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ملخص عام
فريق العمل المتخصص

عدد العمالء

فروع وإتفاقات المكتب

األسواق الحالية

عدد سنوات العمل

دول

42+

200+

5

3

30+

G E N E R A L  S U M M A R Y

NO. OF TECHNICAL TEAM MEMBERS

CLIENTS

BRANCHES

CURRENT MARKETS

YEARS OF OPERATION

COUNTRIES

العدد قابل للزيادة الي عدد 55 خالل العامين القادمين 
للتوسعات ومشاركات مع مكاتب مهنية.

+ ١5 مع القطاع الحكومي والهيئات اإلقتصادية

٢ داخل مصر + ٣ خارج مصر:
مصر - إنجلترا - السعودية - اإلمارات - قريبًا في قطر

مصر - السعودية - اإلمارات

ومستمرين في التقدم والتوسع المستمر

The number can be increased to 55 during the upcoming years for 
expansion and professional alliances

+ 15 with the Governmental Sector and Economic 
Organizations

2 local branches in Egypt + 3 outside Egypt:
Egypt - UK - KSA - UAE - Soon in Qatar

Egypt - Saudi Arabia - United Arab Emirates

And still improving and expanding. 

- عضو في تحالف INPACT GLOBAL للمحاسبة واالستشارات.
- التكريم الثراء عملية المحاسبة الرقمية من اكاديمية السادات للعلوم االداريه.

- التكريم من برنامج  سفراء فوق العادة  - التليفزيون المصري .

- Member of the INPACT Global Alliance for Accounting and Consulting
- Honors for enriching the digital accounting process from Sadat Academy.
- Honors from the Extraordinary Ambassadors Program.

العضويات والجوائز
MEMBERSHIPS & AWARDS



بعض مرجعيات المكتب
R E F E R E N C E S  O F  C E H

االسم الرسمي

الشريك التنفيذي

البريد اإللكتروني للشريك 
التنفيذي

الموقع اإللكتروني للمكتب

البريد اإللكتروني للمكتب

عنوان المقر الرئيسي

تليفاكس

Official Name

Executive Partner

Executive Partner E-mail

CEH Website

CEH E-mail

Head Office Address

Telefax

بيت الخبرة اإلستشاري
Consultative Experience House

د/ صالح الشرقاوي
Dr. Salah Alsharkawy

salah@ceh-alsharkawy.com

www.ceh-alsharkawy.com

info@ceh-alsharkawy.com

(+202) 2261 7837 / 2402 9670

٢٤ ب، شــارع أنور المفتي خلف طيبة مول الطابق األول
.مدينة نصر، القاهرة، مصر

24 b Anwar Almofty Street - Behind Tiba Mall - First Floor - Nasr City, Cairo - Egypt. 



كلمة الشريك التنفيذي
W O R D  O F  T H E  C E O

النجاح: دائما يبدأ بفكره وقد بدات من عام ١990 مع 
ورؤية  إستراتيجية  وضع  مع  واضحه  اهداف  تحديد 
واضحة تستشرف معالم المستقبل والنجاح بتوفيق 

من الله سبحانه وتعالي.

مكاتب   ١0 افضل  ضمن  من  نصبح  ان  االهداف: 
واستشارات  ومراجعه  محاسبة  خدمات  تقدم  التي 
تجديد  نجاحات مع  اليه من  الحفاظ علي ماوصلنا  مع 

اهدافنا بصفة مستمرة. 

رسالتنا: نحن مع المستثمر وعميل المكتب حتي يصل 
بافضل  االقتصادية   ودراساته  فكرته  تحقيق  الي 

الطرق والممارسات العملية والمهنية.

الخدمات  تقديم  بمعايير جودة  الدائم  االلتزام  رؤيتنا: 
المهنية , ورضاء العميل والمستثمر بالتوازن مع جودة 

الخدمات المهنية مع الحفاظ علي االستقاللية.

قيمنا: العمل وفق معايير مهنية تحكم مجال عملنا , 
والعمل بروح الفريق الواحد , نحترم السلوك المهني 
االستقاللية  علي  دائما  نحافظ   , العمالنا  المنظم 
والسرية , نعمل من اجل رفعة مكتبنا مهنيا مع التاكيد 
الداخلي  باالنضباط  المكتب  موظفي  التزام  علي 

والخارجي.

والضعف  القوة  عناصر  حددنا  المكتب:  استراتيجية 
للمهنة  التنافسي  والمحيط  والتحديات  والفرص 
للوصول الي افضل الوسائل لحماية المكتب من اي 

تاثيرات خارجية.

لدي  أصبح  الله  من  بتوفيق  وااللتزام:  الجهد  ثمرة 
المكتب عدد من شركاء النجاح )عمالء المكتب( مايقرب 
من ٢١5 عميل حتى تاريخ اصدار البروفايل ٢0٢١ بنمو 
بانشطة متنوعه  سنوي اليقل عن  ١0% في مجاالت 
والتجاره  والزراعه  بالصناعه   القطاعات   جميع  في 

والخدمات التكنولوجية والمالية.

