
قدراتنا يف املجال النووي

Prospect Law رشكة يافعة تتميز بالديناميكية واالبتكار، ولها مساهمة ملموسة يف 

عدد من أهم أنشطة تطوير املشاريع التجارية حالياً، سواء يف بريطانيا أو خارجها.

 

ومتتاز رشكتنا بالخربة املتخصصة يف قطاعي الطاقة والبيئة، مع متتعها بخربة متميزة 

بشكل خاص يف قطاع الطاقة النووية، مبا يشمل بناء املنشآت النووية الجديدة ووقف 

تشغيل املنشآت القدمية. وتعمل Prospect Law بالتعاون الوثيق مع رشكتنا الشقيقة 

Prospect Energy Ltd لتقديم االستشارات الفنية املتكاملة لعمالئنا يف بريطانيا 

والخارج. وتعتمد رشكتنا منوذج عمل يحقق مستويات عالية من الكفاءة وتوفري 

التكاليف للعمالء الذين يستعينون بالخدمات القانونية.
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فريق عمل الرشكة وعمالؤها ورشكاؤها يف مجال الطاقة النووية
يجمع فريق العمل يف Prospect Law املختص باملجال النووي بني مختلف الخربات يف جميع النواحي املتعلقة ببناء املنشآت النووية الجديدة، ووقف 

تشغيل املنشآت القدمية، وإدارة النفايات النووية. كام وقعت رشكتنا عىل ميثاق سلسلة االمدادات الخاص بالهيئة الربيطانية لوقف تشغيل املنشآت 

Inter�( يضاف إىل ذلك أن املحامني العاملني يف الرشكة أعضاء بصفتهم الفردية يف االتحاد الدويل للقانونيني املختصني بالقطاع النووي ،)NDA )النووية 

national Nuclear Law Association(، واملعهد النووي )Nuclear Institute(، ويشاركون يف عضوية عدد من اللجان املتخصصة بهاتني املنظمتني. 

كام أن استشاريينا غري املحامني، املتخصصني يف املجال النووي، يحظون باحرتام دويل واسع ويعملون كخرباء لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

واملفوضية األوروبية. 

تتميز Prospect Law بخربات عميقة وواسعة يف تقديم املشورة للصناعة النووية عىل املستوى الدويل. وقد وفر أعضاء فريقنا املشورة للحكومة 

الربيطانية، وحكومات االتحاد األورويب من خالل برامج االتحاد األورويب للمساعدة، وحكومات أخرى يف الرشق األوسط، إضافة إىل مطوري املشاريع 

التجارية يف بولندا وايطاليا و جمهورية التشيك. وتسدي الرشكة مشورتها عىل وجه الخصوص إىل الحكومات التي تدخل قطاع الطاقة النووية ألول مرة، 

وذلك بشأن كيفية تصميم برامجها النووية مبا يلبي معايري السالمة الدولية ويستويف بالكامل متطلبات التمويل االستثامري. 

وكذلك شارك فريق عملنا يف العديد من االجتامعات الحكومية الدولية، وتوىل مهمة إدارة عدد من هذه االجتامعات، مبا يف ذلك ورش العمل التي 

ينظمها اإلطار الدويل للتعاون يف مجال الطاقة النووية )IFNEC(*، مع إسداء املشورة للبلدان املنضمة حديثاً إىل هذه الصناعة فيام يتعلق بتمويل 

املنشآت النووية الجديدة.

 

 ،)CIRIA( ورابطة البحوث واملعلومات لصناعة البناء ،)World Nuclear Association( تعمل رشكتنا حالياً مع أعضاء الرابطة النووية الدولية

.)Office for Nuclear Regulation( واملكتب الربيطاين للرقابة النووية ،)UKELA( والجمعية الربيطانية للقانونيني املختصني باملجال البيئي

املشورة والدعم
تقدم Prospect Law املشورة والدعم يف املجاالت التالية يف بريطانيا وخارجها: 

•  مشاريع الطاقة النووية
•  قوانني التخطيط والبيئة؛   

•  أداء الدور الرائد أو املساند يف إعداد دراسات الجدوى لبناء منشآت الطاقة الجديدة أو وقف تشغيل املنشآت القدمية؛   

•  كيفية معالجة املخاطر الرقابية، وكيفية االستفادة من النظم الرقابية لتحقيق األهداف التجارية؛  

•  متطلبات تعويض الدولة والتأمني.  

