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( A ) INTRODUCTION BY THE FOUNDER ) أ ( مقدمه من مؤسس الشركه
Success always starts from an idea, a definite goal and a clear strategy and view to detect the future, 
all with the help of God. 
Our dedication to the investor begins from the birth of the idea till obtaining financial revenues, 
passing by the operation and activities practices stages and procedures. 
I started working in 1991 in a room at a common headquarter with one of my clients in Heliopolis- 
Cairo area. I used to work 16 hours daily. 
God granted the efforts produced a logic development. A number of success partners (office clients) 
joined the House. Growth reached more than 20% in some years with a diversification in type of 
businesses and client activities operated by the House. As of the date of 2015 issue our number of 
clients has reached 150 clients. 
I have given a lot of efforts to gather a harmonious, strong and qualified team work to operate in the 
different fields (legal auditing- taxes – company incorporation and consultancies). With the conscious 
management of the founder and the executive partner and the faithful help of the House manager, all 
producing and still are producing great efforts, we have reached idealistic rates in standards, law and 
procedures application to the jobs appointed to us. 
To reach such rates, the House offers continuous training and education to the team work to keep up 
with the fast professional and business developments. 
Within the 10 past years, the House has signed a number of agreements with professional offices in 
Egypt and abroad to cover all investor’s needs.
In 2015, these efforts resulted in obtaining membership in one of the ten worldwide classified House 
in legal auditing and taxes field: INPACT International Ltd. 
Due to this trust and increased responsibility, me and all my office colleagues shall provide more 
efforts and look for more education and training in order to apply the professional quality standards 
required by INPACT International Ltd organization and continuous success when serving our clients, 
whom are the main concern of each team in Consultancy Expertise House.We hope this will help 
us in providing international high quality services and supports inside Egypt and abroad through the 
offices of INPACT International Ltd throughout 150 affiliates located in 65 countries around the world. 
At the end of this message I would like to thank every person helping in the success and development 
of the office, especially my clients and real partners that I honor and serve by providing them with the 
required services and consultancies. I would like, also, to thank my actual team work and everyone 
else who worked previously with us. I thank my family who stands up beside me and bear my 
absorption and engagement in work. Finally I thank God and wish He will always be our support for 
success.

النجاح دامئا يبدأ بفكره وتحديد هدف مع وضع إسرتاتيجيه ورؤيه واضحة تسترشف معامل املستقبل وكل هذا بتوفيق 

من الله سبحانه وتعايل . 

- رسالتنا نحن مع املستثمر من بداية فكرة املرشوع التى تكون بخاطره وحتى الحصول عيل العوائد املاليه مرورا 

مبراحل التشغيل ومامرسه النشاط املختلفه 

- قد بدأت رحلة العمل منذ عام 1991 ىف حجرة مبقر مشرتك مع أحد عماليئ مبرص الجديده , وواصلت العمل مبفردى 

ملدة 16 ساعه يوميا .

- وقد من الله عيل بتطور طبيعى نتيجة املجهود املبذول وانضم إيل املكتب عدد من رشكاء النجاح )عمالء املكتب( 

بنسبة منو وصلت أحيانا إيل أكرث من 20% ىف بعض السنوات مع تنوع ىف نوعيه وأنشطة العمالء إىل أن وصل بتوفيق 

من الله مايقرب من 150 عميل ) رشكاء نجاح ( حتى تاريخ اإلصدار 2015 

- ولقد بذلت من الجهد والوقت لىك نصل إيل فريق عمل متجانس قوى كفئ مؤهل كال ىف مجال تخصصه ) املحاسبه 

واملراجعه – الرضائب – تاسيس الرشكات – اإلستشارات ( بإداره واعيه من مؤسس والرشيك التنفيذى للمكتب 

ومبساعدة صادقه وفيه من مدير املكتب وجميعهم بذلوا الجهد والعنايه الفائقه ومازالوا يبذلون لنصل دامئا ايل 

املعدالت املثاليه ىف تطبيق املعايري واالنظمة والقوانني املنظمة لالعامل املكلفني بها . 

- ولىك نصل ايل ذلك املعدالت املكتب يوفر لكل فريق العمل  التدريب والتعليم املستمر ملواكبه التطور الرسيعه 

للمهنة واالعامل .

- ىف خالل 10 سنوات السابقه االخريه من عمر املكتب تم توقيع  عدد من اإلتفاقيات مع املكاتب املهنية ىف مرص 

وخارج مرص لنستطيع ان نغطى جميع احتياجات املستثمر . 

- وىف عام 2015 تم تتويج هذا الجهد وهذا العمل وهذا التطور بان املكتب إنضم إيل عضوية أحد املكاتب املصنفه 

 . INPACT international Ltd عامليا من ضمن العرش االوائل ىف العامل ىف مجال املحاسبة واملراجعه والرضائب

- ولهذه الثقه وزيادة املسئوليه فاننى وجميع زماليئ ىف املكتب سنبذل املزيد من الجهد والتعليم والتدريب من أجل 

  INPACT international Ltd اإلستمراريه ىف النجاح وتطبيق متطلبات نظام الجودة املهنية املطبقة ىف مؤسسة

لىك نكون دامئا جاهزين لخدمة عمالئنا الذين هم الشغل الشاغل لكل فريق العمل باملكتب وهو ماسيعود عليهم 

بالنفع من تقديم الخدمة الجيدة ذات الجودة العاليه مع توفري الدعم ىف الداخل والخارج من خالل مكاتب مؤسسة 

INPACT international Ltd  الذي تتواجد ىف 65 دوله و مايقرب من 150 فرع  املنترشه حول العامل وأينام وجدوا. 

- وىف نهاية رسالتى أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساعدىن وساعد املكتب ىف هذا النجاح والتطور التى وصلنا 

إليهام وخاصة عماليئ ورشكايئ الحقيقيني الذى دامئا ما أعتز بهم وأتواصل معهم أللبي جميع مايحتاجون إليه من 

خدمات أوإستشارات أستطيع القيام بها  مع تقديم الشكر إيل فريق العمل سواءا من معنا حاليا أومن تركنا لعمل أخر 

مع شكرى ألرسىت التى وقفوا بجانبي وتحملوا إنشغايل بعميل كثريا وأخريا أمتنى من الله بفضله أن ينعم علينا بنعمة 

الصحة وأن يرزقنا اإلخالص والتوفيق والسداد .

