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TRANSPORTATION
We are a full-service law firm committed to providing 
expert counsel, effective representation and 
personalized legal services to each of our clients. 

The legal and regulatory demands of the transportation 
industry are constantly evolving, and so are the needs of 
industry participants. 

As a full-service law firm well-entrenched in the Qatari 
market, our clients come to us for more than personalized 
attention and sector expertise. 
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We also provide top-tier legal advice and 
representation on a broad range of legal matters 
across practice areas.  

Our legal professionals are ready to address all 
sector-specific and sector-related issues.  
 
Among our clients are national and international 
ship and cargo owners, automotive dealers, taxi 
companies, freight forwarders, warehouse & 
logistics companies, insurance companies and 
banks.  

OUR “TWO-STEPS-
AHEAD” ETHOS 
Essa Al Sulaiti Law Firm’s team monitor global 
technology trends, disruptions in established 
business models and research future transportation 
challenges to ensure that the full spectrum of client 
needs are covered, and potential risks are assessed 
in a timely, hands-on manner.

Our highly skilled lawyers maintain a firm “two-
steps-ahead” ethos when it comes to helping clients 
maintain their edge.  
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OUR EDGE  
Our lawyers have deeply entrenched connections 
and years of practice across a wide range of 
industries in Qatar and we leverage our local 
presence and integrated services to advance client 
interests. 

We accompany our clients during sensitive 
agreement negotiations and carefully review 
important clauses and make sure our clients are 
aware of potential risks.

In addition, we assist our clients in navigating the 
complexities of local and cross-border transactions. 

Our comprehensive 
transportation services include, 
but are not limited to: 

 
◆   Licensing & Regulations   
◆   Transportation Transactional Matters  
◆   Corporate Structuring  
◆   Contracts  
◆   Supply & Service Agreements  
◆   Finance & Project Agreements  
◆   Offshore Construction  
◆   M&As  
◆   Insurance   
◆   Labour & Employment   
◆   Litigation & Arbitration   
◆   Risk Management   
◆   Health & Safety  
◆   Taxation  
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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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النقل والمواصالت



النقل والمواصالت
نحن مكتب محاماة متكامل الخدمات ملتزم بتقديم مشورة قانونية 
خبيرة وتمثيل فّعال لموكلينا وخدمات قانونية مخصصة لكل موكلينا 

وعمالئنا.

في  والمواصالت  النقل  لقطاع  والتنظيمية  القانونية  المتطلبات 
تطور مستمر، وكذلك احتياجات الجهات المشاركة فيه. 

القطري،  السوق  متكاملة في  خدمات  يقدم  محاماة  مكتب  بصفتنا 
يأتي موكلونا إلينا ألنهم يريدون ما هو أكثر من االهتمام الشخصي 

والخبرة في القطاع. 
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وتمثياًل  المستوى  عالية  قانونية  مشورة  أيًضا  مكتبنا  يوفر 
في  القانونية  المسائل  من  واسعة  مجموعة  بشأن  قانونًيا 

جميع مجاالت الممارسة.

محامونا المهنيون على أهبة االستعداد لمعالجة جميع القضايا 
المحددة والمتعلقة بالقطاع.

الوطنيين  والبضائع  السفن  ماّلك  موكلينا  قائمة  تشمل 
والدوليين، وكاالت السيارات، شركات سيارات األجرة، متعهدي 
الشحن، المستودعات وشركات الخدمات اللوجستية، شركات 

التأمين والبنوك.

جوهرنا “سابقين بخطوتين”

في  المتخصص  للمحاماة  السليطي  عيسى  مكتب  فريق 
قطاع النقل والمواصالت يراقب اتجاهات التكنولوجيا العالمية 
واالنقطاعات في نماذج األعمال التجارية ويبحث في تحديات 
العمالء  احتياجات  كافة  تغطية  لضمان  المستقبلية  النقل 
المناسب  الوقت  المحتملة ومعالجتها في  المخاطر  وتقييم 

وبشكل عملي.

وهو  المكتب  جوهر  العالية  المهارات  ذوو  محامونا  يطبق   
يتعلق األمر بمساعدة  أن نصبح “سابقين بخطوتين” عندما 

الموكلين على الحفاظ على تفوقهم.
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تشمل خدماتنا الشاملة المتعلقة 
بالنقل والمواصالت ما يلي:

◆   اللوائح والترخيص
مسائل معامالت المواصالت  ◆

هيكلة الشركة  ◆
العقود  ◆

اتفاقيات التوريد والخدمة  ◆
اتفاقيات التمويل والمشاريع  ◆

البناء في الخارج   ◆
عمليات االندماج واالستحواذ  ◆

التأمين  ◆
عقود التوظيف  ◆

التقاضي والتحكيم  ◆
إدارة المخاطر  ◆

الصحة والسالمة  ◆
الضرائب  ◆

ميزتنا
يتمتع محامونا بخبرات راسخة وسنوات ممتدة من الممارسة 
قطر  دولة  في  الصناعة  قطاعات  من  واسعة  مجموعة  في 
المتكاملة  وخدماته  المحلي  حضوره  من  المكتب  ويستفيد 

لتعزيز مصالح الموكلين. 

بشأن  الحساسة  المفاوضات  خالل  الموكلين  نرافق  نحن 
االتفاقيات ونراجع بعناية كافة البنود المهمة ونتأكد من إدراك 

موكلينا للمخاطر المحتملة.

وعالوة على ما سبق، نساعد أيًضا عمالئنا في التعرف على 
تعقيدات المعامالت المحلية والعابرة للحدود.
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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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