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 لمحة عامة
عن مكتب عيسى السليطي للمحاماة

في محاماة مقره  هو مكتب  للمحاماة  السليطي  عيسى   مكتب 
أفضل تحقيق  نحو  ويهدف  متكاملة  قانونية  خدمات  يقدم  قطر   دولة 
قانوني وتمثيل  شاملة  قانونية  خدمات  المكتب  يقدم   ،  النتائج  
والبرتغالية. واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية  العربية  باللغات   لعمالئه 

تقديم نستطيع  والدولية،  القانونية  وخبراتنا  لعمالئنا  المتعمق  فهمنا   وبفضل 
ضمنها من  القطاعات  من  متنوعة  مجموعة  في  وفّعالة  واعية  قانونية   خدمات 
 منازعات الشركات والقطاعات التجارية وقطاعات المقاوالت والهندسة - مع التركيز
 بشكل خاص على مجالي التقاضي والتحكيم في مختلف القطاعات والمجاالت.

المختصين الُمكّون من  المترابط  فريقنا  العميل.  القصوى هي مصلحة   أولويتنا 
الالزمة والرعاية  والمهارة  المعرفة  لتوفير  مشترًكا  التزاًما  يتشاطر   القانونيين 
خدمات تقديم  في  بأنفسنا  كثيًرا  نعتز  عميل.  لكل  المحددة  االحتياجات   لخدمة 
اطالع على  عمالؤنا  يكون  أن  على  ونحرص  لها،  مثيل  ال  وقيمة  جودة   ذات 
أعمالهم. على  التأثير  شأنها  من  وتشريعية  تنظيمية  تغييرات  بأية   دائم 

ــالزم للرد على  نحن نشجع العالقات الهادفة مع عمالئنا ونخصص كل الوقت ال
أسئلة العمالء والتعرف على احتياجاتهم المحددة ومعالجة ما يراودهم من شواغل. 

إن مكتبنا يرتكز على هذه القيمة. 

نحن مكتب مستقل. ويعني ذلك أننا غير مقيدين بأية بروتوكوالت صارمة للشركات 
أو أية لوائح تنظيمية ألصحاب االمتياز؛ كما نتمتع بقدرة خاصة على تكييف خدماتنا 
لتتناسب مع احتياجات العميل جنًبا إلى جنب مع معايير الممارسة الخاصة بنا. وحجمنا 

يعني أيًضا أننا أقدر على التكيف مع التطور القانوني المتغير. 

تحكيم  بخبرات  مجالهم  فــي  األفــضــل  القانونيون  ومحامونا  مستشارونا  يتمتع 
وتقاضي عميقة ومتنوعة في قطر والمملكة المتحدة والبرتغال وفرنسا وإسبانيا 
ومصر - أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية لعمالئنا. لقد قمنا بتمثيل العمالء في عدد 

من منازعات الشركات وأعمال المقاوالت والهندسة. 
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رسالة المؤسس
نحن  للمحاماة.  السليطي  بمكتب عيسى  اهتمامكم  على  الشكر  جزيل  لكم  أقــدم  أن  أود 
نعتز كثيًرا بكوننا مكتب محاماة متميز مقره دولة قطر بخبرات محلية ودولية ونشاط ممتد 
على النطاق العالمي. باإلضافة إلى أن مكتبنا ملتزم التزاًما قوًيا بمواءمة رؤيته مع رؤية قطر 

 .٢٠٣٠

المخاطر  وتقليل  القانونية  احتياجاتكم  جميع  وتلبية  مصالحكم  خدمة  في  أولوياتنا  تتمثل 
وااللتزامات القانونية على نحو كبير. إذا قررتم التعامل مع فريقنا، فال تتوقعون منا أقل من 

الحصول على الدعم المكثف والمشورة الخبيرة بخصوص القضايا القانونية التي تواجهونها. 

مكتبنا القانوني مبدع ويهدف نحو تحقيق مصلحة العميل ويلتزم التزاًما تاًما بتوظيف خبراته 
القانونية االستثنائية وخبراته المحلية والدولية لتلبية توقعات العميل، بل وتجاوزها. 

