
بــروفـــايـــل شـــركـــة مــشــروعك 
 الــمــســتــقــبــل األمــثــل لإلســتــثـــمـار

Profile Mashrooak Company
Optimal Future for Investment



المستقبل
ــــل األمـــــثـــ
لإلستثمـــار



O P T I M A L
FUTURE FOR
INVESTMENT



مشروعك .... تأسس وتُطور
اإلستثمار ... لجعله أكثر أمانًا وربحية

أحدى وهـــــي  محدودة  مسئولية  ذات  مــصرية  شـركــة  هـــي  مشـــروعــك   شــركـــة 
بعمل معنية  مشروعك  وشركة   ، األعمال  لــتطــويـر    BSS مجموعة   شركات 
في اإلستشارية  والخدمات  الحلول  تقديم  و   والفنية  اإلقتصادية   الدراسات 
الحقـــيــقـي الــبنــاء  الشركة  وتؤمن   . وغيرها  واإلدارية  والــفــنــية  المالية   المجاالت 
 لإلستثمارات يقام على أسس علمية ومعايير عالمية، و تـــقـــوم شـــركـــة مــشـروعــك
أحدث على  وتدريبهم  إعدادهم  خالل  من  وموظفيها  ابنائها  في   باإلستثمار 
 األساليب العالمية في تنفيذ األعـمـــال ، . وقــد تمكنا - بفضل الله – مــن كــســب

ثقة الــكثــــيـر مـن الــعمالء بجميع بلدان الوطن العربي وافريقيا .
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Mashroo3k Company is an Egyptian “limited liability Company”, and 
it is one of the BSS Group for Business Development. Mashroo3k 
prepares economic and technical studies, and provides solutions 
and advisory services in the financial,technical, administrative 
fields, etc. The company has a key vision that the real construction 
of investments is based on scientific and international standards. 
Mashroo3k invests in its employees by preparing and training them 
in the latest international methods in order to execute the works. 
Mashroo3k has been able to win the trust of many customers all the 
countries of the Arab world and Africa .

Mashrooak ... To make the safest
investment & More profitable
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رسالتنا

رؤيتنـا

 أن تكون الشركة
 الـرائـدة لتقديم

 اإلستشارات والحلول
 التطويـرية في

 تـــأسـيــــس وتنمية
 اإلستثمارات بمعايير

عالمية.

 تــقـديــم خدمــات
 نـوعـيـة في مجاالت

 اإلستشارات وتـطــويـر
 األعـــمـــــال مـمــا

 يـــمـــكـنـهـا إحــــداث
 تـــأثـيـــرات إيــجـــابـــيـــة

 عـلى البيئات
 اإلستثمارية.



To be a leader in
providing advisory 
and development 
solutions in the es-
tablishment and de-
velopment of
investments in
international stan-
dards.

To be a leader in
providing advisory 
and development solu-
tions in the establish-
ment and develop-
ment of
investments in
international stan-
dards.

Our Vision

Our Mission



المهنية

اإللتزام

اإلبداع واإلبتكار

المحاسبة

المصداقية

التميز

قيمنا
 نبذل أقصى جهودنا ألجل العمل على تـقـــديـــم

 منظومة متكاملة من خدمات اإلستثمار تــقـام على
المهنية اإلحترافية في تقديم المشــورة.

 إلتزامنـا أمـام عمالئنــا نـضـعــه فـــي الـمــرتـبــــة
 االولـى، ونعـمــل بـجــد لإللـتــزام بــكـل تـفـاصـيــل

العمـل توقيتـًا ودقًة.

 تخضـع كل عملياتنـا ألعلـى معاييـر ضبـط األداء،
 ونــلــتــــزم لـعـمـالئـنــا بـتـقـديــم حـلــول إبـداعـيــة

 وإبــتــكــاريــة فــي الـمـجـال اإلسـتثماري تعتمـد خبـرات
متراكمة.

