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االقتصاد  إلى  درهم  مليار   26 من  أكثر  توجيه  إعادة  في  المضافة  المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  نجاح  خبر  يمثل 
 ،2018 في  إطالقه  منذ  درهم  مليار   44 إلى  البرنامج  مساهمة  إجمالي  بذلك  ليصل   ،2019 عام  في  المحلي 
والمساهمة في دعم توظيف أكثر من 1500 من المواطنين في القطاع الخاص، مصدر اعتزاز وفخر لكل األطراف 

المشاركة في هذه المبادرة المتميزة.

بالدعوة   2011 العام  بدأت رسميًا من  للغرفة جهود متواصلة  النجاح حيث كانت  بهذا  أبوظبي فرحتان  ولغرفة 
لتطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة، واستمرت هذه المساعي مدعومة بالعديد من المجهودات والدراسات 
حول  الممارسات  أفضل  استصحاب  مع  أبوظبي  واقتصاد  الخاص  القطاع  خصوصية  يناسب  لما  المتخصصة 
عمالقة  شركة  تجربة  في  الناجح  والعلمي  العملي  للتطبيق  نوعية  نقلة  أدنوك  شركة  تجربة  فكانت  العالم، 
الذي  الكبير  العمل  وحجم  والتقني  الفني  الجانب  عليه  يغلب  الذي  النشاط  طبيعة  وخصوصية  أدنوك  بحجم 

يتطلب دقة التنفيذ وااللتزام بالمواصفات والبرنامج الزمني.

لتوسيع  البرنامج  من  لالستفادة  الخاص  القطاع  وفرص  البرنامج  بهذا  التفصيلي  التعريف  الدراسة:  من  الهدف 
الصغيرة  الشركات  مشاركة  وتعزيز  تسريع  على  يركز  الذي  البرنامج  من  الثانية  المرحلة  على  التركيز  مع  أعماله، 

والمتوسطة ودمجها بصورة أكثر فعالية في سلسلة إمداد النفط والغاز.

يجسد برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة االلتزام بدعم الشركات المحلية ويؤكد الدور المحوري الذي 
تلعبه أدنوك كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، والتنويع االقتصادي، والمساهمة في 

نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة اإلمارات.

وذلك من خالل استخدام المنتجات والخدمات المحلية، وتحقيق مزيد من التوطين في القطاع الخاص والشركات 
الدولة، ويرفع معدالت اعتماد الشركات على المحتوى المحلي والمزودين  األجنبية ويساهم في ترسيخ مكانة 

المحليين مع الشركات.

للمحتوى  أبوظبي  برنامج  أبوظبي من خالل  اإلجراءات في  إلى توحيد  االقتصادية  التنمية  وتهدف مشاركة دائرة 
المحلي الذي يشجع الشركات على زيادة مساهمتها في االقتصاد المحلي إلمارة أبوظبي عبر تعزيز مشاركتها 

في المناقصات الحكومية.

على  الحصول  آلية  بيان  مع  التسجيل،  وشروط  التنفيذ،  وآليات  المميزة  التجربة  هذه  مالمح  تستعرض  الدراسة 
شهادة االعتماد للبرنامج، وأهم الشركات الداعمة للبرنامج ومالمح المرحلة المقبلة، ثم اختتمت الدراسة ببعض 

التوصيات للقطاع الخاص لالستفادة من هذه المبادرة.

تقديم
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برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة االستراتيجية العامة

المشتريات  إدارة  قادتها  مبادرة   2018 عام  أدنوك  أطلقته  الذي  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  يمثل 
يتجاوز  بما  البرنامج حاليًا  . وقد توسع   1 الدولة  النفط والغاز في  المثلى من موارد  القيمة  وُصممت بحيث تحقق 
في  ومساهمته  البرنامج  كفاءة  لضمان  متوافقة  اعتماد  عملية  توفير  مع  أخرى  قطاعات  ليشمل  والغاز  النفط 

النمو االقتصادي الشامل لدولة اإلمارات. 

يعزز البرنامج القيمة المحلية المضافة من خالل التركيز على ثالثة أهداف رئيسية: 

z والخدمات 	 السلع  اإلنفاق على مجموعة متنوعة ومتنامية من  زيادة  اإلجمالي من خالل  المحلي  الناتج  تنويع 
المحلية.

z التوطين وفرص العمل وتطوير المهارات للمواطنين اإلماراتيين في القطاع الخاص.	

z توطين القدرات واإلمكانات االستراتيجية للوظائف الحيوية ضمن سلسلة اإلمداد في قطاع النفط والغاز.	

وقد  المعنية  الجهات  جميع  من  ودعمًا  تعاونًا  المضافة  المحلية  القيمة  الستراتيجية  الناجح  التطبيق  يتطلب 
صممت المبادرة لتحقيق القيمة المثلى من موارد النفط والغاز في البالد كما تحث أدنوك الموردين على استكمال 

عملية االعتماد الخاصة ببرنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة والحصول على شهادة اعتماد من البرنامج.

كما ُيتوقع من الموردين في برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة تقديم جميع المستندات ذات الصلة 
في عطاءاتهم التجارية عند تقديم العطاءات إلى أدنوك. وستؤخذ أدنوك في عين االعتبار "خطة تعزيز القيمة 
العروض(  استدراج  لطلبات  وفقًا  االقتضاء  )عند  المضافة"  المحلية  القيمة  اعتماد  و"شهادة  المضافة"  المحلية 

خالل عملية تقييم العروض التجارية.

مناقصات  في  المشاركة  لغرض  إلزامية  غير  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  شهادة  كون  من  الرغم  وعلى 
العطاءات.  ودراسة  تقديم  عملية  خالل  للموردين  إضافية  كميزة  ستؤخذ  الشهادة  أن  إال  أدنوك،  مجموعة 

)سيحصل الموردون الذين ال يمتلكون الشهادة على درجة 0% في هذه الخانة(.

أواًل:
برنامج القيمة المحلية المضافة األهداف وآليات 

التنفيذ  

   https://www.adnoc.ae/Suppliers/In-Country-Value   https://www.adnoc.ae/incountry-value/adnocs-icv-program 12

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(  2الشكل رقم )1(
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 المستفيد من البرنامج:

االقتصادية  التنمية  في  تساهم  وتجارية  اجتماعية  فوائد  لتحقيق  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  ُصمم 
للمواطنين  عمٍل  فرَص  توفير  في  سيسهم  كما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  تنويع  البرنامج  وسيعزز  المستدامة 
الجهات  مع  تجارية  بأنشطة  للقيام  المحلية  للشركات  الفرص  من  والمزيد  الخاص  القطاع  في  اإلماراتيين 
المشاركة في البرنامج. وبذلك، ُيحفز البرنامج النمو االقتصادي واسع النطاق، بما يعود بالنفع على جميع الجهات 

المعنية ذات الصلة.

 الحصول على شهادة االعتماد في البرنامج:

عند إصدار البيانات المالية حسب "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" التي خضعت لتدقيق من مدقق مرخص 
شركات  إحدى  مع  والتواصل  الشهادة"  لنيل  التقديم  "نموذج  ملء  الموردين  من  ُيتوقع  االقتصاد،  وزارة  من  له 
"إرشادات  إلى  الرجوع  للموردين  ويمكن  المضافة.  المحلية  القيمة  شهادة  على  للحصول  المعتمدة  التصديق 
ذات  واإلرشادات  النماذج  جميع  تحميل  ويمكن  التقديم.  مستندات  تعبئة  استكمال  في  للمساعدة  الموردين" 

الصلة من صفحة  االعتماد الموحدة

 عملية االعتماد الموحدة: 

عملية االعتماد الموحدة توفر فرصًا جديدة للموردين لتنفيذ األعمال التجارية في دولة اإلمارات

عام  بداية  منذ  أدنوك  شركات  مجموعة  ضمن  ونفذته  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  أدنوك  أطلقت 
2018، مما منح الموردين فرصًا جديدة للقيام بأعمال تجارية مع مجموعة أدنوك. ومنذ أواخر عام 2019، قامت 

أدنوك بتوسعة نطاق البرنامج ليشمل كيانات حكومية وشبه حكومية مختلفة، مما أدى إلى زيادة فرص األعمال 
الة  فعَّ منصة  باعتباره  البرنامج  لهذا  الدعم  من  مزيد  تحقيق  إلى  باإلضافة  الخاص  القطاع  لشركات  المحتملة 

لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  اعتماد  شهادة  هما:  جزأين  من  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  يتكون 
المضافة، وتنفيذ برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة.

z الجزء الخاص بشهادة اعتماد برنامج القيمة المحلية المضافة فهو موحٌد وينطبق على جميع الجهات 	
المشاركة بحيث ستقوم جميع األطراف باعتماد شهادة القيمة المحلية المضافة الموحدة نفسها 
وعلى المورد إصدار شهادة قيمة محلية واحدة فقط عن كل رخصة الستخدامها في معامالته مع 

جميع الجهات المشاركة.

z أما بالنسبة لتطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة فإنه سيكون مختلفًا تبعًا لكل جهة، فهو 	
يمثل طريقة وأسلوب كل جهة مشاركة في اعتماد البرنامج في أنشطتها وأعمالها ووفقًا لذلك فإن 

كل جهة مشاركة ستختار طريقة اعتبار الشهادة الموحدة وفقًا لسياستها الخاصة.

أواًل:
برنامج القيمة المحلية المضافة األهداف وآليات 

التنفيذ

ع
تاب
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تحث أدنوك جميع الموردين على إجراء تقييم لمساهمتهم في برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة والحصول 

على شهادة القيمة المحلية المضافة ويوفر التقييم تقريرًا عن مساهمة الشركات في القيمة المضافة لدولة 

اإلمارات في مجاالت تشمل:

z التصنيع المحلي.	

z شراء السلع والخدمات الخارجية.	

z االستثمار المحلي وتنميته.	

z توطين القوى العاملة.	

z مساهمة الوافدين.	

z توليد مصادر دخل مالية من خارج دولة اإلمارات.	

ستتحقق عملية االعتماد من مساهمة كل مورِّد ضمن هذه المجاالت، لذا يتعين على الموردين استكمال نموذج 

اعتماد  شهادات  إصدار  لها  ُرخص  التي  المعتمدة  التصديق  شركات  إحدى  مع  والتواصل  الشهادة  لنيل  التقديم 

للموردين  ويمكن  المعتمدة  التصديق  شركات  صفحة  في  لها  المرخص  االعتماد  بجهات  قائمة  وتتوفر  البرنامج 

الرجوع إلى "إرشادات تقديم الموردين" للمساعدة في استكمال تعبئة وإكمال طلب التقديم.

 جهات االعتماد 1  

للتحقق  )مرفق(  االعتماد  جهات  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  في  المشاركة  والجهات  أدنوك  فوضت 

من مساهمات الموردين في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة.

