
OUR DOHA OFFICE 

K&L Gates delivers legal services on an integrated and global basis, with 

approximately 2,000 lawyers advising clients from our extensive network  

of offices across the Middle East, Asia, Australia, Europe, South America,  

and the United States.

Our Location
The K&L Gates, Qatar office is located in 
Doha’s prestigious West Bay. Our team of 
lawyers in Doha has a deep understanding 
of the Qatar legal, regulatory, commercial, 
and financial markets together with 
substantial Middle East and international 
experience. In Qatar, we represent major 
Qatari companies and financial institutions 
doing business both domestically and 
abroad as well as international clients 
doing business in Qatar and across the 
region. Our commitment to our clients is 
to maximize their commercial pursuits by 
providing them with top-of-class advice 
and support.

Our Team
Our Doha lawyers–supported by a larger 
team in the Gulf Region and throughout  
our international network–have 
distinguished themselves in Qatar and 
internationally in projects, energy and 
infrastructure, aviation, banking and 
finance, telecoms, media and technology, 
real estate and construction, intellectual 
property, and dispute resolution, among 
other areas. Languages spoken by our 
Doha team include English, Arabic, French, 
Polish, Portuguese, Punjabi and Urdu.

The seamless integration of our Doha 
practices with our other offices throughout 

• Insurance Coverage

• Financial Services Litigation

• ADR (mediation and adjudication)

Real Estate and Construction

•  Construction Documentation, 
Negotiation, and Administration

• Corporate Support

• Financially Troubled Projects 

• Development

• Leasing

Projects, Energy, and Infrastructure

•  Power, Oil and Gas, and 
Energy Infrastructure

• Social Infrastructure

• Public Private Partnerships (PPP)

• Private Finance Initiative (PFI)

• Transportation (rail, road, air and sea)

• Defence

Telecoms, Media, and Technology

• Telecommunications Regulation

• Media and Entertainment

• IT and Technology

• Life Sciences

Intellectual Property

• Licensing and Franchising

• Patents

• IP Disputes

• Data Protection

the world–a hallmark of K&L Gates–ensures 
our clients that their legal requirements 
will be met with the highest quality service 
and skill wherever they happen to be doing 
business. 

Our Practice Areas

Corporate

• Mergers and Acquisitions

• Private Equity

• Joint Ventures

• Business Set-ups

• Reorganizations

Banking and Finance

• Project Finance

• Islamic Finance 

• Acquisition Finance

• Asset Finance

• Real Estate Finance

• Corporate Lending

• General Banking

• Financial Services Regulation

Dispute Resolution

• International Arbitration

• Litigation (domestic and international)
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 يوفر مكتب كيه آند إل جيتس الخدمات القانونية على نحو متكامل حول العالم،
 ويضم المكتب أكثر من2,000 من المحامين لتقديم المشورة للعمالء من خالل
  شبكتنا الواسعة من المكاتب في مختلف أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأستراليا

وأوروبا وأمريكا الجنوبية، والواليات المتحدة.

موقعنا
 يقع مكتب كيه آند إل جيتس في قطر في موقع متميز

 في منطقة الخليج الغربي في الدوحة. يتمتع فريقنا من
 المحامين في الدوحة بفهم عميق للسوق القطرية القانونية

 والتنظيمية والتجارية والمالية مع خبرة واسعة في
 الشرق األوسط وفي مختلف أنحاء العالم. كما نمثل عدداً
 من الشركات القطرية والمؤسسات المالية الكبرى والتي

 تزاول أعمالها على الصعيد المحلي والدولي باإلضافة
 إلي الموكلين والعمالء العماليين الذين يزاولون أعمالهم

 في قطر وفي مختلف دول المنطقة ونحن ملتزمون
بالعمل جنبا إلي جنب مع عمالئنا لزيادة أعمالهم

التجارية وذلك بتقديم أفضل االستشارات والدعم لهم.

فريقنا
 لقد برز محامونا في الدوحة- بدعم من فريقنا الموسع في
 منطقة الخليج ومن شبكتنا العالمية- في قطر وحول العالم

 في مشاريع الطاقة والبيئة التحتية والطيران واألعمال
 البنكية والمصرفية والتمويل واالتصاالت واإلعالم

 والتكنولوجيا وفي مجال العقارات واإلنشاء وفي مجال
الملكية الفكرية وتسوية النزاعات، وغيرها

من المجاالت.

