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ENERGY

Home to the world’s third-largest gas reserves, Qatar is 
unquestionably a key global player in the Oil & Gas sector.

That being said, Qatar is now actively moving towards 
harnessing its year-round desert sun to grow its renewable 
energy sector, support growing demand for power, reduce 
overall CO2 emissions, host a low-carbon 2022 FIFA World 
Cup event and promote the use of renewable technologies 
and energy as part of its national policy.

Though the Oil & Gas sector remain a vital component of 
Qatar’s economy, the emirate is embracing alternative sources 
of energy with great momentum; addressing the long-term 
environmental and economic impacts of relying on oil & gas 
for energy.

At Essa Al Sulaiti Law Firm, our multi-disciplinary energy 
team understand the intricacies of the energy sector in Qatar 
and are able to provide A to Z services to industry participants 
and IPPs. We leverage decades of experience in representing 
an array of oil, gas, biofuel and renewable energy clients to 
provide expert counsel and effective representation in all 
energy-related matters.
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RENEWABLE ENERGIES

Participants in Qatar’s growing renewable energy 
sector have benefitted from our comprehensive 
services, deep industry knowledge and ability to 
sort out challenging contractual issues.

Our renewable energy specialists are highly 
experienced in advising local industry participants 
as well as international and multinational companies 
on a wide range of solar and wind power business 
and legal requirements; these include trading and 
operating agreements, regulatory compliance, 
licensing, grid connection, construction and 
procurement contracts, supply, leasing and other 
relevant requirements. 
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In particular, we provide expert 
advice in the following areas but 
not limited to: 
 
◆ Energy M&As
◆ Joint ventures
◆ Structuring & Restructuring
◆	Energy	project	financing
◆ Infrastructure
◆ Competition
◆ Employment
◆ Arbitration & Litigation
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OIL & GAS

As one of the world’s largest Liquified Natural Gas 
(LNG) exporter and OPEC member, the significance 
of the oil & gas sector to Qatar’s economy and its 
role in Qatar’s future cannot be understated. 

As	 a	 Qatari	 law-firm	 with	 experienced	 oil	 and	 gas	
specialists, we are intimately familiar with local 
industry dynamics and the overall regulatory, 
commercial and legal environment. 

Also, our energy team members include professionals 
that have decades of experience spanning the 
LNG, crude oil, petrochemical and commodity 
petroleum sub-sectors in Qatar. 
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At Essa Al Sulaiti Law Firm, our lawyers leverage 
their in-depth industry knowledge and experience 
to provide public and private sector oil & gas clients 
with expert advice and commercially-verbal, practical 
solutions and comprehensive legal services.

Our integrated, multi-disciplinary practice 
advises clients on  M&As, joint ventures, project 
development and structuring, construction 
and engineering, banking and finance, real 
estate, environmental regulations, employment, 
Insurance, shipping, dispute resolution and other 
matters as they arise across every stage of the oil & 
gas value-chain. 
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BENEFIT FROM OUR 
CLIENT-CENTRIC 
APPROACH

We tailor our renewables advice and services to meet 
the unique needs of our clients. Whether clients are 
interested in oil & gas, solar or wind energy and/or 
technologies, we are able to provide comprehensive 
services	and	add	significant	value.	
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CONTACT US

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

Bldg 8, Al Mansour St No. 980, Zone 45
P.O Box: 4912. Doha, Qatar

For further information on who we are and what we do 
please visit our website at: www.eslaa.com
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الطاقة
تعتبر قطر، التي تعد ثالث أكبر احتياطيات للغاز في العالم، بال شك 

من الدول المهمة واألساسية في قطاع النفط والغاز.

ومع ذلك، تمضي قطر اآلن بفاعلية نحو تسخير شمسها الصحراوية 
الساطعة على مدار العام لتنمية قطاع الطاقة المتجددة الخاص بها، 
لغاز  الكلية  االنبعاثات  وخفض  الطاقة،  على  المتزايد  الطلب  ودعم 
ببصمة   2022 فيفا  العالم  كأس  واستضافة  الكربون،  أكسيد  ثاني 
كربونية منخفضة وتشجيع استخدام التقنيات والطاقة المتجددة كجزء 

من سياستها الوطنية.

وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز ال يزال يلعب دوًرا أساسًيا في 
البديلة بزخم  االقتصاد القطري، إال أن الدولة تحتضن مصادر الطاقة 
كبير؛ في محاولة منها لمعالجة اآلثار البيئية واالقتصادية طويلة المدى 

لالعتماد على النفط والغاز في الحصول على الطاقة.

