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من نحن

ست وشرعت في  سة قانونية رائدة من حيث تاريخها وأدائها ، فقد تأسَّ تعتبر مجموعة طاهر القانونية ُمؤسَّ

العمل عام ١٩٦٩ م وكانت مهنة الُمحاماة في ذلك الوقت في بداياتها ، وإتَّخذت أول مكتب لها في موقع 

د  ز بوسط العاصمة في شارع فهد السالم ، بإدارة ُكل من الدكتور جمال الدين عطية المحامي المقيَّ ُمميَّ

الدولي من جامعة  القانون  الدكتوراه في  الكويت وحاصل على درجة  ت للمحامين بدولة  الُمؤقَّ بالجدول 

السربون الفرنسية ، وكان له دور بارز في بحوث البنوك الّلاربوية (ا�سالمية) .

وإدارة ا�ستاذ عبدالعزيز طاهر الخطيب من طليعة المحامين الكويتيين العاملين بالمهنة من بداية قيده 

العلمي  أدائها  في  القانونية  طاهر  مجموعة  ت  وإستمرَّ  ، ومازال   ١٩٦٩ عام  الُمشتغلين  المحامين  بسجل 

َنًة تراث� في مهنة المحاماة ، وتستقطب المجموعة أفضل المهنّيين علم� وسلوك�،  فإنضم  والمهني ُمكوِّ

رة للمهنة ثم ا�ستاذ جمال طاهر  إليها ا�ستاذ خالد طاهر الخطيب المحامي الذي أحدث مفاهيم ُمتطوِّ

، وترك بصمات واضحة في مهنة  الخطيب المحامي الذي مارس المهنة طويًال قبل إنضمامه للمجموعة 

خالد  فواز  ا�ستاذ  الُملتزم  للمهني  ونموذج  واعدة  قانونية  عقلية  المجموعة  إستقطبت  ثم   ، المحاماة 

الخطيب الباحث في قوانين وُنُظم أسواق المال ، أضافوا جميعا صفات علمية ومهنية للمجموعة . 

القانونية إلى جمهورية مصر العربية باشر مكتبها في مدينة القاهرة  ومع إمتداد نشاط مجموعة طاهر 

ُتقّدم  بحيث   ، القاهرة  لمكتب  تنفيذي  شريك  بإعتباره  المحامي  توفيق  أحمد  ا�ستاذ  بمشاركة  العمل 

أمام  بالمثول  ف  وتتشرَّ والقضائية  القانونية  الخدمات  جميع  مكتبها  خالل  من  القانونية  طاهر  مجموعة 

شركات  القاهرة  فرع  المكتب  وُيمثل   ، التنفيذي  المدير  الشريك  خالل  من  مصر  في  القضائية  الجهات 

بات القانونية وعلى وجه الخصوص أنشطة ا�ستثمار والعقار  سات وهيئات وأفراد في جميع الُمتطلَّ وُمؤسَّ

والصحة والتعليم والضرائب والعمل والدراسات القانونية والعقود وا�ستشارات.

وتحوي مجموعة طاهر القانونية قسم� دولي� ُيمّكنه من تقديم الخدمات القانونية على مستوى العالم 

من خالل تواصله بمجموعات قانونية عالمية ، والُقدَرة على ربط طالب الخدمة بالجهات القانونية وُمتابعة 

أدائها وقيامها بأداء الخدمة ، ويرأس هذا القسم بالمجموعة ُمستشار قانوني يتمتَّع بخبرة قانونية طويلة 

وأحد الُمختّصين بالقانون الدولي ا�ستاذ / فنسن فاز . 

ا�خالق  وقواعد  القانون  وفق  المهني  العمل  عام�  خمسين  مدى  على  القانونية  طاهر  مجموعة  وباشرت 

التي  القانونية  الخدمات  جميع  وُتقّدم  والتحكيمية  القضائية  الُمنازعات  من  كبير�  كّم�  فأنجزت  المهنية 

، بمهنية عالية سندها خبرة عريقة ُممتدة �كثر من نصف  لته المجموعة  العدالة ومصلحة من مثَّ ُتحّقق 

قرن .

مؤسس المجموعة عبدالعزيز طاهر
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هدفنا ورسالتنا
ا�هداف :

 ، بأدائها محلي� وعربي� وعالمي�  ز  تتميَّ سة قانونية عريقة  بأنها مؤسَّ القانونية  توَصف مجموعة طاهر   

ُمستهدفة تقديم خدماتها القانونية بصورة ُمتطّورة وفق ُأُسس جودة مهنية عالية ، مع حرصها 

أن تتناسب وخبرتها وتاريخها ، فهي تعمل على ا�ستمرار في تطوير ا�داء المهني بشكل ُمستدام 

لتحقيق خدمة قانونية ُممّيزة وُمنتجة . 

