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الشركات والتجارة



الشركات والتجارة
كمكتب قطري، فإن مكتب عيسى السليطي للمحاماة متصًل بقوة 
بمجتمع الشركات والتجارة في دولة قطر، حيث اكتسب العديد من 

أعضاء فريقنا القانوني سنوات من الخبرة المهنية الغنية.

الصاعدون  القانونيون  ومساعدونا  المخضرمون  محامونا  يتمتع 
وغيرها  األوسط  والشرق  القطرية  األسواق  داخل  ممتازة  بسمعة 

من األسواق في جميع أنحاء أوروبا.

والخدمات  للشركات  القانونية  الخدمات  من  مجموعة  مكتبنا  يقدم 
والمتعددة  المحلية  للشركات  الخبيرة  القانونية  والمشورة  التجارية 

الجنسيات واألفراد.
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خدمات القانونية للشركات والتجارة 
الخاصة بنا تشمل ما يلي: 

◆   العقود التجارية وعقود الشركات
◆   عمليات االندماج واالستحواذ

◆   المشاريع المشتركة
◆   اتفاقيات وفسخ الشراكة

◆   الوكالة التجارية والتوزيع التجاري
◆   الترخيص والتأسيس
◆   استثمارات الشركات 

◆   التدقيق القانوني
◆   هيكلة وإعادة هيكلة الشركات 

◆   الملكية الفكرية
◆   الضرائب

◆   الشركات الناشئة
◆   اللوائح المحلية

◆   التقاضي والتحكيم

تتمحور كافة خدمات مكتب عيسى 
السليطي للمحاماة حول التخطيط 
الدقيق للتخفيف من حدة المخاطر

يتبع مكتبنا، عند تقديم حلول استراتيجية لتحديات الشركات 
والتحديات التجارية الخاصة بك، عملية تخطيط دقيقة للتخفيف 

من حدة المخاطر. 

الحتياجاتك  لالستماع  الكافي  الوقت  نأخذ  أننا  يعني  وذلك 
والمالية  التشغيلية  أهدافك  على  الحفاظ  وضمان  بعناية، 

والهيكلية وتحقيقها.

واألمر األكثر أهمية، انه عند التعامل مع االتفاقيات الحساسة، 
نتأكد من وضع تدابير وقائية شاملة تهدف إلى التخفيف من 

حدة التوتر وإنهاء التصعيد.
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تسوية منازعات الشركات 
التجارية 

من  وسنوات  وراسخة  عميقة  بعالقات  محامونا  يتمتع 
داخل  الصناعة  الممارسة في مجموعة واسعة من قطاعات 

دولة قطر.

ويتم استدعاء مكتبنا بانتظام للتعامل مع المنازعات ومسائل 
والدولية  القطرية  الكيانات  تشمل  التي  المعقدة  التحكيم 

والمشاريع المشتركة.

يخص  فيما  المكتب  بها  يتمتع  التي  الطيبة  السمعة  وتنبع 
نتائج تسوية  لموكلينا عن  العام  الرضا  الفّعالة من  الوساطة 

المنازعات.

نحن نستفيد من درايتنا المحلية وخبرتنا الدولية القوية وغيرها 
المنازعات  لتسوية  مواتية  نتائج  لتحقيق  الخبرة  مجاالت  من 

وتقليل احتماالت نشوء منازعات تجارية مستقبلية. 

يتخذ مكتبنا موقًفا صارًما وعدوانًيا في  المبدأ، ال  من حيث 
المنازعات، ونحرص على إطالع موكلينا  المراحل األولى من 
بخيارات التسوية دون اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم، كلما 

أمكن.

تأسيس الشركات في 
دولة قطر 

اختيار الكيان التجاري المناسب يعد أمًرا ضرورًيا عند البدء في 
تأسيس شركة تجارية في دولة قطر لتتمكن من إيجاد فرًصا 

للنمو وتحقيق أهدافك التجارية الشاملة. 

للمحاماة  السليطي  عيسى  مكتب  محامو  يقدم 
الدوحة  في  المقيمين  األعمال  إرشادات شاملة لرجال 
شركاتهم  لهيكلة  السبل  أفضل  حول  الدوليين  والعمالء 

التجارية. 

خالل مساعدتنا لك على بدء شركتك التجارية، نسلط الضوء 
بعين  تأخذها  ال  قد  التي  المهمة  القانونية  المسائل  على 
االعتبار، ويشمل ذلك تأثير اختيارك لكيان العمل على مصالح 

شركتك التجارية وأصحاب المصلحة. 

