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Ideal System
Your Source For Trusted Tax Consulting.



Ideal System is Tax consultancy Company established Simultaneously with the value added tax in the United Arab 
Emirates and its worked to the highest standards in providing its clients with comprehensive accounting, financial and 
consulting services protecting their interest. The company working very hard to became one of the most prosperous 
organisations on the UNITED ARAB EMIRATES market for accounting and consulting services. With the technological 
expertise and the knowledge of our professionally educated and experienced accountants we developed and 
improved our working methods and internal procedures upholding our one and only target — providing the most 
comprehensive and efficient service for the needs of our clients. 

ايديال  سيستيم  هي شركة استشارات ضريبية  نشأت في  دولة ا�مارات العربية المتحدة منذ بداية تطبيق ضريبة  القيمة المضافة وراعت  أعلى 

المعايير في تزويد عمالئها بالخدمات المحاسبية و ا�ستشارات الضريبية الشاملة التي تحمي مصالحهم.و  تعمل الشركة بجد لتصبح واحدة 

من أكثر الشركات ازدهارا في سوق ا�مارات العربية المتحدة للخدمات المحاسبية واالستشارية الضريبية . مع ما تملكه الشركة من الخبرة 

الضريبية  باالضافة لفريق المحاسبين والخبراء االستشاريين وذوي الخبرة في السوق االردني الذي يعتبر من اوائل الدول التي طبقت الضريبة 

المضافة ولها باع طويل في هذا المجال ، ولقد  قمنا بتطوير وتحسين أساليب عملنا وا�جراءات الداخلية التي تدعم هدفنا الوحيد و هو توفير 

الخدمة ا»كثر شموال وكفاءة الحتياجات عمالئنا. 

OUR FIRM

شركتنا



VISION
To be one of the leading practicing consultancy firm in the region in terms of providing high quality professional 
services where clients come for the peace of mind that their interests are being cared for by a team that enjoys 
working with them and one another. 

هي أن نصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال االستشارات الضريبية  في المنطقة حيث نقدم خدمات مهنية عالية الجودة و أن نصبح 

مكانا  يلجأ اليه العمالء لتطوير اعمالهم  و لثقتهم بفريق عملنا و قدرته على تلبية احتياجاتهم. 

رؤيتنا



MISSION
Ideal System Tax Consultancy established with a mission to maintaining the highest standards of integrity and 
professionalism in our relationship with client. We endeavor to know and understand your financial situation and 
provide you with only the highest quality information, services, and products with transparency to help you reach your 
goals.  

At Ideal System Tax Consultancy we provide professional accounting, tax and related services to meet our client’s 
individual needs and expectations through a team of willing and knowledgeable professionals. 

اننا مهما حققنا من نجاح ال نتوقف أبًدا عن استكشاف طرق لتحسين أدائنا. ونعتقد أن هذا هو سر تقدمنا في مجال تقديم خدماتنا  حيث 

نهدف لتحقيق أعلى معايير النزاهة والمهنية في عالقتنا مع العميل. ونحن نسعى إلى معرفة وفهم الوضع المالي الخاص بك ، ونوفر لك ما 

تحتاجه من المعلومات و خدمات عالية الجودة مع درجة عالية من الشفافية لمساعدتك في تحقيق أهدافك. 

و  احتياجات  لتلبية  الصلة  ذات  والخدمات  الضريبية  و  المحاسبية  الخدمات  لتقدم  دائما  تطمح  الضريبية  لالستشارات  سيستم  ايديال  شركة 

توقعات عمالئنا الفردية من خالل فريق من المهنيين على أعلى درجات المهنية و المعرفية. 

مهمتنا



Trust us & progress
to success
We offer you the services you want.



