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الذين المهنيين،   تأسست أسيست بلس من قبل مجموعة من 
 يشاركون عقود من الخبرة في مجال الخدمات المالية والمحاسبة
 واإلستشارات التجارية. من ذوي الخبرة العالية في بناء الشركات
لتزويد الخبرة  من  السنوات  هذه  تعزز  بلس  أسيست   الناجحة، 
الثقة على  مبنية  وشفافية  فاعليه  ذات  بخدمات   عمالئها 
 واإلحترافية. ونحن نعتقد في بناء شراكات مع أصحاب المصلحة
ونحن مفتوحة.  بشفافية  التواصل  أساس  على   الرئيسيين 
في النجاح  على  عمالئه  يساعد  فريق  من  جزء  بأننا   نؤمن 
 تحقيق أهداف أعمالهم، وهذا يتطلب نهجا شامال لكل شيء بدءا
وحلول تقنيات  أحدث  اإلستثمار في  إلى  الموظفين  توجيه   من 
إلى باإلضافة  القيم  هذه  من  اإلستفادة  خالل  ومن   الجيل. 

المعرفة بالسوق المحلي والمنطقة بشكل أشمل

 اإللتزام نحو الشركاء   
 نسعى لتقديم خدمات عالمية من خالل شركاء يتميزون بالخبرة
ونسعى المؤسسة  عمل  مجاالت  كافة  في  العالية   والكفاءة 
المصلحة لتحقيق  معهم  المؤسسية  الشراكة  عالقات   لتطوير 
بالشفافية تتميز  بإستراتيجية  والمستدامة   المشتركة 

  والمسئولية

اإللتزام نحو العمالء
جودة مستويات  أفضل  بتحقيق  بلس  أسيست  مؤسسة   تلتزم 
قيمة ويحقق  العمالء  متطلبات  ويفوق  يحقق  بما   الخدمات 
مع الشركة  ولذلك يعمل موظفي  ومستدامة   مضافة حقيقية 
األفضل لتقديم  بحماس  الفنيين  والخبراء  الدوليين   الشركاء 

لعمالئنا كشركاء إستراتيجيين لهم

 اإللتزام نحو العاملين   
األصول هم  بالمؤسسة  والموظفين  اإلستشاريين   يعتبر 
والتي نقوم من خاللها بتقديم افضل التي نمتلكها   الحقيقية 
 الخدمات لعمالئنا ونؤمن بان إسعادهم وتطويرهم وخلق البيئة
 المناسبة لهم من أهم منهجيات التميز التي نتبعها كما نسعى
ومعطاءة وموهوبة  قادرة  بشرية  عناصر  جذب  إلى   دائما 
بيئة في  ورغباتهم  مجهوداتهم  بتقدير  ونقوم   ومتحمسة 

إيجابية وبناءة

الثقة والعمل الجماعي
بين فيما  وفعالية  بكفاءة  والتواصل  التعاون  بأهمية   نؤمن 
المحليين شركائنا  ومع  المؤسسة  في  الداخلية  العمل   فرق 

 والدوليين لتحقيق أهدافنا اإلستراتيجية ونلتزم
بالعمل الجماعي والثقة المتبادلة لتحقيق توقعات العمالء

مؤسستنا

نسعى لتقديم أفضل الخدمات



OUR VISION

Our vision is to deliver 
excellent and value-added 
professional services to our 

clients for them to excel.

OUR MISSION

Accounting management for 
government and private 

companies in the United Arab 
Emirates through the adoption 

of advanced accounting policies 
and systems in line with the 

latest accounting standards and 
best practices in the field of 

work.

OUR VALUES

Excellence
Integrity
Efficacy

Accountability 
and

Professionalism 

OUR EXPERTS
We provide our services distinguished by a large group 
of experts and consultants to local and international with 
Degrees and global expertise, which enables them to 
provide real value-added services to our customers and 
we strengthen their work through international partners 
and network technical support in the areas of work and 
that contribute to the Permanent learn about the latest 
and best practices in the world.



Founded by a group of professionals who are 
involved in decades of experience in financial 
services, accounting and business consulting. With a 
strong experience in building successful companies, 
Assist Plus is enhancing these years of experience to 
provide its clients with effective, transparent and 
trust-based services. We believe in building 
partnerships with key stakeholders on the basis of 
open and transparent communication. We believe 
that we are part of a team that helps our clients 
succeed in achieving their business objectives. This 
requires a comprehensive approach to everything 
from directing employees to investing in the latest 
generation technologies and solutions. And by 
taking advantage of these values   in addition to 
knowledge of the local market and the region in a 
more comprehensive manner

OUR COMPANY

HIGH QUALITY SERVICES

Commitment to customers:
Assits Plus Foundation is committed to achieving 
a better quality of service levels in order to 
achieve and exceed customer requirements and 
achieve real and sustainable added value, 
therefore the company's employee's work with 
international experts and technical partners with 
enthusiasm to provide the best for our clients as 
strategic partners for them.

Commitment to Partners
We seek to provide global services through 
partners are characterized by high expertise and 
efficiency in all areas of work of the Foundation, 
and we seek to develop institutional partnership 
with them to achieve common interests and 
sustainable strategy is characterized by 
transparency and accountability

Trust and teamwork
We believe in the importance of cooperation and 
communication efficiently and effectively 
between internal teams in the organization and 
with local and international partners to achieve, 
our strategic objectives and we are committed to 
working university and mutual trust to achieve 
customer expectations.

Commitment to employees:
Considered consultants and staff organization are 
real assets that we have and that we are through it 
to provide better services to our customers and 
we believe that entertain, develop and create the 
right environment for them the most important 
methodologies of excellence that we follow as we 
always strive to attract the human elements 
capable and talented and we appreciated their 
efforts and desires in a positive and constructive 
environment.



الخبراء من  كبيرة  مجموعة  خالل  من  المتميزة  خدماتنا   نقدم 
العلمية الدرجات  ذوي  من  والدوليين  المحليين   واإلستشاريين 
 والخبرات العالمية العالية و التي نؤهلهم لتقديم خدمات ذات قيمة
 مضافة حقيقية لعمالئنا و نقوم بتدعيم عملهم من خالل الشركاء
التي تساهم في  الدوليين وشبكة الدعم الفني في مجاالت العمل و 
العالم في  الممارسات  وأفضل  أحدث  على  الدائم  التعرف 

 تقديم خدمات مهنية متميزة ذات
أجل من  لعمالئنا  مضافة   قيمة 

التفوق

التميز في الخدمات
النزاهة

الفاعلية
 المسئولية
اإلحترافية

 اإلدارة الرشيدة للمحاسبة للشركات
 والمؤسسات الحكومية والخاصة

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة من
 خالل تبني سياسات وأنظمة

 محاسبية متطورة بما يتوافق مع
 أحدث المعايير المحاسبية ذات الصلة
 وأفضل الممارسات في مجال العمل

خبراؤنا

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا





 خدماتنا :

- التدقيق والمراجعة
 

 - إستشارات ضريبة القيمة المضافة

- اإلستشارات المالية واإلستثمارية

- إستشارات إدارة المخاطر

- المحاسبة ومسك الدفاتر

- إستشارات األعمال

- دراسات الجدوى

OUR SERVICES :

•Audit & Assurance.

•VAT Consulting.

•Financial & Investment Advisory.

•Risk Management Advisory.

•Accounting & Bookkeeping.

•Business Advisory.

•Feasibility Studies.


