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 عفّاكي جورج الدكتور

 باريس جامعة في محاضر أستاذ

 باريس في اإلستئناف محكمة أمام ممحا
 www.affaki.fr 

 

 الذاتية السيرة ملخص
 

 جامعة فيمحاضر  وأستاذ الفرنسية المحاكم أمام محام   مستقل، دولي محكم عفاّكي جورج الدكتور

 أوروبا، في التحكيم مراكز أكبر قبل منو  جمعية التحكيم البريطانية من عتمد  م   هو محكم   .باريس

و عضو  و عضو محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدوليةه .وأفريقيا أستراالسيا، آسيا أميركا،

ع ين رئيساً، . هيئة المحكمين و المصلحين للمركز الدولي لحل النزاعات الناشبة عن اإلستثمارات

 ً  منفرداً في قضايا دولية أمام أهم مؤسسات التحكيم عبر العالم. عضو هيئة أو محكما

 

، والتحكيم الدولي التجاري القانون في عاما 25 تشمل القانونية خبرته  ومدير محكّ م   ،رخبي كمحام 

 الدولية القضايا في اتوالمرافع التحكيم في مختص .العالم في المصارف أكبر إلحدى قانوني

 و المقايضة عمليات مشاريع اإلنشاء، الطاقة، عقود ،التصدير عقود باإلستثمارات، المتعلقة

 .مصرفيةال و المالية العالقات

 

عضو هيئة  أو تحكيم هيئة رئيس منفرد، كمحكم القضايا من كبير عدد في عفّاكي الدكتورع يّن 

نزاعات  و توريد عقود دولية، بيع عقود طاقة، عقود إنشاء، بعقود متعلقة خالفات في ينعّ م  تحكيم 

 .ستثماراإل

 

 أو بتأميم متعلقة خالفات في البلدان شتى في تحكيم وهيئات قضائية محاكم أمام عمل كخبير

 .اإلسالمي المعامالت فقه و المقارنة العربية القوانين و المالية، العقود اإلستثمارات، مصادرة

 

ً  واإلنكليزية الفرنسية، العربية، اللغات عفّاكي جورج الدكتور تقني   ً  إتقانا  التدوين و من يمكنّه تاما

 واألحكام بأي  من هذه اللغات.  وصياغة القرارات المرافعة

 

 وضعت دولية عمل لجان عدّة وترأس دولية، منظمات في وإدارية رئاسية مناصب عدّة لشغ  ي  

 كالبنك الدولية المالية المنظمات تستشيره .العالم عبر مهنية قطاعات في معتمدة وتقنيات معايير

ً  الدولي  .النامية البلدان في التشريعية اإلصالحاتب فيما يتعلق دوريا

 

 الدولية، والمصرفية المالية العالقات اإلقتصادية، العقوبات الدولي، التحكيم في عديدة مؤلفات له

 موقعه على مفصلةالدولية، جميعها  تواإلفالسا اإلسالمي، التمويلاإلستثمارات الدولية، 

www.affaki.fr . 

 

 المتعلقة تلك وخاصة متعددة وإنسانية إنمائية خيرية، مشاريعفي  ملتزمّعفاكي  جورج الدكتور

 .العربي بالعالم

 

 .الفرنسيةو السورية  نلجنسيتيا يحمل

 

http://www.affaki.fr/
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 بالتفصيل الذاتية السيرة
 

النزاعات  المركز الدولي لحل ومنها العالمية التحكيم مؤسسات أكبر قبل من دولي كمحكم معتمد -

 لحل الدولي المركز الهاي، في الدائمة التحكيم محكمة الدولية، التجارة غرفة، المتعلقة باإلستثمار

 القاهرة مركز دبي، في الدولي التحكيم مركز الدولي، للتحكيم لندن محكمة نيويورك، في النزاعات

 ،يمللتحك الروسية الجمعية ،الدولي للتحكيمالآلسيوي  مركزال الدولي، التجاري للتحكيم اإلقليمي

PRIME Finance، غرفة البحرين لتسوية المنازعات الدولي، للتحكيم كونغ هونغ مركز 

BCDR-AAA،  سنغافورة للتحكيم الدولي، المركز السعودي للتحكيم التجاري، مركز مركز

من مؤسسات التحكيم الرائدة عبر  .وغيرها إستنبول للتحكيم الدولي، مركز طهران للتحكيم الدولي

 العالم.
 

ً  وهو  السويسرية الجمعية ، ICCAالتجاري للتحكيم الدولية الجمعية محكمي الئحة على أيضا

 في باريس. .الدولي التحكيم ومعهد ،للتحكيم

 كز األسترالي للتحكيم التجاري الدولي.رلمعهد التحكيم البريطاني و للم Fellowإنتخب

 على الئحةو   Euromoneyسمي من بين ألمع أخصائيي التحكيم التجاري الدولي في إحصاء ’

Chambersبرز المحكمين في فرنساأل. 

