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Tahawy Chartered Accountants:  
A team of dedicated business professionals with the 

required skills, personal integrity and objectivity 

needed to render quality service to clients including : 
 

 الطحاوي محاسبون قانونيون
 

فريق يتمتع بكافة المهارات والموضوعية المطلوبة التي تسمح 

 :تشمل والتيلهم بتقديم أفضل الخدمات لعمالئهم 

Audit & Assurance Services خدمات المراجعة 
Financial Statement Audit 

 
 مراجعة القوائم المالية 

Internal Audit Services خدمة المراجعة الداخلية 

1. Internal Audit, Risk & Compliance Services (IARC) 

2. Diagnostic Review 

3. Corporate Governance 

 وقياس المخاطر وااللتزام المراجعة الداخلية .1

 المراجعة التشخيصية .2

 الشركات حوكمة .3
Accounting Reporting for Courts & Public Prosecution امةبة العتقارير محاسبية استشارية للمحاكم والنيا 
1. "Tahawy Chartered Accountants" has specialized in providing 

Professional Accounting Reports to Public Prosecution and 

Court as a key element in Criminal and Civil Cases، putting 

Public Prosecution and Court on the right track during the 

investigation of technical accounting elements in such cases. 

 

2. "Tahawy Chartered Accountants" undertakes special 

investigations of embezzlement and dispelling company 

assets، analysis of fraud are held to identify subsequent 

damages to evaluate the losses and make recommendations to 

avoid fraud in the future by closing gaps in the control systems 

that allowed the embezzlement and the dispelling. 

ة التقارير االستشاري بتقديمالطحاوي محاسبون قانونيون يقوم مكتب  .1

وضع الجنائية والتجارية و القضايافي المطلوبة للنيابات كعنصر أساسي 

ي عناصر الفنية فللعلى الطريق الصحيح اثناء بحث المحكمة  المحكمة

 القضية
 

بإجراء التحقيقات الخاصة  سوف تقوم الطحاوي محاسبون قانونيون .2

موظفي الشركة وتحليل كيفية حدوث  أحدباالختالس والتبديد المتهم بها 

االختالس وقيمة االضرار الالحقة على حدوثه وتقدم توصيات عن كيفية 

تفادى حدوث اختالسات في المستقبل عن طريق سد الثغرات في نظم 

 الرقابة التي تسببت في حدوث اختالسات

Accounting & Management Consulting Services  واإلدارية المحاسبيةخدمات االستشارات 
1. Project Feasibility Studies 

2. Due Diligence 

3. Strategic Alliances 

4. Mergers 

5. Expansion and Consolidation Programs 

6. Arrangement of  New Agencies 

7. Profitability and Cost Analysis 

8. Valuation Consulting and Appraisal 

9. Restructure  

10. Culture Change Management 

11. Treasury and Cash Flow Management 

12. Customization of Capabilities 

13. Competition Analysis 

 دراسات جدوى اقتصادية  .1

 التقييم قبل اتخاذ القرار .2

 استراتيجية اتحاد األعمال  .3

 االندماج  .4

 برامج التوسع  .5

 الترتيب للوكاالت الجديدة .6

 تحليل التكاليف والربحية  .7

 التقييم المحاسبي  .8

 هيكلة إعادة ال .9

 تغيير بيئة اإلدارة  .10

 إدارة التدفقات النقدية  .11

 توفيق إمكانيات التشغيل  .12

  تحليل المنافسة .13

Excellence Services خدمات التمييز المؤسسي 
1. Policies & Procedures  Manuals 

2. Business and Corporate Strategies  

3. Structural Planning of Business 

  دليل السياسات واإلجراءات .4

 وضع االستراتيجيات لألعمال والمؤسسات  .5

 التخطيط الهيكلي لألعمال  .6
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Tax Services 
{Companies & Salaries & imprint & Sales} 

 الخدمات الضريبية
 }شركات & مرتبات& دمغة& مبيعات{

1. Tax Consultation 

2. All Types of Tax Adjustment 

  االستشارات الضريبية .1

 لكافة أنواع الضرائبالتسويات  .2

 

Amr El Tahawy, Founder & Managing Director 

Qualifications 
 Registered as a CA No 8917                                            1993 

 Fellowship, Egyptian Society of Account. & Auditors   2005 

 Fellowship, Egyptian Society of Taxes                           2005 

 

Practical experiences of administration and 

professional history of the founder  
 
 

 Practicing since 1988, and has involved mainly 

with Statutory Audit, Internal Audit, Management 

Consulting Services. Starting at “KPMG” and 

ending up with his private firm in Dubai & Cairo. 

 

 Managed several professional services to 

government departments, as well as the 

establishment of internal control systems for 

prevention and the discovery utilizing the internal 

audit the most important tools of Corporate 

Governance 
 

 He has prepared approximately 500 Expert reports 

submitted to the Judicial Authorities in GCC, as 

well as Arbitration in various cases assigned to him 

as an Arbitrator of the Commercial Arbitration 

Center of the GCC. 

 

 

 المدير التنفيذي والمؤسس عمرو الطحاوي مؤهالت
 

  1993                 8917محاسب قانوني مقيد برقم 

  2005زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية 

                  2005زميل جمعية الضرائب المصرية 

 

  للمؤسس التاريخ المهنيالخبرات العملية لإلدارة و

 
 

 

 

 

  حيث  1988منذ سنة  مراجعة الحساباتممارس لمهنة

 اءمارس التدقيق، التدقيق الداخلي االستشارات االدارية بد

 القاهرة.ثم بدبي  الخاص وانتهاء بمكتبه ”KPMG“ نم
 
 

 

 

  الخدمات المهنية للدوائر من نجح في تقديم العديد

الحكومية، وكذلك وضع نظم الضبط الداخلي للمنع 

أهم  كأحد واستخدامه التدقيق الداخلي توظيفواالكتشاف و

 الشركات ادوات حوكمة

 

 
 

  تم تقديمه للجهات  ةتقرير خبر 500قام بإعداد ما يقرب من

ي ، باإلضافة الى قيامه بالتحكيم فدول الخليجالقضائية في 

عدد من القضايا المسندة له بصفته محكم معتمد بمركز 

 تحكيم دول مجلس التعاون الخليجي 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر إحترامنا وتقديرنا،،،
 

 عمرو الطحاوي
 محــــــاسب قانـــــــونى

 محـــــــــــــكم معتــــــــــمد

 إستشاري حســـــــــــــــابيخبير 

 ـرائب المصـــــريةــزميل جمعية الضـ

 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية


