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أخـــذ املكتـــب علـــى عاتقـــه منـــذ تأسيســـه عـــام ٢٠٠٥م اإللتـــزام 

بتطبيـــق أفضـــل املمارســـات املهنيـــة، ونفخـــر برؤية أنفســـنا يف 

طليعة أفضل املكاتب املتخصصة يف الشـــركات والعقود والتحكيم 

واالستشـــارات القانونيـــة بصفة عامة يف ســـلطنة ُعمـــان، حيث أننا 

نقدم جمموعة مـــن اخلدمات القانونيـــة املتميزة وفقـــً لالحتياجات 

ملوكلينا. القانونيـــة 

قـــام مكتبنـــا بتطويـــر وتنويع خدماتـــه وخربتـــه ليواكـــب االحتياجات 

العصريـــة ملوكليه، حيـــث يقدم MJLO املشـــورة القانونيـــة للعديد 

من األســـماء الرائـــدة يف األعمـــال التجارية واملشـــاريع اإلقتصادية 

الكربى يف الســـلطنة واملنطقة اخلليجيـــة ودوليً يف جماالت متنوعة 

مبـــا يف ذلك االســـتثمار األجنبـــي، واملعامـــالت التجارية للشـــركات، 

والتحكيم، واخلدمات املصرفية اإلســـالمية والتمويل، واالستشـــارات 

التجاريـــة االســـراتيجية، وعمليات الدمج واالســـتحواذ، واملشـــاريع 

احمللية والدولية املشـــركة، وقانـــون امللكية الفكريـــة، والتقاضي 

املنازعات. وتســـوية  التجاري، 

اكتســـب MJLO إشـــادة وطنية ودولية لنجاحـــه يف متثيل عمالئه 

أمام املؤسســـات القانونيـــة والهيئات احلكومية، مـــن خالل احلفاظ 

على املســـتوى املهنـــي العايل يف أداء عملـــه القانوين.

تلبيـــة االحتياجـــات املهنيـــة لعمالئـــه  MJLO بدقـــة علـــى  يركـــز 

لتحقيـــق أهدافهم يف إجنـــاز العمل بالســـرعة املطلوبة مع احلفاظ 

على  املســـتوى العـــايل لألداء وبأقـــل التكاليف، من خـــالل فريق عمل 

متجانس وذو كفـــاءة ومهنيـــة عالية من احملامني واملستشـــارين 

يف القانـــون يتميـــز بالقـــدرة الفائقـــة على إيجـــاد احللـــول القانونية 

املرضيـــة والكفيلةبتحقيـــق أهـــداف عمالئه وحمايـــة مصاحلهم.
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القدرات اللغوية
نفخـــر بـــأن إحدى أهم ميـــزات فريقنا القـــدرات اللغوية الهائلـــة يف تقدمي اخلدمـــات القانونية 
مبهنيـــة عاليـــة بعـــدد كبـــر مـــن اللغـــات أهمهـــا اللغـــة العربيـــة واإلجنليزيـــة والفرنســـية 
والفارســـية ممـــا يســـهل فهـــم احتياجـــات املوكلني بشـــكل واضـــح ومفصل يســـاعد على 

حتقيـــق احتياجاتهـــم القانونيـــة  كمـــا ينبغي.

إدارة عالقات العمالء
نســـتثمر يف بناء الثقة مع كل عميل مـــن عمالئنا من خالل الفهم اجليـــد الحتياجاته والتواصل 
املســـتمر معه إلبالغـــه بأي مســـتجدات فور حدوثهـــا دون تأخر مـــن خالل وســـائل التواصل 

اخملتلفـــة التقليديـــة واحلديثة مبا يتوافق مـــع ظروف وامكانيـــات ورغبات املوكل.

النهج العملي واألخالقي
ال نقـــدم فقـــط احللـــول ملوكلينـــا يف النزاعـــات التي قـــد يكونون طرفـــً فيها ،بل نقـــدم لهم 
النصـــح واملشـــورة حلمايتهـــم ولتفـــادي الوقـــوع يف أي حـــاالت خمالفـــة للقوانـــني أو مـــا قد 

مســـؤولية. أي  يحملهم 

حمامونـــا ومستشـــارونا القانونيـــون مؤهلـــون للقيـــام بـــأي 
عمـــل قانـــوين وفقـــا للقوانـــن الُعمانيـــة ، ملـــا ميتلكونـــه 
مـــن معرفـــة متخصصـــة يف خمتلـــف املجـــاالت القانونيـــة 
ــة  ــة فائقـ ــم بعنايـ ــد مت اختيارهـ ــة ، فقـ ــة والدوليـ احملليـ
مـــن خريجـــي كليـــات القانـــون الدوليـــة واحملليـــة املعـــرف 
ـــوا ومارســـوا العمـــل القانـــوين ســـابقا  بهـــا مـــن الذيـــن تدرب
ـــة ودوليـــة مرموقـــة اكســـبتهم  يف جهـــات ومكاتـــب حملي
أهلتهـــم  التـــي  املتميـــزة  املهنيـــة  العمليـــة  اخلـــرة 

لتقـــدمي أفضـــل اخلدمـــات القانونيـــة لعمالئهـــم.

تميز وتخصص
في العمل القانوني
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ـــات العمـــل  ـــا بأخالقي نحـــن فخـــورون بإلتزامن
باألخـــالق  "اإللتـــزام  علـــى  تســـتند  التـــي 
املهنيــــة العاليـــة" يف كل جانـــب مـــن جوانب 
ممــــــارسة العمل القانوين. حيث يـبــــني هذا 
النهـــج زخمً مســـتدامً عـــايل األداء يضـــــــمن 

اجلــــــــــودة واستمرارية التمـــيز.

يـتــــشكل فريـــق العمـــل مـــن جمموعـــات 
فرعيـــــــة متخصــــــــصة يف كل اجملـــــاالت 
القانونيـــة، تعمـــل وفق نظـــام مهنـــي و إداري 
متكامـــل ومتجانـــس، يديـــره )علـــى رأس 
كل جمموعـــة( عـــدد مـــن أصحـــاب اخلـــربة 
والقـــدرة  القانـــوين  العمـــل  يف  الواســـعة 
ــا يضمـــن تقـــدمي  ــة والتنظيميـــة مبـ اإلداريـ
أفضـــل اخلدمـــــات القانـــــونية املتميـــزة 
باملســـتوى املهنـــي العـــايل خـــالل املواعيـــد 
احملـــددة واملتوقعـــة مـــن املوكلـــني دون 

ــتوى. ــة املسـ ــودة عاليـ ــر ، وبجـ تأخـ

الشركات واألعمال التجارية. 1

حوكمة الشركات. ٢

الدمج واالستحواذ. 3

االستثمار األجنبي. 4

االتفاقيات والعقود. ٥

امللكية الفكرية. 6

البــنــــــــــوك. 7

الصرفة والتمويل اإلسالمي. 8

أسواق رأس املال. 9

الوساطة واملصاحلة والتحكيم. 1٠

التقــــــــاضي )مــــــدين ، جتــــــاري ، . 11

شرعــــي، جزائــــي ، إداري ، عمـــايل(

اإللتـــــــــزام 
بالتميــــــــــــــز

الخدمــــات
القانونيــــــــــــــــة
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الشركات واألعمال التجارية. 1
تتطلـــب هيكلـــة معامـــالت الشـــركات املتداخلـــة خـــربة يف فهـــم وتنســـيق العديـــد مـــن قوانـــني 
ــراءات  ــني واإلجـ ــك القوانـ ــح لتلـ ــق الصحيـ ــان التطبيـ ــا لضمـ ــة بهـ ــراءات املتعلقـ ــركات واإلجـ الشـ
واســـتدامتها ،وهـــو مـــن أهـــم متطلبـــات اســـتقرار وجنـــاح األعمـــال التجاريـــة، لذلـــك جتـــد دائمـــً 
ــريعات  ــال التشـ ــة يف جمـ ــة طويلـ ــربة تخصصيـ ــع بخـ ــن يتمتـ ــارين مـ ــق املستشـ ــني فريـ ــن بـ مـ