 

 كمحكم مؤخرا   تعييناته بين من •
 ICSID Case No. ARB/16/16, Global Telecom Holding قضية في التحكيم هيئة رئيس -

S.A.E. v. Canada. 

 

أمام مركز تحكيم هونغ كونغ متعلقة بإستثمار في مجال الطاقة.  قضية في التحكيم هيئة رئيس-

 القانون المطبق هونغ كونغ. مقر التحكيم هونغ كونغ. 

 

القانون المطبق:  .للتحكيم متعلقة بعقود إنشاءأمام مركز دبي  قضية في التحكيم هيئة رئيس-

 إماراتي. مقر التحكيم: دبي. 

 

القانون المطبق:  .أمام غرفة التجارة الدولية متعلقة بعقود إنشاء قضية في التحكيم هيئة رئيس-

 إماراتي. مقر التحكيم: أبو ظبي.

 

بسلسلة من عقود تمويل ديون مصرفية. القانون  متعلقة الدولية التجارة غرفة أمام قضية في محكم -

 التحكيم: سويسرا. مقرالمطبق: سويسري. 

 

بعقود وساطة تجارية و توزيع حصري. القانون  متعلقة الدولية التجارة غرفة أمام قضية في محكم -

 التحكيم: سويسرا.مقر المطبق: سويسري. 

 

 ذبعقد توزيع حصري و خالف حول تنفي متعلقة الدولية التجارة غرفة أمام قضية في منفرد محكم -

 التحكيم: باريس.مقر حكم تحكيمي. القانون المطبق: تركي/برازيلي. 

 

عقد تكنولوجي في  حول بخالف متعلقة غرفة البحرين لحل النزاعات أمام قضية في منفرد محكم -

 القانون المطبق: بحريني. مقر التحكيم: المنامة. .مجال الخدمات المالية
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 بخالف متعلقة الدولي التجاري للتحكيم االقليمي القاهرة مركز أمام قضية في التحكيم هيئة رئيس -

 التحكيم: القاهرة.مقر . القانون المطبق: مصري. غاز توزيع حول عامة وشركة مستثمر بين

 

 وإعادة نقل تفكيك، عقود جملة حول بخالف متعلقة الدولية التجارة غرفة أمام قضية في محكم -

 التحكيم: باريس.مقر القانون المطبق: فرنسي.  .معقد صناعي مجّمع إنشاء

 

 معدات توريد عقد حول بخالف متعلقة الدولي للتحكيم دبي مركز أمام قضية في منفرد محكم -

 التحكيم: دبي.مقر القانون المطبق: إماراتي.  .حربية منطقة في عسكرية

 

 وتطوير إنشاء عقود حول بخالف متعلقة الدولي للتحكيم دبي مركز أمام تحكيم هيئة رئيس -

 التحكيم: دبي.مقر القانون المطبق: إماراتي.  .عقارية مجمعات

 

القانون المطبق:  .دولي مصرفي بخالف متعلقة مؤسسية غير تحكيم قضية في منفرد محكم -

 التحكيم: باريس.مقر األعراف المصرفية الدولية. 

 

 النزاعات حلمجال  في أخرى تعيينات •

 

 الملزمة غير الخبرة عبر التجارية الدولية النزاعات لحل اياقض في خبير أو خبراء هيئة رئيس  -

 . DOCDEX الدولية التجارة غرفة أمام

 

 خالف بشأن مقاولة شركات وإتحاد ضامنة مصارف بين األطراف متعددة قضية في وسيط -

 .دولي مقاولة عقد في مصرفية ضمانات بدفع متعلق

 

 :الدولي التحكيم مجال في أخرى ومهام خبرات •
 

 .والمالية المصرفية الشؤون في التحكيم حول الفرنسية التحكيم للجنة الدولية العمل لجنة رئيس -

 . 2014 / 05 / 19في النهائي التقرير إصدار تم

 

 .الدولي والتحكيم المالية المؤسسات حول الدولية التجارة لغرفة الدولية العمل لجنة رئيسي أحد -

 .2016نوفمبر   في النهائي التقرير إصدار تم

 

 الخبرة طريق عن المصرفية النزاعات حل قواعد لصياغة الدولية التجارة غرفة لجنة رئيس -

DOCDEX  .الدولية التجارة غرفة في األعضاء الدول كافة بإجماع الجديدة القواعد إقتراع تم 

 .1/5/2015 في التنفيذ حيز ودخلت

 

 الواجب القانون حول PARIS EUROPLACE األوروبي باريس مركز عمل لجنة رئيس -

 .1/6/2009 في النهائي التقرير إصدار تم .اإلسالمية التمويل عمليات في النزاعات وحل التطبيق

 

 بشأن اإلختصاص بمبادئ المتعلق 2012 / 3 رقم الدولي القانون جمعية قرار في المقرر العضو -