أواًل:
برنامج القيمة المحلية المضافة األهداف وآليات 

التنفيذ

ع
تاب

    https://www.adnoc.ae/Suppliers/In-Country-Value/Certifying-Bodies 1
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ثانيًا:
إنجازات البرنامج 2018 ــ 2019 ــ 2020

أدنوك

ساهم البرنامج منذ إطالقه في العام 2018 في:

z   إعادة توجيه أكثر من 76 مليار درهم )20.7 مليار 	
دوالر( إلى االقتصاد المحلي. 

z لمواطني 	 عمل  فرصة   2000 من  أكثر  توفير    
اإلمارات في القطاع الخاص. 

z   حصل أكثر من 4200 موّرد على شهادة اعتماد 	
تعزيز القيمة المحلية المضافة. 

z وإصدار 	 لتصديق  جهة   20 من  أكثر  تعيين  تم    
هذه الشهادة

z مصنع 	  400 عدد   2020 عام  في  دعمت  أدنوك 
مملوكة  ومتوسطة  صغيرة  وشركة  محلي 
تبلغ  بعقود  الدولة  لمواطني   %100 بنسبة 
من  دوالر(  مليار   1.36( درهم  مليارات   5 قيمتها 
خالل برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.1   

دائرة التنمية االقتصادية ـ أبوظبي:

z   1244 مناقصة.	

z  15 مليار درهم قيمة المناقصات المنفذة منها 890 مليون درهم من مشاريع ومناقصات المرحلة التجريبية 	
للبرنامج.

z  60 عدد ورش التوعية لحوالي 60 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي.	

z  1500 شخص من ممثلي شركات التوريد، استفادوا من حضور تنظيم ورش توعوية.	

z  11 عدد الشركات االستشارية المعتمدة لدى الدائرة.	

https://www.adnoc.ae/ar/News-and-Media/Press-Releases/2020/ADNOC-to-Boost-In-Country-Value-to-Support-Post-Covid-Economic-Growth 1
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ثالثًا :
مشاركة دائرة التنمية االقتصادية في توسيع 

نطاق برنامج القيمة المحلية المضافة

من  مزيدًا  ويحقق  المحلية،  والخدمات  المنتجات  استخدام  يحفز  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  أن  بما 
اعتماد  معدالت  ويرفع  الدولة،  مكانة  ترسيخ  في  ويساهم  األجنبية  والشركات  الخاص  القطاع  في  التوطين 

الشركات على المحتوى المحلي والمزودين المحليين مع الشركات،

ـ  »أدنوك«  الوطنية  أبوظبي  بترول  وشركة  أبوظبي  االقتصادية  التنمية  دائرة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  فقد 
الذي  النجاح  أعقاب  في  أبوظبي،  إمارة  في  المضافة  المحلية  القيمة  وتعزيز  بينهما،  التعاون  لتوثيق   2020 فبراير 

حققه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.  1

لتعمل دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي على تبني إجراءات ومعايير برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة 
)ICV( لفحص وتقييم طلبات الموردين من القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، بما يسهم في توسيع نطاق برنامج 

القيمة المحلية المضافة 2، وأثره اإليجابي في المساهمة في نمو االقتصاد المحلي.

سيكون بإمكان المؤسسات استصدار شهادة موحدة العتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة، تستخدم من قبل 
الجهات الحكومية بأبوظبي في عمليات التقييم التجاري لترسية عقود مشتريات الخدمات والسلع في اإلمارة.

21«، ويعزز إجراءات اقتصادية أبوظبي  ويأتي التعاون في سياق مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية »غدًا 
التنمية  مسيرة  في  الخاص  القطاع  مساهمة  من  ويزيد  الشفافية،  مستوى  ويحسن  المحلي،  المحتوى  لتنمية 

بأبوظبي. االقتصادية 

المحلية  القيمة  تعزيز  العتماد  موحدة  شهادة  إلصدار  أبوظبي  االقتصادية  التنمية  دائرة  مع  التعاون  ويهدف 
المضافة، مساندة التزام أدنوك بدعم الشركات المحلية وتحفيز مسيرة التنويع االقتصادي وزيادة إجمالي الناتج 
المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  اعتماد  شهادة  إصدار  ومعايير  إجراءات  توحيد  ألن  أبوظبي،  إمارة  في  المحلي 
ويخلق  والخبرات  المعرفة  تبادل  ويعزز  اإلمارة،  في  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  عجلة  دفع  في  سيسهم 

المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.

المحلي  للمحتوى  أبوظبي  برنامج  خالل  من  أبوظبي  في  اإلجراءات  توحيد  من  االقتصادية  التنمية  دائرة  وتهدف 
في  مشاركتها  تعزيز  عبر  أبوظبي  إلمارة  المحلي  االقتصاد  في  مساهمتها  زيادة  على  الشركات  تشجيع  إلى 

الحكومية. المناقصات 

اقة في إصدار شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة على مستوى الدولة، واستطاعت  وكانت أدنوك سبَّ
في أول عامين من إطالقها إعادة توجيه مليارات الدراهم إلى االقتصاد المحلي.