ــة . ــة خاصـ ــركات بصفـ ــة والشـ ــة عامـ ــة بصفـ االقتصاديـ

ـــيس  ـــة يف تأس ـــة واإلجرائي ـــائل القانوني ـــدة يف املس ـــة الرائ ـــب القانوني ـــن املكات ـــا م ـــرب مكتبن وُتعت
ـــرة  ـــراتيجيات مبتك ـــدم اس ـــث نق ـــة. حي ـــص  اخلاص ـــهم واحلص ـــراء األس ـــع وش ـــود بي ـــركات وعق الش
وفعالـــة إلكمـــال  اإلجـــراءات واملتطلبـــات القانونيـــة لعمالئنـــا، ويوفـــر املكتـــب حلـــواًل قانونيـــة 

للمســـائل التجاريـــة يف جميـــع جوانـــب االســـتثمارات اخلاصـــة.

حوكمة الشركات. 2
ــا  ــات أطرافهـ ــركات وعالقـ ــال الشـ ــم أعمـ ــة يف تنظيـ ــن أهميـ ــركات مـ ــة الشـ ــا حلوكمـ ــرًا ملـ نظـ
واجلوانـــب املتعلقـــة بهـــا كجـــزء مـــن جمموعـــة األطـــر التنظيميـــة ألعمـــال الشـــركة ، حرصنـــا أن 
يشـــمل نطـــاق أعمالنـــا االستشـــارية استشـــارات يف حوكمـــة الشـــركات، ومراجعـــة قانونيـــة عامـــة 
الســـراتيجيات الشـــركات، وآليـــات االمتثـــال القانـــوين للوائـــح احلوكمـــة خملتلـــف أنـــواع الشـــركات 
وتطبيـــق أحكامهـــا ، حيـــث نقـــدم ملوكلينـــا خارطـــة الطريـــق للمســـار الصحيـــح  لضمـــان االلتـــزام 
ـــح والقوانـــني املنظمـــة ألعمالهـــم مبـــا يعينهـــم علـــى حتقيـــق أهدافهـــم  املهنـــي الســـليم باللوائ

التجاريـــة والتنمويـــة.

الدمج واالستحواذ. 3
مـــع ازدهـــار األعمـــال يف ســـلطنة عمـــان وإندمـــاج العديـــد مـــن الشـــركات الُعمانيـــة مـــع مشـــاريع 
ـــدمي   ـــالل تق ـــن خ ـــً م ـــع عاملي ـــى التوس ـــركات عل ـــن الش ـــد م ـــاعدة العدي ـــى مس ـــا عل ـــة، عملن عاملي

ـــتحواذ . ـــاج واالس ـــات االندم خدم

يحافـــظ فريـــق أعمـــال الدمـــج واالســـتحواذ علـــى ســـجل حافـــل بالتميـــز يف أنـــواع خمتلفـــة مـــن 
ــل  ــارينا يف التعامـ ــارة مستشـ ــالل مهـ ــن خـ ــة، مـ ــة والعامليـ ــراء احملليـ ــاج والشـ ــات االندمـ عمليـ
مـــع أعمـــال الدمـــج واالســـتحواذ اخلاصـــة بعمالئنـــا، لـــذا يعتـــرب مكتبنـــا مـــن املكاتـــب املعتمـــدة يف 
تقـــدمي اخلدمـــات املهنيـــة عاليـــة اجلـــودة يف هيكلـــة عمليـــات االســـتحواذ التجاريـــة حيـــث لعبـــت 
ــا  ــيً يف العديـــد مـــن صفقـــات االســـتحواذ نيابـــة عـــن العمـــالء بأشـــكال متنوعـــة - مبـ دورًا رئيسـ
ــا،  ــة لهـ ــات التعاقديـ ــاريع والرتيبـ ــى املشـ ــتحواذ علـ ــهم واالسـ ــى األسـ ــتحواذ علـ ــك االسـ يف ذلـ
ـــب يف  ـــي ترغ ـــة الت ـــركات األجنبي ـــاملة للش ـــبة والش ـــول املناس ـــاد احلل ـــعى إليج ـــك. ونس ـــا إىل ذل وم

االســـتحواذ علـــى أعمـــال جتاريـــة موجـــودة حاليـــً أو إقامـــة مشـــاريع جديـــدة يف البـــالد.

االستثمار األجنبي. 4
يف ظـــل الوضـــع االقتصـــادي العاملـــي وزيـــادة االهتمـــام باالســـتثمار األجنبـــي تتوجـــه الســـلطنة 
جللـــب املزيـــد مـــن االســـتثمارات األجنبيـــة مـــن خـــالل وضـــع التشـــريعات االقتصاديـــة وتقـــدمي احلـــزم 
التحفيزيـــة اجلاذبـــة لالســـتثمارات األجنبيـــة كتبســـيط اإلجـــراءات وزيـــادة التســـهيالت واإلعفـــاءات 
ـــا يأتـــي دورنـــا يف توجيـــه العمـــالء فيمـــا يخـــص املســـائل املتعلقـــة بأحـــكام  قانـــون  الضريبيـــة ، هن
اســـتثمار رأس املـــال األجنبـــي يف ســـلطنة عمـــان وإجـــراءات تأســـيس الشـــركات اململوكـــة 
ـــة للمســـتثمرين  ـــارات املمكن ـــة توفـــر أفضـــل اخلي ـــرأس املـــال األجنبـــي وكيفي ـــا أو بالكامـــل ل جزئي

األجانـــب ، حيـــث يتمتـــع مستشـــارونا باخلـــربة والكفـــاءة املهنيـــة املتخصصـــة املطلوبـــة.
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االتفاقيات والعقود. 5
تعـــد صياغـــة ومراجعـــة العقـــود جمـــااًل تعمـــل فيـــه مكاتبنـــا بشـــكل منتظـــم وأساســـي، حيـــث  
ـــا يف كافـــة  القطاعـــات تشـــمل النفـــط والغـــاز  يتـــم تقـــدمي خدمـــات إعـــداد ومراجعـــة العقـــود لدين
والتعديـــن ، والنشـــاط البحـــري ، وأســـواق رأس املـــال، وقطـــاع تكنولوجيـــا املعلومـــات، والصناعـــات 

ـــخ. ـــارات، إل ـــة والعق ـــة التحتي ـــاريع البني ـــي و مش ـــن الغذائ ـــة واألم الغذائي

الملكية الفكرية. 6
تعتـــرب قوانـــني امللكيـــة الفكريـــة مـــن أهـــم التشـــريعات ذات االهتمـــام العاملـــي واحمللـــي علـــى 
نطـــاق واســـع ، لـــذا فإننـــا نوليهـــا جـــل اهتمامنـــا ، ونعمـــل علـــى تلبيـــة احتياجـــات موكلينـــا مـــن 
داخـــل وخـــارج الســـلطنة يف متثيلهـــم يف دعـــاوى حمايـــة عالماتهـــم التجاريـــة  وحقـــوق ملكيتهـــم 

الفكريـــة بصفـــة عامـــة.

البنوك. 7
ـــة  ـــات القانوني ـــالل املمارس ـــن خ ـــبة م ـــعة املكتس ـــربات الواس ـــارونا باخل ـــا ومستش ـــع حمامون يتمت
النشـــطة يف جمـــال املصـــارف ســـواء مـــن الناحيـــة االستشـــارية أو املعامـــالت أو اجلوانـــب 
ـــادة  ـــاري، وإع ـــن العق ـــات الره ـــة واتفاقي ـــهيالت املصرفي ـــة والتس ـــاوى القضائي ـــة أو الدع التنظيمي

هيكلـــة الديـــون، والـــرأي القانـــوين بشـــأن وثائـــق امللكيـــة واملســـائل املتعلقـــة باالســـرداد.

