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HOSPITALITY
Our multidisciplinary team has extensive experience in
providing end-to-end legal services to hospitality in Qatar.
We cover all cross-border and local transactional and
operational legal issues. At Essa Al Sulaiti Law Firm,
we
provide top tier comprehensive legal services and
representation to Qatari, joint venture and international
industry participants.
Our lawyers keep up with the fast-paced nature of the industry
to make sure we cover client wants and needs.

We are very aware of the myriad of vulnerabilities and
challenges that hospitality businesses face today and help
clients navigate through the complexities of everyday business.

Our seasoned lawyers utilize their proven proactive strategies,
years of experience across all facets of the hospitality
industry, as well as their intimate familiarity with local law
aspects of hospitality management to provide a thorough
and comprehensive guidance on risk-mitigation and liability
avoidance.

WWW.ESLAA.COM

2

Our comprehensive and targeted
hospitality services cover the
following:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Licencing And Local Regulations
Management Agreements
Commercial Agreements
Services And Vendor Agreements
Structuring And Restructurings
Franchising
M&A
Financing
Trademark And Intellectual Property
Labour & Employment
Media & Advertisment
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The industry-expertise of our hospitality lawyers is
complemented by our broader team’s expertise in
a wide range of legal practice areas, including Real
Estate, Construction, Infrastructure, Banking and
Finance, Insurance, Dispute Resolution and other
areas relevant to our hospitality clients.
In addition, it is important for us to note that when we
handle sensitive and high value agreements, we make
sure that thorough preventive and tiered de-escalation
measures are firmly in place to avoid the occurrence
and sometimes the re-occurrence of complex disputes.
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Our client-centric approach is
part and parcel to our firm’s
culture
The long-term relationships we form with our clients
are a result of our commitment to being actively
involved in driving their business forward.
Certainly, our overriding aim is to ensure that the
commercial interests of our clients are met and
protected against harmful legal pitfalls.
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HOSPITALITY
ARBITRATION &
LITIGATION
WE STRIVE FOR YOUR INTERESTS

As attorneys, 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.
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At Essa Al Sulaiti Law Firm, our multidisciplinary
team is committed to preparing for trial from day one;
our experience demonstrates that our precautionary
planning measures strengthen the in-court position of
our clients.

As seasoned resolution strategists, we squarely focus
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 litigation proceedings.
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WE STAND FIRMLY AGAINST
SHORT-TERM FIXES.
Our team take time in advising clients’ staff on how to
comply with local regulations and consumer laws to
reduce litigation risks in the long run.
Also, when our clients come to us with recurring
claims, we investigate root-causes and provide
strategies that remedy the problem and prevent the
recurrence of damaging claims.
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CONTACT US
Tel

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

Bldg 8, Al Mansour St No. 980, Zone 45
P.O Box : 4912. Doha, Qatar
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الضيافة
يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في تقديم خدمات قانونية المتكاملة
لقطاع الضيافة في دولة قطر
يغطي مكتبنا جميع المسائل القانونية المتعلقة بالمعامالت والجوانب
التشغيلية المحلية .ويقدم مكتب عيسى السليطي للمحاماة خدمات
قانونية وتمثيلية شاملة من الدرجة األولى للمشاركين القطريين
والعالميين في هذا القطاع.
يواكب محامونا الطبيعة السريعة لهذا القطاع للتأكد من أننا نغطي
رغبات واحتياجات العميل .ونحن على دراية تامة بنقاط الضعف
حاليا ونعمل على
والتحديات العديدة التي تواجهها شركات الضيافة
ً
مساعدة الموكلين على مواجهة تعقيدات األعمال اليومية.
المثبت
يستخدم محامونا المتمرسون استراتيجياتهم االستباقية ُ
جدواهم وخبراتهم الممتدة لسنوات في جميع جوانب قطاع خدمات
جنب مع إلمامهم الشديد بجوانب القانون المحلي
جنبا إلى
ٍ
الضيافةً ،
إلدارة خدمات الضيافة لتقديم إرشادات شاملة ودقيقة بشأن تخفيف
حدة المخاطر وتجنب المسؤولية.
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تغطي خدماتنا الشاملة والمستهدفة
في قطاع خدمات الضيافة ما يلي:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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الترخيص واللوائح المحلية
إتفاقيات اإلدارة
اإلتفاقيات التجارية
إتفاقيات الخدمات والموردين
الهيكلة وإعادة تنظيم الهيكلة
حق االمتياز والوكالء
عمليات االندماج واالستحواذ
التمويل
العالمات التجارية والملكية الفكرية
العمل والتوظيف
الدعاية واإلعالم

