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 كلمة المدير العام

  .2020واملتضمن اهم إجنازاهتا لعام املدنية، يسرين أن أضع بي أيديكم التقرير السنوي للمؤسسة االستهالكية            

سددعري، وأييت صدددور هذا التقرير لبيان مدحت يقيا املؤسددسددة لرسددالتها يف ااية املواطني من ارتفاع اجيسددعار وإواد توازن واسددتقرار       
اذ قامت بتوفري كافة أصناف   الدور الكبري والواضح يف تعامل املؤسسة مع جائحة كوروان , إلبرازكما أتيت امهيته    احمللي،وكمي مع السوق  

من السددلع اجيسدداسددية ) السددكر , اجيرز , حلية البودرة .... ( ىلإلضددافة ال اجيصددناف اليت اسددتجد    السددلع بكميات كبرية , واالحتفامب زونون اسددرتاتيجي ويديدا  
 اجلائحة.الطلة عليها مثل الكمامات واملعقمات ملواجهة 

فقد تشدرفت املؤسدسدة بنايرة ملكية  العالية،  ذهتا املؤسدسدة يف التعامل مع جائحة كوروان واليت اتسدمت ىلملهنية وايرفية واملسدؤولية  وعلى ضدوء اإلجراءات اليت اخ      
وقد    هبا،وكذلك لالطمئنان على خمنوهنا االسددرتاتيجي من خمتلا السددلع اليت تتعامل    املؤسددسددة،للجهود املبذولة والدور الذي تلعبه    تقديرا    املركنية،سددامية ملسددتودعاهتا  

 اخلدمات للموظفي. أفضلمن اجلهد والعطاء لتقدمي  كانت هلذه النايرة اجيثر البالغ على إدارة املؤسسة وموظفيها لبذل منيدا  

لى جمموعة كبرية من السدلع  عجمموعة من االجراءات يف جانة اإلصدال  املال وثثل يف جنء منه برفع ضدريبة املبيعات   2018عام   اخذت يف وكانت ايكومة قد     
ببيع اجيصددناف  من أدوات ايكومة بضددبا اجيسددعار  كأداةوصدددر قرار حكومي  ن تلتنم املؤسددسددة   (،%10و %6) وتراوحت نسددة النايدة ما بي  اجيسدداسددية،الغذائية  

نسدجاما  مع رسدالة املؤسدسدة وتوجه ايكومة ىللتوفيا  وأييت هذا القرار ا  ,2018بنفس مؤشدرات أسدعار عام   2020وعام  2019عام اليت مت رفع نسدبة ضدريبتها يف 
إدحال نظام الطاقة   وتوفري يف النفقات بسددددددددبة  زايدة اإلقبال على الشددددددددراء حالل اجلائحة بسددددددددبةيف اجيداء املال   ا  كبري   ا  يسددددددددن  النتائج أظهرت,  .عن كاهل املواطن

صددلت املؤسددسددة  ، وواوكذلك سددوق اربد وسددوق راس العي ,  ة وسددوق عي انالمبىن االدارة العاموهي للكهرىلء يف املؤسددسددة   ا  اجيكثر اسددتهالك  املواقعالشددمسددية يف 
نسدددبته   ماحيث بلغ  2020حيث مشلت ايوسدددبة كافة أسدددواق املؤسدددسدددة، وكذلك فقد زاد رضدددى املوظفي لعام   ,  وحوسدددبة أعماهلا , جيسدددواقها  يديث البنية التحتية

فايروس كوروان بتوفري  بتامي كافة مسددددددددتلنمات الوقاية وإجراءات السددددددددالمة العامة الالزمة يماية املوظفي من  خذهتا إدارة املؤسددددددددسددددددددةنتيجة لإلجراءات اليت ا 75%
  الكمامات والكفوف واللباس الطيب , وكذلك تقدمي ايوافن املادية تقديرا  جلهودهم الكبرية اثناء اجلائحة.

مع كافة مسدتوايت الدحل والرتكين على جودة االصدناف، وزايدة عدد   يتناسدةتدرج يف االسدعار    ويع مصدادر الشدراء للصدنا الواحد إلواداملؤسدسدة تن  واصدلت      
مما ادحت ذلك ال زايدة نسددبة  ,  سددواقها  وايفامب على اسددتمرار ارتيادهم جي االصددناف اليت تتعامل هبا املؤسددسددة لتلبية احتياجات ورابات متلقي اخلدمة لنايدة ثقتهم هبا

لا اجملاالت، فقد قامت هات حارجية، وحرصددا  من املؤسددسددة االسددتهالكية املدنية على مواكبة التطورات يف خمتللدراسددات الصددادرة عن ج  وفقا   2020رضدداهم لعام 
مجال هذه  حيث بلغ إ  اإللكرتوين على اجهنة اهلواتا الذكية، وكذلك فقد سدددبا أن قامت املؤسدددسدددة إبضدددافة حدمات الكرتونية على املوقع)اندرويد ( طالق تطبيا إب

 دمة.( ح26اخلدمات )

انتشداران اجلغرايف داحل اململكة لتحقيا مسدتوايت  و مسدتدامة، وتقدمي مسدتوايت حدمة ممينة، وسدنسدتمر يف   زايدةوسدنواصدل العمل حالل السدنوات القادمة على     
مشددروع املتجر االلكرتوين    إبطالق 2021سددنقوم يف العام    كما  اخلدمة،حتياجات متلقي كافة العمليات ىلملؤسددسددة لتلبية ا  ةوأثت أحدث التطورات يف جمال عملنا  تبين

  وحدمة التوصيل املننل.

لبذل    حافنا  رئيسدديا  تبقي  وأحريا  ال يسددعين إال أن أتقدم بعميا شددكري وتقديري لكافة املتعاملي مع املؤسددسددة وأحم ىللذكر متلقي اخلدمة على ثقتهم الغالية اليت      
وإل السددددادة املوردين املتعاملي مع املؤسددددسددددة على تعاوهنم املسددددتمر وتقدمي افضددددل ما لديهم من   وتعنينها.أجل احملافظة على هذه الثقة   املنيد من اجلهد والعطاء من

العاملي يف   والنميالت النمالءوكل الثناء والتقدير جلميع  وحاصدددددة حالل جائحة كوروان،  أصدددددناف وجودة وأسدددددعار, واليت كان هلا الدور الكبري يف اجنازات املؤسدددددسدددددة  
اليت لوالها ملا كنا قادرين على يقيا هذه  و املدنية على مثابرهتم وتفانيهم يف عملهم وعلى جهودهم املسددددددتمرة واملتمينة والعمل برو  الفريا    االسددددددتهالكيةاملؤسددددددسددددددة 
املفدحت جاللة امللك  ملكناة للمضدددي قدما  يف حدمة أردننا ايبية يت راية  وأدعو املول عن وجل أن يعيننا مجيعا  على مواصدددلة املسدددرية يف يمل املسدددؤولي  ,اإلجنازات

 عبد هللا الثاين بن ايسي حفظه هللا وأدامه ذحرا  وسندا  لوطننا الغال.