إن توحيد إجراءات برنامجي شهادة تعزيز القيمة المحلية المضافة من أدنوك، وبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي 
من دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي، تم تنفيذه لتعزيز سهولة ممارسة األعمال في اإلمارة وتشجيع االستثمارات 
وشبه  الحكومية  الجهات  جميع  بين  الجهود  توحيد  الخطوة  هذه  وتعكس  عليها.  إضافية  بقيمة  تعود  التي 
المحتوى  تطوير  نحو  الحكومي  اإلنفاق  وتوجيه  الخاص،  قطاعها  نمو  لتحفيز  أبوظبي  إمارة  في  الحكومية 

المحلي. كما أن هذا التعاون يصب في دعم تحقيق أهداف »غدًا 21« لتحقيق النمو االقتصادي المستدام.

https://www.alittihad.ae/article/2020/12029/%D%8AE%D%8A%7D%84%9D%8AF-%D%8A%8D%-86%9D9
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 20209 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

ثالثًا :

مشاركة دائرة التنمية االقتصادية في توسيع نطاق 
برنامج القيمة المحلية المضافة

ع
تاب

تقيس شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة »ICV« مساهمة الموردين من القطاع الخاص في نمو 
إنفاق  ومستوى  محليًا،  المصنعة  السلع  تشمل  التي  العوامل  من  مجموعة  خالل  من  المحلي  االقتصاد  وتطور 
الشركات على سالسل اإلمداد والخدمات المحلية، واالستثمارات المحلية للشركة وسجلها في مجال التوطين، 

باإلضافة إلى مساهمة موظفيها المقيمين في الدولة لالقتصاد المحلي.

والتنويع  النمو  عجلة  دفع  بهدف   2018 عام  المضافة  المحلية  القيمة  لتعزيز  برنامجها  أطلقت  أدنوك  وكانت 
االقتصادي في دولة اإلمارات، وإتاحة فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

في  أسهم  الذي  البرنامج  من  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  اعتماد  شهادة  على  موّرد   3000 من  أكثر  وحصل 
إعادة توجيه أكثر من 44 مليار درهم لإلنفاق في االقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 1500 فرصة عمل للمواطنين 

من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص، منذ إطالقه عام 2018.

برنامج  إطار  في  المحلي«  للمحتوى  أبوظبي  »برنامج  أبوظبي  االقتصادية  التنمية  دائرة  أطلقت   ،2019 عام  في 
وتعزيز  الحكومية  المناقصات  في  المشاركة  على  الخاص  القطاع  مؤسسات  تشجيع  بهدف  وذلك   ،»21 »غدًا 
مساهمتها االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي ألبوظبي، ومن شأن توحيد إجراءات تقييم هذه المساهمات 
اإلمارة،  في  التجارية  األعمال  مزاولة  تسهيل  المضافة،  المحلية  القيمة  تعزيز  العتماد  مشتركة  شهادة  وإصدار 

وبالتالي زيادة االستثمارات في المحتوى المحلي.

ويمكن للشركات الراغبة بالمشاركة في المناقصات الحكومية واالستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة، 
شهادة  إلصدار  أدنوك  من  والمعتمدة  أبوظبي  االقتصادية  التنمية  دائرة  من  المرخصة  التصديق  لجهات  التقدم 

اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة.

أرقام دائرة التنمية االقتصادية بعد تطبيق البرنامج خالل 2019:  1

شملت تجربة دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي عند تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة على 1244 
خالل  أبوظبي،  في  الحكومية  وشبه  الحكومية  والجهات  الشركات  طرحتها  درهم،  مليار   15 بقيمة  مناقصة، 

الربع األول من العام 2020.

تجريبية  فترة  بعد  وذلك  أبوظبي،  في  الصناعة  تنمية  مكتب  خالل  من  المناقصات،  على  البرنامج  الدائرة  وتطبق 
شهادة  على  الحاصلة  الشركات  خاللها  من  واستفادت  إيجابية،  نتائج  حققت   ،2019 عام  خالل  البرنامج  لتطبيق 

البرنامج، على حوالي 890 مليون درهم من مشاريع ومناقصات المرحلة التجريبية للبرنامج.

وتعد الدائرة هي أكبر ثاني هيئة وشركة في أبوظبي تطبق البرنامج، حيث سبقتها شركة بترول أبوظبي الوطنية 
'أدنوك، حيث أعادت توجيه 44 مليار درهم لالقتصاد المحلي، عبر البرنامج منذ تطبيقه عام 2018، منها 26 مليار 

درهم خالل العام 2019.

التي  الشركات  تشجيع  في  يسهم  المناقصات،  طرح  على  المضافة،  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  تطبيق  إن 
خاص،  بشكل  اإلمارة  في  المحلي  السوق  في  االستثمار  على  أبوظبي،  إمارة  في  الحكومية  الجهات  مع  تتعامل 
والدولة بشكل عام، وستستفيد الشركات الخاصة التي تستثمر في المنتجات الوطنية والخبرات المحلية والكوادر 

المواطنة بشكل كبير، من حزمة مشاريع تنموية ضخمة.

  https://menafn.com/arabic/1099994026/%D%8A%7D%84%9D%8A%5D%85%9D8 1



 202010 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

ثالثًا :

مشاركة دائرة التنمية االقتصادية في توسيع نطاق 
برنامج القيمة المحلية المضافة

ع
تاب

محاور تركيز الشركات المساهمة بالبرنامج:

شركة  مع  بالتعاون  الدائرة،  تصدرها  التي   ،)ICV( المضافة  المحلية  القيمة  شهادة  على  الحاصلة  الشركات  إن 
حصولها  حال  في  وذلك  الحكومية،  العطاءات  ترسية  عند  األولوية  لها  سيكون  'أدنوك،  الوطنية  أبوظبي  بترول 
بباقي  مقارنة  المقدمة،  والجودة  السعر  في  األفضلية  لمنحها  باإلضافة  الشهادة،  في  نسبيًا  عاٍل  معدل  على 

الشركات المشاركة في المناقصة.

