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OVERVIEW
ESSA AL SULAITI LAW FIRM

Essa Al Sulaiti Law Firm is a result-oriented, full-service law firm
headquartered in Qatar. The firm offers comprehensive legal services and
representation in Arabic, English, French, Spanish and Portuguese.

We foster meaningful client relationships and spend as much time as
needed responding to client questions, learning about their needs, and
addressing their concerns. Our firm was built on this value.

We are a client-driven firm. Our close-knit team of legal professionals
share a common commitment to providing the knowledge, skill and care
required to serve the exact needs of every client. We pride ourselves in
delivering uncompromising quality and value, and we make sure our
clients are always up-to-date on any regulatory and legislative changes
that impact their businesses.

Our senior counsels and star associates have deep and varied arbitral and
litigatory experiences in Qatar, U.K, Portugal, France, Spain and Egypt
– resulting in favorable outcomes for our clients. We have represented
clients in a range of corporate and construction disputes.

Our in-depth understanding of our clients, legal expertise and international
experience enables us to provide attentive, effective representation
in a variety of practice areas, including Corporate, Commercial &
Construction - with a particular focus on Litigation and Arbitration
across various industries and sectors.

We are an independent firm. This means we are not restricted by rigid
corporate protocols and franchisee regulations; we also have a special
capacity to tailor our services to client-needs in tandem with our own
standard of practice. Our size also means that we are better positioned to
adapt to a changing legal market.
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FOUNDER’S MESSAGE
Thank you for your interest in Essa Al Sulaiti Law Firm. We take great pride
in being a top-tier Qatar-based firm with international expertise and a global
reach; a firm that is also strongly committed to aligning its vision with that of
Qatar Vision 2030.
At our firm, our priorities are to advance your interests, cater for all your legal
needs and significantly minimize your legal risks and liabilities. When dealing
with our team, expect to receive extensive support and expert advice on the
legal issues you face.

We are an innovative, client-driven law firm committed to leveraging our
exceptional legal expertise and local and international experiences to meet—
and exceed— client expectations.

I invite you to reach out to us to learn about how we can help you achieve your
goals.

Mr. Essa Mohammad Al Sulaiti
FOUNDER & CHAIRMAN
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SECTORS

Essa Al Sulaiti Law Firm offers services in the following sectors:

AUTOMOTIVE

BANKING & FINANCE

CONSTRUCTION

CORPORATE &
COMMERCIAL

CRIMINAL

ENERGY

HEALTHCARE &
PHARMACEUTICAL

HOSPITALITY

INDUSTRIAL &
MANUFACTURING

INFRASTRUCTURE
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SECTORS

Essa Al Sulaiti Law Firm offers services in the following sectors:

INSURANCE

LABOUR &
EMPLOYMENT

LITIGATION &
ARBITRATION

MARITIME &
SHIPPING

MEDIA,
ENTERTAINMENT &
SPORTS

PROPERTY &
REAL ESTATE

RETAIL

TECHNOLOGY

TELECOMMUNICATION

TRANSPORTATION
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SERVICES

Our firm offers both contentious and non-contentious legal services:

NON-CONTENTIOUS LEGAL
SERVICES
Our non-contentious team provides expert guidance and solutions
on all transactional and non-litigatory matters. We execute proven
risk-mitigation strategies and put in place meticulous de-escalation
measures that protect clients from legal risks.
Examples of our non-contentious legal services include:
◆

Providing practical and commercially-sound legal advice

◆

Advising on company formation and structuring

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Preparing, negotiating and reviewing contracts and agreements
Representation in meetings and negotiations
Mergers & Acquisitions “M&A”

Corporate & Individual Legal Auditing
Company establishments
IPR & Trademarks
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SERVICES

Our firm offers both contentious and non-contentious legal services:

CONTENTIOUS LEGAL
SERVICES
Our seasoned counsels take on cases at any stage of a dispute. We take
pride in having represented clients across various industries with
favorable outcomes - in Qatar and beyond.
Examples of our contentious legal services include:
◆
◆
◆

Arbitration
Litigation

Mediation & Alternative Dispute Resolution “ADR”
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OUR LEGAL PROFESSIONALS
Mr. Essa Mohammad Al Sulaiti is a Qatari attorney and
arbitrator, certified by the GCC Commercial Arbitration
Centre and the Qatar International Centre for
Conciliation and Arbitration (QICCA). He is a member
of the Qatar Lawyer’s Association as well as a member
of the Asian Football Confederation (AFC) Legal
Committee. In addition, Mr. Al Sulaiti has established an
excellent working relationship with legal associations
and entities such as the IBA, ICC and LexisNexis.

