
   حکم هانامه  معرفی

 احمدیعلی  

 مرکز حل منازعات تجارتی افغانستانحکم در 

 کاتب و ابن سینا پوهنتون تجارت در استاد حقوق وظیفه 

 مزار شریف 1360  متولد: 

  705131373 93+  مبایل:

  aliahmadi11@gmail.com  ایمیل:

 ، سرک ششم، فاز چهار، شهرک امید سبز، ناحیه شش، کابل 17ه خانه شمار  ادرس:   

 . ندارد مدافع افغانستان یوکالانجمن مستقل  ٬ ؟؟؟شماره   جواز:   

 

 تحصیالت
 

  1391، ایران، پوهنتون تهران، المللیتجارت و اقتصاد بینحقوق ماستر 

  ،1388، ایران، پوهنتون تهرانلسانس حقوق 

 شغل فعلی
 

 تجارت بین الملل در پوهنتون کاتب )ماستری و لیسانس( تدریس حقوق 

 ابن سینا )ماستری و لیسانس(در پوهنتون های  حقوق تجارت تدریس 

 تجربه
 

 1396تا اکنون، مشاور حقوقی وزیر تجارت  1392الملل و حقوق تجارت و حقوق بانکی از سال استاد حقوق تجارت بین ،

، 1398، رئیس کمیسیون حقوق تجارت در اتاق تجارت بین المللی افغانستان 1397باتی کمیشنر والیتی کمیسیون شکایات انتخا

 .1399عضو کمیسیون اصالح قوانین وزارت عدلیه، 

 تخصص
 

 (تیازحق االمحمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی و قراردادهای تجارتی )خرید و فروش، اجاره، نمایندگی، ضمانت،  حقوق 

 های محدود المسئولیت، سهامی، تضامنی و جی وی، ثبت، حقوق سهامداران، ها )شرکتو مشارکت های تجارتیحقوق شرکت

 مدیران و هیئت های مدیره و مجامع عمومی، تعارض منافع، انحالل ادغام و تبدیل(

 حقوق تعهدات قراردادی، شبه جرم، تعهدات خارج از قرارداد 

 افالس و ورشکستگی تجارتی 

 ( ها و ال سی و وصول مطالبات و انواع تمویل غیر بانکداری تجارتی خصوصی، معامالت بانکی از قبیل مشتقهحقوق بانکی

 ای(قرضه

 حقوق  های  بین المللی(های بین المللی و حمل و نقل)اینکوترمز، پرداخت حقوق تجارت بین المللی و معامالت بین المللی

 حقوق سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری بین المللی ، حکمیت، سازش، میانجیگری داخلی و بین المللی

 و حقوق اساسی اصول محاکمات مدنی و تجارتی 

 تجربه در حکمیت

 دانشگاه ابن سینا ودانشگاه کاتب، حکم در مسابقات حکمیت ویس موت در عمان، اردن.  تدریس حقوق حکمیت تجارتی 

 اثر علمی
 

 حقوق منابع درسی در پوهنتون، تئوری مسئولیت محدود، افغانستانهایروکاربن های ، حقوق سرمایه گذاری خارجی در مقاالت :

های تجارتی، حقوق معامالت تجارتی، حقوق اسناد تجارتی )چک و برات و حجت( حقوق بانکداری و تجارت، حقوق شرکت

  ارجی )اکسید(، حقوق اقتصادی بین المللی و حقوق حکمیت سرمایه گذاری خترجمهاصول محاکمات تجارتی، 
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