فيما  لالستمرار  طريق  خارطة  وضع  تم  االستمرارية: 
بالتدريب  وذلك  أهداف  من  نضعه  وفيما  اليه  وصلنا 
والتعلم المهني المستمر واختيار الكفاءات المهنية مع 

الحفاظ عليها وتزكية روح االنتماء للمكتب.

للسمعه  المهنية:  واالتفاقيات  المكتسبة  السمعة 
مع  اإلتفاقيات  من  عدد  ابرام  تم  اليها  وصلنا  التى 
لنستطيع  مصر  وخارج  مصر  في  المهنية  المكاتب 
يريد  مكان  اي  في  المستثمر  احتياجات  نغطي  أن 

االستثمار فيه 

هذا  تتويج  تم   ٢0١5 عام  في  الدولية:   العضوية 
عضوية  إلى  المكتب  بانضمام  التطور  وهذا  الجهد 
عشر  االثني  ضمن  من  عالميا  مصنف  مهني  تحالف 
والمراجعة  المحاسبة  مجال  في  العالم  في  األوائل 
العضو  ونحن   INPACT GLOBAL واالستشارات 

الوحيد بمصر.

الثقة والمسئولية: لكل المكتسبات والثقة التي اوالها 
ارتفعت  المسئوليه  المهنيين  وشركاءنا  عمالءنا  لنا 
جعلنا  مما  بالمكتب  والموظفين  المديرين  جميع  لدي 
نبذل المزيد من الجهد والتدريب من أجل اإلستمراريه 

في النجاح وتطبيق متطلبات نظام الجودة المهنية 
الرقابية  والجهات    INPACT تحالف   في  المطبقة 
لخدمة عمالئنا الذين هم الشغل الشاغل لكل فريق 
بالنفع من  عليهم  ما سيعود  بالمكتب وهو  العمل 
تقديم الخدمة الجيدة ذات الجودة العاليه مع توفير 
الدعم المهني في الداخل والخارج من خالل مكاتب 
تحالف  INPACT الذي يتواجد في مايقرب من  70 

دوله بعدد ٢٢5 فرع منتشرة حول العالم.

ختاما : أتقدم بخالص الشكر والتقدير الي الشريك 
المديرين  وكافة  الجودة  ومدير  واالداري  الضريبي 
هذا  في  بصمة  له  كان  من  لكل  و  والموظفين 
النجاح والتطور التي وصلنا إليهما وخاصة عمالئي 
بهم  أعتز  ما  دائما  الذي  الحقيقيين  وشركائي 
علي  إليه  مایحتاجون  جميع  لتلبية  معهم  وأتواصل 
الخارجيه  للعالقات  إستثمارا  من  االستطاعه  قدر 
بالداخل والخارج . مع تقديم الشكر إلى فريق العمل 
سواءا من معنا حاليا أو من تركنا لعمل أخر . وأخيرا 
أتمنى من الله أن ينعم علينا بنعمة االستقرار  وأن 
يرزقنا اإلخالص والتوفيق والسداد فى كل أعمالنا 

وأفكارنا.

والله ولي التوفيق …

د/ صالح الشرقاوي
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية المحاسبين – بريطانيا
زميل جمعية الضرائب المصرية



Success always begins with an idea in 1990, with a 
clear strategy and vision that foreshadows future 
features and all this with the conciliation of God 
Almighty. 

Goals: To become among the top 10 firms that pro-
vide accounting, auditing and consulting services, 
while maintaining our successes and constantly re-
newing our goals.

Our message: We are with the investor and the cli-
ent of the firm until achieving his idea and econom-
ic studies using the best practical and professional 
methods and practices. 

Our vision: Permanent commitment to the quality 
standards of providing professional services, and 
customer and investor satisfaction in balance with 
the quality of professional services while maintain-
ing independence.

Our values: Work according to professional stan-
dards that govern our fieldwork, and working in 
a team spirit. We respect the professional conduct 
that regulates our work. We always maintain in-
dependence and confidentiality. and work for the 
professional development of our firm, while em-
phasizing the commitment of the office staff to 
internal and external discipline.

Office strategy: We identified the elements of 
strength, weakness, opportunities, challenges and 
the competitive environment of the profession to 
reach the best means to protect the office from any 
external influences.

With the grace of God, our firm has a number of 
success partners )office clients( approximately 215 
clients until the date of issuing the profile 2021 
with an annual growth of no less than 10% in sec-
tors of industry, agriculture, trade, technology and 
financial services.

