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كلمة المدير العام
يسرين أن أضع بي أيديكم التقرير السنوي للمؤسسة االستهالكية املدنية ،واملتضمن اهم إجنازاهتا لعام .2020
وأييت صدددور هذا التقرير لبيان مدحت يقيا املؤس دسددة لرسددالتها يف ااية املواطني من ارتفاع اجيسددعار وإواد توازن واسددتقرار سددعري،
وكمي مع السوق احمللي ،كما أتيت امهيته إلبراز الدور الكبري والواضح يف تعامل املؤسسة مع جائحة كوروان  ,اذ قامت بتوفري كافة أصناف
السددلع بكميات كبرية  ,واالحتفامب زونون اس درتاتيجي ويديدا من السددلع اجيسدداسددية ( السددكر  ,اجيرز  ,حلية البودرة  ) ....ىلإلضددافة ال اجيصددناف اليت اسددتجد
الطلة عليها مثل الكمامات واملعقمات ملواجهة اجلائحة.
وعلى ضدوء اإلجراءات اليت اخذهتا املؤسدسدة يف التعامل مع جائحة كوروان واليت اتسدمت ىلملهنية وايرفية واملسدؤولية العالية ،فقد تشدرفت املؤسدسدة بنايرة ملكية
سددامية ملسددتودعاهتا املركنية ،تقديرا للجهود املبذولة والدور الذي تلعبه املؤسدسددة ،وكذلك لالطمئنان على خمنوهنا االسدرتاتيجي من خمتلا السددلع اليت تتعامل هبا ،وقد
كانت هلذه النايرة اجيثر البالغ على إدارة املؤسسة وموظفيها لبذل منيدا من اجلهد والعطاء لتقدمي أفضل اخلدمات للموظفي.
وكانت ايكومة قد اخذت يف عام  2018جمموعة من االجراءات يف جانة اإلصدال املال وثثل يف جنء منه برفع ضدريبة املبيعات على جمموعة كبرية من السدلع
الغذائية اجيسدداسددية ،وتراوحت نسددة النايدة ما بي ( %6و ،)%10وصدددر قرار حكومي ن تلتنم املؤسدسددة كأداة من أدوات ايكومة بضددبا اجيسددعار ببيع اجيصددناف
اليت مت رفع نسدبة ضدريبتها يف عام  2019وعام  2020بنفس مؤشدرات أسدعار عام  ,2018وأييت هذا القرار انسدجاما مع رسدالة املؤسدسدة وتوجه ايكومة ىللتوفيا
عن كاهل املواطن, .أظهرت النتائج يسد د د ددنا كبريا يف اجيداء املال بسد د د ددبة زايدة اإلقبال على الشد د د دراء حالل اجلائحة وتوفري يف النفقات بسد د د ددبة إدحال نظام الطاقة
الشددمسددية يف املواقع اجيكثر اسددتهالكا للكهرىلء يف املؤس دسددة وهي مبىن االدارة العامة وسددوق عي انال  ,وكذلك سددوق اربد وسددوق راس العي ،وواصددلت املؤس دسددة
يديث البنية التحتية جيس ددواقها  ,وحوس ددبة أعماهلا  ,حيث مشلت ايوس ددبة كافة أس ددواق املؤسددس ددة ،وكذلك فقد زاد رض ددى املوظفي لعام  2020حيث بلغ ما نس ددبته
 %75نتيجة لإلجراءات اليت اخذهتا إدارة املؤسد د د دسد د د ددة بتامي كافة مسد د د ددتلنمات الوقاية وإجراءات السد د د ددالمة العامة الالزمة يماية املوظفي من فايروس كوروان بتوفري
الكمامات والكفوف واللباس الطيب  ,وكذلك تقدمي ايوافن املادية تقديرا جلهودهم الكبرية اثناء اجلائحة.
واصدلت املؤسدسدة تنويع مصدادر الشدراء للصدنا الواحد إلواد تدرج يف االسدعار يتناسدة مع كافة مسدتوايت الدحل والرتكين على جودة االصدناف ،وزايدة عدد
االصددناف اليت تتعامل هبا املؤس دسددة لتلبية احتياجات ورابات متلقي اخلدمة لنايدة ثقتهم هبا وايفامب على اسددتمرار ارتيادهم جيسددواقها  ,مما ادحت ذلك ال زايدة نسددبة
رضدداهم لعام  2020وفقا للدراسددات الصددادرة عن جهات حارجية ،وحرصددا من املؤس دسددة االسددتهالكية املدنية على مواكبة التطورات يف خمتلا اجملاالت ،فقد قامت
إبطالق تطبيا (اندرويد ) على اجهنة اهلواتا الذكية ،وكذلك فقد س ددبا أن قامت املؤس دس ددة إبض ددافة حدمات الكرتونية على املوقع اإللكرتوين حيث بلغ إمجال هذه
اخلدمات ( )26حدمة.
وسدنواصدل العمل حالل السدنوات القادمة على زايدة انتشداران اجلغرايف داحل اململكة لتحقيا مسدتوايت و مسدتدامة ،وتقدمي مسدتوايت حدمة ممينة ،وسدنسدتمر يف
تبين أحدث التطورات يف جمال عملنا وأثتة كافة العمليات ىلملؤس دسددة لتلبية احتياجات متلقي اخلدمة ،كما سددنقوم يف العام  2021إبطالق مشددروع املتجر االلكرتوين
وحدمة التوصيل املننل.
وأحريا ال يسددعين إال أن أتقدم بعميا شددكري وتقديري لكافة املتعاملي مع املؤس دسددة وأحم ىللذكر متلقي اخلدمة على ثقتهم الغالية اليت تبقي حافنا رئيسدديا لبذل
املنيد من اجلهد والعطاء من أجل احملافظة على هذه الثقة وتعنينها .وإل السد ددادة املوردين املتعاملي مع املؤس د دسد ددة على تعاوهنم املسد ددتمر وتقدمي افضد ددل ما لديهم من
أص د ددناف وجودة وأس د ددعار ,واليت كان هلا الدور الكبري يف اجنازات املؤسد د دس د ددة وحاص د ددة حالل جائحة كوروان ،وكل الثناء والتقدير جلميع النمالء والنميالت العاملي يف
املؤسد د دسد د ددة االسد د ددتهالكية املدنية على مثابرهتم وتفانيهم يف عملهم وعلى جهودهم املسد د ددتمرة واملتمينة والعمل برو الفريا واليت لوالها ملا كنا قادرين على يقيا هذه
اإلجنازات ,وأدعو املول عن وجل أن يعيننا مجيعا على مواص ددلة املس ددرية يف يمل املس ددؤولية للمض ددي قدما يف حدمة أردننا ايبية يت راية ملكنا املفدحت جاللة امللك
عبد هللا الثاين بن ايسي حفظه هللا وأدامه ذحرا وسندا لوطننا الغال.
وهللا ول التوفيا,,,,,,,
املدير العام
سلمان حممد القضاة
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نبذة عن املؤسسة
شهد الربع اجيحري من القرن العشرين ارتفاعا ملحوظا يف أسعار السلع واخلدمات ويف تكاليا املعيشة بسبة ازدايد النمو السكاين الذي أثر على
حركة السوق املرتبطة يف زايدة االستهالك ,واإلقبال الشديد على سد اياجات االستهالكية اليت تؤمن سبل العيش الكرمي لإلنسان.
