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في حال وجود أي إختالف في المعلومات المترجمة ،يرجى االطالع
على كتيب اإلرشادات باللغة اإلنجليزية الصادرة عن مركز دبي للسلع
المتعددة ،أو الرجوع إلى الموقع اإللكتروني الخاص بالمركز.
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مقدمة
الغرض ونبذة مختصرة
أصدر مركز دبي للسلع المتعددة هذا الدليل العملي لمساعدة األعضاء
وغير األعضاء بمركز دبي للسلع المتعددة في نطاق صناعة الذهب
والمعادن النفيسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتطبيق معايير
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDالخاصة بتحري العناية
الواجبة وتطوير إطار عمل إلدارة المخاطر لإلدارة المسؤولة لسلسة توريد
الذهب والمعادن النفيسة عند تحصيلها من مناطق تشوبها المخاطر
الجسيمة والمتأثرة بالنزاعات.
كما يقدم الدليل مرجعًا عامًا لكل االطراف الفاعلة لسلسلة التوريد في
إطار عدد من المراحل من أجل ضمان تحصيل مسؤول ،وسلسلة من
العناية بالذهب والمعادن النفيسة ،للحد من خطر الدعم المباشر أو غير
المباشر ألي نوع من أنواع النزاعات وفقًا للمعايير الدولية.
النطاق
يتعين على كل من األعضاء وغير األعضاء بمركز دبي للسلع المتعددة
الذين يتعاملون مع الذهب والمعادن النفيسة تطبيق هذا الدليل الصادر
من مركز دبي للسلع المتعددة والذي يشمل أيضًا معايير إدارة منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية  OECDلسلسلة التوريد المسؤولة.
المراجع
دليل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDللعناية الواجبة لسلسلة
توريد مسؤولة للمعادن من المناطق المشوبة بالمخاطر الجيسمة
والمتأثرة بالنزاعات( .ملحق المسودة النهائية بشأن الذهب)
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الخطوة  : ١تأسيس نظم إدارة قوية لسلسلة التوريد بالشركة
الهدف :التأكد من أن نظم اإلدارة والعناية الواجبة المتبعة بالشركات لسلسلة توريد الذهب والمعادن النفيسة
مناسبة للقيام بعناية واجبة بكفاءة لسلسلة التوريد الخاصة بالشركة.
.١

تطوير السياسات واإلجراءات بهدف إدراج مبادئ عامة ومعايير واجراءات لسلسلة توريد مسؤولة ،حيث يجب
أن تتضمن السياسة ما يلي:

		

أ  .النطاق

		

ب .المسؤوليات

		

ج .معايير العناية الواجبة لسلسلة التوريد

		

د .العناصر األساسية الجراءات سياسة تطبيق "أعرف عميلك"

		

هـ .الرقابة واإلشراف

		

و .التدريب

 .٢تعيين موظف مختص بالمخاطر وااللتزام (موظف لسلسلة التوريد) بالشروط التالية:
		

أ  .أن يكون عضوا باإلدارة العليا

		

ب .أن يتمتع بالكفاءة والمعرفة والخبرة والتدريب الضروري في مجال العناية الواجبة لسلسلة التوريد

		

ج .ضمان حصوله على الموارد الالزمة إلنجاز مهامه ذات الصلة

		

د .أن يكون قادرًا على توصيل المعلومات الهامة إلى االدارة العليا وطاقم العمل والموردين

واجبات الموظف المسؤول عن االلتزام أو المخاطر (موظف سلسلة التوريد):
مراجعة مدى العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب والمعادن النفيسة

		

أ.

		

ب .تقييم إجراءات العناية الواجبة لسلسلة التوريد

		

ج .التأكد من مدى مالئمة إجراءات العناية الواجبة لسلسلة التوريد

		

د .إضافة مقاييس إجراءات عناية واجبة إضافية إذا اقتضى األمر

		

هـ .تدريب الموظفين فيما يتعلق بالعناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤولة

		

و .تحديث سياسة العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤولة واإلجراءات ذات الصلة
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 .٣تطوير التوثيق الداخلي وسجالت العناية الواجبة لسلسلة التوريد من أجل تغطية الجرد السلعي الداخلي
ومستندات التعامالت ،التي يجب أن تتضمن ما يلي:
الشكل المادي والنوع والوصف المادي للذهب والمعادن النفيسة بما في ذلك السمات واية اختام

		

أ.