ويتحدث محامو مكتب الدوحة اللغة االنجليزية والعربية
والفرنسية والبولندية والبرتغالية والبنجابية واألردو.

 تكمن الميزة الرئيسية في مكتب كيه اند ال جيتس في
 االندماج و الترابط الكامل بين مكتب الدوحة و مكاتبنا
 األخرى المنتشرة في جميع أرجاء العالم؛ كما أن ذلك

 االندماج يضمن لعمالئنا بأن نتماشى متطلباتهم القانونية
ستتماشى مع أعلى معايير و جودة الخدمات و المهارات

الالزمة إلتمام األعمال.

 العقارات واإلنشاء
• مستندات اإلنشاء والتفاوض على اإلنشاء واإلدارة

• دعم الشركات

• المشاريع المتعثرة ماليا

• التطوير

 • التأجير

المشاريع و الطاقة والبنية التحتية

• الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية للطاقة

• البنية التحتية االجتماعية

• الشراكات العامة والخاصة

• مبادارات التمويل الخاصة

• النقل )القطارات والنقل البري والجوي والبحري)

• الدفـــــاع

 االتصاالت ووسائل اإلعالم والتكنولوجيا

• تنظيم االتصاالت

• اإلعالم والترفيه

• تقنية المعلومات والتكنولوجيا

 • علوم الحياة

الفكرية  الملكية 

• الترخيص ومنح الوكاالت

• براءات االختراع

• النزاعات حول الملكية الفكرية

• حماية البيانات

مجاالت عملنا
الشركات

• عمليات الدمج واالستحواذ

• حقوق الملكية الخاصة

• المشاريع االئتالفية )المشاريع المشتركة)

• تأسيس الشركات

• عمليات إعادة التنظيم

األعمال المصرفية والتمويل

• تمويل المشاريع

 • التمويل اإلسالمي

• تمويل الحيازة

• تمويل األصول

• التمويل العقاري

• قروض الشركات

• األعمال المصرفية العامة

• تنظيم الخدمات المالية

 حل النزاعات

• التحكيم الدولي

• اإلجراءات القضائية )المحلية والدولية)

• تغطية التأمين

• رفع الدعاوي بشأن الخدمات المالية

• الحلول البديلة للنزاعات )الوساطة والتحكيم)

مكتب الدوحة

15
76

5



Key Contacts:

Pawel Chudzicki

+974.4424.6108

pawel.chudzicki@klgates.com

Kirk Durrant

+974.4424.6114

kirk.durrant@klgates.com

Amjad Hussain

+974.4424.6119

amjad.hussain@klgates.com

Desiree Moore

+974.4424.6133

desiree.moore@klgates.com

Abram Moore

+974.4424.6107

abram.moore@klgates.com

Matthew Walker

+974.4424.6106

matthew.walker@klgates.com

K&L Gates LLP

Qatar Financial Centre Branch 

licensed by the Qatar Financial 

Centre Authority (QFC No. 00144)

31st Floor, Tornado Tower 

Al Funduq Street 

PO Box 26100 

West Bay, Doha, Qatar

 جهات اإلتصال الرئيسية
كيه اند ال جيتس، ل ل بي.

فرع مركز قطر للمال مرخص من قبل هيئة
مركز قطر للمال ، رخصة رقم 00144

الطابق 31 برج التورنادو
شارع الفندق

ص ب 26100
الدوحة

دولة قطر

أبرام مور
+974.4424.6107

abram.moore@klgates.com

ماثيو ووكر
+974.4424.6106

matthew.walker@klgates.com

أمجد حسين
+974.4424.6119

amjad.hussain@klgates.com

ديزيريه مور
+974.4424.6133

desiree.moore@klgates.com

باول تشودزيكي
+974.4424.6108

pawel.chudzicki@klgates.com

 كيرك دورانت
+974.4424.6114

kirk.durrant@klgates.com



K&L Gates comprises approximately 2,000 lawyers globally who practice in fully integrated offices located on five 
continents. The firm represents leading multinational corporations, growth and middle-market companies, capital 
markets participants and entrepreneurs in every major industry group as well as public sector entities, educational 
institutions, philanthropic organizations and individuals. For more information about K&L Gates or its locations, 
practices and registrations, visit klgates.com.  

This publication is for informational purposes and does not contain or convey legal advice. The information herein should not be used or relied upon in regard 
to any particular facts or circumstances without first consulting a lawyer.

©2017 K&L Gates LLP. All Rights Reserved. 
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