والله ويل التوفيق ,,,
د / صالح الرشقاوى

عضو جمعية املحاسبني واملراجعني املرصية

زميل جمعية املحاسبني - بريطانيا 

Dr. Salah Al –Sharkawy 
ESAA, FACPA 
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ADDRESSES & CORRESPONDENCE OF THE OFFICE ( B )) ب (  عناوين ومراسالت المكتب

املركز الرئييس 
24 ب شارع أنور املفتى – خلف طيبة مول – مدينة نرص – القاهره – مرص – الدور االول 

تليفاكس : 22617837 ) 202+( – 24029670 ) 202+(

موبايل : 23112398 ) 2012+( – 00028275 ) 2010+(

السعوديه 
إتفاق تعاون ىف خدمات تاسيس الرشكات مع رشكة فالته ومراد لإلستشارات القانونيه 

واملحاماه – املقر – مدينه جده 

يوجد إتفاقيات تعاون مهنى ىف مهنة املحاسبة واملراجعه مع بعض املكاتب املرخص لها 

باملزاولة – الرياض – جده 

اإلمارات 
إتفاقيه تعاون مهنى ىف مهنة املحاسبة واملراجعه مع  املركز الدويل للتدقيق – املقر – ديب 

إتفاقية تعاون ىف خدمات تاسيس الرشكات مع مكتب هونست فيجن – املقر – ديب 

يتعاون معنا ىف التسويق ألعامل املكتب بكال من السعوديه واإلمارات األستاذ / بسام 

محمود املطبقاىن 

نحن نتعاون مع أعضاء مؤسسة إنباكت الدوليه – التحالف الدويل للمحاسبة ىف أكرث من 

65 دوله  ومايقرب من 150 فرع حول العامل 

www.alsharkawy.com   : املوقع االلكرتوىن

انجلرتا - انباكت

نحن اعضاء ىف مؤسسه انباكت ونتعاون مع االعضاء بالتحالف الدويل النباكت ىف اكرث من 

65 دوله ومايقرب من 150 فرع حول العامل ومقرها لندن.  
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 Head Office
 Anwar Almofty Street - Behind Tiba Mall
 Nasr City - Cairo - Egypt - First Floor
Phone and Fax: (+202)22617837 - 24029670
Mobile: (+2012) 23112398 – (+2010) 000028275

Saudi Arabia 
 Convention on cooperation in the establishment of companies
 with Fallata and Murad Legal Consulting Firm Services - Jeddah
 There are some professional’s cooperation with the accounting
and auditing offices

 Emirates
 A cooperation agreement in the field of accounting and auditing
 with the
International Centre for scrutiny and audit - Dubai
 Convention on cooperation in the field of establishing companies
 with honest vision co cooperate with us in both Saudi Arabia and
 UAE
 Mr. Bassam Mahmoud Mutbkani planning and development of
 administrative and marketing consultant
Website: www.alsharkawy.com

England - Inpact
 We are members of INPACT  and co-operate with members of
 the International Alliance for INPACT in more than 65 countries
 and nearly 150 branches around the world, and headquarters of



Services  ( C )) ج (  الخدمات 

1 - Accounting services ١ - الخدمات المحاسبيه

 نقدم خدماتنا بأنواعها المختلفة -  محاسبية ، مراجعة داخلية
 وخارجية ، إدارية ، ضريبية ، إستشارات ، تدريب ، دراسات جدوى
 ، تقييم أسهم ، تأهيل الشركات ماليا ومحاسبيا وإداريا ....إلخ
 من الخدمات المرتبطة بمجتمع رجال األعمال - وذلك إلى كافة
 الشركات والمصانع والهيئات والمنظمات والجمعيات واالندية

  سواءا أنشطة تجارية ، صناعية ، زراعية ، خدمية ، مالية

وفقا للخدمات االتية

2 - Internal auditing services  ٢ - خدمات المراجعة الداخلية 

4 - Taxes services ٤ - خدمات الضرائب

6 - Economic feasibility studies services, company 
      fair value determination 

 ٦ - خدمات دراسة الجدوى اإلقتصادية وتحديد القيمة العادلة

٥ - خدمات تأسيس الشركات واألعمال األداريه

7 - Various consultancy services ٧ - خدمات إستشاريه متنوعه

8 - Training and operation skills strengthening services ٨ - خدمات تدريب وصقل مهارات  من أجل التشغيل

3 - External auditing services – accounts auditing   ٣ -خدمات المراجعة الخارجية - مراقب الحسابات 

للشركة 

5 - Company Incorporation and administrative services

 We offer various services in accountancy, internal and external
 auditing, administrative services, tax services, consultancies,
 trainings, feasibility studies, share evaluation, company financial,
 accounting and administrative qualification etc.., services related
 to businessman affairs, to all companies, factories, organizations,
 associations and clubs for different types of businesses: industrial,
 .commercial, services and financing

We offer the following services
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1 - Accounting services ١ - الخدمات المحاسبيه

 Keeping accounting books according to the executive
 regulations
 Designing an accounting guide according to the activities of
 the company and administration reports requirements
 Preparing accounting entries according to the Egyptian
 Accounting Standards classifications
 Execution and updating accounting cycle and forms
 according to the followed auditing system to insure internal
control
 Integrating accounting entries on computerized programs
 or manual books according to the accounting guide and
financial reports
 Presenting periodic financial reports to the administration
 Budgets- financial statements- other related reports
 Enforcing tax laws on disburse, receivables and tax
deduction documents
 Evaluating and following up taxes and monthly insurance
payments
 Location of the service: Company headquarter –
 Consultancy Expertise House office
 Performance of the service: The service is offered by trained
 qualified accountants working under the supervision the
director of the accounting and auditing group

خدمة مسك الدفاتر المحاسبية وفقا للقوانين 
المنظمة لها. 