وبينما نسعى في مواكبة التطور القانوني واالقتصاد المحلي والعالمي دائم التغير، فال 
يمنعنا ذلك من الحفاظ على جودة عالية من الخدمات القانونية األخالقية والحرص على أن تظل 

السرية والشفافية واالتصال المفتوح قيًما ثابتة لمكتب عيسى السليطي للمحاماة. 

أدعوكم إلى التواصل معنا لمعرفة كيف يمكننا مساعدتكم في تحقيق أهدافكم. 

 السيد /  عيسى محمد السليطي
المؤسس والرئيس
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القطاعات
يقدم مكتب عيسى السليطي للمحاماة خدماته في القطاعات التالية:

الضيافة

المقاوالت
الصناعات التحويليةو الهندسة البنية التحتيةالشركات والتجارة

الرعاية الصحية
والدوائية

القطاع البحري
النقل والمواصالتوالشحن األسواق التجارية

الممتلكات
والعقارات
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الجنائي

البنوك والمالية الطاقة المركبات األلية

اإلعالم والترفيه
والرياضة

االتصاالت السلكيةالتكنولوجيا
والالسلكية

التقاضي و التحكيمالعمل والتوظيف التأمين
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الخدمات
يقدم مكتبنا القانوني خدمات قانونية لألعمال التي محل نزاع والتي ليست محل نزاع:

الخدمات القانونية لألعمال التي 
ليست محل نزاع

 
فريقنا المختص باألعمال التي ليست محل نزاع يقدم للعمالء استشارات وحلول 
نزاع.  محل  ليست  والتي  بالمعامالت  المتعلقة  المسائل  جميع  في  متخصصة 
وينفذ فريقنا استراتيجيات تخفيف من حدة المخاطر مثبت جدواها ويطبق تدابير 
دقيقة لتهدئة األوضاع وعدم تصعيد األمور تحمي العمالء من المخاطر القانونية.

وتشمل خدماتنا القانونية لألعمال التي ليست محل نزاع ما يلي:
 

◆   تقديم المشورة القانونية العملية والمالئمة تجارًيا
◆   إعداد العقود واالتفاقيات والتفاوض على بنودها ومراجعتها

◆   التمثيل في االجتماعات والمفاوضات
◆   تقديم المشورة بشأن تشكيل وهيكلة الشركة

◆   عمليات االندماج واالستحواذ
◆   التدقيق القانوني لحسابات الشركات واألفراد

◆   تأسيس الشركات
◆   حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية
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الخدمات القانونية لألعمال التي 
محل نزاع 

 
يمكن لمستشارينا المتمرسين تولي القضايا القانونية خالل أي مرحلة من مراحل 
النزاع. ونحن نعتز كثيًرا بتمثيل عمالء من مختلف  المجاالت مع تحقيق نتائج إيجابية 

– داخل دولة قطر وخارجها.

وتشمل خدماتنا القانونية لألعمال التي محل نزاع ما يلي:

◆    التحكيم
التقاضي  ◆

الوساطة والتسوية البديلة للمنازعات  ◆
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فريقنا
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السيد / عيسى محمد السليطي 
المؤسس والرئيس

ُخبرائنا القانونيين

لجنة  من  معتمد  قطري  محامي  هو  السليطي  محمد  عيسى  السيد/ 
قبول المحامين القطرية، باإلضافة لكونه عضًوا فاعاًل في جمعية المحامين 

القطرية.
المحاماة  مكاتب  في  اكتسبها  التي  السابقة  الخبرات  ثروة  إلى  واستناًدا 
عيسى  مكتب  السليطي  السيد/  أسس  المرموقة،  والقطرية  الويلزية 
مع  فعالة  بصورة  ممارسته  لمواءمة   2015 عام  في  للمحاماة  السليطي 
المستجدة  القانونية  االحتياجات  كافة  تلبية  وهي  أال  الشخصية،  مهمته 