 ,,,,,,, وهللا ول التوفيا

 املدير العام                                                                                                                                            

 القضاة سلمان حممد                                                                                                                                          
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 نبذة عن املؤسسة 

أثر على  شهد الربع اجيحري من القرن العشرين ارتفاعا  ملحوظا  يف أسعار السلع واخلدمات ويف تكاليا املعيشة بسبة ازدايد النمو السكاين الذي           
 واإلقبال الشديد على سد اياجات االستهالكية اليت تؤمن سبل العيش الكرمي لإلنسان.,حركة السوق املرتبطة يف زايدة االستهالك  

الذين ميثلون الشددددددرتة االجتماعية املهمة ذات النسددددددبة اجيعلى يف اجملتمع اجيردين من هذا االرتفاع اياد يف أسددددددعار البضددددددائع    موظفو ايكومةعاىن         
 حماولة منها  واليت ال تنسدددددجم ومسدددددتوحت دحل هذه الطبقة، فكان على ايكومة أن تعيد النظر يف أحوال املوظفي االقتصدددددادية يف,والسدددددلع االسدددددتهالكية  

وجدت ايكومة ان أفضدل وسديلة إلهناء معاانة  حيث  إلعادة التوازن للمسدتوحت املعيشدي ورفع الضدرر الذي حلفه االرتفاع الكبري يف اجيسدعار على حياهتم،  
 ية.املوظفي وأسرهم تتمثل يف إنشاء مؤسسة أتحذ على عاتقها توفري كافة احتياجات الفرد من مواد اذائية وسلع استهالك

وتسدددارعت اخلطى ايثيثة إلجناز هذا     1976( لسدددنة  60رقم )  القانون املؤقتأُقر إنشددداء املؤسدددسدددة االسدددتهالكية املدنية زوجة   1976ويف عام       
لم واقعا   وىلشدددرت املؤسدددسدددة أعماهلا التأسددديسدددية اجيول، وصدددار اي  ,1977والذي أتكد وجوده على أرض الواقع بتاريخ اجيول من شدددباا عام  ,املشدددروع  
املؤسددددددسددددددة أبواهبا وبدأت بتقدمي حدماهتا للمسددددددتفيدين عق سددددددوقها اجيول يف منطقة العبدل يف العاصددددددمة عمان    افتتحتعندما    16/4/1977بتاريخ  

يف كافة أرجاء اململكة  وبدأت هذه اجيسدواق ىللتنايد زرور النمن واالنتشدار جغرافيا     ,والذي يعد ىلكورة أعماهلا، وكان عدد أسدواق املؤسدسدة سدوقي فقا,
لتلبية احتياجات ورابات متلقي اخلدمة يف التجمعات السددكانية يف احملافظات واجيلوية، وأدت هذه  النايدة إل    2020( سددوقا  يف عام  67حيث بلغت )

، وقد  2020موظفا  يف عام    (1165موظفا  فقا، حىت بلغ حوال )  108حيث كان عدد موظفيها يف سدددددنة افتتاحها  ,ارتفاع أعداد موظفي املؤسدددددسدددددة  
لة للنهوض  اعتمدت املؤسدسدة عدة برامج تطويرية لتهيئة كوادرها القادرة على اسدتيعاب طرق العمل من حالل تطبيا برامج ودورات تدريبية وأتهيلية شدام

اليت أدت إل    ,ة يف حجم املشدرتايت واملبيعاتزسدتوحت عمل املؤسدسدة زا يتالءم وحجم فعالياته التجارية، وعليه فقد واكة النايدة يف عدد اجيسدواق زايد
مسدتودعات ضدومة تليب    انشدأتلذلك  ,ضدرورة االهتمام ىللبنية التحتية للمؤسدسدة من حيث زايدة القدرة التونينية وسديارات نقل البضدائع إل اجيسدواق 

اذ تبلغ  ,  1995حمافظة النرقاء أحد أبرز منجنات املؤسدددسدددة حالل عام  -ويعتق اجملمع التونيين للمؤسدددسدددة يف منطقة حو  ,حاجات املؤسدددسدددة التونينية  
( مرت مربع ىلإلضدافة إل اجملمع التونيين يف املشدريفة منطقة الرصديفة والذي  18000املسداحة التونينية هلذا اجملمع والذي يضدم نانية مسدتودعات رئيسدة )

العي  حداث أجهنة تقيد وجتميد اللحوم والدجاج اجملمد ىلإلضددافة إل ثالجات التقيد ايائطية الكبرية والفرينرات يف أسددواق عي انال ورأس  مت فيه اسددت
 والعقبة وقد اعتمدت أهم الطرق العلمية يف أسالية التونين.,واربد الرئيسي واربد الشرقي  

حيث ال يتم ,سددواق املؤسددسددة هي ذات جودة ومواصددفات منافسددة للبضددائع اليت تناظرها يف السددوق احمللي  إن كافة البضددائع والسددلع املعروضددة يف أ     
  عرضها للبيع إال بعد اجتياز سلسلة فحوصات واشرتاطات صحية وقياسية وحسية للتأكد من صالحيتها وأفضليتها، وقد سامهت كل هذه اإلجراءات 

( ألا دينار جندهددا قددد بلغت عام  693قد بلغت )  1977سسة، ففي الوقت الذي كانت فيه املبيعات عام  جمتمعة يف تسجيل زايدة كبرية ملبيعات املؤ 
 دينار.(  77905804)  2020

إهنا  تتمتع املؤسدددسدددة ىلسدددتقالل مال وإداري ويرأس جملس إدارهتا وزير الصدددناعة والتجارة والتموين، ومن حالل النجاحات اليت حققتها املؤسدددسدددة ف     
حالل التوطيا السليم احملافظة على هذا النجا  وزايدته، حيث تسعى املؤسسة لتلبية رابات وحاجات متلقي اخلدمة وايد من ارتفاع أسعار  أتمل من 

ار مناسدبة  وسدتبقى من أولوايت عملها يقيا التوازن جيسدعار السدوق إذا جتاوزت ايد املعقول هلا عق توفري البضدائع والسدلع  سدع,املواد  ىللسدوق احمللي  
أسددالية  جدا  على الرام من ان املؤسددسددة ال تتمتع  ي إعفاءات، ولتحقيا هذا اهلدف النبيل سددتقوم املؤسددسددة بتطوير اليات عملها وإعادة النظر يف 

 العمل واجينظمة على ضوء جتربتها الواقعية لتحقيا املنيد من املرونة والشفافية اليت تتطلبها طبيعة عملها التجارية.
وىلحتالف أنواعها  سدعار تتناسدة مع الوضدع االقتصدادي وجودة    اخلدمة،سدعت املؤسدسدة منذ أتسديسدها بتوفري املواد الغذائية واالسدتهالكية ملتلقي  لقد  

زا   عالية واعتمدت اليات عمل تتناسددددددددددة وحركة العرض والطلة يف السددددددددددوق احمللي لتكون ذراعا  للحكومة لتحقيا اجيمن الغذائي عق تنوع منتجاهتا
اعات  يتناسددة ودحل متلقي اخلدمة وعق هذه االلية سددامهت املؤسددسددة يف كبح مجا  الغالء والتقليل من مسددتوحت أتثريه على متلقي اخلدمة ودعم الصددن

