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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA AL-TWAIJRI
EM RESUMO

INTRODUÇÃO:
o Escritório de advocacia Al-Twaijri é um grupo jurídico composto por várias
divisões, com sede no Estado do Kuwait, com filiais no Reino do Bahrein,
República da Turquia e República Árabe do Egito, e temos o orgulho de ser
selecionados como um dos líderes escritórios de advocacia na região do Golfo
em geral, e no Estado do Kuwait em particular por distintas instituições
jurídicas internacionais, como Chambers and Partners, Legal 500, IFLR
Euromoney e Martindale com sede nos Estados Unidos, e Hildebrandt, World
Finance Magazine - Network and Corporate Rede Internacional INTL.
DIVISÕES DO GRUPO:
o DIVISÃO INTERNACIONAL:


Durante a interação do Escritório de advocacia Al-Twaijri com clientes
internacionais fora do Kuwait ou clientes locais com serviços no exterior, a
alta administração do grupo percebeu que buscar se beneficiar da experiência
de nossos colegas americanos e europeus nos mercados do Kuwait e do
Conselho de Cooperação do Golfo em particular, e o os mercados dos países
do Oriente Médio em geral não produziram os frutos esperados. Na verdade,
isso é atribuído à barreira do idioma, pois era difícil para eles acompanharem
com precisão as disposições e alterações das legislações, dificultando assim a
prestação de aconselhamento jurídico profissionalmente confiável. Para tanto,
a sede do Escritório de Advocacia Al-Twaijri e nossas filiais no exterior
contrataram advogados bilíngues (o árabe deve representar um dos dois
idiomas), além de tradutores jurídicos experientes, levando em consideração
que os membros da equipe da divisão internacional podem se comunicar em
diferentes idiomas ( Árabe e inglês).



O Escritório de Advocacia Al-Twaijri com uma equipe especializada e
profissional na área internacional. O grupo também coopera com um grupo de
escritórios de advocacia nos estados do Conselho de Cooperação do Golfo e
alguns outros países árabes, além de escritórios de advocacia internacionais na
Europa, Ásia e países do Norte da África. A equipe pode acompanhar casos
fora do Estado do Kuwait e dos países onde atuam suas filiais, bem como
casos de arbitragem local ou internacional, sejam as partes pessoas físicas ou
jurídicas. A divisão também presta serviços de assessoria jurídica em árabe e
inglês, além de redigir e revisar todos os contratos comerciais de diversos
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setores, incluindo o setor de serviços em todas as suas modalidades, setor
industrial, setor comercial e de investimentos, setor de petróleo e gás, setor
imobiliário , ... etc. A equipe também está capacitada para preparar declarações
de defesa perante órgãos judiciais ou arbitrais, além da Execução de sentenças
estrangeiras.
o DIVISÃO LOCAL


O grupo busca constantemente aprimorar seus serviços prestando assessoria
jurídica profissional por meio de uma equipe de consultores experientes e com
ampla expertise nos mais diversos aspectos do direito, o que os qualifica para a
prestação de serviços jurídicos profissionais. Os advogados e consultores do
grupo têm capacidade para lidar com diversos processos judiciais e arbitrais,
quer associados a indivíduos, instituições ou empresas.