مستشارون ومحامون مكتب عيسى السليطي للمحاماة يتفهمون 
الطاقة في قطر ويمكنهم تقديم خدمات متكاملة  تعقيدات قطاع 

للفاعلين في هذا القطاع ومنتجي الطاقة المستقلين.

ونستفيد من سنوات الخبرة المكثفة في تمثيل مجموعة متنوعة من 
الموكلين العاملين في قطاع النفط والغاز والوقود الحيوي والطاقة 
جميع  في  فّعال  قانوني  وتمثيل  خبيرة  مشورة  لتقديم  المتجددة 

المسائل المتعلقة بالطاقة.
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الطاقات المتجددة

لقد استفاد الفاعلون في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي 
بالقطاع  العميقة  الشاملة ومعرفتنا  في قطر من خدماتنا 

وقدرتنا على حل المشاكالت التعاقدية. 

في  عالية  بخبرة  المتجددة  الطاقة  في  متخصصونا  يتمتع 
تقديم المشورة للجهات المحلية الفاعلة في القطاع وكذلك 
الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات حول مجموعة واسعة 
الطاقة الشمسية وطاقة  من متطلبات األعمال في قطاع 
وتشمل  الصلة؛  ذات  القانونية  المتطلبات  وكذلك  الرياح 
التنظيمي،  االمتثال  والتشغيل،  التجارة  اتفاقيات  خدماتنا، 
الترخيص، التوصيل بشبكة الطاقة، عقود البناء والمشتريات، 

اإلمداد، التأجير وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.
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وعلى وجه التحديد، يقدم مكتبنا 
المشورة الخبيرة في المجاالت التالية: 

عمليات االندماج واالستحواذ في قطاع الطاقة  ◆
المشاريع المشتركة  ◆

الهيكلة وإعادة الهيكلة  ◆
تمويل مشاريع الطاقة  ◆

البنية التحتية  ◆
المنافسة  ◆
التوظيف  ◆

التحكيم والتقاضي  ◆
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النفط والغاز

للغاز  المصدرة  الدول  أكبر  من  واحدة  هي  قطر  دولة 
العالم وعضو في منظمة األوبك،  المسال في  الطبيعي 
والغاز  النفط  قطاع  أهمية  من  التقليل  يمكن  ال  لذلك 

بالنسبة القتصادها ودوره في مستقبل الدولة.

في  متخصصين  خبراء  يضم  قطري  محاماة  مكتب  وبصفتنا 
النفط والغاز، فإننا نتمتع بدراية تامة بديناميكيات قطاع الطاقة 

المحلي والبيئة التنظيمية والتجارية والقانونية الشاملة.

في  المتخصص  القانوني  فريق  يضم  ذلك،  على  وعالوة 
الطاقة، مجموعة من الخبراء الذين يتمتعون بعقود من الخبرة 
في القطاعات الفرعية للغاز الطبيعي المسال والنفط الخام 

والبتروكيماويات والبترول السلعي في قطر.
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يستفيد محامونا في مكتب عيسى السليطي للمحاماة من 
المشورة  لتقديم  القطاع  العميقة في  وخبرتهم  معرفتهم 
القانونية  والخدمات  تجارًيا  السليمة  العملية  والحلول  الخبيرة 
القطاعين  النفط والغاز من  العاملين في  الشاملة لموكلينا 

العام والخاص.

ُيقدم مكتبنا المتكامل متعدد التخصصات المشورة للعمالء 
المشتركة،  المشاريع  واالستحواذ،  االندماج  عمليات  حول 
الخدمات  والهندسة،  اإلنشاءات  المشاريع،  وهيكلة  تطوير 
التوظيف،  البيئية،  اللوائح  العقارات،  والمالية،  المصرفية 
التأمين، الشحن، تسوية المنازعات وغيرها من األمور التي 
تظهر في كل مرحلة من مراحل سلسلة قيمة النفط و الغاز.



استفد من نهجنا المتمحور 
حول العميل

بقطاع  المتعلقة  بتخصيص مشوراتنا وخدماتنا  يقوم مكتبنا 
الطاقة المتجددة لتلبية االحتياجات الفريدة لعمالئنا. وسواء 
كان العمالء مهتمين بقطاع النفط والغاز أو الطاقة الشمسية 
خدمات  تقديم  على  قادرون  فإننا  الصلة،  ذات  والتقنيات 

شاملة وإضافة قيمة كبيرة لهم. 
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إتـصـل بـنـــا 

 الهاتف    :  4606 4466 974+
 الهاتف    :  1555 4447 974+

 info@eslaa.com: البريد اإللكتروني

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


