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 وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة اإلتحادية للضرائب



 

 

 مقدمة

 الرؤية

 حكومة دولة اإلمارات العربية في تحقيق استراتيجية المساهمة

المتحدة و المتمثلة في الهيئة اإلتحادية للضرائب من خالل مساعدة 

 .الخاضعين للضريبة على فهم واجباتهم الضريبية و االلتزام بها

 الرسالة

فعال بشكل العمل و الجودة عالية خدمات تقديم. 

 

 الهدف

 مساعدة الخاضعين للضريبة و المستهلكين على فهم واجباتهم

 الضريبية و االلتزام بها 

 

خدمات تنظيم و   –األمين للمحاسبة و الضريبة 

 .الضريبيةاإلستشارات مسك الحسابات و 

 

األمين مؤسسة متخصصة لإلستشارات الضريبية، 

نقوم بخدمة عمالئنا من خالل فريق استشاري 

 .متخصص في ضريبة القيمة المضافة

 
خدمات األمين لتنظيم و مسك الحسابات و تأسست 

توفير نعمل على ،  2018عام في  اإلستشارات الضريبية

الرؤية االستراتيجية في دولة االمارات العربية المتحدة 

 .ودول مجلس التعاون الخليجي

الضريبية و  اإلستشاراتولدينا خبرة في خدمات 

 .المحاسبية و المالية

الذين يقومون بتوفير الشركاء من   وأيضا لدينا عددا  

 .التدقيق الخارجيخدمات 
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 .خدمات تنظيم و مسك الحسابات و اإلستشارات الضريبية  –األمين للمحاسبة و الضريبة 

 

 نقدم حلول متكاملة لتسجيل الشركات لضريبة القيمة المضافة  . 

 نقدم خطة ضريبية للوقاية من الغرامات و المخالفات. 

 تعديل السجالت المحاسبية لتطابق متطلبات قانون ضريبة القيمة المضافة  . 

 تجهيز تقارير ضريبة القيمة المضافة و حفظ السجالت. 

 تدريب الخاضع للضريبة على متطلبات قوانين الضريبة  . 

 تنظيم و مسك السجالت المحاسبية. 

 متابعة تحصيل الديون. 

 التخطيط لجدولة الديون. 

 التدقيق الضريبي وفقاً لمتطلبات الهيئة اإلتحادية للضرائب. 

 تقييم وضع الخاضع للضريبة و مدى امتثاله لقوانين الضريبة. 

 وضع استراتيجيات و آليات عمل ضريبية و مالية. 
 

 

 

 

 خدماتنا
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 الوكيل الضريبي المرخص من الهيئة اإلتحادية للضرائب
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 إسالم حافظ مطر

 محاسب و وكيل ضريبي معتمد من الهيئة االتحادية للضرائب
 

 المؤهالت الدراسية 

 األزهر جامعة من األعمال ادارة و المحاسبة  في كالوريوسب-

 (CIA ) معتمد داخلى مدقق شهادة تحضير جارى-

 ساعات التعليم المهني المستمر•

واستكمل  IPSAS ,Internal control, IFRSدورات التدقيق و اكمل .العشر سنوات الماضيةعلى مدى •

 .االمتثال الضريبي لدول مجلس التعاون الخليجي ساعة دبلوم 300

 إسالم مطر الخبرات العملية التي يتمتع بها السيد 
كمحاسب و مدقق داخلي بدولة االمارات العربية المتحدة منذ على خبرات واسعة من خالل عمله اسالم حصل 

 .، ضمن مجاالت المراكز الطبية و المقاوالت و الصيانة العامة و ادارة العقارات2007عام 
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 اتصل بنا 

 ، شارع الخالدية B، بناية األهلية مبنى 6، ميزانين  14مكتب رقم 

 +971 50 130 7677 

 

   +97126650818 |     +97126650757 

 

 info@alameenaccounting.ae 

 

 www.alameenaccounting.ae 

 

    Abu Dhabi, United Arab Emirates 
 

© 2018 Al Ameen Accounting and Tax 

tel:+971 50 130 7677
tel:+971 50 130 7677
tel:+97126412300
tel:+97126412300
tel:+97126411050
tel:+97126411050
mailto:i.matar@alameenaccounting.ae
http://www.alameenaccounting.ae/