التوعية  2020، بتنفيذ عدد من ورش  الربع األول من العام الجاري  التابع للدائرة، خالل  قام مكتب تنمية الصناعة 
المحلي،  للمحتوى  أبوظبي  برنامج  بتطبيق  أبوظبي، معنية  إمارة  60 جهة حكومية وشبه حكومية في  لحوالي 
شخص   1500 من  أكثر  بتوعية  قامت  كما  الجاري،  العام  خالل  طرحها  يتم  التي  ومناقصاتها  مشاريعها  ضمن 
من ممثلي شركات التوريد، مع استمرار تنظيم ورش توعوية عبر وسائل التواصل االجتماعي، وأنظمة االتصال عن 

ُبعد، كإجراء احترازي للوضع الراهن.

ُيشجع برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي الشركات والمصانع التي تشارك في المناقصات الحكومية، على زيادة 
سلسلة  وتعزيز  واالستثمار  التوطين  وهي  رئيسة،  محاور   3 تحقيق  على  أبوظبي،  في  االقتصادية  مساهمتها 
التوريد، كما وجهت دائرة التنمية االقتصادية الدعوة إلى الشركات االستشارية المسجلة لديها في إمارة أبوظبي، 

للتسجيل في البرنامج، بهدف اعتمادها كجهات تعمل على تصديق شهادة القيمة المحلية.

دعم القيمة المحلية 

ICV، ليصبح إجمالي  اعتماد شهادة  5 شركات استشارية جديدة، لتصديق  بالتوقيع مع  التنمية  كما قامت دائرة 
المعادالت  تطبيق  مسؤولية  إليها  ُتسند  بحيث  استشارية،  شركة   11 الدائرة،  لدى  المعتمدة  الشركات  عدد 
البيانات  التجارية والخدمية والصناعية على تقديم عطاءاتها، وتوفير كافة  وطرق الحساب، ومساعدة المنشآت 
ICV، وفق  شركة استشارية، العتماد تصديق شهادات القيمة المحلية   11 والمعلومات الالزمة. وتم التعاقد مع 
باعتبارها  عام،  بشكل  اإلمارات  ودولة  أبوظبي،  إمارة  داخل  المحلية  القيمة  دعم  على  الشركات  تشجع  معايير 
الخدمي  القطاع  تنمية  في  وتسهم  عام،  بشكل  والدولة  اإلمارة  داخل  تستثمر  الدولة،  في  مسجلة  شركات 

والمهني، على حد سواء.



 202011 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

رابعًا :
أهم الشركات المشاركة في البرنامج لتعزيز 

القيمة المحلية المضافة

ومؤسسة  لالستثمار،  مبادلة  شركة  مع  إطاريتين  اتفاقيتين  )أدنوك(  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  وقعت 
اإلمارات للطاقة النووية لتوثيق التعاون بينهم وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أبوظبي  ، وذلك في أعقاب 
44 مليار درهم )12  النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه أكثر من 
مليار دوالر( إلى االقتصاد المحلي وتوفير أكثر من 1500 وظيفة للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في 

القطاع الخاص منذ إطالقه عام 2018.

القيمة  تعزيز  مجال  في  تعاونها  وترسيخ  الدولة  في  رائدة  مؤسسات   3 جهود  توحيد  في  االتفاقيتان  وتسهم 
المحلية المضافة. كما أنه يزيد عدد الشركات والهيئات التي تبنت برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، 
الدار  وشركة  أبوظبي  وموانئ  أبوظبي،   – االقتصادية  التنمية  دائرة  مع  مماثلة  اتفاقيات  توقيع  أعقاب  في 

العقارية.

المواطنين توظيف 

المهارات  أصحاب  من  المواطنين  توظيف  فرص  من  المزيد  استكشاف  في  التعاون  على  االتفاقيتان  وتنص 
والكفاءات في القطاع الخاص وتوفير احتياجات السلع والخدمات من السوق المحلي. كما تنص االتفاقيتان على 
التعاون في توطين سالسل التوريد للسلع والخدمات المهمة ودفع الجهود المشتركة التي ظلت تبذلها أدنوك 
التوريد خاصة في إطار  السنوات األخيرة لتوطين سالسل  النووية على مدى  ومبادلة ومؤسسة اإلمارات للطاقة 

تعاملها مع تداعيات فيروس جائحة كورونا كوفيد 19.

تستفيد هذه الشراكة من النجاح الكبير الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة والذي يهدف 
والمنتجات  الخدمات  نسبة  وزيادة  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  وتنويع  الخاص،  للقطاع  الفرص  من  المزيد  خلق  إلى 
االستراتيجية المحلية، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في الدولة.

وتشجيع  التعاون  تعزيز  بهدف   2018 يناير  في  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  أطلقت  أدنوك  وكانت 
الشراكات مع شركات القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص أمامها للمشاركة في تنفيذ استراتيجية أدنوك 
المتكاملة 2030 للنمو، وذلك بما يسهم في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية واكتساب الخبرات والمعارف 

وخلق فرص عمل لمواطني اإلمارات من أصحاب المهارات والكفاءات بالقطاع الخاص.

نماذج عقود تعزيز القيمة المحلية المضافة:

z منحت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية أكثر من 2000 شركة محلية عقودًا وصلت قيمتها إلى أكثر من 17.5 	
مليار درهم، وبعد ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية مع شبكة كهرباء اإلمارات فسوف يؤدي ذلك إلى 
تحقيق المزيد من تعزيز القيمة المضافة المحلية طيلة العقود الستة المقبلة من العمر التشغيلي للمحطات. 
وحصل أكثر من 4000 موّرد في مختلف القطاعات مثل النفط والغاز والبناء والتشييد واألغذية والضيافة على 

شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة من البرنامج.