 ننتهـج فـي إدارتنـا لألعمـال طرق تــؤدي إلـى
 تصنيفنـا ضـمــن الشــركـات األكـثــر مـحـاســبـيـة

وتدقيـق فـي قطـاع اإلستشـارات اإلسـتثمارية.

 نلتزم في كافة مشاريعنا بالصدق في اإلعــداد
 لألعمــال وتنفيذهــا لنثبــت بأنــا جديرون بـثقــة

عمالئنــا.

 ال نهدف فقـط إلـى الحصـول علـى رضـا العميـل، بـل
 غايتنـا هي تحقيق مخرجات تـؤدي إلـى تميـز حقيقـي

يشـعر بـه العميـل.



Professionalism

Commitment

reativity
and Innovation

Accounting

Credibility

xcellence

We are working hard to provide an integrat-
ed system of investment services set up on 
professional advice. 

We commit ourselves to our customers in 
the first place, and we work diligently to 
adhere to all the details of the work timing 
and accuracy. 

All our operations are subject to the highest 
standards of performance control, and we 
commit our customers to provide creative 
and innovative solutions in the field of invest-
ment based on accumulated experience.

In our management of business, we lead to 
our classification as one of the most account-
ing and auditing firms in the investment-con-
sulting sector.

In all of our projects, we are
committed to the honesty in preparing and 
implementing the business to prove that we 
are confident with our customers.

We aim not only at customer
satisfaction, but also at achieving results 
that lead to a real distinction that satisfied 
the customer.

Our Values



 توفير منظومة خدمات متكاملة ورائدة وبأسعار منافـسـة فـي كل ما يتصل

بتـأسـيـس الـشـركاـت وأعـاده هـيـكـلـتـهـا وتـقـديـم اإلستشارات وحلول األعمال.

 القيام بجميع خدماتنا في كافة أنحاء الوطن العربي وأفريـقـيـا وبنفس

اإلحترافية والدقة.

توفير فرص إستثمارية ناجحة ومميزة.

 تصميم وطرح منتجات مبتكرة تتناغم وتنسجم مع المتطلبات الحالية

والمستقبلية لعمالئنا.

 توفير أفضل أدوات التمويل لعمالئنا بالتعاون مع المــؤسـسـات المالية

وشركات التقسيط، بما يتيح لهم االستثمار في المجاالت التي تلبي تطلعاتهم.

 نسعى نحو تطبيق أعلى المـعـايـيـر الـعـالـمـيـة طـبـقـًا ألحـدث األساليب الجديدة

في تقديم خدماتنا بـمـا يـعـزز تـنـافـسـيـة شركتنا وتكاملية خدماتها لعمالئنا.

نستثمر امكانتنا وخبراتنا لترسيخ عالقة طويلة االمد مع عمالئنا

أهـدافـنـا



To provide a complete and pioneering service system with com-
petitive prices in all aspects related to the establishment and 
restructuring of companies, advisory and business solutions.

To carry out all our services in the Arab world and Africa 
with the same professionalism and accuracy.

To provide successful and distinctive investment opportunities.

To provide the best financing devices for our customers in cooper-
ation with financial institutions and installment
companies, allowing them to invest in fields that meet their 
needs.

To offer innovative products that harmonize and match current 
and future requirements of our customers.

To strive to implement the highest internationa
standards according to the latest methods in all types of invest-
ments, thus enhancing the competitiveness of our company and 
the integration of its services
to our customers.

To establish a long-term relationship with our clients; investors 
for this purpose all our potential,
our capabilities and our significant investment
experience.

