
  

           

 

 

 

                               

Othman Abd Al-Majeed Jaradat  
 

 
Personal  Marital status    Single 

Information     Nationality      Jordanian 
            Date of Birth     September 4th 1974 
            Place of Birth     Beirut – Lebanon 

    

   Qualifications  Jordanian Certified Public Accountant (JCPA)                            
 Membership of Jordanian Association of Certified Public Accountants No. 631.          
 License to Practice No. 894. 

   Achieved  Highest scores  for JCPA exams .         
   

   B.Sc. degree in Business Administration at the faculty of economic & administration       
 sciences from University of Jordan 1992 – 1996.    

   Preparing currently for certified management accountant (CMA) certificate exams .  
 

Experiences   Audit Partner 
  (Descending Manner) 

Company          Jaradat Audit Bureau (JAB) 
Company’s Structure   Individual – Audit services Sector 
General Manager      Mr. Abd Al-Majeed Jaradat-JCPA  (Owner)  
Company’s Activities   Audit Firm.     
Address           Amman – Mecca Street 065517822    
Contact Person       Mr. Abd Al-Majeed Jaradat 0776097330  
Work period        November  1st 2010 – Present                 

                                                 

Audit Manager   
Company          Al-Dar Al-Arabia Audit Bureau 
Company’s Structure   Individual – Audit services Sector  

   General Manager       Mr. Mohammad Al Basheer-JCPA  (Owner)       
                X-Chairman of Jordanian association of   

                                             Certified Public Accountants  
   Company’s Activities  Auditing & Verification of Financial matters.     

Address           Amman – Jabal Al Hussien 064619870 /71/72  
Contact Person       Mr. Mohammad Al Basheer 064619870  
Work period        September 10th 2007 – October 30th 2010          

                   

Finance Manager 
     

   Company          CONTI® Elektrik / Jordan – a wholly owned subsidiary 
            of CONTI® Elektrikli EV Aletleri A.S.  Istanbul/ Turkey. 

Company’s Structure   Limited Liability Company - LLC. – Industrial Sector . 
General Manager      Mr. Alper Kirişciler (Turkish nationality) 
Company’s Activities   Assembling various models of electrical vacuum cleaners           
                Bearing CONTI® brand name. (SKD type).   
Address           Amman – Al Qastal Industrial area 064711384/85/92  
Contact Person       Mr. Alper  Kirişciler 00905332407831 Istanbul / Turkey.  
Work period        October 26th 2005 – December 31st 2006  
Notice            English is the communicating & reporting language.  
Reason of Termination  Board of director’s decision to go through liquidation.  

 
Internal Auditor 
Company          The Arab Jordanian Company for the development  
                Of private education (Al-Maáref Schools & College) 
Company’s Structure   Limited Liability Company - LLC. – Educational Sector. 

   General Manager      Mr. Mohammad Al Basheer/Trustee appointed by the court. 
Company’s Activities   Education Sector  for all levels .    

  Address           Amman – Khalda 065528600/1/2/3/4   
  Contact Person       Mr. Mohammad Al Basheer 064619870 Amman.  
  Work period        February 1st 2003 – July 11th  2004                      
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Othman Abd Al-Majeed Jaradat  
 
    

 Experiences  Chief Accountant 
   Company          Mediterranean Industries &                     
                  Mediterranean Advanced Technical Industries 
   Company’s Structure   Limited Liability Company - LLC. – Industrial Sector . 

   General Manager     Mr. Majd Al Masri   

   Company’s Activities   Shaping & printing hygienic Aluminum foil & PVC sheets      
                  According to pharmaceutical plants usages (local market  (  

                  Manufacturing PVDC pipes (Export market)              
                  Manufacturing Cling film through complete production cycle. 

   Address           Amman – Sahab Industrial Estate 064027682 
  Contact Person       Mr. Maámoon Abo Al-Dahab (owner) 064200572 Amman. 
  Work period        May 10th 1999 – July 25th 2002                          

  
   Auditor  
   Company          Al-Dar Al-Arabia Audit Bureau 
   Company’s Structure   Individual – Audit services Sector . 
   General Manager     Mr. Mohammad Al Basheer –JCPA (Owner) -      
                  Previous Chairman of Jordanian Association       
                  of Certified Public Accountant-JACPA 

   Company’s Activities   Auditing & Verification of Financial matters.     
   Address           Amman – Jabal Al Hussien 064619870 /71/72          

  Contact Person       Mr. Mohammad Al Basheer 064619870             
  Work period        November 4th  1997 – May 9th 1999                
   

Courses                         Training course in certified management accountant (CMA) program. 
Training course in Application of Computerized Audit Programs. 
Training course in Preparation of Audit Working Papers.                                                            
Training course in Jordanian companies law.    
Training course in an industrial cost accounting.         
Training course in accounting of income tax.                                                   
Training course in internal control, sampling, fraud & error.                        
Training course in an audit standard.                                                    
Training course in sales tax law.               
Training course in practical appliances on the Jordanian income tax law. 
Attendance of conferences pertaining audit and accounting matters and many other 
training courses in compliance with JACPA continuing education requirements. 

