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أن اإلدارة التييت تطييتتحق ت احييا ابجييةاو كلةةييق  كزمنييق أ يي     يي  أ  يي  جييت 

عمى إةليدد  سسطيدم  تص  يق لدعميق تبري  كي     مق التت تاو حناإلدارة ال 

ح البيدم عميى الن ةا الواحة،  تتول  لهد  حددام إدارةق كنسة نزةهيق، تايةم ال يدل

ةاع  ت كيييز عميييى البرييي  كييي تت يييا كدلبةاليييق  الربيييددرة  اإل 0أي اعتبيييدر   ييي 

طه  التبد    بهد عهد أ  حح  ةزون    الو ب    بدض  الرحةانت،  تت ةى لمر

 0 ب  ان تتند م 
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 كمرق  ةة  عدم الرسسطق ابستهالكحق الرةنحق

 الل  أعردلهدكتحدته اك   نتدئج  ة ويالذي  2013ستهالكحق الرةنحق لبدم التا ة  الطنوي لمرسسطق اال أ ةمةطبةنت أن  

الرسسطق  لادً        ة دمرنتنبحمل الراة قتمك الطنق التت شهةم البةةة    االنلد ام  الرطتلةام لت  لدل ت طح  الصة دم 

اآللت  ق االدارة البد ق  حوسبق عرمحدم البحق لت الرسسطق ال كط اآللت بسواق الرردرسدم الربدص ة  ةأتت الطح   ة دً لت  بلض 

لت استزردل عرمحدم ال كط  اإلدارةححث استر م  صةارة االنلد ام  التتورام التت شهةتهد الرسسطق الرةنحق  الل البدم الندئت ،

  ته.   أج   ةددة لبدلحق عرمحدم اتصدذ الا ار  د ابسواقلت  اآللتتنبح  الصد ن  إلى إضدلق ال وسبق، 

تدكبت الرسسطق ت ةةث أسوا هد  تز ةةجد كدبجهزة  اآلالم لت طح  الصة دم الراة ق إلى الرنتنبح     أج   ةددة ثاتهم كدلرسسطق 

ً  اضدلق الى  د  رند كه  ال ندظ عمى استر ار ارتحددجم لألسواق     سبحند الةائم ن و  ما  تنرحق ثادلق الترحز لت  سسطتند  انتال د

كلهود كوادر الرسسطق  كرشدركه  2016-2014عمى  طتوى الرةة ةدم  ابسواق كبندء  تق إست اتحلحق لألعوام  تز ةطهد 

 طتنحةة     تل كه كندء الصتق الطدكاق    شدركق الش كدء الربنحون كبر  الرسسطق اسبق     صتما الرطتوةدم اإلدارةق 

 كنهج ة زم توجهدتند  تتمبدتند الرطتابمحق. 2011-2013

كبرحا شز ي  تاةة ي للرحق الز حالم  الز الء البد مح  لت الرسسطق االستهالكحق الرةنحق عمى  ثدك تهم  أتاةمأن  إال ال ةطبنت 

  أدعو الرترحزة الربذ لق التت لوالجد لرد كند  ددرة  عمى ت احا جذه االنلد ام  الرطتر ة تندنحهم لت عرمهم  عمى جهودجم 

لمرضت  ة دً لت  ة ق اردنند ال بحب ت ت راةق  محزند  قالرطس لحند جرحبدً عمى  واصمق الرطح ة لت ت ر  الرولى عز  ج  ان ةبحن

 ذ  اً  سنةاً لوطنند الغدلت.  أدا هالرنةى جاللق الرمك عبةهللا اك  ال طح  حنظق هللا 

  هللا  لت التولحا

 

 الرةة  البدم                                                                                                                  

 سمردن الاضدة                                                                                      

 

 

 نبذة تدرةصحق ع  الرسسطق
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لطمق  الصة دم  لت تزدلحا الربحشق كطبب ا دةدد النرو الطزدنت شهة ال كق اب ح     الا ن البش ة  ارتندعدً  م وظدً لت أسبدر ا

الذي أث  عمى ح كق الطوق الر تبتق كزةددة االستهالك البش ي  اإل بدل الشةةة عمى سة ال دجدم ابسدسحق التت تس   سب  البحش 

 الز ةم لإلنطدن.

 

أسبدر  ق الرهرق لت الرلترق ابردنت    جذا االرتندع ال دد لتالروظنون الرةنحون الذة  ةرثمون الش ة ق االجتردعحلت ابردن عدنى 

البضدئق  الطمق االستهالكحق  التت ال تنطلم   طتوى د   جذه التباق، لزدن عمى الة لق ان تبحة النظ  لت أحوال الروظنح  لت 

 . ت ابسبدر عمى ححدتهم  د لق  نهد إلعددة التوا ن لمرطتوى الربحشت  رلق الض ر الذي  منه االرتندع الزبح  ل

 

 جةم الة لق ان ألض   سحمق إلنهدء  بدندة الروظنح   أس جم تترث  لت إنشدء  سسطق تأ ذ عمى عدتاهد تولح  كدلق احتحدجدم الن د 

     واد غذائحق  سمق استهالكحق.

 

ثحثق إلنلد  جذا الرش  ع  الذي تأكة  تطدرعت الصتى ال  ألادنونأ   إنشدء الرسسطق االستهالكحق الرةنحق كروجب  1976لت عدم 

  كدش م الرسسطق أعردلهد التأسحطحق اب لى،  صدر ال مم  ا بدً كتدرةخ 1977 جوده عمى أرض الوا ق كتدرةخ اب ل    شبدط عدم 

لبدصرق عردن اب ل لت  نتاق الببةلت لت ا دعنة د لت ت الرسسطق أكواكهد  كةأم كتاةةم  ة دتهد لمرطتنحةة  عب  سو ه6/4/1977

  الذي ةبة كدكورة أعردلهد 

 

كدن عةد أسواق الرسسطق سو ح  لاط  كةأم جذه ابسواق كدلتزاةة كر  ر الز   ححث تم التتد  أسواق أ  ى  1977لت عدم 

هرق تغتت جذه ابسواق أغمب احتحدجدم الر دلظدم  الر اكز الر 2015( سو دً لت عدم 68تو عت عمى أرجدء الررمزق حتى كمغت )

 لت ابردن    الطمق الغذائحق  االستهالكحق.