عاىن موظفو ايكومة الذين ميثلون الشد د ددرتة االجتماعية املهمة ذات النسد د ددبة اجيعلى يف اجملتمع اجيردين من هذا االرتفاع اياد يف أسد د ددعار البضد د ددائع
والس د ددلع االس د ددتهالكية ,واليت ال تنس د ددجم ومس د ددتوحت دحل هذه الطبقة ،فكان على ايكومة أن تعيد النظر يف أحوال املوظفي االقتص د ددادية يف حماولة منها
إلعادة التوازن للمسدتوحت املعيشدي ورفع الضدرر الذي حلفه االرتفاع الكبري يف اجيسدعار على حياهتم ،حيث وجدت ايكومة ان أفضدل وسديلة إلهناء معاانة
املوظفي وأسرهم تتمثل يف إنشاء مؤسسة أتحذ على عاتقها توفري كافة احتياجات الفرد من مواد اذائية وسلع استهالكية.
ويف عام  1976أُقر إنش دداء املؤسد دس ددة االس ددتهالكية املدنية زوجة القانون املؤقت رقم ( )60لس ددنة  1976وتس ددارعت اخلطى ايثيثة إلجناز هذا
املش ددروع ,والذي أتكد وجوده على أرض الواقع بتاريخ اجيول من ش ددباا عام  ,1977وىلش ددرت املؤس دس ددة أعماهلا التأس دديس ددية اجيول ،وص ددار ايلم واقعا
بتاريخ  1977/4/16عندما افتتحت املؤس د د دسد د ددة أبواهبا وبدأت بتقدمي حدماهتا للمسد د ددتفيدين عق سد د ددوقها اجيول يف منطقة العبدل يف العاصد د ددمة عمان
,والذي يعد ىلكورة أعماهلا ،وكان عدد أسدواق املؤسدسدة سدوقي فقا ,وبدأت هذه اجيسدواق ىللتنايد زرور النمن واالنتشدار جغرافيا يف كافة أرجاء اململكة
حيث بلغت ( )67سددوقا يف عام  2020لتلبية احتياجات ورابات متلقي اخلدمة يف التجمعات السددكانية يف احملافظات واجيلوية ،وأدت هذه النايدة إل
ارتفاع أعداد موظفي املؤسد د دس د ددة ,حيث كان عدد موظفيها يف س د ددنة افتتاحها  108موظفا فقا ،حىت بلغ حوال ( )1165موظفا يف عام  ،2020وقد
اعتمدت املؤسدسدة عدة برامج تطويرية لتهيئة كوادرها القادرة على اسدتيعاب طرق العمل من حالل تطبيا برامج ودورات تدريبية وأتهيلية شداملة للنهوض
زسدتوحت عمل املؤسدسدة زا يتالءم وحجم فعالياته التجارية ،وعليه فقد واكة النايدة يف عدد اجيسدواق زايدة يف حجم املشدرتايت واملبيعات ,اليت أدت إل
ضدرورة االهتمام ىللبنية التحتية للمؤسدسدة من حيث زايدة القدرة التونينية وسديارات نقل البضدائع إل اجيسدواق ,لذلك انشدأت مسدتودعات ضدومة تليب
حاجات املؤسد دس ددة التونينية ,ويعتق اجملمع التونيين للمؤسد دس ددة يف منطقة حو -حمافظة النرقاء أحد أبرز منجنات املؤسد دس ددة حالل عام , 1995اذ تبلغ
املسداحة التونينية هلذا اجملمع والذي يضدم نانية مسدتودعات رئيسدة ( )18000مرت مربع ىلإلضدافة إل اجملمع التونيين يف املشدريفة منطقة الرصديفة والذي
مت فيه اسددتحداث أجهنة تقيد وجتميد اللحوم والدجاج اجملمد ىلإلضددافة إل ثالجات التقيد ايائطية الكبرية والفرينرات يف أسددواق عي انال ورأس العي
واربد الرئيسي واربد الشرقي ,والعقبة وقد اعتمدت أهم الطرق العلمية يف أسالية التونين.
إن كافة البضددائع والسددلع املعروضددة يف أسددواق املؤسدسددة هي ذات جودة ومواصددفات منافسددة للبضددائع اليت تناظرها يف السددوق احمللي ,حيث ال يتم
عرضها للبيع إال بعد اجتياز سلسلة فحوصات واشرتاطات صحية وقياسية وحسية للتأكد من صالحيتها وأفضليتها ،وقد سامهت كل هذه اإلجراءات
جمتمعة يف تسجيل زايدة كبرية ملبيعات املؤسسة ،ففي الوقت الذي كانت فيه املبيعات عام  1977قد بلغت ( )693ألا دينار جندهددا قددد بلغت عام
 )77905804( 2020دينار.
تتمتع املؤسد دس ددة ىلس ددتقالل مال وإداري ويرأس جملس إدارهتا وزير الص ددناعة والتجارة والتموين ،ومن حالل النجاحات اليت حققتها املؤسد دس ددة فإهنا
أتمل من حالل التوطيا السليم احملافظة على هذا النجا وزايدته ،حيث تسعى املؤسسة لتلبية رابات وحاجات متلقي اخلدمة وايد من ارتفاع أسعار
املواد ىللسدوق احمللي ,وسدتبقى من أولوايت عملها يقيا التوازن جيسدعار السدوق إذا جتاوزت ايد املعقول هلا عق توفري البضدائع والسدلع سدعار مناسدبة
جدا على الرام من ان املؤس دسددة ال تتمتع ي إعفاءات ،ولتحقيا هذا اهلدف النبيل سددتقوم املؤس دسددة بتطوير اليات عملها وإعادة النظر يف أسددالية
العمل واجينظمة على ضوء جتربتها الواقعية لتحقيا املنيد من املرونة والشفافية اليت تتطلبها طبيعة عملها التجارية.
لقد سدعت املؤسدسدة منذ أتسديسدها بتوفري املواد الغذائية واالسدتهالكية ملتلقي اخلدمة ،وىلحتالف أنواعها سدعار تتناسدة مع الوضدع االقتصدادي وجودة
عالية واعتمدت اليات عمل تتناسد د د د ددة وحركة العرض والطلة يف السد د د د ددوق احمللي لتكون ذراعا للحكومة لتحقيا اجيمن الغذائي عق تنوع منتجاهتا زا
يتناسددة ودحل متلقي اخلدمة وعق هذه االلية سددامهت املؤس دسددة يف كبح مجا الغالء والتقليل من مسددتوحت أتثريه على متلقي اخلدمة ودعم الصددناعات
الوطنية وتشجيعها لتطوير منتوجاهتا ىلستمرار والرتويج هلا عق أسواقها املتعددة.
ونتيجة للتطوير اياصددل يف جماالت ايياة ,الذي يصدداحبه عادة زايدة يف معدالت االسددتهالك فقد حاولت املؤس دسددة احتواء هذه املسددألة بعد دراسددة
احتياجات املواطني خلدماهتا ,وحيث ان التجربة هذه ش ددكلت جناحا فريدا فقد انتش ددرت فروع املؤسد دس ددة يف كافة ارجاء اململكة س دداعية لتقدمي حدماهتا
املتمينة للمواطني وضمن أقرب نقطة الماكن تواجدهم يقيقا لرؤيتها.
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الرؤية
"أن نكون الرواد يف جودة بضائعنا وتنافسية أسعاران وانتشاران اجلغرايف"