 ، وإحترامه  القانون  سيادة  مبدأ  وترسيخ  العدالة  تحقيق  خدماتها  أداء  في  المجموعة  تستهدف   

وتوسيع قاعدة الوعي بالثقافة القانونية بين أشخاص الُمجتمع،  والعمل على إيجاد الفهم الصحيح 

ة ا�متثال له تحقيق� لُمجتمع آمن .  للقانون ودوره وأهميَّ

الرسالة :

إلى  ، والدفع بها  المهنة  الُمحاماة والُرِقّي بها من خالل العمل وفق أخالق  الدعم ا�يجابي لمهنة   

ر الِمهني في العالم . الحداثة وُمسايرة التطو�

إبراز جيل ِمهني ُمبِدع في إطار ا�خالق والِقَيم ا�نسانية َيرَفع من شأن المهنة ويعتز بها.  

العمل على رفع المهنة لمكانتها الُمستحقة بين الِمَهن ا�خرى في المجتمع .   
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مجالنا المهني

بمهنية  تقديمها  على  تحرص  التي  الخدمات  على  كبيرة  أهمية  القانونية  طاهر  مجموعة  ُتضفي 

 ، العالمي  أو  ا�قليمي  المستوى  على  أو  العربية  مصر  جمهورية  في  أو  الكويت  دولة  في  سواًء  عالية 

وتعمل المجموعة بما لها من خبرة قانونية في تقديم االستشارات والدراسات القانونية وصياغة العقود 

وُمراجعتها وُمباَشرة الُمناَزعات القضائية والتحكيمية وإجراء التوفيق والُصلح ، وتحرص أن تكون خدماتها 

زة وشاملة لجميع ا�نشطة القانونية ، نورد بعضها على سبيل الماثل :  ُمتميِّ

تقديم المشورة القانونية وصياغة ومراجعة العقود والدراسات القانونية .  

تأسيس الشركات وإبداء الرأي في عقود تأسيسها والقيام بإجراءاتها .   

تمثيل المتقاضين في القضايا المدنية والتجارية والتجارة البحرية .   

تمثيل المتقاضين في قضايا ا�حوال الشخصية ا�سرية .   

تمثيل المتقاضين في قضايا الوقف والوصية والجهات الخيرية .   

تمثيل المتهمين أو المجنى عليهم في القضايا الجزائية (جنح وجنايات) .   

تمثيل أطراف النزاع في الدعاوى العمالية .   

الطعون والتوجيهات المتعّلقة بالضرائب .   

الطعون في عدم دستورية القوانين وعدم مشروعية القرارات .   

الطعون ا�دارية أمام القضاء ا�داري .   

قضايا المسئولية المهنية والخطأ المهني .   

تمثيل أطراف النزاع في قضايا التأمين .   

مواضيع وقضايا النفط وا�ستثمارات .   

ُمنازعات ا�ستثمار المباشر ومشروعات الدولة .   

التحكيم القضائي مع القطاع الخاص والقطاع العام .   

التحكيم العادي المحّلي وا�قليمي والدولي .   

متابعة التشريعات الصادرة حديث� وتنوير الجهات ذات الشأن بها .   
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إصداراتنا

إلى  أعضائها  يدفع   ، نطاقه  في  القانونية  طاهر  مجموعة  تعمل  الذي  وا�كاديمي  العلمي  ا�طار 

تحقيق ُمنجزات علمية في مجال القانون والقضاء من دراسات وُمصنَّفات وُمؤلَّفات قانونية تستهدف تنمية 

بإعتبارهم  المحامين  كوادر  بين  العلمية  الحركة  وتثري  القانونية  الُمجتمع  بثقافة  والُرِقّي  القانوني  الفكر 

أعوان القضاء ، وأبرز هذه المنجزات :

ُمصنَّف بعنوان (موسوعة الُمَدد والمواعيد في القوانين الكويتية) تأليف المحامي عبدالعزيز طاهر   - 1
 . وا�لتزامات  الحقوق  على  وتأثيراتها  القوانين  جميع  في  الزمن  ُعنصر  الُمصنَّف  يتناول   ، الخطيب 

(الموزِّع مكتبة جرير) .