 

 وظا لاط  108جذه الزةددة لت ابسواق  اكبتهد  ةددة  ردثمق لت أعةاد  وظنت الرسسطق ححث كدن عةد  وظنحهد لت سنق التتدحهد 

ددرة عمى استحبدب   ة اعترةم الرسسطق عةة ك ا ج تتوة ةق لتهحئق كوادرجد الا 2015 (  وظا لت عدم1464حتى كمغ حوالت )

ط ق البر      الل تتبحا ك ا ج  د رام تةرةبحق  تأجحمحق شد مق لمنهوض كرطتوى عر  الرسسطق كرد ةتالئم  حلم لبدلحدته 

 التلدرةق،  عمى جذا ابسدس تتورم الرشت ةدم  تزاةةم.

  

ق لمرسسطق    ححث  ةددة الاةرة التصزةنحق  سحدرام جذه الزةددة الزبح ة لت نطبق الرشت ةدم حترت كدلض  رة االجتردم كدلبنحق الت تح

لذلك أ حرت  طتودعدم ضصرق تمبت حدجدم الرسسطق التصزةنحق  ةبتب  الرلرق التصزةنت لمرسسطق لت  ابسواقنا  البضدئق الى 

ردنحق  طتودعدم اذ تبمغ الرطدحق التصزةنحق لهذا الرلرق  الذي ةضم ث 1995 نتاق  و أحة أك    نلزام الرسسطق  الل عدم 

"  ت    كق كدإلضدلق الى الرلرق التصزةنت لت الرشح لق  الذي تم لحه است ةاث اجهزة تب ةة  تلرحة الم وم 18000رئحطق "

كدإلضدلق إلى ثالجدم التب ةة ال دئتحق الزبح ة  الن ةزرام لت سو ت عح  غزال  رأس البح    بدنت اإلدارة  الةجدج الرلرة 

  الر الا البد ق   ة اعترةم أجم الت ق البمرحق لت أسدلحب التصزة .  ال  كق  الصة دم
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ان كدلق البضدئق  الطمق الرب  ضق لت أسواق الرسسطق جت ذام جودة   واصندم  ندلطق لمبضدئق التت تندظ جد لت الطوق الر مت 

ص حق   حدسحق  حطحق لمتأكة    صالححته ححث أن ك   ب  ض لحهد ال ةتم اعتردده إال كبة اجتحد ه سمطمق إج اءام  اشت اطدم 

 ألضمحته، سدجرت ك  جذه اإلج اءام  لتربق لت تطلح   ةددة كبح ة لربحبدم الرسسطق، لنت الو ت الذي كدنت لحه الربحبدم عدم 

   حوالت ) 2014 محون دةندر  لت عدم  ( 89342960  ( 2015 ـة كمغت عدم " ألا دةندر نلةجـد 693 ة كمغت " 1977

 (  محون دةندراً.    85318749

 

اعندءام  رد  اد لت  ةرتهد التندلطحق  ق االسواق  كأيالرسسطق االستهالكحق الرةنحق تترتق كدستاالل  دلت  إداري  ال ةترتق 

ر  الروا ةق   دصق الروالم التت انتش م كشز  كبح ،  عرمت     الل الرسسطحق    ححث تتبحا التش ةبدم الندلذة  الرنظرق لب

 الرسسطق.

 

    الل النلدحدم التت حااتهد الرسسطق لإنهد تأ       الل التصتحط الطمحم الر دلظق عمى جذا النلد    ةددة نطبته ححث تطبى 

الرسسطق لزةددة اعةاد الرطتنحةة      ة دتهد    أج  إعددة التوا ن بسبدر الرواد  ال ة    ارتندعهد كدلطوق الر مت  ستباى    

م عرمهد ت احا التوا ن بسبدر الطوق إذا تلد  م ال ة الرباول لهد عب  تولح  البضدئق  الطمق كأسبدر  ندسبق جةا،  لت احا أ لوةد

جذا الهةو النبح  ستاوم الرسسطق كتتوة   لحدم عرمهد  إعددة النظ  لت أسدلحب البر   ابنظرق عمى ضوء تل كتهد الوا بحق لت احا 

 شندلحق التت تتتمبهد طبحبق عرمهد التلدرةق.الرزةة    الر  نق  ال

لاة سبت الرسسطق  نذ تأسحطهد لت احا عةة أجةاو لت  ن  احة  اضبق ن ب أعحنهد إ زدنحق تولح  الرواد الغذائحق  االستهالكحق 

ت الطوق لمرواطنح   كد تالو أنواعهد كأسبدر  صنضق  جودة  ندسبق  اعترةم  لحدم عر  تتندسب  ح كق الب ض  التمب ل

 الر مت لذا تم إنشدء ابسواق  الرطتودعدم  الرصد ن  الربدرض الال  ق لتزون ذراعدً لم زو ق لت احا اال   الغذائت.

عب  جذه اآللحدم عرمت الرسسطق عمى كبح جرد  الغالء  التامح      طتوى تأثح ه عمى ححدة الروظنح  ع  ط ةا إسهد هد الربدش   

ق  تشلحبهد لتتوة   نتوجدتهد كدستر ار  الت  ةج لهد عب  أسوا هد الرتبةدة     ثم رلة  زةنق الة لق لت دعم ال ندعدم الوطنح

 البد ق كدب وال.

 نتحلق لمتتور ال دص  لت  لدالم ال حدة الذي ة دحبه عددة  ةددة لت  بةالم االستهالك لاة حد لت الرسسطق احتواء جذه الرطألق 

ً ل ةةاً لت تتبحادتهد لاة انتش م ل  ع عب  دراسق طبحبق احتحدج الر لترق ابردنت لصة دتهد  ححث ان التل كق جذه شزمت نلدحد

 الرسسطق لت كدلق إرجدء الررمزق سدعحق لتاةةم  ة دتهد الرترحزة لمرواطنح   ضر  ا  ب ناته جغ الحق ال دك  تواجةجم .

