
توجيه التهديف

متوسط   درجاتك

سؤال 16

هل لديك آلية تظلم فعالة لسلسلة التوريد الخاصة بك؟

الىشء 54321

إنشاء آلية التظلم .3.6

 النتيجة 5 = آلية التظلم موجودة ويه متوافقة مع المبادئ

 التالية: • أساس المشاركة والحوار • قانونية ومنطقية ويمكن

 الوصول إليها • وسهلة الفهم، آمنة، يمكن التنبؤ به، منصف

 ، شفافة ومتوافقة مع حقوق االنسان • مصدر للتعلم

المستمر. النتيجة

 النتيجة 3 = آلية التظلم موجودة ولكنها ال تتماىش مع بعض

.هذه مبادئ

الدرجة 1  = آلية التظلم مازالت تحت التطوير

توجيه التهديف

سؤال 17

سؤال 18
 اىل اي حد أنشطة التوريد الخاصة بك واليت تتضمن مخاطر استدامة كبيرة )بما يف ذلك الفرص( يمكنك إثبات اإلدارة

االستراتيجية لالستدامة فيها يف جميع مراحل عملية التخطيط؟

 اىل اي حد أنشطة التوريد الخاصة بك واليت تتضمن مخاطر استدامة كبيرة )بما يف ذلك الفرص( يمكنك إثبات اإلدارة

 االستراتيجية لالستدامة فيها خالل عملية اختيار الموردين: من التأهيل المسبق ، والمناقصة ، والتقييم ، والتفاوض

إىل منح العقد؟
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دمج االستدامة يف عملية الشراء .4

 النتيجة 5 =  80%+

النتيجة 3 =  50%+

 النتيجة 1 = أقل من %20 أو عدم اليقين حول األنشطة اليت

)تمثل مخاطر كبيرة لالستدامة )بما يف ذلك فرص

 النتيجة 5 = عملية التخطيط بكفاءة ويدعم الموظفين

  :بشكل فعال من أجل

 تقييم مخاطر االستدامة ذات الصلة والهامة )بما يف ذلك

 )الفرص

 تحليل جميع التكاليف اليت سيتم تكبدها خالل دورة حياة

المنتج أو الخدمات

 تحليل االحتياجات التنظيمية داخل المنشأة وتحدياتها

لتحقيق أهداف االستدامة

 تحليل كيف يمكن للسوق أن يدعم بشكل أفضل أهداف

االستدامة لدينا النتيجة

 النتيجة 3 = تدعم عملية التخطيط أكثر من غيرها مما سبق

.اعاله ويمكن تحسينه

 النتيجة 1 = عملية التخطيط تدعم البعض مما ورد أعاله

.ولكنها ليست بكفاءة أو فعالة

 القسم ٤ من األسئلة مستمر يف

الصفحة التالية

الحالية ISO 20400 أنت نتائج أداء

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

فهم األساسيات .1

 دمج االستدامة يف سياسة .2

واستراتيجية الشراء الخاصة بالمنظمة

عملية الشراء دمج االستدامة يف .4

المشتريات حوكمة .3.1

تمكين الناس .3.2

 معرفة وإشراك .3.3
أصحاب المصلحة

 تحديد أولويات .3.4
الشراء المستدامة

قياس وتحسين األداء .3.5

إنشاء آلية التظلم .3.6

ماذا تفعل اآلن

نحن نرحب بمالحظاتكم

.يجب أن يكون لديك اآلن 9 أرقام

ارسم هذه األرقام عىل مخطط الرادار املقابل عىل طول

خط املقابلة. مبجرد رسم جميع الدرجات ، أنت
ميكن االنضامم إىل النقاط للكشف عن

.ISO 20400 نتائج أداء

iso20400.org
@ISO_20400

Sustainable Procurement
ISO Twenty-Four-Hundred

.الذايت هذه يسعدنا معرفة مدى فائدة العثور عىل وثيقة التقييم
 ::إرسال بريد إلكتروين إىل كارول آن عىل

caroleasmith@actionsustainability.com

 تستطيع تقييم تقدم منظمتك بما تتوافق مع الدليل االرشادي
 للشراء المستدام االيزو ٢٠٤٠٠ عن طريق اإلجابة عىل ٢٠ سؤال

بسيط

 ما عليك سوى اإلجابة عىل األسئلة من خالل النقر فوق أحد مربعات النقاط بناءً
عىل تقييمك وفًقا إلرشادات التقييم