للشركات القطرية والدولية التي تعمل داخل دولة قطر.
التحكيم  م معتمد من مركز  عالوة على ذلك، فإن السيد/ السليطي ُمحكِّ
الدولي  قطر  ومركز   )GCC-CAC( الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  التجاري 

 .)QICCA( للتوفيق والتحكيم
كمستشار  وعمل  الموّكلين  من  العديد  بتمثيل  السليطي  السيد/  قام 
في إجراءات التحكيم الدولية المنعقدة بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية 
)ICC( ومحكمة لندن للتحكيم الدولي )LCIA( ومركز قطر الدولي للتوفيق 
والتحكيم )QICCA(. وقد تم تعيينه في العديد من النزاعات كمحكم منفرد 
هيئات  رئيس  لمنصب  شغله  ذلك  في  بما  التحكيم،  هيئة  في  وكعضو 

التحكيمية.
في  خبرته  فترة  طوال  القانونية،  للمشورة  تقديمه  إلى  باإلضافة  هذا 
التحكيم، للعديد من الموّكلين بشأن النزاعات التحكيمية و المسئل المتعلقة 
ببنود التحكيم والقانون الحاكم والوالية القضائية وتنفيذ قرارات التحكيمية 

و أحكام التحكيم الدولية.
الخدمات  من  واسعة  مجموعة  السليطي  السيد/  خبرات  نطاق  يتضمن 
اإلستشارية للشركات واألعمال التجارية مع تركيز خاص على حل المنازعات. 
الموّكلين  من  العديد  مع  وثيق  بشكل  كذلك  عيسى  السيد  عمل  كما 
المشورة بشأن عمليات اإلندماج واإلستحواذ  المحليين والدوليين لتقديم 
واإلستيالء على الشركات واإلستحواذ المدعوم بالقروض والتحالفات، وقد 
الشركات  نزاعات  في  والمديرين  والمساهمين  الشركات  من  العديد  مّثل 
السليطي  السيد/  يرّكز  التحكيم.  المحاكم وهيئات  أمام  التجارية  والنزاعات 
وتأسيس  تكوين  بشأن  للموّكلين  المشورة  تقديم  على  ممارسته  في 
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الصناعات،  من  متنوعة  كبيرة  مجموعة  األجنبي في  واإلستثمار  الشركات، 
وطائفة واسعة من مسائل حوكمة الشركات، بما في ذلك الهيكلة وواجبات 
ومسائل  العامة  الجمعيات  وإجتماعات  المساهمين  ومسؤوليات  المديرين 
امتثال الشركات والتدقيق القانوني والمراجعة القانونية مع العناية الواجبة.

ويتمتع السيد/ السليطي بمزيج من الخبرات األكاديمية الواسعة والممارسة 
الفعلية في المجال القانوني لقطاع البناء والمقاوالت.

وهو يرّكز في ممارسته على حل منازعات قطاع والمقاوالت المعّقدة من 
خالل الوساطة، وإذا لزم األمر، التحكيم والتقاضي فيما يتعلق بالمشاريع 
السيد/  يتعامل  ما  كثيًرا  الدولي.  الصعيد  على  وخارجها  قطر  دولة  داخل 
دعاوى  توّلى  وقد  والمقاوالت  بقطاع  المتعّلقة  الدعاوى  مع  السليطي 
قضائية وعمليات تحكيم بقيمة مئات الماليين من الدوالرات التي تنطوي 
وتأخيرات/أضرار،  والتصميم،  اإلنشاءات  في  وعيوب  للعقد،  إخالل  على 
الكبيرة  خبراته  وبفضل  العقود.  وإنهاء   ، والتقصير  وتأثيراتها،  تغيير  وأوامر 
تتضمن  التي  الخدمات  من  مذهلة  مجموعة  لموّكليه  قدم  فقد  العميقة، 
واإلنشاء  والمشتريات  الهندسة  وعقود  الفيديك  عقود  بشأن  المشورة 
وعقود التصميم/البناء وعقود التصميم واإلنشاء. هذا باإلضافة إلى إدارة 
المخاطر، والتفاوض على بنود العقود، وتقديم المشورة القانونية/التوجيه 