 تصميم الدليل المحاسبي وفقا لنشاط الشركات وبما 
يتفق مع المتطلبات من التقاريرالمطلوبة من االدارة .

 إعداد القيود المحاسبية للعمليات المالية وفقا 
لتبويب المعايير المحاسبية المصرية.

 تنفيذ وتحديث الدورات والنماذج المستندية المتفقة 
مع نظام الحسابات المتبع وتحقيقا للرقابة الداخلية .

إدخال القيود المحاسبية ببرامج الحاسب االلى  
اوالدفاتر اليدوية وفقا للدليل المحاسبي والتقارير 

المالية  .
تقديم التقارير المالية الدورية لالدارة )موازين المراجعة 

- القوائم المالية - تقارير أخرى(. 
تطبيق القوانين الضريبية علي المستندات المؤيدة 

للصرف واالستحقاقات واالستقطاعات الضريبية. 
حساب ومتابعة السدادات الضريبية والتامينية 

الشهرية.
مكان تنفيذ الخدمة مقر الشركة - مقر المكتب 

منفذى الخدمة 
محاسبين متخصصين مدربين ومؤهلين ويعملون 

تحت إشراف رئيس مجموعة محاسبة ومراجعة. 
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2 - Internal auditing services  ٢ - خدمات المراجعة الداخلية 

 أداء خدمة المراجعة الداخلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية وإرشاداتها. 
 أداء خدمة المراجعة الداخلية وفقا لدليل العمل واإلجراءات الداخلية للشركة .
 أداء خدمة المراجعة الداخلية وفقا للنظم واللوائح واإلجراءات المتبعة داخل 

الشركة. 
أداء خدمة المراجعة الداخلية يتم وفقا الخر تحديث فى نظام التكاليف 

ومراقبة المخزون .
أداء خدمة المراجعة يتم وفقا للدورات والنماذج المستندية المطبقة بالشركة 

.
أداء خدمة المراجعة الداخلية للتاكدمن تطبيق نظام الرقابة الداخلية على 

كل العمليات
المالية. 

أداء خدمة المراجعة الداخلية الحكام الرقابة علي المخزون واألصول. 
أداء خدمة المراجعة الداخلية لخدمة أهداف الشركة ماليا وتنظيميا 

وإقتصاديا .
أداء خدمة المراجعة الداخلية لحماية الشركة من االختالسات المالية وتجنب 

القصور وإقفال الثغرات التى تؤدى الى مخاطر عالية  تؤدى الى اختالسات 
وخسائر مالية. 

أداء خدمة المراجعة الداخلية لمساعدة العاملين باالدارة المالية للشركات فى 
التوجيه والتبويب المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والدولية. 

أداء خدمة المراجعة الداخلية لمساعدة العاملين باالدارة المالية فى إستخراج 
التقارير المالية الدورية والسنوية. 

أداء المراجعة الداخلية للمشاركة ومساعدة اإلداره المالية فى تجنب 
المالحظات التى يبديها مكتب مراقب الحسابات . 

مكان وتوقيت تنفيذ الخدمة 
مقر الشركة والعمل بصفه ) يومية - شهرية - ربع سنويه - نصف سنويه (

منفذى الخدمة 
مراجعين متخصصين ومدربين ومؤهلين لعمليه المراجعة الداخلية 

ومؤهلين ويعملون تحت إشراف رئيس مجموعة المراجعة .

 Performing internal auditing according to the Egyptian Auditing
Standards and directives

 Performing internal auditing according to the company business
guide and internal procedures

 Performing internal auditing according to the company executive
regulations and procedures

 Performing internal auditing according to stock cost and control
 updated systems
 Performing auditing according to the cycle and forms used by the
 company
 Performing internal auditing to ensure the application of internal
control on all financial operations

 Performing internal auditing to enforce control over stocks and
assets

 Performing internal auditing to serve the company financial,
regulatory and economic goals

 Performing internal auditing to protect the company from financial
 fraud, preventing incapacity and avoiding lacks leading to fraud
 high risk and financial losses
 Performing internal auditing to help the company financial
 department in orienting and listing accounting entries according to
 the Egyptian and international accounting standards
 Our internal auditing will helping the financial department in
 producing periodic and yearly financial reports
 Performing internal auditing to avoid the company financial
department the legal auditor remarks

 Location of the service and duration: The company headquarters
on daily, monthly, quarterly or half annually terms

 Performance of the service: The service is performed by trained
 auditor’s qualified in internal auditing operations working under the
 .supervision of chief of auditing group

7



3 - External auditing services – 
     accounts auditing   

 ٣ -خدمات المراجعة الخارجية - مراقب الحسابات

 Performance of the profession according to the articles
 regulating account auditor's work according to the law
and its executive regulations 1981 of 159 .no
 Performance of the profession according to the Egyptian
 and international auditing Standards
 Performing the auditing to ensure that all financial
 reports are issued according to the Egyptian Accounting
 Standards
 Evaluating the administration auditing notes for the period
 and their effects according to the recommendations
 issued to correct these notes according to auditing and
accounting standards

 Timing of the service: Quarterly, half annually, annually,
periodically

 Performance of the service: The service is performed
 by auditors specialized in external auditing granted
 professional certificate, member of the Egyptian
 Accountants and Auditors Association, who followed
 up internal and external training and studies courses in
 accounting and auditing under the supervision of the
auditing managers and executive partner of the House

تأدية المهنة وفقا للمواد المنظمة لعمل مراقب الحسابات 
بالقانون رقم 159 لسنة 
1981 والئحته التنفيذية. 

تأدية المهنة وفقا لمتطلبات معايير المراجعة المصرية 
والدولية.

تأدية أعمال المراجعه للتاكد من ان  القوائم الماليه أعدت 
وفقا لمعايير المحاسبة المصريه .

