
الذاتية  السيرة 

عبدالعزيز طاهر مال جمعه الخطيب
مؤسس وشريك 

القاهرة القانونية الكويت و  مجموعة طاهر 

طاهر  مجموعة  ومؤسس  شريك  الخطيب  طاهر  عبدالعزيز  االستاذ 
فيها  بما  الكويتية  المحاكم  جميع  أمام  مترافع  محامي   ، القانونية 
محكمتي التمييز والدستورية لما يقارب 50 عام� وما زال مستمر� في 
ليسانس  على  حاصل   ، ودوليا  محلي�  للمجموعة  الرائدة  قيادته 
العدل  بوزارة  قضائي  محكم   1969 عام  القاهرة  جامعة  من  الحقوق 
مجلس  لدول  التجاري  التحكيم  بمركز  ومحكم   ، الكويت  بدولة 
الكويتية  والصناعة  التجارة  بغرفة  ، ومحكم  العربية  الخليج  التعاون 
وبجمعية المحامين الكويتية ، عضو مجلس إدارة المعهد القضائي 
الكويتي سابق� ، عضو سابق بمجلس إدارة جمعية المحامين ، عضو 
اللجنة  عضو   ، سابق�  الكويتية  الشفافية  جمعية  إدارة  مجلس 
الحكومية االستشارية با¯مانة العامة ل®وقاف بدولة الكويت ، ساهم 
قبل  من  المشكلة  القوانين  وتعديل  صياغة  لجان  من  العديد  في 
ولجنة   ، الخبراء  قانون  تعديل  (لجنة  اللجان  أبرز  ومن  الكويت  دولة 
وقانون  الجزاء  قانون  تعديل  ولجنة  المحاماة  قانون  تعجيل 
تعديل  ولجنة  ا³يجارات  قانون  تعديل  لجنة   ، العقابية  المؤسسات 
دولة  في  بارزة  قانونية  مؤلفات  عدة  له   ،  ( الشخصية  ا¯حوال  قانون 
القوانين  في  والمواعيد  المدد  موسوعة  كتاب  أهمها  من  الكويت 
الكويتية ، وكتاب التجريم والعقاب في غير القوانين الجزائية كما أن 
والمنشورة  المتخصصة  القانونية  والدراسات  البحوث  من  العديد  له 
حوكمة  منها  متنوعة  مجاالت  في  وذلك   ، محكمة  مجالت  في 
الشركات المساهمة ، وا³دارة السليمة للشركات ، والزكاة والضريبة 
المساهمة  الشركات  اتجاه  والصناعة  التجارة  وزارة  ومسئولية 
 ، أخرى  مجاالت  في  بحوث  عن  فضال  واºفاق  الواقع  بين  والتحكيم 
له  وكذلك  منشورة  صحفية  مقالة   142 من  أكثر  له  صحفي  كاتب 
في  مشاركته  جانب  إلى  إذاعية  صوتية  ومشاركات  متلفزة  لقاءات 

مؤتمرات وندوات وإلقاءه عدة دورات قانونية متخصصة .

support@tahergrp.org

للتواصل
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لالتصاالت الخارجية:
(سبع خطوط)
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: التخصص والخبرات 
 50 يقارب  لما  تمتد  خبرة  له  دولي  ومحكم  محامي  الخطيب  ا¯ستاذ 
والضرائب  والحوكمة  والشركات  التجارية  القوانين  في  عام� 
العقود  ومراجعة  صياغة  في  واسعة  خبرة  له   ، التجاري  والتحكيم 
والتقاضي  المنازعات  تسوية  مجال  وفي   ، واالستثمارية  التجارية 
المستثمرين  تمثيل  في  طويلة  بخبرات  يتمتع  كما   ، والتحكيم 
ا¯جانب والمستثمرين المحليين ، وعلى مدار عقود ساهم من خالل 
القانونية  الشئون  بتنظيم  القانونية  طاهر  لمجموعة  قيادته 
العالمية  ا³ستثمارية  الشركات  وكبريات  االستثمار  لرائدي  والتجارية 

 . المحلي  القانون  وموائمة احتياجتهم بما يتناسب مع 



القيد:
مقيد كمحامي سنة 1969

: التعليم 
مصر  بجمهورية  القاهرة  جامعة  من  الحقوق  ليسانس  على  حاصل 

العربية سنة 1969 م .