 الرهدم  الواجبدم

 لمرطتنحةة  كأسبدر  ندسبق. أنواعهدا تالو عمى   االستهالكحقتولح  الرواد الغذائحق  -1

 الال  ق لمرسسطق . م الرنشآانشدء االسواق  الرطتودعدم  الرصد ن  الربدرض  -2

 الرطدجرق لت  ث   هدلحانشدء اةق   دنق ا   سسطدم ا  ش كدم إلنتدج الرواد  البضدئق االستهالكحق التت تاوم كدلتةا ل   -3

 .روالاق  لمس الو راءتمك الر دنق  الرسسطدم ا  ش كدم ك
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 الـ ؤةــق

 " الوصول إلى تاةةم ارلق الصة دم الرترحزة إلى كدلق  تمات الصة قتتتمق الرسسطق الى "   
 

 الـ سـدلق 

تطدجم الرسسطق االستهالكحق الرةنحق لت إةلدد توا ن  استا ار سب ي  كرت كلودة عدلحق لمرواد الغذائحق  االستهالكحق  كندء جطور 

 ق الاتدعدم الرطتنحةة     ة دتهد ك لق  طتوى الصة ق كرد ةتالئم  ق التتور الرطتر  لت ابردن   ة ق عرمحق التنرحق  الثاق

 اال ت ددةق الشد مق .

 

 الاحم اللوج ةق

 جحق:ةمتزم  وظنو الرسسطق االستهالكحق الرةنحق كرلروعق    الاحم التت ت زم  طدر عر  الرسسطق  عال دتهد الةا محق  الصدر

  شدركق  رضد  تمات الصة ق. .1

 الشندلحق  الرطدءلق. .2

 التواص   التنطحا دا محدً   درجحدً. .3

 الاحددة النروذج. .4

 الت طح  الرطتر   الت كحز عمى النتدئج. .5

 البر  ك    الن ةا الواحة . .6

 تبددل الرب لق . .7

 اإلكةاع. زدلأة  تبزةز   .8

 الربددرام الرمزحق

   الر ة د    ارتندع االسبدر.حردةق الرواطنح    دصق ذ ي الة  -1

 .ضردن  صول الطمق االسدسحق الى الرواطنح  كأ   كمنق  ال ة    ارتندع ابسبدر كدلطوق الر مت -2
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 ابجةاو اإلست اتحلحق  ارتبدطهد كدبجةاو الوطنحق  

إلضدلق إلى التغذةق ال اجبق     ةة ةدم لاة تم صحدغق ابجةاو اإلست اتحلحق كندء عمى نتدئج ت مح  البحئق الةا محق  الصدرجحق كد

 أسواق الرسسطق  ت مح   تدلب ابط او الرتبد مق  رؤةق الرسسطق  رسدلتهد  ابجةاو الوطنحق  الربددرام الرمزحق  نتدئج 

 -  اجبق الصتق اإلست اتحلحق  ت كز الصتق اإلست اتحلحق عمى الر د ر التدلحق :

   ور االسواق . -أ الً :

   ور ت طح   طتوى الصة دم . -ثدنحدً :

   ور البنحه الت تحق . -ثدلثدً :

   ور الروارد البش ةق. -راكبدً :

الرطدجرق لت ت احا اال   الغذائت  تولح  حدجدم الرواطنح     الغذاء  ال دجدم االسدسق كأسبدر  ابولق  جودة  -: الهةو الوطنت

 عدلحق.

 ابجةاو اإلست اتحلحق

هالكحق   الرواد الغذائحق التت تمبت احتحدجدم  تمات الصة ق )النئق الرطتهةلق(   ححث اللودة  الطب  تد ح  الطمق االست -

 .الرندسب

   تبزةز االداء الرسسطت تتوة  -

 ابجةاو التنظحرحق

  تدكبق اإلج اءام  الاضدةد الادنونحق  ق اللهدم الربنحق. -

 رلق كندءة االستصةام اب ث  لمروارد الردلحق -

 التة حا  التنتحش عمى جرحق أنشتق  ك ا ج   شدرةق الرسسطق . تدكبق  -

 .2016-2014إدارة الصتق اإلست اتحلحق لألعوام  -

 رلق كندءة إدارة  صز ن البضدئق الرشت اة  الروردة إلى الرطتودعدم. -

 ت طح   طتوي الصة دم الراة ق لرتمات الصة ق . -

 الرطتودعدم. تدكبق ت طح  جودة البضدئق الروردة إلى ابسواق   -

 رلق كندءة االستصةام اب ث  لمروارد البش ةق . -

 تولح  جرحق أنواع الطمق الرتبد ة عمحهد. -

 ط   عتدءام جرحق البضدئق الرا رة    للنق الرصز ن.
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   Stakeholdersالربنحون /أص دب البال ق 

تمات  ة ق أ   نتج أ  لتاةةم ك     ةطتنحة     ة دم الرسسطق أ  ةتأث  كرص جدم إعردلهد أ  ةتبد    بهد ل

 نتج أ   ة ق لهد  ةشر  الربنحون ك   تمات الصة ق، الش كدء  البد مح   الروردة ، ال زو ق،  تدع اإلعردل 

  الرلترق.

  نتنبح (.الرواطنح  ) طتنحةة  أ  

 الرند  ح :  جم  لروعق ابشصدص الذة  ةاو ون كش اء نطخ البتدءام لمرشدركق لحهد.

 : جم    تتبد ة  بهم الرسسطق عمى تورةة البتدءام أ  الصة دم     الروردة 

 و ق لت إحةى   الا الرسسطق أ  تباة  بهم اتند حدم لتأ ح   كتأجح جمالرطتثر ة : جم الذي تاوم الرسسطق 

 البضدئق  كحبهد لمرنتنبح .