تقديم خطاب إداره به المالحظات الموجود خالل فترة 
المراجعه وأثر هذه المالحظات ومؤيدة بالتوصيات الخاصة 

بحل المالحظات وفقا لمعايير المراجعه والمحاسبة .
توقيت أداء الخدمة 

ربع سنوية - نصف سنوية- سنوية- دوريه .
منفذى الخدمة 

مراجعين متخصصين فى مجال المراجعة الخارجية أصحاب 
شهادات مهنية ، حاصلين علي عضوية جمعية المحاسبين 

والمراجعين المصريه - حاصلين علي دراسات ودورات 
تدريبية داخلية وخارجية فى مهنة المحاسبة والمراجعة 

ويعملون تحت إشراف مديرى المراجعة والشريك التنفيذى 
للمكتب .
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4 - Taxes services ٤ - خدمات الضرائب

تأدية الخدمة وفقا لقوانين الضرائب والتعديالت واللوائح 
التنفيذية  والتعليمات وتشمل  قوانين ) ضرائب الدخل - 

ضرائب المبيعات - ضريبة الدمغة ( .  
متابعة تطبيق النظام الضريبى مع االدارات المختصة 

بالشركات .
تقديم النصيحة واالستفسارات الضريبية المختلفة فى تطبيق 

القوانين الضريبية عند طلبها .
إرسال التعليمات والكتب الدورية الصادرة بمصلحة الضرائب 

الى الشركات فور صدورها  إعداد ندوات تثقيفية الفراد 
المنظومة الضريبية بالشركات . 

إعداد اإلقرار الضريبى السنوى وإعتمادة من المستشار 
الضريبي بالمكتب . 

مراجعة النماذج الضريبية واإلقرارات الضريبية الدورية للشركات 
قبل إرسالها لمصلحة الضرائب .

تمثيل الشركات امام مصلحة الضرائب المصرية بكافة 
مأمورياتها وشعبها الضريبية المختلفة .

تجهيز البيانات والمعلومات الالزمة للفحص الضريبى . 
حضور الفحص الضريبى وفقا لتعليمات الفحص والقوانين 

الضريبية مع الحصول علي افضل النتائج مع الفحص الضريبى

 Performance of the service according to the taxes laws their
 amendments and executive regulations, including income
 .tax, sales tax and stamps tax
 Following up the application of the tax system in all related
departments of the company
 Offering advice and different tax information at request
when applying taxes laws
 Sending Tax Authority instructions and periodic books to
 the companies as soon as they are issued and offering
 information courses to the companies tax employees
 Preparation of the yearly tax return and accrediting it by the
tax consultant of the House
 Reviewing the tax forms and companies periodic tax returns
before sending them to the Tax Authority
 Representing the companies in all Tax Authority
 departments and different tax branches
Preparation of all data and information for tax inspection
 Assisting at the tax inspection as per the directives of tax
 inspection and tax laws, obtaining the best results from the
tax inspection
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لماذا نحن فى هذه الخدمة 
وجود شبكة عالقات قوية مع كافة الماموريات الضريبية لسابق 
خبراتنا وإنجازاتنا فى مجال الضرائب خالل تاريخ مكتبنا الطويل 
الذى يمتد الى 24 عاما فى تقديم خدمات المراجعة والضرائب .

 Why are we involved in this service
 We have a strong relations network with all tax departments
 due to our previous experience in this field which extends to
 years of experience in providing auditing and tax services 24

 Assisting to internal tax committees – tax appeal
 committees
 Representing the companies in front of economic, civil and
 commercial courts, Ministry of Justice accounting expert
 offices in case of legal action with the Egyptian Tax Authority
 and Ministry of Finance, preparation of the defense pleading
 memorandum and required documents to present the
 company's view with the help of specialized legal advisors
 in the field
 Timing of the service: Daily, weekly, quarterly, half annually,
annually
 Performance of the service: The service is performed by
 specialized tax auditors with professional certificates and
 who have achieved studies in different tax subjects, who
 followed up internal and external training and studies
 courses in taxing under the supervision of the taxes manger
 department and partner of the House

حضور اللجان الضريبية الداخلية - لجان الطعن .
تمثيل الشركات امام المحاكم االقتصادية والمدنية والتجارية  ومكاتب 

الخبرة الحسابية التابعه لوزارة العدل وذلك فى حالة وجود دعاوى 
قضائية  مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية ، مع تجهيز 

مذكرات الدفاع والمستندات التى تؤيد وجهة نظر الشركة ، بمساعدة  
خبراء قانونيين متخصصين فى هذه القضايا. 

توقيت تقديم الخدمة 
يومية - أسبوعية - شهرية - ربع سنوية - نصف سنوية - سنوية 

منفذى الخدمة 
مراجعين ضرائب متخصصين فى مجال الضرائب أصحاب شهادات 

مهنية وابحاث مختلفة فى موضوعات ضريبية متنوعة ، حاصلين علي 
دراسات ودورات تدريبية داخلية وخارجية فى مهنة الضرائب ويعملون 

تحت إشراف مدير ادارة الضرائب  والشريك بالمكتب . 

4 - Taxes services ٤ - خدمات الضرائب
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 Company Incorporation and - ٥5 - خدمات تأسيس الشركات واألعمال األداريه
      administrative services

تأسيس وتعديل كافة انواع الشركات بكافة أشكالها القانونية 
منشات فردية - شركات أشخاص - شركات اموال - شركات مهنية -  
مكاتب تمثيل لشركات أجنبية حتى إستالم السجل التجارى وإكتساب 
الشركة الشخصية اإلعتبارية وكذلك كافة التعديالت للنظام األساسي 

والسجل التجارى للشركات أثناء عمر الشركة . 
 تحويل الشركات وتغيير الشكل القانونى من شركات األشخاص إلي 

شركات أموال ، شركات ذات مسئوليه محدودة الى شركات مساهمة. 
إندماج الشركات وتقسيم الشركات .

يقبل المكتب أعمال التصفية  للشركات حتى محو السجل التجارى  
بتعيين ممثلي المكتب 

مصفيين قانونيين .
 إعداد اللوائح اإلدارية والئحة الجزاءات والخصومات والثواب والئحة 
النظام األساسي للشئون اإلدارية للشركات بما يتوافق مع قانون 

العمل والعمال الصادر من وزارة القوى العاملة وبما يضمن حسن سير 
العمل وزيادة اإلنتاجية والكفاءة. 