 ثم حدد متوسط درجة كل قسم ورسم هذا الرقم عىل مخطط الرادار

 بمجرد رسم جميع الدرجات ، يمكنك التوصيل بين النقاط للكشف عن نتائج األداء
.ISO 20400 بما توافق مع

طريقة االستخدام

التقييم الذايت



توجيه التهديف

متوسط   درجاتك

سؤال 1

هل قمت باي ممارسة لفهم ممكناتك للشراء المستدام؟

الىشء 54321

فهم األساسيات .1

 النتيجة 5 = السياسة واالستراتيجية يف منشأيت تغيط قضايا
 البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف المشتريات وتركز عىل

 الجميع التأثيرات المادية يف سالسل التوريد. وكذلك تتوافق
.مع الممكنات الحاسمة يف الصناعة ويف منشأيت

 النتيجة 3 = العديد من تأثيرات االستدامة المادية
والممكنات يتم عكسها

 النتيجة 1 = ال توجد سياسة للمنظمة واستراتيجية أو أنها
.عامة جًدا

سؤال 2

 هل تعترف سياسة أو استراتيجية منظمتك بمخاطر وفرص الشراء المستدام ، بما يف ذلك المشاركة يف سلسلة التوريد
المتعددة المستويات؟

الىشء 54321

 النتيجة 5 = السياسة واالستراتيجية بوضوح يتم التعبير عن
 كيفية تعريف المنظمة ، تقيمها ومنع وتخفف االستدامة

 السلبية الفعلية والمحتملة اآلثار يف سالسل التوريد ،
 باعتبارها جزء ال يتجزأ من صنع القرار وإدارة المخاطر.

 أيًضا هذه السياسة واالستراتيجية تضع المسؤوليات يف
.ممارسات الشراء اليت ال تولد تأثيرات متعددة

 النتيجة 3 = العديد من تأثيرات االستدامة المادية
والممكنات يتم عكسها

 النتيجة 1 = ال توجد سياسة للمنظمة واستراتيجية أو أنها
.عامة جًدا



توجيه التهديف

سؤال 3

هل لدى منظمتك االتزام رسمي بالمشتريات المستدامة من اإلدارة العليا؟

الىشء 54321

دمج االستدامة يف سياسة واستراتيجية الشراء الخاصة بالمنظمة .2

 القسم ٤ من األسئلة مستمر يف
الصفحة التالية

 النتيجة 5 = االلتزام باالستدامة المشتريات المذكورة
.يف وثيقة عامة ، معتمد عىل مستوى اإلدارة العليا

 الدرجة 3 = االلتزام المنصوص عليه يف المستندات أو
.اإلجراءات الداخلية

 النتيجة 1 = ال يوجد التزام رسمي ولكن العمل يف
.تقدم

سؤال 4

هل مبدآ المساءلة عن الشراء المستدام موجود ؟

الىشء 54321

 النتيجة 5 = بوضوح محدد أدوار ومسؤوليات الشراء
 المستدام، بما يف ذلك صانيع القرار الرئيسيين يف

.الخارج الشراء و / أو االستدامة اذا لزم االمر

 النتيجة 3 = بوضوح محدد أدوار ومسؤوليات
 المشتريات المستدامة إلدارة المشتريات و / أو

.االستدامة فقط

.النتيجة 1 = األدوار والمسؤوليات يف تطوير



توجيه التهديف

متوسط   درجاتك

سؤال 5

هل لديك أهداف ذكية للمشتريات المستدامة اليت تتوافق تماًما مع أولويات منظمتك؟

الىشء 54321

دمج االستدامة يف سياسة واستراتيجية الشراء الخاصة بالمنظمة .2

 محددة لكل قضية االستدامة SMART النتيجة 5 = أهداف
ذات األولوية الخاصة بـنشاط المشتريات وسلسلة التوريد

 أو SMART النتيجة 3 = األهداف المحددة ولكن ليست
.معالجة جميع القضايا بشكل شامل

النتيجة 1 = ال توجد أهداف ولكن العمل قيد التقدم

سؤال 6

هل يتم استعراض أداء المشتريات المستدام بانتظام مع أصحاب المصلحة الرئيسيين؟

الىشء 54321

النتيجة 5 = أداء المشتريات المستدام يتم مراجعتها 
بانتظام بكل أصحاب المصلحة ومنشأيت تضمن بأنها تحرز 

تقدم وفًقا ألهداف

النتيجة 3 = أداء المشتريات المستدام يتم مراجعتها 
بانتظام من قبل االستدامة عىل األقل والمشتريات.