الرتأث  ن كا ارام الرسسطق  الرسث  ن   اللردعدم ذام االجتردم / الر م قالش كدء: جم ابل اد    -  

 صتمنق كأن تزون عال ق ر دكحق )   ارة الزراعق  أشزدال أجةالهد   تتهد  سحدستهد،  تأ ذ جذه البال ق 

 (   أ دنق عردن الزب ى    سسطق الغذاء  الة اء   سسطق الرواصندم  الرادةحس

ق     كز الرمك عبة هللا الثدنت لمترحز أ  تشدركحه ) غ و ال ندعق  التلدرة  الرسسطق االستهالكحق البطز ة

 البد ق (  اإلدارة  بهة 

تش ةبحه )   ارة ال ندعق  التلدرة  البنك الر كزي ابردنت    ارة تتوة  الاتدع البدم   دةوان الصة ق  أ 

 أنةرز   )   ارة الردلحق /الض ةبق البد ق عمى الربحبدم  دائ ة الروا نق البد ق ( كرد الرةنحق ( أ  ت  حمحق

 . أعالهالواردة  ابشزدلتتصذ البال ق  ق الرسسطق الواحةة أكث     شز     
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ة أس الرسسطق  ةة  عدم ة تبط  ق   ة  ال ندعق  التلدرة ك نته رئحس  لمس  -الهحز  التنظحرت  الزددر الوظحنت :

جت  ) حةة ال  دكق الةا محق، الردلحق،  ةة ةق إدارة الروارد (  ةة ةدم  9اإلدارة  ةطدعةه لت عرمه ندئب  ةة  عدم إضدلق إلى )

البش ةق، اإلدارةق ، تزنولوجحد الربمو دم، التلدرةق ، الرطتودعدم ، اللودة  التطوةا  ابسواق ،  حةة التتوة  الرسسطت( 

  -سو دً تنتش  لت   دلظدم  ألوةق الررمزق الرصتمنق  و عه كرد ةمت : 70كدإلضدلق إلى 

 أسواق 9 لظق البدصرق عردن  د

 أسواق13   دلظق اركة

 أسواق 8   دلظق البمادء

 أسواق 10   دلظق الز ك

 أسواق 7   دلظق الزر دء

 أسواق 3   دلظق التنحمق

 أسواق 2   دلظق علمون

 أسواق 1   دلظق ج ش

 أسواق 7   دلظق الرن ق

 أسواق 2   دلظق  ددكد

 أسواق 6   دلظق  بدن

 أسواق 2 البابق   دلظق

                                                                                                                                                                                                          
 

 

الر دلظدمتو ةق اسواق الرسسطق حطب   
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 2015االنلد ام التت حااتهد الرسسطق     الل  ةة ةدتهد لت عدم 

 الرةة ةق الردلحق : 

لمرسسطق  البر  عمى   ا بق  تة حا كنود  اإلست اتحلحقالروا نق البد ق لتولح  الرص  دم الردلحق الال  ق ضر  الصتق  إعةاد

الرتبدرو عمحهد  ابصولض الننادم  إعةاد ال طدكدم الصتد حق  الرحزانحق البرو حق حطب  تصنح اإلة ادام ال  و لت احا  اإلنندق

البمحد التصدذ الا ار الرندسب،  اإلدارةلبحدن الر كز الردلت ك نق عددله لموصول إلى البحدندم  الربمو دم ال  ح ق لتاةةرهد إلى 

 إضدلق إلى إدارة الروارد الردلحق كزندءة  لدعمحق عدلحق.

  :ابداءاالنلد ام   سش   أجم

 2013، 2014 ادرنق كبدم  2015 حلم االستثردر لت الموحدم االعالنحق  الرطدحدم الرطتأج ة عدم ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدلةةندر 2013 كدلةةندر 2014 كدلةةندر 2015 البحدن/ الطنق

 635398 779653 1151150 حلم ابستثردر
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  2014/2013 ادرنق كدلنطبق الطدكاق  2015لت الطنق  نطبق  لر  ال كح الى الربحبدم ❖

 كدلةةندر 2013 كدلةةندر 2014 كدلةةندر 2015 البحدن/ الطنق

  لر  ال كح الى

 الربحبدم

9% 

7353539 

83620287 

10.3 

8317451 

80517426 

10.8% 

8098929 

74938800 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اال  ى لت الرحزانحق ال كح التلدري الى ال كح البدئة    البوائة نطبق ❖

 

 كدلةةندر 2013 كدلةةندر 2014 كدلةةندر 2015 البحدن /الطنق

 الى التلدري ال كح

 ال كح البدئة   

 البوائة اب  ى

37% 

5504719/ 

2027283 

75% 

(3624325/) 

2720774 

46.4% 

(3492719/) 

1621265 

 

 

 

 2014/2013 عوامباألمقارنة  2015البضاعة المشتراه عام  إلىنسبة الشطوبات  ❖

 بالدينار 2013 بالدينار 2014 بالدينار 2015 البيان /السنة

 الشطوبات الى

 البضاعة المشتراء

0.000017 

1304.465/ 

76915041 

0.000018 

1309.42/ 

72895731 

0.0001 

6497/ 

65767733 
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 المديرية التجارية

الرشت ةدم( التت تب  هد الرسسطق سواء كدنت عاود  شت ةدم كضدئق   تدكبق تننحذ الباود )   ارام  لمس اإلدارة،   ارام للنق

 واد أ  ى   محق أ  أجنبحق  عر  الب  ض الت  ةلحق   تدكبق لتح االعترددام الرطتنةةق حطب ابصول   تدكبق تورةة  أ غذائحق 

   ارام اإلحدلق،    اج  تد ح  الطمق كأسبدر  جودة  ندسبق.

 :داءاباالنلد ام   سش   أجم

 الرشت ةدم ❖

 عةد 

 االتند حدم

 عةد اجنبحق   محق

 الرواد

 الر محق

 عةد

 الرواد

 االجنبحق

 حرق   ارام 

االحدلق 

لمبضدئق 

 الر محق

 حرق   ارام االحدلق 

 لمبضدئق االجنبحق

اجدلت  حرق 

  ارام االحدلق 

 ال ددرة

2015 676 291 270 1089 1066 31348774 46431687 78829206 

2014 898 422 349 1501 1005 36634693 41167078 79061307 

2013 841 444 279 1449 872 28305485 39692736 692324156 

 ال ةتم انتدجهد لت االردن  ث :الطز  ،ابر ، التونق،الط دة ، ال محب  بظم الرواد االجنبحق الرشت اة الحظه 
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2014-2012    حق ل ت محمت لرشت ةدم الرسسطق االستهالكحق الرةنةج  

 2015كدلنطبق/ 2015الن ق/ 2014النطبق/ 2014الن ق / 2013عدم  2014عدم  2015عدم  البحدندم

