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AUTOMOTIVE
We are a full-service law firm committed to providing expert
counsel, effective representation and personalized legal services
to our clients.
All practice areas offered in Essa Al Sulaiti Law Firm, brings a
comprehensive approach to solving automotive issues.
In Qatar, we leverage our years of experience in advising and
representing a wide range of automotive businesses, in addition
to our unparalleled knowledge of local laws and regulations to
preserve and promote the business and financial interests of our
clients.
Equally important, our diverse legal team insist on providing
responsive, effective and result-oriented counsel to all our clients.
We have the experience, tools and capabilities to act for a variety
of industry clients, including automotive dealerships, franchises,
service establishments, insurance, their insured, vehicle owners
and car rentals.
Our lawyers are well-versed in the complex issues facing industry
participants and focus squarely on creating strategies that meet
client demands as well as their needs.
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Our lawyers are committed to staying on top of new
and emerging laws, industry regulations and industry
changes that may affect the business of our clients.

Our comprehensive and targeted automotive services
cover the following, but not limited to:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Licencing and local regulations
Contracts and agreements
Dealership distribution / franchising
Structuring, restructuring and liquidation
Insolvency and Financing
Joint Venture Partnerships
M&A
Intellectual Property
Labour Employment
Advertisements and Marketing
Litigation and Arbitration

As seasoned resolution strategists, we focus squarely
on delivering the best results for our clients at the
minimum possible expense.
Our expert litigators also provide personal and
responsive legal advice on local law and domestic and
foreign proceedings.
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AUTOMOTIVE
LITIGATION
WE STRIVE FOR YOUR INTERESTS
As lawyers, our job is to minimize legal risks and resolve
disputes preferably through non-litigatory means.

Unfortunately, litigation can become a necessary and
unavoidable route to dispute resolution and when in
court, the strength and robustness of your case depends
heavily on your choice of lawyers.
At Essa Al Sulaiti Law Firm, we have successfully
represented and defended a variety of automotive
sector clients. Our multidisciplinary team is committed
to preparing for trial from day one. With liability claims,
our experience demonstrates that our precautionary
and risk mitigation measures significantly strengthen
our clients’ in-court position.
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Our litigation lawyers handle
all categories of automotive
disputes, including:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Automobile and ship accident claims
Bad faith and extra-contractual claims
Personal Injury claims
Consumer fraud claims
Insurance disputes
Automobile service and repair claims
Asset purchase / sell / lease / damage claims
Labour & Employment issues

As seasoned resolution strategists, we focus squarely
on delivering the best results for our clients at the
minimum possible expense.
Our expert litigators also provide personal and
responsive legal advice on local law and domestic and
foreign proceedings.
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WE STAND FIRMLY AGAINST
SHORT-TERM FIXES
When our clients come to us with claims,
we investigate root-causes and provide
strategies that remedy the problem and
prevent recurrence.
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CONTACT US
Tel

