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Introduction
Castletown Law and Al Amr Bin Ali & Partners Law Firm (ABPLF) have agreed to work together to provide extended 

support to clients across the Middle East. The relationship has been cemented based on the long and successful 

relationship that Castletown Law’s founding Principal Andrew Renton has with Al Amr co-founder Ali Bin Ali.

Castletown Law has extensive experience in the MENA region. Al Amr’s additional regional capability and expertise 

will help support clients on inbound work to the region particularly in the Kingdom of Saudi Arabia which is in the 

early stages of an industrial renaissance. It will also allow regionally based companies who want to engage in the 

wider markets in all aspects of activity to use the combined service to deliver on transactions anywhere in the 

world using the Castletown Law extensive international network. This international network has helped Castletown 

Law to operate in over 30 countries in the recent past.

The majority of ABPLF lawyers are dual language (English/Arabic) with most of them having trained or qualified in 

the USA or the UK and all are admitted to the bar in Saudi Arabia. They have an established presence in corporate, 

commercial and regulatory aspects of transactional work in Saudi Arabia and can demonstrate an extensive 

knowledge working with Ministries and government departments. ABPLF has strong contacts within the Ministry 

of Investment of Saudi Arabia (MISA), the Capital Markets Authority (CMA) and the Ministry of Commerce and 

Industry (MOCI) and the Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) as well as the family businesses that dominate 

every sector of the Saudi Arabia market.

Sector Focus
Our joint approach allows us to reinforce our respective participation regionally based on our extensive sectoral 

experience in Energy, Infrastructure, Aviation, Construction & Engineering.

Legal services
• Corporate law

• Commercial law

• Engineering and construction law 

• Real estate 

• Corporate restructuring and relocation

• Finance and Islamic finance law

• Employment law in the MENA region

• Dispute avoidance and resolution



Our Team

Andrew Renton David Gilchrist Simon Stuttaford
Andrew is a leading solicitor in the 
energy and infrastructure industry.  
He specialises in commercial 
contracts in the sector across 
multiple jurisdictions. His commercial 
approach to project initiation through 
to completion and management of 
assets is a key aspect of his embedded 
approach on projects. He also acts as 
a disputes practitioner and represents 
clients in all dispute forums.

Andrew’s diverse client relationships 
strengthen his extensive knowledge 
and commercial capability in 
delivering key outcomes in energy 
and infrastructure projects. He works 
extensively in emerging markets and 
with progressive industries developing 
regulatory structures and new fields  
of innovation.

David leads on corporate transactions, 
joint ventures and commercial contract 
issues. His principal areas of practice 
are in the infrastructure, renewable 
energy and oil and gas sectors. Having 
recently operated as a Partner and 
Head of Energy & Industrials within a 
major international practice, he has 
20 years’ experience in corporate and 
commercial law.

David advises clients globally in relation 
to commercial contracts, joint ventures, 
outsourcing, energy trading, regulation 
and mergers and acquisitions. His 
clients include utilities, manufacturers, 
suppliers, developers and investors.

Simon leads on regulatory matters 
covering major projects from an 
environmental and compliance  
point of view. 

Simon was part of the in-house legal  
team at Horizon Nuclear Power for 
its nuclear new build project and was 
previously a Partner and Joint Head of 
Environment with a major international 
practice supporting energy projects. 
Simon previously operated as General 
Counsel and Company Secretary for  
an international energy services  
company. His experience covers 
commercial, corporate governance, 
regulatory, legal and risk compliance, 
environmental and energy law.

Ali Timms Eman Abuzeid Hugh Fraser
Ali has previously acted as a senior 
member of the international leadership 
team of a multinational power company. 
She has also worked in private practice 
in leading law firms specialising in 
infrastructure and energy.

Her experience as a projects lawyer 
allows her to support clients across 
major projects in the energy and 
infrastructure sector and the breadth of 
her experience allows her to support on 
corporate and project finance aspects 
of transactional work.

Eman is based in the Middle East  
between Amman, Dubai and Abu Dhabi. 
Eman graduated from Bristol University 
in the UK, with an LL. B and LL.M. Eman 
is a registered Attorney at the Jordanian 
Bar Association. She has over 30 years’ 
experience as a lawyer and advisor  
in the Middle East.

Eman has worked on projects and 
transactions with a particular focus on 
energy, infrastructure, transport and 
security. Eman maintains a significant 
dispute resolution capability, most 
recently in significant arbitration 
matters. Eman is fluent in English  
and Arabic.

Hugh is a corporate and commercial 
lawyer with over 25 years’ experience 
and has been based in Dubai for over 
16 years. His focus is on international 
energy projects and he also has 
extensive experience in supporting 
clients on business expansion initiatives 
for the Middle East and North Africa 
(MENA). 

Hugh is on the Middle East advisory  
panel for the UK’s Energy Industries 
Council. He is a member of the Society 
of Petroleum Engineers (SPE), Energy 
Institute and the European Association  
of Geoscientists and Engineers (EAGE).



Veronica Gallagher
Veronica has over 25 years’ experience 
as senior in-house counsel in major 
construction and infrastructure 
organisations and as a consultant  
in top tier global law firms. Veronica 
advises clients on a range of sectors 
including commercial development, 
energy, renewables and PFI type 
projects. She is an expert on standard 
industry contracts including JCT, NEC, 
FIDIC as well as bespoke contract 
documentation and joint venture 
agreements. 

She has also advised on the contracting 
arrangements required for major 
infrastructure projects and waste  
to energy projects.

Lisa Naylor
Lisa is very experienced with 
construction and engineering 
contracts. Lisa has been involved in 
onshore energy projects advising 
on commercial contract structures 
and agreements for the supply chain 
including supply and installation 
contracts as well as related documents 
such as bonds, guarantees, vesting 
arrangements, warranties and step-in 
agreements.

