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Mr. Faisal Al-Twaijri

Deputy Manager / Partner
EDUCATION:
•

Bachelor of Law, Cairo University, Egypt –
1999.

SUPERVISROY FUNCTIONS:
•

Responsible for supervision and following up the
works of TLF's Egypt branch.
• Supervising and following-up our Enforcement
and Debt Collection Department.

PRACTICE AREA:
•
•
•
•
•
•

Limitation of succession and division of estate
Banking business
Commercial transactions
Penal lawsuits
Bankruptcy
Enforcement of court judgments and handling
relevant disputes

EXPERIENCE:
•

Wide experience in the field of limitation and
distribution of estate both amicably and through
the court as well as finalization of the relevant
formalities with the competent government
bodies.
• Advising banks and other corporations, such as
real estate, leasing, financing, and financial
facilities companies. He also represents clients
and provides legal consultation in the cases of
mortgage attachment of guarantees (including
sukuks and trusts) as well as enforcement of court
judgments and orders, revision of claim
documents, execution of rights for collecting the
additional suitable guarantee. He also defends the
clients with regard to the privileged claims,
acquittance complaints, bankruptcy plans
negotiations for reorganization and legal
representation with regard to commercial
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 فيصل التويجري/أ
 شريك/ نائب المدير
المؤهالت األكاديمية
 جمهورية مصر، جامعة القاهرة- • ليسانس حقوق
.1999 العربية
:المهام اإلشرافية
• االشراف ومتابعة اعمال مكتب المجموعة في
.جمهورية مصر العربية
• االشراف ومتابعة قسم التنفيذ والتحصيل لدى
.المجموعة
مجال التخصص
• حصر وقسمة التركات
• اعمال البنوك
• االعمال التجارية
• القضايا الجزائية
• االفالس
.• تنفيذ االحكام والتصدي لمنازعتها
:الخبرات
• خبرة متخصصة في مجال حصر وتقسيم
التركات بشكل ودي أو عن طريق المطالبات
القضائية وإنهاء اإلجراءات لدى الجهات
.المختلفة
• تقديم المشورة للبنوك وشركات أخرى بما فيها
الشركات العقارية وشركات اإلجارة والتمويل
والقروض االستهالكية و تمثيل الدائنين و تقديم
المشورة في حاالت حجز الرهن على الضمانات
(بما فيها الصكوك واألمانات) وتنفيذ األحكام
ومراجعه سندات المطالبة وتنفيذ الحقوق لقبض
الضمان اإلضافي والمناسب والدفاع في
المطالبات الممتازة وشكاوى اإلبراء ومفاوضات
خطط اإلفالس إلعادة التنظيم والنصح والتمثيل

transactions towards bankrupted parties (purchase
of assets and establishment of lending
relationships). In addition, he follows-up the legal
procedures related to judicial bankruptcy as well
as negotiation until reaching out-of-court
solutions and settlements.
• Providing legal consultation to clients and
negotiating the aspects related to credit,
insolvency and bankruptcy. He provides advice
regarding pr-bankruptcy cases, including the
cases of mortgage attachment of guarantees
(including sukuks and trusts) as well as
enforcement of judgments, estimation of
bankruptcy risks in multiple transactions (loans,
leasing, and service and supply contracts) along
with providing alternative solutions for
mitigating the bankruptcy risks in commercial
transactions and negotiation processes. He also
handles legal aspects of post-bankruptcy cases,
including acquittance of automatic suspension,
provision of claims proofs, execution of
administrative claims as well as development of
defense in the privileged claims, acquittance
complaints and bankruptcy plans negotiations for
reorganization. He also advises the clients and
representing them in the matters related to
commercial transactions of bankrupted parties
(purchase of assets and establishment of loan
relations).
• Mr. Faisal is also handling the bankruptcy and
insolvency cases, and representing the secured
creditors and other debtors, creditors, and
commercial debtors. Follow-up of the judicial
procedures related to judicial bankruptcy and
negotiations aiming to reach alternative solutions
and out-of-court settlements are also among the
practice fields he is versed in.

