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MARITIME &
SHIPPING
Shipping remains the most important means of moving
large quantities of goods around the world, it is also the
most economically-sound choice.
That being said, a multiplicity of global developments has
complicated the course of the industry, where oftentimes,
expert guidance is needed to navigate new laws, policies,
environmental requirements and regulations
At Essa Al Sulaiti Law Firm, our lawyers have been
involved in a wide-range of maritime matters both locally
and internationally, where we have acted for ship owners,
cargo companies and managers, insurers, operators, freight
forwarders and other shipping agents, waterfront facilities,
crewmembers and others with maritime needs.
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MARINE LITIGATION &
ARBITRATION
We take a pragmatic approach to litigation or
arbitration and, where possible, opt for achieving
cost-effective resolution through negotiation and
mediation.
When court proceedings become necessary, we
prepare thoroughly for court and keep clients well in
the loop of all developments throughout the course of
their case.

To date, we are proud to have achieved substantial
resolutions on behalf of our clients in issues that
involved freight claims, collision claims, insurance
coverage disputes, worker’s compensation and
maritime commercial disputes.
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DAY-TO-DAY MARITIME
& SHIPPING
Our maritime and shipping practice goes above and
beyond litigation and arbitration.

As with any other sector, maritime clients require
comprehensive legal services to cover their day-today operations and to ensure that their businesses are
well in-line with local laws and international shipping
practice.

Our experience extends across many facets of maritime
law, and our lawyers provide expert counsel on all
shipping transactions and agreements, we review and
draft crew employment contracts and advise on all
matters relating to corporate and shipping insurance.
In addition, we advise private and corporate clients on
all aspects of mergers and acquisitions.
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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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القطاع البحري
والشحن
يظل الشحن البحري أهم وسيلة لنقل كميات ضخمة من البضائع حول
أنحاء العالم كافة ،كما أنه الخيار األكثر مالئمة من الناحية االقتصادية.
ومع ذلك ،فالعديد من التطورات العالمية قد أدت إلى تعقيد مسار
غالبا ما يكون هناك حاجة إلى إرشادات خبيرة
هذا القطاع ،حيث
ً
للتعرف على القوانين والسياسات والمتطلبات واللوائح البيئية
الجديدة.
لقد شارك محامو مكتب عيسى السليطي للمحاماة في مجموعة
واسعة من المسائل البحرية على الصعيدين المحلي والدولي ،حيث
ملك السفن وشركات الشحن والمدراء وشركات التأمين
عملنا لصالح ّ
والمشغلين ومتعهدي الشحن وغيرهم من وكالء الشحن ومنشآت
الواجهة البحرية وأعضاء الطاقم وغيرها مع المتطلبات البحرية.
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التقاضي وتسوية المنازعات
في القطاع البحري
عمليا في التقاضي أو التحكيم ،وحيثما
نهجا
ً
نتبع في مكتبنا ً
أمكن ،نختار الوصول إلى تسوية فعالة من حيث التكلفة من
خالل التفاوض والوساطة.
ضروريا،
أمرا
ً
وعندما تصبح اتخاذ إجراءات قضائية في المحكمة ً
فإننا على أهبة االستعداد للترافع في المحكمة ونبقي
موكلينا على إطالع دائم بجميع التطورات التي تطرأ على
قضيتهم.
حتى اآلن ،نشعر بالفخور الشديد بأننا توصلنا إلى تسويات
ضخمة نيابة عن موكلينا في القضايا التي تتضمن دعاوى
الشحن ،دعاوى االصطدام ،منازعات التغطية التأمينية،
تعويض العمال والمنازعات التجارية البحرية.
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األمور البحرية اليومية والشحن
خدماتنا التي نقدمها في األمور البحرية والشحن تتجاوز
الدعاوى القضائية و التحكيم.

كما هو الحال مع أي قطاع آخر ،يحتاج عمالء العاملين في
القطاع البحري إلى خدمات قانونية شاملة لتغطية عملياتهم
اليومية وللتأكد من كون أعمالهم متوافقة مع القوانين
المحلية وممارسات الشحن الدولية.
تمتد خبرتنا عبر العديد من جوانب القانون البحري ،ويقدم
محامونا المشورات القانونية الخبيرة في جميع معامالت
واتفاقيات الشحن ،كما نقوم بمراجعة وصياغة عقود توظيف
الطاقم ونقدم المشورة بشأن جميع المسائل المتعلقة
بالتأمين على الشركات والشحن.
وعالوة على ذلك ،نقوم بتقديم المشورة القانونية
للموكلين من األفراد والشركات بشأن جميع جوانب عمليات
االندماج واالستحواذ.
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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

WWW.ESLAA.COM