المحامي  تأليف   ، الجزاء)  قوانين  غير  في  الجزائية  وا�جراءات  والعقاب  (التجريم  بعنوان  ُمصنَّف   - 2
غير  القوانين  في  ترد  التي  الجزائية  النصوص  جميع   ، الُمصنَّف  يتناول   ، الخطيب  طاهر  عبدالعزيز 

نة جزائية متكاملة ، (الموزِّع مكتبة جرير) .  الجزائية ، وُتعَتَبر ُمدوَّ

تحت ا�نجاز ُمصنَّف (حماية ا�نسان في ِصَغره) حقوق الطفل ، المؤّلف المحامي عبدالعزيز طاهر   - 3
الخطيب ، دراسة في حقوق الطفل على المستوى الدولي والمنظمات العالمية وا�قليمية ، وحقوق 

الطفل في الشريعة ا�سالمية وحقوق الطفل وفق قانون حقوق الطفل بدولة الكويت . 

مجموعة دراسات وبحوث وأوراق عمل في الندوات والُمؤتمرات والُمحاضرات القانونية المتنوعة ُنِشر   - 4
، وبعضها  الكويتية  المحامين  ، وهي مجّلة ُمحّكمة ُتصدرها جمعية  المحامي  بعضها في مجلة 

منشور بالمجّالت والصحف المحلية ، ومجّلة جامعة الكويت ومجّالت عالمية ِمهنية مثل تومسون 

رويترز والجمعية ا�مريكية للقانونيين إضافًة لمنصات إلكترونية أخرى رائدة. 
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المكتبة القانونية

مع   ، المواضيع  عة  ُمتنوِّ قانونية  مكتبة  بوجود  يرتبط  أدائها  وجدوى  قانونية  سة  ُمؤسَّ أّي  َعَصب   

الذهنية  الجهود  بين  والربط   ، المتجّدد  القانوني   الفكر  بُمصنَّفات  وتزويدها  تحديثها  إستدامة 

القانونية  طاهر  مجموعة  َنت  وَتَيقَّ  ، المكتبة  لمحتويات  الدائم  والرجوع  وا�ّطالع  اليومية  والعملية 

ز .  ة المكتبة بإعتبارها أداًة ضرورية �داء عمل علمي ُمميَّ بأهميَّ

منذ  القانونية  المؤلفات  من  جديد  بُكل  تزويدها  يتم  عة  ُمتنوِّ ة  خاصَّ مكتبة  لها  تكون  أن  فحرصت   

بدايات شروعها في العمل المهني ، فتوفر لديها مكتبة قانونية تنفرد في ُمحتوياتها كّم� وكيف� 

سات المهنية اُ�خرى وهي تحوي ما ُيجاوز أربعة آالف كتاب ، ُكّل كتاب  عن المكتبات القانونية للمؤسَّ

بعنوان خاص ، وهذا الرقم بإزدياد لحرص المجموعة على إقتناء ُكّل جديد في العلوم القانونية . 

وتشتمل المكتبة على عدد من الكتب النادرة وبعضها ترجع طباعتها لعدة عقود من الزمن ، وبعض   

تنظيم  أصول  وفق  مة  وُمنظَّ وُمؤرَشفة  ُمصنَّفة  وجميعها   ، فصلية  أو  سنوية  دورية  فاتها  ُمصنَّ

كما   ، واحد  عنوان  تحت  الكتاب  إقتناء  تكرار  ويمنع  الجديدة  بالُمؤّلفات  تزويدها  يشمل  المكتبات 

ُيسّهل الوصول إلى المواضيع والدراسات المطلوبة . 



1

المحامون

ا�ستاذ / عبدالعزيز طاهر الخطيب

ا�ستاذ / خالد طاهر الخطيب

ا�ستاذ / جمال طاهر الخطيب

ا�ستاذ / فواز خالد الخطيب

ا�دارة العليا 

9



10

جودة الخدمات القانونية

تعمل الجهود العلمية داخل مجموعة طاهر القانونية على تحقيق أعلى مستوى من الجودة في   

ُمتلّقى  ُيرضى  بما  القانوني  العمل  أداء  في  ز  التمي� إلى  كوادرها  وتدفع   ، القانونية  خدماتها  جميع 

، وُتزّودهم بالمصادر العلمية ومصادر المعرفة في حركة ُمتواصلة ُتمّكنهم من سرعة  الخدمات 

ا�نتقال مع ُكّل جديد وبناء الحداثة في العمل القانوني المهني . 

من  عالية  أُسس  وفق  القانونية  الخدمات  أفضل  قّدمت  المجموعة  عمر  من  طويلة  سنوات  وعبر   

الجودة بتطبيق نظام إدارة الجودة وفق� لُمتطلبات المواصفة القياسية ISO 9001 من شركة لويدز 

العالمية البريطانية.

