البنية التحتية

WWW.ESLAA.COM

البنية التحتية
نحن مكتب محاماة متكامل الخدمات ملتزم بتقديم خدمات قانونية
فعال مخصصة لموكلينا وعمالئنا.
خبيرة وتمثيل ّ
مع اقتراب استضافة دولة قطر كأس العالم فيفا  ،2022يجري تنفيذ
العديد من مشاريع البنية التحتية المثيرة وكبيرة الحجم ،وإن كانت تطرح
تحديات كبيرة .وبالنظر إلى التعقيدات التي تأتي مع هذه المشاريع
الكبيرة ،تحتاج الجهات الفاعلة في هذا القطاع وكبرى شركات البنية
التحتية الدولية العاملة في الدوحة إلى فرق محلية خبيرة ومتعددة
التخصصات قادرة على تقديم مشورات قانونية ذكية في كل مرحلة
من مراحل المشروع.
المواعيد النهائية الضيقة وغيرها من التعقيدات غير المسبوقة التي
حاليا في
تصاحب كافة المشاريع الرأسمالية التحويلية التي تتقدم
ً
ضغوطا كبيرة على الجهات الفاعلة في هذا
ً
جميع أنحاء البالد تضيف
القطاع؛ ولذلك تجنب الدعاوى القضائية وتسوية المنازعات أصبحت
تعقيدا من أي وقت مضى.
أكثر
ً
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يحرص فريق مكتب عيسى السليطي للمحاماة المتخصص
دوما على مواكبة التغييرات التي
في قطاع البنية التحتية
ً
تطرأ على هذا القطاع واللوائح المحلية للتأكد من تغطية
بدءا من تسجيل
وتلبية كافة احتياجات العمالء ،كل شيء ً
وصول إلى العمليات اليومية على مستوى
ً
الشركة التجارية
تقديم االستشارات أو المعامالت أو تسوية المنازعات.

تشمل خدماتنا الشاملة المتعلقة
بالبنية التحتية في القطاعات التالية:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

يتمتع محامونا بعالقات راسخة وسنوات ممتدة من الممارسة
في مجموعة واسعة من القطاعات في دولة قطر ،ويستفيد
المكتب من حضوره المحلي وخدماته المتكاملة لتعزيز مصالح
الموكلين.
نرافق الموكلين خالل المفاوضات الحساسة بشأن االتفاقيات
ونراجع بعناية كافة البنود المهمة ونتأكد من إدراك موكلينا
أيضا عمالئنا
للمخاطر المحتملة .وعالوة على ما سبق ،نساعد ً
في التعرف على تعقيدات المعامالت المحلية والعابرة
للحدود.
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النفط والغاز
الطاقة (بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة)
الصرف الصحي
البنية األساسية للمواصالت
البنية التحتية االجتماعية
المشاريع البيئة
االتصاالت
المعلومات
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التقاضي والتحكيم في
قطاع البنية التحتية
نسعى من أجل مصالحك

تتمثل مهمتنا كمحامين في تقليل المخاطر القانونية
وتسوية المنازعات ،ويستحسن تحقيق ذلك من خالل وسائل
طريقا
ً
غير قضائية .ولكن لألسف ،قد تصبح الدعوى القضائية
ضروريا وال مفر منه لحل المنازعات.
ً

نعارض الحلول قصيرة المدى
عند قدوم موكلينا إلينا لرفع دعاوى ،فإننا نتحرى عن األسباب
الجذرية التي تقف وراءها ونقدم استراتيجيات تعالج هذه
المشكلة من الجذور ونمنع تكرارها مرة أخرى.

وعندما يصل األمر إلى المحكمة ،فقوة ومتانة قضيتك تعتمد
بشدة على اختيارك للمحامين.
ونحن في مكتب عيسى السليطي للمحاماة ،نجحنا في
التمثيل والدفاع عن مجموعة من الموكلين العاملين في هذا
القطاع.
تاما بالتحضير
التزاما
ويلتزم فريقنا متعدد التخصصات
ً
ً
للمحاكمة من اليوم األول.
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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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INFRASTRUCTURE
We are a full-service law firm committed to providing
expert
counsel,
effective
representation
and
personalized legal services to each of our clients.
As the 2022 FIFA World Cup tobe hosted by Qatar
approaches, many exciting albeit challenging large-scale
infrastructural projects are underway.
Given the complications that come with these mega-projects,
industry participants and top international infrastructure
firms operating in Doha require experienced, local and multidisciplinary teams that provide astute counsel at every stage
of a project.
Tight deadlines and other unprecedented complexities that
come with all the transformative capital projects currently
advancing around the country are adding significant
pressures on industry participants; litigation avoidance and
dispute settlement are now more complicated than ever.
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Our comprehensive
Infrastructure sectors &
services include, but are not
limited to:

At Essa Al Sulaiti Law Firm, our team keeps pace
with industry changes and local regulations to
ensure that the full spectrum of our client needs are
covered, everything from business registration to
everyday operations on an advisory, transactional or
contentious basis.

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Our lawyers have deeply entrenched connections
and years of practice across a wide range of industries
in Qatar and we leverage our local presence and
integrated services to advance our client interests.
We accompany clients during sensitive agreement
negotiations and carefully review important clauses
and make sure our clients are aware of potential
risks. In addition, we are able to assist our clients
in navigating the complexities of local and crossborder transactions.
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Oil & Gas
Energy (Including Renewable Energies)
Water
Waste
Transportation
Social Infrastructure
Landscape
Telecommunication
Information
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ARBITRATION &
LITIGATION
WE STRIVE FOR YOUR
INTERESTS

WE STAND FIRMLY AGAINST
SHORT-TERM FIXES

As attorneys, our job is to minimize legal risks and
resolve disputes, preferably through non-litigatory
means. Unfortunately, litigation can become
a necessary and unavoidable route to dispute
resolution and when in court, the strength and
robustness of your case depends heavily on your
choice of lawyers.
At Essa Al Sulaiti Law Firm, we have successfully
defended and represented a variety of industry
clients, governments and high net-worth individuals.
Our multidisciplinary team is committed to preparing
for trial from day one.

When our clients reach out to us with recurring
claims, we investigate root-causes and provide
strategies that remedy the problem and prevent
their recurrence.
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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