		

ب .وزن وفحص نقاوة الذهب والمعادن النفيسة من خالل الشركة أو باستخدام خدمات أطراف اخرى

		

ج .معرفة كاملة بالعناية الواجبة بسياسة أعرف عميلك من العمالء الموردين بما في ذلك من
ممارساتهم المتعلقة بالعناية الواجبة والتي يجب أن تتوافق مع سياسة الشركة ودليل اإلرشادات
الصادر من مركز دبي للسلع المتعددة .كما يجب أن تشمل استمارة سياسة "اعرف عميلك" أسماء
موردي الشركة ومقارهم

		

د .رقم مرجعي موحد لكل إدخال  /إخراج

		

هـ .اسم وختم وشعار القائم بالتصفية  /المنتج  /المصنع (إن وجد)

		

و .سنة التصفية  /اإلنتاج (إن أمكن)

		

ز .تواريخ عمليات الشراء والبيع

		

ح .قائمة الجرد مصنفة حسب المورد

		

ط .يجب االحتفاظ بكافة المستندات لمدة  5سنوات على األقل

		

ي .آلية تعقب المنتجات بالعودة إلى المادة المشتراه ويجب أن يكون "التتبع والتعقب" على النحو التالي:
استالم مستندات الشحن  /النقل

			

.1

			

 .2مستندات المبيعات بأرقام عشوائية محددة

			

 .3رخصة التعدين وأية موافقات أخرى ذات صلة

			

 .4رخصة واستمارة االستيراد والتصدير

			

 .5توافق كافة المستندات فيما بينها

 .4توثيق العالقات مع الموردين من خالل:
		

أ.

		

ب .تأسيس عالقات طويلة المدى

		

ج .مشاركة الموردين دليل اإلرشاد الصادر من مركز دبي للسلع المتعددة العملي والتأكد من استالم
الموردين له والتزامهم به

		

د .دمج أحكام الدليل اإلرشادي الصادر من مركز دبي للسلع المتعددة مع العقود و /أو االتفاقيات
باإلضافة إلى استمارات سياسة "اعرف عميلك" مع الموردين.

		

هـ .محاولة دعم وبناء قدرات الموردين ،إذا اقتضت الحاجة ،لضمان االلتزام بعملية وسياسة سلسلة
التوريد المسؤولة بالشركة والدليل العملي الصادر من مركز دبي للسلع المتعددة

			
		
			

االلتزام باالجراءات الخاصة بممارسات العناية الموجبة من جانب الموردين عند تطبيق سياسة
"اعرف عميلك"

وإذا لم يظهر المورد التزامًا كافيًا في هذا الخصوص ،قم بإثبات ذلك واطلب وقف التعامل.
و .في ضوء السرية التامة ،قم بإبالغ المركز عن أي مخاوف وذلك بوجود أدلة كافية إذا أمكن ،وفقًا
لسياسة ومنهجية اإلبالغ عن األخطاء التي يتبعها مركز دبي للسلع المتعددة.
يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني)responsiblesupplychain@dmcc.ae( :
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 .5وضع متطلبات أمنية كافية وذلك على النحو التالي:
استخدام صناديق مختومة مبين عليها بيانات كل شحنة من اجل تفادي أي عبث أو إزالة للمحتوى

		

أ.

		

ب .الفصل المادي للشحنات المختلفة حتى يتم التحقق والتأكد من المحتوى

		

ج .إبالغ االدارة العليا وكذلك موظف االلتزام  /لسلسلة التوريد بأي عدم تطابق

		

د .إذا حدثت هذه األمور مرة أخرى من نفس المورد ،قم بإثبات الحالة واطلب فسخ المعاملة

		

هـ .تأكد أن المختصين بتقييم الشحنة  /الشحنات مستقلين عن أي تعارض في المصالح

 .6قم بإجراء التدريب الالزم لجميع االفراد المشاركين في عملية العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤولة.
يقوم التدريب المنتظم لطاقم العمل الجديد وجلسات إنعاش الذاكرة لطاقم العمل الحالي على أساس
مستويات الخطورة والتصنيفات الوظيفية المساهمة مع المشاركين لسلسلة التوريد.

