
 

  حکم هانامه  معرفی

 سید ذکریا هاشمی

 مرکز حل منازعات تجارتی افغانستانحکم در 

 
ریس شرکت خدمات مشورتی حقوقی رایتز گلوبل، رئیس امور حقوقی   وظیفه 

 افغان بیسیم
 بغالن -  متولد: 

 802 802 700 93+  مبایل:

 802 802 700 93+  مبایل:

 ceo@rightsglobal.comhashimisayedzakari@gmail.com ,   ایمیل:

  ، وزیر اکبر خان، کابل15، سرک 6کوچه   ادرس:

 مدافع افغانستان یوکالانجمن مستقل  ٬ 2662شماره   جواز:    

 
 

 تحصیالت
 

 ( بین المللماستر حقوق)(2016سال ) ٬افغانستانکشور کاتب،پوهنتون  ٬ 

 ( شرعیات و حقوقلسانس حقوق)(2011سال ) ٬پاکستان کشور ٬بین المللی اسالمی اسالم آبادپوهنتون  ٬ 
 

 

 شغل فعلی
 

 ریس شرکت حقوقی رایتز گلوبل 
 رئیس امور حقوقی افغان بیسیم 
 وکیل مدافع 
  ،اتاق بین المللی تجارتریس کمیسیون حکمیت ومنازعات بدیل 
 ریس کمیته روابط بین المللی انجمن وکالی مدافع 

 

 تجربه
 

 رئیس امور حقوقی شرکت مخابراتی افغان بیسیم 
 رئیس امور حقوقی و عضو بورد اداری بانک فینکا افغانستان 
 مشاور امور مقرراتی و حقوقی افغان بیسیم 
 / یو اس اید مشاور امور حقوقی تجارتی و مالی شرکت کیمونکس 
 وکیل مدافع 
  اسالم آباد –مشاور ارتبای انستیتیوت مطالعات سیاسی 
 استاد دانشگاه 

 
 

 تخصص
 

 مخابرات وفنا آوری معلوماتی 
 امور بانکداری، قرضه های کوچک، تدارکات 
 هوانوردی و هوا فضا 
 ،محیط زیست، حقوق کار واستخدام ومنازعات ناشی از کار 
 بین المللی، تدوین پالیسی ها، قرارداد ها، و مقاوله نامه ها مشاورت شرکت های بزرگ ملی و 
 تدوین ومشاوره قوانین، مقررات و طرزالعمل ها و الیحه ها 

 انرژی و منابع طبیعی 

 روش های تمویل مالی اسالمی 

 مالکیت فکری و قوانین اموال ودارای 

 تصفیه مالیاتی  
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  حکم هانامه  معرفی

 تجربه در حکمیت

  

  ومنازعات بدیلریس و عضو کمیسیون حکمیت 
  مرحله نهائی هانک کانگ –اشتراک در مسابقات جهانی ویز موت 
 مربی دانشگاه مشعل 
 

 

 اثر علمی
 

 شناسائی و اجرای آرای داوری خارجی باتوجه ویژه به حل منازعات مخابراتی در افغانستان 
  مراحل ملی، منطقوی و بین المللی –دفاعیه و دفع دفاعیه برای مسابقات ویلییم سی ویز موت 
 تفاوت های میانجگری، حکمیت و قضائی در پرتوی حل منازعت تجارتی بین المللی 
 انکشاف وتطور خدمات پول مبایلی در افغانستان 
  21سازمان گرایی درقرن 

 2013کنفرانس کابل  –دسترسی به تمویل مالی بمنظور  –پیران فروش بین المللی کاال  جزوه 

  مالی ) روش معاصر سرمایه گذاری در افغانستان( تحت کار است.تمویل 
 