العقـــاري  الرهـــن  وســـندات  املاليـــة  ووثائقهـــا  القـــروض  اتفاقيـــات  مراجعـــة  إىل  باإلضافـــة 
ـــة /  ـــون التجاري ـــجيل الره ـــراءات تس ـــتكمال إج ـــركات واس ـــات الش ـــخصية وضمان ـــات الش والضمان

القانونيـــة لـــدى اجلهـــات اخملتصـــة يف ســـلطنة ُعمـــان.

الصيرفة والتمويل اإلسالمي. 8
تشـــمل ممارســـات الصرفة والتمويــــــــل اإلســـالمي إعداد الوثائق ذات الصلة وعقود الصرفة 
والتمويـــل اإلســـالمي ، والتقاضــــي وخدمـــة االستـــــــشارات القانونيـــة، حيـــث  ميتلـــك عدد من 
املستشـــارين يف املكتب خربة واســـعة يف تلك املمارســـات التي نفخـــر بتقدميـــــــــــها حاليا 
ومــــــــنذ ســـنوات  إىل مؤسســـات مالية إســـالمية بشـــأن إصدار الســـندات والصكـــوك وااللتزام 

الصلة. ذات  باألنظمـــة 

ــاء الشـــريعة   باإلضافـــة إىل ذلـــك، لـــدى اجملموعـــة تفاهمـــات اســـراتيجية مـــع عـــدد مـــن علمـ
ــا تضعنـــا يف  ــاء العـــامل، وهـــي ميـــزة فريـــدة مـــن نوعهـ والقانـــون الشـــرعيني مـــن خمتلـــف أنحـ
أفضـــل وضـــع لتلبيـــة االحتياجـــات املتزايـــدة لصناعـــة الصرفـــة والتمويـــل اإلســـالمي يف املنطقـــة.

ـــة  ـــات املالي ـــة باملنتج ـــرعية املتعلق ـــكام الش ـــة باألح ـــارية املتعلق ـــور االستش ـــق باألم ـــا يتعل وفيم
اإلســـالمية، عقـــد مكتـــب حممـــد جناشـــال للمحامـــاة واالستشـــارات القانونيـــة شـــراكة مـــع 
 )www.tawafuqconsultancy.com( ــا ــة اإلســـالمية، ماليزيـ ــارات املاليـ ــركة توافـــق لالستشـ شـ

التـــي فـــازت بثـــالث جوائـــز عامليـــة مرموقـــة.

أسواق رأس المال. 9
ـــة  ـــة العام ـــال كالهيئ ـــواق امل ـــة بأس ـــات املعني ـــة للجه ـــة العالي ـــى الثق ـــارينا عل ـــق مستش ـــاز فري ح
ــة  ــة العمانيـ ــداع واجلمعيـ ــة واإليـ ــقط للمقاصـ ــركة مسـ ــقط وشـ ــة مسـ ــال وبورصـ ــوق املـ لسـ
ـــرات  ـــدورات واملؤمت ـــدوات وال ـــدمي الن ـــراكهم يف تق ـــالل إش ـــن خ ـــك م ـــل ذل ـــة ويتمث ـــألوراق املالي ل
ذات الصلـــة بالتشـــريعات املتعلقـــة بتنظيـــم أســـواق املـــال والشـــركات التـــي تنظمهـــا تلـــك 
ـــلطنة،  ـــارج الس ـــل وخ ـــن داخ ـــا م ـــأنها لعمالئن ـــة بش ـــورة القانوني ـــدمي املش ـــب تق ـــات ، إىل جان اجله

6



يف تلـــك األعمـــال واملراجعـــة القانونيـــة لنشـــرات اإلصـــدار واملوافقـــات والراخيـــص ذات الصلـــة 
واملتطلبـــات التنظيميـــة.

الوساطة والمصالحة والتحكيم. 10
يتمتـــع فريـــق املستشـــارين باخلـــربة الواســـعة يف التحكيـــم والوســـاطة ، ليـــس فقـــط علـــى 
مســـتوى املمارســـة الفعليـــة كمحكمـــني وحمامـــني بـــل كذلـــك علـــى املســـتوى األكادميـــي 
خـــربة  ، حيـــث ميتلكـــون  التحكيـــم  تدريـبيــــة متخصصـــة يف  نـــدوات ودورات  كمحاضريـــن يف 
ـــات  ـــم املنازع ـــاالت التحكي ـــمل جم ـــارج. تش ـــان واخل ـــم يف ُعم ـــراءات التحكي ـــاق يف إج ـــعة النط واس
بـــني املســـاهمني يف الشـــركة الواحـــدة، ويف جمـــال اإلنشـــاءات والبنـــاء، والشـــحن واخلدمـــات 

اللوجســـتية، والنزاعـــات املتعلقـــة باالســـتثمار يف التحكيـــم احمللـــي والـــدويل.

بغـــض النظـــر عـــن متثيـــل عمالئنـــا أمـــام هيئـــات التحكيـــم، فـــإن حمامونـــا هـــم حمكمـــون مســـجلون 
لـــدى احملاكـــم املعنيـــة.

التقــــــــاضــــي. 11
يعتـــرب التقاضـــي يف كافـــة أنـــواع القضايـــا ) مـــدين ، جتـــاري ، إداري ، شـــرعي ، جزائـــي ، عمـــايل ( أمـــام 
كافـــة أنـــواع احملاكـــم ومســـتوياتها ويف جميـــع أنحـــاء الســـلطنة أحـــد أهـــم األنشـــطة املهنيـــة 
ـــاف  ـــا يف مص ـــا بوضعن ـــناع موكلين ـــة أدت إىل اقتـ ـــة عالي ـــرك مبهني ـــا املش ـــها فريقن ـــي ميارس الت

أفضـــل املكاتـــب ذات الكفـــاءة العاليـــة وامللتزمـــة بحســـن األداء واألخـــالق املهنيـــة .

يتألـــف فريـــق احملامـــني يف قســـم التقاضـــي يف املكتـــب مبقـــره الرئيـــس مبســـقط مـــن حمامـــني 
ُعمانيـــني يف كافـــة مســـتويات مهنـــة احملامـــاة ) العليـــا ، االســـتئناف ، االبتدائـــي ، حتـــت التمريـــن(، 
ــراءات  ــة واإلجـ ــني واألنظمـ ــة بالقوانـ ــة الكافيـ ــة واملعرفـ ــربة العمليـ ــن اخلـ ــي مـ ــا يكفـ ــم مـ لديهـ

ـــاة. ـــة احملام ـــة مهن ـــوب يف ممارس ـــي املطل ـــلوك املهن ـــزام بالس ـــة وااللت القانوني
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د. محمد بن أحمد جنـــاشـــال الشحـــــري 