 .الحدود خارج القضائية الحجوز مجال في الخارجية المصرفية الودائع

 

 . www.affaki.fr موقع على متوفرة أعاله إليها المشار التقارير كافة



4 

 

 

 

 : المهنية الخبرة •
 

 .باريس للمحاماة، عفّاكي شركة في المؤسس الشريك ، 2014 منذ -

 التشريعية واإلصالحات الدولية المصرفية العالقات الدولي، التحكيم في متخصص محاماة مكتب

 .الفرنسية المحاكم كافة أمام للمرافعة مؤهل النامية، البلدان في

 

 BNPلمجموعة الدولية التمويل لعمليات القانوني والمدير التنفيذية اللجنة عضو( 1997-2014) -

Paribas باريس الدولية، المصرفية. 

 

 التحكيم قضايا في مختص للمحاماة، S.G.ARCHIBALD مكتب في محامي (1995-1997) -

 .باريس التنمية، وتمويل

 

 .جنيف الخليج، حرب عن الناجمة الخسائر لتعويض المتحدة األمم لجنة لدى مشاور محام( 1993)-

 

 .حلب فرع سورية، في المحامين نقابة في عضو محامي(  1986-1989) -

 

 

 العلمية الشهاداتو  الجامعي التدريس •
 

 Pantheon Assas 2 باريس جامعة في ضرامح (2002منذ ) -

 

 .  Dauphineباريس وجامعة لندن جامعة أكسفورد، جامعة من مدعو محاضر

 

 مجلة والتحكيم، الدولية التجارة مجلة والقانون، المصرف مجالت في التحرير مجلس عضو

 .واألعمال القانون ومجلة المستندية، اإلعتمادات

 

 .باريس جامعة ،أهيل إدارة األبحاثت- 

 

 .باريس جامعة األولى، الدرجة من الشرف مرتبة مع القانون في دكتوراه -

 

 .باريس جامعة بتفوق، القانون في العليا الدراسات دبلوم -

 

 .حلب جامعة بتفوق، الحقوق إجازة -

 

 

  



5 

 

 دولية منظمات في ومتميزة رئاسية مناصب
 الدولية التجارة غرفة

 

 عضو محكمة التحكيم الدولية. -

 .الدولية التجارة لغرفة الفرنسية المصرفية اللجنة رئيس -

 .القانونية اللجنة رئيس -

ً  المؤسس الرئيس - ً  الشرف ورئيس( 2012-2002) سابقا  .المصرفية الضمانات للجنة حاليا

 .الدولية التجارة لغرفة العام األمين من بتعيين العالمي التجاري القانون معهد مجلس عضو -

 

  UNIDROITالخاص القانون لتوحيد العالمي المعهد

 

 .روما الخاص، القانون لتوحيد العالمي المعهد مؤسسة محافظي مجلس عضو -

. 

 المتحدة األمم

 

 العينية الضمانات مجال في الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة خبراء لجنة عضو -

 .الدولية بالتجارة المتعلقة الديون نقل ومعاهدة المستقلة، الضمانات معاهدة المنقولة،

 ومنظمة والتنمية للتجارة المتحدة األمم لجنة لدى الدولية والتجارية المصرفية القوانين في خبير  -

 .الدولية التجارة

 

 األوروبية المفوضية

 

 . المنافسة وعوائق الموحد بالسوق متعلقة أوروبية دراسة في الفرنسي القانون عن مقرر -

 

 البنك الدولي

 

 .عضو هيئة المحكمين و المصلحين للمركز الدولي لحل النزاعات الناشبة عن اإلستثمارات -
 

 منشورة ومقاالت أبحاث كتب،
 

 التجارة مركز منشورات ،"الدولية التجارة تمويل"منها كتب عدّةألف  عفّاكي جورج الدكتور

 الدولي اإلفالس"التخصصات، متعددة لألبحاث األوروبية الجائزة على حائز جنيف، في الدولية

 قانون وإصالح اإلئتمانات إكثار"بروكسيل، في بريالنت منشورات "اإلختصاصات وتنازع

 للضمانات الموحدة القواعد دليل"جنيف، في الدولية التجارة مركز منشورات ، "العينية الضمانات

 باريس، في الدولية التجارة غرفة منشورات ، )كود روي السير معباالشتراك ) الطلب لدى

 ،)ناون غريغيرا هوراسيو مع باالشتراك) "والتحكيمية القضائية اإلختصاصات عوائق"

  .باريس في الدولية التجارة غرفة منشورات

 

 حماية الدولي، التحكيم الدولية، المصرفية القوانين حول تعليق أو مقال بحث، 60 من وأكثر

 . اإلسالمي والتمويل اإلقتصادية العقوبات اإلستثمارات،

 (www.affaki.fr)الئحة المنشورات المفصلة على موقع 

http://www.affaki.fr/