 202012 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

رابعًا :
أهم الشركات المشاركة في البرنامج لتعزيز 

القيمة المحلية المضافة

ع
تاب

z مذكرة 	 بتوقيع  )الدار(  العقارية  الدار  وشركة   ")ADQ( "القابضة  القابضة  التنموية  أبوظبي  شركة  قامت 
أكبرها   1 درهم،  مليار   30 تقارب  إجمالية  بقيمة  رئيسية  مشاريع  وتنفيذ  إدارة  الدار  بموجبها  تتولى  تفاهم، 
مشروع "مدينة الرياض" ومشروع "شمال بني ياس" باإلضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، 
والتي ستضم مجتمعة عند االنتهاء من تطويرها أكثر من 25 ألف أرض وفيال للمواطنين باإلضافة إلى البنية 

التحتية المرتبطة بها.

z إرساء 	 عند  األولوية  إعطاء  المضافة  المحلية  القيمة  لتعزيز  )الدار(  العقارية  الدار  شركة  برنامج  سيضمن 
والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  فيهم  بما  المحليين،  والموردين  واالستشاريين  للمقاولين  العقود  معظم 
سينسجم  الوقت  ذات  وفي  المحلي،  االقتصاد  في  ممكن  قدر  أكبر  استثمار  إعادة  ضمان  شأنه  من  والذي 
المواد ورعاية  البيئية وشراء  بالمعايير  يتعلق  للدار، ال سيما فيما  المشاريع مع أهداف االستدامة  تطوير هذه 

العمال.

z باعتبار 	  2 البترولية الوطنية: »وصلت مرحلة متقدمة في تعزيز القيمة المحلية المضافة  شركة اإلنشاءات 
المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج  أن  كما  عامًا،   45 على  يزيد  ما  منذ  المحلية  الكفاءات  في  تستثمر  أنها 
المضافة يتيح الفرصة لتعزيز جهود شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية في التصدير، من خالل محاولة دخول 
أسواق جديدة، وتطوير كفاءات واعدة لبلوغ هذا المستوى. كما تم توظيف العديد من اإلماراتيين وهناك أكثر 
من 300 مهندس إماراتي يساهمون بفعالية في األعمال اليومية، وهناك خطة لزيادتهم إلى 350 مهندسًا.

صادرات  قيمة  بلغت  فقد  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  بنية  من  أساسيًا  جزءًا  يعد  التصدير  أن  وبما 
المضافة  المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج  طرح  منذ  درهم  مليار   6.3 الوطنية  البترولية  اإلنشاءات  شركة 

الذي يشكل حافزًا إضافيًا لالستفادة من اإلمكانيات التي يتيحها في مجال التصدير على نطاق واسع.

z مجموعة »ABB« تشجع على زيادة تطبيق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتطويره من خالل 	
الشركة،  في  التوطين  نسبة  زيادة  على  والعمل  المحليين،  والمزودين  المحلي  المحتوى  على  أكثر  االعتماد 
األمر  يقتصر  وال  المجاالت،  مختلف  في  اإلماراتيين  الموظفين  تستقطب   ABB شركة  الدولة.  لمستقبل  دعمًا 

المهندسين. على 

z المحلية 	 الصناعة  نمو  يحفز  المضافة  المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج  أن  ترى  وأوالده  علي  مجموعة 
األجانب  المقاولين  الكثير من  الدولة، وأن  بترسيخ مكانة  الخدمات ويسهم  اإلمارات، كما يشجع قطاع  في 
على  بالفائدة  يعود  ما  وهو  الخارج،  في  التصنيع  من  بداًل  اإلمارات،  في  التصنيع  بعمليات  القيام  يفضلون 

الجميع.

z الناحية 	 من  للشركة  جمة  فائدة  يحقق  المحليين  الموردين  من  الشراء  أن  على  تؤكد  )وذرفورد(  شركة 
الشركة. من  بالقرب  المحليين  الموردين  وجود  عن  فضاًل  أفضل،  أسعار  على  الحصول  يمكن  حيث  المادية 

)وذرفورد(، كما يحقق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة مزايا وفوائد تتمثل في مزيد من التعاون 
بين الشركات ضمن المجتمع المحلي، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز على التعاون الوثيق فيما بين الجميع 

لتحقيق خيارات أوسع وحلول أنسب للعمالء.

z توقيع شراكة مع »دوكاب« لتصنيع الكابالت الرئيسة التي تستخدمها »سامسونج إنجيرينج« في مشاريعها 	
مع أدنوك للتكرير، الستخدام المواد الخام من بروج.

https://www.mediaoffice.abudhabi/economy/adq-and-aldar-sign-mou-to-develop-and-manage/

   https://www.alittihad.ae/article/2020/12000/%C%2AB%D%8A%3D%8AF%D%86%9D%88%9D%83%9C%2BB-%D9
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 202013 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