الدرجة 1 = لم تتم مراجعته بانتظام ولكن يعمل يف تقدم



توجيه التهديف

متوسط   درجاتك

سؤال 7

هل تم دمج المشتريات المستدامة يف عملية حوكمة المشتريات؟

الىشء 54321

حوكمة المشتريات .3.1

 النتيجة 5 = يوجد عملية الحوكمة يف العملية تغيط
 المشتريات المستدامة لـ النطاق الكامل لنشاط الشراء )عىل

 سبيل المثال: الفئات والموردين والعقود( ، بما يف ذلك
.قواعد وإرشادات واضحة يف اإلجراءات واألنظمة

 النتيجة 3 = يوجد عملية الحوكمة يف العملية ولكنه ال يغيط
 النطاق الكامل لـ نشاط الشراء و / أو نقص قواعد وإرشادات

.واضحة يف اإلجراءات واألنظمة

النتيجة 1 = عملية الحوكمة يف تطوير



توجيه التهديف

متوسط   درجاتك

سؤال 8

 هل توصيف الوظائف واألهداف وخطط التطوير الشخصية لألفراد المسؤولين يف منظمتك عن شراء السلع والخدمات تشمل
مفهوم المشتريات المستدامة؟

تمكين الناس .3.2

سؤال 9

 هل األفراد المسؤولين عن شراء السلع والخدمات مدعومون لبناء قدراتهم عن الشراء المستدام ، عىل سبيل المثال: من خالل
 دعم ثقافة المؤسسة ، الحصول عىل التدريب عىل الشراء المستدام ، واإلرشاد والتعلم من خالل التعاون و المشورة المهنية

يف مجال االستدامة؟

الىشء 54321

الىشء 54321

 النتيجة 5 = بوضوح عناصر المشتريات يف التوصيف الوظييف
 محددة ، األهداف وخطط التنمية الشخصية ، بما يف ذلك

 صانيع القرار الرئيسيين خارج وظيفة المشتريات اذا توفر
.ذلك

 النتيجة 3 = عناصر المشتريات يف التوصيف الوظييف
 محدده بوضوح ، األهداف وخطط التنمية الشخصية

لوظيفة المشتريات فقط

النتيجة 1 = عناصر الشراء المستدام قيد التطوير

 الدرجة 5 = جميع الموظفين المعنيين ، بما يف ذلك صانيع
 القرار المؤثرين خارج ادارة المشتريات، يتم دعمها بنشاط

لبناء القدرة عىل الشراء المستدام

 الدرجة 3 = أكثر من ٪50 أو الموظفين المعنيين داعمين
.لبناء امكانية الشراء المستدام

 الدرجة 1 = دعم إمكانيات تطوير المشتريات المستدامة
يف التقدم



توجيه التهديف

متوسط   درجاتك

سؤال 10

سؤال 11

سؤال 12

هل تقوم بتحديد أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين يف المشتريات المستدامة والتعامل معهم؟

 هل تتعامل مع سالسل التوريد الخاصة بك لتقديم أهداف االستدامة الخاصة بك ، من خالل مبادرات مثل خطط
 تطوير الموردين ، وإدارة عالقات الموردين ، وبناء القدرات ، وتنوع الموردين أو الصناعة أو مبادرات االستدامة القائمة

عىل السلع األساسية؟

 هل تتواصل مع أصحاب المصلحة الخارجيين اآلخرين لتحقيق أهداف الشراء المستدام ، عىل سبيل المثال ، الحكومة
والمنظمات الخاصة؟
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معرفة وإشراك أصحاب المصلحة .3.3

 النتيجة 5 = تمرين تحديد أصحاب المصلحة نفذت يف
 األشهر ال 12 الماضية ، وجود برنامج إشراك أصحاب

 المصلحة نشط يف المكان الذي يتضمن الوظائف الداخلية ،
سالسل التوريد وأصحاب المصلحة اآلخرين

 النتيجة 3 = مشاركة أصحاب المصلحة الغير الرسمية يحدث
بانتظام

النتيجة 1 = خطة إدارة أصحاب المصلحة يف تقدم

 النتيجة 5 = المبادرات المطبقة اليت تغيط كل الموردين
.الرئيسين و / أو قضايا االستدامة