الرسالة
" تسد د دعى املؤسس د ددة االس د ددتهالكية املدني د ددة إل اايد د ددة امل د ددواطن م د ددن ارتف د دداع اجيسد د ددعار وتذب د ددذب ج د ددودة بعد د د

اجيصد د ددناف،

وس د ددد ال د ددنقم يف كمياهت د ددا ،م د ددن ح د ددالل دراس د ددة ويلي د ددل احتياج د ددات وراب د ددات امل د ددواطني م د ددن الس د ددلع الغذائي د ددة والبض د ددائع
االس د ددتهالكية ،وشد د دراؤها طبق د ددا لالشد د درتاطات الص د ددحية واملواص د ددفات القياس د ددية اجيردني د ددة ،و سد د دعار مناس د ددبة م د ددن مص د ددادر
توري د ددد حملي د ددة وأجنبي د ددة بكمي د ددات مناس د ددبة وأوق د ددات مناس د ددبة وتوفره د ددا يف مجي د ددع فروعين د ددا ىلس د ددتمرار دون نق د ددم أو انقط د دداع،
مع االحتفامب زونون اسرتاتيجي وصوال إلواد توازن واستقرار سعري وكمي مع السوق احمللي"

القيم اجلوهرية
يلتنم موظفو املؤس دسددة االسددتهالكية املدنية زجموعة من القيم اليت يكم مسددار عمل املؤس دسددة وعالقاهتا الداحلية واخلارجية
وهي- :
-1

املسؤولية اجملتمعية.

-2

العدالة.

-3

اجيمانة.

-4

النناهة.

-5

االبتكار واإلبداع.

-6

العمل برو الفريا.

-7

االتقان.

-8

التحسي املستمر.
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 -1جملس ادارة املؤسسة- :يتكون جملس إدارة املؤسسة من كل مما يلي- :
 وزير الصناعة والتجارة والتموين (رئيسا"). مدير عام املؤسسة االستهالكية املدنية (انئبا للرئيس). مندوب  /وزارة الصناعة والتجارة والتموين (عضو). مندوب  /مؤسسة املواصفات واملقاييس (عضو). وزارة املالية – مندوب دائرة اجلمارك (عضو). مندوب  /وزارة النراعة (عضو). -مندوب  /البنك املركني (عضو).

9

-2

اهليكل التنظيمي والكادر الوظيفي

يرأس املؤس دس ددة مدير عام يرتبا بوزير الص ددناعة والتجارة والتموين بص ددفته رئيس جملس إدارة املؤس دس ددة ،ويرتبا ىلملدير العام
انئة له إض د د ددافة إل ( )9مدراء مديرايت ووحدات زس د د ددتوي مديرية وهي (املديرية املالية ،مديرية املوارد البشد د د درية ،املديرية
اإلدارية ،مديرية تكنولوجيا املعلومات ،املديرية التجارية ،مديرية املس د ددتودعات ،مديرية اجلودة والتس د ددويا واجيس د ددواق ،وحدة
التطوير املؤس د دسد ددي ،وحدة الرقابة الداحلية واملرتبطة زجلس االدارة) ىلإلضد ددافة إل ( )67سد ددوقا تنتشد ددر يف حمافظات وألوية
اململكة.

10

االهداف الوطنية واالهداف االسرتاتيجية وارتباطاهتا

11

-3املهام والواجبات الرئيسية- :
حد د ددددت املد د ددادة رقد د ددم ( )4مد د ددن قد د ددانون املؤسسد د ددة االسد د ددتهالكية املدنيد د ددة رقد د ددم  31لسد د ددنة  1984وتعديالتد د دده املهد د ددام والواجبد د ددات
الرئيسية للمؤسسة وهي كالتال- :
 -1توفري املواد الغذائية واالستهالكية على احتالف أنواعها للمستفيدين سعار مناسبة.
 -2إنشاء االسواق واملستودعات واملوازن واملعارض واملنشآت الالزمة للمؤسسة.

 -3إنشد د دداء أيد د ددة مصد د ددانع أو مؤسسد د ددات أو شد د ددركات إلنتد د دداج املد د ددواد والبضد د ددائع االسد د ددتهالكية الد د دديت تقد د ددوم ىللتد د ددداول فيهد د ددا
واملسامهة يف مثل تلك املصانع واملؤسسات أو شركات زوافقة اجمللس.
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 -4أصحاب العالقة املعنيون- :
أص د ددحاب العالق د ددة املعني د ددي ه د ددم أش د ددوام أو جمموع د ددات أو مؤسس د ددات هل د ددا مص د ددلحة مباش د ددرة أو ا د ددري مباش د ددرة ىلملؤسس د ددة حي د ددث
أهند د د ددم يد د د ددؤثرون و /أو يتد د د ددأثرون ىلملؤسسد د د ددة .وينقسد د د ددموا إل وأصد د د ددحاب العالقد د د ددة الد د د ددداحليي وهد د د ددم (العد د د دداملي يف املؤسسد د د ددة)،
وأصحاب العالقة اخلارجيي وهم- :
 -1متلقي اخلدمة :كل من يستفيد وينتفع من حدمات املؤسسة.

 -2املد ددوردين واملناقص د ددي واملس د ددتثمرين :ه د ددم الش د ددوم االعتب د دداري أو الع د ددادي ال د ددذي يق د دددم ع د ددرض لعط د دداء مط د ددرو أو ي د ددورد
بضائع أو حدمات.
 -3الش ددركاء :ه ددم اجيفد دراد واجلماع ددات ذات االهتم ددام  /املص ددلحة وامل ددؤثرون واملت ددأثرون بقد درارات املؤسس ددة وأه دددافها وحططه ددا
وسياستها ،حيث مت تصنيفهم حسة أتثريهم يف عمل املؤسسة إل شركاء رئيسي وشركاء اثنويي كما هو موضددح ىلجلدددول التددال:
قائمة الشركاء
الشركاء الثانويين

الشركاء الرئيسيين

المؤسسة االستهالكية العسكرية
البنك المركزي
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك
مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز
المدقق الخارجي
رابطة العالم االسالمي /الهيئة العالمية لإلغاثة والرعاية والتنمية
برنامج األغذية العالمي W F P
غرفة تجارة االردن
غرفة صناعة االردن
دائرة مراقبة الشركات
شركة ايسي نلسون للدراسات
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
دائرة الجمارك األردنية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
امانة عمان الكبرى
مؤسسة المواصفات والمقاييس
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
دائرة الموازنة العامة
دائرة المشتريات الحكومية
ديوان المحاسبة
ديوان الخدمة المدنية
صندوق الزكاة
وزارة الزراعة
وزارة االشغال
دائرة ضريبة الدخل
ادارة التطوير المؤسسي في رئاسة الوزراء
البنوك األردنية
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
وزارة اإلدارة المحلية
معهد االدارة العامة
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الجمعية العلمية الملكية
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
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االنجازات اليت حققتها املؤسسة يف عام - :2020

