السيرة الذاتية
الدكتــور فــواز الخطيــب شــريك ومديــر مجموعــة طاهــر القانونية
 ،محامــي مترافــع أمــام جميــع المحاكــم الكويتيــة بمــا فيهــا
محكمــة التمييــز والمحكمــة الدســتورية  ،حاصــل على ليســانس
الحقــوق مــن جامعــة الكويــت بســنة  2009وحصل على شــهادة
المملكــة
الماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة مانشســتر فــي َ
المتحــدة بســنة  2012وحاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي
القانــون فــي موضــوع جرائــم األمــوال مــن جامعــة درم
د  /فواز الخطيب
بالمملكــة المتحــدة فــي عــام  ، 2020وهــو منســق وعضــو
شريك Senior Partner
مشــارك فــي معهــد القانــون التجــاري وقانــون الشــركات فــي
كليــة الحقــوق بجامعــة درم فــي المملكــة المتحــدة -2018
 ،2020ويشــغل عضــو مجلــس إدارة معهــد الكويــت للمحامــاة
البريد اإللكتروني  support@tahergrp.org :والدراســات القانونيــة بجمعيــة المحاميــن الكويتيــة  2020حتــى
ً
ــابقا باحــث قانونــي فــي «مركــز المشــورة
تاريخــه ،عمــل َس
البدالة (الكويت) +9651803020:
إلتصال من خارج دولة الكويت:
القانونــي البريطانــي» الكائــن فــي مانشســتر بالتعــاون مــع
( +96522552591/97سبع خطوط)
شــركة كليفــورد تشــانس للمحامــاة ومكتــب هيــل ديكنســون
الفاكس +96522552595:
للمحامــاة وجامعــة مانشســتر فــي  ، 2012انتــدب كمســاعد
رقم مكتب القاهرة +20227486300 :
علمــي فــي كليــة القانــون العالميــة ( )KILAWفــي ســنتي
27486247
 2015-2014بدولــة الكويــت , ،و هــو اســتاذ مســاعد زائــر فــي
كليــة القانــون العالميــة فــي دولــة الكويــت  . 2021يــرأس حاليـ ًـا
لجنــة الجــودة الشــاملة فــي مجموعــة طاهــر كمــا أنــه مراقــب
لنظــام إدارة الجــودة الشــاملة ( )ISO 9001فــي المكتــب
بالكويــت وكذلــك بفــرع القاهــرة  ،وهــو ُمدقــق جــودة ُمعتمــد
الكويت والقاهرة
مــن ُمنظمــة الســجل الدولــي للمراجعيــن المعتمديــن ()IRCA
منــذ ســنة  ، 2014الدكتــور الخطيــب حــارس قضائــي ُمقيــد
فــي المحكمــة الكليــة بــوزارة العــدل بدولــة الكويــت كمــا أنــه
ُمحكــم فــي مركــز التحكيــم التجــاري بغرفــة التجــارة والصناعــة
ومركــز تحكيــم جمعيــة المحاميــن الكويتيــة منــذ عــام ، 2015
ســاهم دكتــور الخطيــب بإبــداء الــرأي فــي العديــد مــن القوانيــن
والتعديــات التشــريعية بدولــة الكويــت ومنهــا قانــون مهنــة
الطــب والمهــن المســاعدة لهــا  ،وقانــون اإلعــان اإللكترونــي
 ،كمــا قــدم مقترحــات تشــريعية تتيــح تطويــر نظــام جلســات
المحاكــم وتســاهم بتوفيــر خدمــات التقاضــي إلكترونيــا.
تــرأس ِعــدة لجــان قانونيــة منهــا لجنــة الدفــاع عــن الدســتور
ّ
واللجنــة الدائمــة للدفــاع عــن المحاميــن فــي
والمشــروعية
نقابــة المحاميــن (جمعيــة المحاميــن الكويتيــة)  ،وهــو مديــر
المرخصــة مــن وزارة
الصحيفــة االلكترونيــة القانونيــة (تــاغ) ُ
االعــام الكويتيــة  ،و هــو كاتــب عمــود أســبوعي فــي جريــدة
عــرب تايمــز (الكويــت).

