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لمحة موجزة عن مــجــمـــوعـــــة التــــويــــجـــــري للـــــمـــحـــــامــــاة واالســتــــشـــارات الـــقـــانــــونــــيـــة
تقديم

 oمجموعة التويجري للمحاماة واالستشارات القانونية ،وهي مجموعة قانونية م ّكونة من عدة أقسام مركزها
الرئيسي بدولة الكويت ،ولها فروع في مملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية ،ونفخر

باختيارنا كأحد مكاتب المحاماة الرائدة في منطقة الخليج بشكل عام ودولة الكويت بوجه خاص من قبل

مؤسسات قانونية دولية ذائعة الصيت مثل (تشامبرز آند بارتنرز)( ،ليجال ( ،)500إيفلر يوروموني)،

(امريكان بيسد مارتينديل)( ،هيلدبرانت)( ،مجلة وشبكة ليجال فاينانس الدولية)( ،شبكة INTL Corporate

العالمية).

أقسام المجموعة

 oالقسم الدولي

 في إطار التعامل مع الموكلين من خارج دولة الكويت أو الراغبين من الموكلين المحليين في خدمات
بالخارجّ ،تبين إلدارة المجموعة من واقع التجربة العملية بأن االستعانة بخبرات زمالئنا المحامين األمريكيين
واألوروبيين فيما يتعلق باألسواق الكويتية أو أسواق مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ،ودول الشرق

األوسط بشكل عام ،لم تكن لتأتي بالنتائج المتوقعة ،ويرجع ذلك إلى حاجز اللغة القائم ،حيث كان من

الصعب عليهم متابعة األحكام والتعديالت في النصوص القانونية بدقة؛ وبالتالي صعوبة تقديم المشورة

القانونية بشكل مهني سليم ،فلجأنا في المركز الرئيسي وفروعنا في الخارج إلى ضم زمالء قانونيين ثنائيي

اللغة يتقنون لغتين (إحداهما العربية) ،باإلضافة إلى مترجمين متخصصين في الشؤون القانونية علماً بأن
فريق القسم الدولي يمكن أن يتواصل بلغات مختلفة (اللغة العربية واللغة اإلنجليزية).

 يتكون أعضاء القسم من فريق متخصص ومحترف ،كما تتعاون المجموعة مع نخبة من مكاتب منظومة
مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية األخرى ،وكذلك المكاتب الدولية في الدول األوروبية ودول

أسيا وشمال أفريقيا ،ومن ضمن مهام الفريق متابعة الدعاوي خارج دولة الكويت والدول التي تعمل بها

فروعه ،وكذلك قضايا التحكيم المحلية أو الدولية ،سواء كان أطرافها أفراد أو شركات ،كما يقدم القسم خدمات
االستشارات القانونية باللغة العربية واإلنجليزية ،باإلضافة إلى صياغة ومراجعة كافة االتفاقيات التجارية

لقطاعات مختلفة منها قطاع الخدمات بكافة أشكالها ،وكذلك قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار ،وقطاع

النفط والغاز ،وقطاع العقارات وغيرها .كما أن الفريق مؤهل إلعداد مذكرات الدفاع أمام الجهات القضائية أو
التحكيم باإلضافة إلى تنفيذ األحكام األجنبية.
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 oالقسم المحلي

 تسعى المجموعة دائماً لالرتقاء بخدماتها وذلك من خالل تقديم المشورة القانونية المحترفة من قبل فريق من
المستشارين ذوي الخبرة والتخصص في مختلف جوانب القانون مما يؤهلهم لتقديم الخدمات القانونية بشكل
محترف ،ويتمتع محامو ومستشارو المجموعة بالقدرة على التعامل مع مختلف الدعاوى القضائية والتحكيمية
لإلفراد والمؤسسات والشركات.

 ويمتلك محامونا حق الحضور في مختلف درجات المحاكم وأية جهات ذات عالقة في الدولة ،ويقدم القسم

الرأي والمشورة وكذلك يتصدى لجميع أنواع الدعاوى القضائية؛ بما في ذلك المنازعات المصرفية والتجارية
والقضايا الجنائية والعقارية والنقل والتأمين والملكية الفكرية وكافة الجوانب التي تهم الموكل .كما يتمتع

محامونا بالخبرة الواسعة في مجال التحكيم وفقاً لقوانين ونظم جهات التحكيم المختلفة ،وقد مثّلنا العديد من

الموكلين في قضايا تحكيم تخضع لقوانين تحكيمية متنوعة ،وتحرص المجموعة على مواكبة تطورات وتقنيات