OUR VALUES
Transparency: We believe in complete business transparency. Transparency means you’ll be able to clearly see 
anything and everything you should be able to see, before you commit to working with us, such as fees, costs and 
pertinent information with no hidden surprises. 
Honesty & Integrity: We believe that honesty is the essential cornerstone of which a successful relationship should 
be built. When choosing an advisor to manage your lifetime of hard-earned assets, honesty provides the trust you 
need to feel completely confident and comfortable. 
Dedication: The idea of dedication is an important one. Dedication can mean many things, but amongst them, 
concepts such as reliability and trust come to the forefront. All of us are dedicated to our clients, always there for you 
when you need us to be. 
Respect: True respect arises from the belief that you, our client, are completely capable and able to make smart, 
effective financial decisions to better your future and by we believe in treating others fairly and respectfully. We are 
here to guide you on that journey, respecting your years of wisdom and experience along the way.   
Community: Give back to the community where we work and live to improve the lives of others. 
Accountability: Assume responsibility for our actions, products, and decisions.

الشفافية: نحن نؤمن بأهمية الشفافية. الشفافية تعني أنك ستكون قادرا على رؤية كيفية سير العمليات ككل بنظرة شاملة، و ستكون 
على اطالع كامل على كافة التفاصيل قبل االلتزام بالعمل معنا، مثل الرسوم والتكاليف والمعلومات ذات الصلة دون أي تكاليف اضافية. 

الصدق والنزاهة: نحن نعتقد أن الصدق هو حجر الزاوية ا»ساسي التي يستند عليه بناء عالقات اعمال ناجحة. عند اختيارك  مستشار �دارة  و 
تقييم ما قد قمت بامتالكه في حياتك بشق االنفس ،  يوفر الثقة و النزاهة ما تحتاج إليه للشعور بالراحة. 

التفاني: فكرة التفاني مهمة. و يمكن أن تعني أشياء كثيرة، من اهمها الموثوقية واالئتمان ، و التزامنا الكامل بتكريس اقصى طاقتنا لعمالئنا، 
و تواجدنا دائما وقت الحاجة لنا. 

االحترام: ينبع االحترام الحقيقي من االعتقاد بأن عمالؤنا قادرون تماما على اتخاذ قرارات مالية ذكية وفعالة لتحسين مستقبلهم، ونؤمن 
بضرورة معاملة اÁخرين بنزاهة واحترام. نحن هنا لÀخذ بيدك في طريقك نحو النجاح في هذه الرحلة، وأخذين بعين االعتبار أهمية و قيمة ما 

يملكه العميل من سنوات الحكمة والخبرة على طول الطريق. 
المجتمع:  نحن دائما نعمل لتحسين حياة اÁخرين لنحقق االفضل لمجتمعنا. 

المساءلة:  سنبقى نحن الوحيدين القادرين على تحمل المسؤولية عن أعمالنا ومنتجاتنا وقراراتنا.

قيمنا



Grow your work
& let us work
We develop your business and manage you company.



WHY IDEAL SYSTEM ?
We committed to deliver exceptional services; you may expect these services blended with: 
Proficiency: One of ideal systems Beliefs is that working with our customer's critical figures and important 
information Is requiring a high level of accuracy and proficiency.  
Confidentiality: It is the policy of ideal systems that both the financial records of our customers and the relations 
ships between ideal systems and our customers are confidential.  
Expertise:  Ideal System team is a combination of industry knowledge for more than 25 years' experience; we hit the 
ground to always deliver our customer the best. 
Reliability: Ideal System concentrating on logical and practical actions which tailored to fit our customers’ needs in 
order to deliver the desired reliable service.  
Quality: At Ideal System, we committed to offer our customers the highest quality service which is an essential culture 
of success for both of us and our clients. 
Time Planning:  Implementing and accomplishing of projects on the time are the ideal system main philosophy in 
every agreement. 

نحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية، و ستتضمن خدماتنا ما يلي :
الكفاءة: ان احد اهم معتقدات ايديال سيستم هي أن العمل مع تعقيد االرقام والمعلومات الهامة يتطلب مستوى عال من الدقة والكفاءة. 

السرية: تعتبر سرية العالقة بين ايديال سيستم وسجالت العمالء المالية سياسة يجب اتباعها بحرفية تامة. 
افضل  هو  ما  لتقديم  و  النجاح  عاما،لتحقيق   25 من  »كثر  العملية  خبرته  مع  العلمية  كفاءته  بتسخير  سيستم  ايديال  فريق  يقوم  الخبرة: 

لعمالئنا دائما. 
الخدمة  تقديم  أجل  من  العمالء  احتياجات  لتناسب  صممت  التي  والعملية  المنطقية  ا�جراءات  على  تركز  سيستم  ايديال  ان  الموثوقية: 

الموثوقة المطلوبة. 
الجودة: في ايديال سيستم، نحن ملتزمون بتقديم خدمة عالية الجودة , و التي هي أحد أهم ا»سباب ا»ساسية لنجاحنا و نجاح عمالئنا. 

