
vinson@tahergrp.org

الذاتية  السيرة 

فنسن فاز 
رئيس ا�دارة ا�جنبية والدولية 

القاهرة القانونية الكويت و  مجموعة طاهر 

للتواصل

حالًيا  ويعمل   2011 بعام  طاهر  مجموعة  إلى  انضم  فاز  أ.فنسن   @
كرئيس "ا�دارة الدولية ا�جنبية" في المجموعة، لديه خبرة متقدمة 

في القانون �كثر من 17 سنة
@ ويعمل في المجال القانوني في دولة الكويت منذ أكثر من عشر 

سنوات .
القانون  في  وآخر  التجارة  في  البكالوريوس  درجتي  على  حاصل   @
با�ضافة إلى شهادة الماجستير في إدارة ا�عمال من الهند ، يركز أ. 

فنسن حصرًيا على عمالء "ا�دارة ا�جنبية والدولية" .
(ا�جانب)  للمغتربين  القانونية  والحلول  النصح  بتقديم  يقوم   @
الذين لديهم  المحليين  ، وكذلك السكان  والمستثمرين والشركات 
المشورة  يقدم  فإنه   ، ذلك  إلى  با�ضافة  الخارج.  في  تجارية  مصالح 
تنظم  التي  بالقوانين  متعلقة  مجاالت  في  والمساعدة  القانونية 
شئون ا�جانب والمستثمرين والشركات والضرائب في دولة الكويت 
القانونية  وا�حالة  الدولي  التعاون  مجال  في  طويلة  خبرة  يمتلك   @
ضمنهم  ومن  الدوليين  القانونيين  الحلفاء  مع  والتنسيق 
ا�حتياجات  ويدير   ،®IRGLOBAL و   ®TAGLaw التحالفيّين 
جهود  ساهمت   ، ودولي¶  محلي¶  الكويت  دولة  في  العمالء  القانونية 
على  الحصول  في  طاهر  مجموعة  تجربة  �نجاح  فنسن  السيد 

.Chambers و IFLR1000 و Legal500 تصنيفات عالمية من

رقم هاتف المكتب : 
+٩٦ ٥  ١ ٨ ٠ ٣٠ ٢٠

 : الفاكــــــــــس  رقــــــم 
+٩٦٥  ٢٢٥٥٢٥٩٥
لالتصاالت الخارجية:

(سبع خطوط)
 +(٩٧)-٢٢٥٥٢٥٩١-٩٦٥

: التخصص والخبرات 
المحاماة وفي  17 عام¶ في  ا�ستاذ فنسن مستشارله خبرة تزيد عن 

العقود القانونية وصياغة  المشورة 
ا�جنبية  ا�دارة  قيادة  في  المجموعة  في  عمله  خالل  ساهم   @

فيها. القانونية  الشئون  وتنظيم  والدولية 
عقود  وصياغة  ا�جنبية  ا�ستشارات  من  العديد  بتقديم  ساهم   @
للشركات  التجارية  القانونية  الشئون  وتنظيم  والفرنشايز  االستثمار 

الكويت. ا�جانب في دولة  والمستثمرين 
الشركات  إحتياجات  وفق  العمالية  المسائل  تنظيم  في  ساهم   @

التي تمارس أعمالها داخل دولة الكويت.
في  فيها  الرأي  وإبداء  العقود  صياغة  في  ا�ول  إهتمامه  ينصب   @
العمل  قانون  وفي  والضرائب  واالستثمار  الشركات  التجارية  الجوانب 

الصلة. والقوانين ذات 



اللغة:
. االنجليزية والهندية وا�وردو وقليل من العربية 

: التعليم 
حاصل على درجتي بكالوريوس. 

@ بكالوريوس في التجارة من جامعة مانغالور ، الهند في عام 1991
  .2001 @ بكالوريوس في القانون من جامعة مانغالور ، الهند في عام 
جامعة  من  ا�عمال  قانون  في  الماجستير  درجة  على  أيضا  حاصل   @

Kuvempu في عام 2014.