Lisa understands the commercial 
factors underlying the contract process 
and as such can provide the best 
approach to negotiation for clients  
to achieve successful outcomes.

Rob Higgins
Rob has over 20 years’ experience 
providing commercial legal advice 
within major projects and dispute 
resolution within nuclear, government, 
construction, PFI and rail sectors. His 
skills include project delivery, major 
bid support, contract management, 
corporate re-structuring, M&A, and 
public sector project procurement.

Rob has extensive experience and 
expert involvement in sector roles 
including management of dispute 
process and escalation avoidance.  
He has previously acted as Legal 
Director of Atkins plc and Head of  
Legal and Executive Director of  
the Nuclear Decommissioning  
Authority corporation.

Amer AlAmr
With over 22 years of experience, 
Amer AlAmr handles a broad range 
of litigation and arbitration matters 
in the KSA, including insurance and 
re-insurance, construction matters, 
assisting renowned local and 
international clients.

Amer has provided advice to clients 
on a number of corporate and 
commercial matters in relation to 
initial public offerings, joint ventures, 
acquisitions, foreign investment, 
company incorporation and services 
and distribution contracts for renowned 
national and international companies. 

Amer has previously worked at other 
law firms in the region as well as 
acting as legal advisor to numerous 
companies in Saudi Arabia.

Talal AlQahtani
Talal is a partner and part of the 
litigation and regulatory team, in which 
he specialises in litigation having more 
than 10 years of diverse experience in 
handling litigation caseload in Saudi 
Arabia. This includes complex class 
action and proceedings, land use, 
securities and other related aspects 
such as commercial, civil, employment, 
trademarks and family related cases.

He has been practicing law since 2007 
and pleaded more than 300 legal cases, 
to include enforcement of foreign 
related judgment in Saudi Arabia, 
administrative, commercial, civil,  
labour and arbitration cases.

Ali Bin Ali
Ali Bin Ali has over 25 years’ experience 
as a private practitioner, in-house 
counsel and law firm practice. Ali 
has advised clients through his own 
boutique law firm ALF & Associates 
(popularly known as Bin Ali law firm)  
on a number of corporate and 
commercial matters in relation to 
company restructuring, joint ventures 
and has extensive litigation experience 
involving representations before the 
Saudi courts. 

Ali’s area of expertise is the contracts 
negotiations in particular civil, 
commercial, administrative and 
employment. He has advised clients 
on foreign investment laws, setting up 
business operations in Saudi Arabia.
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Experience

Energy
• Lead advisor to tier 2 on the Equinor Hywind Tampen Project.

• Contract structure and tiered agreements for manufacture, delivery, installation, testing and commissioning 
offshore installation equipment.

• UK and US offshore windfarm developments.

• Service contracts for oil and gas production facilities.

• Finalising contract arrangements for refurbishment of Pancevo Refinery Serbia (Legacy project).

• Contract advice on Solar projects in the Middle East.

• Redevelopment of power station sites for new energy, data and commercial centre.

• Utilisation of ESCO model for provision of power and utilities in regeneration projects.

• Establish contract structure for provision of offshore energy Baltic Hub.

• Advising the lenders in the US$1.37 billion financing for Oman Refinery Company in relation to the merger of 
Oman Refinery Company and Sohar Refinery Company and the repayment of existing project finance facilities.

• Advising a global oil and gas valve producer on the set up of a joint venture company with a Saudi Arabian 
investment company for the establishment of a manufacturing company in Dammam.

• Advising a global water, hygiene and energy technology services provider on its corporate restructuring to 
consolidate its business operations in Saudi Arabia.

• Advising International Company for Water & Power Projects (ACWA Power) on two syndicated commodity 
murabaha-based transactions to add another SAR1.109 billion (USD295 million) to its revolving shari’a 
compliant working capital facilities.

• Advising a syndicate of international banks on Saudi Electricity Company’s USD1.4 billion revolving credit 
facility.

• Advising Samba Financial Group and Banque Saudi Fransi regarding a long-term SAR1 billion financing for 
National Petrochemical Industrial.

• Advising a group of 30 global and regional lenders on a USD10 billion revolving credit facility to Saudi Aramco 
(state-owned Saudi Arabian Oil Company), the world’s biggest oil exporter.

Infrastructure Major Projects
• Regeneration of urban town centre and creation of new economic initiatives, university, training, schools, 

health centre and housing. (Legacy project).

• New Port facilities in UK at Hartlepool.

• Port and harbour development strategy and roll out for Highland and Islands Council Scotland.

• New international rehabilitation and recuperation centre for sports participants based in Portugal.

• Lead adviser to Scottish Government on Major Roads Project.

• Lead adviser on Purfleet Regeneration Project.
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• Adviser on Waste Process Treatment Works in UAE.

• Sheikh Zayed Sports City Development UAE.

• Adviser to Scottish Water on Asset Delivery programme.

• Completion of corporate commercial stage of £1.4 billion urban regeneration partnership in London.

• Advising a subsidiary company of a waste management company in relation to payment dispute with  
a main contractor Saudi JV regarding a desalination plant in Saudi Arabia.

• Advising Saudi Electricity Company (“SEC”) on all aspects of their US$1.2 billion JV with Saudi Aramco  
to procure the Fadhili Combined Heat and Power Project (“Fadhili”).

Corporate Transactions
• Acquisition of the North of England Scottish division of a PLC in the automotive industry.

• Restructuring of the UK division of a European product distribution company.

• Merger of a Scottish Utility consultancy into European based US owned multinational.

• Intermediary arrangements for investment sourcing.

• Foreign investment into regeneration company in England.

• Advising a large US corporate on the Middle East aspects of a global merger and reorganisation of its 
advanced technology systems division.

