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Telecommunication
Essa Al Sulaiti Law Firm is strongly plugged into Qatar’s
business community across various industries and
sectors where years of our rich professional experience
accumulate.
Our experienced lawyers and rising associates have
excellent reputations in the Qatari and Middle Eastern
markets and other markets across Europe.
Since the local market has made way for the entry of
private telecommunication companies, there has been a
growing demand for legal professionals that understand the
telecommunications business, the Qatari market and local
legal environment.
As a Doha-based law firm with lawyers well-versed in the
licensing, regulatory, operational and industry-specific
issues and requirements, we keep clients well-positioned to
effectively manage ongoing and future legal issues.
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The sector is growing at an unprecedented pace
and businesses in the industry need meticulous,
comprehensive and ongoing risk analyses that factor
in market, technological, legal and overall industry
changes. This is precisely what we put forward when
crafting custom solutions for our clients.

BUSINESS OF
TELECOMMUNICATION

Our lawyers are regularly approached for legal
counseling on matters such as risk evaluation,
regulatory compliance and stakeholder disputes.
We give honest and thorough case evaluations and
risk assessments.

Key decisions that impact business strategy often
need to be executed promptly, with well-placed
confidence in their outcomes.

Essa Al Sulaiti law firm provides clients with legal
counseling in the business of telecommunication, as
well as in assessing regulatory and security risks on
an ongoing basis.
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Having an expert legal counsel
by your side assists you in
making the right choices after
a holistic review of the risks
involved, especially when
dealing with maters of:

REGULATORY
COMPLIANCE

◆ Agents and Distribution
◆ Drafting and negotiating contracts with technical
infrastructure providers
◆ Outsourcing contracts of key technical
infrastructure services
◆ Wholesale and Partnership Agreements
◆ Disputes of jurisdiction, Exclusive Rights and
business tactics
◆ Carrier licensing
◆ Radio, Internet, Cable, Satellite Service
licensing
◆ Competition Policy
◆ Outstanding Customer Debt
◆ Deliberate destruction/ obstruction of service by
competitor
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Ambiguous regulatory policies pose a significant
threat to companies in the telecommunications
sector.
Firms that do not evaluate their risks on a regular
basis may be targeted with heavy penalties or even
seizure of operations by local and international
governing bodies.
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Essa Al Sulaiti Law Firm
holds extensive experience in
assisting clients on matters of:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

NATIONAL AND
TRANSNATIONAL
SECURITY

International and domestic licensing
Jurisdiction of licensing, exceptions and appeals
Equipment and protocol standards
Numbering, interconnection and access
agreements
Competition, consumer laws, telemarketing,
spam regulations
Tariff regulation and anti-competition practices
Universal service codes
Provision of information to government
authorities
Privacy of data
Representation in law enforcement and civil
proceedings

WWW.ESLAA.COM

In the backdrop of global efforts to curtail access to
communication technology of transnational actors
who engage in the ills of terrorism, contraband,
trafficking and other unlawful activities, the security
and transparency of the telecommunications
network has become central to national security
efforts.
The dependency of the economic system on
telecommunications adds to the importance of
abiding by security protocols, failure to comply with
which often results in significant penalties.
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Essa Al Sulaiti Law Firm holds
the necessary experience and
insight in advising clients in the
domains of:
◆ Use of services for illicit activities and matters of
liability
◆ Networking services that act against state
interests
◆ Corporate or state-sanctioned espionage
◆ Hacking of private or government portals and
information systems
◆ Inappropriate and unsanctioned use of
telecommunication infrastructure
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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
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االتصاالت السلكية
والالسلكية
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االتصاالت السلكية
والالسلكية

متصل بقوة بمجتمع األعمال في
ً
مكتب عيسى السليطي للمحاماة
دولة قطر عبر مختلف الصناعات والقطاعات ،حيث اكتسب فريقنا
القانوني سنوات من الخبرة المهنية الغنية.
يتمتع محامونا المخضرمون ومساعدونا القانونيون الصاعدون
بسمعة ممتازة داخل األسواق القطرية والشرق األوسط وغيرها
من األسواق في جميع أنحاء أوروبا.
مهد السوق المحلي الطريق لدخول شركات االتصاالت الخاصة،
منذ أن ّ
متزايدا على المهنيين القانونيين الذين يفهمون
ا
طلب
هناك
أصبح
ً
ً
أعمال االتصاالت والسوق القطري والبيئة القانونية المحلية.
وبصفتنا مكتب محاماة مقره الدوحة ولديه محامون من ذوي الخبرة
الواسعة في قضايا ومتطلبات الترخيص والتنظيم والتشغيل
المتعلقة بالقطاع ،فإننا نبقي العمالء في وضع جيد إلدارة القضايا
فعالة.
القانونية الجارية والمستقبلية بطريقة ّ
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ينمو هذا القطاع بوتيرة غير مسبوقة وتحتاج الشركات العاملة
فيه إلى تحليالت دقيقة وشاملة ومستمرة للمخاطر والتي
تأخذ في االعتبار التغيرات السوقية والتكنولوجية والقانونية
والتغيرات الكلية في القطاع .وهذا بالضبط ما ننظر إليه عند
صياغة حلولنا المخصصة لموكلينا.

