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خلفية برنامج املحتوى املحلي

Abu Dhabi Local Content Program

األهداف

لع دعم منو الناتج احمللي اإلمجايل من خالل احلصول على املزيد من الس
خلاص واخلدمات يف اإلمارات، وزايدة االستثمار األجنيب املباشر والقطاع ا

.ايلومسامهة الشركات الصغرية واملتوسطة يف زايدة الناتج احمللي اإلمج

وتنمية مهارات خلق وزايدة فرص العمل لإلماراتيني و املقيمني يف القطاع اخلاص
.القوى العاملة احمللية

وزايدة القدرة التنافسية ، (R&D)زايدة اإلنفاق على البحث والتطوير 
.للصناعات الوطنية وزايدة تطوير التكنولوجيا واستخدامها

زايدة الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب

تنمية رأس املال البشري

تنمية االقتصاد املعريف

حة هلم بسبب بند سيستفيد املواطنون من فرص العمل والتدريب اليت ستكون متا
التوطني يف برانمج احملتوى احمللي

أبوظيب ابستخدام سيستفيد املستثمرون من الفوز ابملناقصات احلكومية يف إمارة
)ICV)نسبة شهادة القيمة املضافة 

رتايت تستفيد حكومة إمارة أبوظيب من خالل االستثمار الداخلي يف املش
واخلدمات اليت تعزز سلسلة التوريد احمللية

املوطنني

املستثمرين

احلكومة

املستفيدون
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ةفوائد برانمج احملتوى احمللي للشركات الصغرية واملتوسطة ولإلستثمار األجنيب والشركات الكبري 

Abu Dhabi Local Content Program

املستفيدون

املستثمرون األجانب 
والشركات الكربى

وسطة الشركات الصغرية واملت
ورواد األعمال

القدرة على احلصول على نسبة أفضل يف معيار 
"االستثمار"

ة االستفادة من املبادرات مثل املبادرة الزراعي
وغريها

دمي ارتفاع فرص التعاقد من الباطن من قبل مق
ةالعطاءات الرئيسيني للمشرتايت احلكومي

الفوز يف املشرتايت احلكومية من خالل 
التعاون مع الكياانت احمللية

كسب التعرض التسويقي 

الفوائد املستقبلية

لى تعظيم الفرص خلفض التكاليف ع
ابعض السلع واخلدمات املشرتاة حملي  

د زايدة توظيف املواطنني و تنمية املوار 
البشرية 

يف " سنيالتميز على املناف"زايدة احتمالية املسامهة يف استقرار بيئة األعمال
مفاوضات العطاءات/ جوالت 

على تعظيم الفرص لتحقيق مستوايت أ
يف املوثوقية واجلودة من خالل قرب 

املوردين احملليني
قبلية تقدمي معلومات حول املتطلبات املست

وفرص العمل



عرب مجيع اجلهات( ICV)عملية اعتماد شهادة القيمة احمللية املضافة 

اجلهات املشاركة 

الربانمج اخلاص لكل جهة

(ICV)برنامج موانئ أبوظبي  (ICV)برنامج الدار 
برنامج أبوظبي للمحتوى 

المحلي 
(ICV)برنامج أدنوك 

شهادة القيمة احمللية املضافة املوحدة 



الصحةوسائل النقلتكنولوجيا املعلوماتاملقاوالت وأعمال بناءاإلحصائيات

من وزن التقييم املايل القياسي٪ 40هيICVشهادة القيمة  احمللية املضافة 

التعليم
حتتوي املناقصات على عدة قطاعات و منها

مليار17جمموع قيمة املناقصات هي 

و شبه حكومية مشاركة يف برانمج احملتوى احمللي جهة حكومية30أكثر من 



Abu Dhabi Local Content Program

آلية جديدة لتقييم العطاءات تطبقها اجلهات احلكومية وشبه احلكومية

ترسيه العطاء على أعلى وزن يف 
يمة جمموع املعايري الثالثة معيار الق

ايل و املضافة والتقييم يف املعيار امل
الفين 

التقدمي علىى املناقصة

اخلطوة األوىل
على مقدم العطاء دخول

.املناقصة احلكومية

افة القيمة املض) تقدمي شهادة 
ICV ) عند املوافقة على

العرض الفين 

1

اخلطوة الرابعة اخلطوة لثانية

التقييم املايل
ييم على عند فتح العطاءات املالية يتم التق
والقيمة أعلى وزن من تقييم املعيارين املايل

(ICV)املضافة 
(ICV)

اخلطوة الثالثة
3

التقييم الفين
2

ترسية املناقصة 4



بعد استيفاء الشروط الفنية

آلية تطبيق برنامج المحتوى المحلي

60%

40%
تقييم العطاءات 

املالية

في التقييم المالي ةسعرا يحصل على النتيجة كاملأقل*

٪ كحد أقصى7سُيطلب من أعلى درجة إمجالية مطابقة السعر األقل مع ميزة سعرية قدرها **

آلية التقييم املالي
مدى أتثري نسبة القيمة احمللية املضافة على آلية تقييم العطاء–مثال توضيحي 
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**