إعداد التوصيف الوظيفى المتكامل  للعاملين وفقا للهياكل 
التنظيمية للشركات ونشاط كل شركة والهدف من كل ادارة من 

االدارات لها .
إعداد نظام التأمينات اإلجتماعية بما يتناسب مع القوانين الصادرة وبما 

يضمن حقوق العاملين والشركة .

 Incorporation and amendment of the legal status all types
 of companies (individual- partnership companies- stock
 companies- professional companies- representations
 offices of foreign companies till obtaining the CR and
 granting the company the status of corporation and all
 amendments to the company incorporation memorandum
 .and CR during the life of the company
 Transforming the companies and amending their legal
 status from partnership companies to stock companies,
 limited companies to joint stock companies
Merging companies, companies partition
 The House accepts company liquidation jobs till CR erasing
by appointing legal liquidators from the House office
 Preparation of the administrative regulations, penalties
 and rewards regulations, the companies administrative
 affairs system, all according to the labor law issued by the
 Labor Ministry and work flow and conduct, increase of
productivity and performance
 Preparation of the full job description of all employees
 according to the organizational chart of the company,
 company activity and purpose of each administration in the
company
 Preparation of the social insurance system of the company
according to the enforce laws and rights of employees
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 Company Incorporation and - ٥5 - خدمات تأسيس الشركات واألعمال األداريه
      administrative services

 Setting various company employees evaluation policies and
relating them to professional and financial promotion

 Preparing training systems for employees helping to raise
performance and productivity for the benefit of the company

 Representing the companies in front of the national
 social insurance organization- notarization offices – The
 General Authority For Investment- Egyptian Financial
 Supervisory Authority- Labor offices- The General authority
 for Exports and imports- different companies activities
 license authorities- passports department etc…, and other
governmental authorities the companies are due to deal with

 Advertising in the name of the companies and clients for
 employment positions, conducting employee's interviews
 and tests for the required positions. Due to our previous
 experience in dealing with employment offices and
 companies and experience of the employees House in
 the field, we are able to select the appropriate employees
 according to companies specifications and help companies
 to provide position the financial sector through a data base
for financial position owned by the House

 Timing of the service: when required and periodically
 Performance of the service: The service is offered by
 employees specialized in company incorporation and
 administrative services working under the supervision of the
 House manager and the responsible partner

إعداد ووضع سياسات مختلفة تناسب كل شركة لتقييم اداء 
الموظفين وربطها بالترقيات 

الوظيفية والمادية .
إعداد نظام لتدريب وصقل الموظفين بما يساعد علي رفع الكفاءة 

واالنتاجية وبما يعود بالنفع علي الشركة. 
تمثيل الشركات أمام الهيئة القومية للتامينات االجتماعية - الشهر 

العقارى - الهيئة العامة 
لالستثمار - الهيئة العامة للرقابة المالية - مكاتب العمل - الهيئة 

العامة للصادرات 
والواردات - جهات التراخيص المختلفة الستخراج مزاولة انشطة 

الشركات - إدارة 
الجوازات - ......إلخ من الجهات الحكومية وغير الحكومية التى 

تتعامل معها الشركات. 
القيام نيابة عن الشركات والعمالء باإلعالن عن الوظائف الشاغرة 

لها ، عمل المقابالت ووضع اإلختبارات الالزمة لكل وظيفة مطلوبة 
، وترشيح الموظفين المناسبين من المتقدمين  للعمل بالشركة 

وفقا للشروط الموضوعة من قبلها ، وذلك لسابق تعاملنا مع 
مكاتب وشركات توظيف وايضا وجود خبرات مختلفة من موظفي 
المكتب للقيام بهذا العمل وإختيار األنسب للشركة ، مع مساعدة 

الشركات فى توفير الوظائف بالقطاع المالى عن طريق فاعدة 
البيانات للوظائف المالية بالمكتب 

توقيت تقديم الخدمة عند الطلب وبصفه دوريه 
 منفذى الخدمة 

موظفين  متخصصين فى مجال تأسيس الشركات والخدمات 
األدارية ويعملون تحت إشراف مدير المكتب والشريك المسئول . 
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6 - Economic feasibility studies services, 
      company fair value determination 

 ٦ - خدمات دراسة الجدوى اإلقتصادية
وتحديد القيمة العادلة للشركة 

 Preparing project's economic feasibility studies and  
 investment opportunities offered in Egypt from a data base available
 at the Consultancy Expertise House, as well as suggesting the
investments revenues of these projects
 Offering financial consultancy regarding the standards and  
 principles required in determining the company fair value used in
 Egypt and abroad to help companies in their decision of merging,
increasing capita, expansion or obtaining credit facilities from banks
 Habilitation of small and medium companies financially,  
 administratively and structurally in order to transform them into a
 greater legal corporation- stock companies- or share trading on the
 .stock exchange market
 Preparing government programs for family businesses or  
 quasi-family business according to the standards issued by the
 General Investments Authority and Egyptian Financial Supervisory
Authority
 Habilitation of companies financially, administratively and  
 structurally in order to obtain ISO and quality systems
 Expertise, pricing, auctions, machinery and equipment price  
 .evaluation and real estate price evaluation
 Timing for rendering service: At client's request
 Performance of the service: The service is rendered with the
 collaboration of licensed professional offices in some of the
 previously mentioned activities, academics, specialized experts
 for economic feasibility studies, companies fair value evaluation
 and habilitation of companies, presenting the required conditions
 and standards from the competent licenses authorities under the
 supervision of the founder and the executive partner of the House

إعداد دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروعات والفرص اإلستثمارية 
المتاحة بمصر من قاعدة البيانات المتاحة بالمكتب وتحديد أفضل 
هذه الفرص من حيث  عرض عائدات األستثمار  لهذه المشروعات. 