 الوطنية وتشجيعها لتطوير منتوجاهتا ىلستمرار والرتويج هلا عق أسواقها املتعددة.
الذي يصدداحبه عادة زايدة يف معدالت االسددتهالك فقد حاولت املؤسددسددة احتواء هذه املسددألة بعد دراسددة  ,ونتيجة للتطوير اياصددل يف جماالت ايياة     

فقد انتشدددرت فروع املؤسدددسدددة يف كافة ارجاء اململكة سددداعية لتقدمي حدماهتا    ا  فريد  ا  وحيث ان التجربة هذه شدددكلت جناح,احتياجات املواطني خلدماهتا  
   لرؤيتها.نقطة الماكن تواجدهم يقيقا     أقرباملتمينة للمواطني وضمن  
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 الرؤية 

 "أن نكون الرواد يف جودة بضائعنا وتنافسية أسعاران وانتشاران اجلغرايف" 

 

 الرسالة  

إل اايددددددة املدددددواطن مدددددن ارتفددددداع اجيسددددددعار وتذبدددددذب جدددددودة بعددددد  اجيصددددددناف،    االسدددددتهالكية املدنيدددددةاملؤسسدددددة  عى  تسددددد   "
وسدددددد الدددددنقم يف كمياهتدددددا، مدددددن حدددددالل دراسدددددة ويليدددددل احتياجدددددات ورابدددددات املدددددواطني مدددددن السدددددلع الغذائيدددددة والبضدددددائع  

عار مناسدددددبة مدددددن مصدددددادر  االسدددددتهالكية، وشدددددراؤها طبقدددددا  لالشدددددرتاطات الصدددددحية واملواصدددددفات القياسدددددية اجيردنيدددددة، و سددددد 
توريدددددد حمليدددددة وأجنبيدددددة بكميدددددات مناسدددددبة وأوقدددددات مناسدددددبة وتوفرهدددددا يف مجيدددددع فروعيندددددا ىلسدددددتمرار دون نقدددددم أو انقطددددداع،  

 "مع االحتفامب زونون اسرتاتيجي وصوال  إلواد توازن واستقرار سعري وكمي مع السوق احمللي

 

 اجلوهرية   القيم

يلتنم موظفو املؤسددسددة االسددتهالكية املدنية زجموعة من القيم اليت يكم مسددار عمل املؤسددسددة وعالقاهتا الداحلية واخلارجية 
 -وهي: 

 اجملتمعية. املسؤولية   -1
 .العدالة -2
 .اجيمانة -3
 . النناهة -4
 . االبتكار واإلبداع -5
 العمل برو  الفريا.  -6
 .االتقان -7
 . التحسي املستمر -8
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 - يتكون جملس إدارة املؤسسة من كل مما يلي:  -املؤسسة: ادارة  جملس   -1

 (. رئيسا"وزير الصناعة والتجارة والتموين )  - 

 . انئبا للرئيس(املدنية )مدير عام املؤسسة االستهالكية    - 

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين )عضو(.  /  مندوب  -           

 املواصفات واملقاييس )عضو(.   مؤسسة   / مندوب    - 

 مندوب دائرة اجلمارك )عضو(.  –وزارة املالية   -           

 وزارة النراعة )عضو(.   مندوب /   - 

 البنك املركني )عضو(.   / مندوب    - 
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 اهليكل التنظيمي والكادر الوظيفي  -2

  ويرتبا ىلملدير العام  املؤسدددسدددة،دارة  إوزير الصدددناعة والتجارة والتموين بصدددفته رئيس جملس  بيرأس املؤسدددسدددة مدير عام يرتبا  
املديرية املالية، مديرية املوارد البشدددددددرية، املديرية )وهي مديرايت ووحدات زسدددددددتوي مديرية  مدراء  (9إضدددددددافة إل )  لهانئة 

وحدة   واجيسدددددواق،مديرية اجلودة والتسدددددويا    املسدددددتودعات،رية مدي التجارية،مديرية تكنولوجيا املعلومات، املديرية   اإلدارية،
( سددددوقا  تنتشددددر يف حمافظات وألوية 67( ىلإلضددددافة إل )االدارة  واملرتبطة زجلس وحدة الرقابة الداحلية املؤسددددسددددي،التطوير  
 .اململكة
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 االهداف الوطنية واالهداف االسرتاتيجية وارتباطاهتا
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 -الرئيسية:  املهام والواجبات -3

املهددددددام والواجبددددددات  وتعديالتدددددده 1984لسددددددنة  31املدنيددددددة رقددددددم  االسددددددتهالكيةقددددددانون املؤسسددددددة ( مددددددن 4حددددددددت املددددددادة رقددددددم )
 -كالتال: وهي  للمؤسسة الرئيسية 

  سعار مناسبة. للمستفيدينأنواعها  احتالفعلى  واالستهالكيةتوفري املواد الغذائية  -1
 نشاء االسواق واملستودعات واملوازن واملعارض واملنشآت الالزمة للمؤسسة.إ -2
الدددددديت تقددددددوم ىللتددددددداول فيهددددددا  االسددددددتهالكيةو شددددددركات إلنتدددددداج املددددددواد والبضددددددائع أو مؤسسددددددات أيددددددة مصددددددانع أنشدددددداء إ -3

 . اجمللسو شركات زوافقة أواملسامهة يف مثل تلك املصانع واملؤسسات 
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 - املعنيون: أصحاب العالقة  -4

أصدددددحاب العالقدددددة املعنيدددددي هدددددم أشدددددوام أو جمموعدددددات أو مؤسسدددددات هلدددددا مصدددددلحة مباشدددددرة أو ادددددري مباشدددددرة ىلملؤسسدددددة حيدددددث 
ىلملؤسسددددددددة. وينقسددددددددموا إل وأصددددددددحاب العالقددددددددة الددددددددداحليي وهددددددددم )العدددددددداملي يف املؤسسددددددددة(،  و/ أو يتددددددددأثرونأهنددددددددم يددددددددؤثرون 

 -وهم: وأصحاب العالقة اخلارجيي 

 وينتفع من حدمات املؤسسة. متلقي اخلدمة: كل من يستفيد -1
أو العدددددادي الدددددذي يقددددددم عدددددرض لعطددددداء مطدددددرو  أو يدددددورد  االعتبددددداري: هدددددم الشدددددوم واملسدددددتثمريناملددددوردين واملناقصدددددي  -2

 بضائع أو حدمات.
الشدددركاء: هدددم اجيفدددراد واجلماعدددات ذات االهتمدددام / املصدددلحة واملدددؤثرون واملتدددأثرون بقدددرارات املؤسسدددة وأهددددافها وحططهدددا  -3

ث مت تصنيفهم حسة أتثريهم يف عمل املؤسسة إل شركاء رئيسي وشركاء اثنويي كما هو موضددح ىلجلدددول التددال: حيوسياستها،  
- 

 قائمة الشركاء 

 الشركاء الثانويين  الشركاء الرئيسيين 

 المؤسسة االستهالكية العسكرية  والتجارة والتموين الصناعة   وزارة

 البنك المركزي الكبرى  امانة عمان

 الجمعية الوطنية لحماية المستهلك  والمقاييس المواصفات  مؤسسة 

 للتميز   الثاني  عبد هللامركز الملك   والدواء  المؤسسة العامة للغذاء

 الخارجي  المدقق الموازنة العامة دائرة 

 والرعاية والتنمية    لإلغاثةرابطة العالم االسالمي/ الهيئة العالمية    دائرة المشتريات الحكومية