Drawing on prior experience under reputable Welsh
and Qatari law firms, Mr. AL Sulaiti founded the Essa
Al-Sulaiti Law Firm in 2015 to effectively align his
practice with a personal mission: addressing the
emerging legal demands of Qatari and international
businesses operating in his home country.

MR. ESSA MOHAMMAD AL SULAITI
FOUNDER & CHAIRMAN

Together with a close-knit team of legal professionals,
Mr. Essa’s work includes a broad range of corporate and
commercial advisory services with a focus on dispute
resolution. Mr. Essa has also worked closely with
various local and international companies to advise on
Corporate, M&A and Construction matters.
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OUR LEGAL PROFESSIONALS
Mr. Essa’s have been practicing International Arbitration
by representing parties in Arbitration disputes. He also
acted as an Arbitrator including as a president of an
arbitral tribunal in local & international disputes.

Inspired by Qatar’s 2022 World Cup opportunity—
and as an avid sports enthusiast himself— Mr. Al
Sulaiti has earned an interdisciplinary master’s
degree in Sports Law to offer his expertise on sportcontracts as well as the commercial side of sport. Mr. Al
Sulaiti’s understanding of Qatari law, local culture and
international sports law offer the ideal intersection for
meeting the legal demands of the upcoming World Cup.
Mr. Al Sulaiti has also published a book “Individual
Employment Contract: A Guide for Employers and
Workers” that guides employers and employees in
Qatar on employment rights.
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OUR LEGAL PROFESSIONALS

MR. MONIR SHALABY
SENIOR LEGAL COUNSEL

MR. RICARDO CID
SENIOR LEGAL COUNSEL

MR. ATEF ABDEL MONEIM
SENIOR LEGAL COUNSEL

MR. YEHIA EL DEMIRY
SENIOR LEGAL COUNSEL

MR. YASSER MOHAMMAD
SENIOR LEGAL COUNSEL

MR. ABDELRAOUF GHARIBEH
SENIOR LEGAL COUNSEL

MR. AHMED ELBEHERY
SENIOR LEGAL COUNSEL

MR. ABDELKADIR MOHAMMAD
LEGAL COUNSEL
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OUR LEGAL PROFESSIONALS

MOHAMED AHMED KABIL
LEGAL COUNSEL

MRS. FATMA EL DEEB
LEGAL COUNSEL

MRS. PARASKEVOULA NTAI
LEGAL COUNSEL

MR. AHMED BAHER
LEGAL COUNSEL

MR. JAUHAR BABU
LEGAL COUNSEL

MR. KONSTANTINOS ZACHARIOGLOU
ASSOCIATE
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MR. IBRAHIM FAHMY FADL
LEGAL COUNSEL
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WHAT MAKES US DIFFERENT?
PRO BONO
Pro bono initiatives are an essential part of our work culture and a
critical component of our profession. At our firm, our lawyers make the
time to provide impactful legal services to non-profit entities within our
communities and provide free legal services to employees faced with
negligence claims (or other serious claims) by employers or third parties.

Our lawyers can take on pro bono work on their first day of work – and
some of our existing team members have done just that.

TECHNOLOGY
We recognize that our clients appreciate value – high-quality services
that meet their needs and exceed their expectations.
At Essa Al Sulaiti Law Firm, we not only offer our clients value through
our expertise and dedication to our practice, but we also utilize smart
tech-solutions that have the effect of improving overall client experience
and increasing service efficiency.

OUR CLIENTCENTRIC APPROACH
We pride ourselves in delivering uncompromising quality and value.
Our diverse team of legal professionals offer astute legal counsel
and representation to various businesses, Qatari and international
entities in a wide variety of areas. We make sure to keep our clients
up-to-date on the regulatory and legislative changes which impact
their businesses.
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WHAT MAKES US DIFFERENT?
WE SUPPORT
OUR LAWYERS

ETHICAL &
PROFESSIONAL
OBLIGATIONS UPHELD
We are unified in our commitment to upholding our
ethical and professional obligations towards our clients,
legal team, community and marketplace. To that end, we
carefully assess all incoming tasks to ensure that there are
no ethical concerns or conflicts of interest involved; we
immediately disengage under such circumstances.

