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   (ICVالقيمة المحلية المضافة ) للمصادقة على شهادات للموردين  رسمية معتمدة  جهة ديلويت 

    العربية المتحدة في دولة اإلمارات

وقعت ديلويت مذكرة تفاهم مع الجهات المشاركة في البرنامج ،  2020في ديسمبر    –   2021  مارس   29

الموحد للقيمة المحلية المضافة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي: شركة بترول أبوظبي الوطنية  

موانئ أبوظبي، شركة مبادلة  )أدنوك(، دائرة التنمية االقتصادية في أبو ظبي، شركة الدار العقارية، 

ديلويت إحدى الجهات الرسمية المعتمدة للمصادقة  ، لتصبح  سة اإلمارات للطاقة النوويةلالستثمار، ومؤس

 على شهادة القيمة المحلية المضافة.  

 

ً مع  رؤية قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة واألهداف االقتصادية لبرنامج المسّرعات  وانسجاما

(، انضمت دائرة التنمية االقتصادية، الدار، مبادلة، ومؤسسة اإلمارات للطاقة النووية  21الحكومية )غداً  

القيمة المحلية  إلى هذا البرنامج بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع أدنوك بهدف توحيد عملية إصدار شهادة 

 المضافة بعد إطالق البرنامج الموحد للقيمة المحلية المضافة.  

 

تجدر اإلشارة إلى أن أدنوك هي أول من صمم برنامج القيمة المحلية المضافة، وبدأت بتطبيقه في  

، األمر الذي أدى إلى إتاحة فرص جديدة أمام  2018الشركات األعضاء بمجموعة أدنوك منذ بداية عام  

 لف مؤسسات القطاع الخاص لتوريد خدماتها وبضائعها إلى الشركات األعضاء في مجموعة أدنوك.  مخت 
 

البرنامج الموحد للقيمة المحلية المضافة، تخضع الشركات والمؤسسات الخاصة الراغبة بالعمل  بموجب 

من أجل  لويت من احدى جهات التصديق المعتمدة مثل دي مع الجهات الحكومية في دولة اإلمارات لتقييم 

في مجال القيمة المحلية المضافة خالل السنة المالية المنصرمة. وبناء على ذلك،  إمتثالها الوقوف على 

يُعّد نموذج تقييم القيمة المحلية المضافة جزءاً أساسياً من عملية تقييم العروض وترسية العقود التي تنفذها  

ه الجهات المشاركة على الموّردين المتقدمين الجهات المشاركة عند طرح مناقصاتها حيث تشترط هذ

بعروضهم إرفاق شهادة القيمة المحلية المضافة مصّدقة من إحدى جهات التصديق المعتمدة من أجل  

التأكد من صحة األرقام الواردة فيها سنوياً، ومن عالمة القيمة المحلية المضافة التي حصل عليها الموّرد  

ه من بينها نوع البضائع المصنّعة، إنفاق الموّرد داخل الدولة، كمية االستثمار، بعد تطبيق معايير التقييم علي 

 ونسبة التوطين. 

 
خدمات التدقيق في  قطاع  فيمسؤول وبادمانابها آشاريا، شريك فاد وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم هذه، أ

: ”تتشرف ديلويت باالنضمام إلى الجهات المشاركة األخرى  قائالً  االمارات العربية المتحدة  ديلويت

واعتمادها كجهة رسمية للمصادقة على شهادة القيمة المحلية المضافة،“ كما جدد تأكيده بأن ” ديلويت  

تواصل تعاونها الوثيق مع لجنة القيمة المحلية المضافة من أجل إضافة قيمة لهذا البرنامج، والمساهمة  

المتمثلة بزيادة فرص األعمال التجارية أمام مؤسسات القطاع الخاص، ووضع األرضية    في تحقيق أهدافه

 الصلبة لتوليد القيمة المحلية المضافة.“  

   

 
 

 -انتهى  -
  
 

mailto:nelhassan@deloitte.com


 
 

© 2021 Deloitte & Touche (M.E.). All rights reserved. 

كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرجى االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

 كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر 

ي تقديم الخدمات المهنية ال د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  كرموقيى

 
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة وعند تقديم الخدما إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان ت، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي  ال ُيستخد شر
كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بهامجمو  كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .عة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخير

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر أو  وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر
ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر

ي عىل .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة 
ون  : ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير    العنوان التاىلي

www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  الض  كة،   ٥٠٠ألربــع من بير  خمس شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعن ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

ي ف  : وأثرهم اليجانى ي عىل العنوان التاىلي
ون   . www.deloitte.comا االلكير

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 

 
 " في خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "
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