-5

نسد ددتعرض هند ددا أهد ددم اإلجند ددازات الد دديت حققتهد ددا املؤسسد ددة والد دديت تعكد ددس اجيداء املتد ددوازن راد ددم كد ددل الظد ددروف احمليطد ددة بند ددا

وحاص د ددة يف ظ د ددل جائح د ددة ك د ددوروان ال د دديت اث د ددرت عل د ددى الع د ددا امج د ددع وال د دديت تظه د ددر م د ددن ح د ددالل مؤش د درات اجيداء نت د ددائج فعالي د ددة
اجيداء مقارنة ىللوضع االقتصادي والتنموي العام يف اململكة وحسة احملاور التالية- :

1-5

احملور التجاري- :

بل د د ددغ إمجد د د ددال عد د د دددد االتفاقي د د ددات الد د د دديت ابرمتهد د د ددا املؤسس د د ددة حد د د ددالل اجيعد د د ددوام  2018و 2019و)1437(2020

اتفاقي د ددة جتاري د ددة لت د ددوفري كاف د ددة امل د ددواد الغذائي د ددة والس د ددلع االس د ددتهالكية منه د ددا  861اتفاقي د ددة حملي د ددة بنس د ددبة  %60م د ددن إمج د ددال
عد دددد االتفاقيد ددات املوقعد ددة حد ددالل هد ددذه اجيعد ددوام و  576اتفاقيد ددة منشد ددأ أجند دديب ،حيد ددث أن املؤسسد ددة تعطد ددي اجيفضد ددلية عند ددد
الشراء للمنتجات احمللية ،كما هو موضح ىلجلدول رقم (.)1

البيان

عدد

السنة

االتفاقيات

حملية

اجنبية

عدد

قيم د ددة ق د درارات اإلحال د ددة قيم د ددة ق د درارات اإلحال د ددة إمج د د د ددال قيم د د د ددة ق د د د درارات

عدد

امل د د د د د د د د ددواد امل د د د د د د د د ددواد
احمللية

اجيجنبية

للبضائع احمللية

للبضائع اجيجنبية

اإلحالة الصادرة

2018

517

295

222

1334

1712

 22171345د.أ

 37036141د.أ

59207486د.أ

2019

470

290

180

1225

1521

 20159794د.أ

 39368032د.أ

 59527826د.أ

2020

450

276

174

1220

1133

 26921318د.أ

 47718436د.أ

 74639754د.أ

مالحظه معظم املواد اجيجنبية املشرتاة ال يتم إنتاجها يف االردن مثل :السكر ،الشاي ،اجيرز ،التونة ،السردين ،ايلية.

اجلدول رقم ()1
كما يوضح الشكل رقم ( )1إمجال قيمة قرارات اإلحالة حيث نالحظ أن قيمتها لعام  2020قد ارتفعت مقارنة مع

اجيعوام  2019 2018وهذا بسبة زايدة القوة الشرائية بشكل عام وملحومب انعكاسا للوضع االقتصادي الذي واجهه

البلد يف ظل جائحة كوروان

الشكل ()1
14

2-5

احملور املال:

 -1املشرتايت واملبيعات- :
يوضد ددح اجلد دددول رقد ددم ( )2صد ددايف حجد ددم املبيعد ددات مقارند ددة مد ددع صد ددايف حجد ددم املشد ددرتايت حد ددر ثالثد ددة أعد ددوام ىللد دددينار

اجيردين وال د دديت تظه د ددر م د ددن حالهل د ددا ارتف د دداع يف االيد د دراد املتحق د ددا م د ددن املبيع د ددات را د ددم قي د ددام املؤسس د ددة بتثبي د ددت أس د ددعار البي د ددع

وارتف د دداع نس د ددبة الض د ددريبة عليه د ددا من د ددذ ع د ددام  ،2017وقي د ددام املؤسس د ددة بتثبي د ددت أس د ددعار البي د ددع للمس د ددتهلك ويمله د ددا للف د ددرق

بقيمد ددة الرفد ددع يف ضد ددريبة املبيعد ددات ،كمد ددا يوضد ددح الشد ددكل رقد ددم ( )2مقارند ددة مد ددا بد ددي صد ددايف حجد ددم املبيعد ددات وصد ددايف حجد ددم

املشرتايت- :

البيان
صايف حجم املشرتايت الفعلية

صايف حجم املبيعات

السنة
2018

 58472412د.أ

 67337770د.أ

2019

 63657993د.أ

 69642048د.أ

2020

 65315595د.أ

 72717786د.أ

اجلدول رقم ))2

الشكل رقم ()2
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 -2االيرادات- :
يصل املؤسسة على ايراداهتا من ثالث مصادر وهي- :
املبيعات (جممل الربح)
االيرادات من عوائد االستثمار.
االيرادات من العوائد املتفرقة.
يوضد ددح اجلد دددول رقد ددم ( )3تفاصد دديل هد ددذه االيد درادات ىلإلضد ددافة إل إمجد ددال حجد ددم اإلي د درادات املتحقد ددا ،حيد ددث نالحد ددظ

ارتفد دداع يف حجد ددم االيد دراد املتحقد ددا مد ددن املبيعد ددات يف عد ددام  2020مقارند ددة بعد ددام  2019وأييت ذلد ددك نتيجد ددة الرتفد دداع امجد ددال

املبيعد د ددات الن د د دداتج عد د ددن تن د د ددوع البضد د ددائع ال د د دديت توفرهد د ددا املؤسس د د ددة ،وكمد د ددا نالح د د ددظ اخنف د د دداض االي د د درادات املتحقق د د ددة م د د ددن

االسد ددتثمار هد ددذا العد ددام مقارند دده ىللعد ددام السد ددابا حيد ددث كد ددان جلائحد ددة كد ددوروان وكثد ددرة االاالقد ددات وفد درتات ايظد ددر
السبة اجيكق يف اخنفاضها.
البيان

جممل الربح

حجم االستثمار

عوائد متفرقة

إمجال حجم االيرادات

2018

 6975650د.أ

 2153183د.أ

 1475006د.أ

 10603839د.أ

2019

 7,333,635د.أ

 2041829د.أ

 1687373د.أ

2020

 9017314د.أ

 1723749د.أ

 1816010د.أ

السنة

اجلدول رقم ()3

الشكل رقم ()3
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 11062836د.أ
 12557073د.أ

