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 :EDUCATION :األكاديمية المؤهالت

حقوق   • جمهورية    -ليسانس  القاهرة،  جامعة 

 . 1998مصر العربية  

• Bachelor of Law, (Cairo University, Egypt) 

1998. 

 :SUPERVISORY FUNCTIONS اإلشرافية: المهام 

مملكة  على  اإلشراف   • في  المجموعة  فرع 

يقدم من مشورة  البحرين ومتابعة   للموكلين ما 

واالفراد  والمؤسسات  الشركات  مملكة    من  في 

 البحرين.
وقسم    اإلشراف • المحلي  القسم  اعمال  ومتابعة 

 . ( في المركز الرئيسيVIPخدمة الموكلين )

• Supervising TLF's Bahrain Branch and 

ensuring quality of the consultations 

provided to the clients.  

• Supervising and following-up the activities 

of the Local Division and VIP Division in 

TLF's Kuwait Head office.  

 

 :PRACTICE AREA :مجال التخصص

 البنوك اعمال  •
 االعمال التجارية  •
 خدمات االفشور •
 القطاع العقاري  •
 االفالس •
 ملكية فكرية  •

 

• Banking  

• Commercial activities  

• Offshore services  

• Real estate sector  

• Bankruptcy  

• Intellectual Property  

 

 :EXPERIENCE IN KUWAIT : بدولة الكويت الخبرات

وقانون    المنازعات في    خبرة • التجارية 

  ، القانونية    المشورةتقديم  والشركات 

تقديم   عن  فضالً   ، المصرفية  للمؤسسات 

الالزمة   للمعامالت  االستشارات 

بالمسائل  و الصلة  ذات  االستشارات 

الهياكل الجديدة  والترتيبات التجارية وتأسيس  

او االندماج، الدمج  المسائل    نتيجة  إلى جانب 

 المتصلة بشؤون التراخيص وحقوق الملكية. 

المشاركة في تقديم االستشارات لكافة العمالء   •

ومعامالت   التجارية  المعامالت  بشأن 

لمشاريع  وتالشركات،   استشارات  قديم 

 . نشاءات العقارات وإال

• With his wide experience in commercial 

disputes and Companies Law, he provides 

consultations to the financial institutions as 

well as the consultations with commercial 

aspects and arrangements. He also advises 

on establishment of new companies' 

structures through merger & acquisition 

processes in addition to the matters related 

to licensing affairs and intellectual property 

rights.  

• Participates in advising clients on the 

commercial transactions, companies' deals 

as well as the real estate and construction 

projects.  

 

mailto:information@twaijri.com
http://www.twaijri.com/
mailto:twaijri@twaijri.com
http://www.twaijri.com/


المركز   • التدريب  خالل  من  خاصة  في   خبرة 

األوف وخدمات  الخاصين  العمالء  شور  مجال 

ومراكز  كلندن  المالية  الدولية  المراكز  في 

 األوفشور في جزر جيريسي وجزر الكايمان. 
الدفاع ضد مطالبات المسئولية عن االصابات  •

المصنعين   ضد  المرفوعة  الشخصية 

مطالبات   في  الدفاع  .وتولى  والمقاولين 

االهمال ودعاوي   فيها دعاوي  بما  االصابات 

المسئولي  مطالبات  وكذلك  التي االضرار  ة 

اإلدارة   مجلس  وأعضاء  المدراء  تتضمن 

والمحاسبين  المعماريين  والمهندسين 

 وسماسرة وُمثمني العقارات.
بالعقارات   • الخاصة  القانونية  المشورة  تقديم 

جميع   في  للموكلين  والدعم  واإليجارات 

وتطوير   للعقارات  التجاري  التطوير  مراحل 

واالستثمار   التحتية  والبنية  المشروعات 

الحلول  والتم وتقديم  التشكيل  وإعادة  ويل 

والبنوك  المستثمرين  وتمثيل  القانونية. 