: الفعاليات والدورات والندوات 
22-25 البحرين  بمملكة  والمنعقدة  التحكيم  دعوى  ادارة  دورة   @

ابريل 2007.
– فن وخبرة- والمنعقدة  التحكيم  التدريبي ³دارة دعوى  البرنامج   @

19-13 ديسمبر2006. البحرين  بمملكة 
دول  في  القانونية  وا³ستشارات  المحاماة  لمكاتب  الرابع  اللقاء   @

ابريل2007. الخليجي 7-19  التعاون  مجلس 
والتطبيق  الواقع   ( الحوكمة   ) للشركات  السليمة  ا³تدارة  مؤتمر   @

.2007 بالكويت سنة  والمنعقد 
مركز  قبل  من  ا¯طراف  متعددة  التحكيم  دورة  على  حاصل   @
من  العربيه  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  التجاري  التحكيم 

1 اكتوبر سنة 1996 في دولة البحرين. فترة 29سبتمبر - 
مركز  قبل  من  التحكيم  في  ا¯ساسية  القواعد  دورة  على  حاصل   @
من  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  التجاري  التحكيم 

فترة 28-26نوفمبر سنة 1996في دولة البحرين .
مجلس  دول  في  التحكيم  ندوة  حضور  شهادة  على  حاصل   @
لدول  التجاري  التحكيم  مركز  قبل  من   ( واºفاق  (الواقع  التعاون 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقدة في الفجيرة – دولة 

1 فبراير 1999 . ا³مارات العربية المتحدة من فترة 31يناير- 
@ حاصل على دورة ا³جراءات الوقتية والخبرة في التحكيم من قبل 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  التجاري  التحكيم  مركز 

والتي انعقدت في مدينة ص®لة – سلطنة عمان في فترة
 21 - 25 لعام1999 .

اللغة:
اجنبي  قسم  القانونية  طاهر  بمجموعة  اشرافه  (تحت  العربية 

يتحدث اللغات االنجليزية والهندية وا¯وردو بطالقة ) .



المؤلفات  :
وتجميع  (إعداد  الجزائية  القوانين  غير  في  والعقاب  التجريم  كتاب   @

وتعليق المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب) سنة 2009 2018+ . 
@ كتاب موسوعة المدد والمواعيد في القوانين الكويتية (سنة ....... 

، سنة 2009 ).
واستخدام  المرونة  وبين  والتصالح  الخصومة  بين  التحكيم  بحث   @
بجمعية  المحامي  مجلة  في   2007 بسنة  والمنشور  ا³جرائية  القواعد 

فصلية). محكمة  (مجلة  الكويتية  المحامين 
@ بحث القانون أحد دعائم حوكمة الشركات المساهمة .

@ بحث دور المحامي في انتشار ثقافة التحكيم .
@ بحث الزكاة والضريبه .

@ بحث الزواج عقد ازلي – في اطار قانون ا¯حوال الشخصيه.
@ بحث حول قانون ومحكمة االحوال الشخصيه .

المساهمة  الشركات  تجاه  والصناعة  التجارة  وزارة  مسئولية  بحث   @
الكويتية.

@ بحث المحاماة مهنة اخالق اوال.

المنشوارات  :
وعقود  التوقيع   : والتحكيم  والشركات  التجارية  ا¯مور  في  مقاالت   @

التأمين.
السياسة – 1982/1/23

@ رؤية جديدة ³مكانية خلق كيان إسالمي.
السياسة – 1977/4/25

@ تاخر صرف التعويضات وعجز سداد الديون.
السياسة – 1992

القانوني للشركة. @ الشكل 
الطليعه – 1995/1/25

@ تحكيم - 2 التحكيم ا³ختياري على أين.
الطليعه – 1993/5/03

@ تحكيم - 3 وماذا بعد الغاء المادة 177 مرافعات.
الطليعه – 1995/5/17

@ تحكيم - 4 الكم والكيف في تشكيل هيئات التحكيم.
الطليعه – 1995/5/24

@ تحكيم- 5 محاذير التحكيم القضائي ادارية.
الطليعه – 1995/5/31

@ تحكيم - 6 كفاءة التحكيم بكفاءة معاوني القضاء.
الطليعه – 1995/5/24

@ تحكيم - 7 التوسع في صالحيات هيئة التحكيم.