 تقديم األستشارات المالية فى مجال إعداد األسس والمعايير 
الالزمة لتحديد القيمة العادلة للشركة باستخدام الطرق المتبعة 

محليا وعالميا للتقييم لمساعدة الشركات فى أتخاذ القرارات 
سواءا باالندماج اوزيادة رأس المال أوالتوسعات اوالحصول علي 

تسهيالت إئئتمانية من البنوك. 
 تأهيل الشركات الصغيرة و المتوسطة ماليا وإداريا وتنظيميا 

تمهيدا لتحويلها لكيان قانونى أعلي - شركات أموال-  أولتداول 
أسهما فى بورصة النيل .

 إعداد برامج الحوكمة للشركات العائلية أوشبة العائلية وفقا 
لمعايير الحوكمة الصادرة من وزارة االستثمار ، الهيئة العامة 

للرقابة المالية.
تاهيل الشركات ماليا وإداريا وتنظيميا لتطبيق انظمة   

األيزو والجودة .
مزاولة أعمال الخبرة والتثمين والمزادات والتقييم لالالت والمعدات 

والتقييم العقارى. توقيت تقديم الخدمة  عند طلبها من العمالء
منفذى الخدمة 

األشتراك مع مكاتب مهنية حاصله علي رخص بمزاولة نشاط 
بعض االنشطة المذكورة .

أكاديميين وخبراء متخصصين فى خدمات دراسة الجدوى 
اإلقتصادية وتحديد القيمة العادلة للشركات ، وتاهيل الشركات  ، 

وتتوفر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة من الجهات المانحة 
للتراخيص وذلك تحت إشراف مؤسس المكتب الشريك التنفيذى. 
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7 - Various consultancy services ٧ - خدمات إستشاريه متنوعه

إستشارات مالية .
إستشارات إدارية .

إستشارات إقتصادية . 
إستشارات ضريبية .

إستشارات محاسبية متخصصة .
المساعدة فى تقديم خدمات إستشارية أخرى بعيدة عن 

مجال خدماتنا المهنية المذكورة وذلك بتوفير قاعدة بيانات 
لعمالئنا وفقا لالنشطة والخدمات التى يقدمونها .

توقيت تقديم الخدمة  عند طلبها من العميل  
منفذى الخدمة 

مستشارون وخبراء متخصصين وذلك تحت إشراف مؤسس 
المكتب الشريك التنفيذى.

Financial consultancies
Administration consultancies
Economic consultancies
 Tax consultancies
 Specialized accounting consultancies
 Helping in offering other consultancy services not
 related to our professional services in order to provide
 our clients with data base according to the activities
 and services they are providing
Timing for the service: When required
 Performance of the service: The service is rendered
 by specialized consultants and experts under the
 supervision of the founder and the executive partner of
the House
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8 - Training and operation skills 
strengthening services 

٨ - خدمات تدريب وصقل مهارات
من أجل التشغيل  

خدمات تدريب فى مجال المحاسبة والمراجعة يصحبها تدريب 
عملي بمصاحبة  فريق

العمل بالمكتب .
خدمات تدريب فى أعمال الضرائب يصحبها تدريب عملي 

بمصاحبة فريق العمل بالمكتب.
خدمات تدريب فى مجال التحليل المالى والموازنات التخطيطية 

والتكاليف يصحبها تدريب
عملي بمصاحبة  فريق العمل بالمكتب .

تقديم خدمة للشركات بتوفيرمحاسبين ومراجعين مؤهلين 
لمزاوله العمل بها . 

توقيت تقديم الخدمة  عند طلبها من العميل 
منفذى الخدمة 

كافة خدمات التدريب النظرى تقدم باالشتراك مع محاضرين 
متخصصين مع استقدام أفضل المهنيين من أصحاب الخبرات 

والممارسة العملية مع اإلستعانة بموظفى المكتب .

 Training services in accounting and  
 auditing fields coupled with field practice training
 with the help of the team work
 Training services in taxes coupled with file  
 practice training with the help of the team work
 Financial analysis, budgeting and costs  
 training coupled with filed training with the help
 of the team work
 Providing the companies qualified  
   accountants and auditors

 Timing for rendering service: At the client's
 request
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( D )  Our Clients ) د (  عمالءالشركه 
Industrial and Agricultural Firms
Cony’s Tex garments
NutureTex garments
 Libra of agricultural
Sekem for the reclamation and land development
 Al Minya for the reclamation and development
Bredetos company for the production of predators
El mizan for Seeds
Hator for sorting and packaging agricultural products
Isis company for the manufacture of food
SEKEM products vital
Ai Gi Bam’s packaging
Atos Farma
Mobilia company of wood products
Seventy Clothes Factory
Nice company for paints
Al-Ram Solar Products
Lotus needles Egypt products vital
Lotus products vital
The unity of the Nile Company for the manufacture of meat
Optical Technology Company
Crystal Line
The Egyptian Company for Japan Steel Works
United Industrial Metals
El feronia For Industrial
Gener Gept For Energy
Hama Foods
 Roskomos Sahara industry
El Masa for Agriculture Development
Worood Agriculture
Solar Tech Energy Systems
Solar Sol Renewable energy
 EPS
El –Wadi Energy Systems
United sulfur

الشركات الصناعية و الزراعية وشركات الطاقة 
شركة كوني تكس للمالبس الجاهزة    

   
شركة نتشر تكس للمالبس الجاهزة 

شركة ليبرا الزراعية 
شركة سيكم الستصالح وتنميه االراضي 

شركة المنيا الستصالح وتنميه الثروة الحيوانية 
شركة بريديتوس النتاج المفترسات 

شركة الميزان للبذور 
شركة هاتور لفرز وتعبئه الحاصالت الزراعية 

شركة ايزيس لتصنيع المواد الغذائية 
شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية 