التخطيط الزمني:  تطبيق وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد هي الفلسفة الرئيسية اليديال سيستم في كل اتفاق. 

لماذا ايديال سيستم ؟



OUR SERVICES



OUR SERVICES
-  Registration and Cancellation of the company with the Federal Tax Authority 
-  Providing a preparatory tax consultation. 
-  Providing a tax accounting consultation. 
-  Coordination with the company's accountant regarding the necessary amendments to the accounting system.
-  Preparation and submission of tax returns to the Federal Tax Authority. 
-  Provide tax consultations related to value added tax for companies and all sectors.
-  Follow-up with the auditors of the Federal Tax Authority during their visits and discuss them in all tax topics and 
    matters that related to the VAT.
-  Sending circulars and instructions issued by the Federal Tax Authority to the taxpayers immediately after issuing
    them and preparing workshops and educational courses for members of the tax system in the company.
-  To carry out all stages of audit and objection with the Federal Tax Authority.

-  تسجيل والغاء تسجيل الشركات لدى الهيئة االتحادية للضرائب. 
-  تقديم استشارات ضريبية تحضيرية. 

-  تقديم استشارات محاسبة الضرائب. 
-  التنسيق مع محاسب الشركة فيما يتعلق بالتعديالت الضرورية على النظام المحاسبي. 

-  اعداد وتقديم االقرارات الضريبية الى الهيئة االتحادية للضرائب.  
-  تقديم االستشارات الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة للشركات ولجميع القطاعات. 

-  المتابعة مع مدققي الهيئة االتحادية للضرائب خالل زياراتهم ومناقشتهم في كافة المواضيع الضريبية. 
-  ارسال التعاميم والتعليمات الصادرة عن الهيئة االتحادية للضرائب الى المكلفين فور صدورها واعداد ورش العمل والدورات التثقيفية الفراد

     المنظومة الضريبية في الشركة. 
-  القيام بكافة مراحل التدقيق واالعتراض لدى الهيئة. 

خدماتنا



OUR METHODOLOGY 



OUR METHODOLOGY 
Methodology in line with the newly imposed 2018 VAT:
 
Review and assessment. The implementation of the VAT in 2018 is foreseen to impact many businesses in the UAE. 
This will entail changes in a company's basic operations as well as affect its existing financial makeup. Prior to 
company registration, we will make a detailed study of the impact of the application of VAT on the financial position of 
the company, including cash flows. We will then prepare reports on this effect as well as make recommendations on 
mitigation if it exists. 

Establishment of tax policy. Changes are required to ensure adherence to mandates, this includes changes in the 
company policy in relation to tax. Thus, the establishment of a suitable tax policy is fundamental for the company to 
be in accordance with the nature of its activity and accounting policy. 

نتبع في ايديال سيستم منهجية معينة تتماشى مع ضريبة القيمة المضافة المفروضة حديثا لعام 2018: 

المراجعة والتقييم. ومن المتوقع أن يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 على العديد من الشركات في دولة ا�مارات العربية 
المتحدة. وسيتطلب ذلك إحداث تغييرات في العمليات ا»ساسية للشركة وكذلك التأثير على تكوينها المالي الحالي. 

التدفقات  ذلك  في  بما  للشركة،  المالي  المركز  على  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  لتأثير  مفصلة  بدراسة  سنقوم  الشركة،  تسجيل  قبل   
النقدية. وسنقوم بعد ذلك بإعداد تقارير عن هذا التأثير وكذلك تقديم توصيات بشأن التخفيف إذا كان موجودا. 