Our Objectives



عمالئنا

المحامى
عبد ا� الطشة

GALLUP



our customers

المحامى
عبد ا� الطشة

GALLUP



نشاطات مشروعك

دراسات الجـدوى
 االقــتــصــــاديـــــــة

الدراسات والبحوث
الـــتـــــســــويقــــيــــة

دراسة الفرص
 االستثمارية وتقييمها

 الدراسات اإلدارية
 والهيكلة للشركات

 خطط األعمال

 االستشارات
.المالية واالقتصادية

 دراسة وتحليل المنافسين

 دراسات
تعزيز أسواق التصدير

إعداد دراسات المـشـاريـع
المتعثرة وتحت المتعثرة

 اإلشراف والتنفيذ على
 s&i المشاريع  

BS خدمة استقرار األعمال  

HPS حلول الشريك المخفي 

خدمة
إعادة التأهيل الشركات 

RE-CO

M&M خدمة زيادة المبيعات

خدمة 
DOCTOR BUSSUINESS 

 B&P خدمة موقع الشركة 



Mashroak activities
The economic

 feasibility studies

Market studies 
and researches

Preparation of studies 
for stalled and

non-performing projects

Study and assess investment
opportunities

Administrative and structural
studies of companies

Business plans

Economic and
financial consultancies

Studying and
analyzing competitors

Preparation of studies for 
stalled and non-performing

projects 

Supervising and
carrying out projects

Business stability
(BS) service

Hidden partner
solutions (HPS)

Rehabilitation of Companies
(RE-CO) service

M&M service

DOCTOR
 BUSSUINESS SERVICE

Company site service (B&P)



 خبراء أكفاء ذو معارف متخصصة وخبرات تراكمية في مختلف مجاالت
اإلستشارات اإلقتصادية والفنية.

شراكات إستراتيجية مع عديد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.

برامج تدريبية متخصصة معتمدة، وتخضع ألعلى معايير التنفيذ والتقويم.
 

دراسات ومنتجات بمنهجية علمية محّكمة نتوخى فيها أعلى معايير الدقة.

 بنية تحتية ومرافق بها أحدث التقنيات، وتتسم بأعلى درجات الجاهزية لتنفيذ
مختلف األعمال.

سمات شركة مشروعك



Qualified experts of specialized knowledge and cumulative experi-
ences in different fields of economic and technical consultants.

Strategic partnerships with many of international specialized con-
sultants firms.

Certified experienced training programs  submitted
 to implementation and assessment standards.

Controlled scientific studies and outputs, taking care of the highest 
standard of accuracy therein.

Infrastructures and facilities that have the latest technology and 
which have the highest degree of readiness for carrying out differ-
ent works. 

Mashroak features



 تتميز شركة مشروعك وكافة مجموعة BSS بقدرتها على تنويع مصادر الدخل
ونشاط مشروع  كل  وتعزيز  ومشاريعها،  أنشطتها  توزيع  طريـق  عـن   لديهـا 
اإلقتصادية التقلبات  إستيعاب  بهدف  كاملـة  شبه  وإدارية  مالية   بإستقاللية 

للسوق.

والتطوير األداء  على  تساعدهم  قوية  عمل  بيئة  تحقيق  في  الشركة   نجحت 
واإلنتاجية.

 
 تـمـكنـت مـجــمـوعـة BSS ومــا يشملها مـن شـركات بالحصول على شهادة األيزو

1009 والذي يضمن الجودة في كل خدمات ومنتجات الشركات.

اإلمكانات المتاحة



Mashroak and all BSS Group have the ability to make income 
diversification by distributing activities and projects, besides sup-
porting each project and activity using financial independence 
and semi-complete administration in order to
realize the market economic fluctuations.

Mashroak has succeeded in creating strong work environment 
help in
performance, development and productivity.

BSS group and its company has got ISO certificate 9001. That 
grantees quality in all company’s services and products.