 النتيجة 3 = بعض المبادرات يف مكانها بالنسبة للبعض
.الموردين الرئيسيين وقضايا االستدامة

الدرجة 1 = مبادرات يف التنمية

 النتيجة 5 = المشاركة النشطة مع أصحاب المصلحة
. الخارجيين الرئيسين

 النتيجة 3 = مشاركة من فريق متخصص يف قضية ما عىل
أساس كل حالة

النتيجة 1 = مشاركة نادرة



توجيه التهديف

متوسط   درجاتك

سؤال 13

هل حددت أولويات الشراء المستدام لفئات رئيسية من اإلنفاق والموردين و / أو قضايا االستدامة؟

الىشء 54321

تحديد أولويات الشراء المستدامة .3.4

 النتيجة 5 = إعداد األولوية يتضمن كل الفئات الرئيسية
 والموردين وقضايا االستدامة المكتملة يف األشهر ال 12

.الماضية

 النتيجة 3 = إعداد األولوية مكتملة جزئًيا أو تم االنتهاء منها
.خالل الـ 36 شهرًا الماضية

الدرجة 1 = عملية تحديد األولوية مخطط لها



توجيه التهديف

متوسط   درجاتك

سؤال 14

سؤال 15

 هل حددت عدًدا محدداً من مقاييس ومؤشرات األداء المهمة اليت تحتاجها من عملياتك الداخلية وسالسل التوريد؟ هل
قمت بإبالغهم رسميًا؟

 هل تقوم بشكل روتيين بجمع بيانات األداء من عملياتك الداخلية وسالسل التوريد الخاصة بك؟ هل تستخدم هذه البيانات
إلدارة األداء؟

الىشء 54321

الىشء 54321

قياس وتحسين األداء .3.5

 الدرجة 5 = المقاييس والمؤشرات محددة بالكامل ودمجها
 يف أصحاب المصلحة األهداف والعقود لجميع الفئات

 الرئيسية والموردين ، بما يتماىش مع االستدامة أولويات
.الشراء

 الدرجة 3 = المقاييس والمؤشرات المحددة ولكن لم يتم
.دمجها بالكامل

الدرجة 1 = المقاييس والمؤشرات يف تطوير

 الدرجة 5 = يوجد جمع للبيانات الشاملة ومراجعات األداء
وتحليل االتجاه و االجراء التصحيحي

 النتيجة 3 = يوجد جمع للبيانات ال يغيط كل التأثيرات
.وبعض التحليالت واألداء ولكنها ليست شاملة

الدرجة 1 = جمع البيانات مازال قيد التطوير
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متوسط   درجاتك

سؤال 16

هل لديك آلية تظلم فعالة لسلسلة التوريد الخاصة بك؟

الىشء 54321

إنشاء آلية التظلم .3.6

 النتيجة 5 = آلية التظلم موجودة ويه متوافقة مع المبادئ
 التالية: • أساس المشاركة والحوار • قانونية ومنطقية ويمكن

 الوصول إليها • وسهلة الفهم، آمنة، يمكن التنبؤ به، منصف
 ، شفافة ومتوافقة مع حقوق االنسان • مصدر للتعلم

المستمر. النتيجة

 النتيجة 3 = آلية التظلم موجودة ولكنها ال تتماىش مع بعض
.هذه مبادئ

الدرجة 1  = آلية التظلم مازالت تحت التطوير



توجيه التهديف

سؤال 17

سؤال 18

 اىل اي حد أنشطة التوريد الخاصة بك واليت تتضمن مخاطر استدامة كبيرة )بما يف ذلك الفرص( يمكنك إثبات اإلدارة
االستراتيجية لالستدامة فيها يف جميع مراحل عملية التخطيط؟

 اىل اي حد أنشطة التوريد الخاصة بك واليت تتضمن مخاطر استدامة كبيرة )بما يف ذلك الفرص( يمكنك إثبات اإلدارة
 االستراتيجية لالستدامة فيها خالل عملية اختيار الموردين: من التأهيل المسبق ، والمناقصة ، والتقييم ، والتفاوض

إىل منح العقد؟
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دمج االستدامة يف عملية الشراء .4