 W F Pبرنامج األغذية العالمي  ديوان المحاسبة 

 غرفة تجارة االردن  ديوان الخدمة المدنية

 غرفة صناعة االردن  صندوق الزكاة 

 مراقبة الشركات دائرة  وزارة الزراعة 

 للدراسات شركة ايسي نلسون   وزارة االشغال 

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية  ضريبة الدخل دائرة 

األردنية  الجمارك دائرة ادارة التطوير المؤسسي في رئاسة الوزراء   

  البنوك األردنية 

  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 

  المحلية   اإلدارةوزارة 

  معهد االدارة العامة

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

  الجمعية العلمية الملكية 

  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
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 -: 2020اليت حققتها املؤسسة يف عام االنجازات  -5

 نسددددتعرض هنددددا أهددددم اإلجنددددازات الدددديت حققتهددددا املؤسسددددة والدددديت تعكددددس اجيداء املتددددوازن راددددم كددددل الظددددروف احمليطددددة بنددددا       
تظهدددددر مدددددن حدددددالل مؤشدددددرات اجيداء نتدددددائج فعاليدددددة  امجدددددع والددددديتجائحدددددة كدددددوروان الددددديت اثدددددرت علدددددى العدددددا  يف ظدددددل وحاصدددددة 

 -التالية: اجيداء مقارنة ىللوضع االقتصادي والتنموي العام يف اململكة وحسة احملاور 

  -التجاري: احملور  5-1

( 1437)2020و 2019و 2018املؤسسدددددددة حددددددددالل اجيعددددددددوام  ابرمتهددددددددابلدددددددغ إمجددددددددال عدددددددددد االتفاقيدددددددات الدددددددديت       
مدددددن إمجدددددال  %60 حمليدددددة بنسدددددبةاتفاقيدددددة  861منهدددددا  االسدددددتهالكيةجتاريدددددة لتدددددوفري كافدددددة املدددددواد الغذائيدددددة والسدددددلع  اتفاقيدددددة

منشددددأ أجندددديب، حيددددث أن املؤسسددددة تعطددددي اجيفضددددلية عنددددد  اتفاقيددددة 576و  عدددددد االتفاقيددددات املوقعددددة حددددالل هددددذه اجيعددددوام
 (.1الشراء للمنتجات احمللية، كما هو موضح ىلجلدول رقم )

 ( 1اجلدول رقم )

مقارنة مع   ارتفعت قد   2020( إمجال قيمة قرارات اإلحالة حيث نالحظ أن قيمتها لعام 1كما يوضح الشكل رقم )      
الذي واجهه   االقتصاديللوضع   انعكاساالقوة الشرائية بشكل عام وملحومب   زايدة بسبةوهذا   2019 2018اجيعوام  

 يف ظل جائحة كوروان   البلد

 
 ( 1الشكل ) 

 البيان 

 السنة 

 عدد

 االتفاقيات

 عدد اجنبية حملية

 املدددددددددددددددددددواد
 احمللية

 عدد

 املدددددددددددددددددددواد
 اجيجنبية

 اإلحالدددددةقيمدددددة قدددددرارات 
 للبضائع احمللية

 اإلحالدددددةقيمدددددة قدددددرارات 
 اجيجنبيةللبضائع 

قيمدددددددددة قدددددددددرارات  إمجدددددددددال
 الصادرة اإلحالة

 د.أ59207486  د.أ 37036141 د.أ 22171345 1712 1334 222 295 517 2018

 د.أ 59527826 د.أ 39368032 د.أ 20159794 1521 1225 180 290 470 2019

 د.أ 74639754 د.أ 47718436 د.أ 26921318 1133 1220 174 276 450 2020

 .السردين، ايلية اجيرز، التونة، ،، الشايرمثل: السكنتاجها يف االردن إاملشرتاة ال يتم  اجيجنبيةمالحظه معظم املواد 
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 املال: احملور   2- 5
 - واملبيعات: املشرتايت  -1

حجددددم املشددددرتايت  حددددر ثالثددددة أعددددوام ىللدددددينار  صددددايفحجددددم املبيعددددات مقارنددددة مددددع  صددددايف( 2يوضددددح اجلدددددول رقددددم )       
اجيردين والددددديت تظهدددددر مدددددن حالهلدددددا ارتفددددداع يف االيدددددراد املتحقدددددا مدددددن املبيعدددددات رادددددم قيدددددام املؤسسدددددة بتثبيدددددت أسدددددعار البيدددددع 

أسدددددعار البيدددددع للمسدددددتهلك ويملهدددددا للفدددددرق  بتثبيدددددت، وقيدددددام املؤسسدددددة 2017وارتفددددداع نسدددددبة الضدددددريبة عليهدددددا مندددددذ عدددددام 
حجددددم  وصددددايفحجددددم املبيعددددات  صددددايف( مقارنددددة مددددا بددددي 2ضددددريبة املبيعددددات، كمددددا يوضددددح الشددددكل رقددددم )بقيمددددة الرفددددع يف 

 -املشرتايت: 

 البيان 

 

 السنة 

 حجم املبيعات  صايف حجم املشرتايت الفعلية  صايف

 د.أ  67337770 د.أ  58472412 2018

 د.أ  69642048 د.أ  63657993 2019

 د.أ  72717786 د.أ  65315595 2020

 ( 2(رقم  اجلدول  
 

 

 ( 2الشكل رقم ) 
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 - االيرادات:   -2

 -وهي: يصل املؤسسة على ايراداهتا من ثالث مصادر 

 )جممل الربح( املبيعات 

 االيرادات من عوائد االستثمار.

 االيرادات من العوائد املتفرقة. 

إل إمجددددال حجددددم اإليددددرادات املتحقددددا، حيددددث نالحددددظ  ىلإلضددددافة( تفاصدددديل هددددذه االيددددرادات 3يوضددددح اجلدددددول رقددددم )     
وأييت ذلددددك نتيجددددة الرتفدددداع امجددددال  2019مقارنددددة بعددددام  2020ارتفدددداع يف حجددددم االيددددراد املتحقددددا مددددن املبيعددددات يف عددددام 
املتحققدددددددة مدددددددن   االيددددددرادات اخنفددددددداضوكمددددددا نالحدددددددظ  املؤسسدددددددة،املبيعددددددات النددددددداتج عددددددن تندددددددوع البضددددددائع الددددددديت توفرهددددددا 

جلائحددددة كددددوروان وكثددددرة االاالقددددات وفددددرتات ايظددددر  كددددان    السددددابا حيددددثهددددذا العددددام مقارندددده ىللعددددام  االسددددتثمار  
 اخنفاضها.السبة اجيكق يف 

 البيان 

 السنة 
 إمجال حجم االيرادات  عوائد متفرقة  حجم االستثمار  جممل الربح 

 د.أ  10603839 د.أ  1475006 د.أ  2153183 د.أ  6975650 2018

 د.أ  7,333,635 2019
 د.أ  2041829

 

 د.أ  1687373

 
 د.أ  11062836

 د.أ  12557073 د.أ  1816010 د.أ  1723749 د.أ  9017314 2020

 ( 3اجلدول رقم )

                               

 
 ( 3الشكل رقم )
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 - النفقات: -3
يف نفقدددددات الكهدددددرىلء بدددددرام  اخنفددددداض( نفقدددددات املؤسسدددددة ىللددددددينار اجيردين حيدددددث تظهدددددر النتدددددائج 4يوضدددددح اجلددددددول رقدددددم )

مددددع احملافظددددة علددددى جددددودة  الفدددداتورةخفددددي  قيمددددة هددددذه  اسددددتطاعتالتعرفددددة علددددى أسددددعار الكهددددرىلء، إال أن املؤسسددددة  ارتفدددداع
وسددددوق  اخلدمددددة مددددن حددددالل تركيددددة اخلددددالاي الشمسددددية لتوليددددد الكهددددرىلء يف مبددددىن االدارة وسددددوق عددددي اددددنال وسددددوق إربددددد

كهرىلئيددددة ومددددن أمههددددا مكيفددددات ، وهددددي أكثددددر املواقددددع اسددددتهالكا  للكهددددرىلء وكددددذلك عملددددت علددددى تددددوفري أجهددددنة  راس العددددي
بعدددددة مدددددع اجلهدددددات املدددددوردة للمدددددواد الغذائيدددددة اجملمددددددة واملدددددقدة لتحمدددددل جدددددنء مدددددن إضدددددافة إل املتا للطاقدددددةوثالجدددددات مدددددوفرة 

 .فاتورة الكهرىلء

ملثل هذه املشاريع ومنها    الداعمةوكذلك تسعى املؤسسة لتوفري الطاقة البديلة يف أسواقها ومستودعاهتا ىللتعاون مع اجلهات  
 افظات الالمركنية. وزارة التوطيا ووزارة الطاقة والثروة املعدنية وجمالس احمل

 . اعتماد االثته واستودام اجينظمة االلكرتونية يف العمل ال وكما نالحظ اخنفاض يف بند القرطاسية ويعنحت ذلك  

ويرجدددددع  2019مقارندددددة ىللعدددددام  2020يف عدددددام يف القيمدددددة املاليدددددة احملروقدددددات  اخنفددددداضلمحروقدددددات يالحدددددظ أمدددددا ىللنسدددددبة ل
 .ودون أن يؤثر على اإلنتاجية ودقة العمل اخنفاض تعرفة احملروقات بشكل نسيب أثرذلك ال 

 من نفقات املؤسسة يت بند الرواتة. %76علما  أن 

 البيان 

 السنة 

 امجال حجم النفقات  ىلقي النفقات حمروقات قرطاسية  كهرىلء   الرواتة 

 د.أ  54960 د.أ  962139 د.أ  6447842 2018

 

 د.أ  11755439 د.أ  4073569 د.أ  216929

2019 
 د.أ  834975 د.أ  6160958

 

 د.أ  72490

 

 د.أ  232828

 

 د.أ  11725522 د.أ  4424271

 د.أ  11601572 د.أ  4240455 د.أ  192768 د.أ  37902 د.أ  782487 د.أ  6347960 2020

 (4اجلدول رقم )

 - (: اتفاقيات اهليئات اخلريية وطرود اخلري )ىللدينار اجيردين  -4

  واملنظماتتعمل املؤسددسددة االسددتهالكية املدنية على تنوع املتعاملي معها حيث تسددتهدف املؤسددسددة شددرتة املؤسددسددات         
اليت تقددم املسددددددددددداعددات للفقراء واحملتداجي من حالل توقيع اتفداقيدات كوبوانت الشدددددددددددراء وطرود اخلري وهدذا يعتق مكمدل لددور  

( اجلهات اليت مت توقيع  5تنمية والتشدددددغيل وحماربة الفقر حيث ميثل اجلدول رقم )املؤسدددددسدددددة ضدددددمن قطاعات الدولة يف قطاع ال
 توقيعها.وقيم االتفاقيات اليت مت  2020و 2019,2018اتفاقيات معها حالل اجيعوام   

مثل صدددددددددندوق النكاة وبرانمج اجياذية العاملي وذلك    .هذه االتفاقياتبع   كان جلائحة كوروان التأثري اجيكق يف اخنفاض قيم      
اليت مشلت معظم مناطا اململكة وتعطيل الدوائر الرمسية اال اهنا ارتفعت يف بند جهات متنوعة  بسدددبة االاالقات  

ظروف وان دل هذا على شدددددديء يدل على زايدة التكافل االجتماعي بي املواطني يف ظل    املتقعي()كوبوانت  
 .اجلائحة
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 ( 5جدول رقم )

 - اجلودة: حمور   5-3

 - البضائع:  جودة - 1

نظددددرا  الهتمددددام املؤسسددددة زعددددايري اجلددددودة فهددددي تقددددوم زجموعددددة مددددن اإلجددددراءات لضددددمان مطابقددددة املددددواد للمواصددددفات      
واملقدددداييس ومدددددحت صددددالحيتها لالسددددتهالك البشددددري، حيددددث تعمددددل علددددى الفحددددم ايسددددي للمددددادة وقيدددداس مدددددحت مطابقتهددددا 

ة املعتمدددددددة للفحوصددددددات املوقيددددددة وهددددددي للمواصددددددفات واملقدددددداييس، وبعددددددد ذلددددددك تقددددددوم إبرسددددددال عينددددددات للجهددددددات الرمسيدددددد
مؤسسدددددة املواصدددددفات واملقددددداييس واملؤسسدددددة العامدددددة للغدددددذاء والددددددواء وعلدددددى ضدددددوء نتدددددائج هدددددذه اجلهدددددات ويف حدددددال جندددددا  

البضددددداعة املدددددوردة والددددديت تصدددددبح يف عهددددددة  رفددددد  يدددددتمبطرحهدددددا يف أسدددددواق املؤسسدددددة وادددددري ذلدددددك  تقدددددوماملدددددادة ىللفحدددددم 
 اجلهات الفاحصة.

لفدددددات إل خمالفدددددات بسددددديطة وخمالفدددددات كبدددددرية، املوالفدددددات البسددددديطة مثدددددل خمالفدددددة بطاقدددددة البيدددددان والدددددوزن تنقسدددددم املوا     
طددددول واريهددددا ومجيعهددددا مثبتددددة علددددى بطاقددددة البيددددان، أمددددا املوالفددددات الكبددددرية تكددددون عدددددم الصددددالحية لالسددددتهالك الالسددددعة و و 

حدددل املدددواد ىلخنفاضدددها أو زايدهتدددا عدددن الوضدددع البشدددري حيدددث يدددتم اتالفهدددا مباشدددره، وكدددذلك خمالفدددة نسدددة املدددواد الفعالدددة دا
الطبيعدددددي، ونسدددددبة السدددددكرايت، واجلالتدددددي، وايموضدددددة يف زيدددددت النيتدددددون واريهدددددا حيدددددث تعتدددددق خمالفدددددة كبدددددرية. وقدددددد بلدددددغ 

 (.6إمجال عدد الفحوصات حسة ما هو موضح ىلجلدول رقم )

 البيان 

 السنة 

املواد الغذائية اليت مت فحصها يف 
امة الغذاء خمتقات املؤسسة الع
 والدواء 

املواد الغذائية واري الغذائية اليت مت 
فحصها يف خمتقات مؤسسة  

 س واملقايياملواصفات 

 إمجال عدد الفحوصات  

2018   515 624 1139 

2019 287 390 677 

2020 242 280 522 

 ( 6اجلدول رقم )

 

 

 البيان 

 السنة  

صندوق النكاة  
 اجيردين 

بقاالت صندوق  جهات متنوعة  طرود اخلري
 النكاة 

برانمج اجياذية  
 العاملي 

بطاقات الديوان 
 اإلمجال  امللكي

 د.أ   6664894 د.أ   1500000 د.أ  4481089 د.أ  49555 د.أ   188009 د.أ  52141 د.أ  394100 2018

 د.أ   8489619  د.أ   5197115 د.أ   2427502 د.أ  86322  د.أ   133580 - د.أ   645100 2019

 د.أ  5506145 د.أ  2744304 د.أ  1829874 د.أ  18112 د.أ  461815 د.أ  70000 د.أ  382040 2020
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 - املتعاملي: حمور     5-4

معهدددددا حيدددددث بلغدددددت  ملتلقدددددي اخلدمدددددةتسدددددعى املؤسسدددددة االسدددددتهالكية املدنيدددددة إل الوصدددددول جيعلدددددى درجدددددات الرضدددددى       
يوضددددح  أسددددواق، حيددددثبدددده شددددركة نيلسددددون مشددددل تسددددعة علددددى قيدددداس قامددددت  بندددداءا   %(91) 2020لعددددام  نسددددبة الرضددددى
عندددده يف عددددام  2020حددددالل احددددر ثالثددددة أعددددوام، ونالحددددظ االرتفدددداع يف عددددام  متلقددددي اخلدمددددةرضددددا  نسددددبة( 4الشددددكل رقددددم )

وأييت هدددددذا االرتفدددددداع نظددددددرا  لقيدددددام املؤسسددددددة زسددددددح أراء املتعددددداملي يف عدددددددة مواقددددددع جديددددددة   تكددددددن موجددددددودة يف  2019
 .ناطا اليت تغطيها أسواق املؤسسةالسنوات السابقة وبذلك أصبح القياس ميثل أالبية امل

 
  ( 4رقم )الشكل    

وللوصددددددول إل كافددددددة املتعدددددداملي مت اسددددددتحداث تطبيددددددا علددددددى  املتعددددددامليوهتددددددتم املؤسسددددددة كددددددذلك بشددددددكاوي واقرتاحددددددات 
أندرويددددد نيددددث نددددتمكن مددددن تقدددددمي اخلدددددمات إل كافددددة املتعدددداملي مددددن مددددوظفي ومددددوردين وشددددركاء ومتلقددددي حدمددددة، وقامددددت 
املؤسسددددة إبنشدددداء صددددفحة تواصددددل اجتمدددداعي عددددق الفدددديس بددددوك للتواصددددل مددددع كافددددة املتعدددداملي حيددددث وصددددل عدددددد املتددددابعي 

جدددداء هددددذا حيددددث الددددا متددددابع 100حيددددث كددددان عدددددد املتددددابعي  2019 بعددددام مقارنددددة متددددابعالددددا  149.165جيكثددددر مددددن 
بسددددبة التنددددوع يف مواضدددديع صددددفحة التواصددددل العائدددددة للمؤسسددددة مددددن حيددددث اعددددداد املسددددابقات الشددددهرية ملتلقددددي  االرتفدددداع 
فحة ونقددددددددل كافددددددددة ومت تكليددددددددا موظددددددددا إلدارة هددددددددذه الصدددددددد اجلديدددددددددة للصددددددددفحةالعددددددددروض والتصدددددددداميم وزايدة اخلدمددددددددة 

 املالحظات اليت ترد للمعنيي يف اإلدارة.
حيدددددث  كافدددددة  املؤسسدددددة مدددددع املتعددددداملي قبدددددل مدددددن املقدمدددددة الشدددددكاوحت عددددددد جيمجدددددال مقدددددارانت( 5) رقدددددم الشدددددكل يوضدددددح
 االرتفدددداع، حيددددث جدددداء هددددذا 2019مقارنددددة بعددددام  2020املقدمددددة حددددالل هددددذا العددددام  الشددددكاوحتيف عدددددد  ارتفدددداعنالحددددظ 
 الشددددكاوحتوايضددددا لددددنايدة وسددددائل تقدددددمي  الفددددرتةرافقهددددا مددددن معيقددددات ملتلقددددي اخلدمددددة يف تلددددك  جائحددددة كددددوروان ومددددانتيجددددة 

، املوقدددددع الشدددددكاوحتحددددددميت، صدددددفحة الفددددديس بدددددوك، رقدددددم اهلددددداتا، الفددددداكس، صدددددندوق تقددددددمي  ا ل،وتنوعهدددددا مثدددددل الدددددرد 
 االلكرتوين ...، حيث يتم معاجلة العديد من اجلوانة بشكل فوري.
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 ( 5الشكل رقم )

        

 - التحتية: البنية  حمور  5-5 

التاليددددة: علددددى العديددددد مددددن بددددرامج اجينظمددددة االلكرتونيددددة وتطويرهددددا واملتمثلددددة ىللبنددددود  2020عملددددت املؤسسددددة حددددالل عددددام 
- 

كافددددددة اسددددددواق حيددددددث مشددددددل   اجيوراكددددددلواخلددددددازن واحملاسددددددة وأمددددددي الصددددددندوق علددددددى نظددددددام  االسددددددتالمحوسددددددبة نظددددددام -1
 .املؤسسة

واملسددددددتودعات وقسددددددم  اجيسددددددواققسددددددم حماسددددددبة  سددددددوق مددددددع( 67مجيددددددع أسددددددواق املؤسسددددددة وعددددددددها ) أعمددددددالربددددددا -2
...( وتفعيددددل الصددددناديا يف االدارة العامددددة مثددددل )الرفددددع واخلفدددد  واالتددددالف والشددددطة واالرجدددداع وبدددددل البضدددداعة املرجعددددة 

 .املطابقة

 سوق.( 67كافة أسواق املؤسسة )نظام الباركود يف   إدحال-3

نقددددددل املعرفددددددة لضددددددباا االرتبدددددداا يف اسددددددواق البدددددداركود واالجابددددددة علددددددى تسدددددداؤالت الددددددنمالء وتدددددددرية ضددددددباا االرتبدددددداا -4
 اجلديدة. لألسواقواخلننة والبائعي 

( 67) املؤسسددددددة وعددددددددهاحيددددددث مت تغطيددددددة كافددددددة أسددددددواق  ادحددددددال حدمددددددة حطددددددوا االتصددددددال بددددددي االسددددددواق واالدارة-5
 خبدمة حطوا االتصال.سوق 

 .out lookتفعيل نظام القيد االلكرتوين على االسواق من حالل برانمج -6

أمددددا يف جمددددال يددددديث البنيددددة التحتيددددة لألسددددواق فقددددد مت أتمددددي كافددددة اجيسددددواق مددددن احتياجاهتددددا مددددن العددددرىلت واالحتياجددددات 
 القادمددددةعددددوام واريهددددا، علمددددا  أن املؤسسددددة ومددددن ضددددمن حطتهددددا لأل واإلضدددداءةاجيحددددرحت مثددددل الصدددديانة املسددددتمرة لألسددددواق 

