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 اإلعالم والترفيه
والرياضة

األفالم  وإنتاج  العامة  الترفيه  لعروض  األخير  االنتشار  أدى  لقد 
واإلعالم ونشر الكتب واإلنتاج المسرحي في دولة قطر إلى زيادة 
متخصصة  األولى  الدرجة  من  قانونية  خدمات  على  المحلي  الطلب 

في مجال اإلعالم والترفيه.

فيفا  العالم  لكأس  االستعدادات  تجلب  الرياضة،  مجال  يخص  فيما 
مسبوقة  غير  قانونية  وتحديات  تعقيدات  مصحوبة   – اإلثارة   2022

تحتاج إلى مواجهة مباشرة عند ظهورها.

يتمتع محامونا في مكتب عيسى السليطي للمحاماة المتخصصين 
هذه  لتلبية  فريدة  بمكانة  والرياضة  والترفيه  اإلعالم  مجال  في 

المطالب.
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يدرك محامو مكتب عيسى السليطي 
للمحاماة التحديات واالحتياجات 
القانونية التي تواجه المهنيين 

في مجال وسائل اإلعالم والترفيه 
والرياضة.

اآلثار  مواكبة  على  نحرص  اإليقاع،  سريع  اليوم  عالم  في 
التجارية والقانونية لتحوالت القطاعات لمساعدتك في فهم 

القضايا واللوائح والمتطلبات القانونية الناشئة.

المخاطر  حدة  من  التخفيف  على  نساعدك  شيء،  كل  قبل 
وزيادة الفرص.

المتميزين  المهنيين  يتكون فريقنا من مجموعة متنوعة من 
ذوي الخبرة الطويلة في أوروبا والشرق األوسط ودولة قطر 

في جميع قطاعات اإلعالم والترفيه والرياضة. 

يتمتع محامونا بفهم تام لعمليات كافة إداراتنا ولديهم خبرة 
مما  تخصصهم؛  تتجاوز  التي  القانون  مجاالت  في  واسعة 

يضمن حصول الموكلين على مشورة ودفاع شاملين فعاًل.
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اإلعالم والترفيه
عملية  مشورة  اإلعالم  مجال  في  المتخصصون  محامونا  يقدم 
ومصممة بشأن صناعة المحتوى وسالسل التوزيع الخاصة بموكلينا.

من  متكاملة  مجموعة  لتقديم  لدينا  المتنوعة  القوة  نقاط  ونستغل 
الخدمات القانونية ذات الصلة التي تشمل خدمات الشركات والخدمات 
التجارية والملكية الفكرية والتحكيم والتقاضي والضرائب وغيرها من 

خدمات المعامالت الهامة لموكلينا العاملين في مجال اإلعالم.
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يتمتع فريق مكتب عيسى السليطي للمحاماة 
المهني المتخصص في مجال وسائل اإلعالم 

والترفيه بخبرة كبيرة في:

التفاوض على االتفاقيات والعقود 
وصياغتها وتقديم المشورة بشأنها، 

بما في ذلك:
 

ترخيص المحتوى  ◆
اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني  ◆

التوزيع  ◆
اتفاقات المواهب  ◆

اتفاقيات الشراء  ◆
االستحواذ على شركات اإلعالم وبيعها  ◆

دعاوى انتهاك حقوق النشر  ◆
تقديم المشورة للموكلين بشأن إيجارات وتراخيص مكان   ◆

الترفيه
إدارة السمعة والمشورة الجنائية  ◆

الشراكات  هيكلة  بشأن  للموكلين  المشورة  تقديم   ◆
والمشاريع المشتركة وعمليات االندماج واالستحواذ

تقديم المشورة للمؤلفين والكتاب وشركات اإلنتاج في   ◆
األمور المتعلقة بمرحلة قبل النشر
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الرياضة
المحبين  من  أيًضا  هم  الرياضة  مجال  في  المتخصصون  محامونا 
الذي  العمل  في  حًقا  يظهر  الممارسة  هذه  في  وتفانينا  للرياضة، 

نقوم به.

مكتب عيسى السليطي للمحاماة هو أحد المكاتب القليلة في دولة 
قطر الذي يمكنه حًقا تقديم مشورة وخدمات قانونية متكاملة في 
مجال الرياضة. وتكمن قوتنا في حقيقة أننا نفهم قطاع الرياضة على 

الصعيد الوطني والدولي من منظور قانوني وتجاري. 
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المشورة  تقديم  في  واسعة  بخبرة  المكتب  محامو  ويتمتع 
الفيفا  ولوائح  األولمبية  واللوائح  القواعد  بشأن  القانونية 
المطبقة على الرياضيين. كما أن لدينا خبرة طويلة كمحكِمين 
ومستشارين أمام المحاكم المحلية ومؤسسة قطر للتحكيم 

الرياضي ومحكمة الكاس الدولية.