خامسًا :
دور البرنامج لدعم النمو االقتصادي في مرحلة ما 

بعد كوفيد 19

تماشيًا مع رؤية تعزيز نمو االقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كوفيد-19، تركز أدنوك على القيام بدورها في هذا 
مهمة  آلية  باعتباره  للبرنامج  الكبيرة  لألهمية  نسبة  المضافة،  المحلية  القيمة  لتعزيز  برنامجها  خالل  من  المجال 
لضمان إعادة توجيه جزء كبير من إنفاق أدنوك على العقود والمناقصات إلى االقتصاد المحلي، وتعزيز مساهمته 
الخاص.  للقطاع  الفرص  من  المزيد  خلق  في  األساسي  دوره  إلى  إضافة  الدولة،  في  االقتصادي  النمو  تحفيز  في 
يتمثل  واحد  هدف  في  والتشارك  المحلي،  الخاص  والقطاع  أدنوك  بين  التكاملية  العالقة  على  التركيز  خالل  من 
المضافة  المحلية  بالقيمة  التزامها  تعزز  أدنوك  اإلمارات.  لدولة  االقتصادي  العائد  وزيادة  تعزيز  على  العمل  في 
األعمال  لشركاء  أدنوك  منتدى  خالل   ،   19 كوفيد-  بعد  ما  مرحلة  في  االقتصادي  النمو  دعم  في  للمساهمة 
خالل  المحلي  االقتصاد  إلى  دوالر(  مليار   43.6( درهم  مليار   160 توجيه  إعادة  أدنوك  وتعتزم  المحلية  والقيمة 
األعلى  المجلس  اعتمد  أن  بعد  وذلك  المضافة،  المحلية  القيمة  لتعزيز  برنامجها  عبر  المقبلة  الخمس  السنوات 
وتوسيع  البرنامج  نجاح  تعزيز  في  ستسهم  الفترة،  لتلك  الرأسمالية  الشركة  واستثمارات  األعمال  خطة  للبترول 

نطاق تأثيره المالي من خالل دعم النمو االقتصادي وخلق المزيد من فرص األعمال أمام القطاع الخاص.  

سوف يتم تطبيق تجربة برنامج أدنوك من خالل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يلي:

z تضمين الخبرات المكتسبة من البرنامج خالل السنوات الثالث الماضية في مهام ومسؤوليات وزارة الصناعة 	
المتقدمة. والتكنولوجيا 

z سيمثل برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة أحد الركائز األساسية الستراتيجية الوزارة الجديدة، وسنسعى 	
إلى تعميمه ونشره من خالل التعاون الوثيق والتنسيق مع القطاع الخاص وكافة األطراف المعنية.

z سيتم تطوير استراتيجيات لدعم وتمكين قطاع التصنيع الوطني، وتعزيز نمو المحتوى المحلي.	

z ستركز هذه االستراتيجية على خلق المزيد من فرص العمل التي تتطلب مهارات متقدمة لمواطني اإلمارات، 	
وستساهم في دفع عملية تنويع االقتصاد في الدولة.

z لن يقتصر تنفيذ البرنامج فقط ضمن أعمال أدنوك، بل في مختلف المجاالت االقتصادية في دولة اإلمارات.	

z يسهم البرنامج في توسيع آفاق الشركات المحلية للمساهمة في نمو القطاعات ذات األولوية مثل الزراعة 	
الذكي. والتصنيع 

z سيتم توحيد عمليات ومعايير وإجراءات شهادة القيمة المحلية المضافة وتطويرها، وذلك لزيادة مساهمة 	
البرنامج في تحفيز نمو وتطور االقتصاد المحلي.

z العديد من الشركات العالمية ستنشئ منشآت تصنيع متطورة في دولة اإلمارات وتوسع المرافق الصناعية 	
القائمة حاليًا وذلك في إطار مشاركتها ودعمها لبرنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة.

z خدمات 	 تقدم  متكاملة  ورشة  إحداهما  تمثل  الدولة  في  حديثتين  منشأتين  في  شلمبرجير  شركة  تستثمر 
والغاز، واألخرى منشأة كاميرون  النفط  )أيكاد( لدعم مشاريع  الصناعية  أبوظبي  النطاق في مدينة  واسعة 
لتصنيع رؤوس آبار النفط المتطورة حيث ستقوم شلمبرجير من خالل هذه المنشأة بتصنيع وتجميع واختبار 

وصيانة كامل معدات حقول النفط.

z دولة 	 في  األنابيب  إلنتاج  صناعية  مرافق  وتوسعة  تطوير  على  و"فالوريك"  تيناريس"  و"  "ماروبوني"  تعمل  كما 
الخدمات  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  اآلبار  رؤوس  وصيانة  إصالح  خدمات  هيوز"  "بيكر  تقدم  فيما  اإلمارات 
في  اآلبار  رؤوس  لخدمات  الصناعية  منشآتها  خالل  من  األوسط  الشرق  أنحاء  جميع  في  للعمالء  الميدانية 

مدينة أبوظبي.

https://www.adnoc.ae/ar/News-and-Media/Press-Releases/2020/ADNOC-to-Boost-In-Country-Value-to-Support-Post-Covid-Economic-Growth 1



 202014 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

سادسًا  :
فرص القطاع الخاص لالستفادة من البرنامج 

لتوسيع أعماله

طرح  على  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  لتطبيق  اإلضافية  والفرص  المميزات  أهم 
المناقصات:

z يسهم في تشجيع الشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.	

z تشجيع على االستثمار في السوق المحلي في إمارة أبوظبي. 	

z ميزة إضافية لالستثمار في دولة اإلمارات.	

z ستستفيد الشركات الخاصة التي تستثمر في المنتجات الوطنية. 	

z تحفيز إضافي للخبرات المحلية والكوادر المواطنة بشكل كبير.	

z ميزة إضافية للمشاريع التنموية الضخمة.	