Continuity: A roadmap has been developed to con-
tinue what we have reached and the goals we set 
by training and continuing professional learning 
and selecting professional competencies while pre-
serving them and recommending the spirit of be-
longing to the office.

Earned reputation and professional agreements: 
For the reputation that we have reached, a number 
of agreements have been concluded with profes-
sional offices in Egypt and outside Egypt so that we 
can cover all the needs of the investor wherever he 
wants to invest.

International alliance: In 2015, this effort and this 
development was crowned by the firm joining a 
professional alliance classified globally among the 
top twelve in the world in the field of accounting, 
auditing and consulting INPACT GLOBAL and we 
are the sole member in Egypt

Confidence and Responsibility: For all the gains and 
trust that our clients and our professional partners 
gave us, the responsibility rose to all the managers 
and employees in the firm, which made us make 
more effort and training for the continuity of suc-
cess and the application of the requirements of the 

professional quality system applied in the INPACT 
alliance and the regulatory authorities to serve our 
customers who are the main concern of each team 
Working in the office, which will benefit them from 
providing good service of high quality while pro-
viding professional support at home and abroad 
through the offices of the INPACT Alliance, which 
is located in nearly 70 countries with 225 branches 
spread around the world.

In conclusion: I extend my sincere thanks and ap-
preciation to both of the tax and administrative 
partner, the quality manager, all managers and em-
ployees, and to everyone who had an imprint in this 
success and development that we have reached, es-
pecially my true clients and partners, whom I always 
cherish and communicate with them to meet all 
their needs as much as possible in terms of invest-
ment in external relations Inside and outside. With 
thanks to the work team, both those who are with 
us now or those who left us for another job. Finally, 
I wish God to bless us with the blessing of stability 
and to grant us sincerity, success and payment in all 
our works and thoughts.

Allah grants success…

Dr. Salah Alsharkawy
Member of the Egyptian Association of Accountants 
and Auditors
Fellow of the Accountants Association – UK
Fellow of the Egyptian Tax Association



تراخيص وشهادات المكتب المهنية
P R O F E S S I O N A L  L I C E N S E S  &  C E R T I F I C A T I O N S

• License to practice the profession in 1991 with No. 8822 from the 
Ministry of Finance.

• License to audit corporate companies from the Ministry of Finance.
• A license to operate a judicial liquidator and bankruptcy from the 

Ministry of Finance.
• License to audit corporate companies that subject ASA No. 1165
• License to audit corporate companies that subject FRA No. 320
• License to audit banks from CBE No. 389
• Certified Consultant at the Egyptian Industrial Modernization Center 

No. 259
• License in the field of real estate brokerage and real estate finance 

No. 207

• Register of accountants and auditors No. 8822 at the Ministry 
of Finance

• Fellow of the Egyptian Tax Association )ETA(
• Fellow of the General Finance and Taxation Association
• Fellow of the Federation of Arab Accountants
• Fellow of the British Association of Chartered Certified Ac-

countants )ACPA\
• Fellow of the Egyptian Society of Accountants and Auditors 

ESAA
• Member of the International Audit Committee of the INPACT 

Global
• Member of the Committee for Selecting Offices in the Gulf 

Countries and North Africa to join the INPACT Global
• An international arbitrator at the Cairo Arbitration Center

  ترخيص مزاولة المهنة عام ١99١ برقم 88٢٢ من وزارة المالية • 
 ترخيص بمراقبة حسابات الشركات المساهمة عام ١995 من وزارة المالية• 
 ترخيص باعمال المصفي القضائي واالفالس من وزارة المالية • 
ترخيص بمراجعه الشركات المشتركة بالجهاز المركزى للمحاسبات برقم • 

١١65
 ترخيص بمراقبة حسابات الشركات والهيئات التابعه للهيئة العامة للرقابة • 

المالية برقم ٣٢0
 ترخيص بمراقبة حسابات البنوك العامله تحت اشراف البنك المركزى • 

المصري برقم ٣89
استشاري معتمد لدي مركز تحديث الصناعه المصرية برقم ٢59 • 
ترخيص بمجال الوساطة العقارية والتمويل العقاري برقم ٢07• 

 سجل المحاسبين والمراجعين برقم 88٢٢ بوزارة المالية• 
زميل جمعية الضرائب المصرية• 
زميل الجمعية المالية العامة والضرائب• 
زميل اتحاد المحاسبين العرب• 
 •ACPA زميل هيئة المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية
 •ESAA زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
 •INPACT عضو لجنة المراجعه الدولية في تحالف
عضو لجنة اختيار المكاتب بدول الخليج وشمال افريقيا لالنضمام الي • 

INPACT تحالف
محكم دولي بمركز القاهرة للتحكيم• 

First: Professional licenses اوال : التراخيص المهنية

Second: Professional Certificationsثانيا : الشهادات والعضويات المهنية

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
For more information, please visit our website:

www.ceh-alsharkawy.com

http://www.ceh-alsharkawy.com


مجلس الشركاء واإلستشاريون

الشركاء الرئيسيين

المجلس اإلستشاري واإلستشاريين

B O A R D  O F  P A R T N E R S  A N D  C O N S U L T A N T S

مجلس الشركاء يحدد استراتيجيات المكتب واهدافه المتجدده, 
والوسائل التي تحقق هذه االهداف , مع خطط  تطوير االعمال.

