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ديلويت هيئة تصديق معتمدة لبرنامج «أدنوك» لتعزيز "القيمة المحلية المضافة في أبو ظبي"
 22أبريل  – 2019اختارت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) ديلويت الشرق األوسط لتكون إحدى
شركات التصديق المعتمدة الرائدة للمساهمة في برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وذلك بموجب مذكرة
تفاهم وقعها الجانبان بتاريخ  1أبريل  2019في المقر الرئيسي ألدنوك في أبو ظبي.
الموردين المتعاملين مع أدنوك اإلعالن عن
وبموجب برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة ،يتعيّن على جميع
ّ
مساهماتهم في مختلف برامج التنمية المحلية في إمارة أبو ظبي خالل السنة المالية الماضية على أن تقوم جهة تصديق
خارجية متعاقدة مع أدنوك بأعمال التدقيق السنوية على الحسابات واألرقام الواردة في شهادات اعتماد البرنامج لكل
مورد متعاقد مع أدنوك والمصادقة عليها .وبذلك ،ستصبح شهادات اعتماد البرنامج جزءا ً أساسيا ً من تقييم أدنوك
ّ
الموردين على
الموردين ومن عملية ترسية العقود .بنا ًء على ذلك ،سيتم تقييم عروض
للعروض التي تستلمها من
ّ
ّ
المورد من شهادات اعتماد المساهمة في برامج القيمة المحلية المضافة وفق مجموعة من
أساس النقاط التي يجمعها
ّ
المعايير تشمل ،على سبيل المثال وليس الحصر ،عدد البضائع التي يصنّعها المورد محلياً ،واإلنفاق المحلي،
واالستثمار الداخلي ،ونسبة التوطين.
وتعقيبا ً على توقيع مذكرة التفاهم مع ديلويت ،أفاد راشد سعود الشامسي ،رئيس دائرة مساندة األعمال والشؤون
التجارية في شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك»" :ش ّكل إطالق برنامج "تعزيز القيمة المحلية المضافة" خطوة
أساسية في تحفيز مسيرة التقدم والتنمية في الدولة .ولقد سررنا بالمالحظات البنّاءة واإليجابية التي تلقيناها من شركائنا
وموردينا السنة الماضية ،وهذا ما يدفعنا إلى تعزيز الربحية من برنامج التنمية المحلية السنة القادمة .وفي هذا الصدد،
ّ
نفتخر بأننا تعاقدنا مع  12شركة من الشركات الرائدة في مجال التصديق المعتمدة الرائدة ،بعضها وطنية وبعضها
اآلخر شركات أجنبية ،والتي تتمتع بالخبرة في هذا المجال للمراجعة والتحقق من أداء الموردين في تعزيز القيمة
المحلية المضافة ومساعدتنا للمضي قُدما ً في تحقيق رسالة برنامج المساهمة في برامج التنمية المحلية والرامية إلى
تحقيق المزيد من النمو واالزدهار الوطني".
وفي هذه المناسبةّ ،
علق معتصم دجاني ،الشريك المسؤول عن ديلويت االمارات المتحدة العربية ˮ :تتشرف ديلويت
بأن تكون إحدى شركات التصديق المعتمدة ألدنوك وأن نتعاون معها من أجل تطبيق هذا البرنامج في مختلف مدن
الموردين في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة
دولة اإلمارات العربية المتحدة .إن قيام ديلويت بالتدقيق في أداء
ّ
والمصادقة على تلبيتهم لمتطلبات أدنوك من شأنه زيادة الفرص أمام الشركات الوطنية العاملة في مختلف إمارات
الدولة وذلك امتدادا ً الستراتيجية «أدنوك» المتكاملة “ .2030
لقد أسهم برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة ،منذ بدء تطبيقه في يناير  ،2018في خلق المزيد من
فرص التوظيف للمواطنين اإلماراتيين في القطاع الخاص ،وتعزيز التنوع في مصادر الناتج المحلي اإلجمالي
إلمارة أبو ظبي من خالل إنتاج المزيد من البضائع والخدمات محليا ً في الدولة .كما يهدف البرنامج إلى توطين
األجزاء الحساسة استراتيجيا ً من سلسلة التوريد لبعض فئات التوريد المختارة.
– إنتهى -

نبذة عن ديلويت
يُستخدَم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي
مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها ،تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية
قانونية مستقلة خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .يُرجى
مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة ،و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية ،واستشارات المخاطر ،والضرائب
والخدمات المتعلقة بها .وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠شركة ،بفضل شبكة
عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من  ١٥٠دولة .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ
 ٢٨٠٬٠٠٠وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com :

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي شركة عضو مر ّخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات
الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة  .١٩٢٦إن وجود
شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم
الخدمات وفقا ً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع الشركات والكيانات
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و /أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل شركة مر ّخص
لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق األوسط) وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت أند توش
( الشرق األوسط)) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.
وتعتبر ديلويت أند توش (الشرق األوسط) من الشركات المهنية الرائدة التي تقدّم خدمات التدقيق والمراجعة والضرائب واالستشارات اإلدارية
والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة  ٣٣٠٠شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٢٥مكتبا في  ١٤بلدا ً.كما
نالت عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة من حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط واستشارية لعام
 ٢٠١٦وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ،٢٠١٧وجائزة أفضل شركة استشارية لعام  ٢٠١٦و "جائزة التميز في التدريب والتطوير
في الشرق األوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز باإلضافة إلى جائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية
االجتماعية".
المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت إرسالها للصحافة.
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