البنوك  /بيوت المال اإلسالمية
• تقدم المجموعة المشورة للمشاريع المحلية واألجنبية من خالل مراجعة اتفاقيات التمويل المختلفة (كالقروض
وعقود بيع المساومة والمرابحة والتورق وغيرها من التسهيالت الئتمانية والكفالت والضمانات) وتقديم النصح
من بداية إعداد ومراجعة مسودات التفاقيات وحتى تمام التوقيع على التفاقيات النهائية ومتابعة تنفيذها،ومن
الجدير بالذكر ان اعتماد قواعد التمويل اإلسالمي باتت محورا ً اساسيا ً في عملية النمو والتطوير لدى العديد من
اقتصادات الشرق الوسط ونادى بها الكثير من علماء القتصاد في مختلف دول العالم ،اذ هناك أكثر من
(3تريليون دولر) تمثل حجم الصول المالية في عام ( )2020وتدار بواسطة هذه القواعد التي تبدو وسيله أفضل
لتحاشي األضرار الناجمة عن القتصاد التقليدي والسبب في ذلك هو الغاء فكرة الفائدة وايجاد بدائل اخرى تخدم
مصلحة الطرفين من تحقيق الربح من جهه والحد من المخاطر من جهه اخرى وذلك بتحقيق التوازن االمثل بين
اسلوب تقاسم الربح والخسارة واسلوب العائد الثابت .
• تمثل المجموعة العديد من البنوك (التقليدية  /اإلسالمية) وغيرها من المؤسسات المصرفية المالية والستثمارية،
ونقدم المشورة القانونية حول القوانين المحلية ذات العالقة للبنوك األجنبية وأصحاب األعمال األجانب ممن
يمارسون أعمالهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ودولة الكويت ومملكة البحرين بشكل خاص.
• وتقدم المجموعة خدماتها القانونية للعديد من البنوك في كل ما يختص بأنشطة هذه المؤسسات المالية
واعداد ومراجعة الكثير من العقود الخاصة بأعمالها ومنها :
 oالستشارات القانونية في جميع أنواع الستثمار على سبيل المثال الستثمار المالي والعقاري والصناعي
والتجاري والخدمي المباشر وغير المباشر والستثمار العام والخاص والستثمار التكنولوجي.
 oالتمويل المالي والستثماري وصناديق الستثمار المشترك وتقديم المشورة والمتابعة أمام البنوك المركزية
والجهات ذات الصلة.
 oالمساهمة في تأسيس الكيانات المالية والستثمارية والمشاركة والمخصصة في مجال الستثمار والتمويل.
 oدراسة واعداد وصياغة اتفاقيات التمويل البنكية المحلية والدولية كعقود القروض والتسهيالت الئتمانية
والمرابحات فضال عن عقود التسويات والجدولة البنكية وتولي تفسيرها ومتابعة تنفيذها على النحو المتفق
عليه .

• تشمل خدمات المجموعة تقديم المشورة حول بدائل التمويل اإلسالمي ومنها:
 oاإلجارة.
 oالتأجير التمويلي.
 oالمرابحة للوعد بالشراء .
 oالمساومة للوعد بالشراء .
 oالمضاربة اإلسالمية.
 oالمشاركة.
 oالستصناع.
 oالصكوك.
 oالتوريق .
 oاالسهم .
 oااليجار المنتهي بتملك .
• كما انشأت المجموعة منذ اكثر من عشرون عاما ً قسما ً متخصصا ً لتنفيذ وتحصيل مستحقات البنوك والمؤسسات
المالية لدى الغير وتتميز بسرعة التحصيل واستصدار و تنفيذ األوامر واألحكام ضد العمالء الممتنعين عن السداد
بعد التصدي للمنازعات لدى جهات القضاء واتخاذ كافة اجراءات التنفيذ الجبري ضد العمالء .
• تمتلك المجموعة فريق قانوني متخصص ذات مؤهالت وخبرات فوق عاليه ومتعمقه وملمه بكافة عمليات
الصرف واالقتراض والمرابحات واالئتمان التقليدية واالسالمية لمواجهه جميع العمليات واالكثر تعقيدا ً وتشابكا ً
امام جهات القضاء الموقر او السادة الخبراء لتقديم افضل الحلول القانونية الكفيلة على حفاظ اموال البنوك
والمؤسسات المالية .
• لدى المجموعة فريق من المحامين المؤهلين ذات باع َ في تمثيل كافة البنوك والمؤسسات المالية أمام كافة
المحاكم واللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي وهيئات التحكيم .
• منذ نشأة المجموعة لديها قسم اداري متخصص ومتفرغ لمتابعة جميع القضايا واالحكام واالوامر والتقارير
الصادره بها بد ًء من رفعها باول درجة وحتى صدور احكام ونهائيه وباته بها .
• للمجموعة القدرة على تحقيق النجاح المتميز في جميع القضايا الموكوله لها من قبل البنوك والمؤسسات المالية
وذلك من خالل خدماتها القانونية االحترافية في شتى مجاالت القانون والمقدمة من جميع اقسامها التي تعمل
كفريق واحد باجراء البحوث والدراسات لجميع الجوانب لالنظمة والقوانين واللوائح والسياسات البتكار الحلول
التي تلبي االحتياجات الواقع المعاصرفي مجال التمويل واالئتمان .