 مؤسـس مكتب محمد جناشـــال 
للمحاماة واالستشارات القانونية

محام أمام المحكمة العليا ومستشار في القانون والحوكمة

ـــقط  ـــة مبس ـــارات القانوني ـــاة واالستش ـــال للمحام ـــد جناش ـــب حمم ـــد ، مكت ـــور/ حمم ـــس الدكت أس
ـــتمر  ـــكل مس ـــني إىل اآلن بش ـــك احل ـــذ ذل ـــه من ـــة ملوكلي ـــه القانوني ـــدم خدمات ـــام ٢٠٠٥م وال زال يق ع
ومواكـــب لالحتياجاتهـــم املتطـــورة. وهـــو يحمـــل شـــهادة الدكتـــوراه يف التحكيـــم مـــن اجلامعـــة 
اإلســـالمية العامليـــة يف ماليزيـــا، وكانـــت رســـالته يف تنفيـــذ أحـــكام التحكيـــم األجنبيـــة يف املنازعـــات 
املتعلقـــة بالصرفـــة والتمويـــل اإلســـالمي. وكان قـــد نـــال قبـــل ذلـــك درجـــة املاجســـتر يف 
ـــانس يف  ـــة الليس ـــر، ودرج ـــكندرية يف مص ـــة باإلس ـــة العربي ـــن األكادميي ـــدويل م ـــاري ال ـــون التج القان

القانـــون مـــن جامعـــة حممـــد األول يف مدينـــة وجـــدة يف املغـــرب.
وكمحـــاٍم مقيـــد للرافـــع أمـــام احملكمـــة العليـــا يف ســـلطنة ُعمـــان، فإنـــه قـــد مثـــل الكثـــر مـــن 
املوكلـــني مـــن أفـــراد وشـــركات وجهـــات حكوميـــة وغـــر حكـــو ميـــة أمـــام جميـــع مســـتويات احملاكـــم 

ـــا. ـــا ودوائره وأنواعه
ـــة التجاريـــة،  لقـــد إكتســـب خـــالل مـــدة تزيـــد علـــى ٢8 ســـنة خـــربة كبـــرة يف املســـائل القانونيـــــــــ
ــات  ــالمي، وعمليــــ ــل اإلسـ ــة والتمويـ ــة، والصرفـ ــركات، واحلوكمـ ــم،  والشـ ــي، والتحكيــــ والتقاضـ
والعقـــود  املدنيـــة  باملعامـــالت  املتعلقـــــــــة  واملســـائل  املـــال،  رأس  وأســـواق  الدمــــــــج، 

واالتفاقيـــات التجاريـــة. 
يتحدث الدكتور حممد إىل جانب اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية واللغة الفرنسية.

فريــــقنا
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محمــد سجـــــاد )باكستان(
مستشار في القانون

حصـــل حممد على ماجســـتر يف قانون الشـــركات 
من كلية الشـــريعة والقانـــون، اجلامعة اإلســـالمية 
العاملية، إســـالم أباد. جماالت ممارسته األساسية 
هي الشـــركات، واملســـائل التجاريـــة، واملعامالت، 

والتحكيـــم، والعقود، ومســـائل التوظيف.
كان األستاذ / حممد ســـجاد عضوًا يف فريق قانوين 
ميثل أكرب شـــريحة من القطاع العام يف باكســـتان 
- حتكيـــم غرفـــة التجـــارة العامليـــة الـــذي عقد يف 

ســـنغافورة برعايـــة احملكمة الدوليـــة للتحكيم.
يف وقـــت الحـــق، انتقل حممـــد إىل دبي كمستشـــار 
قانـــوين طـــور ممارســـته التـــي تركـــز علـــى التجارة 
والتحكيـــم والعقـــود والتوظيـــف. مثـــل العديـــد من 
العمـــالء يف دعـــاوى التحكيم الناشـــئة عـــن نزاعات 
متعلقـــة بالعقارات والبناء حتت مركـــز دبي للتحكيم 
الدويل. لقد ســـاعد عمالئه يف مســـائل التحكيم يف 
مركز دبي املـــايل العاملي ومركـــز أبوظبي للتحكيم 
التجاري الدويل. كما يقوم بانتظام بتقدمي املشـــورة 
لعمالئـــه بشـــأن جمموعة مـــن املســـائل القانونية 
املتنوعـــة يف نطاق ممارســـته اخملصصة. وكجزء 
مـــن ممارســـته للعمـــل القانـــوين عمل األســـتاذ / 
حممـــد ســـجاد كمحاضـــر يف جامعـــة دبـــي ويف 
كليـــة الشـــريعة والقانـــون يف اجلامعة اإلســـالمية 
العاملية يف إســـالم آباد. خالل الفـــرة التي قضاها 
يف دبـــي ، ألقى حماضـــرات حول املوارد البشـــرية 
والبيئـــة القانونيـــة يف اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة 
وطـــور وحـــدة دورة تدريبيـــة حـــول اجلانـــب القانوين 
لقانون املوارد البشـــرية والتوظيـــف ملركز التطوير 
التنفيـــذي بجامعـــة دبـــي. كمـــا نشـــر العديـــد من 
املقـــاالت البحثية يف جمـــالت قانونيـــة معرف بها 
دولًيـــا. إن الوقت الذي أمضاه يف ســـنغافورة ودبي 
حتديـــد  يف  ســـاعده  ُعمـــان  يف  واآلن  وباكســـتان 
واملصالـــح  احملـــددة  عمالئـــه  احتياجـــات  وفهـــم 

التجاريـــة األفضـــل لهم.

Muhammad earned his LL.M in Corporate Law from 
of Faculty of Shariah and Law, International Islamic 
University, Islamabad. His core areas of practice are 
corporate, commercial, transactional, arbitration, 
contracts and employment matters.
Muhammad was part of the legal team representing the 
largest public sector entity in Pakistan in ICC arbitration 
held in Singapore under the auspices of International 
Court of Arbitration. Later, Muhammad moved to Dubai 
as Legal Counsel he developed his practice focused on 
commercial, arbitration, contracts and employment. He 
represented several clients in arbitration claims arising 
out of real estate and construction related disputes under 
the Dubai International Arbitration Center. He has assisted 
his clients on arbitration matters in DIFC and ADCCAC. He 
regularly advises his clients on a range of diverse legal 
matters within the scope of his dedicated practice.
As part of his career, Muhammad has instructed as Lecturer 
Law at University of Dubai and the prestigious Faculty 
of Shariah and Law, International Islamic University, 
Islamabad. During his time in Dubai, he has lectured on 
HR and legal environment in UAE and developed course 
module on Legal Aspect of HR & Employment Law for 
the Center for Executive Development, University of 
Dubai. He has also published various research articles in 
internationally recognized law journals.
His time in Singapore, Dubai, Pakistan and now in Oman 
helps him identify and understand his clients’ specific 
needs and the best commercial interest..

Imad Eldin Ageed has earned his L.L.M in 
International Law and a second Master degree in 
Political Science from the University of Montesquieu 
Bordeaux 4, France
After graduation, Imad worked with “FNAC” 
France, then he went to Sudan and passed the Bar 
Association exam. Later he joined the legal team 
of Japan Tobacco International Company Limited in 
Sudan.
Imad specializes in drafting supply contracts, service 
contracts and company incorporation contracts, and 
advises on commercial matters, company and labor 
law.
Imad joined MJLO to add another distinguished 
experience in contracts and commercial agreements 
drafting, and in corporate governance.
Besides Arabic, Imad speaks English and French 
fluently. 

Muhammad Sajjad (Pakistan)
Legal Consultant

Mr. Imad Eldin Mahdi Aqeed (Sudan)
Legal Consultant

عماد الدين مهدي عقيد )السودان(
مستشار في القانون

عقيـــد  مهـــدي  الديـــن  عمـــاد   / األســـتاذ  حصـــل 
مـــن جامعة مونتســـكيو بـــوردو 4 يف فرنســـا على 
شـــهادة الليســـانس يف القانون، كمـــا حصل على 
درجة املاجســـتر يف القانون الـــدويل، ويحمل درجة 
ماجســـتر ثانيـــة يف العلوم السياســـية من جامعة 

.4 بوردو  مونتســـكيو 
عمـــل عمـــاد الديـــن كمســـاعد قانـــوين يف فرنســـا 
الســـودان  إىل  توجـــه  ثـــم   ،"FNAC" شـــركة  يف 
جمهوريـــة  يف  احملامـــني  نقابـــة  امتحـــان  واجتـــاز 
الســـودان، وعمـــل كمستشـــار قانـــوين يف شـــركة 
اليابـــان العامليـــة للتبـــغ احملدودة. تخصـــص عماد 
يف صياغـــة عقـــود التوريد وعقود اخلدمـــات وعقود 
بشـــأن  املشـــورة  وإبـــداء  الشـــركات،  تأســـيس 
املســـائل التجارية والقانون التجـــاري وقانون العمل.

