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رأس أسواق فئة عن 2020 لعام (IFN) نیوز" فاینانس "إسالمیك جائزة یحصد - وشركاؤهما وحمزة حلمي - بالقاهرة مكنزي بیكر                      مكتب
 المال

 
- بالقاهرة الدولیة مكنزي بیكر مكتب أعضاء - وشركاؤهما وحمزة حلمي مكتب حصد - 2020 أكتوبر 18 العربیة، مصر جمهوریة                      القاهرة،
شركة كرمت ولقد المال. رأس أسواق لفئة القانون مجال في نیوز" فاینانس "إسالمیك اإلسالمي التمویل مجلة من المقدمة الجائزة                     مؤخًرا
المتوافقة التمویالت مجال في البارزة إلنجازاتهم محاماة مكتب 11 العام هذا - (IFN) نیوز فاینانس إسالمیك - المرموقة میدیا فاینانس                      إسالمیك

  مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.

العربیة للشركة القانونیة االستشارات تقدیم في وشركاؤهما وحمزة حلمي مكتب بدور شهادًة المال أسواق فئة عن الممنوحة الجائزة وتمثل                     هذا
جمهوریة في للصكوك إصدار أول بشأن القابضة، (TMG) مصطفى طلعت مجموعة شركات إحدى وهي العمراني، والتطویر                  للمشروعات

  مصر العربیة وفقًا لصیغة اإلجارة المتوافقة مع احكام الشریعة بقیمة 2 ملیار جنیه مصري (126,53 ملیون دوالر أمریكي).

مكنزي (بیكر وشركاؤهما وحمزة حلمي بمكتب المال رأس أسواق قطاع ورئیس التنفیذي الشریك - غنام محمد السید/ صرح الصدد هذا                      وفي
بشأن القانونیة االستشارات تقدیم ذلك في بما والمبتكرة الهامة الصفقات من العدید على العام هذا خالل العمل عملنا فریق استطاع "لقد                       القاهرة):
والمعرفة الخبرة مدى نوعها من فریدة عالمة تعد التي الصفقة هذه عكست ولقد العربیة. مصر جمهوریة في إسالمیة صكوك إصدار                      أول
عمل فریق مكتبنا یضم أن حظنا حسن فمن المحلي. السوق مجال في التفوق وأیًضا بمكتبنا العمل فریق أفراد بها یتمتع التي والفنیة                        القانونیة
من الرغم على الجائزة بتلك للفوز أهلنا مما العمل تنظیم وحسن الفریدة خبرته على باستمرار برهن والذي المال رأس أسواق مجال في                        متمیز

 التحدیات التي تفرضها علینا جائحة كوفید-19."

بمثابة تعد والتي اٍإلسالمي بالتمویل المتعلق القانوني المجال في المرموقة التقدیریة الجوائز مقدمة في (IFN) نیوز فاینانس إسالمیك جائزة                     تأتي
بجوائز الفائزین تكریم احتفالیة عقد المقرر ومن اإلسالمي. التمویل مجال في المحاماة مكاتب تقدمها التي والخدمات اإلمكانیات على                    شهادة

 إسالمیك فاینانس نیوز في 27 مارس 2021 بمدینة دبي، وفي 7 أبریل 2021 في كواال المبور.

 

 - ختام النص-

 

 مالحظات للمراجع:

 نبذة عن مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما (بیكر مكنزي القاهرة)

المحلیة بالقوانین الخبرة عراقة بین ما المكتب ویجمع المصریة، السوق في الدولیة المحاماة مكاتب أقدم أحد هو وشركائهم وحمزة حلمي                      مكتب
  وخبرات المكاتب الدولیة، حیث نعمل على مساعدتكم على التعرف على المجال القانوني ومجال األعمال في مصر وعلى مستوى العالم.

في ممیزة ومعرفة بخبرة یحظون وجمیعهم استشاریین وثمانیة شركاء أربعة بینهم ومن محامًیا 40 قرابة حالًیا بالقاهرة مكنزي بیكر مكتب                      یضم
خبراتنا أن إال مصر في تدریبهم المكتب أعضاء معظم تلقى حین وفي المحلیة. والثقافیة االجتماعیة األوساط وفي المحلي والقانون األعمال                      مجال

  ومعرفتنا وممارستنا تستند إلى المعاییر الدولیة والعالمیة.

وتعقیدات خبایا عبر بسالسة إرشادكم یمكننا الحاجة تقتضي عندما الدولي مكتبنا في األعضاء األخرى المكاتب في زمالئنا مع التعاون                     فبفضل
والمحلیة. الدولیة اإلجراءات بین الفروقات بتعقیدات تصطدم قد التي اإلجرائیة المسائل مع التعامل عناء لنجنبكم واإلجراءات القوانین                   منظومة

 فعملنا كفریق واحد یؤهلنا ألن نقدم لكم خدمات فعالة وبجودة عالیة بأقل قدر من التكرار بال داع.

مصالح زیادة نحو التزامنا فإن 1986 عام منذ مصر في عمله مكتبنا بدأ وحیث تضاهى، ال العالم حول مكتًبا 78 عبر المتشعبة مواردنا                         إن
 أعمالكم في الشرق األوسط وفي باقي أنحاء العالم هو أمر نأخذه على عاتقنا بجدیة.
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