العصر ،ففي ظل ثورة االتصاالت واالنفتاح على العالم ،بات الجميع في حاجة لمعرفة المستجدات

والتطورات في مختلف األقطار لتأثير ذلك على الشؤون المحلية ،لذلك لم تعد المجموعة تقتصر على الطرق
وتحول
التقليدية في التواصل مع موكليها إذ بات باإلمكان إرسال االستشارة من خالل البريد اإللكتروني
ّ

مباشرة إلى المستشار المختص إلبداء الرأي القانوني ،ومن ثم إرساله عن طريق البريد اإللكتروني مع مراعاة

ضمان سرية كافة البيانات والمعلومات الواردة باالستشارة ،ويحرص أعضاء الفريق المحلي على إتباع أسلوب
التعامل المباشر لضمان تلبية احتياجات موكلينا القانونية ،ونوّفر لهم المتابعة الدائمة ألعمالهم مباشرة دون

حاجة لطلب ذلك من أعضاء القسم.

 فالمحامون والمستشارون في المجموعة هم من ذوي الخبرة القانونية الطويلة ،ولهم القدرة على معالجة

التحديات وتقديم الحلول والبدائل ،وتسهيل أعمال المتابعة والتواصل مع الموكلين باستخدام برنامج متخصص

إلدارة مكاتب المحاماة ،واالستعانة بأحدث وسائل التواصل عبر شبكة المعلومات (االنترنت) كالبريد

اإللكتروني ،والفاكس ،والرسائل القصيرة ( ،)SMSووسائل التواصل االجتماعي مثل (سكاي بي (–)Skype

زووم ( –)Zoomمايكروسوفت تيمز ( -)Microsoft Teamsلينكد إن– تويتر– فيسبوك– انستغرام –
ويشات-يوتيوب) لمعرفتنا بأن الوتيرة المتسارعة لألعمال تتطلب السرعة في الرد لتمكين الجهة الطالبة من

اتخاذ الق اررات بسرعة ودقة.
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 oقسم المحاسبة والتحليل المالي

 جانب من المنازعات القضائية أو التحكيمية يكون في حاجه لبحث ودراسة الجانب المالي ،والذي يتطلب
مراجعة الميزانيات والقيود المحاسبية والفواتير وبحثها مع الخبراء الحسابيين في و ازرة العدل ،ولتوفير خدمه

التحليل ( )Due Diligenceالتي تحتاجها بعض المنازعات ،أنشأت المجموعة القسم المذكور لتوفير هذه

يتكون من أساتذة محاسبون متخصصون في هذا الجانب ،كما يقدم القسم المشورة حول
الخدمات والذي ّ
معامالت التمويل لمختلف المشاريع؛ كالتمويل اإلسالمي ،وصناديق االستثمار ،والتمويل المشترك ،وتمويل
األصول ،وتمويل السفن والطائرات ،واالستحواذ ،والتمويل بالديون ،والتمويل العقاري ،واإلقراض للشركات،

والخدمات المصرفية والمالية العامة ،وحساب الضرائب ،وما إلى ذلك .يضم المكتب نخبة من الكفاءات

المؤهلة علمياً وعملياً في أعمال المحاسبة والتمويل.

 oقسم الدراسات والبحوث القانونية

 حرصاً من المجموعة على إثراء المكتبة القانونية ،تقرر منذ سنوات إنشاء قسم للدراسات القانونية ،حيث شرع
فريق العمل في جمع أحكام محاكم التمييز والنقض في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر
العربية ،وأيمانا بالدور الذي تؤديه الثقافة في التطور الحضاري لألمم ،لذا يهتم القسم إن يقدم كل ما هو

جديد وحديث في عالم القانون بمختلف مجاالته لمواكبة العصر والنهوض بالفكر القانوني وإهدائه إلى كل

باحث وقارئ على المستوى اإلقليمي والعالم العربي بل والدولي ،وهذا ليس بالطريق السهل وإنما بالجهد

الدءوب للعاملين بالقسم ،ولذا نسعى دائماً إلى تقديم ما هو جديد في عالم القانون ،وهدفنا هو المساهمة في
تقديم ما يمكن أن يفيد المهتمين بالكتاب القانوني محلياً وخارجياً.

 oقسم البرمجة االلكترونية

التغيرات المحلية والدولية ،قرر الشريك المدير منذ سنوات عديدة دخول سوق البرمجيات ،فأنشأ
 تماشياً مع ّ
شركة متخصصة في قطاع البرامج ،وإزاء التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العقد الحالي والذي طال
العديد من القطاعات المهنية على اختالف مسمياتها ومنها مهنة المحاماة التي تأتي في طليعة تلك المهن،