أهم متطلبات تعظيم فوائد برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة:

z نشر وتعميم تطبيق البرنامج على نطاق واسع في دولة اإلمارات	

z شركات 	 وتصنيف  لتقييم  إضافية  وسيلة  المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  برنامج  يصبح  أن 
القطاع الخاص.

z استحداث حوافز أخرى للشركات مثل إعفاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين.	

z المزيد من جهود التعريف بالمبادرة وتيسير مواقع تنفيذ إجراءات ومعايير البرنامج.	

z أن يتم فرض إلزامية الشهادة بالتدرج خالل برنامج زمني محدد.	

z الربط واألتمتة الكاملة لكل مراحل تنفيذ البرنامج والتقييم والحصول على الشهادة، وبيانات 	
الحكومية. المناقصات 

z القيمة 	 تعزيز  برنامج  مناقصاتها وفق شروط  وتنفيذ  الحكومية  الدوائر  إكمال مشاركة كل 
المضافة. المحلية 



 202015 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

سادسًا  :
الجهات المفوضة من أدنوك العتماد الموردين ع

تاب

الرقمية لالستشارات اإلدارية 

اردينت للمحاسبة والخدمات االستشارية ذ.م,م

أسستس بلس لخدمات المحاسبة والتدقيق

إيه آر سي أسوسيتس

مبارك القبيسي

المؤسس والشريك اإلداري

السيد نيربهي فايديا 

شريك ومستشار المخاطر

يوسف الخنجري

شريك إداري

عادل المال 

التنفيذي الرئيس 

 + 971 2 621 6669

 + 971 2 622 6700

 + 971 2 641 6751

 + 971 50 113 0164

 + 971 565017275

 + 971 503334684

 + 971 55 487 4391

e: mmq@alraqamiya.ae

e: icv@ardentadvisory.com

e: yousif@assistplus.ae

e: adilalmulla@arcauditing.ae

+ 971 54 444 4181 T: + 971 50 266 6634

 T: 

 T: 

 T: 



 202016 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

سادسًا  :
الجهات المفوضة من أدنوك العتماد الموردين ع

تاب

بيكر تيلي إم كي إم محاسبون قانونيين 

كروي ماك 

ديلويت اند توش )الشرق األوسط(

إرنست اند يونغ 

سلمان ساجد 

المدير التنفيذي وقائد تطبيق القيمة المحلية المضافة

اوميش نارايانابا

مدير

فائزة سوهاون 

شريك 

صبيح مالك 

مدير خدمات التأمين

 + 971 4 369 7248

 + 971 2 678 1130

 + 971 2 408 2424

 + 971 2 417 4599

 e: salman@bakertillyjfc.com

e: icv@crowe.ae

e: fsohawon@deloitte.com

e: ICVHELPDESK@ae.ey.com

 Ext: 113 T: + 971 55 231 9673

 + 971 56 864 4860

 + 971 50 327 3405

 + 971 4 123 3129

 T: 

 T: 

 T: 



 202017 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

سادسًا  :
الجهات المفوضة من أدنوك العتماد الموردين ع

تاب

جرانت ثورنتون للتدقيق والمحاسبة 

حميد الكعبي لتدقيق الحسابات 

إيفاس محاسبون قانونيون دوليون

فوكس محاسبون قانونيون 

سمير حجازي  

شريك، رئيس مكتب أبوظبي

حميد الكعبي 

التنفيذي الرئيس 

فيجايا موهان  

شريك إداري 

طارق عبد الكريم 

المدير العام

 + 971 4 666 9750

 + 971 2 309 0894

 + 971 4 272 4701  + 971 2 645 7775

 + 971 2 644 1888

 e: samer.hijazi@ae.gt.com

e: info@humaidalkaabi.ae

e: vijay@evasinternational.com

e: focusaa@emirates.net.ae

 T: + 971 56 742 3109

 + 971 50 655 5285

 + 971 50 718 7645

 + 971 50 616 0587

 T: 

 T: 

 T: 



 202018 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

سادسًا  :
الجهات المفوضة من أدنوك العتماد الموردين ع

تاب

اتش ال بي هامت محاسبون قانونيون

كريستون مينون محاسبون قانونيون 

مجموعة مايورا بترا للخدمات االستشارية 

بي كي اف – اإلمارات العربية المتحدة 

فيجاي أناند  

المؤسس والرئيس التنفيذي

شيبو أبراهام 

مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

بييش جواردر  

شريك التدقيق والتأمين 

جيوتن دوالكيا 

شريك 

 + 971 4 327 7775

 + 971 4 276 2233

 + 971 52 640 6240

 + 971 50 904 9185

 + 971 4 580 8003

 + 971 2 626 1715

 e: vijay@hlbhamt.com

e: shibu@krestonmenon.com

e: icv@mayurbatragroup.com

 e: jyotin@pkfuae.com

 T: + 971 50 631 8537

 + 971 55 270 2970 T: 

 T: 

 T: 



 202019 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

سادسًا  :
الجهات المفوضة من أدنوك العتماد الموردين ع

تاب

زايد تشارتد اكاونتنت لتدقيق الحسابات 

مزارز محاسبون قانونيون 

بروتيفيتي ممبر فرم ميدل ايست لالستشارات اإلدارية 

طالل أبو غزالة وشركائه الدولية 

زايد عبداهلل العلي   

رئيس مجلس إدارة 

شيال أروال  

منسق

ناتاليا رودينكو  

المدير العام وشريك إداري 

فراس كيالني 

مدير تنفيذي 

 + 971 2 666 6828 + 971 55 162 9988

 + 971 2 665 5035

 + 971 52 999 8939 + 971 50 577 9807

 + 971 50 612 7310

 + 971 2 658 4640

 + 971 2 678 1495

 e: info@zcaa.ae

e: ICV@mazars.ae

e: manish.laligam@protivitiglobal.me

  e: falkilani@tagi.com

 T: + 971 50 473 2999

 T: 

 T: 

 T: 



 202020 المضافة المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج 

سادسًا  :
الجهات المفوضة من أدنوك العتماد الموردين ع

تاب

راي لخدمات التدقيق والضرائب 

ثريا درويش

مدير مكتب 

 + 971 2 222 2236 + 971 50 445 6113 e: tdarwish@raifirm.com  T: 