تطوير السياسة الخاصة
بإدارة سلسلة التوريد المسؤولة

تعيين موظف لاللتزام

تطوير التوثيق الداخلي

توطيد العالقات مع الموردين

وضع متطلبات أمنية كافية

إجراء التدريبات الالزمة
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الخطوة  :٢تحديد وتقييم المخاطر لسلسلة التوريد
الهدف :يجب على الشركات في إطار سلسلة توريد الذهب والمعادن النفيسة استخدام نظم إدارة قوية
تم تطويرها في الخطوة األولى من أجل تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة التي
ينتجونها ويوزعونها وينقلونها ويصدرونها و  /أو يشترونها.
إجراء تقييم مخاطر على كافة األطراف المشتركة لسلسلة التوريد من المناجم (الذهب المستخرج من
المناجم والمعادن النفيسة) إلى الشركة بما في ذلك الموردين والمصدرين والقائمين على النقل( ،الذهب
المستخرج من المناجم والمعادن النفيسة  /الذهب المعاد تدويره) وذلك باستخدام النهج القائم على أساس
المخاطر.
.1

العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار إلجراء تقيم المخاطر هي:
 1.1الموقع الجغرافي للذهب والمعادن النفيسة:
المنشأ والنقل

		

أ.

		

ب .مستوى الرقابة الحكومية والقواعد المطبقة

		

ج .مدى المعامالت النقدية المستخدمة في الدولة

		

د .مستوى النزاعات أو انتهاكات حقوق اإلنسان

		

هـ .نظم السداد المستخدمة (الصرافة الرسمية مقابل الصرافة غير الرسمية كنظام الحوالة)

		

و .مدى تدخل المنظمات اإلجرامية

		

ز .مدى التورط في األعمال ذات الطبيعة الخطرة ( مثل المقامرة والكازينو الخ )

		

ح .مدى سهولة الدخول من بلد إلى أسواق قريبة و  /أو مناطق معالجة العمليات التي يطلق عليها
مناطق النزاعات  /أو ذات المخاطر الجسيمة

		

ط .مدى تطبيق القانون للقضاء على األنشطة اإلجرامية على نحو كافي

		

و .وجود العقوبات و  /أو الحظر التي تم فرضها على البلد واألشخاص  /الشركات.
 1.2األطراف التي يتم التعامل معها لسلسلة التوريد:
يجب أن يتضمن بند "اعرف عميلك" من الموردين كما هو مبين في الخطوة  ،1معلومات عن منشأ
ونقل الذهب والمعادن النفيسة

		

أ.

		

ب .مؤشرات الخطر ( الوارد تفصيلها في الخطوة  2من هذا الجزء ) في أي جانب من جوانب سلسلة
التوريد

		

ج .عدد الموردين ( كلما زاد العدد زاد الخطر)

		

د .مستوى الرقابة التي يمارسها المورد على الموردين الذي يتعاملون معه

		

هـ .مدى كفاءة ممارسات العناية الواجبة التي يتمتع بها الطرف الذي يتم التعامل معه

		

و .ما إذا كانت قد تمت عملية مراجعة نظام ممارسة العناية الواجبة التي يقوم بها المورد على
الموردين الذي يتعاملون معه وعلى أن يكون ذلك من خالل مدقق مؤهل ومستقل

		

ز .المدة التي قضاها الطرف الذي يتم التعامل معه في نشاط الذهب والمعادن النفيسة ( كلما طالت
خبرة العمل في هذا المجال كلما قلت المخاطر)
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ح .المورد ال يعطي األهمية الواجبة إلى تسجيل و  /أو اإلفصاح عن المالك والمستفيدين الحقيقيين من
المشروع

		

ط .عدم اإلفصاح عن هوية المستفيد الحقيقي وذلك من خالل توسيط أطراف ثالثة كالمحامين
والمحاسبين..الخ

		

ي .نطاق عمليات التعدين التي يقوم بها المورد إن وجدت
ك .األشخاص المعروفين سياسيًا والذين ُأسند إليهم القيام بوظائف عامة بارزة أو األشخاص وثيقي
الصلة بهؤالء الشخصيات.

		

 1.3المعامالت:
ينبغي أن تكون العناية الواجبة متناسبة مع قيمة الصفقة

		

أ.