-3النفقات- :
يوض د ددح اجل د دددول رق د ددم ( ) 4نفق د ددات املؤسس د ددة ىلل د دددينار اجيردين حي د ددث تظه د ددر النت د ددائج اخنف د دداض يف نفق د ددات الكه د ددرىلء ب د ددرام
ارتفد دداع التعرفد ددة علد ددى أسد ددعار الكهد ددرىلء ،إال أن املؤسسد ددة اسد ددتطاعت خفد ددي

قيمد ددة هد ددذه الفد دداتورة مد ددع احملافظد ددة علد ددى جد ددودة

اخلدمد ددة مد ددن حد ددالل تركيد ددة اخلد ددالاي الشمسد ددية لتوليد ددد الكهد ددرىلء يف مبد ددىن االدارة وسد ددوق عد ددي ا د دنال وسد ددوق إربد ددد وسد ددوق

راس العد ددي ،وهد ددي أكثد ددر املواقد ددع اسد ددتهالكا للكهد ددرىلء وكد ددذلك عملد ددت علد ددى تد ددوفري أجهد ددنة كهرىلئيد ددة ومد ددن أمههد ددا مكيفد ددات
وثالج د ددات م د ددوفرة للطاق د ددة إض د ددافة إل املتا بع د ددة م د ددع اجله د ددات امل د ددوردة للم د ددواد الغذائي د ددة اجملم د دددة وامل د ددقدة لتحم د ددل ج د ددنء م د ددن

فاتورة الكهرىلء.

وكذلك تسعى املؤسسة لتوفري الطاقة البديلة يف أسواقها ومستودعاهتا ىللتعاون مع اجلهات الداعمة ملثل هذه املشاريع ومنها

وزارة التوطيا ووزارة الطاقة والثروة املعدنية وجمالس احملافظات الالمركنية.

وكما نالحظ اخنفاض يف بند القرطاسية ويعنحت ذلك ال اعتماد االثته واستودام اجينظمة االلكرتونية يف العمل.
أم د ددا ىللنس د ددبة للمحروق د ددات يالح د ددظ اخنف د دداض يف القيم د ددة املالي د ددة احملروق د ددات يف ع د ددام  2020مقارن د ددة ىللع د ددام  2019ويرج د ددع

ذلك ال أثر اخنفاض تعرفة احملروقات بشكل نسيب ودون أن يؤثر على اإلنتاجية ودقة العمل.
علما أن  %76من نفقات املؤسسة يت بند الرواتة.
الرواتة

البيان

كهرىلء

حمروقات

قرطاسية

ىلقي النفقات

امجال حجم النفقات

السنة
2018

2019
2020

 6447842د.أ

 962139د.أ

 216929د.أ

 54960د.أ

 6160958د.أ

 834975د.أ

 72490د.أ

 232828د.أ

 6347960د.أ

782487د.أ

 37902د.أ

 192768د.أ

 4073569د.أ

 11755439د.أ

 4424271د.أ

 11725522د.أ

 4240455د.أ

 11601572د.أ

اجلدول رقم ()4

 -4اتفاقيات اهليئات اخلريية وطرود اخلري (ىللدينار اجيردين)- :
تعمل املؤس دسددة االسددتهالكية املدنية على تنوع املتعاملي معها حيث تسددتهدف املؤس دسددة شددرتة املؤس دسددات واملنظمات

اليت تقددم املس د د د د دداعددات للفقراء واحملتداجي من حالل توقيع اتفداقيدات كوبوانت الش د د د د دراء وطرود اخلري وهدذا يعتق مكمدل لددور

املؤس د دس د ددة ض د ددمن قطاعات الدولة يف قطاع التنمية والتش د ددغيل وحماربة الفقر حيث ميثل اجلدول رقم ( )5اجلهات اليت مت توقيع

اتفاقيات معها حالل اجيعوام  2019,2018و 2020وقيم االتفاقيات اليت مت توقيعها.
كان جلائحة كوروان التأثري اجيكق يف اخنفاض قيم بع

هذه االتفاقيات .مثل ص د د د ددندوق النكاة وبرانمج اجياذية العاملي وذلك

بس ددبة االاالقات اليت مشلت معظم مناطا اململكة وتعطيل الدوائر الرمسية اال اهنا ارتفعت يف بند جهات متنوعة

(كوبوانت املتقعي) وان دل هذا على شد د دديء يدل على زايدة التكافل االجتماعي بي املواطني يف ظل ظروف
اجلائحة.
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البيان
السنة

طرود اخلري

صندوق النكاة
اجيردين

2018

 394100د.أ

2019

 645100د.أ -

2020

 382040د.أ

 52141د.أ

 70000د.أ

جهات متنوعة

بقاالت صندوق
النكاة

برانمج اجياذية
العاملي

بطاقات الديوان

اإلمجال

امللكي

 188009د.أ

 49555د.أ

 4481089د.أ

 133580د.أ

 86322د.أ

 2427502د.أ  5197115د.أ

 8489619د.أ

 461815د.أ

 18112د.أ

 2744304د.أ

 5506145د.أ

 1829874د.أ

 1500000د.أ  6664894د.أ

جدول رقم ()5
 3-5حمور اجلودة- :
-1جودة البضائع- :
نظ د درا الهتمد ددام املؤسسد ددة زعد ددايري اجلد ددودة فهد ددي تقد ددوم زجموعد ددة مد ددن اإلج د دراءات لضد ددمان مطابقد ددة املد ددواد للمواصد ددفات

واملقد دداييس ومد دددحت صد ددالحيتها لالسد ددتهالك البشد ددري ،حيد ددث تعمد ددل علد ددى الفحد ددم ايسد ددي للمد ددادة وقيد دداس مد دددحت مطابقتهد ددا

للمواصد د ددفات واملقد د دداييس ،وبعد د ددد ذلد د ددك تقد د ددوم إبرسد د ددال عيند د ددات للجهد د ددات الرمسيد د دة املعتمد د دددة للفحوصد د ددات املوقيد د ددة وهد د ددي
مؤسس د ددة املواص د ددفات واملق د دداييس واملؤسس د ددة العام د ددة للغ د ددذاء وال د دددواء وعل د ددى ض د ددوء نت د ددائج ه د ددذه اجله د ددات ويف ح د ددال جن د ددا

امل د ددادة ىللفح د ددم تق د ددوم بطرحه د ددا يف أس د ددواق املؤسس د ددة وا د ددري ذل د ددك ي د ددتم رفد د د

اجلهات الفاحصة.