ونظ اًر لعولمة الخدمات القانونية وظهور التكنولوجيا الرقمية في التشريعات والنظم القانونية العالمية والمحلية،
ونتيجة لهذا التطور التكنولوجي السريع بات من الضروري االستعانة بهذا العلم إليجاد برامج إلدارة مكاتب
وشركات المحاماة بغية تنظيم وإدارة القضايا واالستشارات القانونية واألعمال اإلدارية وغيرها من المهام التي

يحتاجها ذلك النشاط ،وقد حرص الشريك/المدير على استحداث قسماً فنياً من المتخصصين في مجال

البرمجيات وضمه إلى المجموعة ،ونتج عن تمازج الخبرات القانونية بالخبرات البرمجية أن ظهرت برامج
متخصصة لخدمة العاملين في المجال القانوني مثل برنامج الوافي إلدارة مكاتب المحاماة واإلدارات القانونية،

وغيره من البرامج المتخصصة.
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 oادارة التنفيذ وتحصيل المديونيات (إدارة مستقلة)


لقد أدركت العديد من المؤسسات والمنظمات والشركات أن تولي إجراءات تنفيذ األحكام واسترداد األموال

مهمة صعبة ومستهلكة للوقت ،فلجأت إلى جهات متخصصة للقيام بهذا األمر ،لذلك أوجدت المجموعة (منذ

ثمان وعشرون عاماً) (قسماً مستقالً عن باقي أقسام المجموعة) من حيث فرق عمله وإدارته للقيام بهذا
وفر القسم عدة طرق لمعالجة المعوقات وتحقيق مصالح الموكل ،إذ تم تصميم عدة بدائل من
الدور ،وقد ّ
شأنها أن تالؤم االحتياجات الخاصة بكل موكل .والمجموعة من أول مكاتب المحاماة في منطقة الخليج
والشرق األوسط التي حصلت على عضوية رابطة المحصلين التجاريين الدوليين في الواليات المتحدة

األمريكية في مجال التنفيذ واسترداد األموال .كما يستخدم القسم برامج متابعة من تصميم المجموعة ،وكذلك
يستعين بأحدث أجهزة التواصل واالتصاالت ووسائل التواصل عبر شبكة المعلومات (االنترنت) ،ناهيك عن

أرشيف كبير تم تجميعه وتحديثه خالل فترة تقارب ثالثة عقود.
• خدماتنا القانونية

تقدم المجموعة خدماتها القانونية لموكليها المحليين والدوليين في المجاالت التقليدية وكذلك المجاالت المتخصصة ومنها

▪ التقاضي  /التحكيم  /التوفيق
▪ القانون الدستوري

▪ البنوك  /بيوت المال اإلسالمية

▪ أسواق المال/صناديق االستثمار /أنظمة االستثمار الجماعي
▪ الحوكمة

▪ المنازعات اإلدارية/مشاريع البنية التحتية/العقود الحكومية/الممارسات/المناقصات/المشتريات العامة
▪ قانون الجزاء

▪ القانون الجوي /البحري

المتجددة
▪ مشاريع النفط والغاز /الطاقة
ّ
▪ التجارة اإللكترونية

▪ قانون األسرة  /المواريث

▪ قانون العمل  /التوظيف  /الهجرة وتصاريح العمل
▪ الوكاالت التجارية

▪ الملكية الفكرية والعالمات التجارية

▪ البناء والهندسة /المشتريات /النقل (الجوي والبحري والبري)
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▪ الشراكة بين القطاعين العام والخاص
▪ االستثمار المباشر
▪ الخصخصة
▪ الضرائب

▪ اإلفالس  /إعادة الهيكلة
▪ االندماج أو االستحواذ
▪ المنافسة

▪ القانون البيئي
▪ التأمين

▪ تنفيذ األحكام القضائية وتحصيل المديونيات (إدارة مستقلة عن باقي أقسام المجموعة)
• موكلينا