The means available



التغطية الجغرافية لخدمات شركة مشروعك
Geographic coverage of the services of Mashrooak

Egypt 
 مصر

Sudan 
 السودان

Libya 
 ليبيا

العراق

Turkey
تركيا

Yemen
اليمن

Georgia
جورجيا

Ethiopia
أثيوبيا

Mauritius
موريشيوس

Rwanda
رواندا

Asian Women's Human
Rights Council

بوتسوانا

Ethiopia
أثيوبيا

Senegal
السنغال

جيبوتي

Saudi Arabia 
 السعودية

Kuwait
الكويت

Qatar
قطر

Oman
سلطنة عمان

Bahrain
البحرين

United Arab Emirates
اإلمارت

Iraq Jabuuti



االنتشار الجغرافي للفروع والمكاتب المتعاونة
Geographic spread of Mashroak

مصر السعودية
قطر

البحرين

سلطنة عمان

اإلمارات

األردن
الكويت

2 فروع مصر
Egypt2 Branches

3 مكاتب السعودية
Saudi Arabia 3 offices

1 فروع قطر
Qatar1 offices

2 فروع اإلمارات
UAE2 offices

1 فروع الكويت
Al Kuwait1 offices

1 فروع سلطنة عمان
Sultanate of Oman1 offices

1 فروع البحرين
Bahrain1 offices

1 فروع االردن
Jordan1 offices



اإلنتشار الجغــرافــي لــمــورديـــن
خطوط اإلنتاج وعروض األسعار

Geographical distribution of suppliers
of production lines and quotations

Czech Republic
12التشيك

Netherlands

هولندا

Sweden
السويد

India
الهند

Turkey
تركيا

Russia
روسيا

Korea
كوريا

Italy
إيطاليا

Germany
المانيا

Ukraine
أوكرانيا

Finland
فنلندا

Denmark
الدنمارك

Austria
النمسا

China
الصين

Latvia
التفيا

Bulgaria
استونيا

Spain
اسبانيا

USA
أمريكا

Canada
كندا

950

5

5

5

2

63

5

40

20

8

39

15

3

5

2

5

2

2



الجهات التمويلية لبعض الدراسات
المقدمة من مشروعك



 البنك السعودي للتسليف واالدخار
المملكة العربية السعودية بنك التنمية االجتماعية

صندوق التنمية الصناعية
المملكة العربية السعودية السعودي

المملكة العربية السعودية البنك الزراعي السعودي

المملكة العربية السعودية برنامج كفالة

المملكة العربية السعودية صندوق المئوية

المملكة العربية السعودية ريادة

المملكة العربية السعودية واعد

المملكة العربية السعودية برنامج بادر  لحضانات التقنية

المملكة العربية السعودية الصندوق الخيري الوطني

المملكة العربية السعودية برنامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع

المملكة العربية السعوديةمركز عبدالله الحمد الزامل لخدمة المجتمع



المملكة العربية السعوديةمصرف الراجحي

المملكة العربية السعوديةمركز التنمية الصناعية

المملكة العربية السعوديةالهيئة العليا للسياحة

المملكة العربية السعوديةمركز خدمات سيدات األعمال

المملكة العربية السعوديةصندوق خليفة

المملكة العربية السعوديةمركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة

المملكة العربية السعودية بنك قطر للتنمية

المملكة العربية السعودية بنك الكويت الصناعي

المملكة العربية السعودية بنك مسقط

المملكة العربية السعودية صندوق الرفد



عـــــــدد الـــــــــدراســــــــــــــــات
وحجم االستثمار بالدوالر
وفـــــــــقــــــًا للـــــــــــــــــــــــــدول