لجنة المشورة واالستشارات المهنية تنعقد عند الحاجة لالنعقاد 
العطاء المشورة العضاء المكتب فى حال وجود اختالف مهني 

وتقني

مجموعة االسشاريين يتمتعوا بخبرات واسعه كل في مجاله 
وتخصصه باالضافة علي حصولهم علي شهادات مهنية واكاديمية 

في نفس المجاالت , ونستعين باخرين عند الحاجه

The Partners Council defines the office’s strategies and its re-
newable goals, and the means to achieve these goals, along 
with business development plans.

The Professional Advice and Consultation Committee meets 
when needed to give advice to the members of the office in 
the event of a professional and technical difference

أ/ مصطفى الشرقاويأ/ نبيل الشرقاويد/ صالح الشرقاوي

  شريك التطوير واإلستشارات       الشريك الضريبي واإلداريالمدير التنفيذي ومؤسس المكتب
D R .  S A L A H  A L S H A R K A W YM R .  N A B I L  A L S H A R K A W Y

K E Y  P A R T N E R S

A D V I S O R Y  B O A R D  &  C O N S U L T A N T S

M R .  M U S T A F A  A L S H A R K A W Y

FOUNDER & CEOTAXES AND ADMINISTRATIVE PARTNERDEVELOPMENT & CONSULTING PARTNER

 أ/ محمد صالح الدينأ/ احمد محجوبأ/ احمد وهبيد. مصطفي تاج الدين

استشاري الدراسات اإلقتصادية والتقييم المالياستشاري الجودة والفحص ماقبل االصدارمدير المراجعةاستشاري التقييم العقاري واآلالت
D R .  M U S T A F A  T A J  E L - D I NM R .  A H M E D  W A H B YM R .  A H M E D  M A H G O U BM R .  M O H A M E D  S A L A H  E L - D I N

REAL ESTATE & MACHINERY 
APPRAISAL CONSULTANT

TAXES AND ADMINISTRATIVE PARTNERQUALITY & PRE-ISSUE INSPECTION 
CONSULTANT

CONSULTANT OF ECONOMIC STUDIES & 
FINANCIAL EVALUATION

The group of consultants have extensive experience, each in 
their field and specialization, in addition to obtaining pro-
fessional and academic certificates in the same fields. We use 
others when needed.



خدمات المكتب الرئيسية

Basic Services provided by CEHالخدمات االساسية بالمكتب

T H E  O F F I C E ’ S  M A I N  S E R V I C E S

• Accounting services “Bookkeeping”
• Tax services, tax consultancy and application of international agreements 

TAX
• Internal audit - Internal audit and risk assessment services
• External Audit Services - AUDIT
• Services for establishing companies, administrative and government works
• Establishing companies in the Suez Canal Economic Zone

 •BOOKKEEPING الخدمات المحاسبية
 •TAX  خدمات الضرائب واالستشارات الضريبية وتطبيق االتفاقيات الدولية
 •INTERNAL AUDIT خدمات المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر
 •AUDIT – خدمات المراجعة الخارجية
خدمات تأسيس الشركات واألعمال االدارية والحكوميه• 
تأسيس الشركات بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس• 

CEH office services in the Fields of finance and business vary to include the following services
تتنوع خدمات المكتب  فى عالم المحاسبة والمال واألعمال لتشمل الخدمات التالية



الخدمات االستشارية بالمكتب

الخدمات خارح مصر

Office Consulting Services

Services outside Egypt

• Financial and management consulting
• Establishing costing systems
• Feasibility studies for new projects and expansions
• Determining the fair value of companies, shares and shares
• Financial and administrative restructuring to transform companies )the 

case of loss to profitability - family businesses(
• Mergers and division of companies
• Design and follow-up of the governance system and the establishment 

of obtaining ISO certificates
• Designing integrated financial, accounting and administrative systems
• Services for dealing with insurance and government agencies
• Assisting clients in obtaining bank financing
• Outsourcing the financial manager and internal auditing services
• Designing policies and procedures MANUAL

• Establishing companies in Saudi Arabia, the UAE and Qatar in coopera-
tion with the representatives of the office there

االستشارات المالية واالدارية • 
تاسيس انظمة التكاليف • 
دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات الجديدة والتوسعات• 
تحديد القيمة العادلة للشركات واالسهم والحصص• 
اعادة الهيكلة المالية واالدارية لتحويل الشركات ) حالة الخسارة الى حالة • 