مثلت المجموعة العديد من الشركات المحلية واإلقليمية والدولية ومنهم

▪ الشركات الدولية واإلقليمية

 شركة توشيبا اليابانية ألنظمة الطاقة (اليابان)
 شركة تشاينا هاربور للهندسة (الصين)
 شركة أوبل األلمانية (ألمانيا)
 شركة سيمنز األلمانية
 شركة سامسونج الهندسية المحدودة (كوريا)
 شركة إيتوشو اليابانية
 االتحاد التجاري النمساوي
 شركة ماروبيني اليابانية
 شركة دوسان الكورية
 شركة تويوتا تسوشو اليابانية
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 شركة اس تي اكس للصناعات الثقيلة (كوريا)
 شركة ذد.تي.إي لالتصاالت الصينية
 شركة ارجو جروب إيكزاكت المحدودة (بلغاريا)
 شركة كورن فيري (الواليات المتحدة األمريكية)
 شركة ميرسك للنقل (الدنمارك)
 شركة تي يو في للتدقيق (ألمانيا)
 شركة أكور للفنادق (فرنسا)
 شركة مجموعة شانهي لإلنشاءات (الصين)
 شركة بيرل تايمز (الشرق األقصى) المحدودة (هونج كونج)
 شركة الزيت العربية (اليابان)
▪ الشركات والهيئات المحلية والخليجية
شركات التمويل اإلسالمية
 شركة أعيان لإلجارة واالستثمار (دولة الكويت)
شركات االستثمار والتمويل
 شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي  ،كميفك (دولة الكويت)
 شركة رساميل للهيكلة المالية (دولة الكويت)
 شركة شو للعروض الفنية والتجارية والتسويق (مملكة البحرين)
 شركة مارينا الدولية لألسماك (مملكة البحرين)
 شركة فودكــو بحرين ذ.م.م (مملكة البحرين)
دولة الكويت – الشرق – قطعة ( - )3شااع باام باا ع –
قايمة ( – )15ب نى بجموعة التويجري القعنونية.
ص.ب 863 :.الصفعة  13009الكويت
ت )965( 22089220 :فعكس)965( 22089221 :
ال ريد االلكترونيtwaijri@twaijri.com :
الموقع االلكترونيhttp://www.twaijri.com :
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)Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF
 شركة أصول لالستثمار (مملكة البحرين)
 مجموعة العوجان التجارية (مملكة البحرين)
شركات النقل الجوي والبحري والشحن والخدمات اللوجستية

 مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية (دولة الكويت)
 شركة مبرد للنقل (دولة الكويت)
 شركة البدر للمالحة (دولة الكويت)
 شركة انهام للمواد الغذائية (دولة الكويت)
شركات البناء والهندسة
 شركة إنشاء القابضة (دولة الكويت)
 شركة ساندكو للتجارة العامة والمقاوالت (دولة الكويت)
 شركة ايبو الخليج للمواد الخصوصية (دولة الكويت)
 شركة بوبيان للخرسانة الجاهزة (دولة الكويت)
 مؤسسة الناصر لتأجير معدات البناء(ملكة البحرين)
 شركة احمد منصور العالي للمقاوالت (مملكة البحرين)
 شركة بوكمال (مملكة البحرين)
 شركة مصنع الشرقية لسحب األلومنيوم (المملكة العربية السعودية)
 شركة الشرق األوسط للمقاوالت (مملكة البحرين)
 شركة الغناه للمقاوالت (مملكة البحرين)

دولة الكويت – الشرق – قطعة ( - )3شااع باام باا ع –
قايمة ( – )15ب نى بجموعة التويجري القعنونية.
ص.ب 863 :.الصفعة  13009الكويت
ت )965( 22089220 :فعكس)965( 22089221 :
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)Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF
شركات التأمين
 شركة وثاق للتأمين التكافلي (دولة الكويت)
 شركة التكافل الدولية (مملكة البحرين)
قطاع الخدمات النفطية
 شركة الخدمات البترولية (دولة الكويت)
شركات التأجير وصناعة هياكل المركبات
 شركة إمداد لتأجير المعدات (دولة الكويت)
 شركه باتك لصناعة الهياكل(دولة الكويت)
 شركة أعيان الكويت لتأجير السيارات (دولة الكويت)
 شركة األولوية للسيارات (دولة الكويت)
قطاع السياحة والفنادق وإدارة سالسل المطاعم
 فندق موفنبيك (دولة الكويت)
 شركة دهب للسياحة والسفر (دولة الكويت)
الشركات العقارية
 شركة (ام تى سى) لبيع وشراء وتأجير العقارات (دولة الكويت)
 شركة كنان العقارية ذ.م.م (دولة الكويت)
 شركة اعمار العقارية (دولة الكويت)
 شركة المزروعي القابضة (األمارات العربية المتحدة).