• Saudi Arabian common counsel in connection with the two leading IPOs in Saudi Arabia, namely: Rakisa 
company’s (holding company for the Prince Musa’ed Economic City of Ha’el) for the aggregate issue of SAR 
2.225 billion and Khozama Management company (owned by the King Faisal Philanthropic Foundation) for the 
aggregate issue of SR 3.5 billion.

• Advising foreign investors on the proposed corporate structure for their operations in KSA and incorporating 
the same, including drafting/reviewing articles of association, obtaining foreigner investment license and 
other regulatory licences.

Engineering and Construction
• EPC contract, civils contract and operating and maintenance agreement for Danish client including joint 

venture and shareholder agreement.

• Construction due diligence for acquisitions and disposals of shopping centres, commercial developments 
and industrial parks advising sellers, purchasers and investors.

• Delivery of HUB projects for schools and hospitals acting for contractors, SPVs and investors.

• Adviser to international energy services company on dispute relating to wastewater treatment plant leading  
to adjudication.

• Advising on major national refinery refurbishment and reconstruction.

• Advising professional team on Arzahana medical complex in Abu Dhabi.



• Advising on Design Build Operate and Maintain contracts for large ground based solar projects in Jordan, 
Dubai and Egypt.

• Adviser to international energy services company on dispute relating to wastewater treatment plant.

• Advising a global construction company on the transfer of employees and employment contracts and liabilities 
following its recent merger.

• Advising a Saudi Arabian company against a foreign company in a case related to the construction of oil and 
gas pipelines.

• Advising a sub-contractor in a claim governed by Saudi law for delay and disruption against the main 
contractor in relation to the construction of an oil refinery in Jizan, in South of Saudi Arabia.

Nuclear
• Providing a road map for the Ministry of Energy and Natural Resources, Ankara, in relation to the necessary 

regulatory structure required to meet the IAEA requirements for initiating NNB developments within Turkey 
and similar in Jordan.

• Advising on the commissioning protocols and process for contractor compliance for the regulatory sign off on 
the Barakah NNB project in Abu Dhabi.

• Advising KEPCO in relation to its potential participation in the development of NNB on the Moorside site. 
Including negotiations with the Treasury, DECC, the cabinet office and others.

• Providing statutory, regulatory and compliance advice to Horizon Nuclear Power Limited, covering radioactive 
substances, groundwater, water abstraction etc.

• Advising on the parent company role and responsibility of EnergySolutions (parent body) in relation to the 
Magnox nuclear fleet. 

• Advisor to DECC on ONR and OND review and policy papers on nuclear review for government.

• Advisor to EDF on Hinkley Point C NEC/EPC contract tier appointments.

Transport
• Air – Advising on airport development and strategy around new operations, finance leases, aircraft sale and 

purchase, aircraft sale and leaseback, negotiating and documenting airside, public terminal construction and 
engineering projects, project management and delivery.

• Port– Providing advice on asset transfer in government tendered ferry services, development of port and ferry 
terminals, offshore fleet services. 

• Offshore – extensive experience in offshore support vessel contracting under BIMCO and major producer 
standard terms. Charterparty advice on vessel provision.

• Rail – Advising on underground development and refurbishment projects, station upgrades and Crossrail line 
installation contracts, mass transit projects including Abu Dhabi. In general, we provide advice in PPPs and 
mainstream maintenance, fuel services, re-powering transmission cabling and rolling stock renewal.

• Road – Providing advice on major road and bridge projects in the UK and internationally.



In Summary

e: andrew.renton@castletownlaw.com 
t: + 44 (0) 7721 829 943

e: david.gilchrist@castletownlaw.com
t: + 44 (0) 7900 262 854

e: simon.stuttaford@castletownlaw.com
t: + 44 (0) 7720 947 789

www.castletownlaw.com

e: amer.alamr@abplf.com
t: +966 56 707 0454

e: ali@abplf.com
t: +966 50 444 4435

e: talal@abplf.com
t: +966 56 422 2299

www.abplf.com

We are specialists by choice, focused on serving clients as professional advisors in a way which best suits the client’s 

needs and delivers them best value and outcomes. We focus on maintaining trusted relationships through which 

long term benefits for each of us accrue.

We operate as a digital practice with low overheads and we pass the reduced operational costs on to clients in the 

rates we charge. We pride ourselves on our approach to using highly experienced staff to deliver precise responses 

on the issues on which clients need advice.

Feedback tells us we are easy to work with and our expertise is highly valued. 

We would like the opportunity to work with you and would be grateful to be able to discuss this further,

Invite us In!

mailto:david.gilchrist@castletownlaw.com
mailto:amer.alamr@abplf.com
mailto:ali@abplf.com
mailto:talal@abplf.com


منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا 
خدمات محاماة مشرتكة



مقدمة

محور الرتكيز القطاعي

 )ABPLF( اتفقت كل من رشكة كاسل تاون للمحاماة واالستشارات القانونية ورشكة العمر وبن عيل ورشكاه للمحاماة واالستشارات القانونية

عىل العمل مًعا لتقديم دعم موسع للعمالء يف عموم منطقة الرشق األوسط، وتوطدت هذه العالقة عىل أساس العالقة القدمية الناجحة التي 

تربط بني أندرو رينتون، املدير املؤسس لرشكة كاسل تاون لو وعيل بن عيل، املؤسس املشارك لرشكة العمرو بن عيل.