تم تصنيف مجموعة طاهر القانونية بأنها من أفضل المكاتب الرائدة وفق أفضل جهات التصنيف   

 .(IFLR100 – Chambers – Legal500)  العالمية والمعتمدة مثل
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الخدمات القانونية الدولية 

الخدمات  جودة  لُمراعاة  خاص�  ِمهني�  نهج�  تنتهج  فهي   ، عالمي  إمتداد  القانونية  طاهر  لمجموعة   

الذي   (TAGLaw) الدولي  التحالف  خالل  من  عالمي�  خدماتها  م  فُتقدِّ الدولي  نشاطها  في  القانونية 

ُتمّثله المجموعة حصري� في دولة الكويت . 

2019 كأفضل  (Chambers) في سنة  ِقبل شركة  إتحاد عالمي ُمصّنف من  المذكور هو  والتحالف   

ُمحاماة  مكتب   160 من  أكثر  في  القانونية  الخدمات  تقديم  خالله  من  يتم  حيث   ، عالمي  تحالف 

هذا  خالل  ومن   ، ُمحام  آالف   10 عن  يزيد  بعدد  دولة  تسعين  من  أكثر  في  العالم  حول  ُمستقل 

وللشركات   ،  (Fortune 500) قائمة  في  ُمدَرجة  للشركات  القانونية  الخدمات  تقديم  يتم  التحالف 

الصغيرة والمتوسطة الرائدة في مجالها بحيث يتم تغطية إحتياجاتها من الخدمات القانونية على 

المستوى العالمي . 

 IR) العالمي  التحالف  خالل  من  القاهرة  في  لمكتبها  حصري  عالمي  تحالف  للمجموعة  أن  كما   

Global) ، فمن خالله تقدم خدماتها دولي� وتمثل الجهات الدولية في القاهرة وحول العالم.

A Worldwide Alliance
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المبادرات المهنية وا�جتماعية

بناء كوادر مهنية  بالعمل على  القانونية خالل أكثر من خمسين عام�  إلَتَزَمت مجموعة طاهر   

ج وفق أصول المهنة بما تحمله  في مهنة المحاماة ، فقد قامت بتدريب الُمحامين حديثي التخر�

من خبرة وعراقة ، وتعريفهم على أساسيات العمل المهني ، والِقَيم وا�خالق المهنية وِقَيم 

ها المجموعة  العدالة والُمساواة وإحترام القضاء وأحكامه من خالل برامج تأهيل وتدريب ُتِعد�

بما يتماشى مع المعايير المهنية العالمية ، مع توفير دورات تدريبية لُكّل العاملين بالمجموعة 

من الشركاء أو المحامين أو الُموّظفين بهدف تحسين ُمستوياتهم ومهاراتهم بشكل دائم 

م وُمستدام ، وبذلت في ذلك زمن� غير محدود لساعات العمل لتحقيق أهداف التنمية  وُمنظَّ

البشرية في المكتب . 

والصحية  الطبّية  القوانين  مجاالت  في  تدريبية  دورات  القانونية  طاهر  مجموعة  أقامت  وقد   

التمريض  ِمهنة  مثل  لهم  الُمعاِونة  والِمَهن   ، ا�سنان  وأطباء  البشريين  ا�طباء  من  كبير  لعدد 

النووي  والطب  وا�شعة  البصريات  وفنّيي  الطبيعي  والعالج  ا�سنان  وُمختبرات  الَفم  وصحة 

والطوارئ ومهنة الُنطق والسمع والتغذية والُمختبرات الصحية وفنّيي العالج النفسي وغيرها، 

للعمل على تطوير َوعِيِهم القانوني في الِمَهن التي ُيمارسونها ، وا�خطار المهنية المتعّلقة 

بمسؤولياتهم بها ، والقَيم ا�خالقية الُمحاطة بإطار قانوني ، وتعلية قدراتهم القانونية تجاه 

خياراتهم المهنية من خالل ربط هذه المهن بقوانينها ومن خالل بيان أحكام القضاء وإستقراره 

قت المجموعة في دوراتها الربط بين المهن الطبية  على مبادئ تحديد مسئولية المهن ، وحقَّ

والصحية والقانون المنّظم لهما وأحكام القضاء في أذهان المهنيين . 