Nossos advogados estão autorizados a comparecer a vários níveis de tribunais
e perante quaisquer autoridades competentes no estado. A divisão fornece
opinião e aconselhamento jurídico ao lidar com todos os tipos de ações
judiciais; como disputas bancárias e comerciais, processos criminais e
imobiliários, transporte, seguro, propriedade intelectual e todos os aspectos de
interesse do principal. Além disso, nossos advogados possuem ampla
experiência em arbitragem de acordo com as leis e regulamentos de vários
órgãos de arbitragem. Representamos muitos clientes em casos de arbitragem
sujeitos a várias leis de arbitragem. O grupo está empenhado em lidar com os
mais recentes desenvolvimentos e tecnologias na era da revolução das
telecomunicações e da abertura para o mundo, já que todos precisam ser
atualizados pelos diferentes desenvolvimentos em vários países, que afetam os
assuntos locais. Desta forma, o grupo deixou de se limitar aos métodos
tradicionais de comunicação com os seus clientes, passando a ser possível
enviar aconselhamento por e-mail e encaminhar directamente para o consultor
competente para dar parecer jurídico, para depois enviar por e-mail , tendo em
consideração a garantia da confidencialidade de todos os dados e informações
recebidos na consulta. Além disso, os membros da equipe local estão ansiosos
para acompanhar a abordagem direta para garantir que as necessidades legais
de nossos clientes sejam atendidas. Também oferecemos acompanhamento
permanente de seus trabalhos de forma direta, sem a necessidade de solicitá-los
aos integrantes da divisão.



Os advogados e consultores do grupo têm longa experiência jurídica e
capacidade para enfrentar desafios, apresentar soluções e alternativas, facilitar
o trabalho de acompanhamento, comunicar com os clientes através de software
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especializado para gestão de escritórios de advocacia, utilizar os meios mais
recentes de comunicação via Internet, como e-mail, fax, SMS e mídias sociais,
incluindo Skype, Zoom, Microsoft Teams, Linkedin, Twitter, Facebook,
Instagram, Wechat, YouTube) porque sabemos que o ritmo acelerado dos
negócios exige rapidez resposta para permitir que a parte solicitante tome
decisões rápidas e precisas.
o CONTABILIDADE JURÍDICA E DIVISÃO DE DEVIDA DILIGÊNCIA:


Há uma parte das disputas judiciais ou arbitrais que precisam ser cobertas em
termos de contabilidade, a fim de revisar orçamentos, registros contábeis e
faturas a fim de serem discutidas com os especialistas em contabilidade do
Ministério da Justiça; e garantindo a disponibilidade do serviço de due
diligence conforme exigido por determinados litígios, por isso nosso escritório
estabeleceu esta divisão para prestar os serviços acima a nossos clientes,
incluindo contadores e professores especializados neste aspecto. A divisão
também assessora em operações de financiamento para diversos projetos;
como finanças islâmicas, fundos de investimento, finanças sindicadas,
financiamento de ativos, financiamento de navios e aeronaves, aquisições,
financiamento de dívidas, financiamento imobiliário, empréstimos
corporativos, bancos e finanças gerais, cálculo de impostos, ... etc. O escritório
conta com um grupo de pessoas com qualificação científica e prática em
contabilidade e finanças.
o Divisão de Estudos e Publicações Jurídicas:


Como parte do empenho do Escritório de Advocacia Al-Twaijri em enriquecer
a biblioteca jurídica, decidimos estabelecer uma divisão de estudos jurídicos,
onde a equipe em questão começou a trabalhar na coleta de sentenças dos
Tribunais de Cassação e Apelação nos estados de Cooperação do Golfo
Conselho e a República Árabe do Egito. Acreditando no papel desempenhado
pela cultura no desenvolvimento civilizado das nações, portanto; a divisão faz
questão de apresentar atualizações relacionadas ao direito em seus diversos
campos de forma a fazer frente ao tempo e avançar o pensamento jurídico
apresentando-o a todos os pesquisadores e leitores em nível regional, no
mundo árabe e até internacional. Este não é um caminho fácil, mas sim um
esforço diligente dos membros da equipe da divisão, por isso nos empenhamos
persistentemente em fornecer atualizações jurídicas, e nosso objetivo é
contribuir para o benefício dos interessados em livros jurídicos, seja local ou
no exterior.
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o Divisão de Programação Eletrônica:


