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معايير مستدامة إلدارة مخزون مستدام

دليل المخزون األخضر

قطاع الخدمات المساندة

إدارة العقود والمشتريات 



المقدمة

ي اإلمارة في المشاريع والمبادرات القائمة فاإلستدامةتهتم دائرة البلدية والتخطيط بتحقيق 

ي فاإلستدامةتماشياً مع األجندة الوطنية وقد تجسد هذا االهتمام من خالل وضع برامج لدمج 

لبيئي غير المستدامين والحد من التلوث اواإلستهالكسالسل التوريد، وتغيير أنماط التوريد 

.للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة تخدم اإلمارة واألجيال المستقبلية

قائمة وتعتبر عملية إدارة المخزون األخضر في الدائرة عملية تراكمية، تتأسس على العمليات ال

إلى فتعتبر مجموعة من األعمال واألنشطة القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل التي تهدف

شتريات معالجة الممارسات الغير مستدامة وفي ذات الوقت تأتي بنتائج تتوافق مع مواصفة الم

.المستدامة في الدائرة

ويأتي هذا الدليل ليستعرض مفهوم المخزون األخضر واآللية التي تتبعها إدارة العقود 

يق معايير والمشتريات للحد من األثار السلبية للمشتريات في عملية إدارة المخزون من خالل تطب

:في أنشطتها األساسيةاإلستدامة
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التخلص اآلمن وإعادة التدوير التخزين التوريد

:مفهوم إدارة المخزون األخضر

قرارات ال تختلف عملية إدارة المخزون االخضر عن النماذج التقليدية القائمة على التكلفة، فال

المتخذة ضمن العملية مترابطة مع قرارات التوريد والنقل فإن اإلضافة التي تمنحها إدارة

لتركيز المخزون األخضر هو تحديد العواقب البيئية وإيجاد القرارات المثلى فيما يتعلق بكل من ا

مخزون على وبالنظر الى كيفية تأثير القرارات المتخذة ضمن عملية إدارة ال. االقتصادي واالنبعاثات

تي ستؤثر االنبعاثات، تتم مالحظة ان االنبعاثات متعلقة باستهالك الطاقة، لذلك فان القرارات ال

.  على الطاقة في سلسة التوريد ستنعكس بالتالي على االنبعاثات



قسم المخازن

سالسل التوريد

:  التوريد

ادرات المشاريع والمبإلستمرارتشكل عملية التوريد عنصر أساسي في الحصول على المواد الضرورية 

عملية التطويرية في اإلمارة، فيتم دمج دور قسم المخازن في إدارة سلسة التوريد من خالل المشاركة في

:إدارة المشتريات عبر

oإن بالتعاون مع قسم المشتريات واإلدارات الطالبة تتم دراسة طبيعة وكميات المواد المطلوبة، و

ي، وتبادل كانت المواد مُستهلكةً للمصادر الطبيعية بجانب دورة حياتها وآثارها على النظام االيكولوج

.البيانات المرتبطة

oن من إدارة تقارير الجرد والترشيد عبر الصرف من المخزون السابق لضمان الوصول الى مستوى متواز

.دوران المخزون

o التعاون المطبقة في الدولة باإلستدامةتحديد األولويات لضمان توافق التوريدات مع معايير وشروط

.  مع قسم المناقصات والمزايدات

oد للمواد باإلضافة إلى ذلك يتم قياس المسافة المقطوعة واالنبعاثات التي تنتج خالل مرحلة التوري

.الدورية من مستودعات المورد إلى مخازن الدائرة والعمل على تخفيض نسبة إعادة طلب التوريد
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طبيعة المواد المسافة الكمية



:التخزين

تخزين تعد مرحلة التخزين أحد العناصر المهمة في عملية إدارة المخزون المستدام، فتوافر آلية ال

لمرحلة بعدة وتتأثر هذه ا. المناسبة يسهم بشكل كبير في اإلتيان بنتائج فعالة وأكثر استدامة

نحصر المواد، وال يإستردادعوامل كالطاقة المستهلكة خالل النقل والتخزين وإعادة التخزين عند 

ط مع ارتبا)التركيز على انبعاثات الغازات فقط فإن مستوى التعامل المطلوب مع المواد يكون 

.وتأثير المواد على الهواء في حال التخزين أو االستهالك( أية حوادث متوقعة

دامةاإلستمن اإلجراءات التي اتبعتها إدارة العقود والمشتريات لموائمة عملية إدارة المخزون مع 

المواد من تهيئة المستودعات بأنظمة الصحة والسالمة البيئية وذلك بهدف الحفاظ على سالمة

يق وفي هذا السياق ولتحق. التلف أو التفاعالت الكيميائية بسبب درجات الحرارة المرتفعة

ودعات المساحات في مستبإستغاللاألمثل للموارد واألصول والمرافق قامت اإلدارة اإلستغالل