التحـــق عمـــاد الديـــن بفريـــق العمل مبكتـــب حممد 
جناشـــال ليضيـــف خـــربة أخـــرى مميـــزة يف صياغة 
العقود واالتفاقيات التجارية، والشـــركات  واحلوكمة.

يتحـــدث إىل جانب اللغـــة العربيـــة، اللغـــة االجنليزية 
بطالقة.   والفرنســـية 



أكمل األســـتاذ / ســـيد شـــهباز حيـــدر تعليمـــه أواًل 
مـــن كلية آرمـــي برن هـــول املرموقـــة، وتخرج من 
الكليـــة احلكوميـــة يف الهـــور وحصل على شـــهادة 
احلقـــوق من جامعة البنجاب. اجتـــاز  بنجاح امتحانات 

اخلدمة املدنية التنافســـية يف عـــام 1993.

يتمتـــع األســـتاذ/ ســـيد شـــهباز بخـــربة واســـعة 
 / مـــدين  كمحـــام  التقاضـــي  يف  عامـــً   28 تبلـــغ 
جتاري وتشـــتمل خربته كذلـــك على العمـــل اإلداري 
التخصصـــي يف مكاتـــب احملامـــاة واالستشـــارات 

القانونيـــة.

املـــال  وأســـواق  البنـــوك  أعمـــال  يف  خـــربة  ولديـــه 
والصكـــوك وصياغـــة عقـــود الشـــركات التجارية ويف 
دعـــاوى  نزاعـــات  يف  خـــربة  واكتســـب  التقاضـــي، 
االسرداد، واســـرداد القروض املصرفية، والتأمني.

قدراتـــه  بتطويـــر  شـــهباز  ســـيد  األســـتاذ/  قـــام 
املهنيـــة يف القطـــاع املصـــريف من خـــالل تقدمي 
االستشـــارات القانونيـــة والقيـــام بأعمـــال معامالت 

لبنـــك باكســـتان الوطنـــي وبنـــك البنجـــاب.

قبـــل انضمـــام األســـتاذ / حذيفـــة  إىل مكتـــب حممد 
يف  كموظـــف  عمـــل  قـــد  كان  مبســـقط،  جناشـــال 
أمانة ســـر األمـــور الشـــرعية والقانونية يف الشـــركة 
املاليزيـــة للتنميـــة الصناعية )MIDF( ملدة عشـــر 
)10( أعـــوام، وكان مســـؤواًل عـــن الشـــؤون القانونيـــة 
تخـــص  مهـــام  إىل  باإلضافـــة   MIDF جملموعـــة 
اجلوانـــب الشـــرعية، والتمويل اإلســـالمي. وهو عضو 
يف جمعيـــة املستشـــارين الشـــرعيني يف التمويـــل 

.)ASAS( اإلســـالمي - ماليزيـــا 

اجملموعـــة  مـــن  جـــزءًا  حذيفـــة   / األســـتاذ  كان 
الشـــرعية  األعمـــال  إطـــار  لتنفيـــذ  التنســـيقية 
 ،MIDF ملؤسسات املالية اإلســـالمية يف جمموعة
وشـــارك أيضً يف العديـــد من أعمال إعـــداد املعاير 
الشرعية، ومشـــاريع تطوير املنتجات وإصدار األوراق 

للمجموعـــة.  اإلســـالمية/الصكوك  املاليـــة 

يتمتع حذيفة بخربة يف جمال تأســـيس الشـــركات، 
وتطويـــر  اإلســـالمية،  الصناديـــق  إدارة  وخدمـــات 
منتجـــات املاليـــة اإلســـالمية، والتدقيق الشـــرعي.

Syed Shahbaz Haider completed his early education 
from prestigious Army Burn Hall College. He did his 
graduation from Government College, Lahore and 
attained his law degree from the Punjab University. 
He also successfully passed the highly competitive 
Civil Services Exams (CSS) in 1993. 

He has a diverse experience of 28 years in litigation 
as a civil / corporate lawyer which includes 
additional roles on managerial side as well.

He has experience in banking, security market and 
Sukuk matters, drafting commercial and corporate 
contracts, and also in litigation. He gained 
experience in recovery suits, bank loan related 
litigation, and insurance matters.

Shahbaz has developed an active practice in the 
banking sector and has been providing legal advisory 
services and undertaking transactional work for 
National Bank of Pakistan and the Bank of Punjab.

Before joining MJLO in Muscat, Huzaifah served at 
Malaysian Industrial Development Finance Berhad 
(MIDF) under the Group Secretarial & Legal Division 
as Shariah and Legal Officer for ten (10) years where 
he was responsible for MIDF Group Legal matters as 
well as Shariah, Islamic Finance and Secretarial task. 
He is a member of Association of Shariah Adviser in 
Islamic Finance Malaysia (ASAS). 

Huzaifah was part of the coordinators for the 
Implementation of the BNM Shariah Governance 
Framework for Islamic Financial Institutions at MIDF 
Group and was also involved in various Shariah 
standards set-ups, product development projects 
and Islamic Securities/Sukuk issuance for the Group.

Huzaifah has experience and expertise in Islamic 
fund management services, development of Islamic 
financial products, and Shariah auditing.

Mr. Syed Shahbaz Haider (Pakistan)
Legal Consultant

Mr. Huzaifah Bin Mohamed (Malaysia)
Legal Consultant

سيد شهباز حيدر )باكستان(
مستشار في القانون

حذيفة بن محمد فريد )ماليزيا(
مستشار في القانون

األســـتاذة/ ســـارة عبد العزيـــز خريجة كليـــة احلقوق 
مـــن جامعـــة القاهـــرة فـــرع اخلرطـــوم ودبلـــوم يف 
القانـــون العام وشـــهادات منازعات تقســـيم احلدود 
وامللكيـــة الفكريـــة والتحكيـــم، وقد مارســـت العمل 
القانـــوين كمحاميـــة أمـــام جميـــع أنـــواع ومســـتويات 
العـــدل  وزارة  يف  ثـــم  مـــن  الســـودان  يف  احملاكـــم 
كمدعي عام، التحقت األســـتاذة / ســـارة بالعمل يف 
مهنـــة احملامـــاة يف ســـلطنة ُعمان ، حيـــث حصلت 
على الرخيص أمـــام احملكمة العليا ، مثلت شـــريحة 
واســـعة من املوكلـــني )األفراد والشـــركات واجلهات 
احلكومية( يف القضايا التجاريـــة واملدنية والتقاضي 
بشـــكل عـــام والتحكيـــم، وهـــي حمكـــم معتمـــد يف 

احملاكـــم الُعمانيـــة ومركـــز اخلرطـــوم للتحكيم. 

Sara Abdul Aziz graduated in law from the University 
of Cairo, Egypt in 1989. As part of her professional 
career, she has practiced as Public Prosecutor in 
Sudan. She specialists in corporate, commercial, 
civil, employment, litigation and arbitration 
matters. She is also a certified expert in arbitration 
from Sudan.
As part of her professional career, she has practiced 
law as a lawyer before all kinds and levels of courts 
in Sudan where she also acted as a Public Prosecutor 
at the Sudanese Ministry of Justice. She represented 
a wide range of clients (individuals, companies 
and governmental) in commercial and civil cases, 
litigation in general and arbitration matters. She 
is also a certified expert in arbitration at the Omani 

Mrs. Sarah Abdul Aziz Shiddo (Sudan)
Legal Consultant

سارة عبد العزيز شدو )السودان(
مستشار في القانون
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حصل األستاذ/ صديق على شـــهادة البكالوريوس 
األجنلو-ساكســـوين/  )القانـــون  القانـــون  يف 
ميديلســـكس  جامعـــة  مـــن   )Common Law

الربيطانيـــة. 