تمتد خبرتنا على كافة نطاق القانون 
الرياضي، بما في ذلك: 

المنظمات  بين  واالتفاقيات  العقود  ومراجعة  صياغة   ◆
الرياضية واألندية والرياضيين والوكالء التجاريين

إدارة الفعاليات الرياضية  ◆
وسائل اإلعالم والرياضة  ◆

حقوق النشر والدعاية   ◆
اتفاقيات الرعاية  ◆

اتفاقيات نقل الالعبين المحترفين والقاصرين  ◆
تسوية المنازعات المحلية والدولية  ◆
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يعتمد محامونا المهنيون على الخبرة التي يتمتع بها مكتبنا 
في مجال الشركات والضرائب والعمالة والعقارات والملكية 
المتطلبات  لتلبية  القانون  مجاالت  من  وغيرها  الفكرية 

الواسعة لقطاع الرياضة.
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إتـصـل بـنـــا 
الهاتف :

 info@eslaa.com   : البريد اإللكتروني

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

+974 4447 1555
+974 4466 4606
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MEDIA, 
ENTERTAINMENT 
& SPORTS

In Qatar, the recent proliferation of public entertainment 
offerings, film and media production, publishing rights 
and theatre productions have given rise to a significant 
local demand for top-tier media and entertainment law 
services.

In sports, the 2022 FIFA World Cup preparations bring 
excitement and unprecedented legal complications and 
challenges that need to be addressed head-on as they arise. 

Essa Al Sulaiti Law Firm’s Media, Entertainment and Sports 
attorneys are uniquely positioned to meet these demands.

WWW.ESLAA.COM 1 WWW.ESLAA.COM 2



Our team is comprised of diverse, accomplished 
professionals with long-standing experience in 
Europe, Middle East and in Qatar across all sectors 
of Media, Entertainment and Sports. 

Our lawyers are fully integrated across all our 
departments and have extensive experience in 
areas of the law beyond their specialization; this 
ensures that clients receive truly comprehensive 
counsel and defence. 

Essa Al Sulaiti lawyers 
understand the challenges 
and legal needs facing 
professionals in media, 
entertainment and sports.

In today’s fast-paced world, we keep up with the 
business and legal implications of industry shifts to 
help you navigate emerging legal issues, regulations 
and requirements. 

Above all, we help you mitigate risk and maximise 
opportunity. 
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MEDIA & 
ENTERTAINMENT

Our media lawyers provide uniquely tailored and practical 
counselling throughout our clients’ content creation and 
distribution chains. We leverage our diverse strengths to 
provide a full-array of related legal services that include 
corporate and commercial, intellectual property, arbitration 
and litigation, tax, and other transactional services significant 
to our media clients. 
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Within media and 
entertainment, Essa Al Sulaiti 
Law Firm professionals have 
considerable experience in:
Negotiating, drafting and 
advising on a wide range of 
agreements and contracts, 
including:
 
◆ Content licensing
◆ Film and television production
◆ Distribution
◆ Talent agreements
◆ Purchase agreements
◆ Acquisition and sale of media businesses
◆ Copyright infringement claims
◆ Client counselling regarding entertainment 

venue leases and licenses
◆ Reputation management and criminal advice
◆ Client counselling regarding the structuring of 

partnerships, joint-ventures and M&As
◆ Giving pre-publication advice to authors, 

writers and production houses
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SPORTS

Our sports lawyers are avid sports enthusiasts, and our 
dedication to this practice really shows through in the 
work we do.

Essa Al Sulaiti Law Firm is one of the few firms in Qatar that 
can genuinely offer complete sports law legal advice and 
services. Our strength lies in the fact that we understand the 
national and international sports industry from both a legal 
and commercial perspective. 
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The firm’s lawyers have extensive experience in 
advising on Olympic and FIFA rules and regulations 
applied to athletes.

We also have long standing experience as arbitrators 
and counsel before local courts, Qatar Sports 
Arbitration Foundation (QSAF) and the Court of 
Arbitration for Sport (CAS). 

Our expertise spans the 
entire spectrum of sports law, 
including but not limited to: 

 
◆ Drafting contracts and agreements between 

sports organizations, clubs, athletes and 
commercial agents

◆ Management of Sporting Events
◆ Media and Sports
◆ Publishing & Advertisement Rights
◆ Sponsorship agreements
◆ Transfer agreements for professional and minor 

athletes
◆ Violations and sanctions against sports 

organizations, clubs, athletes, trainers and 
commercial agents.

◆ Dispute settlement locally and internationally
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Our professionals draw on expertise from across 
our firm in corporate, tax, employment, commercial, 
intellectual property and other areas of law to meet 
the broad requirements of the sports industry.
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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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