
 

 

    المؤهالت العلمية 

   Chartered Accountant  المملكة المتحدة |  محاسب قانوني
 

 معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز  | عضو مشارك
 

  السجل الوظيفي 
  –عبد العال الخليج للتدقيق -الشريك المسؤؤل جرانت ثورنتون   –عبد العال الخليج للتدقيق   تى تاريخهح-2005 

   جرانت ثورنتون

 نائب بمجلس النواب ورئيس اللجنه المالية االقتصادية       2006 -2002

 شريك  -بي دي او جواد حبيب        2003 -2001

 مدير تنفيذي  –برايس وتر هاوس كوبرز      2001 – 1995

 مشرف تدقيق  –بريطانيا  كوبرز اند ليبرند /    1995 – 1989

 مدقق  –جواد حبيب و شركاه     1989 – 1988

  المناصب

 الشريك التنفيذي في جرانت ثورنتون عبدالعال الخليج للتدقيق واالستشارات المالية. •

 عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية واالقتصادية بالدور الثاني ونائب رئيس اللجنة.  •

 م. 2003شريك في قسم التدقيق واالستشارات المالية )جواد حبيب وشركاه( حتى يونيو  •

ثالثون عاماً من الخبرة في مجال المحاسبة القانونية واالستشارات المالية لعدد كبير من الشركات المساهمة   •

 والخاصة وكذلك المؤسسات الحكومية والوزارات.

 .عمل في بريطانيا بمكتب كوبرزاند اليبرند للمحاسبة الثانوية لمدة خمس سنوات •
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   المؤهالت األساسية  

  1988حيث بدأ العمل في سنة  سنة    30عن عمليات التدقيق واالستشارات ولدية خبرة  الشريك المسؤول   •

جواد حبيب وشركاه وتدرج في المناصب خالل سنوات عمله في الشركة -كمحاسب في شركة كوبرز اندليبرند

 ليصل إلى المنصب الذي يعتليه حالياً. 

 

انجز اعمال مختلفة في التدقيق الخارجي و المراجعة   وقد  1988عمل في مجال التدقيق والمراجعة منذ العام   •

في قطاع الصناعة، الخدمات، التجارة، والتأمين و المعاهد التعليمية. أيضأ عمل في مجال التدقيق الداخلي، 

تحديد البدائل و    الضعف،تحديد نقاط  دارية التي اشتملت على  الا  االستشاراتفي العديد من مهام    وشارك

تطلبت هذه المهام اقامة دراسات خاصة حول هيكلية   وقدالمساعدة في تطبيق الحلول العملية و المفيدة. هذا  

الجدوى. كما ساهم في أعداد    ودراساتالتعويضات والعائدات، تحليل التكاليف،   ، فعالية األفرادالشركات

 .ريةواإلدااألنظمة المالية  وتطوير

 في التدقيق: 

عاماً في مجال التدقيق للمؤسسات الحكومية وقد أشرف على أعمال تدقيق    25يمتلك خبرة تمتد ألكثر من   •

عدد من المؤسسات والهيئات العامة مثل وزارة اإلعالم ودائرة األوقاف ووزارة األشغال وشركة طيران 

مؤسسات خاصة معروفة في أسواق دول مجلس  الخليج والجمعيات المهنية والمؤسسات التعليمية إلى جانب  

 التعاون الخليجي. 

لديه فهم جيد للحسابات العامة والمسائل اإلجرائية المتعلقة بقطاعات الطيران والتأمين والتعليم والترفيه   •

 والضيافة والخدمات والتصنيع والتجارة والتجزئة 

 مهام أخرى: 

 ة.تطوير النظم والعمليات للشركات الجديدة والقائم •

 قياس جودة اإلدارة ألهم مؤسسات القطاع العام.  •

أدار وشارك في العديد من مهام التدقيق والمهام في القطاع الخاص: الشركة المساهمة العامة المدرجة  •

وشركات التأمين، الشركات الصناعية والتجارية، والخدمات والمعاهد التعليمية، والهيئات والمؤسسات التي  

 لربح. ال تهدف إلى تحقيق ا

مقيد كخبير محاسبي في جدول الخبراء منذ أكثر من عشر سنوات، أمام المحاكم المدنية والجنائية وأمام   •

 غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

تناول مئات قضايا الخبرة المحاسبية شملت جميع المحاكم المدنية والجنائية بمختلف درجاتها، وأمام غرفة  •

 المنازعات. البحرين لتسوية 

 تناول أعمال الحراسة القضائية لعشرات الشركات. •

 العمل كأمين تفليسة وأمين إعادة تنظيم للعديد من الشركات الكبرى. •

 العمل كمصفي قانوني )قضائي،اختياري( للعديد من الشركات.  •

 Corporate Financeتمويل الشركات 

 يق عمل تقييم األداء في المملكة المتحدة. عمل على تقييم ثالث شركات في البحرين وعمل كعضو في فر •

 


