His Excellency the Deputy Prime
Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar (since 2018). Dr. Al-Khulaifi has
been recently appointed as the Agent of the State of Qatar before the International Court of
Justice in three cases.
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Bin Nasser
Al-Khalifa
CEO of Qatar
Development Bank

In addition to his role as the CEO of QDB, Mr. Abdulaziz Al-Khalifa is the Chairman of the Board
of Directors at Elan, a Member of the Board of Directors at Qatar Science Technology Park and
the Chairman of Qatar Business Incubator Center and the Bedaya Center for Entrepreneurship
and Career Development. Before being appointed as the CEO of QDB, Mr. Al-Khalifa was
Executive Director of Strategy & Business Development for three years, serving simultaneously
as vice president of several internal and external committees. Prior to joining QDB, Mr. AlKhalifa worked at Qatar Shell as a Business Development Manager for nearly three years, and,
before that, held technical and managerial positions at The Qatar General Electricity & Water
Corporation (KAHRAMAA) for six years.
Mr. Al-Khalifa has vast experience in the SME, private and entrepreneurship sectors. He played
a leading role in the launch of several flagship development initiatives, including Al Dhameen
Partial Guarantee Program, Tasdeer Qatar Export Development Agency and the Housing Loan
Program for Qatari citizens. Mr. Al-Khalifa holds an MBA from Qatar University, a Bachelor
in Electrical Engineering from University of California, and has received several specialized
diplomas from Harvard and Insead Universities.
Mr. Abdulaziz Al-Khalifa is currently the Chairman of Elan Qatar, Chairman of Qatar Business
Incubator Center and Chairman of the Bedaya Center for Entrepreneurship and Career
Development. He is a member of the Board of Directors at Qatar Science Technology Park, a
member of the Board of Directors at INJAZ Qatar, a member of the technical committee for the
promotion of Private Sector and Development projects, a member of the Qatar Strategy 20172022 committee and a member of the World Business Angels Forum WBAF.

Professor
Gordon Walker
Emeritus Professor of La Trobe University
School of Law, Melbourne, Australia,
advisor to the Asian Development Bank

Professor Walker is an Emeritus Professor of La Trobe University School of Law, Melbourne,
Australia; Adjunct Professor at Curtin University School of Law and an advisor to the Asian
Development Bank (ADB), designated as International Business Law Expert and International
Financial Sector Expert. His research contracts at the ADB principally involve law reform in
the areas of securities regulation, company, secured transactions and Fintech within the
Private Sector Development Initiative (PSDI-III) in the South Pacific. He consults to Silk Legal in
Bangkok on digital assets and ICOs. Professor Walker was formerly Professor of Law at Qatar
Foundation (2015-2016). He also held the positions of Professor of Commercial Law (19992015) and Head of School (2004-7) at La Trobe University School of Law, Paul Hastings Visiting
Professor at Hong Kong University School of Law, Wallace Fujiyama Visiting Professor at the
University of Hawaii, Visiting Professor (MBA program) at Hong Kong University of Science and
Technology and Visiting Professor at the University of Houston Law Center, TX. He was also
Adjunct Professor at Texas Tech University School of Law, TX, Adjunct Professor at Waikato
University School of Law, New Zealand and Consultant to the European Bank for Reconstruction
and Development, London, UK.
He has published widely on securities regulation and is best known internationally for the twin
multi-volume treatises on international securities regulation published by Westlaw in the USA
- the eight volume treatise, International Securities Regulation and the five volume treatise,
International Securities Regulation Pacific Rim. Other publications include the two editions
of Securities Regulation in Australia and New Zealand and the five editions of Commercial
Applications of Company Law in New Zealand. His area of academic and professional expertise
is commercial law (broadly defined) with particular emphasis on securities regulation, company
law, corporate governance and law and development in the context of South Pacific island
nations. Other research interests include crowdfunding, sustainable development goals,
distributed ledger technology (DLT), digital tokens and Initial Coin Offerings.
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Professor in Law
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Principal Legal Counsel at the Legal
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Douglas W. Arner is the Kerry Holdings Professor in Law at the University of Hong Kong and
one of the world’s leading experts on financial regulation, particularly the intersection between
law, finance and technology. He is Faculty Director of the Faculty of Law’s LLM in Compliance
and Regulation and LLM in Corporate and Financial Law, a member of the Hong Kong Financial
Services Development Council, an Executive Committee Member of the Asia Pacific Structured
Finance Association, and a Senior Visiting Fellow of Melbourne Law School, University of
Melbourne. Douglas served as Head of the HKU Department of Law from 2011 to 2014 and
as Co-Director of the Duke University-HKU Asia-America Institute in Transnational Law from
2005 to 2016. From 2006 to 2011 he was the Director of HKU’s Asian Institute of International
Financial Law, which he co-founded in 1999. He has published fifteen books and more than
120 articles, chapters and reports on international financial law and regulation, including most
recently Reconceptualising Global Finance and its Regulation (Cambridge 2016) (with Ross
Buckley and Emilios Avgouleas). His recent papers are available on SSRN, where he is among
the top 300 authors in the world by total downloads. Douglas has served as a consultant
with, among others, the World Bank, Asian Development Bank, APEC and European Bank for
Reconstruction and Development, and has lectured, co-organised conferences and seminars
and been involved with financial sector reform projects around the world. He has been a
visiting professor or fellow at Duke, Harvard, the Hong Kong Institute for Monetary Research,
IDC Herzliya, McGill, Melbourne, National University of Singapore, University of New South
Wales, Shanghai University of Finance and Economics, and Zurich, among others.