يتعلق  فيما  الشركة  سياسة  في  التغييرات  يشمل  وهذا  الجديدة،  بالقوانين  االلتزام  لضمان  تغييرات  إجراء  يلزم  الضريبية.  السياسة  وضع 
بالضرائب. وبالتالي، فإن وضع سياسة ضريبية مناسبة أمر أساسي لكي تكون الشركة متماشية  مع طبيعة نشاطها وسياساتها المحاسبية. 

منهجنا 



OUR METHODOLOGY 
Company registration. Once assessment and establishment of tax policy is done, we will register the company in the 
network of the value added tax with the Tax Authority. 

Training company accountants. To fully enforce and educate company accountants in terms of compliance and 
taxation, we will provide training to company accountants regarding the procedures of tax restrictions and the 
definition of tax accounts. 

Monitoring records and documents. We will visit the company periodically for the purpose of auditing all records 
and accounting documents related to the value added tax. This allows us to monitor and audit records and documents 
as well as address and correct any issue to maintain/improve the accounting process in the company. 

تسجيل الشركة. بمجرد االنتهاء من تقييم السياسة الضريبية ووضعها، سنقوم بتسجيل الشركة ضمن شبكة ضريبة القيمة المضافة مع 
الهيئة االتحادية للضرائب.. 

تدريب محاسبين الشركات. من أجل تثقيف محاسبين الشركات و توعيتهم لكيفية االمتثال و دفع الضرائب، وسوف نقوم بتقديم التدريب 
الالزم فيما يتعلق بإجراءات القيود الضريبية وتعريف الحسابات الضريبية. 

مراقبة السجالت والوثائق.  سوف نقوم بزيارة الشركة بشكل دوري لغرض تدقيق جميع السجالت  والوثائق المحاسبية المتعلقة بضريبة 
العمليات  تحسين  على   للحفاظ  قضية  أي  وتصحيح  معالجة  وكذلك  والوثائق  السجالت  ومراجعة  بمراقبة  لنا  يسمح  هذا  المضافة.  القيمة 

المحاسبية في الشركة. 

منهجنا 



OUR METHODOLOGY 
Verification of VAT accounts. We will verify that VAT accounts are reconciled with invoices and documents before 
submitting the tax return to the tax authority. We will ensure that all documents are complete and all information 
declared are precise. 

Submission of tax returns. We will then submit tax returns to the authority. We will likewise discuss tax returns with 
the auditors of the tax authority while they are auditing the company. 

Follow-up of tax refund and other concerns. We will be doing follow-up of tax refund in the event of the company's 
balances with the tax authority. This will likewise include follow-up of all matters concerning the company with the Tax 
Authority. 

Provide tax advice throughout the year. We will be providing tax advice throughout the year as well as provide any 
other services related to the value added tax. 

التحقق من حسابات ضريبة القيمة المضافة. سنتحقق من مطابقة حسابات ضريبة القيمة المضافة مع الفواتير والمستندات قبل إرسال 
ا�قرار الضريبي إلى الهيئة االتحادية للضرائب, و سوف  نضمن أن جميع الوثائق كاملة وجميع المعلومات المعلنة  دقيقة. 

ا�قرارات  أيضا  نناقش  وسوف  للضرائب..  االتحادية  الهيئة  إلى  الضريبية  ا�قرارات  بتقديم  ذلك  بعد  وسنقوم  الضريبية.  ا�قرارات  تقديم 
الضريبية مع مدققي حسابات الهيئة االتحادية للضرائب.أثناء قيامهم بمراجعة حسابات الشركة. 

الهيئة  مع  للشركة  أرصدة  وجود  حالة  في  الضرائب  استرداد  بمتابعة  نقوم  سوف  التساؤالت.  من  وغيرها  الضرائب  استرداد  متابعة 
االتحادية للضرائب.. وسيشمل ذلك أيضا متابعة جميع المسائل المتعلقة بالشركة مع الهيئة االتحادية للضرائب.. 

أخرى  خدمات  أي  تقديم  وكذلك  العام  مدار  على  الضريبية  المشورة  بتقديم  نقوم  سوف  السنة.  مدار  على  الضريبية  المشورة  تقديم 
تتعلق بضريبة القيمة المضافة.