الربحية – الشركات العائلية (
االندماجات والتقسيم للشركات• 
تصميم ومتابعة نظام الحوكمة وتاسيس الحصول علي شهادات االيزو • 
تصميم النظم المالية والمحاسبية واالدارية المتكاملة • 
خدمات التعامل مع الهيئات التامينية والحكومية • 
مساعدة العمالء في الحصول علي تمويل بنكي • 
 • OUTSORCING خدمة القيام باعمال المدير المالي والمراجعه الداخلية
 • MANUAL تصميم السياسات واالجراءات

تاسيس الشركات بكال من السعودية واالمارات وقطر بالتعاون مع ممثلي • 
المكتب هناك



• The office enjoys an ascending order and a rapid growth in the field of services it provides to both Egypt and the Gulf countries
• CEH Consulting House Office is the only member of INPACT GLOBAL in Egypt
• The office’s reputation and presence within the INPACT GLOBAL alliance, a global network of accounting firms in more than 70 countries across 6 

continents, with more than 225 offices
• This alliance helps us implement our services in accordance with international standards and the latest procedures applied in the accounting, auditing and 

consulting profession
• The financial statements issued by our office comply with the highest local and international standards when applied in accounting and auditing, which 

helps the client to make the appropriate decision for his investments.
• Consultative experience house Dr. Salah H. El-Sharkawy & co. has a respectable and good reputation in the economic environment and various business 

services in Egypt and abroad, which contributes with our clients to take strategic decisions with confidence and efficiency based on our data, financial 
reports, recommendations and periodic letters to them

• The office has a large number of accountants and who are members of the Egyptian Association of Accountants and Auditors ESAA and other professional 
certificates, considering that professional certificates ensure continuity in the office

• Our accountants undergo professional education and training continuously throughout the year
• Professional participation and cooperation with some professional and advisory offices in Egypt, UAE, Saudi Arabia, and soon in Qatar
• The office’s professional ranking progresses from year to year in the general ranking in auditing companies, and we have obtained ranking No. )7( in 

Egypt, according to the latest statistics of accounting and auditing offices.

يحظى المكتب بترتيب تصاعدى ونمو سريع فى مجال الخدمات التى يقدمها  لدى كل من  مصر  ودول الخليج • 
مكتب بيت الخبرة االستشاري CEH هو العضو الوحيد في INPACT GLOBAL بمصر • 
سمعة المكتب ووجوده ضمن  تحالف INPACT GLOBAL وهي شبكة عالمية من شركات المحاسبة  فى أكثر من 70 دولة عبر 6  قارات بعدد مكاتب يتعدي 225 • 

مكتب 
هذا التحالف يساعدنا في تنفيذ خدماتنا وفًقآ للمعايير الدولية وأحدث اإلجراءات المطبقة في مهنة المحاسبة والمراجعة واالستشارات• 
تتوافق البيانات المالية الصادرة عن مكتبنا مع أعلى المعايير المحلية والدولية عند تطبيقها في المحاسبة و المراجعه والتي تساعد العميل التخاذ القرار المناسب • 

الستثماراته 
يتمتع مكتب بيت الخبرة االستشاري د . صال ح الشرقاوى ومشاركوه بسمعة محترمة وجيدة في البيئة االقتصادية وخدمات االعمال المختلفه فى مصر وخارج مصر • 

مما يساهم مع عمالءنا التخاذ القرارات االستراتيجية بثقة وكفاءة بناًء على بياناتنا وتقاريرنا المالية وتوصياتنا وخطاباتنا الدورية لهم 
لدى المكتب عدد كبير من المحاسبين والمراجعين داخل صفوفه أعضاء في جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ESAA  وشهادات مهنية اخري  باعتبار • 

الشهادات المهنية تضمن  االستمرارية فى المكتب 
المحاسبين لدينا يخضعون للتعليم المهني والتدريب باستمرار خالل العام • 
المشاركات والتعاون المهني مع بعض المكاتب المهنية واالستشارية فى كال من مصر واالمارات والسعودية وقريبا في قطر • 
ترتيب المكتب مهنيا يتقدم من عام الخر فى الترتيب العام فى مراجعة الشركات وقد حصلنا علي الترتيب رقم ) 7 (  في مصر وفقا الخر احصائية لمكاتب • 

المحاسبة والمراجعه

لماذا تختار بيت الخبرة اإلستشاري كشريك عمل وإستشاري
W H Y  C H O O S E  C E H  A S  Y O U R  B U S I N E S S  P A R T N E R ?



