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أن اإلدارة التييت تطييتتحق ت األييا ابجييداو كلدحييق  وزمنييق أ يي     يين أ  يير جييت 
عمى إألليدد  سططيدم  تص  يق لدعميق تب ي  كير    مق التت تا   حناإلدارة ال 

م عميى لح البيدالنريا ال ا د،  تت لر لهد  حددام إداريق زنيسة ز يهيق، تايدم ال يد
داع  ترزييي  عميييى الب ييي  كييي تت يييا ودلبداليييق  ال ويييددرة  اإل 0أي اعتويييدر  صييير

طييه  التبد يي  عهييد أ   ييألن حزيي ن  يين ال   كيي    بدضيي  ال ألييدازت،  تت ييدم لم 
 0 بهد  ك  ان تتند م 
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 زم ق  دألر عدم ال سططق ابطتهالكحق ال دزحق

صالل  أع دلهدوتحدته اكر  زتدئج  ح  ي الذي  2016الطتهالكحق ال دزحق لبدم التارير الطز ي لم سططق ا أ دمحطبدزت أن  

 لاًد  ل سططقا ن  ن صد دم زتنبألمل ال اد قتمك الطزق التت شهدم البدألد  ن االزلد ام  ال طتلدام لت  لدل ت طألن الصد دم 

ت حدم الكحق ل طوق ع ماآللت  ق االدارة البد ق    ال سططقالربط اآللت بط اق ال  درطدم ال بد رة  حأتت الطألر  د ًد لت  بلض 

 دل ع محدم الربط لت اطتك اإلدارة ألث اطت رم   دارة االزلد ام  التت رام التت شهدتهد ال سططق ال دزحق صالل البدم الندئم ،

 د ته. ن أل   يددة لبدلحق ع محدم اتصدذ الارار    ابط اقلت  اآللتتنبأل  الصد ن  إلى إضدلق ال  طوق، 

اتهم يددة ثتدوبم ال سططق ت دألث أط ا هد  ت  يدجد ودبله ة  اآلالم لت طألن الصد دم ال اد ق إلى ال زتنبألن  ن أل    

 ادلق الت أل ثا  تز حق  ن طبألزد الدائم ز   صم ازتال دً  اضدلق الى  د   زد وه ودل سططق  ال ندظ عمى اطت رار ارتحددجم لألط اق 

ال سططق  كله د ز ادر 2016-2014عمى  طت م ال دألريدم  ابط اق ككزدء صتق إطتراتأللحق لألع ام  لت  سططتزد  تكريطهد

    شدرزق الشرزدء ال بزأل ن وب   ال سططق و شدرزه  اطبق  ن  صتما ال طت حدم اإلداريق 

 مى  ثدكرتهمل دزحق عاالطتهالكحق ا وب ألا شزري  تادألري لل حق ال  حالم  ال  الء البد مألن لت ال سططق أتادمأن  إال ال حطبزت 

 لى ال   أدع م الزلد اا ال ت أل ة ال كذ لق التت ل الجد ل د ززد  ددرين عمى ت األا جذه  ال طت رة تندزألهم لت ع مهم  عمى له دجم 

ززد ال ندم احق  محر لم ضت  د ًد لت صد ق اردززد ال كألب ت م  قال طس لحع   ل  ان حبألززد ل حبًد عمى   ا مق ال طألرة لت ت    

 ذصرًا  طزدًا ل تززد الغدلت.  أدا هلاللق ال مك عكدهللا اكن ال طألن  نظق هللا 

  هللا  لت الت لألا

 
 ل دألر البدما                                                                                                               

 سلمان محمد القضاه
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 نبذة تاريخية عن المؤسسة

زت لز   الطزدا دحدد شهد الربق ابصألر  ن الارن البشرين ارتندعًد  م  ظًد لت أطبدر الطمق  الصد دم  لت تكدلألا ال بحشق وطكب ا

   البحشطك ت تس نالذي أثر عمى  رزق الط ق ال رتوتق ك يددة االطتهالك الوشري  اإل ودل الشدألد عمى طد ال دلدم ابطدطحق الت

 الكريم لإلزطدن.