•  إسداء املشورة إىل البلدان حديثة العهد بالصناعة النووية
•  املساعدة يف برنامج تطوير البنية التحتية للصناعة النووية مبا يستويف معايري الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛  

•  العمل مع الجهات التنظيمية وغريها يف مجال صياغة مسودات القوانني مبا يلبي املعايري الدولية )مثل معايري الوكالة الدولية للطاقة     

   الذرية(؛

•  اقتصاديات الطاقة النووية؛  

•  تعديل الربامج ليك تحظى بقبول املستثمرين الخارجيني.  

.www.ifnec.org .رابطة تضم حكومات أكرث من 60 بلداً، باإلضافة إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملفوضية األوروبية ومنتدى الجيل الرابع  IFNEC*



•  التعاقد واملشرتيات 
  يتميز الفريق بخربة قوية يف قضايا الوالية القضائية التي تنشأ عن هيكل الرقابة الدولية، كام يتمتع الفريق مبوقع وخربة فريدة تؤهله إلدارة  

  الصفقات التجارية املعقدة التي تجمع بني عدة واليات قضائية. وتشتمل قدراتنا يف املجال االستشاري عىل ما ييل:

•  عقود اإلدارة والتشغيل، مبا يف ذلك العقود بني الهيئة الربيطانية لوقف تشغيل املنشآت النووية )NDA(، ورشكاتها املرخصة بالعمل يف    

   املواقع النووية )Site Licence Companies(، ونظرائهم يف الخارج.

•  أحكام التعاقدات من الباطن الواردة يف عقود اإلدارة والتشغيل، مبا يف ذلك التعاقدات املتعلقة باملشرتيات، وقضايا امللكية الفكرية،     

   والحامية من املسؤولية النووية لألطراف الثالثة. 

•  تسوية املنازعات، حيث تغطي خرباتنا الدولية مجاالت عالقة املستثمرين، والنزاعات التعاقدية، واالحتيال، واملسائل املتعلقة بالنظم     

   الرقابية. 

ا لهيئة الربيطانية للصحة والسالمة، وتراخيص املواقع النووية، مبا يف ذلك تحقيق والحفاظ عىل تصنيف "األشخاص املؤهلني وذوي الخربات     •
.")SQEP(  

•  النقل الدويل للنفايات واملواد النووية.

•  األمن النووي ومنع األعامل اإلرهابية املرتكبة باملواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

األنشطة والتحقيقات املتعلقة بإنفاذ القانون 
تقدم Prospect Law خدمات متتاز بالكتامن والفعالية للعمالء، سواء من الرشكات أو األفراد، الذين يخضعون لتحقيقات الجهات الرقابية. ويشمل ذلك 

تقديم املشورة يف إطار الرشاكة مع خربائنا الدوليني بشأن تنفيذ اإلجراءات الجديدة وبرامج التدريب عىل النواحي التشغيلية. كام نقدم املشورة بشأن 

استيفاء متطلبات النظم والقوانني املتعلقة باألنشطة التجارية املحلية والدولية الخاضعة للرقابة التنظيمية، مبا يف ذلك تدريب العاملني مكافحة الرشوة 

والفساد، والتدريب واملشورة.

تقديم املساعدة إىل الرشكات التي تسعى للعمل يف الخارج أو يف بريطانيا 
واالتحاد األورويب

تقدم Prospect Law املشورة إىل الرشكات الربيطانية الراغبة يف مزاولة األنشطة التجارية يف الرشق األوسط والصني وغريها من البلدان، كام نعمل مع 

الرشكات األجنبية الراغبة يف العمل يف بريطانيا واالتحاد األورويب. 

لدينا اتفاقيات رشاكة مع رشكات محاماة مقرها يف الرياض )اململكة العربية السعودية( ويف عامن )اململكة األردنية الهاشمية(، ونعمل أيضاً مع املكاتب 

القانونية يف عدد من الدول األخرى التي ترغب يف بناء أو وقف تشغيل محطات الطاقة النووية، مبا ميكننا من تقديم املشورة للعمالء بشأن املسائل 

القانونية والرقابية املحلية يف تلك البلدان.

www.prospectlaw.co.uk



www.prospectlaw.co.uk

Edward de la Billiere -  رييلب ال يد دراودإ
edlb@prospectlaw.co.uk
M: +44 (0)7824 506 022

Claire Harvey - يفراه ريلك
ch@prospectlaw.co.uk

M: +44 (0)7807 318 048

Prospect Law Ltd
23 Berkeley Square

London
W1J 6HE

T: +44 (0)20 7947 5354

Roger Clayson - نوتيالك رجور
rjc@prospectlaw.co.uk

M: +44 (0)7805 928 690

John Mathieson - نويستام نوج
jm@prospectlaw.co.uk

M: +44 (0)7557 394 896


	1
	1

	2
	3
	4
	2