إكتســـب خربة قانونية من خـــالل التدريب على رأس 
العمـــل يف عدد مـــن مكاتب احملاماة يف ســـلطنة 
ُعمـــان ممـــا أكســـبه خـــربة يف القوانـــني الُعمانية، 
تأســـيس  وإجـــراءات  الشـــركات  قانـــون  خاصـــة 
الشـــركات واإلســـتثمار األجنبي، إىل جانـــب ذلك لديه 
إهتمـــام خـــاص بحوكمة الشـــركات وتطويـــر أعمال 
املوكلـــني، يعمل مبكتب حممد جناشـــال للمحاماة 
واالستشـــارات القانونية كمستشـــار قانوين اىل اآلن. 

يجيـــد األســـتاذ/ صديـــق إىل جانـــب اللغـــة العربيـــة 
اللغـــة اإلجنليزيـــة بطالقـــة حتدثـــً وكتابـــة.

لدى األســـتاذة / ســـارة اهتمـــام خاص وخـــربة كبرة 
يف الدعـــاوى الشـــرعية والعماليـــة حيـــث متيزت يف 
هـــذا النـــوع مـــن القضايـــا بشـــكل مميـــز حـــازت من 

احـــرام وتقديـــر اجلميع. خالله علـــى 

حاصلة علـــى البكالوريـــوس يف القانـــون التجاري من 
الكليـــة احلديثة للتجارة والعلوم مبســـقط. اكتســـبت 
خـــربة يف العمـــل القانـــوين بعـــد انضمامهـــا لفريـــق 
العقـــود  اعـــداد ومراجعـــة  العمـــل واملشـــاركة يف 
واالتفاقيـــات واالجـــراءات القانونية املتعلقة بشـــؤون 
الشـــركات، وقبل ذلك مـــن خالل التدريـــب يف مكاتب 
قانونيـــة ومراكـــز تدريـــب متخصصة، حيث أكســـبتها 
مرحلة التدريـــب خربة يف القوانـــني التجارية وحوكمة 
الشـــركات، إىل جانب اهتمامها اخلاص بتطبيق قانون 
الشـــركات وإجراءات تأســـيس الشـــركات واالستثمار 
االستشـــارات  لقســـم  شـــذى  انضمـــت  األجنبـــي. 
والشـــركات كإضافـــة مهمـــة للقســـم وواعـــدة يف 

القانوين. العمـــل 

جتيد شـــذى إىل جانب اللغة العربيـــة، اللغة اإلجنليزية 
بطالقـــة حتدثا وكتابة.

حاصلـــة علـــى البكالوريـــوس يف القانون مـــن جامعة 
ليفربـــول باململكة املتحـــدة بإمتياز. اكتســـبت خربة 
يف العمـــل القانـــوين بعـــد انضمامهـــا لفريـــق العمل 
باملكتـــب واملشـــاركة يف اعـــداد ومراجعـــة العقود 
واالتفاقيـــات واالجـــراءات القانونية املتعلقة بشـــؤون 
الشـــركات واحلوكمـــة والتحكيـــم  ، وقبـــل ذلـــك مـــن 
خـــالل التدريـــب يف مكاتـــب قانونيـــة ومراكـــز تدريب 
متخصصـــة يف عمان بريطانيـــا  وماليزيـــا ، لدى لبنى 
طمـــوح كبـــر وأهـــداف مهنيـــة لتحقيقها مـــن خالل 
االهتمـــام بأدوات مســـتقبل العمل القانـــوين املرتبط 
بالتكنولوجيا تســـعى لتحقيقها . يعتـــرب انضمام لبنى 
لفريـــق العمـــل يف قســـم االستشـــارات والشـــركات 
إضافة مهمـــة وواعدة يف العمل القانـــوين باملكتب.

جتيـــد لبنى اىل جانـــب اللغـــة العربية اللغـــة االجنليزية 
بطالقة واللغـــة املاليزيـــة املاالوية .

Siddique obtained his Bachelor of Laws (Anglo-
Saxon/Common Law) from Middlesex University, 
UK.

He gained his experience in law through on- job 
training in a number of law firms in the Sultanate 
of Oman, where he earned experience in Omani 
legal system, especially corporate law, company 
formation procedures and foreign investment. 
In addition to that, he has a special interest in 
corporate governance and development of clients’ 
business. Currently, he is working at MJLO as a legal 
consultant.

In addition to Arabic, Siddique is fluent in both 
written and spoken English.

courts and at Khartoum Arbitration Centre. 
Sara has a special interest and wide experience in 
civil and labour cases and distinguished in practice 
in these areas, earning respect from her clients.

She holds a Bachelor’s in Commercial Law from the 
Modern College of Business and Science in Muscat. She 
gained experience in legal work after joining the work 
team and participating in the preparation and review 
of contracts, agreements, and legal procedures related 
to corporate affairs, and before that through training 
in legal offices and specialized training centers. The 
training phase made her gain experience in commercial 
laws and corporate governance, in addition to her 
special interest in applying corporate law, procedures 
for establishing companies, and foreign investment. 
Shadha joined the consulting and corporate department 
as an important addition to the department and a 
promising one in legal work.
In addition to Arabic, Shadha is fluent in both written 
and spoken English.

She is a holder of a First Honours Bachelors of law 
(LLB) from The University of Liverpool in the United 
Kingdom.  As a member of our legal team, she has 
gained  experience and gathered more knowledge 
around the practice and profession as a whole. Her 
contributions involved, drafting contracts and helping 
with contractual proceedings and cases as well as pre-
arbitral processing and preparations. Before joining our 
team, she has also undergone a few training courses 
and qualifications within the field provided by various 
international firms and specialised legal professionals 
in Oman, England as well as Malaysia. She is working 
on expanding her knowledge and exploring the legal 
technology area, companies law and arbitration as her 
main areas of expertise and aspiration. 
Lubna is a self-driven and motivated lawyer, who has 
proven to be an asset to our team throughout her time 
at our firm.
Lubna speaks Arabic ( mother tongue), English (flaunt) 
and Bahasa Melayu Malaysia ( good )

Mr. Siddique Yaseen Ahmed (Sudan)
Legal Consultant

Shadha Mohammed AL Nahwi (Oman)
Lawyer

Lubna Mohamed Al Shahry (Oman)
Lawyer

صديق يس أحمد )السودان(
مستشار في القانون

شـــذى بنت محمد علي النحوية )ســـلطنة ُعمان(
محام

لبنى بنت محمد الشحرية )سلطنة ُعمان(
محام
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نبيل هـــو املراقب املايل يف مكتب حممد جناشـــال 
للمحامـــاة واالستشـــارات القانونية، وهو حماســـب 
معتمد يديـــر اإلدارة املالية العامـــة للمكتب. تخرج 
مـــن كليـــة التجـــارة، جامعـــة املنصـــورة يف مصر، 
ونال شـــهادة حماســـب إداري معتمد )CMA( من 

اجلامعـــة األمريكية يف القاهـــرة، مصر.