تتمتع رشكة كاسل تاون بخربة واسعة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ وستساعد القدرات والخربات اإلقليمية اإلضافية التي تتمتع بها 

رشكة العمرو بن عيل يف دعم العمالء فيام يتعلق بأنشطة األعامل الواردة إىل املنطقة، وخصوًصا يف اململكة العربية السعودية التي ما زالت يف 

املراحل املبكرة من النهضة الصناعية. وسوف يسمح ذلك أيًضا للرشكات املتواجدة يف املنطقة وترغب يف املشاركة يف األسواق األوسع نطاقًا عىل 

مستوى جميع جوانب األنشطة باالستفادة من الخدمة املشرتكة لتنفيذ املعامالت يف أي مكان يف العامل من خالل الشبكة الدولية واسعة النطاق 

التي تتمتع بها كاسل تاون لو، والتي ساعدتها عىل العمل يف أكرث من 30 بلًدا يف املايض القريب.

يتميز غالبية املحامني برشكة العمرو بن عيل ورشكاه للمحاماة واالستشارات القانونية بإجادة اللغتني )اإلنجليزية/العربية(، حيث حصل معظمهم 

عىل تدريبهم أو مؤهالتهم من الواليات املتحدة األمريكية أو اململكة املتحدة، وجميعهم أعضاء يف الهيئة السعودية للمحامني، كام يتمتعون 

بحضور قوي يف الجوانب املؤسسية والتجارية والتنظيمية يف مجال املعامالت باململكة العربية السعودية، وميكنهم إثبات معرفتهم الكبرية يف 

 )MISA( مجال العمل مع الوزارات والدوائر الحكومية. كام تتمتع رشكة العمرو بن عيل ورشكاه بعالقات قوية مع وزارة االستثامر السعودية

وهيئة السوق املالية السعودية )CMA( ووزارة التجارة والصناعة السعودية )MOCI( والبنك املركزي السعودي )SAMA( باإلضافة إىل 

الرشكات العائلية التي تهيمن عىل كل قطاع من قطاعات السوق السعودية.

يتيح لنا نهجنا املشرتك يف تعزيز مشاركة كل منا لآلخر عىل املستوى اإلقليمي استناداً إىل خربتنا القطاعية الواسعة يف مجاالت الطاقة والبنية 

التحتية والطريان والبناء والهندسة.

الخدمات القانونية
قانون الرشكات	   

القانون التجاري	   

قانون الهندسة والبناء 	   

العقارات	   

إعادة هيكلة الرشكات ونقلها	   

قانون التمويل والتمويل اإلسالمي	   

قانون العمل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا	   

تجنب املنازعات وتسويتها	   



فريقنا

أندرو رينتون

هيو فريزرإميان أبو زيدآيل تيمز

ساميون ستاتافوردديفيد جيلكريست
 أندرو محاٍم رائد يف مجايل الطاقة والبنية 
التحتية وهو متخصص يف العقود التجارية 
يف هذه القطاعات   يف عدة دوائر قضائية. 

ويُعترب نهجه التجاري املتمثل يف تدشني 
املرشوعات حتى اكتاملها وإدارة األصول 

جانبًا رئيسيًا من نهجه األسايس يف التعامل 
مع املرشوعات. كام أنه يعمل أيًضا كخبري 

يف مجال تسوية املنازعات، وميثل العمالء يف 
جميع منتديات تسوية املنازعات.

تعزز عالقات أندرو املتنوعة مع العمالء 
معرفته الواسعة وقدراته التجارية يف تحقيق 

النتائج الرئيسية ملرشوعات الطاقة والبنية 
التحتية، وهو يعمل عىل نطاق واسع يف 

األسواق الناشئة ويف الصناعات املتقدمة التي 
تعمل عىل تطوير الهياكل التنظيمية ومجاالت 

االبتكار الجديدة

 

عملت  آيل سابًقا كأحد كبار األعضاء يف فريق 
القيادة الدويل بإحدى رشكات الطاقة متعددة 
الجنسيات، كام عملت أيًضا لحساب نفسها يف 
رشكات رائدة للمحاماة واالستشارات القانونية 

متخصصة يف البنية التحتية والطاقة.

وتسمح لها خربتها كمحامية مرشوعات بدعم 
العمالء عىل مستوى املرشوعات الكربى يف 

قطاعّي الطاقة والبنية التحتية، ويتيح لها نطاق 
خربتها الواسع تقديم الدعم يف جوانب املعامالت 

املتعلقة بتمويل الرشكات واملرشوعات.

تعمل  إميان يف منطقة الرشق األوسط متنقلة 
بني َعاّمن وديب وأبوظبي، حيث تخرجت يف 

جامعة بريستول يف اململكة املتحدة بدرجتّي 
البكالوريوس يف القانون واملاجستري يف القانون. 

وهي محامية مسجلة يف نقابة املحامني األردنيني، 
وتتمتع بأكرث من 30 سنة من الخربة كمحامية 

ومستشارة يف منطقة الرشق األوسط.

عملت إميان يف مرشوعات ومعامالت ذات تركيز 
خاص عىل الطاقة والبنية التحتية والنقل واألمن، 
وتتمتع بقدرات كبرية يف مجال تسوية املنازعات، 

وكان آخرها انخراطها يف قضايا تحكيمية مهمة. 
وتتحدث إميان اللغتني اإلنجليزية والعربية 

بطالقة.