سة الدائرة عبر إعادة موقعة أقسام ووحدات التخزين وإعادة تصنيف فئات التخزين لضمان سال

.واإلستردادالصرف 

طة على نوع المواد المخزنة فقط وإنما على تعزيز وتحسين اآلليات واألنشاإلستدامةال تركز 

على دمج التكنولوجيا في ( قسم المخازن ) المستخدمة، وتحرص إدارة العقود والمشتريات 

ام إدارتها للمخزون وتحويل األنشطة المرتبطة من الورقية إلى اإللكترونية عبر ربطها بنظ

ع والجرد الدوري، وقد أسهم توسيواإلستردادكطلبات التوريد والصرف  ERPالمشتريات المتقدم 

ات الرصد نطاق شبكة االنترنت في استخدام األجهزة اللوحية المتصلة بالنظام تحسين في آلي

واد وخفض التكاليف المرتبطة بتلف المالمخزنيةوجمع بيانات أدق عن أنواع وكميات المواد 

والخطأ في تخزينها في جميع مستودعات ومخازن الدائرة، كما أتاح النظام فرصة للمتابعة

المستمرة للحفاظ على مستوى مخزني آمن ومراقبة دورة حياة المواد والرجوع إلى الوحدات 

وفعالية فترة الحفظ ومن ثم رفع تقارير أكثر دقةإنتهاءالتنظيمية المعنية للتصرف بها قبل 

.للقيادات العليا في الدائرة
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بإدارة مخلفات عملية إدارة المخزون والتي ( قسم المخازن ) تهتم إدارة العقود والمشتريات 

التالفة تتمثل في التخلص األمن وإعادة التدوير بهدف تحقيق التوازن بين التوريد وإدارة المواد

. عيدة المدةللمحافظة على البيئة ومكافحة التلوث، وتجنب األضرار أو األثار السلبية الفورية أو ب

خزين، وتأتي فيتم تنظيم هذه المرحلة عبر حصر المواد التالفة خالل المتابعة الدقيقة في مرحلة الت

، مخزنيةاللضمان جودة بيانات كميات وأعداد المواد التالفة في التقارير اإلستباقيةهذه المرحلة 

يعها إلعادة ويتم التخلص السليم من المواد التالفة والراكدة باإلضافة إلى مخلفات السكراب وب

حديد التدوير في مزادات بالتنسيق مع قسم المناقصات والمزايدات أو التبرع بها بعد أن يتم ت

.اآللية المناسبة للتخلص من هذه المواد
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البيع التبرع

التخلص اآلمن 
وإعادة التدوير
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المخزنيةالمواد 
الخضراء

االصباغ
المستهلكات 

المختبرية

األجهزة التقنية
متعلقات االنارة 

وصيانتها

األثاث المكتبياالسمدة

متعلقات الصيانة 
الكهربائية

طلب شهادات السالمة •
.وشهادات التصنيع من المورد

.قابلة للتحلل الحيوي•
التأكد من توافر خدمات التخلص•

.األمن للمواد

ر التأكد من إمكانية إعادة التدوي•
.أو إعادة االستخدام

.االستهالك المنخفض للطاقة•
التأكد من وجود آليات آمنة •

.للتخلص من مخلفات هذه المواد

.التأكد من توافر خدمات صيانة•
أو اإلستخدامإمكانية إعادة •

.التدوير

طلب شهادات السالمة •
.وشهادات التصنيع من المورد

قابلة لتحلل األمان وانخفاض •
لى تأثيرها السلبي على البيئة ع

المدى المتوسط والمدى الطويل

.مصممة لحياة أطول•
ر التأكد من إمكانية إعادة التدوي•

.أو إعادة االستخدام

.حكومة عجمان–التابعة لدائرة البلدية والتخطيط المخزنيةهذه المواد عينات من فئات المواد *
.تصنف المواد وتُقيم بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المعنية في الدائرة*



في إطار جهود اإلدارة الرامية للوصول إلى فعالية في إدارة المخزون عملت إدارة العقود 

والمشتريات على تطوير سياسة إدارة المخزون من خالل التركيز على وضع مبادئ لالرتقاء

ة التي تؤثر بالمسؤولية والوعي البيئي لدى الوحدات التنظيمية عبر مراقبة األنشطة والمواد المورد

البيئية التي بشكل سلبي على البيئة عن طريق تطبيق الضوابط والمعايير المتعلقة بالقضايا

ب والبرامج وتدرس اإلدارة األسالي. وضعتها وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة البلدية والتخطيط

ة على الجديدة التي يمكن تطبيقها في عملية إدارة المخزون بهدف التخفيف من األثار السلبي

ول إلى البيئة بجانب هدفها في رفع مستوى األداء والخدمات المقدمة للوحدات التنظيمية والوص

.مستويات عالية من الرضى
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:الخاتمة