Correspondendo às mudanças locais e internacionais, o sócio-gerente decidiu
entrar no mercado de software há vários anos, e ele criou uma empresa, que é
especializada em software, e no que diz respeito ao tremendo desenvolvimento
tecnológico testemunhado durante a década atual afetando diferentes
pontuações de profissionais setores, incluindo a profissão jurídica, que está na
vanguarda dessas profissões e tendo em vista a globalização dos serviços
jurídicos e o surgimento da tecnologia digital na legislação e sistemas jurídicos
globais e locais e, como resultado deste rápido desenvolvimento tecnológico,
Tornou-se necessário, com essa ciência, criar programas de gestão de
escritórios e escritórios de advocacia, a fim de organizar e administrar
processos, assessoria jurídica, trabalho administrativo e demais tarefas exigidas
por essa atividade. Além disso, o sócio-gerente fazia questão de estabelecer
uma divisão técnica de software, incluindo especialistas para trabalhar com o
grupo. Como resultado da combinação de expertise jurídica com expertise em
software, softwares especializados são elaborados para atender a essas obras na
área jurídica, como o software Al-Wafi para gestão de escritórios de advocacia
e divisões jurídicas, além de outros programas especializados na área jurídica.

o Divisão de Execução e Cobrança de Dívidas (Divisão Independente):


Muitas instituições, organizações e empresas perceberam que assumir os
procedimentos de execução de sentenças e recuperação de dinheiro é uma
tarefa difícil e demorada, pelo que recorrem a órgãos especializados para o
fazer, conforme o grupo estabelecido criado (há vinte e oito anos) ) (uma
divisão independente, caso contrário, as divisões restantes no grupo) em
termos de equipes e gestão para assumir essa função. A divisão proporcionou
diversas formas de abordar os obstáculos e atingir os interesses do cliente, uma
vez que foram alocadas várias alternativas que se adequam às necessidades
específicas de cada cliente. O grupo é um dos primeiros escritórios de
advocacia na região do Golfo e do Oriente Médio a ser membro da Associação
Internacional de Colecionadores Comerciais dos Estados Unidos da América
na área de fiscalização e reembolso. A divisão também conta com programas
de acompanhamento desenhados pelo grupo, além de contar com os mais
modernos aparelhos e meios de comunicação via internet, além de um grande
arquivo que vem sendo compilado e atualizado ao longo de quase três décadas.

• NOSSOS SERVIÇOS JURÍDICOS:
o O grupo fornece serviços jurídicos aos seus clientes locais e internacionais em
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áreas tradicionais, bem como especializadas, incluindo:

▪
▪
▪
▪

▪

Litígio / Arbitragem / Conciliação
Direito Constitucional
Bancos / financeiras islâmicas
Mercado de capitais / Fundos de investimento / Esquemas de investimento
coletivo
Governança
Disputas Administrativas / Projetos de Infraestrutura / Contratos
Governamentais / Práticas / Licitações / Licitações / Aquisições Públicas
Direito Penal
Direito Aéreo / Marítimo
Projetos de Petróleo e Gás / Energia Renovável
E-commerce
Lei de Família / Herança
Lei de Trabalho / Emprego / Imigração e Permissões de Trabalho
Agências Comerciais
Propriedade intelectual e marcas registradas
Construção e Engenharia / Aquisições / Transporte (Aéreo, Marítimo e
Terrestre)
Parceria Público-Privada
Investimento direto
Privatização
Impostos
Falência / Reestruturação
Fusão ou Aquisição
Competição
Legislação Ambiental
Seguro
Execução de decisões judiciais e cobrança de dívidas (uma divisão
independente, caso contrário, as divisões restantes do grupo)
NOSSOS CLIENTES:
O grupo representou muitas empresas locais, regionais e internacionais,
incluindo:
Empresas internacionais e regionais:



Empresa de Sistemas e Soluções de Energia Toshiba (Japão)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•
o





