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Speakers and Aspects

المتحدثون والمحــاور

Attorney Dr. Philippe FORTUIT

 فيليب فورتويت.المحامي د

(Professor of Law at the University of Sorbonne)

أستاذ القانون بجامعة السوربون

Governance and the experiences of France pioneer.

الحوكمة وتجـارب فرنسية رائـدة

Consultant Amin NASSER

المستشار أميـن ناصــر

Partner at PricewaterhouseCoopers
ME Private Company Services Leader

الشريك في برايس ووترهاوس كوبرز
رائد خدمات الشركات الخاصة في الشرق األوسط

Family Ownership and Corporate Governance

ملكية األسرة وحوكمة الشركات

Dr. Barbara HAUSER

الدكتورة باربارا هاوسر

author of International Family Governance
and International Estate Planning,
works with Gulf families on family governance

، مؤلف الحوكمة العائلية الدولية والتخطيط العقاري الدولي
وتعمل على حوكمة الشركات العائلبة الخليجية

Social aspects and their impact on the continuation of
family businesses

الجوانب اإلجتماعية وأثرها على استمرار الشركات العائلية

Dr. Rania LABAKI
Associate Professor of Management Science at
the University of Bordeaux IV
A dual perspective on governance in family firms towards
balancing economic and emotional expectations.

الدكتورة رانيــا لبكـــــي
أستاذة علوم األدارة بجامعة بوردو فرنسا
 تحقيق التوازن االقتصادي:الحوكمة في الشركات العائلية
والعاطفـي من منظــور مـزدوج

Consultant A. MOUHANNA

اإلستشاري عـلـي أحمد مهـ َّنا

Managing Partner
Consulting Group Holding LTD
Requirements of the succession of generations
and management

المدير الشريك في المجموعة االستشارية القابضة شركة خدمات
مهنية متخصصة

Consultant Daniela DI FRANCIA

المستشارة دانيال دي فرانسيا

Business Lawyer
International Mediator
DI FRANCIA LAW FIRM – ITALY
Analysis of a business model :
the family business in Italy

متطلبـــــات تعاقــب األجيـــــــــــال واإلدارة

محامية ووسيط دولي لألعمال
 إيطاليا- دي فرانسيا للمحاماة واإلستشارات القانونية
تحليل لنموذج األعمال العائلية في إيطاليا

Lawyer Majed M. GAROUB

المحامي ماجد محمد قــــاروب

Vice chairman of National Centre for Family Firms
Author of ( Saudi Family Business ) Book

نائب رئيس المركز الوطني للمنشآت العائلية
) مؤلف كتاب ( الشركات العائلية السعودية

Legal aspects of family disputes Settlement

الجوانب القانونية تسوية المنازعات العائلية

)Arabic / English (
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