		

ب .التأكد من مصدر الذهب والمعادن النفيسة التي عبرت و  /أو تم تصديرها ولم يتم تسويتها بشكل
سليم من البلد المنشأ

		

ج .المسافة الجغرافية غير المبررة لسلسلة التوريد

		

والمعاد تدويرها ،تعتبر درجة أعلى في المخاطر عن الذهب
د .الذهب والمعادن النفيسة المصهورة
ُ
والمعادن النفيسة الخام التي تم تدويرها ولكن لم يتم تصنيعها

		

هـ .مستوى تركز الذهب والمعادن النفيسة

		

و .الظروف غير العادية التي ال تتفق مع الممارسات المحلية مثل (الكمية والنوعية واألرباح المحتملة ،الخ).

		

ز .االستخدام النقدي الذي يتجاوز الحدود المحددة من جانب الحكومة

		

ح .الدفع نقدًا و  /أو التسليم المادي ألطراف ثالثة ال عالقة لها بأطراف التعامل

		

ط .الدفع بقيم أقل ومتعددة لتجنب أن تكتشف تلك المدفوعات من قبل الحكومة

 .٢المراجعة المتعمقة لجميع مؤشرات الخطر فيما يتعلق بالمواقع والموردين على النحو التالي:
 ٢.١مؤشرات الخطر الخاصة بالذهب والمعادن النفيسة وفقًا للموقع المرتبط بالمنشأ والنقل على النحو التالي:
الذهب والمعادن النفيسة الوافدة من أو التي تم نقلها من المنطقة المتأثرة بالنزاعات أو المعرضة
للخطر

		

أ.

		

ب .الذهب والمعادن النفيسة التي يزعم أن منشأها دولة ذات احتياطات أو مخزون ذات حجم محدود
المعلن عنها من الذهب والمعادن
ال يتناسب مع الكميات التي يتم تصديرها( ،أي أن األحجام ُ
النفيسة تتجاوز احتياطاتها المعروفة ومعدالت إنتاجها المتوقعة)

		

ج .الذهب والمعادن النفيسة التي تم إعادة تدويرها  /خردة أو مختلطة وتمت تنقيتها في بلد محط
شك في أنه ممر للذهب والمعادن النفيسة الواردة من المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المخاطر
الجسيمة.
وفي ظل مؤشرات الخطر المتصلة بالموقع ،تزداد المخاطر عندما يكون تطبيق قوانين مكافحة غسيل
األموال وقوانين مكافحة الفساد باإلضافة إلى القوانين الحكومية الخاصة بالرقابة على الجمارك ضعيفة،
وعندما يتم اللجوء إلى استخدام نظم الصرافة غير التقليدية والنقد على نطاق واسع.
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 ٢.٢مؤشرات الخطر التي تعود على المورد:
الموردون أو الشركات المعروفة التي تعمل في الدرجات األعلى من سلسلة التوريد ،والتي تعمل في
سواء من ناحية المنشأ أو النقل
احدى مواقع الذهب والمعادن النفيسة والتي تشوبها المخاطر
ً
أو التي لها مساهمين أو مصالح أخرى مع موردي الذهب والمعادن النفيسة من مواقع الذهب
سواء من ناحية المنشأ أو النقل
والمعادن النفيسة
ً

		

أ.

		

ب .الموردون والشركات المعروفة التي تعمل في الدرجة األعلى من سلسلة التوريد والمعروفة كذلك
سواء من ناحية المنشأ أو الترانزيت
أنها تحصل على الذهب والمعادن النفيسة من مصادر خطرة
ً
خالل االثني عشر شهرًا السابقة.
 ٢.٣مؤشرات الخطر القائمة على الظروف أو المالبسات:
أ.

		

أوجه القصور أو الظروف والمالبسات غير المألوفة التي يتم تحديدها من خالل المعلومات التي يتم
جمعها في الخطوة  2بما يرقى إليه الشك في احتمال أن يؤدي الذهب والمعادن النفيسة إلى نزاع
أو انتهاكات خطيرة ترتبط باستخراج ونقل و  /أو االتجار في الذهب والمعادن النفيسة.

 .٣إجراء عمليات بحث مكثفة على الموردين المشتبه بهم قبل االشتراك معهم ،والتي تشمل بعض أو جميع
طرق البحث المذكورة أدناه ،استنادًا إلى نتائج عمليات تقييم المخاطر وتحليل التكاليف والعائدات ذات
الصلة بما يتناسب مع مستوى المخاطر التي تم تحديدها.
 ٣.١البحث المكتبي:
تحديد كل شركة لسلسلة التوريد

		

أ.