هيو  محاِم رشكات ومحاِم تجاري يتمتع بخربة 
تزيد عىل 25 سنة، وهو مقيم يف ديب منذ أكرث 

من 16 سنة، وينصُب تركيزه عىل مرشوعات 
الطاقة الدولية، وهو يتمتع أيًضا بخربة واسعة 

يف دعم العمالء يف مبادرات توسيع األعامل 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

.)MENA(

يشغل هيو عضوية الهيئة االستشارية املعنية 
بالرشق األوسط ملجلس صناعات الطاقة يف 

اململكة املتحدة، وهو عضو يف جمعية مهنديس 
البرتول )SPE(، ومعهد الطاقة، والرابطة 
األوروبية لعلامء الجيولوجيا واملهندسني 

.)EAGE(

يقود  ديفيد معامالت الرشكات واملرشوعات 
املشرتكة واملسائل املتعلقة بالعقود التجارية، 
وتتمثل مجاالت عمله الرئيسية يف قطاعات 

البنية التحتية، والطاقة املتجددة والنفط 
والغاز. وقد عمل مؤخرًا كرشيك ورئيس 

لقطاع الطاقة والقطاعات الصناعية لدى رشكة 
دولية كربى للمحاماة واالستشارات القانونية، 
وهو يتمتع بخربة 20 عاًما يف قانون الرشكات 

والقانون التجاري.

يقدم ديفيد املشورة للعمالء عىل مستوى العامل 
فيام يتعلق بالعقود التجارية واملرشوعات 
املشرتكة والتعاقد الخارجي وتداول الطاقة 

والتنظيم وعمليات الدمج واالستحواذ، ويشمل 
عمالؤه رشكات املرافق ورشكات التصنيع 

واملوردين واملطورين واملستثمرين.

يتوىل ساميون قيادة املسائل التنظيمية التي 
تغطي املرشوعات الكربى من املنظور البيئي 

واالمتثال، وكان عضًوا يف الفريق القانوين الداخيل 
يف رشكة هورايزون نيوكلري باور فيام يتعلق 

مبرشوعها اإلنشايئ النووي الجديد، وكان فيام 
سبق رشيًكا ورئيًسا مشرتكًا للشؤون البيئية 

لدى رشكة دولية كربى للمحاماة واالستشارات 
القانونية تدعم مرشوعات الطاقة.

عمل ساميون سابًقا كمستشار قانوين عام وأمني 
عام بإحدى الرشكات الدولية لخدمات الطاقة، 

وتغطي خربته القانون التجاري، وحوكمة 
الرشكات، واالمتثال التنظيمي والقانوين وااللتزام 

للمخاطر، وقانون البيئة والطاقة.

 



عامر العامر

هيو فريزرروب هيجينزفريونيكا جاالجر

طالل القحطاينعيل بن عيل
بخربته التي تزيد عىل 22 سنة، يتعامل عامر 
العمرو مع طيف واسع من املسائل املتعلقة 

بالتقايض والتحكيم يف اململكة العربية السعودية، 
مبا يف ذلك التأمني وإعادة التأمني، والبناء، 

ومساعدة العمالء املحليني والدوليني البارزين.

ويقدم عامر املشورة الخاصة بالعمالء حول عدد 
من املسائل املتعلقة بالرشكات واملسائل التجارية 

املتعلقة باإلصدارات العامة األولية واملرشوعات 
املشرتكة وعمليات االستحواذ واالستثامر األجنبي 
وتأسيس الرشكات والخدمات وعقود التوزيع إىل 

الرشكات الوطنية والدولية الشهرية.

عمل عامر سابًقا يف رشكات أخرى للمحاماة 
واالستشارات القانونية يف املنطقة باإلضافة إىل 
عمله كمستشار قانوين للعديد من الرشكات يف 

اململكة العربية السعودية.

تتمتع فريونيكا بخربة تزيد عىل 25 سنة 
كمستشار قانوين داخيل يف كربى رشكات البناء 
والبنية التحتية، وكاستشارية يف كربى رشكات 

املحاماة واالستشارات القانونية العاملية. 
وتقدم فريونيكا املشورة للعمالء يف مجموعة 
من القطاعات، من ضمنها التطوير التجاري 

والطاقة، والطاقة املتجددة واملرشوعات من نوع 
مبادرات التمويل الخاص. وهي خبرية يف العقود 
الصناعية القياسية، مبا فيها عقود محكمة العقود 

املشرتكة، ومناذج العقود الهندسية الجديدة، 
وعقود االتحاد الدويل للمهندسني االستشاريني، 
صة واتفاقيات  باإلضافة إىل وثائق العقود املُخصَّ

املرشوعات املشرتكة.

كام قدمْت املشورة بشأن ترتيبات التعاقد 
املطلوبة ملرشوعات البنية التحتية الكربى 

ومرشوعات توليد الطاقة من النفايات.

يتمتع روب بخربة تزيد عىل 20 سنة يف تقديم 
املشورة القانونية التجارية يف إطار املرشوعات 

الكربى وتسوية املنازعات يف القطاعات النووية 
والحكومية واإلنشائية ومبادرات التمويل الخاص 

والسكك الحديدية، وتشمل مهاراته تسليم 
املرشوعات، ودعم العطاءات الرئيسية، وإدارة 

العقود، وإعادة هيكلة الرشكات، وعمليات 
الدمج واالستحواذ، ومشرتيات مرشوعات القطاع 

العام.

يتمتع روب بخربة واسعة وشارك بصفته خبريًا 
يف مناصب قطاعية من ضمنها إدارة إجراءات 
تسوية املنازعات وتجنب التصعيد. وقد عمل 

سابًقا كمدير قانوين لرشكة أتكنز العامة 
املحدودة ورئيس الشؤون القانونية واملدير 

التنفيذي لهيئة نزع السالح النووي.

تتمتع ليزا بخربة كبرية يف العقود اإلنشائية 
والهندسية، وشاركت يف مرشوعات للطاقة عىل 
الرب، حيث قدمت املشورة بشأن هياكل العقود 
التجارية واالتفاقيات الخاصة بسالسل التوريد، 
مبا يف ذلك عقود التوريد والرتكيب باإلضافة إىل 
املستندات ذات الصلة، كالسندات والضامنات 
وترتيبات اإلسناد والكفاالت واتفاقيات التدخل.