Phoebus Athanassiou is Principal Legal Counsel at the Legal Services of the European Central
Bank (ECB), and a member of the faculty of the Institute of Law and Finance at the GoetheUniversität (Frankfurt am Main). He holds a PhD in Law and an LLM in Commercial and
Corporate Law from King’s College, University London, and an LLB in English and European
Law from Queen Mary College, University of London. Prior to joining the ECB he was in private
practice, inter alia acting as consultant to the Government of the Republic of Cyprus on the
transposition of the acquis in the fields of securities, banking and insurance law.
His hitherto publications extend over a broad range of fields, including (i) fintech, (ii) financial
services and capital markets regulation, and (iii) institutional issues of relevance to the EU. His
latest monograph, entitled ‘Digital Innovation in Financial services’, published in February 2018
by Kluwer Law International, is amongst the most comprehensive legal analyses, to date, of the
core legal aspects of the application of digital innovation to the provision of financial services.
Phoebus Athanassiou has participated in the work of the ECB-hosted Task Force on Distributed
Ledger Technologies (2017) and of the CPMI Working Group on Digital Innovations (2016).
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at the College of Law, Qatar University.

Dr. Truby is the Director of the Centre for Law & Development, a legal research and policy
centre focused on delivering solutions to the needs of Qatar’s National Development Strategy.
Its current research and roundtable agenda focuses upon financial innovation for Qatar’s
economic diversification, including digital currencies and blockchain technology. He is a
specialist in financial technology law and policy.
As a lawyer and academic established in law, policy and social sciences, he has secured
major research grants from Qatar Foundation as well as other corporate and public sponsors,
enabling him to research and publish in areas of interest including financial innovation and
regulation, cybersecurity, AML/CFT, taxation and commercial law. He also studies policy
tools to impact social behavior towards to achieve decarbonization and other sustainability
objectives to mitigate climate change. Dr. Jon Truby runs the undergraduate and postgraduate
Environmental Law and Public Policy programmes in the College of Law of Qatar University.

Dr Andrew Dahdal has worked and taught in Australia, Europe and the Middle East. He is the
Chairman of the Commercial Law group within the International Association of Law Schools
(IALS) and Section Head, Law and Policy (Economic Diversification) at the Centre for Law
and Development (CLD), an industry funded Think Tank within the College of Law at Qatar
University. Andrew has written and published extensively in the fields of corporate law and
financial services. He completed his PhD at the University of New South Wales (Australia) and is
actively engaged in developing Qatar’s financial services sector.

Georgios
Dimitropoulos
Assistant Professor of Law,
HBKU College of Law and Public Policy

Georgios Dimitropoulos is an Assistant Professor at HBKU Law School. Georgios studied Law
at the University of Athens, and holds an LL.M. from Yale Law School, and a Ph.D. summa
cum laude from the University of Heidelberg. Before joining HBKU Law School he was a Senior
Research Fellow at the Max Planck Institute Luxembourg and a Hauser Research Scholar
at New York University (NYU) School of Law. He is currently interested in the regulation of
new technologies with a focus on blockchain and artificial intelligence, while his co-edited
book Regulating Blockchain: Techno-Social and Legal Challenges will be published by Oxford
University Press in early 2019.
Key points/themes:
The presentation will discuss the issue of cryptocurrency regulation in a comparative
perspective. The rapid growth of cryptocurrencies has led to various regulatory measures
in different jurisdictions, some of which perceive cryptocurrencies as a threat while others
as an opportunity. When viewed as currency, cryptocurrencies are regulated both as money
and commodities leading to an indifferent approach to their regulation or a commandand-control approach or various intermediate approaches. When viewed as a technology,
different jurisdictions have taken an enabling approach to the regulation of cryptocurrencies
by establishing ‘innovation hubs’ and ‘regulatory sandboxes’ for FinTech companies. The
presentation will close by discussing the dangers of embedding cryptocurrencies in a national
jurisdiction through enabling them, as well as the ways to mitigate these dangers.