أعمال االتصاالت السلكية
والالسلكية

يتم اللجوء إلى محامينا بانتظام للحصول على المشورة
القانونية بشأن مسائل مثل تقييم المخاطر واالمتثال
التنظيمي ومنازعات أصحاب المصلحة.

القرارات الرئيسية التي تؤثر على استراتيجية العمل تحتاج
في الغالب إلى التنفيذ الفوري ،شريطة وجود ثقة جيدة في
نتائجها.

يقدم مكتبنا تقييمات صادقة وشاملة للحالة وللمخاطر؛ فنحن
وعودا زائفة.
ال نعطي
ً
يقدم مكتب عيسى السليطي للمحاماة االستشارات
القانونية لموكليه في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية،
وكذلك في تقييم المخاطر التنظيمية واألمنية بشكل
مستمر.
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وجود مستشار قانوني خبير يقف
بجانبك في اتخاذ الخيارات الصحيحة بعد
مراجعة شاملة للمخاطر التي تنطوي
عليها ،خاصة عند التعامل مع المسائل
التالية:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

5

االمتثال للوائح التنظيمية

الوكالء والتوزيع
صياغة العقود والتفاوض عليها مع مقدمي البنية التحتية
التقنية
عقود اإلمداد لخدمات البنية التحتية التقنية الرئيسية
اتفاقيات البيع بالجملة والشراكة
منازعات الوالية القضائية والحقوق الحصرية وأساليب
العمل
ترخيص النقل والتفاوض على العقود
ترخيص خدمة الراديو واإلنترنت والكابالت واألقمار
الصناعية
سياسة المنافسة
الديون المستحقة للعمالء
التدمير المتعمد  /عرقلة الخدمة من قبل المنافسين
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كبيرا للشركات
تهديدا
تشكل السياسات التنظيمية الغامضة
ً
ً
في قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية .قد يتم استهداف
الشركات التي ال تقوم بتقييم المخاطر بانتظام بعقوبات
شديدة أو حتى االستيالء على عملياتها من قبل هيئات
اإلدارة المحلية والدولية.
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يتمتع مكتب عيسى السليطي
للمحاماة بخبرة واسعة في مساعدة
موكليه في األمور التالية:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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األمن الوطني والعابر للحدود

في ظل الجهود العالمية الرامية إلى الحد من إمكانية الوصول
إلى تكنولوجيا االتصاالت للجهات الفاعلة العابرة للحدود
والتي تنخرط في األعمال اإلرهابية وأعمال تهريب السلع
والمتاجرة غير المشروعة وغيرها من األنشطة غير القانونية،
أصبح أمن وشفافية شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية
عنصرين أساسيين في جهود األمن الوطني.

الترخيص الدولي والمحلي
الوالية القضائية والترخيص واالستثناءات والطعون
معايير المعدات والبروتوكول
اتفاقيات الترقيم والتوصيل والوصول
لوائح المنافسة وقوانين المستهلك والتسويق عبر
الهاتف ولوائح البريد العشوائي
الوائح التعريفة والممارسات المناهضة للمنافسة
رموز الخدمة الشاملة
تقديم المعلومات للسلطات الحكومية
خصوصية البيانات
التمثيل في إنفاذ القانون واإلجراءات المدنية

WWW.ESLAA.COM

إن اعتماد النظام االقتصادي على االتصاالت السلكية
والالسلكية يزيد من أهمية االلتزام ببروتوكوالت األمن،
غالبا إلى عقوبات
وعدم االمتثال لتلك البروتوكوالت يؤدي
ً
ضخمة.
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يتمتع مكتب عيسى السليطي
للمحاماة بالخبرة والمعرفة الالزمين
لتقديم المشورة لموكليه في مجال:
◆
◆
◆
◆
◆
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استخدام الخدمات في األنشطة غير المشروعة وأمور
المسائلة
خدمات الشبكات التي تعمل ضد مصالح الدولة
تجسس الشركات أو الدول
اختراق البوابات الخاصة أو الحكومية وأنظمة المعلومات
االستخدام غير المالئم وغير المصرح به للبنية التحتية
لالتصاالت
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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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