: +974 4466 4606
+974 4447 1555
Email : info@eslaa.com

Bldg 8, Al Mansour St No. 980, Zone 45
P.O Box: 4912. Doha, Qatar

For further information on who we are and what we do
please visit our website at: www.eslaa.com
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المركبات األلية
نحن مكتب محاماة متكامل الخدمات ملتزم بتقديم مشورة قانونية
فعال لموكلينا وخدمات قانونية مخصص لك موكلينا
خبيرة وتمثيل ّ
وعمالئنا.
كما هو الحال بالنسبة لجميع مجاالت الممارسة التي يقدمها مكتبنا،
شامل في حل المسائل
ً
نهجا
يتبع مكتب عيسى السليطي للمحاماة ً
القانونية المتعلقة بكل ما يخص نشاط عمل المركيات األلية.
نستغل سنوات خبرتنا الممتدة والمكثفة في تقديم المشورة
وتمثيل مجموعة واسعة من الشركات العاملة في قطاع المركبات
األلية في دولة قطر– باإلضافة إلى معرفتنا التي ال تضاهى
بالقوانين واللوائح المحلية – للحفاظ على المصالح التجارية والمالية
لموكلينا وكذلك تعزيزها.
وال يقل عن ذلك أهمية ،إصرار فريقنا القانوني المتنوع على تقديم
وفعالة موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة
مشورة قانونية تجاوبية
ّ
لجميع موكلينا.
نحن نتمتع بالخبرة ونملك األدوات والقدرات الالزمة لتقدم خدمات
قانونية متميزة إلى مجموعة متنوعة من العمالء العاملين بهذا
القطاع ،بما في ذلك الوكالء الحصريون ،الموزعين ،شراء وبيع
السيارات ،خدمات الصيانة ،التأمين السيارات ،مالك المركبات ونشاط
تأجير السيارات.
يتمتع محامونا بخبرة واسعة في حل القضايا المعقدة التي تواجه
الممارسين في هذا القطاع ويصبون تركيزهم التام على وضع
استراتيجيات تلبي متطلبات الموكلين وكذلك احتياجاتهم.
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تاما باالطالع الدائم على القوانين
يلتزم محامونا
التزاما ً
ً
واللوائح والتغيرات الجديدة والناشئة في القطاع التي قد
تؤثر على عمل موكلينا.
خدماتنا القانونية الشاملة والمستهدفة في قطاع السيارات
تغطي ما يلي:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

3

التراخيص واللوائح المحلية
العقود واالتفاقيات
حق التوزيع  /وكالة حق االمتياز
الهيكلة وإعادة هيكلة والتصفية
التعسر المالي والتمويل
المشاريع المشتركة
عمليات االندماج واالستحواذ
الملكية الفكرية
العمل و التوظيف
الدعاية والتسويق
التقاضي والتحكيم
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التقاضي في قطاع
المركبات األلية
نسعى من أجل مصالحك
تتمثل مهمتنا كمحامين في تقليل المخاطر القانونية وتسوية
النزاعات ،ويستحسن تحقيق ذلك من خالل وسائل غير قضائية.
ضروريا وال
طريقا
ً
ولكن لألسف ،قد تصبح الدعوى القضائية
ً
مفر منه لحل المنازعات .وعندما يصل األمر إلى المحكمة ،فقوة
ومتانة قضيتك تعتمد بشدة على اختيارك للمحامي.
ونحن في مكتب عيسى السليطي للمحاماة قد نجحنا
في الدفاع عن مجموعة من الموكلين العاملين في القطاع
تاما بالتحضير
وتمثيلهم .ويلتزم فريقنا متعدد التخصصات
التزاما ً
ً
للمحاكمة من اليوم األول.
ثبت من
وفي الدعاوى المتعلقة بالمطالبات والتعويض ،فقد ُ
خالل خبرتنا وتجربتنا أن اإلجراءات الوقائية وإجراءات تخفيف
المخاطر الخاصة بنا تعزز من وضع عمالئنا عند المحاكمة في
موقع أفضل.
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يتعامل محامو التقاضي في مكتبنا
مع كافة الدعاوى المتعلقة بقطاع
السيارات ،بما في ذلك:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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دعاوى حوادث السيارات والمركبات البحرية
دعاوى سوء النية وغير التعاقدية
دعاوى اإلصابة الشخصية والتعويض
دعاوى االحتيال على المستهلك
دعاوى التأمينية
دعاوى المتعلقة بصيانة وإصالح المركبات
دعواى المتعلقة شراء  /بيع  /تأجير  /تلف الممتلكات
دعاوى المتعلقة بالعمل والتوظيف
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نعارض الحلول  -قصيرة المدى
عند قدوم موكلينا إلينا لرفع دعاوى ،فإننا
نتحرى عن األسباب الجذرية التي تقف وراءها
ونقدم استراتيجيات تعالج هذه المشكلة من
الجذور وتمنع تكرارها.
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إتـصـل بـنـــا
الهاتف +974 4466 4606 :
الهاتف +974 4447 1555 :
البريد اإللكتروني info@eslaa.com:
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مبني رقم  ،8شارع المنصور رقم  ،980المنطقة 45
صندوق البريد 4912 :الدوحة ،قطر
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