Christopher
Grout
Registrar of the Qatar International Court
and Dispute Resolution Centre

Christopher is the Registrar of the Qatar International Court and Dispute Resolution Centre and
is primarily responsible for the management of cases before the Court and Qatar Financial
Centre Regulatory Tribunal. Christopher graduated with a degree in law from Newcastle
University (2006) and was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of
the Inner Temple in 2007. He is due to complete his Master’s Degree in Canon Law at Cardiff
University in 2019. Christopher is an Associate Member of 15 New Bridge Street, the Chambers
of Martin Rutherford QC, in London. Before taking up his position in Qatar, Christopher practiced
as a barrister, specialising in criminal defence work. Prior to that, he worked for the Ministry of
Justice in the UK, based at the Criminal Appeals Office of the Royal Courts of Justice.

Dr. Jason
Corbett

Tariq
al-Abdulla
Senior consultant at DLA Piper

Managing Partner,
Silk Legal

Dr. Corbett is the founder and Managing Partner of Silk Legal, a Bangkok based law firm that
advises both foreign and domestic clients.
As corporate lawyer by trade, and an entrepreneur at heart, Jason has trained in the law with a
variety of in-house positions and private practice including one of Canada’s largest law firms.
He has been involved in several business and start-ups at an executive level in a variety of
industries ranging from legal, finance, beverage manufacturing, hospitality, environmental,
e-commerce and professional consulting.
Jason is truly passionate about his work and is always eager to connect with others. “I enjoy
helping to create and sustain businesses with experienced advice, financial support and
mentorship”.

Abdulrahman
Saad Al Qahtani
Head of Legal, Qatar Development Bank

Abdulrahman Bin Saad Al-Qahtani is currently working as Acting Manager of the Legal
Department at Qatar Development Bank. He started his career in 2007 at Qatar
Foundation as a Legal Counsel and became Senior Intellectual Property Protection and
Valuation Manager at 2014. His education and qualifications are an LLB from the University
of Liverpool, Master of Science in Islamic Finance form Hamad Bin Khalifa University, LLM
from the University of California Berkeley, and he is currently a Phd Candidate at Hamad Bin
Khalifa University in Islamic Finance and the Economy.
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Insight Consultancy

Microsoft

Adam Hozaifa works for Insight Consultancy – a team of cards and payments industry experts,
delivering consulting projects and training ranging from strategy and new product development
through to profit optimisation and financial modelling/toolkits. A global list of clients include the
international payment schemes, major retail banks, payments processors and, increasingly,
fintechs.
Adam has over 12 years of experience with Deloitte, KPMG, Visa and Mastercard. He worked
in Visa’s Strategy team on Nordics and France regional strategies. He also helped launch Visa
Card-Linked Offers with two major UK retail banks. At MasterCard Advisors, Adam worked with
leading UK issuers to redesign a premium credit card, improve a credit card approval process
and implement initiatives to increase activation rates.
Holds a Masters in Chem. Eng. from Imperial College London and a Management Accounting
diploma (CIMA)

Regional Account Executive – Financial Sector Industry
Specialized in the Financial Sector industry and passionate digital transformation advocate.

آدم حذيفة

مستشار مستقل :فيزا  ،Visaديلويت
 ،Deloitteكي بي إم جي KPMG

المدفوعات ،الخدمات المصرفية لألفراد وبرامج الوالء
 خبرة مهنية استراتيجية في مجال االستشارات الداخلية والخارجية لدى شركات  Visaو  Deloitteو KPMGمع التركيز على الخدمات المصرفية لألفراد والمدفوعات وتسييل البيانات.
 تطوير أداء القطاعات المتداخلة والخبرة التجارية الالزمة في مجاالت النفط والغاز واالتصاالتوالرعاية الصحية.
 خبرات النماذج المالية المستخدمة إلبالغ القرارات التنفيذية وخبير في برامج  MS Excelو Visual.Basic - VBA
التخصصات:
االستشارات االستراتيجية
 الرعاية التجارية الالزمة النماذج المالية استراتيجية النمو تحليل الشراكة تحليل السوق تحليل المنافس -الخدمات المالية :المدفوعات والخدمات المصرفية لألفراد