يسمح الحجم الكبير لـمكتب بيت الخبرة االستشاري د. صالح الشرقاوى ومشاركوه CEH بالتخصص في مجاالت االعمال لكل قطاع من قطاعات ومجاالت العمل 
المختلفة التى تخدم االعمال واالقتصاد والشركات حيث توجد المجموعات االتية:

المجموعات المتخصصة المهنيه فى خدمات المحاسبة • 
BOOKKEEPING  وتقديم التقارير 

 • AUDIT المجموعات المتخصصة المهنيه فى خدمات المراجعه
مع مجموعات داخلية لكل قطاع من القطاعات المختلفة االتية :

مجموعة عمل لعمليات المراجعه الداخلية وتقييم المخاطر• 
مجموعة عمل رسم السياسات واالجراءات • 
مجموعة عمل محترفة فى أعمال الضرائب بكافة انواعها وفحوصاتها الضريبية • 

واالتفاقيات الدولية والتسعير الضريبي ومنع االزدواج الضريبي 
مجموعة عمل متخصصة فى اعمال االستشارات بمختلف تخصصاتها مع االستعانة • 

بمكاتب وشركات استشارية مشهود لها بالكفاءة ومسجلة لدي الجهات الرقابية والبنك 
المركزي وفق اتفاقيات مهنية عند الحاجة ونخص بالذكر مجموعات العمل للخدمات التالية  

مجموعة عمل للخدمات المالية غير المصرفية– 
مجموعة عمل للقطاع الصناعي – 
مجموعة عمل للقطاع التجاري والتوريدات – 
مجموعة عمل للقطاع الخدمى – 
مجموعة عمل للقطاع الزراعي واستصالح االراضي – 
مجموعة عمل لقطاع المقاوالت واالستثمار والتطوير العقاري – 
مجموعة عمل OUSORCING والتقارير المالية في مصر – 
مجموعة عمل OUSORCING والتقارير المالية خارج مصر  وقد حققت – 

نجاحات هائلة بالمزج بين الخدمة الجيدة والتكلفة المنخفضة والسرعة 
في تقديم التقارير والنتائج المالية  وقد ظهرت نجاحات ذلك فى 

السعوديه واالمارات حيث تكلفة العماله هناك عاليه جدا 

تحديد القيمة العادلة للسهم– 
تقييم الشركات وتقديم التوصيات المالية واالدارية والتشغيلية والراسمالية – 
التقييم العقاري واالالت – 
دراسات الجدوى االقتصادية – 
إعادة الهيكلة للشركات العائلية وغيرها من االسباب – 
المساعدة فى الحصول علي تمويل مالي من البنوك والصناديق االستثمارية– 

الهيكل اإلداري العام وقطاعات العمل التخصصية
T H E  G E N E R A L  A D M I N I S T R A T I V E  S T R U C T U R E  &  W S

• Professional specialized groups in accounting services 
BOOKKEEPING and reporting

• Professional specialized groups in audit services with internal 
groups for each of the following different sectors:

• A working group for internal audits and risk assessment

• Policies and Procedures Working Group
• A professional working group in all kinds of tax work, 

tax checks, international agreements, tax pricing and the 
prevention of double taxation.

• A working group specialized in consulting work in its various 
specializations with the help of consulting offices and 
companies recognized for their efficiency and registered with 
the regulatory authorities and the Central Bank in accordance 
with professional agreements when needed. We single out 
the work groups for the following services:

– Working group for non-bank financial services
– A working group for the industrial sector
– A working group for the commercial sector and supplies
– A working group for the service sector
– A working group for the agricultural sector and land reclamation
– A working group for the contracting, investment and real estate 

development sector
– OUSORCING WORKING GROUP AND FINANCIAL REPORTING IN EGYPT
– The OUSORCING working group and financial reports outside Egypt, 

and it has achieved tremendous successes by combining good service, 
low cost and speed in submitting reports and financial results. The 
successes of this have appeared in Saudi Arabia and the UAE, where 
the cost of labor there is very high.

– Determining the fair value of the stock
– Evaluating companies and making financial, administrative, 

operational and capital recommendations
– Real estate appraisal and machines
– Feasibility studies
– Restructuring of family businesses and other reasons
– Assistance in obtaining financial financing from banks and 

investment funds

The large size of the office to specialize in business fields for each of the different sectors and fieldwork that serve businesses, the economy 
and companies, where the following groups exist:



بعض قصص نجاح العمالء
S O M E  S U C C E S S  S T O R I E S  W I T H  C L I E N T S



مجموعة شركات الخالدى القابضة بشركاتها المخنلفة • 
وانشطتها المتنوعه في مجاالت البترول والطاقة والتجارة 

والمقاوالت والنقل واالعمال اللوجستية 
شركة سدانه الدولية المحدودة  في مجال المستلزمات الطبية • 
مجموعة ابناء عبد الله باروم المحدودة بشركاتها المتنوعه في • 