		

ب .تحديد المستفيد الحقيقي  /المستفيدين الحقيقيين من كل شركة لسلسلة التوريد

		

ج .الحصول على المعلومات المالية الخاصة بكل شركة لسلسلة التوريد

		

د .التأكد من أن كل شركة لسلسلة التوريد تحوز على التراخيص والتصاريح الالزمة

		

هـ .التأكد من أن كل شركة لسلسلة التوريد ليست مدرجة في قائمة العقوبات و /أو الحظر.
 ٣.٢الزيارات الميدانية إلى موردي الذهب والمعادن النفيسة أو  /و االحتفاظ بفرق التقييم المستقلين أو
المشتركين من أجل الحصول على أو /الحفاظ على المعلومات بشأن الظروف أو المالبسات واإلجراءات
الخاصة باألنشطة التالية:
استخراج الذهب والمعادن النفيسة (الوصول الفعلي إلى المناجم ،سعة المنجم قياسًا بإنتاج
المنجم وأوجه التفاوت المسجلة)

		

أ.

		

ب .إجراء عمليات تعدين الذهب والمعادن النفيسة ( الدمج والمزج والسحق والطحن والتنعيم
والتنقية ...الخ وتسجيل أي تفاوت في هذه العمليات و  /أو اإلنتاج وقدرة الوحدة المختصة على إجراء
األنشطة ذات الصلة )

		

ج .التعامل مع الذهب والمعادن النفيسة ( الجرد ،النقل إعادة الشحن وضع العالمات والملصقات )

		

د .نقل الذهب والمعادن النفيسة.

		

هـ .االتجار ( بما في ذلك االستيراد والتصدير )

		

و .الوزن وسمات الجودة الخاصة بالذهب والمعادن النفيسة التي تستخدم في األنشطة المذكورة أعاله
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 ٣.٣التحقق من صحة العينة العشوائية لكل المعامالت التي قيدت
أ.

		

يجب تحديث عملية الحد من المخاطر على أساس سنوي على األقل و  /أو في حالة ما يطرأ من تغييرات
في الظروف ذات الصلة

الخطوة  :٣تطوير وتطبيق خطة السيطرة على المخاطر والحد منها
الهدف :من أجل السيطرة على المخاطر التي يتم تحديدها ومن أجل تخفيف أية آثار سلبية
.1

تطوير السياسة واإلجراءات على النحو الذي يتضمن كافة المبادئ والمعايير واإلجراءات المعترف بها دوليًا
فيما يتعلق بإدارة سلسلة التوريد المسؤولة .ويجب أن تشتمل السياسة على ما يلي :
آلية إبالغ االدارة العليا للشركة والموظف المسؤول عن االلتزام والمخاطر( أو سلسلة التوريد) التي
يتم تحديدها.

		

أ.

		

ب .تعزيز وتوطيد العالقات مع الموردين من خالل تأسيس سلسلة من نظم الرقابة والتعقب

		

المشار
ج .االرتقاء بالممارسات األمنية العملية على النحو السابق ذكره في البند  5من الخطوة  1أو ُ
إليها سابقًا.

		

د .الفصل الفعلي بين الشحنات وتأمينها

		

هـ .القيام بمعاينات إضافية على الموردين المشتبه بهم وذلك في الوقت المناسب

		

و .االستمرار في األنشطة التجارية مع تطبيق آليات تخفيف حدة المخاطر ،مثل:
زيادة النفوذ والسيطرة على األعضاء الفاعلين لسلسلة التوريد والذين يستطيعون بشكل مباشر
وغير مباشر تخفيف المخاطر

			

.١

			

 .2تعطيل األنشطة التجارية بشكل مؤقت مع الموردين الذين تشوبهم المخاطر مع مواصلة
اتخاذ إجراءات تخفيف المخاطر المذكورة سابقًا.

			

 .3إيقاف العالقات مع الموردين الذين تشوبهم المخاطر وذلك في حالة عدم إلتزامهم باجراءات
تخفيف المخاطر الواجبة .ويكمن عدم مواصلة العالقة إذا كانت هذه االجراءات غير محتملة
في ضوء حسابات التكلفة والعائد ،وأيضًا يؤخذ في االعتبار قدرة الشركة الفنية والمالية على
القيام باجراءات العناية الواجبة.

