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 السيرة الذاتية

 
 

 البيانات الشخصية:
 : محمود محمد عبد الحميم محمد الشيخ   االسم

 11/6/1643:  تاريخ ومحل الميالد
 م.1666جامعة عين شمس  ــــشعبة محاسبة  ــــ: بكالوريوس تجارة    المؤىل
 : مسمم   الديانة
 ش حدائق القبة ــــ القاىرة. 85:    العنوان
 (6166)1613114(/ موبايل 64)46541132:   التميفون

 m.elshekh.sco@gmail.com:  البريد اإللكترونى
 Internet . Microsoft Windows .  Microsoft Office:   الحاسب األلى

 العمل السابق:
  محاسبون  –عمى وشركاه محاسب تحت التمرين بالمركز االستشارى العربى )عمرو

 م.4662م وحتى أغسطس  4661ومراجعون قانونيون( بداية من مارس 
 " المشاركة فى البرنامج التدريبى لمجمعية المصرية لممحاسبين والمراجعينESAA" 

 الخاصة بمعايير المحاسبة المصرية.
  نيون( محاسبون ومراجعون قانو  –محاسب ومراجع قانونى بمكتب )محمد الجاللى وشركاه

 م.4664وحتى مايو  4662بداية من سبتمبر 
  محاسبون قانونيون  –مدير قسم الضرائب بمكتب )نصر أبو العباس أحمد وشركاه

 .4614وحتى  4664ومستشارون( بداية من سبتمبر 
 العمل الحالى:

  المكتب اإلستشارى المتخصص( صاحب ومدير مكتبSCO  -  )محمود الشيخ وشركاه
 .ةالقاىر  ــــمدينة نصر  ــــصالح سالم  ــــعمارات العبور  2ومقره 
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 الشهادات والخبرات:
  41112مسجل بسجل المحاسبين والمراجعين القوانين برقم. 
  قانون الضرائب الجديد" والئحتو  4662لسنة  61المشاركة فى البرنامج التدريبى لمقانون رقم"

 لضريبى بنقابة التجاريين.التنفيذية وكيفية التطبيق عمى اإلقرار ا
 4614من عام  5852ضرائب المصرية المسجل تحت رقم عضو الجمعية ال. 
 4616لسنو  4434الجمعية المصرية لممالية العامو والضرائب المسجل تحت رقم ب زميل. 
 .عضو الجمعية المصرية لحوكمة الشركات 
  المتوسط(االشتراك في جمعية المحاسبين والمراجعين ) بامتحانات دور 
 " المشاركة فى البرنامج التدريبى لمجمعية المصرية لممحاسبين والمراجعينESAA الخاصة "

 الضريبة عمى القيمو المضافة . 4613لسنو  34بالقانون رقم 
 . مدرب معتمد لشركو ىيروتك لمتدريب واإلستشارات 
 . مدرب معتمد ألكاديمية وصال لمتدريب 

  :عداد النظم المحاسبية ودراسات الجدوى الخاصةأعمال المراجعه والمشاركة فى إ
  وتعمل فى مجال تجارة وتوزيع األجيزة الكيربائية. –.م.مش –شركة بى. تك لمتجارة والتوزيع 
  تعمل فى مجال التجارة والتوزيع. –.م.مش –شركة عمر أفندى 
 .جامعة المستقبل لمتعميم العالى 
 .شركة جرين الند جروب 
  طمعت.شركة راديو محمد 
 .شركة راديو طمعت 
  شركة جموب ميد الدارة برامج الرعاية الصحية 
 )شركة يونيتد اراب لمرعاية الطبية )ش.م.م 
 )الشركة الفنية التجارية تكنكو )ش.م.م 
  ش.م.م(  قرطبة لالستثمار العقاريشركة( 
  ش.م.م( المعمومات لتقنية حمايةشركة( 
  ش.م.م(نيرين فودز لالستثمار شركة( 
 )مستشفي البدر )ش.م.م 
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 )مستشفي د. محمد مقبل )ش.م.م 
 )شركة السيام لمتنمية الزراعية )ش.م.م 
 )شركة الخبراء لمتنمية الزراعية )ش.م.م 
 )الشركة الدولة لمنظافة )ش.م.م 
 )شركة دي. اف. سي ) ش.م.م 
 )شركة حماية لتقنية المعمومات )ش.م.م 
  الشركة المصرية الكنديةeccad)ش.م.م( 
  الرواد الزراعية )ذ.م.م(شركة 
 )شركة اسمعني لمتخاطب )ذ.م.م 
 ذ.م.م(لالستشارات  شركة اتش انالتكس( 
 )شركة استبداع )ذ.م.م 
 )شركة ىيروتيك لمتدريب )ذ.م.م 
 )شركة كامل ستيل )ذ.م.م 
 )شركة الروز لمتجميل )ذ.م.م 
 )شركة التميز لمتأىيل والتدريب )ذ.م.م 
  ( شركة اكاديمية االتحاد العربي)ذ.م.م 
 )شركة اكاديمية ىوب سيتي ) ذ.م.م 
 ب(.شركة الميندس لالستشارات اليندسية )ت 
 شركة باندا لمتجارة والتنمية 
 الخيرية جمعبة جنات الخمود 
  أصدقاء األرض لمتنميةجمعية  
  لممساعدات االجتماعيةجمعية اليمة 
 جمعية من أحياىا لمخدمات 
  الوزراءلمعاممين برئاسة مجمس جمعية الوالء 
  جمعية شباب منشأة ناصر 
  جمعية الوصال الخيرية 
  لمتنمية "د.حسين ثابت" امؤسسة وسارعو 
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 "مؤسسة البناء االنساني "د.عمياء رافع 
  مؤسسة ويانا الدولية لدمج الحاالت الخاصة 
 "مؤسسة الثقافة "د.سيير الدفراوي 
 المؤسسة المصرية لتنمية االسرة 
 افيمني لضعاف السمع  جمعية 