مجاالت التجارة والنقل واالسمنت
الميمني القابضة في مجاالت الصناعه والتجارة والمياه  • 
نطاق لالحتراف واالبداع  • 
سعودى سوفت  في مجال التقنية والحاسبات • 
مصانع المدينة النظيفه للمنظفات   • 
شركة الخليج للوساطة فى التامين واعادة التامين• 

الماسية انترناشيونال للسقاالت – االمارات   • 
االنصاري لالستشارات – االمارات • 
نورث افريكا القابضة – الكويت • 

• Al-Khalidi Holding Group of companies, numbering 
13 companies

• Sadana International Company Ltd. 
• Abdullah Baroom Sons Group Ltd.
• Al-Maimani Holding, whose number is 6 companies
• Scope for professionalism and creativity
• Saudi Soft
• Clean City factories for detergents
• Gulf Insurance Brokerage and Reinsurance Company

• Diamond International Scaffolding – UAE 
• Al Ansari Consulting – UAE
• North Africa Holding Company – Kuwait

السعودية
KSA

 باقي دول
الخليج

OTHER GULF
COUNTRIES

مجموعة شركات سيكم القابضة بانشطتها المختلفة من • 
صناعه وزراعه وتجارة واستثمارات 

مجموعة إمباور للطاقه الجديدة والمتجددة بانشطتها• 
مجموعة البيان انتر تريد التجارية واللوجستية • 
مجموعة شركات متنوعه في مجال التكنولوجيا والتطبيقات • 

مثال آسيت تكنولوجى جروب وبروستاكير
مجموعة شركات مباشر كابيتال القابضة في مجال االوراق • 

واالستثمارات المالية والمحافظ المالية
صناديق استثمار ومن امثلتها صندوق استثمار النعيم • 

وصندوق الشركة العربية المصرفية
مجموعة شركات متنوعه في مجال تداول االوراق الماليه • 

وعلي سبيل المثال الهالل السعودي
مجموعة شركات صناعية ومن امثلتها  المتحدة الصناعية • 

للمعادن – هابيتات للمفروشات – سافكو للزيوت – ريفولي 
للصناعات الغذائية 

مجموعة شركات تقديم خدمات الكاترينج وتشغيل المطاعم • 
مثال كواليتي للخدمات والتموين 

مجموعة شركات استصالح االراضي وفرز ونعبئة الحاصالت • 
الزراعيه ومن امثلتها ايجبشيانا جروز والهجان جروب 

مجموعة شركات السياحة والترفيه مثال عالم المرح – السندباد • 

• Sekem Holding Group of Companies 
• Empower Group New and Renewable Energy
• AL bayan Intertrade SAE
• Asset Technology Group  - Prostacare
• Mubasher Capital Holding Group of financial invest-

ments
• Naeem Investment Fund and the Arab Banking 

Company Fund
• A group of securities trading companies
• United Industrial for Metals - Habitat Furniture - 

Safco Oils - Rivoli for Food Industries
• Quality Catering
• EIGO – HAGGAN Group
• Fun World – Sinbad 

مصر
EGYPT



خصوصية شراكة العمل مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
T H E  P R I V A C Y  O F  A  B U S I N E S S  P A R T N E R S H I P  W I T H  T H E  K S A  A N D  G U L F

تحظى دول الخليج بوجه عام والمملكة العربية السعودية بوجه • 
خاص بخصوصية خاصة لدي  مكتب بيت الخبرة االستشاري د 
. صال ح الشرقاوى ومشاركوه  CEH  كدول جوار ولغة وتاريخ 

وحضارة مشتركة وتكامل سياسى واقتصادى  
تبادل ونقل الخبرات بين الدول اعتمادا علي الخبرات المتراكمة • 

للمكتب على مدار عدة عقود 
يتمتع مكتب بيت الخبرة االستشاري د . صال ح الشرقاوى • 

ومشاركوه CEH   بسمعة محترمة وجيدة في البيئة 
االقتصادية وخدمات االعمال المختلفه فى كل من دول الخليج 

لدينا تجارب ناجحة جدا مع عمالء وشركاء عمل فى السعودية • 
واالمارات  نتيجة للفهم المشترك وتوافر عوامل النجاح 

المشترك والمرونة الكاملة فى التواصل والتعامل نتيجة للثقة 
المتبادلة

حظينا بنمو متوسط أعمالنا بالسعودية خالل السنوات االخيرة • 
بنسبة ٣5% بسبب تقديم الخدمة الجيدة بسعر تنافسي عالي  

• The Gulf countries in general and the Kingdom of Saudi Arabia in 
particular have a special privacy that we have in the consultant’s House 
of Consultation office d. Salah El-Sharkawy and its CEH associates as 
neighboring countries, language, history, shared civilization, political 
and economic integration, and scientific and practical cooperation 
throughout the ages.