في   المقرضة  المؤسسات  من  وغيرهم 

 الصفقات العقارية.
والغير   • المكفولين  للدائنين  القانوني  التمثيل 

اإلفالس  قضايا  في  والمدينين  مكفولين 

الرهن   وإغالق  القروض  وإعفاءات 

ال ممتلكات  على  والحجز    معسرين والمبيعات 

بدعاوى  وتقديم   يتعلق  فيما  للموكلين  الدعم 

واإلجراءات  القضائي  اإلشراف  فرض 

 . التنظيمية 

• Special experience through intensive 

training in the field of serving VIPs and 

offshore services in its international centers, 

such as London and Offshore centers in 

Jersey Islands and Cayman Islands.  

• Defending the clients in personal injuries 

liabilities claims filed against manufacturers 

and contractors. He also defends the clients 

in the injuries claims including the 

negligence and damage claims as well as 

the liability claims comprises the managers, 

members of the board of directors, 

architects, accountants and real estate 

estimators and brokers.   

• Providing legal consultation on real estate 

and leasing matters and supporting the 

clients in all phases of commercial real 

estate development, infrastructure, 

investment, financing, and reconstruction as 

well as legal solutions. He also represented 

investors, banks and lending institutions in 

real estate deals. 

• Legal representation of secured and 

unsecured creditors, as well as debtors in 

bankruptcy cases, loan releases, mortgage 

closure, and sale and attachment of 

insolvent clients' properties. He also 

supported clients in regard to the cases of 

imposing judicial supervision and 

organizational procedures.   

 :Legal Representation : التمثيل القانونى

في   • العهد  وتأسيس  الثروات  إدارة  دليل 

 المراكز المالية الدولية المسماة باألوفشور. 

بنوعيها   • المساهمة  الشركات  العديد من  تمثيل 

الدارتها   المشورة  وتقديم  انشطتها  واختالف 

 العليا.

شارك في فريق عمل لتقديم االستشارات في  •

خاصة  مشروعات  في  لمقاولين  منازعات 

 بالبنية التحتية. 

قضية  • من  أكثر  في  العقارات  مطوري  ثل  م 

العقود   إنهاء  المالك  محاوالت  عن  ناتجة 

كبار   لصالح  المدة  طويلة  اإليجارية 

 المستأجرين. 

المخاطر  • تمويل  صفقات  ومراجعه  إعداد 

التمويل  ومعامالت  المشروعات  وتمويل 

• Wealth management guidance and 

establishment of custodies in the 

international financial centers named as 

Offshore.  

• Represented many public and private 

shareholding companies with their various 

activities as well as providing consultation 

to its top management. 

• He was a team member of a team dedicated 

for advising on contractors' disputes in 

infrastructure projects.  

• He represented real estate developers in 

multiple cases resulting from the owners' 

attempts to terminate the long-term real 

lease contracts in favor of the principal 

tenants.  

• Development and revision of risk financing 

deals, projects financing and other 



خدمات  وتقديم    ألصولاألخرى المبنية على ا 

للفنادق   العقاري  باالستثمار  متعلقة  قانونية 

 والمنتجعات والمجمعات التجارية. 

بخطابات   • يتعلق  فيما  البنوك  مؤمني  تمثيل 

 االئتمان المقدمة إلى الشركات.

تمثيل العديد من المقرضين فيما يتعلق بتمويل   •

صناعية   ومنشآت  وفنادق  عقارات 

 ومستودعات. 

financing deals that are based on the assets 

as well as providing legal services related to 

real estate investment of hotels, resorts and 

commercial complexes.    

• Representing the banks with respect to the 

letters of credit offered to the companies.  

• Representing many lenders as regards 

financing of real estates, hotels, industrial 

facilities and warehouses.   

 :Memberships العضويات:

والمحكمة  • التمييز  محكمة  أمام  محام 

 الدستورية . 

 المحامين الكويتيين.  جمعيةعضو   •

 عضو جمعية المحامين البحرينية.  •

 المحامين العرب.عضو اتحاد  •

• Lawyer at the Court of Cassation and 

Constitutional Court. 

• Member of Kuwait Lawyers Society  

• Member of Bahrain Lawyers Society  

• Member of Arab Lawyers Union  

 

 :Languages اللغات: 

 اللغة العربية. •
 اللغة اإلنجليزية  •

• Arabic 

• English 

 