البض د دداعة امل د ددوردة وال د دديت تص د ددبح يف عه د دددة

تنقس د ددم املوا لف د ددات إل خمالف د ددات بس د دديطة وخمالف د ددات كب د ددرية ،املوالف د ددات البس د دديطة مث د ددل خمالف د ددة بطاق د ددة البي د ددان وال د ددوزن

والسد ددعة وال طد ددول واريهد ددا ومجيعهد ددا مثبتد ددة علد ددى بطاقد ددة البيد ددان ،أمد ددا املوالفد ددات الكبد ددرية تكد ددون عد دددم الصد ددالحية لالسد ددتهالك
البش ددري حي ددث ي ددتم اتالفه ددا مباش ددره ،وك ددذلك خمالف ددة نس ددة امل ددواد الفعال ددة داح ددل امل ددواد ىلخنفاض ددها أو زايدهت ددا ع ددن الوض ددع
الطبيع د ددي ،ونس د ددبة الس د ددكرايت ،واجلالت د ددي ،وايموض د ددة يف زي د ددت النيت د ددون واريه د ددا حي د ددث تعت د ددق خمالف د ددة كب د ددرية .وق د ددد بل د ددغ

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

املواد الغذائية اليت مت فحصها يف

املواد الغذائية واري الغذائية اليت مت

والدواء

املواصفات واملقاييس

2018

515

624

1139

2019

287

390

677

2020

242

280

522

السنة

خمتقات املؤسسة العامة الغذاء

فحصها يف خمتقات مؤسسة

اجلدول رقم ()6
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إمجال عدد الفحوصات

 4-5حمور املتعاملي- :
تس د ددعى املؤسس د ددة االس د ددتهالكية املدني د ددة إل الوص د ددول جيعل د ددى درج د ددات الرض د ددى ملتلق د ددي اخلدم د ددة معه د ددا حي د ددث بلغ د ددت

نسد ددبة الرضد ددى لعد ددام  )%91( 2020بند دداءا علد ددى قيد دداس قامد ددت بد دده شد ددركة نيلسد ددون مشد ددل تسد ددعة أسد ددواق ،حيد ددث يوضد ددح
الشد ددكل رقد ددم ( )4نسد ددبة رضد ددا متلقد ددي اخلدمد ددة حد ددالل احد ددر ثالثد ددة أعد ددوام ،ونالحد ددظ االرتفد دداع يف عد ددام  2020عند دده يف عد ددام

 2019وأييت ه د ددذا االرتفد د دداع نظد د درا لقي د ددام املؤسسد د ددة زسد د ددح أراء املتع د دداملي يف عد د دددة مواقد د ددع جدي د دددة تكد د ددن موجد د ددودة يف
السنوات السابقة وبذلك أصبح القياس ميثل أالبية املناطا اليت تغطيها أسواق املؤسسة.

الشكل رقم ()4
وهتد د ددتم املؤسسد د ددة كد د ددذلك بشد د ددكاوي واقرتاحد د ددات املتعد د دداملي وللوصد د ددول إل كافد د ددة املتعد د دداملي مت اسد د ددتحداث تطبيد د ددا علد د ددى
أندرويد ددد نيد ددث ند ددتمكن مد ددن تقد دددمي اخلد دددمات إل كافد ددة املتعد دداملي مد ددن مد ددوظفي ومد ددوردين وشد ددركاء ومتلقد ددي حدمد ددة ،وقامد ددت
املؤسسد ددة إبنشد دداء صد ددفحة تواصد ددل اجتمد دداعي عد ددق الفد دديس بد ددوك للتواصد ددل مد ددع كافد ددة املتعد دداملي حيد ددث وصد ددل عد دددد املتد ددابعي

جيكثد ددر مد ددن  149.165الد ددا متد ددابع مقارند ددة بعد ددام  2019حيد ددث كد ددان عد دددد املتد ددابعي 100الد ددا متد ددابع حيد ددث جد دداء هد ددذا
االرتفد دداع بسد ددبة التند ددوع يف مواضد دديع صد ددفحة التواصد ددل العائد دددة للمؤسسد ددة مد ددن حيد ددث اعد ددداد املسد ددابقات الشد ددهرية ملتلقد ددي
اخلدمد د د ددة وزايدة العد د د ددروض والتصد د د دداميم اجلديد د د دددة للصد د د ددفحة ومت تكليد د د ددا موظد د د ددا إلدارة هد د د ددذه الص د د د دفحة ونقد د د ددل كافد د د ددة
املالحظات اليت ترد للمعنيي يف اإلدارة.

يوض د ددح الش د ددكل رق د ددم ( )5مق د ددارانت جيمج د ددال ع د دددد الش د ددكاوحت املقدم د ددة م د ددن قب د ددل املتع د دداملي م د ددع املؤسس د ددة كاف د ددة حي د ددث
نالحد ددظ ارتفد دداع يف عد دددد الشد ددكاوحت املقدمد ددة حد ددالل هد ددذا العد ددام  2020مقارند ددة بعد ددام  ،2019حيد ددث جد دداء هد ددذا االرتفد دداع

نتيجد ددة جائحد ددة كد ددوروان ومد ددا رافقهد ددا مد ددن معيقد ددات ملتلقد ددي اخلدمد ددة يف تلد ددك الفد ددرتة وايضد ددا لد ددنايدة وسد ددائل تقد دددمي الشد ددكاوحت

وتنوعه د ددا مث د ددل ال د ددرد ا ل ،ح د دددميت ،ص د ددفحة الف د دديس ب د ددوك ،رق د ددم اهل د دداتا ،الف د دداكس ،ص د ددندوق تق د دددمي الش د ددكاوحت ،املوق د ددع
االلكرتوين  ،...حيث يتم معاجلة العديد من اجلوانة بشكل فوري.
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الشكل رقم ()5

 5-5حمور البنية التحتية- :
عملد ددت املؤسسد ددة حد ددالل عد ددام  2020علد ددى العديد ددد مد ددن بد درامج اجينظمد ددة االلكرتونيد ددة وتطويرهد ددا واملتمثلد ددة ىللبند ددود التاليد ددة:
-

-1حوسد د ددبة نظد د ددام االسد د ددتالم واخلد د ددازن واحملاسد د ددة وأمد د ددي الصد د ددندوق علد د ددى نظد د ددام اجيوراكد د ددل حيد د ددث مشد د ددل كافد د ددة اسد د ددواق
املؤسسة.

-2ربد د ددا أعمد د ددال مجيد د ددع أسد د ددواق املؤسسد د ددة وعد د ددددها ( )67سد د ددوق مد د ددع قسد د ددم حماسد د ددبة اجيسد د ددواق واملسد د ددتودعات وقسد د ددم
الصد ددناديا يف االدارة العامد ددة مثد ددل (الرفد ددع واخلف د د

املطابقة.

واالتد ددالف والشد ددطة واالرجد دداع وبد دددل البضد دداعة املرجعد ددة  )...وتفعيد ددل

-3إدحال نظام الباركود يف كافة أسواق املؤسسة ( )67سوق.
 -4نقد د ددل املعرفد د ددة لضد د ددباا االرتبد د دداا يف اسد د ددواق البد د دداركود واالجابد د ددة علد د ددى تسد د دداؤالت الد د ددنمالء وتد د دددرية ضد د ددباا االرتبد د دداا

واخلننة والبائعي لألسواق اجلديدة.

-5ادحد د ددال حدمد د ددة حطد د ددوا االتصد د ددال بد د ددي االسد د ددواق واالدارة حيد د ددث مت تغطيد د ددة كافد د ددة أسد د ددواق املؤسسد د ددة وعد د ددددها ()67

سوق خبدمة حطوا االتصال.