• Exchange and transfer of experiences between countries based on the 
accumulated experiences of the office over several decades

• Consultative experience house Dr. Salah Al Sharkawy & Co. CEH has 
a respectable and good reputation in the economic environment and 
various business services in each of the Gulf countries.

• We have very successful experiences with clients and business partners 
in Saudi Arabia and the UAE as a result of a common understanding 
and the availability of common success factors and complete flexibility 
in communication and dealing as a result of mutual trust

• We have enjoyed an average growth of our business in Saudi Arabia 
in recent years by 35% due to providing good service at a highly 
competitive price



مكتب االستاذ / طارق حبيب -  محاسبون قانونيون - االسكندرية• 
مكتب األستاذ / فتحى سعيد عبد السميع  محاسبون قانونيون - الجيزة• 
مكتب الدكتور / احمد فرغلي محاسبون قانونيون - الجيزة• 

مكتب إيه &  إم االنصاري لتدقيق الحسابات في اعمال المراجعه • 
والضرائب و تاسيس شركات

شركة خالد هوساوي ترخيص رقم ٣٢٣/8٤٣/١8 • 
شركة احمد باجنيد وشركاه • 

شركة فالته ومراد للمحاماة واالستشارات القانونية• 
شركة المرلبعي لالستشارات القانوينة والمحاماه   • 

المركز الرئيسي وعناوين الفروع والمشاركات المهنية
B U S I N E S S  P A R T N E R S  A N D  B R A N C H  A D D R E S S E S

Head Office المركز الرئيسي
Eجمهورية مصر العربية G Y P T

24 b Anwar Al Mofty Street - Behind Tiba Mall - Nasr City - Cairo – Egypt.
Phone and Fax: )+202(22617837 – 24029670
Mobile: )+2( 01223112398 – )+2( 010000028275
Formal Email: info@ceh-alsharkawy.com

٢٤ ب شارع أنور المفتى - خلف طيبة مول - مدينة نصر - القاهره - مصر 
تليفاكس: ٢٢6١78٣7 )٢0٢+( / ٢٤0٢9670 )٢0٢+(

موبايل: 0١٢٢٣١١٢٣98 )٢+( / 0١0000٢8٢75 )٢+(
info@ceh-alsharkawy.com :البريد االلكترونى العام

مكاتب االتفاقيات المهنية

 Accounting, Auditing and Consultingمجال المحاسبة والمراجعه واالستشارات 

Establishing Companies and Government Businesses تاسيس الشركات واألعمال الحكومية

Professional Agreement Offices

مصر
EGYPT

اإلمارات
UAE

السعودية
KSA

• The office of Mr. Tariq Habib - Certified Public Accountants Alexandria
• The office of Mr. Fathi Saeed Certified Public Accountants Giza
• The office of Dr. Ahmed Farghaly - Certified Public Accountants Giza

• A&M Al Ansari Auditing Office, Accounting and 
Establishment of Companies

• Khaled Fatani and Khaled Hawsawi Company License No. 323/18/843
• Ahmed A. Bajnied & Co.

• Fallata and Murad Legal Consulting Firm Services - Jeddah 
• AlMarlabai for Legal Consultation and Law



محاسبون ومراجعون قانونيون - إستشاريون
Auditors - Consultants

البيانات المذكورة فى تلك الوثيقة تخص فقط مكتب بيت • 
الخبرة – محاسبون قانونيون - استشارريون وشركاء عملهم 

هذه الوثيقة للعرض العام ويتم ارسالها لتوصيل المعلومات • 
العامة بها كمعلومات أولية  للعمالء وال تعتبر من قبيل 

العرض الفنى الذى يكون بصورة مباشرة لكل عميل على حده 
حسب متطلباته وظروف عمله 

ألى استفسارات متعلقة بتلك الوثيقة يمكنك الرجوع الى • 
مرسل الوثيقة أو ادارة خدمة العمالء بالمكتب 

• The mentioned Information in this document pertains only to CEH - 
accountants and legal auditors - consultants and their business partners. 

• This document is for public display and it is sent to deliver general information 
with it as preliminary information to clients and it is not considered as a 
technical offer that is directly for each individual client according to his 
requirements and working conditions.

• For any inquiries related to this document, you can refer to the sender of the 
document or the Office’ customer service department.



محاسبون ومراجعون قانونيون - إستشاريون
Auditors - Consultants

٢٤ ب، شــارع أنور المفتي خلف طيبة مول الطابق األول
.مدينة نصر، القاهرة، مصر

24 b Anwar Almofty Street - Behind Tiba Mall - First Floor 
Nasr City, Cairo - Egypt.

(+202) 2261 7837 / 2402 9670

info@ceh-alsharkawy.com

www.ceh-alsharkawy.com www.youtube.com/watch?v=7jQOhkp_VP0

mailto:info%40ceh-alsharkawy.com?subject=
http://www.ceh-alsharkawy.com
http://www.ceh-alsharkawy.com