OUR COMMITMENT TO COMMUNITY
THROUGH EDUCATION
We’re all about community and education. We take an active approach when it comes to
participating in educational forums, events, seminars and lectures that benefit Qatar’s diverse
community and students across universities and schools in Doha.
Our internship & externship programs, offer Qatar-based law-school students the opportunity to
gain real-work experience in their specific areas of interest at our firm.
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Our team of experienced lawyers and rising
associates are incredibly important to us.
We support our team through offering
extensive
professional
development
and client-feedback programs aimed at
expanding their professional opportunities.
As the capabilities of our team improve, so
does the overall value we provide to our
clients.

CONTACT US
Tel

: +974 4447 1555
+974 4466 4606
Email : info@eslaa.com

Bldg 8, Al Mansour St No. 980, Zone 45
P.O Box: 4912. Doha, Qatar
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لمحة عامة عن مكتب عيسى السليطي للمحاماة
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القطاعات

٦

الخدمات
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خُ برائنا القانونيين

١٢

يميزنا عن اآلخرين؟
ما الذي ّ

١٤

إتـصـل بـنـــا

عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة
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عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

لمحة عامة
عن مكتب عيسى السليطي للمحاماة

مكتب عيسى السليطي للمحاماة هو مكتب محاماة مقره في قطر يقدم خدمات
قانونية متكاملة ويهدف نحو تحقيق أفضل النتائج  ،يقدم المكتب خدمات قانونية شاملة
وتمثيل قانوني لعمالئه باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والبرتغالية.
وبفضل فهمنا المتعمق لعمالئنا وخبراتنا القانونية والدولية ،نستطيع تقديم
وفعالة في مجموعة متنوعة من القطاعات من
خدمات تمثيل قانوني واعية
ّ
ضمنها منازعات الشركات والقطاعات التجارية وقطاعات اإلنشاءات  -مع التركيز
بشكل خاص على مجالي التقاضي والتحكيم في مختلف قطاعات والمجاالت.
كون من المختصين
الم ّ
أولويتنا القصوى هي مصلحة العميل .فريقنا المترابط ُ
التزاما مشتركً ا لتوفير المعرفة والمهارة والرعاية الالزمة
القانونيين يتشاطر
ً
كثيرا بأنفسنا في تقديم
لخدمة االحتياجات المحددة لكل عميل .ونحن نعتز
ً
خدمات ذات جودة وقيمة ال مثيل لها ،ونحرص على أن يكون عمالؤنا على
اطالع دائم بأية تغييرات تنظيمية وتشريعية من شأنها التأثير على أعمالهم.