الطاقددددة  إلنتدددداجزشددددروع تركيددددة حددددالاي مشسددددية  البدددددءمت ىلإلضددددافة ال اندددده  املؤسسددددة،تطددددوير كافددددة نشدددداطات علددددى سددددتعمل 
 .دينار (50000بقيمة ) مستودعات املشريفةالكهرىلئية يف 
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علدددددى تطدددددوير قددددددرات موظفيهدددددا والدددددذي يدددددنعكس علدددددى أداء العمدددددل واخلددددددمات املقدمدددددة  ىلسدددددتمرارتعمدددددل املؤسسدددددة      
( أعدددددداد 7حيدددددث يدددددتم وبشدددددكل دوري تقددددددمي العديدددددد مدددددن الدددددقامج التدريبيدددددة ملدددددوظفي املؤسسدددددة ويوضدددددح اجلددددددول رقدددددم )

مددددا يوضددددح ، كداحليددددةاملددددوظفي الددددذين مت تدددددريبهم، حيددددث يعملددددوا علددددى نقددددل املعرفددددة لددددنمالئهم مددددن حددددالل بددددرامج تدددددرية 
 اجلدول العدد االمجال ملوظفي املؤسسة حالل احر ثالثة أعوام.

                                                                                                                         (7جدول رقم )

إضددددددافة ال اخنفدددددداض مصدددددداريا  2019مقارنددددددة ىللعددددددام  2020حيددددددث نالحددددددظ اخنفدددددداض امجددددددال عدددددددد املتدددددددربي للعددددددام 
جائحدددددة كدددددوروان واالاالقدددددات والعطدددددل املتكدددددررة الددددديت  االخنفددددداض الويرجدددددع سدددددبة ذلدددددك  2020عدددددام التددددددرية أيضدددددا لل
 .2020حصلت يف عام 

   - (: حمور التفاعل مع اجملتمع احمللي )املسؤولية اجملتمعية 5-6

       - اجملتمعية:  املبادرات واملسؤولية  

شدددددداركت املؤسسددددددة االسددددددتهالكية املدنيددددددة يف العديددددددد مددددددن املبددددددادرات وفعاليددددددات املسددددددؤولية اجملتمعيددددددة، مددددددن حدددددددالل      
التعدددداون مددددع العديددددد مددددن مؤسسددددات اجملتمددددع  , ومتاملشدددداركة يف كرنفددددال احملبددددة للقائددددد احتفدددداال  بعيددددد مدددديالد جاللددددة امللددددك 

ال املسدددددامهة يف  ىلإلضدددددافة،  سدددددوق 18موزعدددددة علدددددى  اجيللمحتدددددصدددددناديا تقعدددددات ع احمللدددددي زدددددا يتعلدددددا ىللسدددددما  بوضددددد
 .والقيام بنشاطات جمتمعية يف حمافظة معان , وطرود اخلري لصاحل املؤسسة تعبئة طرود اخلري للجهات املتقعة

 - والبيئة: الطاقة 

كمدددددا أسدددددلفنا الدددددذكر حدددددول الطاقدددددة املتجدددددددة، تسدددددتمر املؤسسدددددة يف تدددددوفري الطاقدددددة املتجدددددددة يف مركدددددن االدارة العامدددددة        
وفروعهددددا وذلددددك ىلالسددددتفادة مددددن توليددددد الطاقددددة الكهرىلئيددددة ىلسددددتودام اخلددددالاي الشمسددددية مسددددتغال  املسدددداحات علددددى أسددددطح 

 فدددداتورة الكهددددرىلء ويسدددداهم يف خفيددددا اجياددددال الكهرىلئيددددة العاليددددة يف مبانيهددددا لرتكيددددة اخلددددالاي الشمسددددية، وفددددرا  وخفيضددددا  يف
ظدددددام زشدددددروع ناململكددددة وىللتدددددال املسدددددامهة يف دعدددددم االقتصددددداد الدددددوطين واايدددددة البيئدددددة. ومدددددن اجلددددددير ىللدددددذكر أنددددده مت البددددددء 

 العدددددي.سدددددوق رأس  حيدددددث مت االنتهددددداء مدددددن مشدددددروع نظدددددام تدددددوفري الطاقدددددة يفمسدددددتودعات املشدددددرفة تدددددوفري الطاقدددددة حاليدددددا  يف 
ىلإلضدددددافة إل اهتمدددددام املؤسسدددددة ىلسدددددتودام كافدددددة اجيجهدددددنة الكهرىلئيدددددة املدددددوفرة للطاقدددددة، حيدددددث أن طبيعدددددة اجيسدددددواق يتددددداج 

 إل استودام العديد من اجيجهنة الكهرىلئية ومنها ثالجات حفظ اجيطعمة.

كمددددا تعمددددل املؤسسددددة علددددى اسددددتثمار إعددددادة التدددددوير للعديددددد مددددن خملفددددات املددددواد املسددددتودمة للمشددددرتايت مددددن حددددالل        
 .إعادة بيعها ملصانع إعادة التدوير، ويقيا مردود مادي منها للمؤسسة

 

 مصاريا التدرية  التدريبية  الدوراتعدد  عدد املتدربي إمجال  إمجال عدد املوظفي  السنة 

2018 1215 189 47 11340 

2019 1171 156 18 7675 

2020 1165 94 12 4475 
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  - املؤسسة: اللجان الرئيسية يف    5-7

 - التال: عدة جلان رئيسية تستند ال التشريعات ذات العالقة وهي على النحو تعمل يف املؤسسة       

 -   التالية: قانون املؤسسة وتشريعاهتا وتشمل اللجان   -أ
 اإلدارة اعضاء جملس   -1
 املشرتايت الرئيسية  -2
 مشرتايت ايبوب الفرعية  -3
 االستثمار واالستغالل  -4
 والتنسيا واملتابعة  جلنة التوطيا -5
 واالقرتاحات  الشكاوحت  -6
 املونون  -7
 -   :اللجان التاليةنظام اخلدمة املدنية وتشريعاته وتشمل   - ب
 وايوافن  املكافآت -1
 املوارد البشرية   -2
 النتقال والسفر ا -3
 التظلمات -4
 الرقية  -5
 العقود -6

 - اللجان التالية:  نظام املشرتايت ايكومية وتشريعاته وتشمل  -ج
 شراء االشغال واخلدمات ايكومية -1
 احمللي )لوازم + حدمات( الشراء  -2
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 - اململكة: يف  وفروع املؤسسةبياانت االدارة العامة    5-8

Web Site 

www.jcscc.gov.jo 

Email 

Info@jcscc.gov.jo 

 06489383-  7/  064873865فاكس:  61/  068494156مركن االتصال الرئيسي:  
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 العنوان  اسم السوق  احملافظة 
 خلف مسلخ عمان الرئيسي–ماركا الشمالية هناية نزول عني غزال  -عمان غزال سوق عني  العاصمة 