عالء عجوة

مايكروسوفت

مسؤول تنفيذي إقليمي  -القطاع المالي
متخصص في القطاع المالي ومن مؤيدي التحول إلى الرقمية

دَ .جيسون
كوربِت

شريك إداري  -مؤسسة Silk Legal

الدكتور كوربت هو مؤسس وإداري شريك في مؤسسة  ،Silk Legalوهي مؤسسة قانونية مقرها
في مدينة بانكوك وتعمل على تقديم المشورة للعمالء األجانب والمحليين.
وبصفته محام ًيا تجار ًيا ورجل أعمال ،تدرب جَ يسون على القانون من خالل مجموعة متنوعة من
المناصب الداخلية واألعمال الخاصة بما في ذلك إحدى أكبر شركات المحاماة في كندا .وقد
شارك على المستوى التنفيذي في العديد من األعمال وتأسيس الشركات الناشئة التي تنوعت
أنشطتها ما بين الشؤون القانونية والمالية وصناعة المشروبات والضيافة والبيئة والتجارة
اإللكترونية واالستشارات المهنية.
والدكتور جَ يسون متحمس جداً في عمله ويحرص دائم ًا على التواصل مع اآلخرين حيث يقول:
«أستمتع بالمساعدة في إنشاء والمحافظة على استمرارية األعمال التجارية من خالل تقديم
المشورة والدعم المالي واإلرشاد من ذوي الخبرة».

طارق
العبد اهلل
كبير مستشارين في مؤسسة Piper DLA
القانونية

عبدالرحمن سعد
القحطاني
رئيس الشؤون القانونية ،بنك قطر للتنمية

عبد الرحمن بن سعد القحطاني يعمل حالي ًا مديراً باإلنابة إلدارة الشؤون القانونية في بنك قطر
للتنمية .بدأ مسيرته المهنية عام  2007في مؤسسة قطر كمستشار قانوني وأصبح كبير مديري
حماية الملكية الفكرية والتقييم في عام  .2014وتتمثل مؤهالته التعليمية في حصوله على
بكالوريوس في الحقوق من جامعة ليفربول وماجستير في التمويل اإلسالمي من جامعة حمد
بن خليفة وماجستير من جامعة بيركلي في كاليفورنيا ،والسيد عبدالرحمن مرشح حالي ًا لنيل درجة
الدكتوراه من جامعة حمد بن خليفة في التمويل اإلسالمي واالقتصاد.

جورجيوس
ديميتروبولوس

كريستوفر
كراوت

أالستاذ المساعد في القانون في كلية
القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن
خليفة

-

درّس االستاذ جيورجيوس مادة القانون في جامعة أثينا ،وحصل على درجة الماجستير في
القانون من كلية الحقوق في ييل ،ودرجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة هايدلبرغ .وقبل
التحاقه بجامعة حمد بن خليفة في كلية القانون كان باحث أول بدرجة الزمالة في معهد ماكس
بالنك في لوكسمبورج ،وباحث في برنامج هاوزر في كلية الحقوق بجامعة نيويورك .ويهتم
الدكتور جورجيوس حال ًيا بتنظيم التقنيات الجديدة مع التركيز على بلوكجين  blockchainوالذكاء
االصطناعي ،في حين سيتم نشر كتابه المعنون «تنظيم بلوكجين  :blockchainالتحديات التقنية
واالجتماعية والقانونية» في مطبعة جامعة أكسفورد في أوائل العام .2019
النقاط  /الموضوعات الرئيسية:
سوف يناقش العرض التقديمي مسألة تنظيم تشفير العملة  cryptocurrencyمن منظور مقارن.
وقد أدى التطور السريع في تشفير العمالت إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية متنوعة لمختلف
السلطات القضائية حيث يرى البعض أن تشفير العمالت  cryptocurrenciesيمثل تهديدً ا بينما
يعتبره البعض اآلخر فرصة .فعندما يتم النظر إلى العملة على انها عملة ،فإن عملية التشفير
تعمل على تنظيم المعامالت النقدية ومعامالت السلع مما يؤدي الى اتباع نهج دون الوسط
في مستواه من ناحية تنظيمها أو نهج قيادي أو متحكم أو طرق وسيطة مختلفة .وعند النظر إليها
كوحدة تكنولوجيا فتتخذ مختلف السلطات القضائية نهجً ا ينسجم مع تنظيم قواعد التشفير
من خالل إنشاء «مراكز ابتكار» و «قوالب تنظيمية» لشركات التقنية المالية  .FinTechويختتم
العرض التقديمي بمناقشة مخاطر دمج العمالت المشفرة في المناطق ذات السلطات القضائية
الوطنية المعينة من خالل تمكينها وكذلك طرق التخفيف من هذه المخاطر.