 -%0.2 -232101 %14 9827151 69234156 79061307 78829206  حرق   ارام االحدلق ال ددرة

 %14 -5285919 %29 8329208 28305485 36634693 31348774 كضدئق   محق

 %12 5264609 %3 1474342 39692736 41167078 46431687 نبحقكضدئق اج

 %14 -7 %14 6 %41 %47 %40 نطبق الرشت ةدم الر محق

 -%14 -351 %7 175 2331 2506 2155 عةد الرواد التت تم ش اؤجد /اتند حدم

 -%27 -421 %3 52 1449 1501 1089   مت

 %6 61 %15 133 872 1005 1066 أجنبحق

 -%24 -222 %6 57 841 898 676 عةد االتند حدم التت تم اك ا هد

 -%31 -131 -%4 -22 444 422 291   محق

 -%22 -79 %25 70 279 349 270 أجنبحق

 %0.4 13 %11 332 2795 3127 3140 عةد   ارام االحدلق ال ددرة

 -%0.9 -18 %8 158 1763 1921 1903   مت

 %0.3 41 %18 168 912 1080 1121 أجنبت
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 كدلةةندر ال ددرة  حرق   ارام االحدلق ❖

  بةل النرو الن ق 2015عدم  2014عدم  الرلروعق الطمبحق

 -%48 962351 1017377 1979728 الزةوم  الطرنق

 %32 629340 2589191 1959851 الشدي  الاهوة  الزدكد 

 %1 76393 7940598 7864205 ال محب  ابلبدن   شتادته

 %5 -61756 981644 1043400  الت حنق ال ال ة

 %15 772237 5628257 4856020 الشوركدم  الربز  نق  الشحبس

 %4 423627 9573703 9150076 ال بوب  الباولحدم   طتص جدتهد

 -%20 -364181 1400517 1764698   الوةن   تالبطزوة

 %9 402910 4501862 4098952 ال موةدم  الطزدك    طتمز دتهد

 %64 2462448 6272970 3810522 لش اب  الب دئ   الرحده الربةنحقا

 -%3 -16559 461317 477872 الربلندم  الرصمالم  الزةتون

 -%19 -2128608 8983456 11112064.19 الم وم  ابسردك

 -%46 -159421 184870 344291 الر كحدم  البط 

 %10 382165 3979352 3597187 رب البنة رة  الزدتشب  الردةونحز

 -%5 -130292 2075284 2205576 البهدرام   ابعشدب   واد البتدره

 -%4 -3492 78882 82374 غذاء االطندل   طتمز دته

 %140 14927408 25456990 10529582 اد ام التببئق  التغمحا

 - 2100 2100 - اللدئ   الوالعدم  الزب ةت

 -%4 -89095 2038152 2127247 الور حدم  الرنددة  الربممق

 %20 280551 1648065 1367514 النوط

 -%9 -161465 1571060 1732525 الشد بو  البمطم

 -%36 -2114025 3672923 5786948  طدححا   بحضدم الغطح 

 -%9 -306865 2789696 3096561 الرته ام  الرنظندم  الربحةام

 -%6 -149300 2126051 2275351 ال دكون

 -%6 -74071 989913 1063984 ال ق  ابسندن   طتمز دتهد بدجح  ال 

 -%19 -181015 757640 938655 البتور  أد ام التلرح   االكططوارام

 -%1 -2438 198928 201366 الرطتمز دم  ابد ام التبحق

 %15 127850 970143 842293 اد ام التنظحا

 -%10 -5320 44600 49920 ال   دم  البحدضدم  الش اشا

 - 1702 1702 - ابلبطق ال جدلحق   طتمز دتهد

 -%65 -48004 25000 73004 الل اكدم  الزولوندم

 -%74 -90501 30772 121273 االحذةق

 %22 45565 299207 244742 االد ام الرنزلحق /الرحال ح 

 %127 21880 39080 17200 االد ام الرنزلحق/الزجدج  الز ةطتدل

 -%20 -35580 138034 1736144 لربةنحق  الصشبحقاالد ام الرنزلحق/ا

 -%30 -217593 506486 724079 االد ام الرنزلحق /البالستحزحق

 - 2000 2000 - االد ام  نزلحق/الاردشحق

 -%94 -131525 8358 139883 االجهزة الزه كدئحق  الة حاق   طتمز دتهد

 %5 8950 173071 164121 التد الم الز است  الت كحزام

 %71 -36142 14662 50804 داجهزة التةلئق  اإلندرة   طتمز دته

 %15 13106431 99173913 86067482.19 الرلروع
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 2014/2013مقارنة بالنسبة  2015المواد التي تم شراؤها عن طريق االتفاقيات  عدد ❖

 2013 2014 2015 البيان/السنة

 عدد المواد التي تم شراؤها

 عن طريق االتفاقيات

2155 2506 2276 

 1449 1501 1089 عدد المواد المحلية

 872 1005 1066 عدد المواد االجنبية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عدد االتفاقيات المبرمة مع موردين محليين مقارنة مع االتفاقيات المبرمة مع موردين منشأ اجنبي ❖

 

 2013 2014 2015 السنة/البيان 

 841 898 676 عدد االتفاقيات التي تم ابرامها

 444 422 291 عدد االتفاقيات المحلية

 279 349 270 عدد االتفاقيات االجنبية

 118 127 115 عدد االتفاقيات الفرعية
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 .  االجنبحق حرق عاود الش اء الر محق  ادرنق  ق عاود الش اء  ❖

 

 كدلةةندر 2013 ركدلةةند 2014 كدلةةندر 2015 البحدن /الطنق

 692324156 79061307 78829206 دلق ال ددرة حرق   ارام االح

 28305485 36634693 31348774 الرشت ةدم الر محق

 39692736 41167078 46431687 الرشت ةدم االجنبحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحظه

 ال محب.  الط دة ، التونق، ابر الرشت اة ال ةتم انتدجهد لت االردن  ث  الطز   قحاالجنب بظم الرواد  -1

 ( ش كق.300)  2013 كدم التت تبد مت  ق الرسسطق عدم عةد الش -2
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   ابسواق ةة ةق اللودة  التطوةا 

 تدكبق طمبدم ابسواق غح  الرنلزة الواردة كدلتا ة  الشه ي  ق الرةة ةدم الربنحق  إة دل  شدك  ابسواق   بحادم البر   هدم تتولى 

البر  لت ابسواق  أسدلحب الب ض   تدكبق الشزد ي  اال ت احدم الواردة عمى ابسواق   تدكبق لإلدارة البمحد  كننس الو ت  تدكبق سح  

إج اءام الن ص الرصب ي  ال طت لمرواد الروجودة لت ابسواق  الرطتودعدم لضردن  صول الطمبق كلودة عدلحق لمرنتنبح ،  تدكبق 