القانوني وإعداد الدعاوى.
ومديري  الباطن  ومن  الرئيسيين  المقاولين  السليطي  السيد/  يمّثل 
والمقاوالت  قطاع  في  وغيرهم  العمل  وأرباب  والمهندسين  المشاريع 
والتعاقدات الحكومية ويقّدم لهم مشورته القانونية بانتظام. ويشمل ذلك 
تمثيل مقاولي وُماّلك عدد من أبرز المشاريع اإلنشائية على مستوى دولة 

قطر، سواء العامة أو الخاصة.
ففي القطاع العام، يتمتع بخبرة واسعة متمّيزة في تقديم االستشارات 
بالمرافق  المتعلقة  المعّقدة  النزاعات  في  والتحكيم  والتقاضي  القانونية 
المدنية  واألعمال  البناء  وأعمال  الدولة  البالغة على مستوى  األهمية  ذات 
الرياضية  المونديالية  والمالعب  بالمتاحف  المرتبطة  والمشاريع  الحكومية 
البنية  إلى  باإلضافة  السريعة  الحديد والجسور والمحّطات والطرق  وسكك 

التحتية.
أما في القطاع الخاص، يتمتع السيد/ السليطي بخبرة مكّثفة في تقديم 
بمبالغ  والتحكيم والوساطة في دعاوى  والتقاضي  القانونية  االستشارات 
هائلة متعلقة باألصول الخاصة بما في ذلك الفنادق ومراكز التسّوق واألبراج 

السكنية/التجارية والمرافق الطبية والتصنيعية.
ومستمًدا اإللهام من النمو الهائل الذي تشهده قطر في مجال الرياضة – 
الماجستير  درجة  على  السليطي  السيد/  – حصل  للرياضة  عاشق  وبصفته 
والتجارية في  القانونية  الجوانب  خبراته في  لتقديم  الرياضي  القانون  في 
أيًضا  السليطي  السيد/  فإن  مناصبه،  من  العديد  إلى  وباإلضافة  الرياضة. 
عضو في اللجنة القانونية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم )AFC(، وكذلك عضو 
ومحّكم في هيئة قطر للتحكيم الرياضي )QSAF(. فْهم السيد السليطي 
األمثل  المزيج  يمثل  الرياضي  وقانون  المحلية  والثقافة  القطري  للقانون 

لتلبية االحتياجات القانونية للقطاع الرياضي.
“المرشد للعامل ورب العمل في  كما قام السيد السليطي بنشر كتاب 
عقد العمل الفردي” إلرشاد أرباب العمل والموظفين في دولة قطر بشأن 

عقود العمل.
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السيدة / فاطمة الدیب  
مستشار قانوني 

ُخبرائنا القانونيين

السيد / منير عبد العزيز شلبي 
مستشار قانوني أول 

السيد / ريكاردو سيد 
مستشار قانوني أول 

السيد / عاطف عبد المنعم 
مستشار قانوني أول 

السيد / يحيى توفيق الدميري 
مستشار قانوني أول 

السيد / عبدالرؤوف محمد غرايبه 
مستشار قانوني أول 

السيد / أحمد سعيد البحيري 
مستشار قانوني 

السيد / إزيكويل زامبيتي 
مستشار قانوني 

السيد / محمد أحمد قابيل  
مستشار قانوني

السيد / ياسر أسعد يوسف محمد 
مستشار قانوني أول 
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السيد/ محمد القشاش 
محام أول

السيد/ صفوت ابراهيم محمد
مستشار قانون

السيد / عبادة عمر
محام

السيدة / باراسكيفوال نتاي  
مستشار قانوني 

السيد / إبراهيم فهمي فضل   
مستشار قانوني

السيد / عبدالقادر عبدالله محمد
مستشار قانوني 

السيد / أحمد باهر 
مستشار قانوني 

السيد / قسطنطين زخاري أوغلو 
محام

السيد / ايمي ساريتسكي
محام مبتدئ
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ما الذي يمّيزنا ؟

العمل التطوعي
عملنا  ثقافة  من  أساسًيا  جــزًءا  الخيرية  واألعمال  العامة  المبادرات  تشكل 
وقًتا  محامونا  يخصص  لمكتبنا،  بالنسبة  مهنتنا.  األهمية في  بالغ  وعنصًرا 
لتقديم خدمات قانونية ذات تأثير كبير للكيانات غير الربحية داخل مجتمعاتنا 
إهمال  المرفوع عليهم قضايا  للموظفين  وتقديم خدمات قانونية مجانية 

)أو قضايا جدية أخرى( من قبل أصحاب العمل أو الجهات الخارجية.