 السيفوي  جبانب-اشارة الدورايت  قرب-اجلبيهة  سوق اجلبيهة  
 جبانب دار ضيافة املسنني –اجلويدة   سوق اجلويدة  
 جبانب املدرسة الثانوية للبنات -خلف جممع الباصات –د  يدوار الشه سوق سحاب  
 مقابل اسواق السلطان  – دوار الدلة ابجتاه انعور   –مرج احلمام   مرج احلمام سوق   
 م 400عمان راس العني بعد اشارة احلراج ب  سوق رأس العني  
 1شارع عبيد بن اوس عمارة -جبانب مطعم برشلونة-اشارة عطا علي–الدوار الثامن   سوق بيادر وادي السي  

 انعور  عمل مكتب مقابل   –حي الشهيد   سوق انعور  
 غرب مدينة احلسني الرايضية  – شارع الدفاع   – اربد  سوق اربد  اربد 
 يف شارع الثالثني جبانب خمابز نبيل اشارات امللكة رانيا عمارة كارفور سابقا  - الشرقي احلي-اربد سوق شرق اربد  
 احلصن شارع خالد فارس احلتاملة مدخل الصريح حي االمل قرب حمكمة صلح احلصن  سوق احلصن  
 الثان قرب الدوار -قرب حمكمة البلدية-احلي الغريب-دير ايب اسعيد-لواء الكورة سوق الكورة 
 شفى اليموكستمقابل م  –مثلث مسا الروسان    –لواء بين كنانة    – اربد  سوق بين كنانة  
 الشمال  الشارع الرئيسي مقابل بلدية املزار  سوق املزار الشمال  
 جبانب طريق طبقة فحل -املشارع سوق املشارع  
 واالحوال املدنية –قرب بنك االردن   – وسط املدينة  سوق الشونة الشمالية  
 جبانب عيادات التكافل -قرب جممع السفرايت –وسط البلد    –الرمثا   سوق الرمثا  
 قرب مسجد احلاج جرب بركات -الشارع الرئيسي-منطقة النعيمة-لواء بين عبيد سوق النعيمة  
 شارع وصفي التل قرب مدرسة الشجرة الثانوية للبنني  سوق الشجرة  
 قرب مركز صحي كفرعوان الشامل–الشارع الرئيسي  -برقش- عوانكفر  سوق برقش  
 شارع الستني مقابل مركز الدفاع املدن -لواء الوسطية-كفر اسد-اربد سوق كفر أسد 

 جبانب املستشفى احلكومي -شارع جرش  سوق املفرق  املفرق 
 اخلالدية اخلالدية الشارع العام قرب الصندوق اهلامشي واندي  سوق اخلالدية  
 مقابل كازية احلاج طالل ابو عاقولة  – الشارع الرئيسي  سوق الرويشد 
 قرب املركز الصحي – شارع بغداد الدول  – بلدية الزعرتي  -حمافظة املفرق سوق الزعرتي  
 احملكمة الشرعية  – مبىن مديرية قضاء بلعما  –شارع عمر بن اخلطاب   سوق بلعما  
قرب  –الكبي على اليسار   الدوار-قضاء منشية بين حسن   جبانب-الرئيسيالشارع  – املنشية   سوق منشية بين حسن  

 ملعب كرة القدم 
 صيدلية عدانن   –قرب مسجد عجلون الكبي   –عجلون   سوق عجلون  عجلون 

 السوق مقابل صيدلية الفردوس  راس كفرجنة الشارع الرئيسي  سوق كفرجنة  
 مقابل الشرطة السياحية   –ابب عمان    –جرش   سوق جرش  جرش
 جممع بنك االسكان   –هناية شارع السعادة   – الزرقاء  سوق الزرقاء األول  الزرقاء 
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 خلف الدفاع املدن  –  36شارع  –الزرقاء اجلديدة   سوق الزرقاء الثان  
 احملكمة الشرعية –عمارة البنك االسالمي   –شارع صالح الدين    –الرصيفة   سوق الرصيفة  
 مقابل امللعب البلدي للسخنة   –السخنة   السخنة سوق  
 مقابل بلدية الضليل عمارة السودان   –الشارع الرئيسي   – الضليل   سوق الضليل  
 بعد شركة طيبة  –احلي الغريب   – احلالابت  سوق قصر احلالابت  

 لدية السلط بجبانب  –جممع البلدايت التجاري  – البلد   وسط -السلط سوق السلط  البلقاء 
 جبانب االحوال املدنية  –ابلقرب من دوار احلصان   – الفحيص  سوق الفحيص  
 الشارع الرئيسي –  لكهرابء ا شركة مقابل  سوق عني الباشا  
 اخلدمات املشرتكة قرب-الشارع الرئيسي  سوق معدي  
 البنك االسالمي  قرب -شارع القدس  – طريق جسر امللك حسني   سوق الشونة اجلنوبية  
 جامعة عمان االهلية  جبانب- رانياشارع امللكة  -السرو-السلط سوق السرو  
 قرب احملكمة الشرعية  – الصبيحي  سوق الصبيحي  
 م 100الدلة جبانب صيدلية عيا ويرقا جبانب حمطة اخلليج قبل دوار -اول منطقة يرقا سوق عيا ويرقا  

 خلف مدرسة االمية بسمة الثانوية  –احملافظة   دوار - مأداب  مأداب سوق   مأداب 
 قرب مكتب االتصاالت  – احلي الغريب  –  لواء ذيبان  سوق ذيبان  

 املسجد العمري  مقابل- وسط البلد   –الكرك   سوق الكرك  الكرك 
 اعمار املزار مقابل مؤسسة  – الشارع الرئيسي  سوق املزار اجلنويب  
 مقابل متصرفية لواء االغوار اجلنوبية  – غور الصايف   سوق غور الصايف  
 مقابل مدرسة صرفا االساسية – شارع صرفا الرئيسي   سوق صرفا  
 الشارع الرئيسي مثلث االشغال  سوق القصر  
 ابلقرب من مديرية قضاء غور املزرعة -حي قازون-غور املزرعة سوق غور املزرعة  
 العمرية مقابل املدرسة احلسينية الثانوية للبنني  مؤاب سوق   
 الشارع الرئيسي جبانب جممع البلدية اجلديد  سوق مؤتة  
 بعد املركز الصحي ابجتاه شقيا  – الشارع الرئيسي  سوق ذات رأس  

 جبانب كازية تواتل –دائرة االحوال املدنية   جبانب -الرئيسيالشارع -الطفيلة  سوق الطفيلة  الطفيلة 
 قرب مدرسة عني البيضا االساسية -الشارع الرئيسي-لواء عني البيضاء-الطفيلة  سوق عني البيضا  
 ا لواء بصي  متصرفية -ا لواء بصي  سوق بصيا  

 قرب االشارة الضوئية  –مقابل حمكمة بداية معان   سوق معان  معان 
 الشارع الرئيسي شارع امللكة رانيا  اجلنوبية سوق الطيبة  
 مركز امن مريغة   قرب-الطريق الصحراوي  سوق املريغة  
 حي الفالحات مقابل مدرسة عاصم بن اثبت  سوق وادي موسى  
 مقابل مركز صحي املنشية -خربة املنشية- قضاء اذرج سوق األشعري  
 قرب مدرسة اخلنساء - الشارع الرئيسي-راشدقرية  -معان  سوق قرى النعيمات  

 شارع صالح الدين مقابل بوابة امليناء سوق العقبة  العقبة 
 الشارع العام قرب متصرفية القويرة سوق القويرة  