-6تفعيل نظام القيد االلكرتوين على االسواق من حالل برانمج .out look
أمد ددا يف جمد ددال يد ددديث البنيد ددة التحتيد ددة لألسد ددواق فقد ددد مت أتمد ددي كافد ددة اجيسد ددواق مد ددن احتياجاهتد ددا مد ددن العد ددرىلت واالحتياجد ددات

اجيحد ددرحت مثد ددل الصد دديانة املسد ددتمرة لألسد ددواق واإلضد دداءة واريهد ددا ،علمد ددا أن املؤسسد ددة ومد ددن ضد ددمن حطتهد ددا لألعد ددوام القادمد ددة

سد ددتعمل علد ددى تطد ددوير كافد ددة نشد دداطات املؤسسد ددة ،ىلإلضد ددافة ال اند دده مت البد دددء زشد ددروع تركيد ددة حد ددالاي مشسد ددية إلنتد دداج الطاقد ددة
الكهرىلئية يف مستودعات املشريفة بقيمة ( )50000دينار.
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تعم د ددل املؤسس د ددة ىلس د ددتمرار عل د ددى تط د ددوير ق د دددرات موظفيه د ددا وال د ددذي ي د ددنعكس عل د ددى أداء العم د ددل واخل د دددمات املقدم د ددة

حي د ددث ي د ددتم وبش د ددكل دوري تق د دددمي العدي د ددد م د ددن الد د دقامج التدريبي د ددة مل د ددوظفي املؤسس د ددة ويوض د ددح اجل د دددول رق د ددم ( )7أع د ددداد

املد ددوظفي الد ددذين مت تد دددريبهم ،حيد ددث يعملد ددوا علد ددى نقد ددل املعرفد ددة لد ددنمالئهم مد ددن حد ددالل بد درامج تد دددرية داحليد ددة ،كمد ددا يوضد ددح

اجلدول العدد االمجال ملوظفي املؤسسة حالل احر ثالثة أعوام.
السنة

إمجال عدد املوظفي

إمجال عدد املتدربي

عدد الدورات التدريبية

مصاريا التدرية

2018

1215

189

47

11340

2019

1171

156

18

7675

2020

1165

94

12

4475

جدول رقم ()7
حيد د ددث نالحد د ددظ اخنفد د دداض امجد د ددال عد د دددد املتد د دددربي للعد د ددام  2020مقارند د ددة ىللعد د ددام  2019إضد د ددافة ال اخنفد د دداض مصد د دداريا

الت د دددرية أيض د ددا للع د ددام  2020ويرج د ددع س د ددبة ذل د ددك االخنف د دداض ال جائح د ددة ك د ددوروان واالاالق د ددات والعط د ددل املتك د ددررة ال د دديت

حصلت يف عام .2020

 6-5حمور التفاعل مع اجملتمع احمللي (املسؤولية اجملتمعية)- :
املبادرات واملسؤولية اجملتمعية- :
شد د دداركت املؤسسد د ددة االسد د ددتهالكية املدنيد د ددة يف العديد د ددد مد د ددن املبد د ددادرات وفعاليد د ددات املسد د ددؤولية اجملتمعيد د ددة ،مد د ددن ح د د ددالل

املشد دداركة يف كرنفد ددال احملبد ددة للقائد ددد احتفد دداال بعيد ددد مد دديالد جاللد ددة امللد ددك  ,ومت التعد دداون مد ددع العديد ددد مد ددن مؤسسد ددات اجملتمد ددع
احملل د ددي ز د ددا يتعل د ددا ىللس د ددما بوضد د دع ص د ددناديا تقع د ددات للمحتد د داجي موزع د ددة عل د ددى  18س د ددوق  ،ىلإلض د ددافة ال املس د ددامهة يف

تعبئة طرود اخلري للجهات املتقعة وطرود اخلري لصاحل املؤسسة ,والقيام بنشاطات جمتمعية يف حمافظة معان .
الطاقة والبيئة- :

كم د ددا أس د ددلفنا ال د ددذكر ح د ددول الطاق د ددة املتج د ددددة ،تس د ددتمر املؤسس د ددة يف ت د ددوفري الطاق د ددة املتج د ددددة يف مرك د ددن االدارة العام د ددة

وفروعهد ددا وذلد ددك ىلالسد ددتفادة مد ددن توليد ددد الطاقد ددة الكهرىلئيد ددة ىلسد ددتودام اخلد ددالاي الشمسد ددية مسد ددتغال املسد دداحات علد ددى أسد ددطح

مبانيهد ددا لرتكيد ددة اخلد ددالاي الشمسد ددية ،وف د درا وخفيضد ددا يف فد دداتورة الكهد ددرىلء ويسد دداهم يف خفيد ددا اجياد ددال الكهرىلئيد ددة العاليد ددة يف
اململكد ددة وىللت د ددال املس د ددامهة يف دع د ددم االقتص د دداد ال د ددوطين وااي د ددة البيئ د ددة .وم د ددن اجل د دددير ىلل د ددذكر أن د دده مت الب د دددء زش د ددروع نظ د ددام

ت د ددوفري الطاق د ددة حالي د ددا يف مس د ددتودعات املش د ددرفة حي د ددث مت االنته د دداء م د ددن مش د ددروع نظ د ددام ت د ددوفري الطاق د ددة يف س د ددوق رأس الع د ددي.

ىلإلض د ددافة إل اهتم د ددام املؤسس د ددة ىلس د ددتودام كاف د ددة اجيجه د ددنة الكهرىلئي د ددة امل د ددوفرة للطاق د ددة ،حي د ددث أن طبيع د ددة اجيس د ددواق يت د دداج

إل استودام العديد من اجيجهنة الكهرىلئية ومنها ثالجات حفظ اجيطعمة.

كمد ددا تعمد ددل املؤسسد ددة علد ددى اسد ددتثمار إعد ددادة التد دددوير للعديد ددد مد ددن خملفد ددات املد ددواد املسد ددتودمة للمشد ددرتايت مد ددن حد ددالل

إعادة بيعها ملصانع إعادة التدوير ،ويقيا مردود مادي منها للمؤسسة.
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7-5

اللجان الرئيسية يف املؤسسة- :

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

أ -قانون املؤسسة وتشريعاهتا وتشمل اللجان التالية- :
 -1اعضاء جملس اإلدارة
 -2املشرتايت الرئيسية

 -3مشرتايت ايبوب الفرعية
 -4االستثمار واالستغالل

 -5جلنة التوطيا والتنسيا واملتابعة
 -6الشكاوحت واالقرتاحات
 -7املونون

ب -نظام اخلدمة املدنية وتشريعاته وتشمل اللجان التالية- :

 -1املكافآت وايوافن
 -2املوارد البشرية

 -3االنتقال والسفر
 -4التظلمات
 -5الرقية

 -6العقود

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

بياانت االدارة العامة وفروع املؤسسة يف اململكة- :
Web Site
www.jcscc.gov.jo
Email
Info@jcscc.gov.jo

مركن االتصال الرئيسي 61/ 068494156 :فاكس06489383- 7/ 064873865 :
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احملافظة