منهجنا 



VAT ADVISORY



VAT ADVISORY
-  Our dedicated VAT team will help you to consider the full impact of VAT through all stages of your business, from 
    considering a new activity, through to acquisitions, overseas expansion and disposal of part of the business. 
-  Implementing VAT in an organization means updating and upgrading the entire ERP system and identifying the
    accounting obligations. 
-  Since it affects the entire area of your business VAT is Not just considered as a tax issue and it should be considered
    as a business issue. 
-  Scope & Analyzing the Impact of VAT At the beginning we have to identify the VAT impact on your business, estimate
    the cost of implementation, develop an implementation plan and allocate the resources. 
-  Implementation Process Based on the information and analysis done in the first step, we have to modify the 
    business process, change the systems, arrange the relation with Suppliers and customers. Educate and train staff. 

نشاطك مراحل  جميع  في  المضافة  القيمة  لضريبة  الكامل  التأثير  في  النظر  على  المضافة  القيمة  بضريبة  المتخصص  فريقنا  سيساعدك    -
       التجاري، باالضافة سنقوم ببحث جميع النشاطات الجديدة و مساعدتك في عمليات التوسع في الداخل والتخلص من أجزاء من النشاط التجاري. 

-   تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المؤسسات يعني تحديث وتطوير نظام تخطيط موارد المؤسسات بأكمله وتحديد االلتزامات المحاسبية. 
اعتباره     ينبغي  انما   و  ضريبية  مسألة  يعتبر  ال  التطبيق  هذا  فإن   , بأكملها  المنطقة  على  سيؤثر  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  لكون  نظرا    -

      مسألة تجارية بالمجمل. 
-   نطاق وتحليل تأثير ضريبة القيمة المضافة,  في البداية علينا أن نحدد أثر ضريبة القيمة المضافة على عملك، وتقدير تكلفة التنفيذ، 

      ووضع خطة التنفيذ وتخصيص الموارد. 
وتغيير   ا»عمال،  سير  الية  بتعديل  لدينا,سنقوم  ا»ولى  الخطوة  في  بها  القيام  تم  التي  والتحليالت  المعلومات  إلى  استنادا  التنفيذ.  عملية    -

      النظم، وترتيب العالقة مع الموردين والعمالء. باالضافة لتثقيف وتدريب الموظفين. 

إستشارات ضريبة القيمة المضافة 



OUR EXPERTS TEAM



OUR EXPERTS TEAM
•  Our Team includes a group of highly experienced consultants in all fields of accounting, taxation, administration and

    economics. 

•  Our team also includes a distinguished group of employees who hold master's degrees and doctorate in all fields of the office. 

•  Our team members are working together to raise the professional competence of employees to meet our clientsneeds. 

•  يضم مكتبنا فريق  من ا�ستشاريين ذوى الخبرات العالية والمشهود لهم بالكفاءة المهنية في كافة المجاالت المحاسبية والضريبية

     واالدارية واالقتصادية في السوق االردني  واالماراتي . 

•  كما يتضمن مكتبنا مجموعة مميزة من العاملين الحاصلين على اعلى الشهادات العلمية   في كافة مجاالت اختصاص المكتب. 

الضريبية المجاالت  في  المتعاملة  الشركات  من  عمالءه  متطلبات  لتلبية  للعاملين  المهنية  الكفاءة  رفع  على  بالعمل  المكتب  يقوم    •

     والخدمية.

فريق العمل

Mr. Ehsan Awawdeh
Business Development Manager

مدير تطوير ا»عمال
�  ehsan@idsvat.com

Dr. Emad Abdelmajid Alkhasawneh
Tax Expert

خبير ضرائب دولي
�  emad@idsvat.com

Mr. Ahmad Al Sayahien
Managing Director

مستشار ضريبي
�  ahmad@idsvat.com



Office # 301 Al Areej Business Center Al Nasif Bldg, Cargo Village Airport Road, Dubai – UAE

دبي المطار,  طريق  الشحن,  قرية  الناصف,  بناية  التجاري,  أريج  مركز   ,  30 1 رقم  مكتب 

�
�

�

info@idsvat.com
 
www.idsvat.com 

+971 502501928
+971 43247800
+971 567557411 

IDEAL SYSTEM
Tax Consultancy

الضريبية لالستشارات  سيستم  ايديال 


