
Mr. Mowafy’s practice spans over 30 years and focuses primarily on                                                  
representing clients on commercial litigation and arbitration matters.  He has represented large corporations 
and industry leaders on high stake complex commercial litigations. He also represented executives of  local 
and multinational corporations on white-collar crimes litigations and investigations. He is licensed to 
practice before the highest courts in Egypt, the Court of  Cassation, the Supreme Constitutional Court and 
the Supreme Administrative Court as well as the Cairo Regional Center of  International Commercial 
Arbitration (CRCICA). 

"Osman is a highly respected litigator who brings a great wealth of  dispute resolution expertise to Adsero, 
he participated in setting groundbreaking legal precedents in Egypt”, noted Ragy Soliman Adsero’s 
managing partner. " Osman’s presence is the final stage in Adsero’s formation into a full-service firm". 

“By joining ADSERO, I aim to build a team of  unconventional talents capable of  tackling complex- high 
stake litigations and delivering a unique dispute resolution practice furthering the commitment of  
ADSERO in providing distinctive quality services and innovative unconventional legal solutions to its 
clients.” Said Osman.  

Full biography of  Osman Mowafy can be found on https://www.adsero.me/member/osman-mowafy 

For more information visit www.adsero.me  

Contacts us on info@adsero.me or by phone +20 2 2737715
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JOINS ADSERO 
ADSERO-Ragy Soliman & Associates is proud to announce that 
seasoned litigator Osman Mowafy has joined the firm as a co-founding 
partner to lead the firm’s dispute resolution practice group. 
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انضمام عثمان موافى 
شريكا مؤسسا ورئيسا 
لقسم تسوية المنازعات

 في خطوة تعكس الحرص على ضم أفضل الخبرات القانونية وتكامل الخدمات القانونية، أعلن -

 مكتب أدسيرو- راجي سليمان ومشاركوه عن انضمام املحامي املخضرم عثمان موافى كشريك

مؤسس ورئيس لقسم تسوية املنازعات باملكتب.

                                                            مع أكثر من ثالثني عاًما من الخبرة في مجال التقاضي والتحكيم، عالج عثمان موافى منازعات

                                                           االتصاالت والوكاالت واألوراق املالية في القضايا التي كانت مركز اهتمام الجمهور لعقود من الزمن؛

 كما قام موافى بتمثيل كبرى الشركات واملدراء التنفيذين في الدعاوى التجارية املعقدة عالية املخاطر بجانب التحقيقات والقضايا التي أقيمت

 ضدهم، يذكر أن موافى مرخص له بممارسة املهنة أمام املحاكم العليا في مصر بما في ذلك محكمة النقض املصرية واملحكمة الدستورية العليا

 واملحكمة اإلدارية العليا وكذلك مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

 بجانب تحقيقه لنتائج استثنائية لعمالئه في األمور املتعلقة بالقضايا ونزاعات التحكيم الدولية والتحقيقات الداخلية للشركات والتحقيقات 

 الجنائية واملالية والنزاعات املتعلقة بقوانني أسواق املال فان سيط عثمان موافي يمتد ليشمل منطقة الوطن العربي حيث انه مصنف من أفضل

    املحامني تبعا للعديد من وكاالت التصنيف الدولية.

 ومن جانبه، أكد راجي سليمان الشريك املدير ألدسيرو أن انضمام خبرة كبيرة في مجال املنازعات التجارية والتحكيم كموافي سيسهم في

 تكامل الخدمات القانونية التي يقدمها املكتب خاصة وأن عثمان يحظى باحترام كبير ويمثل إضافة كبيرة في مجال تسوية املنازعات للمكتب

  هذا بجانب أنه شارك في وضع سوابق قانونية رائدة في مصر.

 وفي الوقت نفسه، افاد عثمان موافى انه يهدف من انضمامه ألدسيرو الي تكوين فريق متميز غير تقليدي يكون مؤهال إليجاد حلول ومخارج

 قانونية غير تقليدية للمشكالت القانونية املعقدة واملتشابكة لعمالء املكتب والتي تتطلب معالجة خاصة.

 https://www.adsero.me/member/osman-mowafy :يمكنك االطالع على السيرة الذاتية الكاملة الخاصة بالسيد موافى من هنا

  www.adsero.me  : للمزيد من املعلومات يمكنك زيارة موقعنا

يمكنك التواصل  معنا عن طريق  info@adsero.me   أو  عبر الهاتف من خالل 2737715 2 20+   
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