Empresa de Engenharia Portuária da China (China)
Empresa Automobilística Opel (Alemanha)
Empresa Siemens (Alemanha)
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empresa de engenharia samsung limitada (Coréia)
Corporação Itochu (Japão)
Federação Comercial Austríaca
Corporação Marubeni (Japão)
Corporação Doosan (Coreia)
Corporação Toyota Tsusho (Japão)
Empresa de Indústrias Pesadas STX (Coreia)
Corporação de Telecomunicações ZTE (Japão)
Argogrupo Exato Limitado (Bulgária)
Empresa Korn Ferry (Emirados Árabes Unidos)
Empresa de Transporte Maersk (Dinamarca)
Empresa de Auditoria Tuv (Alemanha)
Hotéis Accor (França)
Empresa do Grupo de Construção Shanhe (China)
Pearl Times (Extremo Oriente) Empresa Limitada (Hong Kong)
Empresa Petrolífera Árabe (Japão)

▪ Empresas e autoridades locais e do Golfo:
Empresas financeiras islâmicas:
 Empresa de Locação e Investimento Aayan (Kuwait)
Empresas de investimento e financiamento:
 Empresa de investimento financeiro do Kuwait e Oriente Médio (Kuwait)


Empresa de Estruturação Financeira Rasameel (Kuwait)



Empresa de Apresentações Técnicas e Comerciais e Mercadologia Shaw
(Bahrein)



Empresa Internacional Marina de Pesca (Bahrein)



Empresa Foodco Bahrain (Bahrein)



Empresa de Investimento Osoul (Bahrein)



Empresa Transporte Mubarrad (Kuwait)

 Grupo Comercial Aujan (Bahrein)
Empresas aéreas, marítimas, de frete e logística:
 Empresa Kuwait Vias Aéreas (Kuwait)



Empresa Marítima Al-Bader (Kuwait)
Empresa Anham de Alimentos (Kuwait)
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Construtoras e empresas de engenharia:
 Empresa Contenção Inshaa (Kuwait)









Empresa de Comercialização e Contratação Geral da Sandco (Kuwait)
Empresa Aibo Golfo para Materiais Especiais (Kuwait)
Empresa de Concreto Pré-misturado Boubyan (Kuwait)
Empresa de Aluguel de Equipamentos de Construção Al-Nasser (Bahrein)
Empresa Contratante Ahmed Mansour Al Aali (Bahrein)
Empresa Bukamal (Bahrein)
Empresa de Fábrica de Extrusão de Alumínio Al Sharqiya (Bahrein)
Empresa Contratante do Oriente Médio (Bahrein)

 Empresa Contratante Al-Ganah (Bahrein)
Setor de seguradoras:
 Empresa de Seguros Wethaq Takaful (kuwait)

 Empresa Internacional Takaful (Bahrein)
Setor de Serviços de Petróleo:
 Empresa de Serviços de Petróleo (Kuwait)
Empresas de locação e carroceria:
 Empresa de aluguel de equipamentos Imdad (Kuwait)



Empresa da Indústria de Estrutura da BATEC (Kuwait)
Locadora de Automóveis Aayan Kuwait (Kuwait)

 Empresa automotiva prioritária (Kuwait)
Setor de turismo e hotelaria e gestão de cadeias de restauração:
 Hotel Movenpick (Kuwait)

 Empresa de Viagens e Turismo Dahab (Kuwait)
Imobiliárias:
 Empresa de compra, venda e locação de imóveis MTC (Kuwait)


Empresa imobiliária Kinan (Kuwait)



Empresa imobiliária Emaar (Kuwait)



Planos Estratégicos e de Ação de Tamkeen (Bahrein)

 Empresa segurando Al-Mazrouei (Emirados Árabes Unidos).
Agências governamentais, educacionais e de saúde:
 Empresa de Talento e Criatividade para a implantação, gestão e operação de
centros de talentos, criatividade e patentes (sem fins lucrativos) (Kuwait).