@ استشارات قانونية
@      ــــــ 
@       ــــــ 
@       ــــــ 
@       ــــــ 
@     ــــــ 
@      ــــــ 
@       ــــــ 
@       ــــــ 

@       ــــــ  

@ تحكيم - 7 التوسع في صالحيات هيئة التحكيم.
الطليعه – 1995/6/14

@ تحكيم - 8 الطعن باحكام هيئات التحكيم.
الطليعه – 1995/6/21

والتحكيم-الطليعه. المحامي   9  - @تحكيم 
الطليعه – 1995/8/28

@ قراءة في قانون التحكيم القضائي.
الطليعه – 1995/9/13

@ قراءة في قانون التحكيم القضائي.
الطليعه – 1995/9/20

@ظاهرة الشيكات - مقابله صحفيه.
السياسة – 2002/6/12

@ظاهرة الشيكات بدون رصيد وسيلة ارهاب.
السياسة – 2002/10/28

التجاريه. @ظاهرة الشيكات بدون رصيد والقوانين 
السياسة – 2002/10/29

@ ظاهرة الشيكات بدون رصيد.
السياسة – 2002/10/30

@ ظاهرة الشيكات بدون رصيد.
السياسة – 2002/10/31

@ ندوة تجريم الشيك بدون رصيد.
ا�نباء – 2003/1/26

التجارية. المحالت  @ تراخيص 
الطليعه – 1994/6/15

@ وكاالت ا³كتتاب في بنك بوبيان ليس خرقا للقانون.
الرأي العام – 2004/6/7

مقاالت قانونيه   :

1972/03/30
1972/3/23
1972/04/06
1972/04/13
1974/04/20
1987/03/03
1986/10/12
1986/06/16
1986/06/23
1986/06/30

@       ــــــ
@       ــــــ
@       ــــــ 
@       ــــــ 

@ رفع دعوى على التأمين 
@ الحضانه من حقك ال ا¯ب  

@ ا³متناع عن مواصلة الدفاع 
@       ــــــ  
@       ــــــ  

@ رفع دعوى على التأمين 
التنقيح والتعديل  الدستور بين   @

@ استشارات قانونية
@ حديث حول مشروع قانون ا³يجارات الجديد
@ تعليق على مشروع قانون ا³يجارات الجديد

@       ــــــ 
@ إعادة النظر في قانون ا³يجارات بعد 22شهر

للقانون كلمه   @
بالقانون  والجهل  قانونيه-النسيان  استشارات   @

المستشارون   @
@       ــــــ
@       ــــــ

@ شرعي وقانوني
@ حقوق تبحث عن حماية 
بالترميمات  المالك  الزام   @

@ استشارات قانونيه –ا³طالع على كويت اليوم 
التاكسي  @

@ الخبراء في قصر العدل 
المدنيه الناس والبطاقة   @

@ الشباب والوظيفه
@       ــــــ 

الشيك @جريمة 
الجريدةالرسمية للنشرفي  القانونيه  @الطبيعه 

@قراءة في الكويت اليوم
ا³يجارات @قوانين 
المساكن  @سوق 

المشوره @التمييز في غرفة 
القانون @التشريع ومبدأ سيادة 

القانون التقديريه ومبدأ سيادة  @السلطه 
القانون قاعدة تربويه واخالقية @سيادة 

والتنفيذيه التشريعيه  قانونيه  @استشارات 
المواطنين في مناقشةالقضايا @ندوة حق 

@عندما يكون تشديد العقوبة سبب ³زدياد الجريمة
@ميزان حرية الرأي

@       ــــــ 
البلدي  المجلس  الديمقراطي في  @ا³ختيار 

التجمعات السياسيه في النظام الديمقراطي @ دور 

الهدف
 
 