لضردن  صول الطمبق  ءح  الطمق لت ابسواق، رصة ابسبدر  ب   كبة الش اتطوةا  تولح  البضدئق لت ابسواق، إج اء الرند الم لتأ 

در  حماق لمرنتنبح  كـأ   ابسبدر، التنطحب لملدن كدلرواد الرتموكق    الرنتنبح  لتأ حنهد،  كذلك  تدكبق التنزةالم  إعالن ابسبدر  االستثر

 .  حدس رضد الرنتنبح   ص  كح  اإلدارة البد ق  ابسواق

 واق الرسسطق االستهالكحق الرةنحقاس

ور ع ض   كحق البضدئق تننحذ التبمحردم ال ددرة ع  االدارة البد ق كدلرسسطق حول كدلق اال ور الرتبماق كاضدةد الطوق  الاحدم كزدلق اال 

م الر محق  تاةةم الصة دم االدارةق  الردلحق  البر  عمى دةرو ق البضدئق كزدلق انواعهد  طمبهد سواء    الرطتودعدم ا     الش كد

 لمرطتنحةة   ال د عمى  الحظدتهم  استنطدراتهم  االت دل  التنطحا  ق اللهدم ال سرحق الربنحق النلد  االعردل الرتبماق كدلطوق .

 :ابداءاجم االنلد ام   سش ام 

 

 (2013/ 2014 كطنوام ) ادرنق  2015حلم الربحبدم عدم   ❖

 كدلةةندر 2013 كدلةةندر 2014 كدلةةندر 2015 البحدن/الطنق

 دةندر 80160953 دةندر 85318749 دةندر 88626814 الربحبدم

 2014،2013 ادرنق  ق  2015عدم اصندم نطبق البضدئق الر لوضق لرصدلنق كنود االتند حق  الرو ❖

 2013 2014 2015 البحدن/الطنق

 52 103 57 الرواد الرصدلنق لمرواصندم  الرادةس

 31 20 17 البش ي ستهالكلالصدل ق  غح 

 جودة الرواد  الطمق كدلرسسطق  ❖

 2013 2014 2015 البحدن /الطنق

 509 473 327  الة اء الغذاءالرواد الغذائحق التت تم ل  هد لت  صتب ام الرسسطق البد ق 

 520 393 300  الرادةس الرواصندمالرواد الغذائحق  غح  الغذائحق التت تم ل  هد لت  صتب ام  سسطق 

 الشزد ي ❖

 2013 2014 2015 البحدن /الطنق

 28 24 33 عةد الشزد ي

 %5 ثحالتهد لت الطوق الر محق كمغت  نطبق انصندض اسبدر الرواد لت الرسسطق ع  ❖

الرشدركق  التنطحا  ق عةة جهدم كدعر  ط  د الصح  كدحلدم  اسبدر  صتمنق حطب التمبدب  ص و كوكوندم كاحم  صتمنق حطب  ❖

ال سرحق  الصدصق  ث  صنة ق الزكدة  ات دد اال ث ي  اي  تب ع ........  جذا جزء    الرطس لحق الرلتربحق  طمب اللهدم

 لمرسسطق .

 

 



  

 21 

 - ةة ةق الرطتودعدم : 

تالم  تدكبق تولح   استر ار البضدئق كدلرطتودعدم كدلتنطحا  ق الرةة ةدم الربنحق اال  ى كدلرسسطق  اتصدذ االج اءام الال  ق لغدةدم اس

البضدئق  تصزةنهد  ص لهد عمى االسواق  لا احتحدجدتهد    ا بتهد  استصةام الطلالم  النردذج  كتد دم ال نا  تطلح  جرحق ال  كدم 

    إد دالم  ا  اجدم.

 :ابداءاالنلد ام   سش ام 

 كدلرحده كمرد دعت ال دجق.  اإلدارةتز ةة اسواق عردن  -1

                                    تو ةق الب ةة     الى االسواق.    -2

   - ح كق الرطتودعدم لت اللة ل التدلت : البضدئق الروردة  الر   لق -3

 كدلةةندر 2013 كدلةةندر 2014 كدلةةندر 2015 البحدن/الطنق

 39407491.455 44912711.390 45202247.481 البضدعق الروردة الى الرطتودعدم

 40831449.260 45355332.158 44599482.813 لق الى االسواق الر  البضدئق \

 9670638.805 9227957.005 9830729.773 31/12/2015رصحة الرطتودعدم نهدةق 

 1380 1444 1614.628 تببئق الرواد الطدئبق  تغمحنهد

 7336 8329 7771    البضدئق دكدحتحدجدتها   ح كق لتز ةة االسواق 

 230 250 245 عةد البحندم الر سمق لمن ص
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  ةة ةق تزنولوجحد الربمو دم

 تاةةم الربمو دم  التادرة  ال  ح ق لت   وحةهالبر  عمى أترتق جرحق االنشتق  تلرحق  حنظ الربمو دم  إدارتهد ضر   دعةة  بمو دم 

 الو ت الرندسب لرتصذي الا ار لت الرسسطق كذلك إدارة الرب لق  ال زو ق االلزت  نحق.

 :ابداء  سش ام االنلد ام 

 0 تدكبق  بمو دم الرواد كدسواق البدركود  -1

اسواق ا  ى  جت )ام الاتح  ، كمبرد ،  نشحق كنت حط  ، غور الرزرعق  ، االشب ي(  كدد دل نظدم البدركود ححث تم  5اضدلق  -2

 0  ى  ةدرة نمك االسواق  تم التنطحب كدد دلهد عمى نظدم البدركود كدالضدلق الى االسواق الصرطق اال

  صدطبق   كز تزنولوجحد الربمو دم  دائ ة الروا نق البد ق لمروالاق عمى ش اء اجهزة كدركود لبش ة اسواق جةةةة -3

 0سو ت غور الرزرعق  ال    لت اد دل نظدم البدركود -4

 0 اسواق جةةةة 6 ضدلقد تدكبق انلد  تادرة  ض ةبق الربحبدم الشه ةق السواق البدركود ك -5