يمكن لمحامينا تولي أعمال خدمة عامة في اليوم األول من عملهم – وهذا 
ما قام به بالتحديد بعض أعضاء فريقنا الحاليين.

التقنية 
ندرك أن عمالئنا يقدرون الخدمات القيمة عالية الجودة التي تلبي احتياجاتهم، 

بل وتتجاوز توقعاتهم.  

نحن في مكتب عيسى السليطي للمحاماة، نقدم لعمالئنا القيمة المرغوب 
التقنية  الحلول  أيًضا  ونستخدم  عملنا  في  وتفانينا  خبراتنا  خالل  من  فيها 

الذكية التي يمكنها تحسين التجربة الشاملة للعميل وزيادة كفاءة الخدمة. 

نهجنا المتحور حول العميل
لها.  مثيل  ال  وقيمة  جــودة  ذات  خدمات  لتقديم  بأنفسنا  كثيًرا  نعتز 
يقدم فريقنا المتنوع من المتخصصين القانونيين مشورات قانونية 
فطنة وتمثيل قانوني ذكي للعديد من الشركات والهيئات القطرية 
والدولية في مجموعة واسعة من المجاالت. ونحرص على أن يكون 
عمالؤنا على اطالع دائم بأية تغييرات تنظيمية وتشريعية من شأنها 

التأثير على أعمالهم. 
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إلتزامنا نحو المجتمع من خالل التعليم
المجتمع والتعليم يقعان في قلب أهدافنا. نحن نتبع نهًجا نشًطا عندما يتعلق األمر بالمشاركة في 
المنتديات والفعاليات والندوات والمحاضرات التعليمية التي تفيد المجتمع والطالب المتنوعين في 

قطر في جميع الجامعات والمدارس في الدوحة.

وتوفر برامجنا للتدريب الداخلي والتدريب الخارجي لطالب كلية الحقوق المقيمين في قطر فرصة 
ثمينة الكتساب خبرة عمل حقيقية في مجاالت اهتمامهم المحددة في مكتبنا.

التمسك بااللتزامات 
األخالقية والمهنية

التزامنا بالتمسك بالتزاماتنا األخالقية والمهنية تجاه عمالئنا 
جميع  من  موحد  الــتــزام  هو  والمجتمع  القانوني  والفريق 
كافة  بتقييم  نقوم  الغاية،  هــذه  بلوغ  أجــل  ومــن  الفريق. 
أية  للتأكد من عدم وجود  بعناية  للمكتب  الــواردة  المشاريع 
شواغل أخالقية أو تضارب في المصالح. وفي حالة اكتشافنا 
ألي مما سبق، نقوم على الفور برفض المشروع تحت هذه 

الظروف.

نحن ندعم محامينا
ــيــن الــمــســتــشــاريــن  ــذي يــجــمــع ب ــ فــريــقــنــا الـ
والــمــســاعــديــن  الــخــبــرة  ذوي  ــمــحــامــيــن  وال
بالغة  أهمية  يمثل  الــصــاعــديــن  القانونيين 
خالل  مــن  فريقنا  نــدعــم  نحن  لــنــا.  بالنسبة 
النطاق  واسعة  مهني  تطوير  برامج  تقديم 
وبرامج آراء العمالء التي تهدف إلى توسيع 
قــدرات  تحسنت  فكلما  المهنية.  فرصهم 
التي  الكلية  القيمة  تحسنت  كلما  فريقنا، 

نقدمها لعمالئنا.  
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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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