Universidade Delmon (Bahrein)
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Universidade do reino (Bahrein)
Universidade Ahlia (Bahrein)
Escola de Educação Moderna (Bahrein)



Escola particular Al Majd (Bahrein)



Banco Islâmico Al Baraka (Bahrein)

 Empresa de hospital Helal (Bahrein)
Bancos:
 Banco unido Ahli (Bahrein)






▪

Banco Islâmico do Bahrein (Bahrein)
Banco Estatal da Índia (Bahrein)
Banco Unido Limitado (Bahrein)
Banco do Bahrein e Kuwait (Bahrein)
Banco BMI (Bahrein)
Além de fornecer consultas para (Embaixada da Coreia do Sul, Embaixada da República da
Áustria) e um grupo de VIPs dentro do Estado do Kuwait e no exterior.

• ESCRITÓRIOS E FILIAIS DO GRUPO
o (Escritório do Estado do Kuwait)
Sede (no Estado do Kuwait):
Rua Bin Misbah, Bloco (3), Edifício (15), Edifício do Escritório de Advocacia Al
Tuwaijri, Sharq, Kuwait.
Caixa Postal: 863 Safat, Código Postal 13009 Kuwait
Telefone: +965 22089220 (100 linhas)
Facsimile: +965 22089221
Email: twaijri@twaijri.com
information@twaijri.com
webmaster@twaijri.com

o Divisão de Aplicação e Cobrança / Divisão Independente (Kuwait):
Rua Bin Misbah, Bloco (3), Edifício (15), Edifício do Escritório de Advocacia Al
Tuwaijri, Sharq, Kuwait.
Caixa Postal: 863 Safat, Código Postal 13009 Kuwait
Telefone: +965 22073800 (100 linhas)
Facsimile: +965 22089221
Email: twaijri@twaijri.com
fmt@twaijri.com
o (Filial do Reino do Bahrein)
Endereço :
Al -Twaijri Law Group Building - Plot (15) - Bin
Mesbah St. - Block (3) - Sharq, State of Kuwait
PO Box: 863, Safat, Code 13009 KUWAIT
Tel: (965) 22089220 Fax: (965) 22089221
Email: twaijri@twaijri.com
Web-site: www.twaijri.com Page 8 of 9

2220 9221 االيزو

ISO 9001:2000

–  شااع باام باا ع- )3( دولة الكويت – الشرق – قطعة
.) – ب نى بجموعة التويجري القعنونية15( قايمة
 الكويت13009  الصفعة863 :.ب.ص
)965( 22089221 :) فعكس965( 22089220 :ت
twaijri@twaijri.com :ال ريد االلكتروني
http://www.twaijri.com :الموقع االلكتروني

مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة واالستشارات القانونية

Al-Twaijri & Partners Law Firm (TLF)
Área Diplomática, Torre do Diplomata, Edifício 315, Rua 1705, Bloco 317, Andar
(9), Escritórios Nº (901, 902, 903).
Caixa postal: 10327, Área Diplomática, Reino de Bahrein
Telefone: +973 - (17) 514448 (100 linhas)
Facsimile: +973 - (17) 514442
Email:
bahrain@twaijri.com
morcos@twaijri.com
naser@twaijri.com
o (Filial da República da Turquia)
Grupo limitado de Consultas e Comércio Exterior Al-Twaijri.
(Sua atividade foi temporariamente suspensa devido à pandemia Corona)
Endereço:
Bairro Takhte Qala,143 Rua Firat, Site da cidade de Bahçe No. 4/2,
Bloco: B, Apartamento: 44, Ocılar, Istambul.
Cellular:
(+905348888888)
(+905393333333)
Telefone: (+902126699034) (10 linhas)
(+902126699035)
Facsimile: (+902126699039).
Email:
info.tr@twaijrigroup.com
webmaster.tr@twaijrigroup.com
o (Filial do Egito):
Endereço:
Rua Sicília 7 da Rua Hassanein Heikal, cidade de Nasr, Cairo
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(+20222720643)- (100 linhas)
(+20222720648)
(+20222720500)
Cellular: (+201223770833)
(+2001208221303)
(+2001556109422)
Email:
information.eg@twaijri.com
webmaster.eg@twaijri.com
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