 0 اسواق جةةةة 6 ضدلقدك لمةراسدم كدلربحبدم الشه ةق تز ةة ش كق نمط  -6

نا  الرب لق لضبدط االرتبدط  ح  االعتدل  الرشدك  الرندجئق لت اسواق البدركود  االجدكق عمى تطدؤالم الز الء  تةرةب ضبدط  -7

 0االرتبدط  الصزنق  البدئبح  لالسواق اللةةةة 

 0 درئ ةة ي  طدكبدم الصا كدركود كةل التدلا لت االسواق  تأ ح  اجهزة طدكبدم لواتح   ادراج ناود  كواك  -8

  0تأ ح  اجهزة استالم السواق ) بدن ، ج ش , علمون ، ال  ثد( كبة ان تم تنزة  الب ا ج  نظدم البدركود  ركتهد عمى الة  ح   -9

 0تنبح  نظدم الصد ن اآللت كزدلق اسواق البدركود  -10

 0سواق  البدركود  ق االدارة البد ق ركط اجهزة  كد ح ام الر ا بق ال تدكبق  -11

 0لت كدلق اسواق البدركود  ت ةةث  دعةة البحدندم عمى االجهزة  ت ةةث نطصق البحق عمى الزدشدم -12

  0السواق البدركود عر  استبالم لرادرنق اسبدر البدركود  ق اسبدر عح  غزال  -13

 0طبدعق نردذج الزوكوندم  -14

 pdt 0تلهحز الرواد عمى ادة   -15

 0جهزة  الشبزدم لت االدارة البد ق  الرطتودعدم الر كزةق  االسواق صحدنق اال -16
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 اإلدارةقالرةة ةق 

استالم الب ةة الوارد  توثحاه  تو ةبه  تطلح   د ة ةر ع  الرسسطق      اسالم  حنظ الرمندم الال  ق  اإلش او عمى أعردل التبدعق 

ى نظدلق  بنى الرسسطق  تأ ح   ةة ةدم الرسسطق كوسدئ  االت دل التت تضر   تأ ح  احتحدجدم الرةة ةدم    الموا م  الر دلظق عم

حط  سح  البر   س عق االنلد ،  لتح ابسواق  ت ةةثهد  عاة االتند حدم الال  ق لةةرو ق البر     تأ ح   ت رح   نظدلق..... الخ 

  التأكة    أن أنشتق الرةة ةق تطح   لا  د جو  صتط له.  تد ح   سدئط نا  لمروظنح  لتننحذ  هد هم   تدكبق صحدنق تمك الوسدئط،

 :ابداءاالنلد ام   سش ام 

  طم الةةوان

  ادرنق عةد الزتب ال ددرة  الواردة  الل ثالثق سنوام ❖

 2013 2014 2015 / الطنق  البحدن

 20808 21972 21295 الزتب ال ددرة

 38129 38220 35945 ةالواردالزتب 

  طم الموا م

 دةندر. 565( كاحرق 101عةد ) بسواقء لدكطدم ش ا -

 ت ةةث اسواق )  ج ال ردم ،عح  البدشد، الزورة، التنحمق، البابق ،عح  غزال، التحبق اللنوكحق( . -

 ( الا دةندر.34113ش اء اجهزة حدسوب كاحرق ) -

 ( الا دةندر .2340( اسواق كاحرق )  1216ت كحب كد ح ام   ا بق ) -

 ( الا دةندر.187500)ش اء  ة دم ال  اسق  -

 ( الا دةندر.25000ش اء اجهزة   بةام الطال ق البد ق  ) -

 ( الا دةندر.1552ش اء  زحندم جواء كاحرق ) -

 ( ع كه. 101 عةد ) تطوقش اء ع كدم  -

 

 

 

 

 

 -: ةة ةق ادارة الروارد البش ةق
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رحق اب ور الرتبماق كدلروظنح   صحدغق  اتصدذ تولح  البن   البش ي لرةة ةدم الرسسطق  أسوا هد كدلصب ة الرتموكق   تدكبق ج

 اإلج اءام الزنحمق كوضق  تننحذ  تق التةرةب لت طح  أداء الروظنح .

 

 :ابداءاالنلد ام   سش ام 

 

 ك ند ج التةرةب ❖

 

 

 نطبق رضد الروظنح  ❖

 2013 2014 2015 الطنقالبحدن /

 %52 %52.99 %54.85 نطبق ال ضد الوظحنت

 8.6 11.6 10.4  بةد الة ران الوظحنت

 

 اعةاد الروظنح  ❖

 2013 2014 2015 البحدن /الطنق

 1405 1508 1464 عةد الروظنح  االجردلت

 

 

 

 

 

 

 حةة ال  دكق الةا محق   

 عةد الرتةركح  عةد الرتةركح  الطنق

 الرصتط له

 جعةد الب ا 

 الرننذة

 عةد الب ا ج

 الرصتط له

 نطبق عةد

 لرننذةالب ا ج ا

 الى الرصتط لهد

2015 196 134 38 30 100% 

2014 140 176 33 41 80% 

2013 81 215 26 42 62% 
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ً لماوانح   التأكة    سال ق إج اءام الابض  ال  و  إةةاع الناة لت البنوك  الطما  تنظحم الاحود  ال طدكدم  الطلالم الردلحق  لاد

الرسسطق اإلدارةق  الردلحق  التلدرةق الرترثمق  نتحش عمى عرمحدم  أنشتق ابنظرق  التبمحردم  الا ارام  الاحدم كأعردل ال  دكق  الت

كدلش اء،  االستالم  التصزة   ال  و لت اإلدارة البد ق  الرطتودعدم  ابسواق كذلك ج د البهة لت ابسواق  الرطتودعدم للدئحدً 

 التأكة أن  ،د البضدئق   تدكبق ت  ح  البلو ام  اإلتالو  تدكاق ابرصةة النبمحق  ق ابرصةة الةلت ةق لمبضدئق  تة حا كشولدم ج 

 جرحق أنشتق الرسسطق تةار كزندءة  لدعمحق عدلحق ت اا أجةاو الرسسطق.

 : ابداءاالنلد ام   سش ام 

حا عمى اسواق  دم الاطم كدلتة حا الردلت الرطبا عمى كدلق الربد الم الردلحق كدلرسسطق  التة حا الردلت الال:   طم ال  دكق الردلحق

  د ائ  الرسسطق .