شركة اي جي بام للتعبئه والتغليف 
شركة اتوس فارما 

شركة موبيليا للمنتجات الخشبية 
مصنع سفنتي للمالبس 

شركة نايس للبويات 
شركة الرام سوالر للمنتجات الشمسيه 

شركة لوتس ابر ايجيبت للمنتجات الحيويه 
شركة لوتس للمنتجات الحيوية 

شركة وحدة النيل لصناعة اللحوم 
شركة اوبتيكال الين 
شركة كريستال الين 

الشركة المصرية اليابانية العمال الصلب 
الشركة الصناعية المتحدة للمعادن 

الشركة الفرعونيه للتصنيع 
شركة جنر جبت للطاقة المتجددة 

شركة هامة فود للصناعات الغذائية 
شركة روسكموس صحارا للصناعه

شركة الماسة للتنمية الزراعية 
شركة ورود الزراعية 

شركة سوالرتك النظمة الطاقة الشمسية 
شركة سوالرسول للطاقة المتجدده

المصريه لهندسة نظم القوى الكهربائيه
شركة الوادي للطاقة الشمسية 

الشركة المتحدة للكبريت 
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( D )  Our Clients ) د (  عمالءالشركه 

 Construction, Real Estate Investment and Exploration
Trac Construction and Import
Al-Shimi Contracting integrated
Arab Company for Engineering & Contracting
Arab Company for Real Estate Investment
Kofa For Construction
Techno Stone industry and contracting
Capital Draling
 Ormet Contracting
Cairo Company for Construction Ltd
Dubai - 2 Satellite

Technology and Movie Production and Publicity
Asset Technology Group
Vision Center Software
Soft Kinteks of the software industry
Salis for software
Netsis for software
Global Life styles
 Global Media
Channel time
 Comprehensive card
Kode  Corner Services Technology
.Paradies For Software
Phinix for Computer
Egyptian Kuwaiti GIS
Saudi Soft Egypt
National initiatives
Zino Tech Germany fot IT
Advanced Information Systems Computer

شركات المقاوالت واالستثمار العقاري وشركات التنقيب   
شركة تراك للمقاوالت واالستيراد 

شركة الشيمي للمقاوالت المتكاملة 
الشركة العربية للهندسة والمقاوالت 

الشركة العربية للهندسة و االستثمار العقاري 
شركة كوفا لالنشاءات 

شركة تكنو ستون للصناعة والمقاوالت 
شركة كبيتال درالينج 

شركة اورمت للمقاوالت 
شركة القاهرة المحدودة لالنشاءات 

شركة ستااليت 2  التابعه لشركة دبي القابضة 
شركات التكنولوجيا واالنتاج االعالمي وشركات الدعاية  

شركة آسيت تكنولوجي جروب 
شركة سنتر فيجن للبرمجيات 

شركة سوفت كاينتس للبرمجيات 
شركة سلس لخدمات تكنولوجيا المعلومات 

شركة نتسيس للبرمجيات 
شركة جلوبال اليف ستايلز 

شركة جلوبال ميديا 
شركة الكارت الشامل 

شركة كود كورنر لخدمات التكنولوجيا
شركة باراديس للحلول المتكامله 

شركة فينكس للكمبيوتر 
الشركة المصرية الكويتية لنظم المعلومات الجغرافيه

شركة سعودي سوفت مصر 
شركة المبادرات الوطنية 

شركة زينو تك االلمانية لتكنولوجيا المعلومات 
شركة المعلومات المتقدمة النظمة الحاسب االلي
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( D )  Our Clients ) د (  عمالءالشركه 

 Tourism, Hotels and restaurant
 Echo Village Hotels
El sindbad Tourism Projects
Heliopolis for Restaurant
World of fun 
(F C F for restaurant ( Winerwald
Egytiana For Resturant
Primaphira Cofee

Trading and Environmental
Pharaonic for Trade and distribution
The Egyptian for Marketing and Services
Soil & More Company Egypt
Egyptian Trade and Marketing
Resources for Trading & Engineering
Echo -  Energy Environmental Technology
Quartet Marketing
North Africia for distribution
North Farma
Golden Eigel
 Street Egypt for supplies
Vision for trade and supplies
El Bayan Inter Trade
S & G  inter market
 9 Sports
El- Mofawed for trade
Mantred For Import

شركات السياحة والفنادق و المطاعم  
شركة إكو فيلدج للفنادق و المنشات السياحية 

شركة السندباد للمشروعات السياحية 
شركة هليوبوليس الدارة المطاعم 

شركة عالم المرح
شركة اف سي  للمطاعم )  وينر ولد ( 

شركة ايجبشيانا للمطاعم 
شركة بريمافيرا كافيه

 
الشركات التجارية وشركات البيئة  

الشركة الفرعونية للتجارة والتوزيع 
المصرية للتجارة والتسويق 

الشركة المصرية للتسويق و الخدمات 
شركة سويل اند مور ايجيبت 

شركة الموارد للتجارة والهندسة  
شركة إكو إنرجي للتكنولوجيا البيئيه 

الشركة الرباعية للتوزيع 
شركة نورث افريقيا للتوزيع 

شركة نورث فارما 
جولدن ايجل للتجاره

شركة ستريت مصر للتوريدات 
شركة فيجين للتجارة والتوريدات 

شركة البيان إنترتريد 
شركة إس أند جي إنتر ماركت 

الشركة الرياضة لالدارة الرياضية 
شركة المفاوض للحلول الزراعيه

شركة مانتريد لالستيراد 
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Training, Consulting, Service, carting and Transportation
Gemmo Egypt
Radh Equipment safety and security
The center’s executive management
Contacts Plus Training and Consulting
Qwest for trade and Catering
Ei – Fres Egypt for systems security
Z &Z  Company for Catering
Group Co., the sons of Abdullah Baroom Ltd
El- Dana for trade and transportation
International Consultancy Services administrative
First Class for Catering
T G Expo

Securities and Investments
Hama holding for financial investments
Sekem Holding for Financial Investments
Echo- Tec Holding for Financial Investments
Direct IF IN  the information posted on the bourse
Mubasher trading securities
Mubasher for  portfolio securities
Genesis food Investment 
 Professional Firms and Consulting Offices
 Company DLA MatoukBassiouny and the law firm
 Office of the engineering designs - Dr. Jamal Hussain
Office of the d - Ahmed Atef

( D )  Our Clients ) د (  عمالءالشركه 

 Representative Offices of Foreign Companies
Azka Representative Office - KSA
Z & 1 - AUE
Representative Office of Export Flo - Swaid
Representative Office Shore Technology - KSA