***

السعر

)%(نسبة املالية املرجحة 

)%(ICVشهادة القيمة املضافة  

99100 98

A B C 

59.4%58.8% 60.0%

45%50% 39%

% 20% 18)%(القيمة املضافة املتوسط املرجح  15.6 %

% 78.8% 77.4املجموع النهائي 75.6 %

*

**



Supplier
Contractor

ية نسبة  القيمة احملل
فاملضافة يف التوظي

ضافة يف نسبة القيمة احمللية امل
االستثمار ابألصول 

ة يف نسبة القيمة احمللية املضاف
مشرتايت الشركات واملصانع

25%

25%

50%

50%

25%

25%

احلصول على شهادة 
ICV ى  تكون بناءا عل

ققة البياانت املالية املد
املعتمدة

جيب ملء منوذج لتقدمي
على الشهادة وفًقا 

لإلرشادات

مراجعة جهات التصديق 
املعتمدة إلصدار الشهادة 

و التحقق منها

احلصول على شهادة 
القيمة احمللية املضافة
لتقدميها إىل اجلهات

(ICV)رحلة إصدار شهادة القيمة احمللية املضافة 
ومت ترخيصها( جهات التصديق ) يقوم طرف اثلث بقياس نسبة القيمة احمللية املضافة ويطلق عليها 



تصديق معتمدة من قبل دائرة التنمية االقتصادية لتقييم وإصدار شهاداتجهات10



المعادلةمقدم اخلدمةةالشركة املصنع

(الشركات المصنعة)المشتريات 
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50%N/A

اإلستثمار

كة
شر

ال

التوطين

%10%10مساهمة الوافدين

(مقدمي الخدمات)المشتريات

الطرف الثالث
N/A50%

25%25%+

15% 10%

15%15%

إجمالي المصاريف

( 0.6* تكلفة الوافدين + )تكلفة المواطنين + إجمالي المصاريف في اإلمارات 

(0.6* تكلفة الوافدين + )تكلفة المواطنين ( + للموردالقيمة المحلية المضافة * إجمالي المصاريف )

إجمالي المصاريف

ة صافي القيمة الدفترية لألصول الثابت

والعقارات اإلستثمارية في اإلمارات 

إجمالي القيمة الدفترية لألصول الثابتة والعقارات 

اإلستثمارية 

ماليين درهم 5لصافي القيمة الدفترية بين %  5زيادة مقدارها 

+مليون درهم 50و
مليون درهم 50لصافي القيمة الدفترية بين %  5زيادة مقدارها 

+مليون درهم 100و
مليون 100لصافي القيمة الدفترية بين %  5زيادة مقدارها 

مليون درهم150درهم و

2%-الف درهم 200الرواتب واإلستحقاقات ما يصل إلى 

تدريجي-مليون درهم 20الف درهم وال200الرواتب واإلستحقاقات ما بين ال 

15%-مليون درهم 20الرواتب واإلستحقاقات ما يفوق ال

:من جانب العدد، زيادة تدريجية كالتالي

6%-% 4: 50-6من %                       3-% 1: 5-1من 

10%-200ما يفوق ال%                9-% 7: 200-51من 

(واالستثمار والتوطني ومسامهة الوافدين,  اإلنفاق)معايري رئيسية 4حتتوي على  ICVمعادلة

إجمالي العائدات /  إجمالي العائدات من خارج اإلمارات 

100/  عددالمواطنين  

السنة األولىالقيمة الدفترية لألصول من/   النمو في القيمة الدفترية لألصول في السنتين األخيرة  

5%5%

العائدات من خارج اإلمارات

عدد المواطنين

النمو في القيمة الدفترية لألصول

وة
ال
لع

ا



طرق التحسني–( ICV)القيمة احمللية املضافة 

:عوامل رئيسية3على ICV))تعتمد تحسين نتيجة القيمة المحلية المضافة 

املشرتايت
التوطني

اإلستثمار

من خالل اإلجراءات ابإلمكان حتسني عالمة املشرتايت
:التالية

.نعة حمليااستبدال البضائع املستوردة مبنتجات مص1.

لك شراء السلع واخلدمات من املنشآت اليت متت2.
(.ICV)شهادة القيمة احمللية املضافة 

ني نتيجة القيمة تستطيع شركتكم توظيف اإلماراتيني لتحس
:احمللية املضافة من خالل املنصات التالية

:  هيئة املوارد البشرية1.
https://employer.hra.gov.ae/ 

:  مؤسسة اإلمارات2.
https://www.emiratesfoundation.ae/ef/

ar/programs/dawamee/

من خالل اإلجراءات ابإلمكان حتسني عالمة اإلستثمار
:التالية

لشركة زايدة النمو يف صايف القيمة الدفرتية ل1.
.اخلاصة بكم يف اإلمارات العربية املتحدة

.إنشاء عمليات التصنيع يف اإلمارات2.

1

2

3

https://employer.hra.gov.ae/
https://employer.hra.gov.ae/


اإلمييل 

رقم التواصل

الرابط اإللكرتوين

Adlc-vendors@ded.abudhabi.ae

https://idb.added.gov.ae/

+971 2 815 8888

mailto:Adlc-vendors@ded.abudhabi.ae
https://idb.added.gov.ae/


شكرا جزيال