 النتيجة 5 =  80%+

النتيجة 3 =  50%+

 النتيجة 1 = أقل من %20 أو عدم اليقين حول األنشطة اليت
)تمثل مخاطر كبيرة لالستدامة )بما يف ذلك فرص

 النتيجة 5 = عملية التخطيط بكفاءة ويدعم الموظفين
  :بشكل فعال من أجل

 تقييم مخاطر االستدامة ذات الصلة والهامة )بما يف ذلك
 )الفرص

 تحليل جميع التكاليف اليت سيتم تكبدها خالل دورة حياة
المنتج أو الخدمات

 تحليل االحتياجات التنظيمية داخل المنشأة وتحدياتها
لتحقيق أهداف االستدامة

 تحليل كيف يمكن للسوق أن يدعم بشكل أفضل أهداف
االستدامة لدينا النتيجة

 النتيجة 3 = تدعم عملية التخطيط أكثر من غيرها مما سبق
.اعاله ويمكن تحسينه

 النتيجة 1 = عملية التخطيط تدعم البعض مما ورد أعاله
.ولكنها ليست بكفاءة أو فعالة

 القسم ٤ من األسئلة مستمر يف
الصفحة التالية



توجيه التهديف

متوسط   درجاتك

سؤال 19

 اىل اي حد العقود وأنشطة إدارة الموردين واليت تتضمن مخاطر استدامة كبيرة )بما يف ذلك الفرص( يمكنك إثبات اإلدارة
االستراتيجية لالستدامة فيها؟

الىشء 54321

الىشء 21

دمج االستدامة يف عملية الشراء .4

 النتيجة 5 = عملية تحديد المصادر بكفاءة ويدعم الموظفين
 :بشكل فعال من أجل

 تقييم الموردين عىل االستدامة, القدرات والمؤهالت
والخبرات

 تقييم المنتجات والخدمات عىل المتطلبات الفنية 
لالستدامة ، الشهادات والعالمات

 دمج عناصر االستدامة يف متطلبات األداء والتقييم المعايير
والمتطلبات التعاقدية

تضمين االستدامة يف عمليات التفاوض

 النتيجة 3 = عملية تحديد المصادر تدعم معظم ما سبق
.ويمكن تحسينه

 النتيجة 1 = عملية تحديد المصادر تدعم معظم ما سبق
.ولكن بغير كفاءة او فاعلية

سؤال 20

 هل تتيح عملية إدارة العقود والموردين إدارة مخاطر استدامة المواد )بما يف ذلك الفرص( وتحقيق أهداف االستدامة
المطلوبة؟

543

 النتيجة 5 = عملية إدارة العقد والمورد بكفاءة ويدعم
 :الموظفين بشكل فعال من أجل

إدارة نشاط أداء استدامة الموردين
  تشجيع المورد / العميل المشترك مبادرات بشأن االستدامة

  عند االقتضاء
إدارة فشل المورد عىل االستدامة المتطلبات

 استخالص الدروس المستفادة واستخدامها يف المصادر 
.التالية

 النتيجة 3 = عملية تحديد المصادر تدعم معظم ما سبق
.ويمكن تحسينه

 النتيجة 1 = عملية تحديد المصادر تدعم معظم ما سبق
.ويمكن تحسينه



الحالية ISO 20400 أنت نتائج أداء

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

فهم األساسيات .1

 دمج االستدامة يف سياسة .2
 دمج االستدامة يف .4واستراتيجية الشراء الخاصة بالمنظمة

عملية الشراء

 حوكمة .3.1
المشتريات

تمكين الناس .3.2

 معرفة وإشراك .3.3
أصحاب المصلحة

 تحديد أولويات .3.4
الشراء المستدامة

قياس وتحسين األداء .3.5

إنشاء آلية التظلم .3.6

ماذا تفعل اآلن

نحن نرحب بمالحظاتكم

.يجب أن يكون لديك اآلن 9 أرقام

ارسم هذه األرقام عىل مخطط الرادار املقابل عىل طول

خط املقابلة. مبجرد رسم جميع الدرجات ، أنت

ميكن االنضامم إىل النقاط للكشف عن

.ISO 20400 نتائج أداء

iso20400.org @ISO_20400 Sustainable Procurement ISO Twenty-Four-Hundred

 يسعدنا معرفة مدى فائدة العثور عىل وثيقة التقييم
.الذايت هذه

 ::إرسال بريد إلكتروين إىل كارول آن عىل
caroleasmith@actionsustainability.com