 

 ل دد لتارتندع ال  ظن ن ال دزأل ن الذألن ح ثم ن الشري ق االلت دعحق ال ه ق لت ال لت ق ابردزت  ن جذا اال لت ابردن عدزى 
ألن ن ال ال  ظلت أ  أطبدر الوضدئق  الطمق االطتهالكحق  التت ال تزطلم   طت م دص  جذه التواق، لكدن عمى الد لق ان تبألد الزظر
 . دتهملت   د لق  زهد إلعددة الت ا ن لم طت م ال بحشت  رلق الضرر الذي صمنه االرتندع الككألر لت ابطبدر عمى  ح

 
تحدلدم دلق ا  لدم الد لق ان ألض   طألمق إلزهدء  بدزدة ال  ظنألن  أطرجم تت ث  لت إزشدء  سططق تأصذ عمى عدتاهد ت لألر ز

 كحق.النرد  ن   اد غذائحق  طمق اطتهال 

 
ي تأكد شر ع  الذ تطدرعم الصتى ال ثألثق إلزلد  جذا ال  ألادز ن أ ر إزشدء ال سططق االطتهالكحق ال دزحق و  لب  1976لت عدم 

 مم  ا بًد كتدريخ ودشرم ال سططق أع دلهد التأطحطحق اب لى،   در ال  1977 ل ده عمى أرض ال ا ق كتدريخ اب ل  ن شودط عدم 

 ق ت البد لاب ل لت  زتاق البكدلت  د م ال سططق أك اكهد  بدأم كتادحم صد دتهد لم طتنألدألن عكر ط  هعزد د لت6/4/1977
 ع دن  الذي حبد ودك رة أع دلهد 

 
  عم تاق أصرم زدن عدد أط اق ال سططق ط  ألن لاط  بدأم جذه ابط اق ودلت األد و ر ر ال  ن  ألث تم التتد  أط   1977لت عدم 

ك  ال ه ق لت تغتت جذه ابط اق أغمب ا تحدلدم ال  دلظدم  ال را 2016( ط  ًد لت عدم 68   كق  تى كمغم )عمى أرلدء ال  م
 ابردن  ن الطمق الغذائحق  االطتهالكحق.

 
  ظا  108هد جذه ال يددة لت ابط اق  اككتهد  يددة   دثمق لت أعداد   ظنت ال سططق  ألث زدن عدد   ظنألهد لت طزق التتد 

ة عمى اطتحبدب   د اعت دم ال سططق عدة كرا ج تت يريق لتهألئق ز ادرجد الاددر  2016 (   ظا لت عدم1444ى كمغ   الت )لاط  ت
حدته م لبدلترق الب    ن صالل تتكألا كرا ج  د رام تدريكحق  تأجألمحق شد مق لمزه ض و طت م ع   ال سططق و د ألتالئم   ل

 ريدم  ت األدم.التلدريق،  عمى جذا ابطدس تت رم ال شت
  

سيارات لتخزينية وقدرة اهذه الزيادة الكبيرة في نسبة المشتريات حتمت بالضرورة االهتمام بالبنية التحتية للمؤسسة من حيث زيادة ال

ة في للمؤسس لذلك أقيمت مستودعات ضخمة تلبي حاجات المؤسسة التخزينية ويعتبر المجمع التخزيني األسواقنقل البضائع الى 

ة مستودعات اذ تبلغ المساحة التخزينية لهذا المجمع والذي يضم ثماني 1995خو أحد أبرز منجزات المؤسسة خالل عام  منطقة

حوم ميد الل" متر مربع باإلضافة الى المجمع التخزيني في المشيرفة والذي تم فيه استحداث اجهزة تبريد وتج18000رئيسة "

إلدارة مباني اريد الحائطية الكبيرة والفريزرات في سوقي عين غزال ورأس العين وباإلضافة إلى ثالجات التبوالدجاج المجمد 

