
 

 

 السيرة الذاتية
 

 المعلومات الشخصية 

 

 عماد عبد المجيد الشامي                                    االسم : 

                                                       19/11/1965  :مواليد 

  : المدنيالرقم 

 مستشار قانوني وضريبي )كبير اختصاصي قانونى بوزارة المالية / سابقا( : لمهنةا

 الدراسية لمؤهالتا 

 تمهيدي ماجستير ) شعبة االقتصاد بالمعهد العالي للدراسات اإلسالمية بالقاهرة(  -

 2007تقدير عام امتياز  لعام     

 تقدير عام جيد جدا  2006المعهد العالي للدراسات اإلسالمية بالقاهرة عام  -

 تقدير عام جيد  1987ليسانس الحقوق جامعة المنصورة عام  -

 (1990إلي 1988كليه الضباط االحتياط بالقاهرة )الفترة من عام  -

 (ICDLالحصول علي الرخصة الدولية للحاسب االلي )  -

ت وفقا للمعايير واألسس الشرعية والمحاسبية المعتمدة لدي بيت الزكاة الكويتي زكاة الشركاة محاسبدورات في  -

. 

 الحصول على العديد من الدورات المتخصصة والعامة في المجاالت التالية: -

)فروع القانون المختلفة /التشريعات الضريبية / االتفاقيات الدولية / مجال محاسبة زكاة الشركات / مجال تنمية الموارد 

 .سبة المصرية / اللغة اإلنجليزية(لبشرية وعلم اإلدارة/ معايير المحاسبة الدولية مقارنة بمعايير المحاا

 

 



 

 يةلالخبرات العم  

 داخل جمهورية مصر العربية :

 (1995إلي 1990العمل بمهنة المحاماة أمام جميع درجات المحاكم في القترة من ) -

متدرجا بالعمل في كافة الشعب )الفحص 1995المصرية اعتبارا من العمل مستشار قانوني بمصلحة الضرائب  -

 الضريبي / شعبة القضايا / والعمل بلجنة التوعية واإلرشاد الضريبي بالغرفة التجارية(

 محاضر تدريبي  -

 خارج جمهورية مصر العربية : 

 مستشار قانوني لمجموعة الهاجري بالخبر/ المملكة العربية السعودية مدة عامين -

العمل كمستشار قانوني بوزارة المالية بدولة الكويت بدرجة كبير اختصاصي قانوني في الفترة من  -

 ( 1/5/2021وحتى  17/12/2008)

عضو فريق التشريعات القانونية وفريق تبادل المعلومات باإلدارة الضريبية بوزارة المالية الكويتية خالل فترة  -

 العمل بالوزارة 

بدولة الكويت بالقطاع األهلي والمدير  ESSY TAX BACK   انوني لمجموعة شركات العمل حاليا كمستشار ق -

 وحتى تاريخه  2021/ 10/5اإلداري للمجموعة اعتبارا 

 المهارات الفنية والمهنية والقدرات والملكات الذهنية:

القانون وعمل الورش والحلقات الكويتية والتدريب القانوني وشرح الدروس في كافة فروع القانونية االلمام بالتشريعات -

 النقاشية بهذا الصدد ، وتقديم االستشارات الضريبية .

 مباشرة كافة الدعاوي المدنية والتجارية والعمالية وقضايا البنوك  -

اعداد صحف دعاوي المنازعات ومذكرات الدفاع وصحف الطعون بمختلف الدرجات اعداد وصياغة وتحرير  -

يات ومكرات التفاهم للتحقق من مدي مطابقتها ألحكام الدستور والقانون وحل كافة أنواع العقود واالتفاق

 المنازعات الناشئة عن تطبيقها سواء أمام المحاكم الوطنية أو هيئات التحكيم الدولية 

اقتراح واعداد وصياغة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية ومشروعات القرارات الوزارة واعداد ومراجعة  -

 المراسالت الرسمية بين الجهات المختلفة الكتب و

اعداد وصياغة اللوائح الداخلية والقرارات واالوامر اإلدارية والتعليمات والتعميمات المتعلقة باإلجراءات  -

والسياسات التنظيمية داخل المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية وتحري الدقة في توافر المشروعية 

 القانونية 

واالستشارات القانونية لإلدارة العليا في كل ما يعن لها من مشكالت ومعوقات قانونية وإدارية تقديم الفتاوي  -

مع تقديم حلول لمعالجة المشكالت التي تعترض الشركات وتقديم النصح واإلرشاد للتوافق تعترض سير العمل 

 مع قانون الشركات الكويتية 



 

ت مالية أو ادارية أو قانونية وفق القرارات المنظمة لعمل التحقيق مع العاملين فيما ينسب إليهم من مخالفا -

 المنظمة والتعليمات اإلدارية النافذة 

بشأن الصندوق الوطني  2018لسنه  14والمعدل بالقانون  2013لسنة  98اجادة التعامل مع معطيات القانون  -

الصادرة بشأنه )شرحا وتدريبا (  لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والئحته التنفيذية والتعاميم

 وقانون الشركات الكويتية بتعديالته 

تفعيل القدرة المكتسبة من الدورات المتخصصة في مجال التنمية البشرية ودورات مهارات التفاوض وغيرها  -

... وتوظيفها لخدمة المنظمة في التفاوض والعرض والتواصل والكتابة والتحليل فضال عن اعداد ودراسة 

 تقارير والتعليق عليها ال

كتابة األبحاث الدراسات المعنية بالمجاالت االقتصادية والقانونية المرتبطة بالعمل وفق منهجية البحث العلمي  -

 وقواعده األصولية. 

 القدرة على تنفيذ البرامج التدريبية كمحاضر وتصميم المادة العلمية لذلك   -

 

 

 

 

 

 


