
المورد األخضر

ممارسات ومعايير العمل: ويشمل ذلك الضمانات
ضد عمل األطفال وعدم التمييز والصحة والسالمة
وظروف العمل وساعات العمل والتعويض والتوظيف

العادل.
السياسة البيئية: وتشمل استخدام المنتجات والمواد

ذات التأثير المنخفض على البيئة.
األخالق: وضع تدابير لمكافحة الفساد، وااللتزام
بالممارسات التجارية العادلة في كسب األعمال

والتوظيف وإدارة عالقات الشركاء.

قواعد السلوك الخاصة بالموردين:
 

تشمل مكونات مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين
ما يلي:

مصابيح LED ذات االستهالك المنخفض للطاقة على
أن تكون قابلة للتخلص اآلمن.

األسمدة العضوية التي تتوافر معها شهادات
السالمة وقابلة للتحليل اآلمن ذات التأثير المنخفض

على البيئة.
متعلقات الصيانة الكهربائية القابلة إلعادة التدوير أو

التخلص اآلمن.
االصباغ ذات التأثير المنخفض على البيئة والكائنات

الحية.

امثلة على التوريدات الخضراء:
 

تعريف الشراء األخضر:
 

هو شراء المواد األولية األقل ضرًرا
للبيئة أو حتى عديمة الضرر؛ عبر إنتاجها
أو استخدامها أو بعد عملية
االستخدام. فإن الهدف من عملية
الشراء هذه هو الحفاظ على البيئة
طوال دورة حياة المنتج؛ منذ الخطوة
األولى في إنتاجه إلى أن يتحول إلى

مخلفات ونفايات.

تدرك دائرة البلدية والتخطيط أهمية مسؤوليتها امام المجتمع
والبيئة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وذلك بالتوافق مع
مواصفة المشتريات المستدامة من خالل تبني وتطبيق أفضل
المعايير التي ترتكز على الحوكمة والتنافسية العادلة والشفافية في
إدارة سالسل التوريد لضمان استثمار الموارد المتاحة واستدامتها

لألجيال القادمة. 

يأتي هذا المنشور بهدف تعزيز معرفتك كمورد بأهمية توريد المواد
المستدامة (صديقة للبيئة) حيث إنه حينما تقدم منتجات وخدمات
خضراء تصبح لديك ميزة تنافسية وأولوية في االختيار حين البت في
عروض األسعار ضمن عملية الشراء. فإن الهدف النهائي للتوريد
المستدام إلى الدائرة هو بناء عالقات قوية وطويلة األمد مع الموردين
عبر توريد المنتجات وتقديم خدمات خضراء منخفضة التأثير على البيئة.

ISO 20400 :المشتريات المستدامة
ISO 9001 :نظام إدارة الجودة

ISO 14001 :شهادة إدارة البيئة
ISO 45001 :نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
ISO 22000 :شهادة االيزو في إدارة سالمة الغذاء

ISO 15189 :نظام اعتماد المختبرات الطبية
ISO13485 :شهادة جودة المعدات الطبية

ISO 50001 :نظام إدارة موارد الطاقة
SA8000 :نظام المساءلة االجتماعية

BSCI :نظام مبادرة العدالة االجتماعية لألعمال
WRAP :شهادة المسئولية العالمية لإلنتاج المعتمد

ETI :نظام المسئولية األخالقية للمنظمات
FTM :شهادة عالمة التجارة العادلة

BRC :جودة سالمة مواد التعبئة والتغليف
ISO 26000 :نظام إدارة المسئولية المجتمعية

LEED :معيار رئاسة الطاقة والتصميم البيئي
وأية معايير او مواصفات تعنى بالحفاظ على البيئة واحترام حقوق

االنسان والعدالة المجتمعية.

المواصفات التي تصنفك ضمن قائمة المورد االخضر:
مدير إدارة العقود والمشتريات 



Labor practices and standards: This includes safeguards
against child labor, non-discrimination, health and safety,
working conditions, working hours, compensation, and
fair employment.
Environmental Policy: It includes the use of products and
materials that have a low impact on the environment.
Ethics: Establishing anti-corruption measures, adhering
to fair business practices in gaining business, hiring and
managing partner relationships.

Supplier Code of Conduct:

Components of the Supplier Code of Conduct include:LED lamps with low energy consumption and for
safe disposal.
Organic fertilizers that have safety certificates
and are subject to safe analysis with low
environmental impact.
Recyclable electrical maintenance items or safe
disposal.
Dyes have a low impact on the environment and
living organisms.

Examples of green supplies:

Definition of green buying:
 

It is the purchase of raw materials
that are less harmful to the
environment or even harmless; Via
its production, use or after the use
process. The objective of this
purchase is to preserve the
environment throughout the life
cycle of the product; From the first
step in its production until it turns

.into waste and waste

The Municipality and Planning Department realizes the
importance of its responsibility to society and the environment
in providing the best services to customers in accordance with
the sustainable procurement specification by adopting and
applying the best standards based on governance, fair
competition, and transparency in supply chain management to
ensure the investment and sustainability of available resources
for future generations.

This publication comes with the aim of enhancing your
knowledge as a supplier of the importance of sourcing
sustainable (environmentally friendly) materials as when you
provide green products and services you have a competitive
advantage and priority of choice when deciding on quotations
within the procurement process. The ultimate goal of
sustainable supply to the Municipality is to build strong and
long-term relationships with suppliers by sourcing products and
providing green services with low environmental impact.

Sustainable Procurement: ISO 20400
Quality Management System: ISO 9001
Environmental Management Certificate: ISO 14001
Occupational Safety and Health Management System: ISO 45001
ISO Certification in Food Safety Management: ISO 22000
Medical Laboratory Accreditation System: ISO 15189
Medical Equipment Quality Certificate: ISO13485
Energy Resource Management System: ISO 50001
Social Accountability System: SA8000
Business Social Justice Initiative System: BSCI
Global Certified Production Responsibility Certification: WRAP
Ethical Responsibility System for Organizations: ETI
Fair Trade Mark Certification: FTM
Packaging material safety quality: BRC
CSR Management System: ISO 26000
Presidency of Energy and Environmental Design Standard: LEED
And any standards or specifications concerned with preserving the
environment, respecting human rights and societal justice.

Specifications that classify you within the green supplier list:Contracts and Procurement
Director

GREEN SUPPLIER