يقوم السيد كريستوفر بدور مسجل في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات ،ويضطلع
بشكل أساسي بمسؤولية إدارة القضايا المعروضة على المحكمة وهيئة تنظيم مركز قطر
للمال .تخرج السيد كريستوفر من جامعة نيوكاسل ( )2006حيث حصل على شهادته في القانون،
وتمت دعوته لالنضمام إلى نقابة انجلترا وويلز من قبل جمعية الشرف للهيكل الداخلي في
العام  .2007ومن المقرر أن يكمل درجة الماجستير في القانون الكنسي (قوانين التشريعات)
في جامعة كاردف في عام  .2019والسيد كريستوفر عضو مشارك في غرف تجارة مارتن ر َ َذرفورد،
 15نيو بريدج ستريت ،لندن .وقبل توليه منصبه في قطر ،مارس السيد كريستوفر عمله كمحامي
متخصص في أعمال الدفاع الجنائي .وقبل ذلك ،عمل لدى وزارة العدل في المملكة المتحدة
ومقرها في مكتب االستئناف الجنائي التابع لمحاكم العدل الملكية.

الدكتور جون
تروبي

د .أندرو دهدال

مدير مركز القانون والتنمية
وأستاذ القانون المشارك

أستاذ مساعد في القانون التجاري
في كلية القانون بجامعة قطر.

يشغل الدكتور تروبي منصب مدير مركز القانون والتنمية وهو مركز أبحاث وسياسات قانوني
يركز على تقديم الحلول الحتياجات استراتيجية التنمية الوطنية في قطر .ويتركز مجال ابحاثه
وأجندة أعماله حالي ًا حول االبتكار المالي للتنويع في اقتصاد دولة قطر ،ويشمل ذلك العمالت
الرقمية وتكنولوجيا «البلوكجين»  .blockchainوالدكتور تروبي متخصص في قانون وسياسة
التكنولوجيا المالية.
وبصفته محامي ًا وأكاديم ًيا مؤسسا في مجال القانون والسياسة والعلوم االجتماعية ،فقد حصل
على منح بحثية رئيسية من مؤسسة قطر باإلضافة إلى مؤسسات أخرى تكفلت برعايته ومكنته
من البحث والنشر في مجاالت اهتمامه التي شملت االبتكار المالي والتنظيم واألمن السيبراني
( )cybersecurityومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب والضرائب والقانون التجاري .كما يدرس
الدكتور تروبي في األدوات السياسية ذات التأثير على السلوك االجتماعي من أجل إزالة الكربون
وتحقيق مقومات االستدامة األخرى وذلك بهدف التخفيف من آثار تغ ُّير المناخ .والدكتور جون تروبي
يدير برامج القانون البيئي والسياسة العامة في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في كلية
القانون بجامعة قطر.

عمل ودرّس في أستراليا وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط .وهو رئيس مجموعة القانون التجاري
في الرابطة الدولية لكليات القانون ( )IALSورئيس قسم القانون والسياسة (التنويع االقتصادي)
في مركز القانون والتنمية ( ،)CLDوهو مركز فكري يحصل على التمويل من قطاع الصناعة
داخل كلية القانون في جامعة قطر .وقد كتب الدكتور أندرو على نطاق واسع في مجاالت قانون
الشركات والخدمات المالية .وكان قد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة نيو ساوث ويلز في
أستراليا وينشط الدكتور أندرو في تطوير مجال قطاع الخدمات المالية في دولة قطر.

دوكالس آرنر

دكتور فوبيوس
أثناسيوس

أستاذ القانون في كيري هولدنجز
()Kerry Holdings
جامعة هونك كونك

البنك المركزي األوروبي ،الخدمات
القانونية؛ معهد القانون والشؤون
المالية جامعة جوته  -فرانكفورت