                                        

 Skills          Good knowledge  in Microsoft Office applications , 
             Good command of English language . 
 

Address         Mobile          00962-798143784                         
                             00962-777519117 
            Telefax          00962-065535436 
                          00962-065342631    
            P.O.Box          17040 Amman 
            Postal code        11195 Jordan 
            E-mail           otjar@hotmail.com 
            Skype ID         otjar1 
            Residence         Amman – Tla`a Al- Ali  
 

References       Mr. Abd Al Majeed Jaradat  - Jordanian Certified Public Accountant 0776097330 
                                           Mr. Mohammad AL-Basheer  - Jordanian Certified Public Accountant 0795126555 
            Mr. To`ma Abo Al Sha`ar  - Jordanian Certified Public Accountant 0795565795    
            Mr. Ali Jaroosheh  - Jordanian Certified Public Accountant 0799051570 
              
               Documented Details will be furnished upon request   
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 عثمان عبد المجيد محمود جرادات
   

     أعزب      احلالة االجتماعية  معلومات
      األردنية          اجلنسية      شخصية

       1974أيلول  4         تاريخ امليالد            
   لبنان -بريوت         مكان امليالد            

                        JCPA  Jordanian Certified Public Accountant حماسب قانوين أردين     المؤهالت
 . 894إجازة مزاولة املهنة رقم   ، 631رقم العضوية   - JACPA عضو مجعية احملاسبني القانونيني األردنيني          

    .1996 - 1992اجلامعة األردنية  مندرجة البكالوريس يف إدارة األعمال من كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية   
 Audit Partner شريك تدقيق   الخبرات

 Jaradat Audit Bureau جرادات لتدقيق احلسابات          املؤسسة     
 احلسابات . ملزاولة خدمات تدقيق مؤسسة فردية        هيكل املؤسسة

 احملاسب القانوين عبد اجمليد حممود جرادات         املدير العام
     ، خربات فنية حماسبية لدى احملاكم  تدقيق احلسابات        نشاط املؤسسة

    065517822 هاتف -مكة املكرمة شارع  -عمان            العنوان
  0790332724رادات احملاسب القانوين عبد اجمليد ج         لالستفسار
     لتارخيه - 2010تشرين الثاين  األول من         فرتة العمل

 Audit Manager تدقيقمدير 
 الدار العربية لتدقيق احلسابات و االستشارات املالية  .          املؤسسة    

 ملزاولة خدمات تدقيق احلسابات . مؤسسة فردية        هيكل املؤسسة
 الرئيس األسبق جلمعية احملاسبني القانونيني  -احملاسب القانوين حممد البشري          املدير العام

     ، استشارات مالية و ضرائب  تدقيق احلسابات        نشاط املؤسسة
   72/71/064619870 هاتف - جبل احلسني -عمان            العنوان

  064619870احملاسب القانوين حممد البشري          لالستفسار
          2010تشرين األول  الثالثون من - 2007أيلول  العاشر من         فرتة العمل

                                                  
 

  Finance Manager مدير مالي
 شركة تابعة لشركة كونيت الكرتيك  تركيا .   -كونيت الكرتيك األردن            الشركة    

 قطاع صناعي . -ذات مسؤولية حمدودة         هيكل الشركة
 Mr. Alper Kirişcilerألرب كرييتشيلري          املدير العام

    ( .  CONTI brand nameصناعة األجهزة الكهربائية )        نشاط الشركة
   92/85/064711384 هاتف  - املنطقة الصناعية -القسطل  -عمان            العنوان

  00905332407831 -إسطنبول تركيا  -ألرب كرييتشيلر           لالستفسار
     2006كانون األول   31 - 2005تشرين األول  السادس و العشرون من         فرتة العمل

     اللغة األجنليزية هي لغة االتصال و التقارير .          مالحظة
     .اختيارياً ة لتصفية الشركة قرار جملس اإلدار بسبب          ترك العمل

                            
 Internal Auditor مدقق داخلي

 املعارف " .   مدراسو  " كلية دنية لتطوير التعليم اخلاصالشركة العربية األر            الشركة    
  قطاع التعليم -ذات مسؤولية حمدودة         هيكل الشركة