يتحـــدث نبيـــل اللغـــة اإلجنليزيـــة والعربيـــة بطالقة، 
وغالبـــً ما يكـــون مبثابـــة النقطـــة املرجعيـــة األوىل 
بـــني العمالء ومـــدراء املكتب وكذلك بني الشـــركات 
والدوائـــر احلكوميـــة اخملتلفة يف ســـلطنة عمان.
لعب نبيـــل دورًا أساســـيً يف اإلدارة العامة للمكتب 
ويف منـــو مكتـــب حممـــد جناشـــال نظـــرًا لقدراتـــه 
يف تـــويل املهام املتعـــددة األوجه ونظـــرًا لعالقاته 
الوديـــة اجليـــدة مـــع العمـــالء واملكاتـــب احلكومية 
يعتربهـــا  التـــي  الصفـــات  مـــن  وهـــي  اخملتلفـــة، 
املكتب ضرورية لنمو أية مؤسســـة بشـــكل فعال.

تخرجـــت األســـتاذة / منال من جامعة دمشـــق بعد 
نيلها درجـــة البكالوريـــوس يف اآلداب، تخصص لغة 
إنكليزيـــة وترجمـــة. كما حصلت يف عـــام ٢٠٠8 على 
شـــهادة يف إدارة األعمـــال الدوليـــة مـــن معهـــد 
جمان للموارد البشـــرية - مســـقط، مبصادقة من 

األكادمييـــة األمريكية للعلـــوم والتكنولوجيا.

تتمتـــع األســـتاذة / منال بخـــربة ألكرث من 1٥ ســـنة 
يف ســـلطنة عمـــان ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة يف 
واإلدارة  التنفيذيـــة  الســـكرتاريا  وأعمـــال  الرجمـــة 
بشـــكل عام. لديهـــا مهـــارة يف تنســـيق العمليات 
الـــذي  العمـــل  فريـــق  ضمـــن  اإلنتاجيـــة  وزيـــادة 
تتمتـــع  كمـــا  عاليـــة.  بكفـــاءات  مهنيـــني  يتضمـــن 
مبهـــارة التواصل املهنـــي اجليد الذي يجعل ســـر 
العمـــل يف املكتـــب ســـهاًل وواضحـــً. إن إجادتهـــا 
للغـــة العربية واللغـــة اإلجنليزية هـــي إضافة جيدة 
للمكتـــب، بالتوازي مـــن عملها يف اإلدارة وتنســـيق 
األعمـــال مما يضمـــن بيئة عمل مريحـــة على جميع 

ومهنيً. عمليـــً  املســـتويات 

خريجـــة بكالوريـــوس حماســـبة ماليـــة وتدقيق من 
كلية الدراســـات املصرفيـــة واملاليـــة ، وتقوم بدور 
هـــام من خـــالل مســـؤوليتها عن قســـم التنســـيق 

واالستقبال.

Nabil is Financial Controller at MJLO. He is a senior 
accountant by profession and manages the overall 
financials and accounts of the office. He graduated 
from the College of Commerce from Mansoura 
University in Egypt and did his Post Graduation in 
Certified Management Accountancy at the American 
University in Cairo, Egypt. 
Nabil is fluent in English and Arabic, and often acts 
as the first point of contact between clients and 
the practice managers from one side, and between 
the office and various government departments in 
Oman from the other. 
Nabil has been instrumental in the office’s overall 
management and growth due to his efficient 
multitasking abilities and friendly relations with 
clients and various government offices, the qualities 
considered by the office as crucial for growth of any 
dynamic organization.

Manal Shafiq has a bachelor degree in English 
Literature from Damascus University with major in 
Translation. She obtained a diploma in International 
Business Administration from the American 
Academy for Science & Technology (AAST) / Majan 
HR, Muscat in 2008. 
Manal has over 15 years of experience in Oman 
and UAE in translation, executive secretarial work 
and management in general. She has ability to 
streamline operations and increase productivity 
within a team of assertive and enthusiastic 
professionals. She also has good communication 
skills that make business goes easy, clear and 
practical. Manal has an extensive knowledge of 
optimization process and she actively plays this 
role in the legal environment. Her good command 
in Arabic and English has added to her legal and 
general translation output, more specialization and 
professional ability, besides her role in admin and 
business coordination which ensures a smoothly and 
efficiently running environment on different levels.

Waad has obtained a Bachelor degree in Financial 
Accounting and Auditing from the College of 
Banking and Financial Studies in Muscat. She is 
playing an important role being responsible for 
Coordination and Reception Section.

Mr. Nabil Al Dakhakhny (Egypt)
Financial Affairs

Mrs. Manal Shafiq Mouna (Syria)
Translator

Ms. Waad Sulaiman Al-Shukili (Oman)
Administrative & Financial Affairs

نبيل أحمد الدخاخني )مصر(
الشؤون المالية

منال شفيق منى )سوريا(
مترجمة

وعد بنت سليمان الشكيلية )سلطنة ُعمان(
الشؤون اإلدارية والمالية
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Dr. Mohamed Ahmed Janashal Al Shahry
Founder of Mohamed Janashal Law Office (MJLO)

Advocate with Right of Audience before the Supreme Court 

Advisor in Law and Governance

Dr. Mohamed is the founder of MJLO office in Muscat in 2005 which is still providing legal services to its 
clients since then, and is keeping pace with their evolving needs. Dr. Janashal holds PhD in arbitration 
law from the International Islamic University, Malaysia, his thesis was about “the implementation 
of foreign arbitration rules in disputes related to Islamic banking and finance”. Before his PhD, Dr. 
Mohamed obtained his Master degree in International Commercial Law from Alexandria, Egypt, and 
he earned his LLB from Mohamed-I University, Oujda, Morocco.

As an approved registered lawyer before the Supreme Court in the Sultanate of Oman, Dr. Mohamed 
has represented many clients, individuals, companies and governmental & non-governmental sides 
before all levels and types of courts.

For more than 25 years, Dr. Mohamed gained a wide experience in matters of legal, commercial, 
litigation, arbitration, corporate, governance, Banking & Islamic banking, merger, capital markets, as 
well as issues relating to civil transactions, contracts and commercial agreements.

In addition to Arabic, Dr. Mohamed speaks English and French.

Our
Team
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10. Mediation, Conciliation and Arbitration
The team of consultants has extensive experience in arbitration and mediation, not only at the level of 
actual practice as arbitrators and lawyers, but also at the academic level as lecturers in seminars and 
training courses on arbitration, being extensively experienced in arbitration procedures in Oman and 
abroad. The areas of arbitration practice include disputes among shareholders in the same company, 
construction industry, shipping and logistics, and investment in local and international arbitration. 

Regardless of representing our clients before arbitral tribunals, our lawyers are arbitrators registered at 
the concerned courts.

11. Litigation
Litigation of all types (civil, commercial, administrative, personal, criminal, and labor) before all types 
and levels of courts throughout the Sultanate is one of the most important professional activity practiced 
by our joint team with high proficiency. Our clients have ranked us among the best offices with high 
efficiency, commitment, good performance and professional ethics.

The team of lawyers of the Litigation Department of the office, with its headquarter in Muscat, consists 
of Omani lawyers from all levels (Supreme Court, Appeals Court, and Primary Court), have sufficient 
practical experience and sufficient knowledge of laws, regulations and legal procedures, with high 
commitment to professional behavior required in practicing law profession.
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5. Agreements and Contracts
Contract drafting and reviewing is an area in which our office mainly work on a regular basis. Our services 
in preparing/drafting and reviewing contracts are provided in all sectors including oil and gas, mining, 
marine, capital markets, information technology, food industries, food security, infrastructure projects, 
and real estate etc.

6. Intellectual Property
Intellectual property laws are considered one of the most important legislations of global and local 
interest on a large scale, so we pay utmost attention to them. We are working to meet the needs of our 
clients from inside and outside the Sultanate by representing them in related claims to protect their 
trademarks and intellectual property rights in general.

