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Press Release  

 

12th March 2018 

Muscat, Oman 

Al Alawi & Co Launches New Salalah Office 
In a move to augment its full service client offerings throughout the Sultanate, Omani 

national law firm Al Alawi & Co., announces the opening of its new office in Salalah on 

1st April 2018.  

As a response to growing demand for professional services, Al Alawi & Co is expanding 

practice in order to provide legal assistance to individuals and businesses situated in 

the southern region of Oman. The new office, located at the new Salalah Free Zone 

building, will work closely with Al Alawi & Co’s headquarters in Muscat. 

“The market needs a legal service provider that is able to work closely and efficiently 

with clients throughout the Sultanate to meet their expectations. As a leading national 

full service law firm in Oman, we see the launch of our Salalah office as an integral part 

of our broader strategic focus to service those of our clients who have interests 

elsewhere in the Sultanate,” said Founder and Senior Partner Mr. Ali Khamis Al Alawi.   

Al Alawi & Co has been providing professional legal services in the Sultanate of Oman 

since 1982.  

* * * 
Al Alawi & Co. is a leading national full-service Omani law-firm, with 35 years of serving 

multi-national companies, domestic establishments, and family offices in the Omani 

community. The Firm is deeply committed to the principles of Omanisation, and In-

Country Value (ICV). To learn more about the Firm, please visit its website 

www.alalawico.com or email at contact@alalawico.com.   

Al Alawi & Co., Advocates & Legal Consultants 

Muscat Office: Al Alawi Law Firm Building 

Bldg No: 785, Way No: 2708, Qurum 29,  

P.O. Box 3746, PC 112, Muscat,  

Sultanate of Oman 

Salalah Office: Salalah Free Zone Office 

Tel: +968 – 24699761/2 | Fax: +968 – 24699763 

Email: contact@alalawico.com 

Website: www.alalawico.com 
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 سلطنة عمان مسقط،

 في صاللة له اجديد امكتب يفتتح  العلوي وشركاؤه 

 اؤهالعلوي وشرك، مكتب المحاماة الوطني يعلن، في أنحاء السلطنة عروض الخدمة المتكاملة للموكلين لتعزيزفي خطوة 

   م.8112أبريل  1 في بمنطقة صاللة جديدال هافتتاح مكتب، عن محامون ومستشارون قانونيون –

يع نطاق توسب يقوم محامون ومستشارون قانونيون – العلوي وشركاؤه فإن واستجابة للطلب المتزايد على الخدمات المهنية

المكتب  كما أن  .السلطنةلمنطقة الجنوبية من با  والشركات لألفرادالمساعدة القانونية  تقديم بغرض   الممارسة القانونية

للعلوي الرئيسي  المكتب  مع وثيق على نحو ويتعاون سيعمل للمنطقة الحرة بصاللةالرئيسي  في مبنى المقر   الكائنالجديد 

 في مسقط.  وشركاؤه

الخدمة  رموف   إلى بحاجة السوق " :العلوي وشركاؤهلمكتب  المؤسس والشريك الرئيسي، األستاذ على بن خميس العلوي وقال

 تلبي يبالصورة التالسلطنة  أنحاء كافة في الموكلينمع  وبكفاءة عالية عن كثب العملالقدرة على  الذي يمتلكالقانونية 

إلى افتتاح مكتبنا  ننظر في سلطنة عمان الخدمات ومتكامل رائد وطني مكتب محاماة انطالقا من كوننانحن و .تطلعاتهم

مصالح  ممن لديهم موكلينا خدمة على ترك ز التي و نطاقا وسعإستراتيجيتنا األ  من جزأيت جزءا ال بوصفه  صاللة الجديد في

       "السلطنة من أخرى مناطق في

  .1982سلطنة عمان منذ عام  في بطريقة احترافية المتخصصة الخدمات القانونية على تقديمدأب مكتب العلوي وشركاؤه  لقد

 * * * 

  35 دامت لديه مسيرة الخدمات متكامل مانيمكتب محاماة وطني ع  هو  قانونيونمحامون ومستشارون  -ؤهوشركاالعلوي 

لمجتمع ا فيالمحلية والعائلية  والمكاتب والمؤسساتمتعددة الجنسيات ال للشركات القانونية تقديم الخدمة مجالفي  عاما

 يدلمعرفة المز   .القيمة المحلية المضافة إستراتيجيةودعم إنجاح  التعمين ملتزم التزاما راسخا بمقاصد ومبادئوهو ، مانيالع  

 البريدعبر  التواصل أو www.alalawico.com :االلكترونيزيارة الموقع  يمكن، من المعلومات

  alalawico.comcontact@.    :االلكتروني

 العلوي وشركاؤه، محامون ومستشارون قانونيون

   مبنى مكتب العلوي للمحاماة   :مسقط مكتب  

  82، القرم 8578، شارع 587مبنى   

  مسقط،   112، رمز البريد 3746 صندوق البريد 

 سلطنة عمان

    الحرة بصاللة المقرّ الرئيسي للمنطقةمبنى  : صاللةمكتب 

 + 298 -82922597: فاكس|+ 298 -82922596 /8 هاتف:

 contact@alalawico.com البريد االلكتروني: 

 www.alalawico.com   الموقع االلكتروني:

 

 العلوي خميس بن على

http://www.alalawico.com/
mailto:contact