 
السياسه  



@ ندوة حق المواطنين في مناقشة القضاء
@       ــــــ

@ المحاماه احدجناحي العداله ال يجوز
@ وضعها في يد السلطه التنفيذية

@ عندما تصبح اسرارنا سالحا في يد ا¯خرين

2001/02/06
2001/02/06
2004/10/15

2004/04/17

الكمبيوتر الشخصي والمحاماة @ ندوة 
@ براءة فزاع والنظر في قضية المفرقعات

@ قضية أمن دوله – براءة فزاع
@ قضية تفجير محطة مياه الدوحه 

@ شكر وتقدير 
@ الدوره السادسه لمجلس وزراء العدل العربي

ـــــ     @
@ شهداء طائرة المحنة 

@ وجهة نظر قانونيه-جرائم اختطاف الطائرات
@ أولويات العرب 

@ ا³ستعمار وا³ستحمار في العالم العربي
@ ثروة العرب للعرب وشط العرب للعرب

@  كويت الغد كويت الحرية وكويت الشعب 
@ حوار وطني هادئ وموضوعي

@ ا³سكان وشرط المدة
@ ا³عالن باللصق 

@ ا³رهاب والطائره
@ تعديل قانون الجنسية تعديل للواقع

@ مكتبة على مستوى الوطن
العمل الشعبي  @

@ عندما يكون تشديدالعقوبة سبب ³زديادالجريمة
@ ميزان حرية الرأي

ـــــ    @
البلدي  الديمقراطي في المجلس  @ ا³ختيار 

التجمعات السياسية في النظام الديمقراطي @ دور 
@ حركة أنصار الحرية السياسية

@ أنصار الحرية والدفاع عن المظلومين
@ حركة أنصار الحرية 

ــــ     @
@ مقال من 4 صفحات

@ محاكمة صدام ضرورة قانونية ومطلب تاريخي
@ ا³فراج عن متهم بقضية فيلكا 

1986/02/19
1986/02/17
1986/02/17
1986/02/17
1986/02/18
1988/04/04
1988/04/06
1988/04/16
1988/04/19
1991/04/12
1991/03/31
1991/02/25
1992/02/24
1992/11/21
1994/07/12
1994/08/02
1995/01/11
1995/02/08
1995/02/15
1995/04/05
1999/01/13
1999/01/15
1999/02/01
1999/07/20
1999/02/17
1999/02/17
1999/02/17
1999/02/17
1999/02/17
20001/01/05
2003/05/16
2003/04/27

مقاالت أخرى :

الراي العام
السياسه

القبس 

الوطن
السياسه

القبس

الوطن/االنباء
السياسه

ا¯نباء

الرابطه الكويتيه
الكويت رسالة 

الوطن
لطليعه ا

لطليعه ا
الخليج صوت 

القبس

السياسه
الرأي العام

ا¯نباء
الوطن

مجلة عرب
ا¯نباء



@ استشارات قانونية
@      ــــــ 
@       ــــــ 
@       ــــــ 
@       ــــــ 
@     ــــــ 
@      ــــــ 
@       ــــــ 
@       ــــــ 

@       ــــــ  

@       ــــــ
@       ــــــ
@       ــــــ 
@       ــــــ 

@ رفع دعوى على التأمين 
@ الحضانه من حقك ال ا¯ب  

@ ا³متناع عن مواصلة الدفاع 
@       ــــــ  
@       ــــــ  

@ رفع دعوى على التأمين 
التنقيح والتعديل  الدستور بين   @

@ استشارات قانونية
@ حديث حول مشروع قانون ا³يجارات الجديد
@ تعليق على مشروع قانون ا³يجارات الجديد

@       ــــــ 
@ إعادة النظر في قانون ا³يجارات بعد 22شهر

للقانون كلمه   @
بالقانون  والجهل  قانونيه-النسيان  استشارات   @

المستشارون   @
@       ــــــ
@       ــــــ

@ شرعي وقانوني
@ حقوق تبحث عن حماية 
بالترميمات  المالك  الزام   @

@ استشارات قانونيه –ا³طالع على كويت اليوم 
التاكسي  @

@ الخبراء في قصر العدل 
المدنيه الناس والبطاقة   @

@ الشباب والوظيفه
@       ــــــ 

الشيك @جريمة 
الجريدةالرسمية للنشرفي  القانونيه  @الطبيعه 

@قراءة في الكويت اليوم
ا³يجارات @قوانين 
المساكن  @سوق 

المشوره @التمييز في غرفة 
القانون @التشريع ومبدأ سيادة 

القانون التقديريه ومبدأ سيادة  @السلطه 
القانون قاعدة تربويه واخالقية @سيادة 

والتنفيذيه التشريعيه  قانونيه  @استشارات 
المواطنين في مناقشةالقضايا @ندوة حق 

@عندما يكون تشديد العقوبة سبب ³زدياد الجريمة
@ميزان حرية الرأي

@       ــــــ 
البلدي  المجلس  الديمقراطي في  @ا³ختيار 

التجمعات السياسيه في النظام الديمقراطي @ دور 

1988/06/16
1988/10/03
1988/06/24
1988/10/03
1988/10/18
1988/12/06
1988/11/22
1988/06/09
1988/12/06
1988/10/18
1973/11/15
1974/04/20
1978/01/18
1978/06/18
1978/06/19
1980/04/23
1981/11/15
1981/02/14
1981/12/14
1981/12/26
1982/01/03
1981/12/26
1982/01/03
1988/11/29
1988/11/16
1988/11/23
1988/11/30
1988/12/07
1988/12/14
1988/12/22
1994/07/05
1994/05/14
1944/05/17
1994/06/14
1995/11/22
1995/03/29
1995/10/25
1995/11/15

1996/12/23
2001/02/06
1999/01/13
1999/02/15
1999/02/01
1999/07/20
1999/02/17

الهدف
 
 

 
السياسه  

الهدف
السياسه

لطليعه ا

الخليج صوت 
الراي العام

لطليعه ا
الخليج صوت 

القبس 