WWW.ESLAA.COM

الخبرة التي يتمتع بها محامونا في قطاع خدمات الضيافة
تُ ستكمل من قبل الخبرات التي يتمتع بها فريقنا األشمل
في مجموعة واسعة من مجاالت الممارسة القانونية ،بما
في ذلك العقارات والبناء والتشييد والبنية التحتية والخدمات
المصرفية والمالية والتأمين وتسوية المنازعات وغيرها من
المجاالت ذات الصلة بعمالئنا في قطاع خدمات الضيافة.
وعالوة على ذلك ،فمن المهم مالحظة أنه عندما نتعامل مع
االتفاقيات الحساسة ،فإننا نحرص على وضع تدابير وقائية
تدريجية شاملة تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر وإنهاء
ً
وأحيانا تكرار حدوث  -المنازعات
التصعيد لتجنب حدوث -
المعقدة.
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نهجنا المتمحور حول العميل جزءآ ال يتجزأ
من ثقافة مكتبنا
العالقات طويلة األجل التي نقيمها مع موكلينا هي نتيجة
الفعالة في دفع أعمالهم نحو
اللتزامنا التام بالمشاركة
ّ
األمام .وهدفنا األساسي ،بكل تأكيد ،هو التأكد من تلبية
المصالح التجارية لموكلينا وحمايتها من المخاطر القانونية
الضارة باألعمال.
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التقاضي في قطاع خدمات
الضيافة
نسعى من أجل مصالحك

تتمثل مهمتنا كمحامين في تقليل المخاطر القانونية
وتسوية المنازعات ،ويستحسن تحقيق ذلك من خالل وسائل
طريقا
ً
غير قضائية .ولكن لألسف ،قد تصبح الدعوى القضائية
ضروريا وال مفر منه لحل المنازعات .وعندما يصل األمر إلى
ً
المحكمة ،فقوة ومتانة قضيتك تعتمد بشدة على اختيارك
للمحامين.
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ويلتزم فريق مكتب عيسى السليطي للمحاماة متعدد
تاما بالتحضير للمحاكمة من اليوم األول.
التخصصات
التزاما ً
ً
ثبت من خالل خبرتنا وتجربتنا أن اإلجراءات الوقائية
وقد ُ
وإجراءات تخفيف المخاطر الخاصة بنا تعزز من وضع عمالئنا
في المحكمة بحالة أفضل.
بصفتنا خبراء استراتيجيين في تسوية المنازعات ،فنحن نركز
تماما على تقديم أفضل النتائج لموكلينا بأقل تكلفة ممكنة.
ً
كما يقدم محامو التقاضي الخبراء في مكتبنا مشورة قانونية
وتجاوبية فيما يخص القانون المحلي وإجراءات التقاضي
المحلية و األجنبية.
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نعارض حلول قصيرة المدى
كافيا في إرشاد موظفي الموكلين
يخصص فريقنا وقتً ا
ً
على كيفية االمتثال للوائح المحلية وقوانين المستهلك للحد
من مخاطر التقاضي على المدى الطويل.
وكذلك ،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 4447 1555 :
+974 4466 4606
البريد اإللكتروني info@eslaa.com :

مبني رقم  ،8شارع المنصور رقم  ،980المنطقة 45
صندوق البريد  4912 :الدوحة ،قطر
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