التعليم :
حاصــل علــى ليســانس الحقــوق مــن جامعــة الكويــت 2009
وماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة مانشســتر بالمملكــة
المتحــدة  ، 2012حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي القانــون
فــي موضــوع جرائــم األمــوال مــن جامعــة درم بالمملكــة
المتحــدة . 2021

التخصص والخبرات :
الدكتــور الخطيــب محامــي ومحكــم دولــي لــه خبــرة تمتــد
تزيــد عــن  12ســنة فــي المحامــاة وفــي القوانيــن الجزائيــة ،
لــه خبــرة واســعة فــي الترافــع والدفــاع عــن المتهميــن أمــام
جميــع المحاكــم حيــث عمــل فــي قضايــا عديــدة تتضمــن جرائــم
األمــوال والشــركات وجرائــم أســواق المــال  ،كذلــك عمــل فــي
العديــد مــن القضايــا الجزائيــة مــن جنايــات وجنــح وجرائــم أمــوال
ـا عــن عملــه
وأمــن الدولــة وغســيل األمــوال واإلرهــاب  ،فضـ ً
فــي قضايــا األخطــاء الطبيــة الجزائيــة  ،كمــا ســاهم الخطيــب
خــال عملــه فــي المجموعــة فــي قيــادة القســم الدولــي
«األجنبــي» وتنظيــم الشــئون القانونيــة فيــه  ،وكذلــك ســاهم
بتقديــم العديــد مــن الــدورات القانونيــة المتخصصــة لقطاعــات
رائــدة فــي دولــة الكويــت .

البحوث والدرسات القانونية:
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رســالة دكتــوراه فــي القانــون «اســتغال المعلومــات الداخليــة
بمنظــور الشــريعة اإلســامية»( ،المملكــة المتحــدة :جامعــة
درم  )2020الرابــط :انقــر هنــا
مقــال «ممارســة أنشــطة األعمــال فــي دولــة الكويــت :نظــرة
عامــة» (ثومســون رويتــرز  ، Q & A ،اغســطس  .)2020الرابــط:
انقــر هنــا
مقــال «تقليــل مســؤولية الشــركة :نصيحــة مــن المستشــار
الخارجــي» (رابطــة المستشــارين المؤسســيين « »ACCلعــام
 )2017ص  .34الرابــط :انقــر هنــا
مقــال «تأثيــر النظريــات االقتصاديــة علــى قانــون الشــركات
فــي المملكــة المتحــدة ودولــة الكويــت –دراســة مقارنــة، »-
( .)JD Supra، LLC 2012الرابــط :انقــر هنــا
بحــث «بنــاء دول متماســكة ومســتقرة»  ،ورقــة مؤتمــر INCM
– (الكويــت  :مؤتمــر التوافــق الوطنــي  ،أبريــل .)2014
رســالة ماجســتير «تقييــم نقــدي للحــاالت التــي ترفــع بهــا
المحاكــم الغطــاء القانونــي للشــركات القابضــة والتابعــة –
َ
دراســة ُمقارنــة بيــن دولــة الكويــت والمملكــة المتحــدة» ،
(المملكــة المتحــدة :جامعــة مانشســتر .)2012 ،
ـتقالية اإلعتمــاد
نقديــة لمبــدأ إسـ
رســالة ماجســتير «مناقشــة
ّ
ّ
المشــاكل التــي تنشــأ عــن المبــدأ وإســتثناءات
المســتندي َ ،
ُ
تطبيقــه» ( ،المملكــة المتحــدة :جامعــة مانشســتر .)2012
وماحقــه»
المحامــاة َ
بحــث «شــرح قانــون ِمهنــة تنظيــم مهنــة ُ
( ،الكويــت :جامعــة الكويــت  )2008 ،رشــح كأفضــل بحــث فــي
جامعــة الكويــت كليــة الحقــوق -بســنة . 2008
بحــث «الحقــوق والحريــات فــي القانــون الكويتــي» ( ،الكويــت:
جامعــة الكويــت كليــة الحقــوق .)2006 ،

القيد:
مقيد كمحامي منذ سنة 2009

اللغة :
العربية واالنجليزية .

معلومة اضافية:
حاصــل علــى المركــز األول فــي بطولــة الكويــت للشــطرنج
المقامــة بســنة  ، 2000وهــو حكــم دولــي فــي الشــطرنج
معتمــد مــن اإلتحــاد الدولــي للشــطرنج ( )FIDEومــن مركــز
إعــداد القــادة فــي الكويــت  ، 2015وهــو نائــب رئيــس ســابق
لمجلــس إدارة النــادي الكويتــي لأللعــاب الذهنيــة (للشــطرنج)
.2017--2014
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