تدرك ليزا العوامل التجارية الكامنة وراء 
إجراءات العقود، ومن هذا املنطلق ميكنها أن 
توفر للعمالء أفضل نهج يف التفاوض من أجل 

تحقيق نواتج ناجحة.

يتمتع عيل بن عيل بخربة تزيد عىل 25 سنة 
كمحاٍم خاص ومستشار قانوين داخيل باإلضافة 

إىل عمله يف رشكات املحاماة واالستشارات 
القانونية، وهو يقدم املشورة للعمالء من خالل 

مكتبه الخاص - مكتب عيل بن عبد الله بن عيل 
للمحاماة واالستشارات القانونية، بشأن عدد من 

املسائل التجارية واملسائل املتعلقة بالرشكات 
يف مجاالت إعادة هيكلة الرشكات واملرشوعات 
املشرتكة، وهو يتمتع بخربة واسعة يف التقايض 

تضمنت متثيله املوكلني أمام املحاكم السعودية.

يتمثل مجال خربة عيل يف مفاوضات العقود، 
وعىل وجه الخصوص يف املجاالت املدنية 

والتجارية واإلدارية والعاملية، كام أنه يقدم 
املشورة للعمالء بشأن قوانني االستثامر األجنبي 

يف مجال إنشاء العمليات التجارية يف اململكة 
العربية السعودية.

طالل رشيك وعضو يف فريق التقايض والتنظيم، 
حيث يتخصص يف التقايض ويتمتع بخربة متنوعة 

تزيد عىل 10 سنوات يف التعامل مع حاالت 
التقايض يف اململكة العربية السعودية، وهذا 

يشمل الدعاوى الجامعية واإلجراءات القضائية 
املعقدة، واستخدام األرايض، واألوراق املالية، 

والجوانب األخرى ذات الصلة، كالقضايا التجارية 
واملدنية والعاملية والقضايا املتعلقة بالعالمات 

التجارية وقضايا األحوال الشخصية.

وهو ميارس مهنة املحاماة منذ عام 2007، 
ورفع أكرث من 300 دعوى قضائية، تشمل 

إنفاذ األحكام القضائية ذات الصلة باألجانب 
يف اململكة العربية السعودية، وفيام يتعلق 

بالقضايا اإلدارية والتجارية واملدنية والعاملية 
والتحكيمية.



 	.)Equinor Hywind Tampen Project( مستشار رئييس من املستوى 2 يف مرشوع هايويند تامبني التابع لرشكة إكوينور

هياكل العقود واالتفاقيات متعددة املستويات لتصنيع معدات املنشآت البحرية وتوريدها وتركيبها واختبارها وتشغيلها.	 

مشاريع مزارع الرياح البحرية يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة.	 

عقود الخدمات ملنشآت إنتاج النفط والغاز.	 

وضع اللمسات النهائية عىل ترتيبات العقود لتجديد مصفاة بانشيفو الرصبية )مرشوع قديم(.	 

تقديم املشورة بشأن العقود الخاصة مبرشوعات الطاقة الشمسية يف الرشق األوسط.	 

إعادة تطوير مواقع محطات الطاقة للمركز الجديد للطاقة والبيانات والعمل التجاري.	 

االستفادة من منوذج رشكات خدمات الطاقة لتوفري الطاقة واملرافق يف مرشوعات التجديد.	 

إنشاء هيكل عقد ملرشوع محور البلطيق للطاقة البحرية.	 

تقديم املشورة للمقرضني يف التمويل البالغ 1.37 مليار دوالر أمرييك لرشكة مصفاة ُعامن فيام يتعلق بدمج رشكة مصفاة ُعامن ورشكة مصفاة صحار 	 
وسداد تسهيالت متويل املرشوع الحالية.

تقديم املشورة ملنتج عاملي لصاممات النفط والغاز بشأن إنشاء رشكة مشرتكة مع رشكة استثامر سعودية لتأسيس رشكة تصنيع يف الدمام.	 

تقديم املشورة ملزود عاملي لخدمات تكنولوجيا املياه والنظافة الصحية والطاقة بشأن إعادة هيكلة الرشكة لتوحيد عملياتها التجارية يف اململكة العربية 	 
السعودية.

تقديم املشورة لرشكة أعامل املياه والطاقة الدولية )أكوا باور( بشأن صفقتني مشرتكتني عىل أساس املرابحة إلضافة 1.109 مليار ريال سعودي )295 	 
مليون دوالر أمرييك( آخر إىل تسهيالتها االئتامنية )املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية( لتمويل رأس املال العامل.

تقديم املشورة لتجمع من البنوك الدولية بشأن التسهيالت االئتامنية للرشكة السعودية للكهرباء وقدرها 1.4 مليار دوالر أمرييك.	 

تقديم املشورة ملجموعة سامبا املالية والبنك السعودي الفرنيس بشأن متويل طويل األجل بقيمة مليار ريال سعودي واحد للرشكة الوطنية للصناعات 	 
البرتوكياموية.

تقديم املشورة ملجموعة تضم 30 ُمقرًضا عامليًا وإقليميًا بشأن تسهيل ائتامين دوار بقيمة 10 مليارات دوالر أمرييك لرشكة أرامكو السعودية )رشكة 	 
ر للنفط يف العامل. النفط العربية السعودية اململوكة للدولة(، أكرب ُمصدِّ

تجديد مركز املدينة الحرضي وإنشاء مبادرات اقتصادية جديدة وجامعة ومركز تدريب ومدارس ومركز صحي ووحدات سكنية. )مرشوع قديم(.	 

مرافق امليناء الجديد يف اململكة املتحدة يف هارتلبول.	 

اسرتاتيجية تطوير املوانئ واملرافئ وتنفيذها ملجلس املرتفعات والجزر يف اسكتلندا. 	 مركز دويل جديد إلعادة التأهيل والنقاهة للرياضيني مقره 	 
الربتغال.

