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LABOUR &
EMPLOYMENT
Essa Al Sulaiti Law Firm professionals have long-standing
local, regional and international experience in assisting
and supporting clients on a broad array of legal matters.
In employment, our intimate understanding of the realities
facing both employer and employee, in addition to their
respective legal rights, obligations and responsibilities enables
us to offer unparalleled counsel and effective representation in
all workplace-related matters.

In Qatar, our lawyers have been mainly involved in advising
a rising number of Qatari and international companies on
employment procedures, policy, contract development and
revisions.
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We firmly believe in maintaining
a fair balance between employer
and employee
One of our most vital priorities is to ensure that all
undertakings related to labour and employment are
well in line with Qatari labour law and employment
regulations.
We understand that employers look to manage their
businesses effectively whilst keeping to the law and
we also recognize that employees want to be both
protected and aware of their contractual and legal
obligations towards their employers.
We provide a full range of legal solutions that help
employers manage their workforce effectively and
legally.
This, of course, is coupled with our firm stance on
ensuring that employees are afforded equally excellent
services and representation.
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WHAT WE DO FOR
EMPLOYERS?
We put employers in the best
possible position to take their
business forward
Failure to meet local employment standards could
expose employers to damaging claims against
themselves and their businesses.

This is precisely why we thoroughly explain the legal
implications of all employment clearly and concisely.
Equally important, we also work with and advise
clients on preventative measures to avoid litigation,
and on creative strategies to resolving complex
employment disputes as they arise.
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Our team’s combination of legal
and commercial experience
empowers us to deliver results
that are precisely aligned to
clients’ business and structural
objectives
In addition to the above, we draft and evaluate
employment
contracts,
advise
on
labour,
administrative law, employment rights and represent
employers before Qatar Labour Dispute Resolution
Committee.
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WHAT WE DO FOR EMPLOYEES?
Employees can face harassment, bullying, wage issues
and other serious workplace violations that require
professional guidance and legal intervention.

We help employees understand their employment
rights and tackle any unfair workplace issues and
claims made against them.

Our lawyers have extensive experience in protecting
employees from unfair claims and in negotiating fair
settlements on their behalf.
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In cases involving litigation, we explain all available
funding options from the outset, and clients regularly
receive important updates on their cases from start to
finish.
In addition to the above, the services we offer
employees include; legal assistance during unfair
disciplinary or dismissal procedures at work,
advise on signing settlement agreements and
representing employees before Qatar Labour
Dispute Resolution Committee.
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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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العمل والتوظيف
يتمتع مستشارون ومحامون مكتب عيسى السليطي للمحاماة
المهنيين بخبرات محلية وإقليمية ودولية ممتدة في مساعدة ودعم
موكلينا في مجموعة واسعة من المسائل القانونية.
بالنسبة لمجال العمل ،يتيح لنا فهمنا المتعمق للوقائع التي تواجه
كل من صاحب العمل والعامل ،باإلضافة إلى الحقوق وااللتزامات
ً
لكل منهما.
والمسؤوليات القانونية
ٍ
فعال في جميع
تقديم مشورة قانونية ال تُ ضاهى وتمثيل قانوني ّ
المسائل المتعلقة بمكان العمل.
لقد اثبت محامونا بشكل أساسي داخل دولة قطر في تقديم
المشورة القانونية لعدد كبير من عمليات الشركات القطرية والدولية
بشأن إجراءات وسياسات العمل وإعداد عقود العمل.

2

WWW.ESLAA.COM

نؤمن إيمانً ا راسخً ا بضرورة الحفاظ على
توازن عادل بين صاحب العمل والعامل.
تتمثل إحدى أهم أولوياتنا في التأكد من أن جميع المهام
جيدا مع قانون العمل القطري
المتعلقة بالعمل تتوافق
ً
واللوائح القطرية .ونتفهم أن أصحاب العمل يتطلعون إلى
إدارة أعمالهم بفعالية مع االلتزام بالقانون.
كما ندرك أن الموظفين يريدون أن يكونوا محميين ومدركين
اللتزاماتهم التعاقدية والقانونية تجاه أصحاب عملهم.
يقدم مكتب عيسى السليطي للمحاماة مجموعة كاملة
من الحلول القانونية التي تساعد أصحاب العمل على إدارة
فعال وقانوني .وهذا ،بالطبع ،يقترن
موظفيهم بشكل ّ
بموقفنا الثابت تجاه التأكد من منح الموظفين خدمات قانونية
وتمثيل قانوني ممتازين على حد السواء.
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الخدمات التي نقدمها
ألصحاب العمل
نحرص على وضع أصحاب العمل في
ً
قدما في
أفضل وضع ممكن للمضي
أعمالهم.
الفشل في تلبية معايير العمل المحلية قد يؤدي إلى تعريض
أصحاب العمل لدعاوى تضر بأعمالهم .ولذلك السبب بالتحديد
نحرص على التوضيح الدقيق لآلثار القانونية المترتبة على
جميع قضايا العمل.
أيضا مع العمالء ونقدم
وبنفس القدر من األهمية ،نعمل ً
لهم المشورة بشأن التدابير الوقائية لتجنب التقاضي ،وبشأن
االستراتيجيات المبتكرة لتسوية منازعات العمل المعقدة عند
نشوئها.
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الجمع بين الخبرة القانونية والتجارية
لفريقنا يمكننا من تحقيق نتائج
تتماشى بدقة مع أهداف موكلينا
الهيكلية والتجارية.
آنفا ،نقوم بصياغة وتقييم عقود العمل،
وباإلضافة إلى ذُ كر ً
وتقديم المشورة بشأن القانون اإلداري وحقوق التوظيف،
وتمثيل أصحاب العمل أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
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الخدمات التي نقدمها للموظفين
يمكن أن يواجه الموظفون المضايقات والتسلط وقضايا
األجور وغيرها من االنتهاكات الخطيرة في مكان العمل
والتي تتطلب التوجيه المهني والتدخل القانوني .ويساعد
مكتبنا الموظفين على فهم حقوقهم الوظيفية ومعالجة
أي مسائل غير عادلة في مكان العمل والدعاوى المرفوعة
ضدهم.
يتمتع محامونا بخبرة واسعة في حماية الموظفين من
الدعاوى غير العادلة والتفاوض على التسويات العادلة نيابة
عنهم .ونقوم في الحاالت التي تتضمن دعاوى قضائية
بشرح جميع الخيارات المتاحة من البداية ،ويتلقى موكلينا
تحديثات مهمة عن قضاياهم بانتظام من البداية إلى النهاية.
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وعالوة على ما سبق ،تشمل الخدمات التي نقدمها
للموظفين؛ المساعدة القانونية أثناء اإلجراءات التحقيقية
و التأديبية أو إجراءات الفصل الغير عادلة ،وتقديم المشورة
القانونية بشأن توقيع اتفاقيات التسوية وتمثيل الموظفين
أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
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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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