شركات التدريب واالستشارات والخدميه والتغذيه وشركات النقل 
شركة جيمو ايجيبت 

شركة ردع لمعدات االمن و الرقابة 
المركز التنفيذي لالدارة 

شركة كونتكتس بلس للتدريب واالستشارات 
شركة كويست للتجارة والخدمات 

شركة ايفيرس مصر لالنظمة االمنية 
شركة تي جي إكسبو 

شركة فرست كالس للتغذية 
الشركة الدولية للخدمات االستشارية االدارية 

شركة زد أند زد لخدمات التغذية المتكاملة 
شركة مجموعة أبناء عبد اهلل باروم المحدودة للنقل 

شركة الدانا للنقل والتجاره

شركات االوراق المالية واالستثمارات الماليه 
 شركة هامه القابضه لالستثمارات الماليه 

شركة سيكم القابضة لالستثمارات الماليه 
شركة أكواتك القابضه لالستثمارات الماليه 

 شركة الوسيط المباشر لتداول االوراق الماليه 
 شركة مباشر للمحفظه وتكوين االوراق الماليه 

 شركة دايركت إف إن لمعلومات البورصه 
شركة جنسيس لالستثمارات الغذائيه

الشركات المهنيه والمكاتب االستشاريه 
شركة دي إل إيه معتوق وبسيوني للمحاماة واالستشارات القانونيه

مكتب التصميمات الهندسيه - د . جمال حسين 
مكتب د . أحمد عاطف الدسوقي 

مكاتب تمثيل الشركات االجنبيه بمصر 
مكتب تمثيل أزكي الوطنيه - السعوديه 

مكتب تمثيل زي وان - اإلمارات
مكتب تمثيل إكسبورت فلو - السويد

مكتب تمثيل شور للتقنيه - السعوديه 
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( D )  Our Clients ) د (  عمالءالشركه 
Companies Abroad
Group Co., the sons of Abdullah Mohammed Baroom Ltd. KSA
Red Sea for the plastics industry - KSA
Al Green Island Tourism - KSA
Safwa for Contracting - KSA
City Clean Factory - KSA
Paynry medical 
Saudisoft - KSA

Charities and Clubs
Al-Obour Investors Association
The Egyptian Association for Development of civilization
Club Sports and Social obour
Abuelaish Foundation Charity
Sekem Development Association
The Egyptian Association for Organic Agriculture 
Cooperative Association for workers – Sekem 

Hospitals and medical centers
 Safwa Medical Center
 SeKem Medical Center

The Professional Services Provided Outside of Egypt
The founding companies of the United Arab Emirates
Establishing companies in Saudi Arabia
 To provide consultancy in the field of auditing and financial services
and Administrative
Design of financial systems and administrative
Design programs and accounting systems
Evaluation and restructuring of family businesses
 This is done according to the cooperation agreements signed with
regional offices and professional firms in these countries

الشركات بالخارج 
شركة مجموعة ابناء عبد اهلل محمد باروم المحدودة - جدة 

شركة البحر االحمر لصناعه البالستيك - جده 
قرية الجزيرة الخضراء - جده 

شركة الصفوة للمقاوالت - جده 
شركة سعودي سوفت - جده 
الشركة الطبيه الرائدة - جده 

مصنع المدينه النظيفه للمنظفات- جده 
الجمعيات الخيرية و االنديه 

جمعيه مستثمري مدينه العبور 
الجمعيه المصريه للتنميه الحضاريه 

نادي العبور الرياضي واالجتماعي 
مؤسسه أبو العيش الخيريه 

جمعية سيكم للتنميه 
الجمعية المصرية للزراعه البيدوناميكيه 

الجمعية التعاونيه للعاملين بسيكم 
المستشفيات والمراكز الطبيه 

مركز الصفوة الطبي 
مركز سيكم الطبي 

الخدمات المهنية المقدمة خارج مصر 
تاسيس الشركات بدولة االمارات العربية المتحدة - دبي - الشارقه - رأس الخيمه 

تأسيس الشركات بالمملكة العربية السعودية 
تقديم االستشارات في مجال المراجعة والمحاسبه والخدمات المالية و االدارية 

تصميم أنظمة مالية وادارية 
تصميم برامج وأنظمة محاسبية ورقابه داخليه 

تقييم وإعادة هيكله الشركات العائليه 
* يتم تأسيس الشركات وفقا التفاقيات التعاون االقليمية المبرمة مع المكاتب 

والشركات المهنية في دول التأسيس - أو باالتفاق المباشر مع العميل للبنود من 
رقم 3 الي رقم 6 وفقا لطبيعه النشاط والخدمة المقدمه 
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( D )  Fast Consulting ) د (  االستشارات السريعه 

لدينا متخصصون فى
 تقديم االستشارات  السريعة لعمالء المكتب وللغير فى الخدمات االتية: 

1- المحاسبة والمراجعة.
2- الضرائب واالستشارات الضريبية .

3- االنظمة االدارية  والحكومية.
4- المساعدة فى الحصول علي التسهيالت البنكية من البنوك .

5- التعرف علي الفرص االستثمارية المتاحة بمصر وبعض دول الخليج .

 ** ماعليكم اال االتصال بنا  أو إرسال  رسالتكم علي اإلميل الخاص بنا  
وفى خالل وقت قصير جدا سيتم إبالغكم بالرد علي االستشارة مقابل 

أتعاب تقدر وفق كل حالة ونوع االستشارة - مع تقدير خاص لعمالء 
المكتب فى األتعاب.

 We Specialize in Providing Advice to the Firm’s
Clients Fast and is in the Following services
1-Accounting and Auditing  
2-Taxes and Tax Help  
3-Administrative regulations and govern-  
ment
4-Banking facilities  
 5-Help customers filter banks for banking  
 facilities at low cost To identify the investment
 opportunities available in Egypt and some Gulf
states

 To contact us or send your message to  
 our Email During a very short time will tell you
 to respond to counseling for a fee estimated
according to each case and the type of coun-
 seling partners and our customers success
 fees in private donot hesitate to contact us, or
 send your message to amyl and we will be on
your side and with you always
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THANK YOU AND BEST REGARDS 


