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ديلويت جهة رسمية معتمدة للموردين للمصادقة على شهادات القيمة المحلية المضافة ()ICV
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 29مارس  – 2021في ديسمبر  ،2020وقعت ديلويت مذكرة تفاهم مع الجهات المشاركة في البرنامج
الموحد للقيمة المحلية المضافة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهي :شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدنوك) ،دائرة التنمية االقتصادية في أبو ظبي ،شركة الدار العقارية ،موانئ أبوظبي ،شركة مبادلة
لالستثمار ،ومؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ،لتصبح ديلويت إحدى الجهات الرسمية المعتمدة للمصادقة
على شهادة القيمة المحلية المضافة.
المسرعات
وانسجاما ً مع رؤية قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة واألهداف االقتصادية لبرنامج
ّ
الحكومية (غدا ً  ،) 21انضمت دائرة التنمية االقتصادية ،الدار ،مبادلة ،ومؤسسة اإلمارات للطاقة النووية
إلى هذا البرنامج بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع أدنوك بهدف توحيد عملية إصدار شهادة القيمة المحلية
المضافة بعد إطالق البرنامج الموحد للقيمة المحلية المضافة.
تجدر اإلشارة إلى أن أدنوك هي أول من صمم برنامج القيمة المحلية المضافة ،وبدأت بتطبيقه في
الشركات األعضاء بمجموعة أدنوك منذ بداية عام  ،2018األمر الذي أدى إلى إتاحة فرص جديدة أمام
مختلف مؤسسات القطاع الخاص لتوريد خدماتها وبضائعها إلى الشركات األعضاء في مجموعة أدنوك.
بموجب البرنامج الموحد للقيمة المحلية المضافة ،تخضع الشركات والمؤسسات الخاصة الراغبة بالعمل
مع الجهات الحكومية في دولة اإلمارات لتقييم من احدى جهات التصديق المعتمدة مثل ديلويت من أجل
الوقوف على إمتثالها في مجال القيمة المحلية المضافة خالل السنة المالية المنصرمة .وبناء على ذلك،
يُع ّد نموذج تقييم القيمة المحلية المضافة جزءا ً أساسيا ً من عملية تقييم العروض وترسية العقود التي تنفذها
الموردين المتقدمين
الجهات المشاركة عند طرح مناقصاتها حيث تشترط هذه الجهات المشاركة على
ّ
بعروضهم إرفاق شهادة القيمة المحلية المضافة مصدّقة من إحدى جهات التصديق المعتمدة من أجل
المورد
التأكد من صحة األرقام الواردة فيها سنوياً ،ومن عالمة القيمة المحلية المضافة التي حصل عليها
ّ
المورد داخل الدولة ،كمية االستثمار،
بعد تطبيق معايير التقييم عليه من بينها نوع البضائع المص ّنعة ،إنفاق
ّ
ونسبة التوطين.
وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم هذه ،أفاد بادمانابها آشاريا ،شريك ومسؤول في قطاع خدمات التدقيق في
ديلويت االمارات العربية المتحدة قائالً” :تتشرف ديلويت باالنضمام إلى الجهات المشاركة األخرى
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
في تحقيق أهدافه المتمثلة بزيادة فرص األعمال التجارية أمام مؤسسات القطاع الخاص ،ووضع األرضية
الصلبة لتوليد القيمة المحلية المضافة“.
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المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت إرسالها للصحافة.
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