
المحاسبية لخدماتا  :- 

والخارجية الداخلية المراجعة �  :-  

االقتصادي النشاط مجاالت في المتزايد والنمو العلمي التطور أدى  

للمراجعة والدولية المصرية المعايير تطبيق من والتأكد الرقابة فاعلية من للتأكد الداخلية المراجعة وأساليب مفهوم تطور إلى   

 

� المحاسبية االستشارات  :- 

المالية اإلدارة مع المنتظمة الدورية الزيارات إجراء خالل من  

للشركة المحاسبي والنظام المستندية الدورة مراجعة الي باإلضافة تواجههم قد التي للمشاكل ومقترحات حلول ووضع بالشركة   . 

� العقود مراجعة  :- 

الصلة ذات والقوانين التجارة لقانون طبقا   بالعقد الموجودة العالقات سالمة ومدى للعقد القانوني الشكل حيث من وذلك   . 

� العمل تنظيم  :- 

 

ذلك مخالفة حالة في غرامات أو عقوبات من بها يلحق قد ما الشركة  لتجنيب وذلك االجتماعية التأمينات وقانون العمل قانون تطبيق *  . 

 

لتطبيقها عليها القائمين وتأهيل والجزاءات واالنصراف بالحضور خاصة الئحة عمل * . 

 

المرتبات كشوف إعداد  *  . 

 

� الحسابات مراقبة  :- 

  

 واعتماد والدولية المصرية والمراجعة المحاسبة معايير إطار في االستثمارات متعددة المختلفة الكيانات داخل الحسابات مراجعة

المالية والمراكز الميزانيات  . 

 

� للشركة المحاسبي والنظام المستندية الدورة مراجعة  :- 

ومتابعة حده على كل الشركات بنشاط خاص محاسبي نظام تصميم  

النظام هذا مع التعامل على الشركة محاسبي وتأهيل تطبيقة   . المحاسبية لخدمات   :- 

والخارجية الداخلية المراجعة �  :-  

االقتصادي النشاط مجاالت في المتزايد والنمو العلمي التطور أدى  



للمراجعة والدولية المصرية المعايير تطبيق من والتأكد الرقابة فاعلية من للتأكد الداخلية المراجعة وأساليب مفهوم تطور إلى   

 

� المحاسبية االستشارات  :- 

المالية اإلدارة مع المنتظمة الدورية الزيارات إجراء خالل من  

للشركة المحاسبي والنظام المستندية الدورة مراجعة الي باإلضافة تواجههم قد التي للمشاكل ومقترحات حلول ووضع بالشركة   . 

� العقود مراجعة  :- 

الصلة ذات والقوانين التجارة لقانون طبقا   بالعقد الموجودة العالقات سالمة ومدى للعقد القانوني الشكل حيث من وذلك   . 

� العمل تنظيم  :- 

 

ذلك مخالفة حالة في غرامات أو عقوبات من بها يلحق قد ما الشركة  لتجنيب وذلك االجتماعية التأمينات وقانون العمل قانون تطبيق *  . 

 

لتطبيقها عليها القائمين وتأهيل والجزاءات واالنصراف بالحضور خاصة الئحة عمل * . 

 

المرتبات كشوف إعداد  *  . 

 

� الحسابات مراقبة  :- 

  

 واعتماد والدولية المصرية والمراجعة المحاسبة معايير إطار في االستثمارات متعددة المختلفة الكيانات داخل الحسابات مراجعة

المالية والمراكز الميزانيات  . 

 

� للشركة المحاسبي والنظام المستندية الدورة مراجعة  :- 

تابعةوم حده على كل الشركات بنشاط خاص محاسبي نظام تصميم  

النظام هذا مع التعامل على الشركة محاسبي وتأهيل تطبيقة   . 