دوكالس آرنر البروفيسور استاذ القانون في جامعة هونك كونك هو أحد الخبراء الرواد في العالم
في مجال النظم المالية ،ال سيما في مجال المناطق المتداخلة فيما بين القانون والشؤون
المالية والتكنولوجيا .والبروفيسور آرنر مدير كلية الحقوق ( )LLMلبرامج االلتزامات والنظم
وماجستير القانون المؤسسي والمالي ،وعضو مجلس هونك كونك لتطوير الخدمات المالية،
وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية التمويل الهيكلي في آسيا والمحيط الهادئ ،وزميل أول زائر في
كلية ملبورن للحقوق ،جامعة ملبورن .شغل السيد دوكالس منصب رئيس قسم القانون في
جامعة هونك كونك خالل الفترة من  2011إلى  ،2014وكمدير مساعد في معهد آسيا-أمريكا التابع
لجامعة هونك كونك في القانون الدولي خالل الفترة من  2005إلى  .2016وفي خالل الفترة من
 2006إلى  2011شغل منصب مدير المعهد اآلسيوي للقانون المالي الدولي التابع لجامعة هونك
كونك ،والذي كان قد شارك في تأسيسه في العام  .1999وقد نشر السيد دوكالس خمسة عشر
كتا ًبا وأكثر من  120مقا ًلا وفص ً
ال وتقريراً حول القانون المالي الدولي واللوائح التنظيمية ،بما في
ذلك أحدث مؤلفاته :إعادة تأطير مفهوم التمويل الدولي ونظمه والذي صدر عن (دار كمبردج
 )2016بالتشارك مع (روز بكلي وإيميليوس أفغولياس).

فوبيوس أثناسيوس كبير المستشارين القانونين في قطاع الخدمات القانونية في البنك
المركزي األوروبي ( ،)ECBوعضو هيئة التدريس في معهد القانون والشؤون المالية في جامعة
جوته في فرانكفورت .حاصل على درجة الدكتوراه في القانون وماجستير في القانون التجاري
وقانون الشركات من كلية كينكز بجامعة لندن ،وبكالوريوس الحقوق في القانون اإلنكليزي
واألوروبي من كلية كوين ماري في جامعة لندن .وقبل التحاقه بالبنك المركزي األوروبي عمل
الدكتور أثناسيوس بشكل خاص كمستشار لحكومة جمهورية قبرص بشأن نقل المكتسبات
في مجاالت األوراق والضمانات المالية والقانون المصرفي وقانون التأمين.
وقد شملت منشوراته حالي ًا مجموعة واسعة من المجاالت منها )1( :التقنية المالية ()2( )FinTech
نظم الخدمات المالية وأسواق رأس المال و( )3القضايا المؤسسية ذات الصلة باالتحاد األوروبي.
ومن أحدث دراسات الدكتور أثناسيوس دراسة له بعنوان «االبتكار الرقمي في الخدمات المالية»،
والتي تم نشرها في فبراير  2018من قبل كلوير’ ‘Kluwerللقانون الدولي ،وهو من بين التحليالت
القانونية األكثر شمولية حتى اآلن للجوانب القانونية األساسية في تطبيق االبتكارات الرقمية في
تقديم الخدمات المالية.

وتوجد أحدث أوراقه في  SSRNعلى الموقع اإللكتروني:
524849=cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id/https://papers.ssrn.com/sol3

حيث ص ِّنف من بين أفضل  300مؤلف في العالم من حيث إجمالي عدد التنزيالت لمنشوراته .وقد
عمل السيد دوكالس كمستشار مع مجموعة من المستشارين في البنك الدولي وبنك التنمية
اآلسيوي ومنظمة التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ  APECوالبنك األوروبي إلعادة
البناء والتنمية ،كما قدم العديد من المحاضرات وشارك في تنظيم العديد من المؤتمرات
والندوات وشارك في مشاريع إصالح القطاع المالي في جميع أنحاء العالم .وشارك كأستاذ زائر
في ديوك وهارفارد ومعهد هونك كونك ألبحاث النقد و IDCهرزليا و ماكجيل وملبورن وجامعة
سنغافورة الوطنية وجامعة نيوساوث ويلز وجامعة شنغهاي للشؤون المالية واالقتصاد و زيورخ،
وغيرها.

