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BANKING &
FINANCE
Qatar’s growing economy depends on the strength and
resilience of its banking and financial institutions.
Access to loans and financial services is essential to
the realization of any major project, whether locally or
internationally.
Through our combined expertise, we aim to provide our
clients with the best legal advice and help them make
banking and financial decisions, optimize their financial
operations and secure quality loans to finance their projects
and achieve their goals.
Whether you are a lender, borrower or investor, we help you
in all aspects of structuring, negotiating and registration of
financial transactions and contracts.
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PROJECT FINANCE
We have a long history of working in a variety
of sectors with various clients on development
projects.

WE HELP OUR CLIENTS
NAVIGATE:

Our lawyers work closely with you to secure loans
and come up with creative financing solutions to
help you pay them back.

REAL ESTATE FINANCE

And, because we understand the workings of
government, private and the banking sector, we are
able to help you achieve the best outcomes.

Commercial real estate purchases and sales can be
incredibly complex undertakings that often require
in-depth knowledge about finance, banking and
securities law.

ISLAMIC FINANCE
Islamic finance is currently one of the fastest growing
sectors in finance and the legal system is constantly
adapting to meet new innovations.

Our lawyers have a demonstrated history of success
in helping clients secure the best deals in their real
estate purchases and sales.

Our legal team offers the most up-to-date and
sharia compliant advice on a range of products and
services that are available to financiers and their
customers.
We cover everything from trade and asset financing
to investment.
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BANKING & FINANCE DISPUTE
RESOLUTION

CORPORATE FINANCE
Making the right decisions when it comes to investing,
fundraising, capital expansion and development
depends on verbal legal and commercial advice.

We work meticulously to ensure that disputes do not
arise in the first place, but when they do, we aim to
provide our clients with expert legal advice for swift
and effective outcomes.

We offer services that are geared towards our
clients’ unique situations and needs.

Our lawyers work with banks and financial
institutions in commercial, financial and investment
sectors, dealing with disputes both at the levels of
arbitration and litigation.

Whether you’re planning a merger, acquisition or
takeover, we help you understand and comply with
the regulations.
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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
/eslawfirm

WWW.ESLAA.COM

البنوك والمالية
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البنوك والمالية

يعتمد اقتصاد دولة قطر المتنامي على قوة ومرونة مؤسساتها
المصرفية والمالية.
ضروريا إلقامة أي
أمرا
ً
الحصول على القروض والخدمات المالية أصبح ً
مشاريع كبرى ،سواء كانت محلية أو دولية.
نهدف من خالل خبراتنا المجتمعة إلى تقديم أفضل مشورة قانونية
إلى موكلينا ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة وتحسين
عملياتهم المالية وتأمين قروض جيدة لتمويل مشاريعهم وتحقيق
أهدافهم.
مستثمرا ،فإننا سنساعدك في
مقترضا أو
ً
مقرضا أو
ً
سواء كنت
ً
جميع جوانب هيكلة المعامالت المالية والعقود الخاصة بها والتفاوض
بشأنها وتوثيقها.
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تمويل المشاريع
يتمتع مكتبنا بتاريخ طويل من العمل في مجموعة متنوعة
من القطاعات مع مختلف العمالء في المشاريع اإلنمائية.
ويعمل محامونا عن كثب معك لتأمين القروض والتوصل إلى
حلول تمويلية مبتكرة لمساعدتك على سدادها.

نساعد موكلينا في إرشادهم فيما
يلي:

ونحن قادرون على مساعدتك في تحقيق أفضل النتائج
بفضل خبرتنا وفهمنا لطريقة عمل الجهات الحكومية والجهات
الخاصة والعامة والقطاع المصرفي.

التمويل العقاري

التمويل اإلسالمي

عمليات الشراء والمبيعات العقارية التجارية قد تكون عمليات
غالبا ما تتطلب معرفة متعمقة حول
بالغة التعقيد التي
ً
قانونية التمويل والخدمات المصرفية والعقود واألوراق
المالية.

واحدا من أسرع القطاعات
حالياُ ،يعد التمويل اإلسالمي
ً
ً
نموا ،كما أن النظام القانوني دائم التغير والتكيف
المالية
ً
لتلبية االبتكارات الجديدة.

يتمتع محامونا بتاريخ حافل من النجاح في مساعدة موكلينا
على تأمين أفضل الصفقات في عمليات الشراء والمبيعات
العقارية الخاصة بهم.

يقدم فريقنا القانوني أحدث المشورات القانونية المتوافقة
مع الشريعة اإلسالمية بشأن مجموعة من المنتجات والخدمات
المتاحة للممولين وعمالءهم.
بدءا من
ويغطي مكتبنا كافة األمور المتعلقة بهذا األمر ً
وصول إلى مرحلة االستثمار.
ً
التمويل التجاري وتمويل األصول
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حل المنازعات المتعلقة بالخدمات البنكية والمالية

تمويل الشركات

ندخر أي جهد ونعمل بأناة لضمان عدم نشوء المنازعات
ال ّ
من األساس ،ولكن عندما تنشأ ،فهدفنا هو تقديم المشورة
القانونية الصحيحة لموكلينا للحصول على نتائج سريعة
وفعالة.

اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق باالستثمار وجمع األموال
والتوسع والتنمية الرأس مالية يعتمد بصورة أساسية على
المشورة القانونية والتجارية السليمة.
خصيصا حسب األوضاع
يقدم مكتبنا خدمات مصممة
ً
واالحتياجات الفريدة لموكلينا.

يعمل محامونا مع المصارف والمؤسسات المالية في
القطاعات التجارية والمالية واالستثمارية ،ويتعاملون مع
المنازعات على مستوى التقاضي في المحاكم والتحكيم.

فسواء كنت تخطط لعملية اندماج أو استحواذ أو استيالء،
فإننا سنساعدك على فهم اللوائح والقوانين واالمتثال لها.
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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
/eslawfirm
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