مستشار رئييس للحكومة االسكتلندية بشأن أحد مرشوعات الطرق الكربى.	 

مستشار رئييس بشأن مرشوع تجديد بورفليت.	 

مستشار بشأن أشغال معالجة النفايات يف اإلمارات العربية املتحدة.	 

Iconography Style
and use

Where ever possible use the tool kit provided to display 

information graphically - locations, projects, team leaders, in 

provisions of service documents. 

Anywhere we can implement a graphic version of the 

information to ease our UI we should do so. 

الخربات
الطاقة

مرشوعات البنية التحتية الرئيسية



االستحواذ عىل قسم  شامل إنجلرتا وسكوتالند  يف إحدى الرشكات العمومية املحدودة العاملة يف مجال صناعة السيارات.	 

إعادة هيكلة الحصة الخاصة بإحدى رشكات توزيع املنتجات األوروبية يف اململكة املتحدة.	 

اندماج رشكة استشارات مرافق اسكتلندية يف رشكة متعددة الجنسيات مملوكة للواليات املتحدة مقرها أوروبا.	 

الرتتيبات الوسيطة للحصول عىل االستثامرات.	 

االستثامر األجنبي يف رشكة تجديد يف إنجلرتا.	 

تقديم املشورة لرشكة أمريكية كبرية يف الجوانب املتعلقة بالرشق األوسط فيام يتعلق بعملية اندماج عاملية وإعادة تنظيم حصتها يف أنظمة التكنولوجيا 	 
املتقدمة.

املستشار القانوين املشرتك للمملكة العربية السعودية فيام يتعلق بإصدارين عامني أوليني كبريين يف اململكة العربية السعودية وهام: رشكة ركيزة 	 
)الرشكة القابضة ملدينة األمري عبد العزيز بن مساعد االقتصادية بحائل( بإجاميل 2.225 مليار ريال سعودي، ورشكة خزامى لإلدارة )اململوكة ملؤسسة 

امللك فيصل الخريية( بإجاميل 3.5 مليار ريال سعودي.

تقديم املشورة للمستثمرين األجانب بشأن هيكل الرشكة املقرتح لعملياتهم يف اململكة العربية السعودية وتأسيس الرشكة، مبا يف ذلك صياغة/مراجعة 	 
عقد التأسيس والحصول عىل رخصة االستثامر األجنبي والرخص األخرى من الجهات التنظيمية.

عقد أعامل هندسية ومشرتيات وإنشاءات، وعقد مدين، واتفاقية تشغيل وصيانة لعميل دمناريك، مبا يف ذلك اتفاقية مرشوع مشرتك واتفاقية 	 
مساهمني.

الفحص النايف للجهالة لألعامل اإلنشائية يف عمليات االستحواذ والترصف يف مراكز التسوق وعمليات التطوير التجارية واملناطق الصناعية 	 
بتقديم املشورة للبائعني واملشرتين واملستثمرين.

تسليم مرشوعات HUB إىل املدارس واملستشفيات بالعمل لصالح املقاولني والكيانات ذات الغرض الخاص واملستثمرين.	 

مستشار لرشكة دولية لخدمات الطاقة يف منازعة تتعلق مبحطة ملعالجة مياه الرصف الصحي عىل نحو أدى إىل الفصل فيها.	 

تقديم املشورة بشأن تجديد املصايف الوطنية الكربى وإعادة تجهيزها.	 

تقديم املشورة لفريق عمل استشاري يف مجمع أرزانة الطبي يف أبوظبي.	 

Iconography Style
and use

Where ever possible use the tool kit provided to display 

information graphically - locations, projects, team leaders, in 

provisions of service documents. 

Anywhere we can implement a graphic version of the 

information to ease our UI we should do so. 

معامالت الرشكات

الهندسة واإلنشاءات

تطوير مدينة الشيخ زايد الرياضية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.	 

مستشار لرشكة املياه والرصف الصحي اسكوتيش ووتر بشأن برنامج لتوريد األصول.	 

إمتام مرحلة االتفاقات التجارية للرشكات بقيمة 1.4 مليار جنيه إسرتليني لرشاكة التجديد الحرضي يف لندن.	 

تقديم املشورة لرشكة تابعة إلحدى رشكات إدارة النفايات فيام يتعلق مبنازعة عىل السداد مع مقاول رئييس سعودي يف مرشوع مشرتك بخصوص محطة 	 
لتحلية مياه البحر يف اململكة العربية السعودية.

تقديم املشورة للرشكة السعودية للكهرباء )“SEC”( بشأن جميع جوانب مرشوعها املشرتك بقيمة 1.2 مليار دوالر أمرييك مع رشكة أرامكو السعودية 	 
لرشاء مرشوع الفاضيل لتوليد الطاقة الكهربائية والحرارية املزدوج )“محطة الفاضيل”(.



النقل

الطاقة النووية

الجوي -  تقديم املشورة بشأن تطوير املطارات واسرتاتيجيتها فيام يتعلق بالعمليات الجديدة، واإليجارات التمويلية، وبيع الطائرات ورشائها، وبيع 	 
الطائرات وإعادة تأجريها، والتفاوض والتوثيق، وبناء محطات الركاب العامة، واملرشوعات الهندسية، وإدارة املرشوعات وتسليمها.

املوانئ -  تقديم املشورة بشأن نقل األصول من خالل استخدام العبّارات التي تُتيحها الحكومة، وتطوير محطات العبارات واملوانئ، وخدمات األساطيل 	 
البحرية.

البحري -  خربة واسعة يف التعاقد عىل سفن الدعم البحري يف إطار األحكام القياسية الخاصة باملجلس البحري البلطيقي والدويل والخاصة باملُنِتج 	 
الرئييس. وتقديم املشورة املتعلقة بعقود استئجار السفن من أجل توفري خدمات السفن.