مستوى المخاطر

آليات التحكم

منخفض

البدء أو االستمرار في األنشطة التجارية

متوسط

البدء أو االستمرار في األنشطة التجارية مع تخفيف المخاطر التي تم
تحديدها

عالي

إيقاف األنشطة التجارية أثناء تخفيف المخاطر التي تم تحديدها
وذلك بالحصول على معلومات  /بيانات إضافية تؤكد أو تنكر
تقييمات المخاطر السلبية
أو
فسخ التعاقد مع الشركة التي تشوبها المخاطر  /أو تكون بحد
ذاتها مصدرًا للمخاطر
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الخطوة  :٤إجراء عمليات تدقيق من قبل طرف ثالث مستقل لممارسات شركة الذهب والمعادن
النفيسة في إطار ممارسات العناية الواجبة
الهدف :التأكد من التزام شركة الذهب والمعادن النفيسة بالمعايير الواردة في دليل مركز دبي للسلع المتعددة
.١

إن نطاق عمل المدققين هو التأكد مما يلي:
مالئمة السياسات واإلجراءات ذات الصلة لتطبيق دليل مركز دبي للسلع المتعددة

		

أ.

		

ب .أدوات رقابة خارجية وداخلية كافية للتخفيف من حدة المخاطر

		

ج .التأكد من التوافق مع دليل مركز دبي للسلع المتعددة وذلك في كافة االتصاالت مع الالعبين
لسلسلة التوريد بالكامل

		

د .وضع سلسلة من التملك وتتبع المعلومات عن كل األنشطة

		

هـ .نظام تقييم المخاطر المطبق بصفة دائمة باستخدام األسلوب المبني على درجة المخاطرة
وبالتالي يتجاوب سريعًا مع نتائج تقييم المخاطر

 .٢يجب أن يتمتع الطرف الثالث الذي يقوم بعملية التدقيق لممارسات شركة الذهب والمعادن النفيسة
بالسمات التالية:
أن يكون مستقال عن الشركة التي يقوم بتدقيق ممارساتها

		

أ.

		

ب .أال يكون هناك أي تضارب في المصالح بين المدققين والخاضعين لعملية التدقيق (عالقات أعمال أو
عالقات مالية)

		

ج .أال يقدم أي خدمات معينة للشركة فيما يتعلق بممارسة العناية الواجبة بخالف الخدمات العامة
الواردة بالدليل

		

د .أن يتميز بالكفاءة للقيام بعملية التدقيق

 .٣األنشطة التي تشكل جزءًا من عملية التدقيق هي:
تحضير عملية التدقيق :وضع خطة التدقيق

		

أ.

		

ب .تحقيقات ميدانية وتشمل
مرافق الشركة

			

.1

			

 .2قائمة موردي الشركة

		

ج .المشاورات مع فريق تقييم المخاطر بالشركة

		

د .نتائج المدققين :يقوم المدققوون بالتأكد من صحة النتائج التي توصلوا إليها واالبالغ عنها
وتسجيلها وهي التي تحدد مدى تطابق سلسلة التوريد الخاصة بالشركة مع دليل مركز دبي للسلع
المتعددة

		

هـ .تقديم التوصيات للشركة لتحسين ممارساتها بصدد العناية الواجبة

		

و .إضافة ملخص التدقيق ضمن التقرير السنوي للشركة الخاص بالعناية الواجبة لسلسلة التوريد
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 .٤تطبيق الشركة لبرنامج التدقيق للتوافق مع دليل مركز دبي للسلع المتعددة بشأن العناية الواجبة
لسلسلة التوريد المسؤولة
وضع مسودة معايير التدقيق وفقًا لدليل مركز دبي للسلع المتعددة

		

أ.

		

ب .إشراك الطرف المدقق في إجراء عملية التدقيق

		

ج .اإلشراف والتعاون التام مع الطرف المدقق

		

د .تنفيذ كافة التوصيات التي يصدرها الطرف المدقق

		

هـ .إصدار موجز من تقارير المدقق مع التقرير السنوي بشأن العناية الواجبة لسلسلة التوريد

الخطوة  :5اإلعالم عن التقارير السنوية بشأن العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤولة
الهدف :إعالم الجمهور بالعناية الواجبة لسلسلة التوريد بهدف تعزيز ثقة الجمهور بشأن المعايير التي
تطبقها الشركة
يجب أن يتضمن التقرير المعايير التي تتبناها الشركة في االستجابة للخطوات  1و  2و 3
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