 والحركة والخدمات والمرافق العامة وقد اعتمدت أهم الطرق العلمية في أساليب التخزين.
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لط ق ات ان زدلق الوضدئق  الطمق ال بر ضق لت أط اق ال سططق جت ذام ل دة    ا ندم  زدلطق لموضدئق التت تزدظرجد ل
كد  ن ق لمتأال  مت  ألث أن ز   بر ض لألهد ال ألتم اعت دده إال وبد التحد ه طمطمق إلراءام  اشتراتدم   حق   حدطحق   طح

حه لزدزم   ال ألته  ألضمألته، طدج م ز  جذه اإللراءام  لت بق لت تطلأل   يددة زكألرة ل كحبدم ال سططق، لنت ال  م الذي
 (  مأل ن دألزدرًا. 77.22  الت ) 2016" ألا دألزدر زلدجيد  يد كمغم عدم 693" د كمغم  1977ال كحبدم عدم 

 
داري  ال ألت تق  االط اق  لطحق  قاعندءام   د  اد لت  درتهد التزد وأيال سططق االطتهالكحق ال دزحق تت تق ودطتاالل  دلت  ا 

ق لب   ال زظ    ن  ألث تتكألا التشريبدم الزدلذة  ال  ا يق  صد ق ال  الم التت ازتشرم وشز  زكألر،  ع مم  ن صالل ال سططحق
 ال سططق.

 
ه  ألث ة زطكت ن صالل الزلد دم التت  ااتهد ال سططق لإزهد تأ    ن صالل التصتحط الطمحم ال  دلظق عمى جذا الزلد    يدد

ق ال  مت ودلط   ن ارتندعهد تطبى ال سططق ل يددة اعداد ال طتنألدألن  ن صد دتهد  ن أل  إعددة الت ا ن بطبدر ال  اد  ال د
ق طبدر  زدطوطمق وأ طتواى  ن أ ل حدم ع مهد ت األا الت ا ن بطبدر الط ق إذا تلد  م ال د ال با ل لهد عكر ت لألر الوضدئق  ال
عددة الزظر لت أطدلألب الب    ابزظ ق  ربتهد ء تلعمى ض لدا،  لت األا جذا الهدو الزكأل  طتا م ال سططق كتت ير  لحدم ع مهد  ا 

 ال ا بحق لت األا ال  يد  ن ال ر زق  الشندلحق التت تتتمكهد تكحبق ع مهد التلدريق.

طتهالكحق حق  االلاد طبم ال سططق  زذ تأطحطهد لت األا عدة أجداو لت  ن  ا د  اضبق ز ب أعألزهد إ زدزحق ت لألر ال  اد الغذائ
لط ق اعت دم  لحدم ع   تتزدطب   رزق البرض  التمب لت لم  اتزألن  ودصتالو أز اعهد وأطبدر  صنضق  ل دة  زدطوق  ا

 .لغذائتاال  مت لذا تم إزشدء ابط اق  ال طت دعدم  ال صد ن  ال بدرض الال  ق لتك ن ذراعًد لم ز  ق لت األا اال ن 

 طهد هدإتريا عكر جذه اآللحدم ع مم ال سططق عمى زوح ل د  الغالء  التامأل   ن  طت م تأثألره عمى  حدة ال  ظنألن عن  
ق م رلد ص يز  ن ث ال ودشر لت دعم ال زدعدم ال تزحق  تشلحبهد لتت ير  زت لدتهد ودطت رار  التر يج لهد عكر أط ا هد ال تبددة

 الد لق البد ق ودب  ال.
ذه جت اء   زتأللق لمتت ر ال د   لت  لدالم ال حدة الذي ح د وه عددة  يددة لت  بدالم االطتهالك لاد  د لم ال سططق ا

رم د لاد ازتشكحادتهال طألق عكر دراطق تكحبق ا تحدج ال لت ق ابردزت لصد دتهد   ألث ان التلربق جذه شزمم زلد ًد لريدًا لت تت
  الدجم . دكن تلر ع ال سططق لت زدلق إرلدء ال  مكق طدعحق لتادحم صد دتهد ال ت أل ة لم  اتزألن  ض ن ا رب زاته لغرالحق ال