 القيام بالمهام األتية فى الشركات السابق ذكرها:
 -أواًل : أعمال المحاسبة :

 . جراء التوجيو المحاسبى  إعداد المستند والتسجيل بالدفاتر وا 
  القيد باليوميات المساعدة والترحيل إلى األساتذة المساعدة واليوميات التحميمية والتسجيل

 بالدفاتر القانونية ) يومية عامة وجرد ( .
 . ) التسجيل فى اليومية األمريكية واليوميات المتعددة ) اليومية الفرنسية 
 . ) جراء التسويات الضريبية عمييا ) كسب العمل  إعداد كشوف األجور والمرتبات وا 
 . عداد التقارير  إمساك حسابات العمالء والمبيعات وا 
  لمعمالء . إستالم أوراق القبض ومتابعة التحصيل مع البنك ومتابعة الحد اإلئتمانى 
 . إعداد تقارير مبيعات عمى مستوى الصنف لمطابقتيا مع صادر المخازن 
 . عداد مركز لممخازن بصفة دورية  إمساك حسابات مراقبة المخازن وا 
 . القيام بتحديد تكمفة اإلنتاج وتكمفة كل منتج عمى حدة 
 . إمساك حسابات البنوك وعمل مذكرة التسوية 
  استيراد وتحديد تكمفة اإلعتماد . –إمساك حسابات اإلعتمادات المستندية 
 . إمساك حسابات العمالء تصدير و إعداد حساب متاجرة لكل عممية 
 . اإلعداد لمجرد السنوى والقيام بأعمالو وتسعيره و الجرد الدورى الشيرى لمتابعة المخازن 
 اد قائمة المركز المالى وحسابات النتيجة ) القوائم المالية ( وقائمة التدفق النقدى .إعد 
 . إعداد النظم المحاسبية والمجموعة المستندية والدفترية لكل شركة حسب طبيعة نشاطيا وحجم أعماليا 

 -أعمال المراجعة :
 . إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمراجعة 
  الميزانية بالقيد اإلفتتاحى لمسنة المالية محل المراجعة .مطابقة أرصدة 
 . إستالم الدفاتر واليوميات واألساتذة المساعدة التى أستخرج منيا ميزان المراجعة 
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  التأكد من أن كافة العمميات المحاسبية تم تسجيميا باليوميات وترحيميا إلى األساتذة المساعدة
 الخاص.

  امج الحسابات والتأكد من مالءمتيا وتوافقيا مع المبادئ المحاسبية مراجعة التكويد الحسابى لبر
 المتعارف عمييا دون إخالل بتسمسل تمك الحسابات .

 -أعمال أخرى :
  القيام بتأسيس الشركات السابق ذكرىا فى صدر السيرة الذاتية والقيام بإجراءات التأسيس

ات العمومية ومجالس اإلدارة األخرى لمشركات واإلجراءات الخاصة من ) محاضر الجمعي
والتخارج والتعديل وبيع األسيم المقيدة وغير المقيدة بالبورصة وزيادة وتخفيض رأس مال 
الشركات واإلندماج وتعديل الكيان القانونى لمشركات والحصول عمى اإلعفاءات التى أقرىا 

 . والمناطق الحرة وقانون المجتمعات العمرانية الجديدةقانون اإلستثمار 
 . المشاركة فى إعداد دراسات الجدوى وتقدير التكمفة المعيارية لممشروعات 

 وقد قدمت لسيادتكم ىذه البيانات من طرقى وعمى مسئوليتى وقد تم تحديثيا حتى تاريخو.
 ولكم جزيل الشكر وافر اإلحترام،،،،

 محمود محمد الشيخ