الثقافة  بمستوى  ا�رتقاء  على  العمل  إلى  أنظمتها  في  القانونية  طاهر  مجموعة  دأبت  كما   

صة تجاه ما ُيطَرح على  القانونية الُمجتمعية ، من خالل إصدار دراسات وأبحاث قانونية متخصِّ

الناس  فهم  بمستوى  ا�رتقاء  في  ُيساهم  الذي  ا�مر   ، قانونية  مواضيع  من  المحّلية  الساحة 

مجاالت  في  والدورات  الُملتقيات  من  العديد  في  المجموعة  وشاركت   ، القانونية  للعالقات 

فأقامت  الَحوَكمة  لموضوع  ُملتقى  أول  المجموعة  َمت  وَنظَّ  ، عمل  وأوراق  بأبحاث  ُمختلفة 

مؤتمر لحوَكمة الشركات في الثامن من أبريل سنة 2007 في دولة الكويت وذلك قبل صدور 

ا�جتماعية  المسؤولية  تطوير  في  َسْبق  ذلك  وكان  الكويت  بدولة  (الحوكمة)  تنظيم  قوانين 

ا�خالقية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الفكر القانوني ا�قتصادي . 



1

المحامون

ا�ستاذ / عبدالعزيز طاهر الخطيب

ا�ستاذ / خالد طاهر الخطيب

ا�ستاذ / جمال طاهر الخطيب

ا�ستاذ / فواز خالد الخطيب

ا�دارة العليا 
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سيادة  ومبادئ  القانونية  الثقافة  نشر  في  القانونية  طاهر  مجموعة  دور  تفعيل  ُمنَطَلق  ومن   

التشريعية بخبراتهم  القانونية  الّلجان  المجموعة في  ، ساهم أعضاء  العدالة  القانون وترسيخ 

مّما   ، عالية  بخبرات  وتطعيمها  التشريعية  مقترحات  أو  المشاريع  وصياغة  وضع  في  الواسعة 

كما   ، تحديثها  في  والمادية  القانونية  العالقات  ر  تطو� مع  يتماشى  بما  التغيير  بعض  أضافت 

كان للمجموعة دور مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام واللجان الشعبية 

السلطة  على  المطروحة  القوانين  بعض  متابعة  وفي  بالخبرة  القانونية  المقترحات  دعم  في 

خالل  من  المجموعة  ست  وكرَّ  ، وا�نساني  ا�جتماعي  بالعمل  ل�رتقاء  تهدف  والتي  التشريعية 

رؤية ُمؤّسسيها دورها في الُمجتمع بمساعدة غير القادرين على توفير إحتياجاتهم القانونية 

الخيرية  ا�عمال  في  القانونية  المساهمة  كذلك   ، لهم  المناسبة  الخدمة  على  الحصول  في 

لمؤّسسات المجتمع المدني بتزويدهم بالخدمات القانونية المطلوبة ، وقد خاطبت المجموعة 

الدولي  أو  المحلي  المستوى  على  المجانية  القانونية  خدماتها  لعرض  سات  المؤسَّ هذه  بعض 

في  الخير  مجاالت  في  بارز  دور  للمجموعة  فكان   ، المجتمعية  الخدمة  في  لدورها  تحقيق� 

ا�نسانية  الحاالت  ومجاالت   ، والصحة  التعليم  مجاالت  في  منتظم  بشكل  وخارجها  الكويت 

بوجه عام . 

ُرعاة ومنظمي أول ُمؤتمر لحوكمة الشركات في دولة الكويت :  

The Commercial Real Estate Co. K.S.C.P.

á«°ù«FQ ájÉYQ

á«æ«JÓH ájÉYQ

á«ÑgP ájÉYQ

á«eÓYEG ájÉYQº«``````````````````````¶æJ
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بيانات إتصال مكتب الكويت
العنوان : بنيد القار – قطعة 2 – شارع -79 خلف فندق البستكي

أمام فندق ديفونا - بناية أركان 4 – الدور السابع

 البدالة : 1803020

الهاتف : 22552590 – 22552591 – 22552592 - 22552593 – 22552594 

22552597– 22552596 

 الفاكس : 22552595 965+  

الكود الدولي : 965 +

support@tahergrp.org : البريد ا�لكتروني

بيانات إتصال مكتب جمهورية مصر العربية
العنوان : مدينة تبارك - برج A2 - الدور 11 - شقة 24

 الطريق الدائري المعادي - القطامية - القاهرة .

الهاتف: 300 86 274  - 247 86 274 

الكود الدولي : 202 +

 support.egy@tahergrp.org : البريد ا�لكتروني

www.tahergrp.org : الموقع االلكتروني


