جمموعة اجلريان لتحصيل األموال
هللل لللمطا ماتلمللتة متليللة ات موللتحرتة ات اللت اة لللم ال للري
تجتم صعوبة يف حتصيلهت  ..؟
نحن نذلل لك تلك الصعوبات ونتولى عنك عناء التحصيل من خالل المجموعة
فهي متخصصة في تحصيل أموال الغير :
تحصيل أموال الغير  -رفع دعاوى مطالبة  -إقرار دين – شيكات – كمبياالت –
إيصاالت أمانة – سند ألمر – فواتير – أوراق عرفية – كشف حساب – نفقات –
إيجارات عقارية – عقود (إيجارات) – حقوق عمالية.

جمموعة اجلريان لمطهت :
 -1موظفين متخصصين في المطالبات الهاتفية الودية (كول سنتر).
 -2مندوبين تنفيذ ذو خبرة وكفاءة عالية في إجراءات التنفيذ بالمحاكم كافه.
 -3وجود عدد من الموظفين لنقل المعلومات من المحاكم إلى البرنامج أو ما ...يستجد
بالقضايا في البرنامج خالل أربع وعشرون ساعة.
 -4متعاقدون مع مكاتب محاماة للمطالبات القضائية بكافة أنواعها ودرجاتها.
 -5مستشارين قانونيين إلبداء الرأي القانوني.
 -6ونقدم لكم خدمة غير متوفرة على مستوى دولة الكويت لدى مكاتب تحصيل أموال
الغير أو ما شابه وهذه الخدمة هي تقديم " رابط من برنامج مجموعة الجيران يحتوي
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على اسم المستخدم وكلمة المرور " خاص بكم  ،يشرح سير القضية كاملة
وتستطيعون معرفة جميع المعلومات الخاصة بكم  ،وما يجري سواء في قسم الكول
سنتر أو بالمحاكم وفي حالة ورود أية مبالغ لدى المحكمة أو لدى المجموعة
باستطاعتكم معرفتها بنفس اليوم وبمدة ال تتجاوز  24ساعة .
 -7العميل يمكنه اإلطالع على جميع المستندات المقدمة لدى المحكمه ...أو التي
استلمت من الخصوم بنفس الموقع.
 -8معرفة المبالغ المستحقة لكم أو المستحقة عليكم من خالل الحسابات.
 -9البحث في القضايا الخاصة بكم فقط من حيث :
* معرفة ما تم من إجراءات منذ بداية استالمنا للمطالبات الخاصة بكم .
* إذا كاااان لاااديكم عااادد كبيااار مااان القضاااايا يمكااانكم البحاااث عااان القضاااية فاااي البرناااامج
ومعرفاااااة تفاصاااااايلها مااااااع اإلطاااااالع فيمااااااا يخااااااص المساااااتندات التااااااي تخااااااص
القضاااااية مشااااامولة بالتقاااااارير كافاااااة ساااااواء ساااااير القضاااااايا أو اإلعالناااااات أو
الجلسات .
* يوجاااد تقريااار خااااص ليرصااادة التاااي تخصاااكم عنااادما ياااتم إياااداعها بالمحااااكم كافاااة
أو عن طريق تنفيذ المطار .
* وفااااي حالااااة اسااااتعالمكم عاااان القضااااايا أو المسااااتندات فهااااي متااااوفرة ويمكاااانكم أخااااذ
نسخة منها.
 تااااام عمااااال هاااااذه الخدماااااة للسااااايطرة الكاملاااااة للماااااوكلين دون الرجاااااوع لإلساااااتعالمالقضائي أو لدى مجموعة الجيران .
 يمكنكم العمل على هذا البرنامج سواء بالكمبيوتر أو االيباد أو الهاتف النقال . حتى نبني الثقة ما بين مجموعة الجيران والموكلين خصصنا صالحية4 of 2Page

للموكااال بااااإلطالع علاااى مجرياااات ماااا يحااادث لااادينا إدارياااا أو بالمحااااكم وهاااذا الشااايء
غير مرغوب به تقريبا لدى جميع مكاتب تحصيل أموال الغير أو أخرى .
 ويمكنناااااا انجااااااز أي كمياااااة مهماااااا بلغااااات فاااااي تجهياااااز أوامااااار األداء للمطالبااااااتالماليااااة التااااي يااااتم تقااااديمها وانجازهااااا بالمحاااااكم بماااادة ال يسااااتطيع أي مكتااااب
تحصااااايل أماااااوال الغيااااار أو ماااااا شاااااابه  ،وانجازهاااااا بسااااارعة ودقاااااة عالياااااة فاااااي
اإلنجاز .

* اإلدارة كويتية ذو خبرة كبيرة بهذا المجال.
مالحللظة :
 -لالساااااتفاده مااااان هاااااذا العااااار

ليفاااااراد يكاااااون الحاااااد االدناااااى لقيماااااة المديونياااااة

 5000........دينار ( خمسة آالف دينار ).
 الشااااركة وموقعهااااا ثاباااات ومعتماااادة رسااااميا ماااان قباااال الجهااااات الحكوميااااة فننصاااابعاااادم التعاماااال مااااع األفااااراد أو المناديااااب الغياااار معتماااادين  ،إلنجاااااز معااااامالتكم
حتااااااى ال تتعاااااار

مطالباااااااتكم وأمااااااوالكم لإلهمااااااال أو الضااااااياع أو الساااااارقة ،

وللعلااام ال يمكااانكم الرجاااوع علااايهم فاااي حالاااة مغاااادرتهم "فقاااط صااادور االحكاااام
ضاااادهم" وال تسااااتطيعون الرجااااوع علاااايهم ألخااااذ حقااااوقكم او التعااااوي
بحكم المحكمه داخل دولة الكويت.
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الصااااادر

:) على أجهزة الهواتف الذكية والتابلت واآليبادALJEERAN app(  تطبيق الجيران[  على اآليفونhttps://itunes.apple.com/bf/app/aljeeran/id1072039949?
] mt=8
 على اآلندرويد[
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.app8d15
] hl=en&c5eb495e

http://www.Al-Jeeran.com

: موقع الشركة اإللكتروني: موقع الشركة لوكيشن-
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