شارك الدكتور أثناسيوس في أعمال فريق العمل المستضاف من البنك المركزي األوروبي حول
توزيع تقنيات  )2017( Ledgerوالفريق العامل المعني باالبتكارات الرقمية التابع لـ .)2016( CPMI

عبد العزيز بن
ناصر آل خليفة

البروفيسور
د .كوردن وولكر

الرئيس التنفيذي لبنك قطر
للتنمية

األستاذ الفخري في جامعة ال تروب
كلية القانون ،ملبورن ،أستراليا
مستشار البنك اآلسيوي للتنمية

يشغل السيد عبد العزيز آل خليفة ،باإلضافة إلى دوره كرئيس تنفيذي لبنك قطر للتنمية ،منصب
رئيس مجلس إدارة شركة إعالن ،وعضو مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس
مجلس إدارة مركز حاضنة قطر لألعمال ومركز بداية لريادة األعمال والتطوير المهني .قبل تعيينه
كمدير تنفيذي لبنك قطر للتنمية ،شغل السيد عبد العزيز آل خليفة منصب المدير التنفيذي
لالستراتيجية وتطوير األعمال لفترة ثالث سنوات ،كما أدى في الوقت نفسه مهامه كنائب رئيس
في العديد من اللجان الداخلية والخارجية .وكذلك عمل قبل أن ينضم إلى بنك قطر للتنمية
شل-قطر ،كمدير لتطوير األعمال لفترة ثالث سنوات تقريبا .وقد شغل السيد عبد
في شركة ِ
العزيز قبل ذلك العديد من المناصب الفنية واإلدارية في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء (كهرماء) لمدة ست سنوات .ويمتلك السيد آل خليفة خبرة واسعة في قطاعات المشاريع
الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال والقطاع الخاص .كما أدَّى دورًا رئيسي ًا في إطالق العديد من
المبادرات التنموية الرائدة ،بما في ذلك برنامج الضمين الجزئي ووكالة قطر لتنمية الصادرات،
وبرنامج قروض اإلسكان للمواطنين القطريين.
والسيد عبد العزيز آل خليفة حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة قطر،
والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا وحصل على العديد من درجات
الدبلوم المتخصصة من جامعة هارفارد وجامعة إنسيد.
السيد عبد العزيز آل خليفة:
 -رئيس مجلس إدارة إعالن قطر

 -عضو مجلس إدارة مؤسسة إنجاز قطر

 -رئيس مجلس إدارة مركز حاضنة قطر لألعمال

 -عضو اللجنة الفنية لتحفيز القطاع الخاص

 -رئيس مجلس مركز بداية لريادة األعمال

ومشاريع التنمية

والتطوير المهني

 -عضو لجنة استراتيجية التنمية الوطنية 2022 - 2017

 -عضو مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

 -عضو المنتدى العالمي لرجال األعمال ()WBAF

البروفيسور دكتور كوردن وولكر أستاذ فخري في كلية الحقوق في جامعة ال تروب في ملبورن
في أستراليا ،وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة كورتين ومستشار لبنك التنمية اآلسيوي
( ،)ADBوتم تعيينه كخبير في قانون األعمال الدولي وخبير في القطاع المالي الدولي .تشمل
أبحاثه في بنك التنمية اآلسيوي بشكل أساسي إصالح القوانين في مجاالت تنظيم الضمانات
المالية والشركات وتأمين المعامالت التقنية المالية ( )FinTechضمن مبادرة تنمية القطاع
الخاص ( )PSDI-IIIفي منطقة جنوب المحيط الهادئ .وتمت استشارته لصالح مؤسسة Silk
 Legalفي بانكوك حول األصول الرقمية والــ  .ICOsعمل البروفيسور وولكر فيما سبق كأستاذ
للقانون في مؤسسة قطر ( ،)2016 – 2015وأستاذا للقانون التجاري ( )2015-1999و رئيسا لكلية
القانون في جامعة ال تروب ( )2007 – 2004وأستاذا زائرا في بول هاستينج لكلية القانون في جامعة
هونك كونك وأستاذا زائرا في جامعة هاواي والس فوجي ياما وأستاذا زائرا لـ (برنامج ماجستير إدارة
األعمال) في جامعة هونك كونك للعلوم والتكنولوجيا وأستاذا زائرا لمركز القانون في جامعة
هيوستن في تكساس وأستاذا مساعدا في كلية الحقوق بجامعة تكساس للتكنولوجيا وأستاذا
مساعدا في كلية الحقوق بجامعة وايكاتو في نيوزيلندا ومستشارا لدى البنك األوروبي إلعادة
البناء والتنمية في لندن بالمملكة المتحدة .وقد قدم العديد من األوراق التي نشرت على نطاق
واسع حول تنظيم الضمانات المالية ،وهو من أبرز المعروفين عالمي ًا في األطروحات المزدوجة
ومتعددة األجزاء التي قدمها في مجال تنظيم الضمانات المالية الدولية والتي نشرتها ويستلو
 Westlawفي الواليات المتحدة األمريكية – وأطروحته ذات المجلدات الثمان «الئحة الضمانات
المالية الدولية» واألطروحة ذات األجزاء الخمس «الئحة تنظيم الضمانات المالية في منطقة
المحيط الهادئ» والمجلة الدولية لألوراق المالية في المحيط الهادئ .والمنشورات األخرى التي
تشمل طبعتين حول تنظيم الضمانات المالية في أستراليا ونيوزيلندا والطبعات الخمس حول
التطبيقات التجارية لقانون الشركات في نيوزيلندا .وتتمثل خبراته وتخصصه األكاديمي والمهني
في مجال القانون التجاري بشكل عام ،مع التركيز بشكل خاص على تنظيم الضمانات المالية
وقانون الشركات وحوكمة الشركات والقانون والتنمية في الدول المطلة على جنوب المحيط
الهادئ .وتشمل اهتماماته البحثية األخرى التمويل الجماعي وأهداف التنمية المستدامة وموازنة
توزيع التكنولوجيا ( )DLTوالرموز الرقمية وعروض العمالت األولية.