نحن نشجع العالقات الهادفة مع عمالئنا ونخصص كل الوقت
الالزم للرد على أسئلة العمالء والتعرف على احتياجاتهم المحددة
ومعالجة ما يراودهم من شواغل .إن مكتبنا يرتكز على هذه القيمة.
نحن مكتب مستقل .ويعني ذلك أننا غير مقيدين بأية بروتوكوالت صارمة
للشركات أو أية لوائح تنظيمية ألصحاب االمتياز؛ كما نتمتع بقدرة خاصة على
جنبا إلى جنب مع معايير الممارسة
تكييف خدماتنا لتتناسب مع احتياجات العميل ً
أيضا أننا أقدر على التكيف مع السوق القانوني المتغير.
الخاصة بنا .وحجمنا يعني ً
يتمتع مستشارونا ومحامونا القانونيون األفضل في مجالهم بخبرات
تحكيم وتقاضي عميقة ومتنوعة في قطر والمملكة المتحدة والبرتغال
وفرنسا وإسبانيا ومصر  -أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية لعمالئنا .لقد
قمنا بتمثيل العمالء في عدد من منازعات الشركات وأعمال اإلنشاءات.
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رسالة المؤسس
أود أن أقدم لكم جزيل الشكر على اهتمامكم بمكتب عيسى السليطي للمحاماة .نحن نعتز
كثيرا بكوننا مكتب محاماة متميز مقره قطر بخبرات محلية ودولية ونشاط ممتد على النطاق
ً
قويا بمواءمة رؤيته مع رؤية قطر .٢٠٣٠
التزاما
العالمي .باإلضافة إلى أن مكتبنا ملتزم
ً
ً
تتمثل أولوياتنا في خدمة مصالحكم وتلبية جميع احتياجاتكم القانونية وتقليل المخاطر
وااللتزامات القانونية على نحو كبير .إذا قررتم التعامل مع فريقنا ،فال تتوقعون منا أقل من
الحصول على الدعم المكثف والمشورة الخبيرة بخصوص القضايا القانونية التي تواجهونها.
تاما بتوظيف خبراته
مكتبنا القانوني مبدع ويهدف نحو تحقيق مصلحة العميل ويلتزم
التزاما ً
ً
القانونية االستثنائية وخبراته المحلية والدولية لتلبية توقعات العميل ،بل وتجاوزها.
وبينما نسعى في مواكبة السوق القانوني واالقتصاد العالمي دائم التغير ،فال يمنعنا ذلك
من الحفاظ على جودة عالية من الخدمات القانونية األخالقية والحرص على أن تظل السرية
قيما ثابتة لمكتب عيسى السليطي للمحاماة.
والشفافية واالتصال المفتوح
ً
أنا أدعوكم إلى التواصل معنا لمعرفة كيف يمكننا مساعدتكم في تحقيق أهدافكم.

السيد عيسى محمد السليطي
المؤسس والرئيس
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عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

القطاعات

يقدم مكتب عيسى السليطي للمحاماة خدماته في القطاعات التالية:

المركبات األلية

البنوك والمالية

المقاوالت
و الهندسة

الشركات والتجارة

الجنائي

الطاقة

الرعاية الصحية
والدوائية

الضيافة

الصناعات التحويلية

البنية التحتية
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عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

القطاعات

يقدم مكتب عيسى السليطي للمحاماة خدماته في القطاعات التالية:

التأمين

العمل والتوظيف

التقاضي و التحكيم

القطاع البحري
والشحن

اإلعالم والترفيه
والرياضة

الممتلكات
والعقارات

األسواق التجارية

التكنولوجيا

االتصاالت السلكية
والالسلكية

النقل والمواصالت
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عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

الخدمات

يقدم مكتبنا القانوني خدمات قانونية لألعمال التي محل نزاع والتي ليست محل نزاع:

الخدمات القانونية لألعمال التي
ليست محل نزاع
فريقنا المختص باألعمال التي ليست محل نزاع يقدم للعمالء استشارات وحلول
متخصصة في جميع المسائل المتعلقة بالمعامالت والتي ليست محل نزاع.
وينفذ فريقنا استراتيجيات تخفيف من حدة المخاطر مثبت جدواها ويطبق تدابير
دقيقة لتهدئة األوضاع وعدم تصعيد األمور تحمي العمالء من المخاطر القانونية.

وتشمل خدماتنا القانونية لألعمال التي ليست محل نزاع ما يلي:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

تجاريا
تقديم المشورة القانونية العملية والمالئمة
ً
إعداد العقود واالتفاقيات والتفاوض على بنودها ومراجعتها
التمثيل في االجتماعات والمفاوضات
تقديم المشورة بشأن تشكيل وهيكلة الشركة
عمليات االندماج واالستحواذ
التدقيق القانوني لحسابات الشركات واألفراد
تأسيس الشركات
حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية
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عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

الخدمات

يقدم مكتبنا القانوني خدمات قانونية لألعمال التي محل نزاع والتي ليست محل نزاع:

الخدمات القانونية لألعمال التي
محل نزاع
يمكن لمستشارينا المتمرسين تولي القضايا القانونية خالل أي مرحلة من مراحل
كثيرا بتمثيل عمالء من مختلف المجاالت مع تحقيق نتائج إيجابية
النزاع .ونحن نعتز
ً
– داخل دولة قطر وخارجها.
وتشمل خدماتنا القانونية لألعمال التي محل نزاع ما يلي:

◆ التحكيم
◆ التقاضي
◆ الوساطة والتسوية البديلة للمنازعات
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عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

خُ برائنا القانونيين
ومحكِّ م قطري
السيد عيسى محمد السليطي هو محامي ُ
معتمد من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي
ومــركــز قطر الــدولــي للتوفيق والتحكيم .كما أنــه عضو في
جمعية المحامين القطرية وهو عضو في اللجنة القانونية لإلتحاد
اآلسيوي لكرة القدم (آي إف سي) .وعالوة على ذلك ،استطاع
السيد السليطي إقامة عالقات عمل ممتازة مع مجموعة من
المنظمات والكيانات القانونية مثل رابطة المحامين الدولية
(إي بي آي) وغرفة التجارة الدولية (أي سي سي) ومؤسسة
ليكزيس نيكزيس القانونية.
السيد عيسى محمد السليطي
المؤسس والرئيس

واستنادا على ثروة الخبرات السابقة التي اكتسبها في مكاتب
ً
المحاماة الويلزية والقطرية المرموقة ،أسس السيد السليطي
مكتب عيسى السليطي للمحاماة في عــام  ٢٠١٥لمواءمة
ممارسته بصورة فعالة مع مهمته الشخصية؛ أال وهي تلبية
كافة االحتياجات القانونية المستجدة للشركات القطرية والدولية
التي تعمل في دولة قطر.
بالتعاون مع فريق مترابط من المختصين القانونيين ،يتضمن
نــطــاق أعــمــال السيد عيسى مجموعة واســعــة مــن الخدمات
االستشارية للشركات واألعمال التجارية مع تركيز خاص على
حل المنازعات .كما عمل السيد عيسى كذلك بشكل وثيق مع
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عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

خُ برائنا القانونيين
العديد من الشركات المحلية والعالمية لتقديم المشورة بشأن
المسائل الخاصة بالشركات واالندماج واالستحواذ واإلنشاءات
وكافة المسائل التي تتعلق بشتي فروع القانون.
ويــمــارس السيد عيسى التحكيم الــدولــي مــن خــال تمثيل
األطــراف في منازعات التحكيم .وقد عمل كمحكم بما في
ذلك شغله لمنصب رئيس هيئة التحكيم في عدد من النزاعات
المحلية والدولية.
وبأخذ اإللهام من الفرص التي يوفرها كأس العالم  ٢٠٢٢الذي
سينظم في قطر  -وبصفته عاشق للرياضة  -حصل السيد
السليطي على درجة الماجستير في القانون الرياضي لتقديم
خبراته في تنظيم العقود الرياضية وكذلك الجانب التجاري
فهم السيد السليطي للقانون القطري والثقافة
للرياضةْ .
المحلية وقانون الرياضي يمثل المزيج األمثل لتلبية اإلحتياجات
القانونية لكأس العالم المقبل وكافة الفعليات الرياضية.
كما قــام السيد السليطي بنشر كتاب “ المرشد للعامل
ورب العمل في عقد العمل الفردي “ إلرشاد أصحاب العمل
والموظفين في قطر بشأن حقوق العمل.
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عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

خُ برائنا القانونيين

السيد  /منير عبد العزيز شلبي
مستشار قانوني أول

السيد /ريكاردو سيد
مستشار قانوني أول

السيد  /عاطف عبد المنعم
مستشار قانوني أول

السيد  /يحيى توفيق الدميري
مستشار قانوني أول

السيد  /ياسر أسعد يوسف محمد
مستشار قانوني أول

السيد  /عبدالرؤوف محمد غرايبه
مستشار قانوني أول

السيد  /أحمد سعيد البحيري
مستشار قانوني أول

السيد  /عبدالقادر عبدالله محمد
مستشار قانوني
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١١

عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

خُ برائنا القانونيين

السيد  /محمد أحمد قابيل
مستشار قانوني

السيده  /فاطمة الدیب
مستشار قانوني

السيدة  /باراسكيفوال نتاي
مستشار قانوني

السيد  /أحمد باهر
مستشار قانوني

السيد  /جوهر بابو
مستشار قانوني

السيد  /قسطنطين زخاري أوغلو
مساعد قانوني
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السيد /إبراهيم فهمي فضل
مستشار قانوني