السكك الحديدية -  تقديم املشورة بشأن مرشوعات التطوير والتجديد للسكك الحديدية تحت األرض، وعقود ترقيات املحطات وتركيب الخطوط 	 
ملرشوع كروس ريل، ومرشوعات النقل الجامعي مبا يف ذلك يف أبوظبي. وبشكل عام، تقديم املشورة يف مجال الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

والصيانة العادية وخدمات الوقود وإعادة تشغيل كابالت نقل الكهرباء وتجديد عربات السكك الحديدية.

الطرق -  تقديم املشورة بشأن مرشوعات الطرق والجسور الرئيسية يف اململكة املتحدة وعىل املستوى الدويل.	 

تقديم خارطة طريق لوزارة الطاقة واملوارد الطبيعية يف أنقرة فيام يتعلق بالهيكل التنظيمي الالزم للوفاء مبتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبدء 	 
مرشوعات التطويرات النووية جديدة البناء يف تركيا وما مياثلها يف األردن.

تقديم املشورة بشأن بروتوكوالت بدء التشغيل وإجراءات امتثال املقاول للموافقة التنظيمية عىل مرشوع براكة النووي جديد البناء يف أبوظبي.	 

تقديم املشورة لرشكة كيبكو فيام يتعلق مبشاركتها املحتملة يف مرشوع التطوير النووي جديد البناء يف موقع مورسايد مبا يف ذلك املفاوضات مع وزارة 	 
الخزانة، وإدارة الطاقة وتغري املناخ، وديوان مجلس الوزراء، وغريهم.

تقديم املشورة القانونية والتنظيمية واملشورة املتعلقة باالمتثال لرشكة هورايزون نيوكلري باور ليمتد، والتي تشمل املواد املشعة واملياه الجوفية 	 
واستخراج املياه وما إىل ذلك.

تقديم املشورة بشأن دور الرشكة األم ومسؤولية رشكة إنرجي سولوشنز )الكيان األم( فيام يتعلق مبجموعة مفاعالت ماجنوكس النووية.	 

مستشار إلدارة الطاقة وتغري املناخ الربيطانية يف استعراض مكتب التنظيم النووي ومكتب التطوير النووي ومستشار للحكومة بشأن أوراق السياسات 	 
الخاصة باالستعراض النووي.

مستشار لرشكة كهرباء فرنسا )EDF( بشأن تعيينات مستويات عقود مناذج العقد الهنديس الجديد/عقود األعامل الهندسية واملشرتيات واإلنشاءات 	 
.)Hinkley Point C( الخاصة مبحطة الطاقة النووية هينكيل بوينت يس

تقديم املشورة بشأن عقود مرشوعات الطاقة الشمسية األرضية الكربى وتصميمها وبنائها وتشغيلها وصيانتها يف األردن وديب ومرص.	 

مستشار لرشكة دولية لخدمات الطاقة يف منازعة تتعلق مبحطة ملعالجة مياه الرصف الصحي.	 

تقديم املشورة لرشكة إنشاءات عاملية بشأن نقل املوظفني وعقود العمل وااللتزامات بعد اندماجها مؤخرًا.	 

تقديم املشورة لرشكة سعودية يف مواجهة رشكة أجنبية يف قضية تتعلق بإنشاء خطوط أنابيب للنفط والغاز.	 

تقديم املشورة ملقاول من الباطن يف مطالبة خاضعة للقانون السعودي بشأن التأخري والتعطيل ضد املقاول الرئييس فيام يتعلق ببناء مصفاة 	 
نفطية يف جيزان، جنوب اململكة العربية السعودية.



موجز

تفضلوا بالتواصل معنا!

نحن متخصصون يف مجالنا باختيارنا حيث ينصّب تركيزنا عىل خدمة العمالء كمستشارين محرتفني بشكٍل يتناسب مع احتياجاتهم عىل 

الوجه األكمل، وتقديم أفضل قيمة ونتيجة لهم. ونحن نركز عىل املحافظة عىل العالقات املوثوقة التي يتم من خاللها تحقيق املنافع طويلة 

األجل لكٍل مّنا.

نحن نعمل كمكتب محاماة رقمي بنفقات عامة منخفضة، ومن ثم يستفيد عمالؤنا من هذا االنخفاض يف التكاليف التشغيلية حيث 

ينعكس يف األتعاب املنخفضة التي نتقاضاها. ونحن نعتز بنهجنا يف استخدام موظفني عىل مستوى عاٍل من الخربة من أجل تقديم ردود 

دقيقة بشأن القضايا التي يحتاج العمالء إىل املشورة بشأنها.

نحن نعلم من واقع التعليقات التقييمية أننا رشكة يسهل التعامل معها وأن خربتنا ذات قيمة عالية.

نحن نتطلع إىل فرصة العمل معكم، وسيكون من دواعي رسورنا أن نناقش معكم هذا األمر مبزيد من التفصيل.

amer.alamr@abplf.com :الربيد اإللكرتوين 

الهاتف: 0454 707 56 966+

ali@abplf.com :الربيد اإللكرتوين 

الهاتف: 4435 444 50 966+

talal@abplf.com :الربيد اإللكرتوين 

الهاتف: 2299 422 56 966+

andrew.renton@castletownlaw.com :الربيد اإللكرتوين 
الهاتف: 943 829 7721 )0( +44

david.gilchrist@castletownlaw.com :الربيد اإللكرتوين 
الهاتف: 854 262 7900 )0( +44

simon.stuttaford@castletownlaw.com :الربيد اإللكرتوين 
الهاتف: 789 947 7720 )0( +44
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