المملكة
1,848,187,604

الكويت
1,592,437,614

سلطنة عمان
682,198,539

قطر
821,883,171

االمارات
19,536,970

البحرين
61,947,512

العراق
41,973,204

اليمن
25,783,163

مصر
92,431,685

ليبيا
111,825,000

اثيوبيا
2,187,000

جورجيا
58,500,000

تركيا
115,265,612

جبوتى
2,335,300

أخرى
164,294,771



توزيع المشروعات وفقا للقطاعات
Distribution of enterprices according to sectors

31.4

27.6
3.8

2.9

3.2

2.6
3.2

8.7

0.3

1.6

14.7%

القطاع الصناعى

السياحي

أخرى

Industrial sector 31.4%

Touristic 1.6%

Other 0.3%

القطاع الخدمي والتجاري

التشييد والبناء

البالستيك

قطاع األغذية والمشروبات

قطاع التدوير

التعليمي

Construction & building 3.8%

Plastic 2.9%

Food and beverage sector 14.7%

Recycling sector 3.2%

Educational 2.6%

Service & commerce sector 27.6%
الصحي

Health 3.2%

الزراعي
Agricultural 8.7%



 يتم تنفيذ الخدمة على 10 مراحل بداية من تقديم طلب الخدمة وانتهائه بخـدمـة
المتعارف عليها وللعرض العمل وااليزو  الفني  طبقًا لمعايير   المـتابـعـة والدعم 
كـمـا مـسـبـقـا  عـلـيـهـا  الـمـتـفـق  الــمـدة  فـي  للعميل  الشركة  من  المقدم   الفني 
 تـعـتـمـد آلـيـة التنفيذ على مرتكزين ضروريين وهـما اإلمكانيات المتاحة للعميل مع
أخرى مره  اإلسـتـثـمـاري  للـقـرار  التـوجـيـه  وإعادة  والدعم  المساعدة   إمكانية 
 وجهات التمويل واإلشتراطات المطلوبة للدعم والتمويل ويتم تنفيذ المشـروع

 طـبـقـًا للخطوات والمراحل التالية: -

 آليات تنفيذ الخدمات اإلستشارية



التواصل مع
المستثمر

تقديم طلب
الخدمة

الحصول على بيانات
ومعلومات عن الخدمة

تقديم العرض
الفني والمالي

توقيع العقود

مرحلة التدقيق
والمراجعة

خدمة ما
بعد البيع

خدمة المتابعة
والدعم الفنى

إعداد الخدمة
وفقا للعرض الفني

رفع الخدمة
للقسم المختص



The implementation of the service is done in 10 stages, starting 
with the
service request and ending with the "Follow up service" and techni-
cal support in accordance with the known standards of work ISO 
and according to the technical presentation provided by the Compa-
ny to the client in the pre-agreed period. The mechanism of imple-
mentation depends on the two
necessary  bases, which are the possibilities available to the client 
with the possibility of assistance and support and reorientation of 
the investment
decision again, as well as the funders and requirements for support 
and
financing, and the project is implemented according to the following 
steps and Phases: - 

Mechanisms for implementation
of advisory services 



Communicating
with the investor

Submitting
a service request

Obtaining data and
information about
the service

Offering the technical
and financial propose

Signing contracts

Preparing the service
according to the
technical propose

Raising the service to
the concerned department

Auditing and
reviewing phase

After-sales service

Follow up and technical
support services



 نعتز كثيرًا بما تحقق لنا – بفضل الله وتوفيقه – من نجاحات أتاحت لنا بناء عالقات
 عمــل مـستدامة من الـــعـــديد من عمالئنا. وهذا التميز يعطي داللة واضحة على
دو السير بخطى ثابتة نـحـو تـحـقـيـق غـايـتـنـا بـأن نكون األكـثرـ مـوثـوقـيـة في  أننا َنُغُّ

تقديم خدمات اإلستثمار والتطوير المتكاملة في دول الخليج العربي وأفريقيا.

خاتمة



We are very proud of our successes that have enabled us to build 
sustainable business relationships of many of our customers. This 
distinction gives us a clear indication that we are moving forward 
towards achieving our goal of being the most reliable provider of 
integrated investment and
development services in the Gulf States and Africa.

Closure



CONTACT

Online

website: www.mashroo3k.com

Email : info@mashroo3k.com

Address

9 Abo Bakr، ELsedek st

Beni Suef, Egypt.

Phone numbers

phone 2: +2011010004081

SCAN
QR CODE
WITH YOUR
PHONE

حمل تطبيق م�عك ا�ن

phone 1: +2011010004021
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