١٢

عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

يميزنا عن اآلخرين؟
ما الذي ّ
العمل التطوعي

أساسيا من ثقافة عملنا
ـزءا
ً
تشكل المبادرات العامة و األعمال الخيرية جـ ً
وعنصرا بالغ األهمية في مهنتنا .بالنسبة لمكتبنا ،يخصص محامونا وقتً ا
ً
لتقديم خدمات قانونية ذات تأثير كبير للكيانات غير الربحية داخل مجتمعاتنا
وتقديم خدمات قانونية مجانية للموظفين المرفوع عليهم قضايا إهمال
(أو قضايا جدية أخرى) من قبل أصحاب العمل أو الجهات الخارجية.
يمكن لمحامينا تولي أعمال خدمة عامة في اليوم األول من عملهم – وهذا
ما قام به بالتحديد بعض أعضاء فريقنا الحاليين.

التقنية

ندرك أن عمالئنا يقدرون الخدمات القيمة عالية الجودة التي تلبي احتياجاتهم،
بل وتتجاوز توقعاتهم.
نحن في مكتب عيسى السليطي للمحاماة ،ال نقدم لعمالئنا القيمة
المرغوب فيها من خالل خبراتنا وتفانينا في عملنا فحسب ،بل نستخدم
أيضا الحلول التقنية الذكية التي يمكنها تحسين التجربة الشاملة العميل
ً
وزيادة كفاءة الخدمة.

نهجنا المتحور حول العميل

كثيرا بأنفسنا لتقديم خدمات ذات جودة وقيمة ال مثيل لها.
نحن نعتز
ً
يقدم فريقنا المتنوع من المتخصصين القانونيين مشورات قانونية
فطنة وتمثيل قانوني ذكي للعديد من الشركات والهيئات القطرية
والدولية في مجموعة واسعة من المجاالت .ونحرص على أن يكون
عمالؤنا على اطالع دائم بأية تغييرات تنظيمية وتشريعية من شأنها
التأثير على أعمالهم.
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١٣

عيسى السليطي للمحاماة ملف الشركة

يميزنا عن اآلخرين؟
ما الذي ّ
التمسك بااللتزامات
األخالقية والمهنية

نحن ندعم محامينا

فريقنا الذي يجمع بين المحامين ذوي الخبرة
والمساعدين القانونيين الصاعدين يمثل
أهمية بالغة بالنسبة لنا .نحن ندعم فريقنا
من خالل تقديم برامج تطوير مهني واسعة
النطاق وبرامج آراء العمالء التي تهدف إلى
توسيع فرصهم المهنية .فكلما تحسنت
قدرات فريقنا ،كلما تحسنت القيمة الكلية
التي نقدمها لعمالئنا.

التزامنا بالتمسك بالتزاماتنا األخالقية والمهنية تجاه عمالئنا
والفريق القانوني والمجتمع هو الــتــزام موحد من جميع
الفريق .ومــن أجــل بلوغ هــذه الغاية ،نقوم بتقييم كافة
المشاريع الــواردة للمكتب بعناية للتأكد من عدم وجود أية
شواغل أخالقية أو تضارب في المصالح .وفي حالة اكتشافنا
ألي مما سبق ،نقوم على الفور برفض المشروع تحت هذه
الظروف.

إلتزامنا نحو المجتمع من خالل التعليم

نشطا عندما يتعلق األمر بالمشاركة في
ً
نهجا
المجتمع والتعليم يقعان في قلب أهدافنا .نحن نتبع ً
المنتديات والفعاليات والندوات والمحاضرات التعليمية التي تفيد المجتمع والطالب المتنوعين في
قطر في جميع الجامعات والمدارس في الدوحة.
وتوفر برامجنا للتدريب الداخلي والتدريب الخارجي لطالب كلية الحقوق المقيمين في قطر فرصة
ثمينة الكتساب خبرة عمل حقيقية في مجاالت اهتمامهم المحددة في مكتبنا.
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إتـصـل بـنـــا
الهاتف +974 4447 1555 :
+974 4466 4606
البريد اإللكتروني info@eslaa.com:

مبني رقم  ،8شارع المنصور رقم  ، 980المنطقة 45
صندوق البريد 4912 :الدوحة ،قطر
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