السير
ويليام بلير

الدكتور محمد
عبد العزيز
الخليفي

قاضي في محكمة قطر
الدولية

عميد كلية القانون  -ممثل دولة قطر
في محكمة العدل الدولية

يعمل السير ويليام بلير قاضيا في محكمة قطر الدولية منذ عام  .2017وتخرج السير بلير من جامعة
أكسفورد وعمل في نقابة المحامين اإلنجليز حيث تخصص في قانون الصيرفة والتمويل .وأصبح
رئيسا لنقابة المحامين التجاريين بين عامي  2003و.2005
مستشارًا للملكة في عام  ،1994وكان
ً
وتم تعيينه في العام  2008في المحكمة القضائية العليا إلنجلترا وويلز ،وأصبح رئيس ًا لمجلس
االستئناف لسلطات اإلشراف األوروبية في عام  .2012كما عمل رئيس ًا لهيئة تنظيم مركز قطر
للمال حتى مارس  ،2011وكان قاضي ًا في محكمة لندن للشؤون التجارية بين عامي  2008و،2017
وأصبح القاضي المسؤول في المحكمة التجارية في عام  .2016وفي عام  ،2016أسست كلية
القانون في جامعة قطر كرسي السير ويليام بلير في الحلول البديلة لفض النزاعات .وتم تعيين
السير ويليام كبروفيسور للقانون المالي واألخالق في جامعة كوين ماري في لندن ،ومقرها مركز
دراسات القانون التجاري .وفي شهر أغسطس  ،2018تم تعيين السير بلير في لجنة اتخاذ القرارات
التنفيذية الجديدة لبنك إنجلترا.

يتقدم مركز القانون والتنمية بوافر التقدير لدعم

د .الخليفي عميد كلية القانون وأستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة قطر ،عمل كأستاذ
زائر بجامعة كارنيجي ميلون  -قطر في العام  .2013وهو عضو في العديد من اللجان األكاديمية
والمهنية في دولة قطر ،بما فيها اللجنة الدائمة للتشريعات في مجلس الوزراء .وقد حاز الدكتور
الخليفي على درجة البكالوريوس من جامعة قطر في العام  2006ونال درجتي الماجستير
والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا بيركلي في الواليات المتحدة األمريكية في العام .2011
حصل الدكتور الخليفي على العديد من الجوائز والمنح الدراسية ودرجات الزمالة ،ومن ضمنها
جائزة صاحب السمو شيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،للتميز العلمي  -فئة الدكتوراه
في العام  ،2012وجائزة الزمالة البحثية من مركز الدراسات االقليمية والدولية بجامعة جورج تاون
قطر ( .)2014-2013وقد تركزت أبحاث الدكتور الخليفي وممارساته في القانون التجاري .كما
ألف العديد من المقاالت والكتب عن اإلفالس وعمليات الدمج واالستحواذ والقانون التجاري
والمعامالت المصرفية والتحكيم.
وباإلضافة إلى أنشطته األكاديمية ،فهو يعمل كمحامي في مؤسسة عبد العزيز الخليفي
لالستشارات القانونية منذ العام  .2011كما تمت استشارته من قبل جهات حكومية إلبداء آرائه
القانونية بشأن مجموعة من التشريعات التجارية في دولة قطر .يعمل الدكتور الخليفي أيض ًا
كقاضي مستقل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال (منذ العام  .)2017كما يعمل كمستشار
قانوني لصاحب السعادة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر (منذ العام
 .)2018وقد تم تعيين دكتور الخليفي مؤخراً كممثل لدولة قطر لدى محكمة العدل الدولية في
ثالث قضايا.
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