القانوني فيما يتعلق بالمعامالت التجارية في
األطراف المفلسة (شراء األصول وتأسيس
عالقات اإلقراض) ومتابعة اإلجراءات القضائية
الخاصة باإلفالس القضائي والمفاوضات للتوصل
.إلى حلول وتسويات خارج المحكمة
• إبداء المشورة القانونية للموكلين والتفاوض في
الجوانب الخاصة باالئتمان واإلعسار واإلفالس
وتقديم المشورة في حاالت ما قبل اإلفالس بما
فيها حجز الرهن على الضمانات (بما فيها
الصكوك واألمانات) وتنفيذ األحكام وتقييم
مخاطر اإلفالس في العديد من المعامالت
 عقود خدمة وتوريد) وطرح، إجارة،(قروض
البدائل لتقليل مخاطر اإلفالس في المعامالت
 ومتابعه حاالت ما.التجارية واجراء المفاوضات
بعد اإلفالس بما فيها اإلبراء من اإليقاف التلقائي
وتقديم إثباتات المطالبة والتنفيذ للمطالبات
اإلدارية واعداد الدفاع في المطالبات الممتازة
وشكاوى اإلبراء ومفاوضات خطط اإلفالس
إلعادة التنظيم والنصح والتمثيل القانوني فيما
يتعلق بالمعامالت التجارية لالطراف المفلسة
.)(شراء األصول وتأسيس عالقات اإلقراض

•

• يشرف على نشاط قسم التنفيذ في المجموعة

•

• متابعة قضايا اإلفالس واإلعسار وتمثيل الدائنين
المكفولين وغيرهم من الدائنين والمقترضين
والمدينين التجاريين ومتابعة اإلجراءات القضائية
الخاصة باإلفالس القضائي والمفاوضات للتوصل
.إلى حلول وتسويات خارج المحكمة

He supervises the activities of the Enforcement
Division at TLF and providing effective legal
advice to creditors including companies and
individuals on the collection rules and
enforcement procedures. He represents our
clients in the matters related to loans by
managing negotiations, contract drafting and
handling the lawsuits related to enforcement.

القروض من خالل التفاوض وصياغة العقود

Wide experience in representing the clients at the

.والتصدي للدعاوى القضائية المتعلقة بالتنفيذ

court sessions and pleading before the various
courts as well as representing and defending the
clients in the lawsuits with penal aspects.

وتقديم المشورة القانونية الفعالة للدائنين من
الشركات واألفراد حول قواعد التحصيل
وإجراءات التنفيذ وتمثيل الدائنين في مسائل

• خبرة طويلة في الحضور والمرافعة وتمثيل
الموكلين امام مختلف درجات التقاضي وكذلك
.الترافع في القضايا ذات الشق الجزائي

Legal Representation:
•
•

•

•

•

Supervised distribution of multiple families'
estates.
Represented many Islamic banks and financial
institutions in summary judiciary disputes before
the various courts.
Represented many financial institutions and
banks in the commercial disputes filed by or
against our clients.
Represented investment institutions as secured
and unsecured creditors in lawsuits related to
debts.
Represented bidder purchasers and negotiated
options for purchase of assets in bankruptcy
cases.

Legal Studies:
•
•
•
•
•

Commentary on the enforcement procedures and
their development methods.
Collection of valid and legal overdue debts with
guarantees of money laundering suspicion.
Effect of bankruptcy on the legal situation of the
applicant.
Research titled (consumer's legal; protection in
the cases of commercial fraud).
In-depth study on the summary judiciary.

Membership:
•

Lawyer at the Cassation and Supreme
Constitutional Courts.
• Member of Kuwait Society of Lawyers.
• Member of Arab Lawyers Society.

Languages:
•

Arabic

:التمثيل القانونى
.• اإلشراف على توزيع تركات عائلية عديدة
• تمثيل بنوك ومؤسسات مالية اسالمية في
منازعات القضاء المستعجل واإلفالس أمام
.المحاكم
• تمثيل العديد من المؤسسات المالية والبنوك في
المنازعات التجارية التي ترفع من او ضد
.الموكلين
• مثّل مؤسسات استثمار كدائنين مكفولين وغير
.مكفولين في قضايا الديون
• مثّل المشترين من مقدمي العطاءات والتفاوض
بشأن اتفاقيات لشراء األصول في حاالت
.اإلفالس
:دراسات قانونية
.• التعليق على إجراءات التنفيذ وسبل تطويرها
• تحصيل المديونيات المتأخرة الصحيحة والقانونية
.وضمانات عدم وجود شبهات غسل االموال
.• اثر االفالس على المركز القانوني لطالبه
• بحث بعنوان (الحماية القانونية للمستهلك في
.)حاالت الغش التجاري
.• دراسة متعمقة في القانون المستعجل
:العضويات
• محام أمام محكمة التمييز و الدستورية العليا
.• عضو جمعية المحامين الكويتيين
.• عضو اتحاد المحامين العرب
:اللغات
.• اللغة العربية

