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ديلويت :الشهادة المحلية المضافة تدفع عجلة التوطين واالستثمارات االقتصادية في دولة اإلمارات
ديلويت تنظم في اإلمارات ندوة افتراضية حول شهادة القيمة المحلية المضافة ()ICV
بالتعاون مع المجلس الهندي لألعمال ()IBPG
 9فبراير  – 2021بالتعاون مع المجلس الهندي لألعمال والمهنيين في أبوظبي ،نظمت ديلويت مؤخرا ً
ندوة افتراضية حول برنامج القيمة المحلية المضافة ( )ICVبهدف زيادة توعية جميع المؤسسات
والشركات العاملة في قطاع األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة حول برنامج القيمة المحلية
المضافة  .وقد شاركت في هذه الندوة بعض الجهات المعنية مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
وشركة الدار العقارية باإلضافة إلى الجهات المانحة لشهادة القيمة المحلية المضافة ،وهما ديلويت وشركة
آردينت.
والجدير بالذكر أن اللوائح الحديثة النافذة في دولة اإلمارات قد بدأت تشترط على جميع المنشآت القانونية
التي تحمل رخصة صناعية أو تجارية سارية المفعول الحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة
كشرط مسبق للمشاركة في المناقصات الحكومية العامة .وتظل هذه الشهادة صالحة لمدة  14شهرا ً
اعتبارا ً من تاريخ تقرير التدقيق المالي للمؤسسة .وبموجب هذه اللوائح ،إذا رغبت إحدى المنشآت
بالمشاركة في مناقصة حكومية باستخدام نفس كشوفاتها المالية المدققة التي شاركت فيها بمناقصة سابقة،
فإنها تستطيع إعادة استصدار شهادة القيمة المحلية المضافة خالل فترة سريان شهادتها األصلية دون أن
تحصل على فترة سريان جديدة ،بل تظل فترة  14شهرا ً األولى سارية منذ إصدار الشهادة السابقة.
من جهته ،أكد بادمانابها آشاريا ،الشريك المسؤول عن خدمات التدقيق في ديلويت اإلمارات ورئيس
المجلس الهندي لألعمال ،الذي أدار هذه الندوة ،على أهمية برنامج القيمة المحلية المضافة لدولة اإلمارات
نظرا ً ألنه سيزيد من الفرص التجارية أمام المؤسسات والشركات العاملة في دولة اإلمارات ،وسيخلق
فرص توظيف للمواطنين اإلماراتيين.
وقد شهدت الندوة عرضا ً تقديميا ً قدمه حمد سيف بالمحاينا ،رئيس لجنة القيمة المحلية المضافة ،ومدير
تطوير القيمة المحلية المضافة في أدنوك استعرض فيها مسيرة الشهادة منذ برنامج أدنوك للقيمة المحلية
المضافة عام  2017وحتى البرنامج الموحد للقيمة المحلية المضافة ،وأعاد التأكيد فيها على أهداف هذا
البرنامج باإلضافة إلى اإلنجازات التي حققها البرنامج منذ إنشائها ومن أبرزها خلق أكثر من 2,000
فرصة عمل للمواطنين اإلماراتيين في القطاع الخاص ،وإعادة ضخ  76مليار درهم في االقتصاد
اإلماراتي.
بعد العرض التقديمي ،ترأس آشاريا لجنة مناقشة ضمت خبراء في القيمة المحلية المضافة من بينهم حمد
سيف ،ورافي فاليا ،مساعد نائب رئيس المجلس الهندي لألعمال ومدير برنامج القيمة المحلية المضافة
في الدار العقارية؛ ونيربهاي فيديا ،شريك آردينت لالستشارات والمحاسبة ،وفايزة سوهاون ،الشريكة
في قطاع التدقيق والمسؤولة عن القيمة المحلية المضافة في ديلويت اإلمارات.
بدأ آشاريا كالمه بالقول” :يشرفنا في ديلويت أن نستضيف هذه الندوة االفتراضية بالتعاون مع المجلس
الهندي لألعمال والمهنيين من أجل تبادل األفكار القيّمة وأفضل الممارسات حول كيفية تطبيق برنامج
القيمة المحلية المضافة في دولة اإلمارات .وال شك أن مشاركة ممثلين عن أدنوك والدار وآردينت قد

أغنى مناقشاتنا المفتوحة وتبادل المعرفة في هذه الندوة التي نأمل أن تساهم في زيادة تعريف قطاع
األعمال في دولة اإلمارات وخارجها ببرنامج القيمة المحلية المضافة“.
بعد ذلك ،تحدث رافي فاليا عن برنامج القيمة المحلية المضافة من منظور شركة الدار وطريقة تنفيذه
فيها .وقد سلط الضوء على إنجازات هذا البرنامج من حيث إضافة القيمة إلى االقتصاد الوطني لدولة
اإلمارات وخطط الدار المستقبلية.
أما حمد سيف ،ممثل أدنوك ،فقد أعاد التذكير بالتزام أدنوك المتواصل بتحسين برنامج القيمة المحلية
موردين
المضافة ،وقال” :يعمل هذا البرنامج في نسخته الحالية على خفض األعباء التنظيمية عن كاهل ال ّ
والمقاولين الذين يرغبون باستصدار عدة شهادات ال سيما وأن شهادة واحدة مقبولة من جميع الجهات
المشاركة في هذا البرنامج ،وهي :أدنوك ،دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي ،الدار ،موانئ أبوظبي،
مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ومبادلة“.
بعد انتهاء المداخالت ،فُتح الباب أمام مشاركة الحضور الذين طرحوا أسئلتهم المتنوعة حول برنامج
القيمة المحلية المضافة ،وتم الرد عليها بالتفصيل من قبل أعضاء اللجنة.
واختتم سريدار إيينغار ،مسؤول الصندوق في المجلس الهندي لألعمال ،بالتشديد على أهمية برنامج
القيمة المحلية المضافة قائالً” :ال شك أن هذا البرنامج سوف يحقق القيمة المثلى لالقتصاد اإلماراتي ،ال
سيما من ناحية تنويع القطاعات االقتصادية المشاركة في الناتج المحلي اإلجمالي ،وزيادة فرص التوطين،
والتطور المهني الشخصي للمواطنين اإلماراتيين في القطاع الخاص .وفي الختام ،أدعو جميع أعضاء
المجلس الهندي لألعمال بالتقدم بطلباتهم للحصول على شهادة البرنامج مستفيدين من بساطة المتطلبات
وسهولة اإلجراءات ،والفرص التجارية التي يمكن االستفادة منها ،باإلضافة إلى القدرات االستراتيجية
ونطاق الخدمات التي يوفرها هذا البرنامج لجميع أعضائه“.
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