الســيرة الذاتــية
حسام صالح ابو علي
المؤهالت العلمية
*

*

ماجستير علوم مالية ومحاسبة :
 التخصص  :محاسبة ومالية. المعــدل  )%4..9( :بمرتبة الشرف. التقديــر  :ممتاز. سنة التخرج 7441 :بكالوريوس علوم ادارة واقتصاد :
 التخصص  :محاسبة. المعــدل  )%4..9( :بمرتبة الشرف. التقديــر  :جيد جداً. -سنة التخرج 7449 :

الجوائز والشهادات التقديرية
*

وسام االستقالل من الدرجة الثانية من جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم .

*

جائزة من جالل الملك الحسين المعظم رحمه هللا.

*

شهادة تقدير من رئيس الجامعة االردنية .

*

شهادة تقدير وجائزة من رئيس االكاديمية العربية للعلوم المالية .

الوظيفة الحالية
*

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
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الوظائف السابقة
*

مساعد امين عام للشؤون المالية /وزارة المالية .

*

مساعد امين عام للشؤون االدارية/وزارة المالية.

*

مدير مديرية االيرادات العامة في وزارة المالية وخبير مالي وضريبي .

*

خبير مالي  /مستشار مالي .

*

مفوض في مجلس ادارة مفوضي هيئة الطيران المدني .

*

محاضر غير متفرغ في جامعة العلوم التطبيقية .

*

مدير مديرية تنمية الموارد البشرية .

*

مساعد مدير االيرادات العامة .

*

رئيس قسم االيرادات العامة .

*

رئيس قسم تحصيل االموال االميرية .

*

مدقق ومحلل ايرادات عامة .

*

مدرس محاسبة في كلية المجتمع العربي وجامعة العلوم التطبيقية .

*

محاسب ومسؤول محاسبة ومالية في مؤسسة قطاع خاص .

العضويات الحالية
*

عضو مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات االردنية .

*

نائب رئيس مجلس ادارة شركة االبيض لالسمدة الكيماوية

*

عضو هيئة مديري الشركة االردنية اليابانية لالسمدة
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اللجان السابقة
*

رئيس لجنة التشريعات في وزارة المالية .

*

رئيس لجنة االعفاءات .

*

عضو اللجنة التوجيهية في IPSAS

*

عضو اللجنة التوجيهية لمعايير المحاسبة الدولي في القطاع العام .

*

رئيس لجنة الشؤون البرلمانية والخدمات في وزارة المالية .

*

عضو اللجنة الفنية العادة هيكلة سلطة الطيران المدني .

*

عضو اللجنة الفنية لتخاصية الكهرباء .

*

عضو اللجنة الفنية لتخاصية شركة االسمنت االردنية.

*

عضو لجنة تبسيط اجراءات المعامالت في رئاسة الوزراء .

*

عضو لجنة ادارة استثمار االماكن العامة في المطارات .

العضويات السابقة
*

عضو مجلس ادارة شركة المجموعة االردنية للمناطق التنموية والمناطق الحرة .

*

عضو مجلس ادارة صندوق الحج .

*

عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين .

*

عضو مجلس ادارة صندوق الزكاة .

*

عضو مجلس ادارة شركة الصوامع والحبوب .

*

عضو مجلس ادارة شركة مغنيسيا االردن.

*

عضو مجلس ادارة الشركة االردنية العراقية للنقل البري .

*

عضو مجلس ادارة شركة مجمع االعمال .

*

عضو مجلس ادارة شركة البريد االردني.

*

عضو مجلس ادارة الشركة االردنية العراقية للنقل البري.
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الدورات التدريبية والورش
*

اساليب التحليل االقتصادي.

*

تصحيح االقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي .

*

تدريب المدربين .

*

معايير التدقيق الدولية .

*

معايير المحاسبة الدولية .

*

ادارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل .

ابرز االبحاث والدراسات
*

اعداد خارطة الطريق والخطة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
في النظام المحاسبي الحكومي في االردن .

*

اعداد استراتيجية اصالح الرقابة الداخلية في القطاع العام والخطة التنفيذية لتطبيقها .

*

تحليل الدعم الحكومي للهيئات والمؤسسات وبالتعاون مع . GTZ

*

الفوائض المالية للوحدات الحكومية وبالتعاون مع . GTZ

*

التشريعات الضريبية وادوات االستثمار في االردن وبالتعاون مع مجموعة أمير .

*

المالمح الرئيسية للسياسة المالية في االردن .

*

السياسة المالية في االردن واجراءات الحكومة لتحسين االيرادات العامة.

*

المبادئ العلمية والعملية في علوم تدقيق الحسابات .

*

دراسة تحليلية لحسابات االموال العامة واجراءات تفعيل تحصيلها .

*

دراسة تحليلية لقطاع التأمين في االردن .
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المؤلفات
*

الدين العام – دراسة مالية ومحاسبية للدين العام وتطبيقاته في االردن .

*

المحاسبة الحكومية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .

*

االصول العلمية والعملية في المحاسبة الحكومية طبعتين .

*

االصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها في االردن .طبعتين

*

اصولة محاسبة ضريبة المبيعات .
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