7. Banks
Our lawyers and consultants have extensive experience gained through active legal practices in banking 
in terms of advisory, transactional matters, regulatory issues, litigation, banking facilities, mortgage 
deeds, debt restructuring, legal opinion on title documents and issues related to recovery.

In addition to reviewing loan agreements, financial documents, mortgage bonds, personal and corporate 
guarantees, we undertake completing of the procedures for registering commercial / legal mortgages 
with the competent authorities in the Sultanate of Oman.

8. Banking and Islamic Finance
Islamic banking and finance practices include preparing related documents and contracts, litigation and 
legal advisory service, where a number of consultants in the office have extensive experience in those 
practices that we are proud to represent now and for years to Islamic financial institutions regarding 
issuance of bonds, sukuk and compliance with relevant regulations.

In addition, the office has strategic association with a number of Sharia and Sharia law scholars from 
around the world. It is a unique advantage that puts us in the best position to meet the growing needs 
of the Islamic banking and finance industry in the region.

With regard to advisory matters related to Sharia regulations and Islamic financial products, Mohammed 
Janashal Law Office (MJLO) has a partnership with Tawafuq Islamic Finance Consultancy, Malaysia (www.
tawafuqconsultancy.com), which has won three prestigious international awards in this specialist area.

9. Capital Markets
The team of our consultants has gained high confidence of the authorities concerned with capital markets, 
such as the Capital Market Authority, Muscat Stock Exchange, Muscat Clearing and Depository Company 
and the Omani Securities Association. This confidence is reflected in their involving us in presenting at 
seminars, courses and conferences related to legislation concerning regulation of capital markets and 
companies regulated by such authorities, as well as providing legal consultancy to our clients from inside 
and outside the Sultanate in relation to their businesses and legal review of prospectuses, approvals, 
relevant approvals and regulatory requirements.
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1. Corporate and Commercial Business
Structuring overlapping corporate transactions require experience in understanding and coordinating 
numerous corporate laws and procedures to ensure the correct application and sustainability of those 
laws and procedures, which is one of the most important requirements for the stability and success of 
business, so you would always find among the team of consultants those who have long specialized 
experience in the field of economic legislation in general and commercial business in particular.

Our office are considered among the leading law offices in legal and procedural issues in setting up 
companies, and preparing/drafting contracts for sale and purchase of shares and private shares, as we 
provide innovative and effective strategies to complete legal procedures and requirements of our clients. 
The Office provides legal solutions to commercial matters in all aspects of private investments.

2. Corporate Governance
In view of the importance of corporate governance in regulating corporate business and relationships 
of its parties and related aspects as part of the set of regulatory frameworks of the company’s business, 
we ensure that the scope of our advisory work includes corporate governance related consultancy, 
general legal reviews of corporate strategies, and mechanisms to ensure legal compliance with 
corporate governance regulations for various types of companies and fulfilling their requirements, as we 
provide our clients with a roadmap for the right path to ensure sound professional compliance with the 
regulations and laws applicable on their businesses, in order to help them achieve their commercial and 
development goals.

3. Merger and Acquisition (M & A)
With business booming in the Sultanate of Oman and the integration of many Omani companies with 
international projects, we have worked to help many companies expand globally by providing merger 
and acquisition services.

The M & A business team maintains a track record of excellence in various types of local and international 
mergers and acquisitions through our specialist consultants in dealing with our clients’ mergers 
and acquisition matters. Therefore, our office is considered one of the recognized offices in providing 
high-quality professional services in structuring commercial acquisitions, as we played a major role in 
numerous acquisitions on behalf of clients in a variety of forms - including stock acquisitions, project 
acquisitions, contractual arrangements, etc. We seek to find appropriate and comprehensive solutions 
for foreign companies who wish to acquire existing businesses or establish new projects in the country.

4. Foreign Investment
In light of the global economic situation and the increasing interest in foreign investment, the Sultanate 
tends to attract more foreign investments through economic legislations and incentive packages that 
attract foreign investments, such as simplifying procedures, increasing facilities and tax exemptions. 
Here comes our role in guiding clients on issues related to the provisions of the Foreign Capital Investment 
Law in the Sultanate of Oman, and process of establishing companies partially or fully owned by foreign 
capital, and providing the best possible options for foreign investors, as our consultants have the required 
specialist professional experience and competence.
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1. Corporate and Commercial 
Business.

2. Corporate Governance.

3. Merger and Acquisition

4. Foreign Investment.

5. Agreements and Contracts.

6. Intellectual Property.

7. Banking.

8. Banking and Islamic Finance.

9. Capital Markets.

10.  Mediation, Conciliation and 
Arbitration.

11. Litigation (civil, commercial, 
personal, criminal, 
administrative, labor).

Committing to 
Excellence 

Legal 
Services

We are proud that we maintain 
business ethics which are based on the 
“commitment to high professional ethics” 
in every aspect of our law practice. This 
approach builds sustainable and high-
performance momentum that ensures 
quality and continuity of excellence.

The working group consists of sub-
groups specialized in different legal 
fields, and working in accordance with an 
integrated and consistent professional 
and administrative system; and each 
group is managed by a number of people 
with extensive experience in law practice, 
administrative and organizational 
capacity to ensure providing the best 
legal services distinguished at a high 
professional level and quality, and 
provided without delay in accordance 
with deadlines specified by clients.
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Excellence and Specialization 
in Law Practice

Our lawyers and legal consultants are qualified to 
carry out any type of legal work with their special-
ized knowledge in various local and international 
legal fields. They have been carefully selected from 
graduates of recognized international and local law 
faculties who have trained and practiced law pre-
viously in prestigious local and international firms, 
which provide them distinguished professional and 
practical experience to render the best legal services 
to their clients.

Language Ability
We are proud that one of the most important features of our team is the good languages 
capabilities in providing legal services with high proficiency. Our staff speak a number of 
languages, the most important of which are Arabic, English, French, Urdu, Malaysian, and 
Farsi, which facilitates clear and detailed understanding of the clients’ needs that helps to 
fulfil their legal requirements properly and smoothly.

Client Relations Management
We invest in building trust with each of our clients through a good understanding of their 
needs and continuous communication with them to inform them of any developments to 
their cases without delay through various traditional and modern means of communications 
in accordance with circumstances, and requirements of the client.

Practical and Ethical Approach
We not only provide solutions to our clients in relation to disputes in which they may be a 
party, but we also provide advice and consultancy to protect them and avoid falling into 
violations of law that may hold them responsible in any way.
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Complete Legal Solutions

Introduction

Since its establishment in 2005, the office has taken upon 
itself a commitment to applying the best professional 
practices, and we are proud to see ourselves at the forefront 
of the best offices specialized in corporate, contracts, 
arbitration and legal consultancies in general in the 
Sultanate of Oman, as we provide a range of distinguished 
legal services according to the legal needs of our clients.

Our office has developed and diversified its services and 
expertise to keep pace with the modern needs of its clients. 
MJLO provides legal consultancies to many leading names in 
business and major economic projects in the Sultanate, the 
Gulf region and internationally in various fields including 
foreign investment, corporate commercial transactions, 
arbitration, Islamic banking and finance, strategic business 
consultancy, mergers and acquisitions processes, common 
domestic and International projects, Intellectual Property 
Law, commercial litigation, and dispute settlements.

MJLO has earned national and international acclaim for its 
success in representing its clients before legal institutions 
and government agencies, by maintaining a high 
professional level in the performance of its legal work.

MJLO focuses precisely on meeting the professional needs 
of its clients to achieve their goals in completing the work 
at the required speed while maintaining a high level of 
performance at the lowest costs, through a homogeneous, 
highly qualified and professional team of lawyers and legal 
advisors with an outstanding ability to find satisfactory 
legal solutions that can achieve the objectives of its clients 
and protect their interests.
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