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األسواق التجارية
تعد األسواق التجارية في دولة قطر ضمن أكثر القطاعات ديناميكية
في المنطقة.
وعلى مدى السنتين الماضيتين ،شهدت أعمال البيع بالتجزئة المحلية
مطردا – بصرف النظر ،بكل تأكيد ،عن الوجود المتزايد لشركات
نموا
ً
ً
البيع بالتجزئة والعالمات التجارية الدولية في الدولة.
مع نمو قطاع األسواق المحلية ،نمى معه الطلب على خدمات إدارة
الفعالة.
المخاطر
ّ
يتمتع فريقنا من المهنيين القانونيين بسنوات عديدة من الخبرة الرائدة
في القطاع والبصيرة السوقية .ولقد تشارك معنا العمالء المحليون
والدوليون العاملون في دولة قطر لتلقي مشورات قانونية دقيقة
وفعالة.
ّ
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نحن نمثل العديد من المجمعات التسويق في عاصمة قطر
 الدوحة ،ونقدم الخدمات القانونية واالستشارية اليوميةإلدارة مجمعات التسوق ونقوم بتمثيل موكلينا أمام لجنة
تسوية المنازعات اإليجارية.
وعالوة على ذلك ،فإننا نمثل شركات البيع بالتجزئة من جميع
بدءا من الشركات الناشئة إلى الشركات الدولية.
األحجامً ،
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بفضل سنوات عديدة من الخبرة الدولية في
كامل نطاق منازعات قطاع األسواق التجارية،
وفعالة
يمكن لمكتبنا تقديم استراتيجيات سريعة
ّ
لالستجابة للمخاطر والمنازعات التي تنشأ في
األمور التالية:

التأسيس والعقود

تأسيس الشركات التجارية هو العامل المحدد لجميع خيارات
اللجوء القانوني التي ستكون متاحة ألصحاب المصلحة
المعنيين.
تأسيس مشروع بيع بالتجزئة يجب أن يشتمل على مراجعة
نفذة بعناية للقوانين المحلية والدولية التي قد تؤثر على
ُم َّ
المشروع في نقاط مختلفة.
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مكتب عيسى السليطي للمحاماة
يقدم إرشادات شاملة حول:
◆ التأسيس وترخيص الشراكات
◆ اتفاقيات االمتياز واألسهم والتوزيع
◆ التأجير بالتجزئة ومشاركة األرباح والترتيبات التعاقدية
األخرى
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المنازعات التجارية
يوميا،
مع إجراء العديد من المعامالت
ً
تحتاج الشركات العاملة في قطاع
األسواق التجارية إلى تقييمات
منتظمة للمخاطر للحد من المسؤولية
المتعلقة بما يلي:
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
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االستيراد والضرائب والتسعير التحويلي واالمتثال
التنظيمي
إنشاء العالمات التجارية ومنازعات الملكية الفكرية ومنع
التقليد والتزييف
التجارة اإللكترونية واألمن السيبراني ووسائل التواصل
االجتماعي وحماية البيانات
حقوق وعقود العمال
التفاوض بشأن القروض والديون
المنازعات المتعلقة بأسهم الملكية الخاصة والمساهمين
إدارة السمعة والحماية من التشهير وحماية صورة العالمة
التجارية
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دعاوى حماية المستهلك
تفرض اللوائح المحلية في دولة قطر معايير مساءلة
مرتفعة على شركات البيع بالتجزئة .وأولئك الذين يقصرون
في الوصول إلى هذه المستويات ،قد يواجهون غرامات
أو إجراءات قانونية أو وضع على القوائم السوداء أو حتى
االستيالء التام على العمليات.
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مكتب عيسى السليطي للمحاماة
يقدم المساعدة لموكليه في التعامل
مع قضايا مثل:
◆
◆
◆
◆
◆

دعاوى المصلحة العامة وتعويض الخسارة
منازعات التصنيف واإلعالن والتسويق الكاذب
استدعاءات المنتج
مكافحة االحتكار وإغراق السوق واالتفاقيات الرأسية
والتحريات بشأن التكتالت االحتكارية
لوائح السلطات المحلية