 حارس قضائي  -البشري  أمحد احملاسب القانوين حممد         املدير العام
    لكافة املراحلقطاع التعليم         نشاط الشركة

   4/3/2/1/065528600 هاتف -خلدا  -عمان            العنوان
  04619870 -البشري  أمحد حممداحملاسب القانوين          لالستفسار
   2004متوز  األول من - 2003شباط  األول من         فرتة العمل
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 عثمان عبد المجيد محمود جرادات
  

 Chief Accountant محاسب رئيسي      الخبرات
 شركة املتوسط  للصناعات  التقنية املتقدمة شركة املتوسط الصناعية ،           الشركة    

  قطاع صناعي -ذات مسؤولية حمدودة         هيكل الشركة
 م . جمد املصري          العاماملدير 

   األملنيوم فويل و الكلنج فلم ... ، الصناعات البالستيكية         نشاط الشركة
   064027682 هاتف -املدينة الصناعية  -سحاب            العنوان

  064200572 -الشريك املدير  -أبو الذهب  رفيق مأمون         لالستفسار
   2002متوز  اخلامس و العشرون من - 1999أيار  لعاشر منا         فرتة العمل

 
 Auditor مدقق

 الدار العربية لتدقيق احلسابات و االستشارات املالية  .          املؤسسة    
 ملزاولة خدمات تدقيق احلسابات . مؤسسة فردية        هيكل املؤسسة

 الرئيس األسبق جلمعية احملاسبني القانونيني  -احملاسب القانوين حممد البشري          املدير العام
     و خربات حماسبية ، استشارات مالية و ضرائب  تدقيق احلسابات        نشاط املؤسسة

   72/71/064619870 هاتف - جبل احلسني -عمان            العنوان
  064619870احملاسب القانوين حممد البشري          لالستفسار
                  1999أيار  التاسع من - 1997تشرين الثاين  الرابع من         فرتة العمل

 ، Certified Management Accountant (CMA) programدورة تدريبية يف شهادة حماسب اداري معتمد    الدورات
 Application of Computerized Audit Programs  دورة تدريبية يف تطبيق برامج التدقيق احملوسبة 
  ،  Preparation of Audit Working Papers  دورة تدريبية يف اعداد أوراق العمل يف التدقيق

 ، Training Course in Jordanian companies law دورة تدريبية يف قانون الشركات األردين
 ،  Training Course in an Industrial cost accounting دورة تدريبية يف حماسبة التكاليف الصناعية

 ، Training course in Accounting of income tax دورة تدريبية يف حماسبة ضريبة الدخل
 ،  Internal control, sampling, fraud & errorو اخلطأ  االحتيال دورة تدريبية يف الرقابة الداخلية،املعاينة،
 ، Training Course in Jordanian Sales tax lawاألردين دورة تدريبية يف قانون ضريبة املبيعات 

حضور مؤمترات تتعلق باإلضافة اىل دورات تدريبية أخرى و  ، Audit standardدورة تدريبية يف معايري التدقيق 
  األردنيني .مجعية احملاسبني القانونيني  حسببالتدقيق و احملاسبة انسجاماً مع متطلبات التعليم املهين املستمر 

 Microsoft Office Applicationsمايكروسوفت  بتطبيقاتجداً معرفة جيدة    المهارات
  اإلجنليزية ) كتابة ، حمادثة و قراءة (مبهارات اللغة  جداً  معرفة جيدة   

   00962Viber – Whatsapp - 798143784        اهلاتف اخللوي  العنوان
                777519117 - 00962 
  00962  - 65535436          ستليفاك            
                         65342631 -  00962  
 عمان 17040        صندوق بريد            
 اململكة األردنية اهلامشية 11195         رمز بريدي            
 otjar@hotmail.com        بريد الكرتوين            
 otjar1          سكايب            
  األردن -عمان  -تالع العلي         مكان اإلقامة            

 0790332724 مدير عام مكتب جرادات لتدقيق احلسابات -حماسب قانوين أردين  -السيد عبد اجمليد جرادات        مراجع
 0795126555 مدير عام مكتب الدار العربية لتدقيق احلسابات -حماسب قانوين أردين  -السيد حممد البشري             
 7955655795 مدير عام مكتب طعمه أبو الشعر لتدقيق احلسابات -حماسب قانوين أردين -السيد طعمه أبو الشعر            
 0799051570 نهجية لتدقيق احلساباتمدير عام مكتب امل -حماسب قانوين أردين  -السيد علي جاروشه             
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