هذا  في  المتخصصة  الخبرة  من  سنوات  إلى  وباالستناد 
بتقديم  القانونيين  الخبراء  من  فريقنا  يقوم  المجال، 
دولة  في  األجنبي  االستثمار  قوانين  المشورة بشأن 
وهيكلة  إنشاء  في  المشتركة  المشاريع  ومساعدة  قطر 

االستثمارات في قطر بشكل روتيني. 
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نشكل صوًرا واقعية لنتائج تسوية المنازعة المحتملة، عندما 
يصبح اللجوء التقاضي ال مفر منه، فإننا ال نّدخر جهًدا وننفذ 

كل ما هو ضروري لحماية مصالح موكلينا.

كما نقر كذلك بأنه عندما يتشاور العمالء معنا، فإن هدفهم ال 
يقتصر فقط على الحصول على المشورة القانونية السليمة، 
بالشفافية  تتسم  عالقة  على  الحصول  أيًضا  يتوقعون  بل 

واالستجابة السريعة بين المحامي والموكل.

التي  القانونية  التحديات  مع  للتعامل  حثيثة  بصورة  ونسعى 
تواجه موكلينا مع إبقائهم ُمطلعين على كل تطور مهم في 

قضيتهم.
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إتـصـل بـنـــا 
الهاتف :

 info@eslaa.com   : البريد اإللكتروني

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

+974 4447 1555
+974 4466 4606
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CORPORATE & 
COMMERCIAL

As a home-grown, Doha-based firm, Essa Al Sulaiti 
Law Firm is strongly plugged into Qatar’s corporate and 
commercial community, where many members of our 
legal team have accumulated years of rich professional 
experience.

Our veteran lawyers and rising associates have 
excellent reputations in the Qatari and wider Middle 
Eastern markets and other markets across Europe.

We offer an array of corporate and commercial services and 
expert legal counsel to local and multinational businesses 
and individuals.
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Our comprehensive Corporate 
and Commercial legal services 
cover the following: 

 
◆   Corporate And Commercial Contracts 
◆   M&A 
◆   Joint Ventures  
◆   Partnership Agreements And Dissolutions  
◆   Commercial Agency And Distribution 
◆   Licensing And Franchising 
◆   Corporate Investment 
◆   Legal Audit 
◆   Corporate Structuring And Restructuring 
◆   Intellectual Property 
◆   Taxation 
◆   Start-up Services 
◆   Local Regulations 
◆   Litigation & Arbitration 

All Essa Al Sulaiti Law Firm 
services are structured around 
meticulous risk mitigation 
planning.

In delivering strategic solutions to your corporate 
and commercial challenges, we adopt a process of 
careful risk mitigation planning. 

This means that we take the time to attentively listen 
to your needs and ensure that your operational, 
financial and structural objectives are preserved 
and accounted for.

Most importantly, when handling sensitive 
agreements, we ensure that thorough preventive 
and tiered de-escalation measures are in place. 
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ESTABLISHING A 
BUSINESS IN QATAR
When starting a business in Qatar, choosing the 
right business entity is crucial to your growth 
opportunities and overall business objectives. 

Essa Al Sulaiti Law Firm provides thorough 
guidance to Doha-based entrepreneurs and 
international clients on how best to structure their 
businesses.

In helping you start your business, we bring to 
light important legal matters that you may not have 
considered, including how your choice of business 
entity may affect the interests of your business and 
its stakeholders.

Building on years of specialized industry experience, 
our team of legal experts routinely provide counsel 
on Qatar’s foreign investment laws and assist joint 
ventures in establishing and structuring investments 
in Qatar. 

CORPORATE & 
COMMERCIAL 
DISPUTE RESOLUTION
Our lawyers have deeply entrenched connections 
and years of practice across a wide range of 
industries in Qatar.  

We are regularly called upon to handle complex 
litigation and arbitration matters that involve Qatari, 
international and joint venture entities. The Firm’s 
effective mediation reputation stems from our 
clients’ overall satisfaction with dispute outcomes.

We leverage our local know-how, strong 
international experience and other areas of expertise 
to achieve favourable dispute outcomes and mitigate 
the potential of future business disputes.

On principle, we do not take a hard-nosed, 
aggressive stance in the early stages of a dispute. 
We make our clients aware of non-litigious 
resolution options, whenever possible, and draw 
realistic pictures of possible dispute outcomes. 
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When litigation becomes necessary, we go the 
distance and do all that is necessary to protect our 
clients’ interests. 

We also acknowledge that when clients consult with 
us, their objective is not just to get the right legal 
advice, they also expect transparent and responsive 
client-lawyer relationships. 

We actively seek to deal with our clients’ legal 
challenges whilst keeping them well in the loop of 
every important development in their case.
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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

/eslawfirm
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