العنوان

اسم السوق
سوق عني غزال

عمان-ماركا الشمالية هناية نزول عني غزال –خلف مسلخ عمان الرئيسي

سوق اجلبيهة

اجلبيهة -قرب اشارة الدورايت -جبانب السيفوي

سوق اجلويدة

اجلويدة – جبانب دار ضيافة املسنني

سوق سحاب

دوار الشهيد – خلف جممع الباصات-جبانب املدرسة الثانوية للبنات

سوق مرج احلمام

مرج احلمام – دوار الدلة ابجتاه انعور – مقابل اسواق السلطان

سوق رأس العني

عمان راس العني بعد اشارة احلراج ب 400م

سوق بيادر وادي السي

الدوار الثامن –اشارة عطا علي-جبانب مطعم برشلونة-شارع عبيد بن اوس عمارة 1

سوق انعور

حي الشهيد – مقابل مكتب عمل انعور

سوق اربد

اربد – شارع الدفاع – غرب مدينة احلسني الرايضية

سوق شرق اربد

اربد-احلي الشرقي-يف شارع الثالثني جبانب خمابز نبيل اشارات امللكة رانيا عمارة كارفور سابقا

سوق احلصن

احلصن شارع خالد فارس احلتاملة مدخل الصريح حي االمل قرب حمكمة صلح احلصن

سوق الكورة

لواء الكورة-دير ايب اسعيد-احلي الغريب-قرب حمكمة البلدية-قرب الدوار الثان

سوق بين كنانة

اربد – لواء بين كنانة – مثلث مسا الروسان – مقابل مستشفى اليموك

سوق املزار الشمال

الشارع الرئيسي مقابل بلدية املزار الشمال

سوق املشارع

املشارع-جبانب طريق طبقة فحل

سوق الشونة الشمالية

وسط املدينة – قرب بنك االردن –واالحوال املدنية

سوق الرمثا

الرمثا – وسط البلد – قرب جممع السفرايت-جبانب عيادات التكافل

سوق النعيمة

لواء بين عبيد-منطقة النعيمة-الشارع الرئيسي-قرب مسجد احلاج جرب بركات

سوق الشجرة

شارع وصفي التل قرب مدرسة الشجرة الثانوية للبنني

سوق برقش

كفر عوان-برقش-الشارع الرئيسي –قرب مركز صحي كفرعوان الشامل

سوق كفر أسد

اربد-كفر اسد-لواء الوسطية-شارع الستني مقابل مركز الدفاع املدن

سوق املفرق

شارع جرش -جبانب املستشفى احلكومي

سوق اخلالدية

اخلالدية الشارع العام قرب الصندوق اهلامشي واندي اخلالدية

سوق الرويشد

الشارع الرئيسي – مقابل كازية احلاج طالل ابو عاقولة

سوق الزعرتي

حمافظة املفرق-بلدية الزعرتي – شارع بغداد الدول – قرب املركز الصحي

سوق بلعما

شارع عمر بن اخلطاب –مبىن مديرية قضاء بلعما – احملكمة الشرعية

سوق منشية بين حسن

املنشية – الشارع الرئيسي-جبانب قضاء منشية بين حسن -الدوار الكبي على اليسار –قرب
ملعب كرة القدم

سوق عجلون

عجلون – قرب مسجد عجلون الكبي – صيدلية عدانن

سوق كفرجنة

كفرجنة الشارع الرئيسي راس السوق مقابل صيدلية الفردوس

جرش

سوق جرش

جرش – ابب عمان – مقابل الشرطة السياحية

الزرقاء

سوق الزرقاء األول

الزرقاء – هناية شارع السعادة – جممع بنك االسكان

العاصمة

اربد

املفرق

عجلون
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البلقاء

مأداب
الكرك

الطفيلة

معان

العقبة

سوق الزرقاء الثان

الزرقاء اجلديدة – شارع  – 36خلف الدفاع املدن

سوق الرصيفة

الرصيفة – شارع صالح الدين – عمارة البنك االسالمي –احملكمة الشرعية

سوق السخنة

السخنة – مقابل امللعب البلدي للسخنة

سوق الضليل

الضليل – الشارع الرئيسي – مقابل بلدية الضليل عمارة السودان

سوق قصر احلالابت

احلالابت – احلي الغريب – بعد شركة طيبة

سوق السلط

السلط-وسط البلد – جممع البلدايت التجاري –جبانب بلدية السلط

سوق الفحيص

الفحيص – ابلقرب من دوار احلصان – جبانب االحوال املدنية

سوق عني الباشا

مقابل شركة الكهرابء – الشارع الرئيسي

سوق معدي

الشارع الرئيسي -قرب اخلدمات املشرتكة

سوق الشونة اجلنوبية

طريق جسر امللك حسني – شارع القدس -قرب البنك االسالمي

سوق السرو

السلط-السرو-شارع امللكة رانيا-جبانب جامعة عمان االهلية

سوق الصبيحي

الصبيحي – قرب احملكمة الشرعية

سوق عيا ويرقا

اول منطقة يرقا-جبانب صيدلية عيا ويرقا جبانب حمطة اخلليج قبل دوار الدلة 100م

سوق مأداب

مأداب -دوار احملافظة – خلف مدرسة االمية بسمة الثانوية

سوق ذيبان

لواء ذيبان – احلي الغريب – قرب مكتب االتصاالت

سوق الكرك

الكرك – وسط البلد -مقابل املسجد العمري

سوق املزار اجلنويب

الشارع الرئيسي – مقابل مؤسسة اعمار املزار

سوق غور الصايف

غور الصايف – مقابل متصرفية لواء االغوار اجلنوبية

سوق صرفا

شارع صرفا الرئيسي –مقابل مدرسة صرفا االساسية

سوق القصر

الشارع الرئيسي مثلث االشغال

سوق غور املزرعة

غور املزرعة-حي قازون-ابلقرب من مديرية قضاء غور املزرعة

سوق مؤاب

العمرية مقابل املدرسة احلسينية الثانوية للبنني

سوق مؤتة

الشارع الرئيسي جبانب جممع البلدية اجلديد

سوق ذات رأس

الشارع الرئيسي – بعد املركز الصحي ابجتاه شقيا

سوق الطفيلة

الطفيلة-الشارع الرئيسي-جبانب دائرة االحوال املدنية –جبانب كازية تواتل

سوق عني البيضا

الطفيلة-لواء عني البيضاء-الشارع الرئيسي-قرب مدرسة عني البيضا االساسية

سوق بصيا

لواء بصيا -متصرفية لواء بصيا

سوق معان

مقابل حمكمة بداية معان – قرب االشارة الضوئية

سوق الطيبة اجلنوبية

الشارع الرئيسي شارع امللكة رانيا

سوق املريغة

الطريق الصحراوي -قرب مركز امن مريغة

سوق وادي موسى

حي الفالحات مقابل مدرسة عاصم بن اثبت

سوق األشعري

قضاء اذرج -خربة املنشية-مقابل مركز صحي املنشية

سوق قرى النعيمات

معان-قرية راشد-الشارع الرئيسي-قرب مدرسة اخلنساء

سوق العقبة

شارع صالح الدين مقابل بوابة امليناء

سوق القويرة

الشارع العام قرب متصرفية القويرة
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