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الذاتية  السيرة 

خالد طاهر الخطيب
شريك

والقاهرة الكويت  القانونية  مجموعة طاهر 

للتواصل

محامي   ، القانونية  طاهر  مجموعة  في  شريك  طاهر  خالد  االستاذ 
التمييز  محكمة  فيها  بما  الكويتية  المحاكم  جميع  أمام  مترافع 
وشريكا  مستمرا  ومازال  سنة   35 يقارب  لما  الدستورية  والمحكمة 

العربية.  بالكويت وجمهورية مصر  القانونية  بمجموعة طاهر 
@ سجل بجدول المحامين الدائمين منذ عام 1985 والتي حصل فيها 
بمركز  محكم   ، الكويت  جامعة   – الحقوق  ليسانس  شهادة  على 
في  الحق  وله   2005 سنة  منذ  الكويتية  المحامين  جمعية  تحكيم 
أيضا  محكم   ، المكتب  �دارة  ترد  والتي  المنازعات  جميع  مباشرة 
بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  
عام  الكويتية  المحامين  جمعية  ادارة  مجلس  عضو  منصب  شغل 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  يشغل  وكان   ،  1992

المحامين الكويتية في الفترة من 1997 حتى 2000 .
إغتيال  محاولة  قضية  واهمها  الدولة  أمن  قضايا  من  العديد  تولى   @
المغفور له سمو الشيخ أمير البالد جابر ا¯حمد الجابر الصباح –رحمه ا¬ 0
في  وعضو   1985 عام  منذ  الكويتية  المحامين  جمعية  في  عضو   @
عام  2002 وحتى  عام  منذ  الكويتية  المحامين  بجمعية  التأديب  لجنة 

2003 ، عضو في مركز تحكيم جمعية المحامين الكويتية .

رقم هاتف المكتب : 
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: التخصص والخبرات 
 35 يقارب  لما  تمتد  له خبرة  دولي  الخطيب محامي ومحكم  ا¯ستاذ 
والضرائب  والحوكمة  والشركات  التجارية  القوانين  في  عام¾ 
العقود  ومراجعة  صياغة  في  واسعة  خبرة  له   ، التجاري  والتحكيم 
والتقاضي  المنازعات  تسوية  مجال  وفي   ، واالستثمارية  التجارية 
القانونية  طاهر  مجموعة  قيادة  في  المحامي  وساهم   ، والتحكيم 
التجارية  الشركات  وكبريات  والتجارية  القانونية  الشئون  بتنظيم 
جميع  لدى  الهامة  القضايا  من  الكثير  في  وترافع  وا�ستثمارية 

المحاكم بما فيها محكمة امن الدولة .

القيد:
مقيد كمحامي سنة 1985 في الكويت .

: التعليم 
حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت  1985م .



الوطن
السياسة

الرأي العام
السياسة

الوطن

الصواعق قضية 
الصواعق قضية 

ا¯مانة خيانة 
السري التنظيم  قضية 

التدخين تعديل قانون منع 

: الفعاليات والدورات والندوات 

: المنشوارات 

الفترة  تايمز في  العرب  االسبوعي في جريدة  القانوني  الباب  @ محرر 
منذ بداية عام 1986 حتى عام 1994 .

@ له كتابات صحفية متنوعة بالصحافة المحلية .
• له العديد من المشاركات في االجهزة ا�عالمية التلفزيون واالذاعة .

       

اللغة:
قسم  القانونية  طاهر  بمجموعة  اشرافه  تحت   ) واالنجليزيه  العربية 

اجنبي يتحدث اللغات االنجليزية والهندية وا¯وردو بطالقة ) .
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Legal Clinic  Arab Timis