دولة الكويت – الشرق – قطعة ( - )3شااع باام باا ع –
قايمة ( – )15ب نى بجموعة التويجري القعنونية.
ص.ب 863 :.الصفعة  13009الكويت
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)Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF
هيئات حكومية وتعليمية وصحية

 شركة الموهبة واإلبداع لتأسيس وإدارة وتشغيل مراكز الموهبة واإلبداع وبراءات االختراع (غبر هادفة
للربح)/مساهمة مقفلة (دولة الكويت).
 تمكين لالستثمار في الخطط اإلستراتيجية وخطط العمل (مملكة البحرين)
 جامعة دلمون (مملكة البحرين)
 جامعة المملكة (مملكة البحرين)
 الجامعة األهلية (مملكة البحرين)
 مدرسة التعليم العصري (مملكة البحرين)
 مدرسة المجد الخاصة (مملكة البحرين)
 شركة مستشفى الهالل (مملكة البحرين)

البنوك
 البنك األهلي المتحد (مملكة البحرين)
 بنك البركة اإلسالمي (مملكة البحرين)
 بنك البحرين اإلسالمي (مملكة البحرين)
 استيت بنك اوف انديا (مملكة البحرين)
 يونايتد بنك لمتد (مملكة البحرين)
 بنك البحرين والكويت (مملكة البحرين)
 بي إم آي بنك (مملكة البحرين)
▪ باإلضافة لتقديم االستشارات لكل من (سفارة كوريا الجنوبية ،وسفارة جمهورية النمسا) ونخبة من الشخصيات
الهامة ( )VIPداخل دولة الكويت وخارجها.
دولة الكويت – الشرق – قطعة ( - )3شااع باام باا ع –
قايمة ( – )15ب نى بجموعة التويجري القعنونية.
ص.ب 863 :.الصفعة  13009الكويت
ت )965( 22089220 :فعكس)965( 22089221 :
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مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة واالستشارات القانونية

)Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF
• مكاتب المجموعة وفروعها

( oمكتب دولة الكويت)

المقر الرئيسي (داخل دولة الكويت):

دولة الكويت – الشرق – قطعة ( - )3شارع بن مسباح – قسيمة ( – )15مبنى مجموعة التويجري القانونية.

ص.ب 863 :.الصفاة ،كود  13009الكويت
هاتف  100( +965 22089220 :خط)

فاكس+965 22089221 :

بريد الكتروني twaijri@twaijri.com :

information@twaijri.com

webmaster@twaijri.com

 oالتنفيذ وتحصيل المديونيات  /إدارة مستقلة (دولة الكويت)

دولة الكويت – الشرق – قطعة ( - )3شارع بن مسباح – قسيمة ( – )15مبنى مجموعة التويجري القانونية.

ص .ب 863 :.الصفاة ،كود  13009الكويت
هاتف 100( +965 22073800 :خط)

فاكس+965 22089221 :

بريد الكتروني twaijri@twaijri.com:

fmt@twaijri.com

( oفرع مملكة البحرين)

العنوان :

المنطقة الدبلوماسية ،برج دبلومات ،مبني  ،315شارع  ،1705مجمع  ،317الدور( ،)9مكاتب رقم (،902 ،901

.)903

ص .ب ،10327 :.المنطقة الدبلوماسية ،مملكة البحرين
هاتف 100( +973 – )17( 514448 :خط)

فاكس+973 – )17( 514442 :
بريد الكتروني:

bahrain@twaijri.com

morcos@twaijri.com

naser@twaijri.com
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)Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF
( oفرع جمهورية تركيا)

شركة مجموعة التويجرى لالستشارات والتجارة الخارجية المحدودة
(تم تجميد نشاطه مؤقتاً بسبب جائحة كورونا)

العنوان:

حي تخته قلعه ،شارع فرات  ،143موقع باهتشه سيتي رقم  ،2/4قطعة :ب ،شقة ،44 :آوجيالر ،اسطنبول.

جوال )+905348888888( :

()+905393333333

هاتف 10( )+902126699034( :خطوط)

()+902126699035

فاكس.)+902126699039( :

بريد الكترونيinfo.tr@twaijrigroup.com :

webmaster.tr@twaijrigroup.com

( oفرع جمهورية مصر العربية)

العنوان:

 7شارع صقلية متفرع من حسنين هيكل ،مدينة نصر ،القاهرة
هاتف:

( 100( - )+20222720643خط)
()+20222720648
()+20222720500

جوال )+201223770833( :

()+2001208221303
()+2001556109422

بريد الكتروني information.eg@twaijri.com :

webmaster.eg@twaijri.com
موقع إلكتروني www.twaijri.com
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