“يغطي قانون حماية المستهلك كافة المنتجات
والخدمات سواء كانت برسوم أو مجانية”
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التوسعات واالندماجيات
مع نمو الشركات أو استحواذها على
غالبا ما تتواصل مع
شركات أخرى،
ً
مكتبنا فيما يتعلق بالمسائل التالية:
◆ إدارة المسؤولية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي
ودوليا
محليا
تتوسع
ً
ً
◆ عمليات االندماج واالستحواذ وإعادة هيكلة الشركات
◆ اإلغالق وتصفية األصول
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فريقنا المتنوع من المهنيين
القانونيين متاح لمساعدة الموكلين
باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية واإليطالية في المنازعات
العابرة للحدود.
يمكن للخيارات المتاحة لسبل االنتصاف القانونية أن تختلف
كبيرا في قطاع البيع بالتجزئة .ومع ذلك ،فإن أكثر ما
اختالفا
ً
ً
يهم هو أن يتم تقليل جميع المخاطر عند التأسيس وإعادة
تحسبا ألي منازعات قانونية قد تنشأ.
تقييمها بانتظام،
ً
تتيح خبرتنا ورؤيتنا لموكلينا القدرة على التنبؤ بالمخاطر
المحتملة على امتداد دورة حياة مشروع البيع بالتجزئة الخاص
بهم.
وعند نشوء المنازعات ،فإننا نستفيد من خبرة محامينا في
سويا من أجل التوصل إلى تسويات
كافة اإلدارات ونعمل
ً
وفعالة من حيث التكلفة ،واألهم من ذلك أن تكون
سريعة
ّ
مرضية.
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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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RETAIL
Qatar’s retail market is among the most dynamic in the
region.
Over the past years, there has been a significant growth
in local retail businesses notwithstanding, of course, the
ever-growing presence of international retail businesses
and brands in the country.
With a growing domestic retail industry, demands for effective
risk management have also grown.
Our team of legal professionals hold several years of industryleading experience and market insight.
Local and international clients operating in Qatar partner with
us to receive agile and effective legal counsel.
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We represent several malls in the country’s capital
and provide day-to-day legal and advisory services
to mall management and represent clients before the
local Lease Dispute Resolution Committee.

In addition, we represent retail companies of all sizes,
ranging from startups to multi-national conglomerates.
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With several years of international
experience on the entire spectrum of
retail industry disputes, our firm can offer
prompt, effective strategies to respond to
risks and disputes arising on matters of:

INCORPORATION AND
CONTRACTS
The incorporation of a business is the defining factor
for all options of legal recourse that will be available to
the stakeholders involved. Setting up a retail venture
should involve a carefully executed review of local
and international laws that may impact the project at
various points.
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Essa Al Sulaiti Law Firm is able to
provide comprehensive guidance
on:
◆ Incorporation, licensing, and joint ventures
◆ Franchising, equity, and distribution agreements
◆ Retail leasing, profit-sharing, and other
contractual arrangements
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TRADE DISPUTES
With several transactions taking
place every day, companies
operating in the retail sector
need regular risk evaluations to
limit liability pertaining to:
◆ Import, taxation, transfer pricing, and regulatory
compliance
◆ Trademarking, intellectual property disputes and
counterfeit prevention
◆ E-commerce, cyber security, social media, and
data protection
◆ Labour rights and contracts
◆ Debt negotiation
◆ Private equity and shareholder’s disputes
◆ Reputation management, defamation and brandimage protection

WWW.ESLAA.COM

6

CONSUMER PROTECTION CLAIMS
The local regulations in Qatar holds retail businesses
to a high standard of accountability.
Those found to be falling short of these expectations
risk fines, legal action, blacklisting or even outright
seizure of operations.
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Essa Al Sulaiti Law Firm is able
to assist clients in navigating
through issues such as:
◆ Public interest and loss compensation claims
◆ Labeling, advertising and false marketing
disputes
◆ Product recalls disputes
◆ Antitrust, dumping, vertical agreements, and
cartel investigations
◆ Regulations of local authorities

“The Consumer Protection Law provides
protection covering all products and services
whether charged for or given to the consumer free
of charge”
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EXPANSIONS AND
MERGERS
As businesses grow or acquire
others, they often reach out to
our firm regarding matters of:
◆ Liability management for SMEs that are
expanding locally and internationally
◆ Mergers, acquisitions and corporate
restructuring
◆ Closures and asset liquidation

WWW.ESLAA.COM

9

Our diverse team of legal
professionals are available to
assist clients in Arabic, English,
French, Spanish and Italian in
disputes of all kinds.
The options available for legal recourse in the retail
industry can vary greatly.

What matters most however, is that all risks be
minimized from the point of incorporation and reevaluated on a regular basis, in anticipation of any
legal disputes that may occur.
Our experience and insight give our clients the ability
to forecast potential risks along the business lifecycle
of their retail venture.

When disputes arise, we leverage the expertise of our
lawyers across departments and work together to
bring about swift, cost-effective and, most importantly,
favorable settlements.
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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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