  بد مق.   احة  عش  ن ثالثردئقألا  ثالثون( 30321ححث كمغ عةد الربد الم الردلحق الرنلزة ) -أ

    الل لمطدً ( 500)  دةندراً سببون  ئق ثردنح ثالثون ألا   ثالثق( دةندر  دئق 133870.500حاا الاطم  ل اً كاحرق ) -ب

 ححث تم ت وةبهد. تدً  (455)  تدء كمغتاكتشدله لبةد    اب

  طم الل د   -م

     رطتودعدم الر كزةق ( عهةة  ج د عحندم  واد    ال171كمغ عةد اال طدم التت تم ج دجد  ج داً للدئحد     ب   طم الل د ) -1

 %  ادرنق كننس الات ة    البدم الردضت.   (  طتودعدم  رد ادى الى انصندض  حرق البلو ام كنطبق 6)

 ( جوله    اج  ح الحق جدجزةق االسواق لمبحق.68اق الرسسطق الرصتمنق )جوالم تنتحش عمى اسوتم عر   -2

 للنق. 17الرشدركق لت للدن الت احا  عةدجد  -3

 تة حا  حود   دسبق االسواق  الرطتودعدم. -4

 تة حا كشولدم الل د الطنوي لزدلق االسواق  الرطتودعدم. -5

 وي( لزدلق االسواق  الرطتودعدم.تة حا تزمحا كضدعق ا   الرةة)الل د الطن -6

 

 

 

 

 

 

 ال  دكق االدارةق  التلدرةق.  طم
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ً  بغميب دم الاطم كبري  جيوالم تنتحشيحق عميى جرحيق اسيواق الرسسطيق  بكثي   ي   ي ه  عميى كدليق  االسيواق ححيث تيم التنتيحش ادارةيدً  تلدرةيد

ليق    ضيق جيذه االسيواق عنية التنتيحش عمحهيد  ي  ححيث النظدليق لت االسواق  تم رلق تادرة   ن مق  شد مق تتضر  حد  اإلج اءامالنواحت 

ليت االسيواق  تيم رليق تايدرة   ن يمق  شيد مق   اإلجي اءام الت تحب  تولح  الرواد  االلتزام كدلية ام ال سيرت  عميى كدليق النيواحت   ابسبدر

 كيذلكحيب  تيولح  الريواد  االلتيزام كدلية ام ال سيرت  الت ت  ابسيبدرتتضر  حدلق    ضق جذه االسواق عنة التنتحش عمحهيد  ي  ححيث النظدليق 

 .جولق( 131ى االلتزام كدلاوانح   التبمحردم  كوا ق ) ة

 ا ذ عحندم     شت ةدم الرنتنبح   تم الاحدم كدلل د النلدئت آلالم الناة.

تنييا عمحهييد  ييق ادارة الرسسطييق  كييذلك  االلتييزام كدلرطييدحدم الر النظدلييقلييت االسييواق  يي  ححييث  الروجييودةالتنتييحش عمييى  وا ييق االسييتثردر 

 اسم الرطتثر .  إعالن( ابلبدنالشهددام ال  حق لمبد مح   لت االستثردر )الم وم   

 يالل نريوذج  تتمبيدم الليدئزة ححيث تيم  ابداء ال زيو ت  الشيندلحق ليت االسيواق  كيذلك  ي  لنرح  تدكبق  تتمبدم جدئزة الرمك عبةهللا الثدنت 

 وا ق  تطلح  الرالحظدم لمبر  عمى تاللحهد. تدكبق عمى ارض ال

 .( كندلق 529ع  كندالم حط  التننحذ كوا ق ) االل اج

 (اتند حق   ب  تو حبهد    عتولق الرةة  البدم.503تة حا االتند حدم اللةةةة لمش كدم كوا ق )

 .(  وظا48 كوا ق )  الولدةالضردن الربز   التادعة اك اء ذ ق الروظنح  الذة  انهوا  ة دتهم    البر  لةى الرسسطق  لبةة اسبدب  نهد 

 ( اتاللدم.14 كوا ق )  اإلدارةاتالو  مندم ادارةق  تلدرةق  ةةرق لت االسواق 

 . قالرحزانح إلعةاد 2015 الرطتودعدم لت نهدةق عدم   ابسواقلةى االدارة  الثدكتقج د االصول 

 البد ق  الرطتودعدم: االدارة حا عمى اعردل اال طدم لت  ةة ةدمالتة 

 اعردل  د ن البحندم .

 اعردل  طم البتدءام .

 اعردل  طم ال  كق كدلرطتودعدم.

 البد ق. كدإلدارةاعردل الةةوان 

 اعردل   ا ب الة ام .

 اعردل  طم تز ةة االسواق.

 اعردل للنق االستالم لت الرطتودعدم الر كزةق.

  محق /  طم الرشت ةدم االجنبحق /  طم تز ةة االسواق(رالرشت ةدم ال طم )0اعردل الةائ ة التلدرةق 

 . ابسواقللنق االستالم  التة حا عمى

 اللةد. الربنحح شس ن الروظنح  / مندم 

 للنق. 36لت احا كوا ق ا كملدن الرشدركق

 التنتحش عمى ال  اس.

 اسواق. لةىعحندم    االصول الثدكتق  ج د
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  حةة التتوة  الرسسطت

 9001االةز   واصنق  بحط اللودةلمرسسطق    ححث اعةادجد   تدكبق تاححرهد  كذلك  تدكبق تتبحا نظدم إدارة  اإلست اتحلحقإدارة الصتق 

  رلق كندءة  لبدلحق ابداء الرسسطت.  كدلرسسطق 2008لبدم 

 :ابداءاالنلد ام   سش ام  

 2014/2016 تدكبق الصتق االست اتحلحق لبدم  -1

 اعةاد دلح   ة دم -2

  طتوى االداء لةلح  الصة دم   حدس -3

  تدكبق تننحذ   ارام للنق التصتحط . -4

 -التنطحا  ق   كز الرمك عبةهللا الثدنت لمترحز لت انلد   تتمبدم جدئزة الرمك عبةهللا الثدنت  ذلك كرد ةمت: -5

 الرشدركق لت اجتردعدم    دض ام اللدئزة . ✓

 اصةار كتحب كبرمحدم الرسسطق ال ئحطحق  الرطدنةة. ✓

 ة  رشدم جردعق الت كحز لت االسواق.عا ✓

 