 ودمال هدم  ال ال
 لم طتنألدألن وأطبدر  زدطوق. أز اعهدعمى اصتالو   االطتهالكحقت لألر ال  اد الغذائحق  -1

 الال  ق لم سططق . م ال زشآازشدء االط اق  ال طت دعدم  ال صد ن  ال بدرض  -2

ج ق لت  ال طد هدلألازشدء احق   دزق ا   سططدم ا  شرزدم إلزتدج ال  اد  الوضدئق االطتهالكحق التت تا م ودلتدا ل   -3

 . ث  تمك ال  دزق  ال سططدم ا  شرزدم و  الاق  لمس ال  راء
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 اليرسيييق
 " ال   ل إلى تادحم ارلق الصد دم ال ت أل ة إلى زدلق  تمات الصد قتتتمق ال سططق الى "   

 

 اليرطيدلق 
ط ر حق  بزدء لطتهالك  اد الغذائحق  االتطدجم ال سططق االطتهالكحق ال دزحق لت إأللدد ت ا ن  اطتارار طبري  ز ت كل دة عدلحق لم

ق التز حق ق ع مح ق الاتدعدم ال طتنألدة  ن صد دتهد كرلق  طت م الصد ق و د ألتالئم  ق التت ر ال طت ر لت ابردن  صد  الثاق

 اال ت ددحق الشد مق .

 

 الاحم الل جريق

 لصدرلحق:محق  ام  طدر ع   ال سططق  عال دتهد الداصألمت م   ظن  ال سططق االطتهالكحق ال دزحق و ل  عق  ن الاحم التت ت ز

  شدرزق  رضد  تمات الصد ق. .1

 الشندلحق  ال طدءلق. .2

 الت ا    التزطألا داصمحًد  صدرلحًد. .3

 الاحددة الز  ذج. .4

 الت طألن ال طت ر  الترزأل  عمى الزتدئج. .5

 الب   كر   النريا ال ا د . .6

 توددل ال برلق . .7

 اإلكداع. زدلأة  تب ي    .8

 ددرام ال مكحقال و
   دحق ال  اتزألن  صد ق ذ ي الدص  ال  د د  ن ارتندع االطبدر. -1

 .ض دن    ل الطمق االطدطحق الى ال  اتزألن وأ   زمنق  ال د  ن ارتندع ابطبدر ودلط ق ال  مت -2
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 ابجداو اإلطتراتأللحق  ارتودتهد ودبجداو ال تزحق 

ريدم البق  ن  دألحق الر مى زتدئج ت مأل  الكألئق الداصمحق  الصدرلحق ودإلضدلق إلى التغذلاد تم  حدغق ابجداو اإلطتراتأللحق كزدء ع

ق زتدئج  رالب   مكحق  أط اق ال سططق  ت مأل   تدلب ابتراو ال تبد مق  رسحق ال سططق  رطدلتهد  ابجداو ال تزحق  ال وددرام ال

 -التدلحق :الصتق اإلطتراتأللحق  ترز  الصتق اإلطتراتأللحق عمى ال  د ر 

    ر االط اق . -أ اًل :

    ر ت طألن  طت م الصد دم . -ثدزحًد :

    ر الكزحه الت تحق . -ثدلثًد :

    ر ال  ارد الوشريق. -راوبًد :

ك لق طبدر  اال طدج ق لت ت األا اال ن الغذائت  ت لألر  دلدم ال  اتزألن  ن الغذاء  ال دلدم االطدطق وأ -: الهدو ال تزت

 لحق. ل دة عد

 ابجداو اإلطتراتأللحق

ر لل دة  الطب ألث ا تد ألن الطمق االطتهالكحق   ال  اد الغذائحق التت تمكت ا تحدلدم  تمات الصد ق )النئق ال طتهدلق( ن -

 .ال زدطب

   تب ي  االداء ال سططت تت ير -

 ابجداو التزظح حق
  تدوبق اإللراءام  الاضدحد الادز زحق  ق اللهدم ال بزحق. -

 ءة االطتصدام اب ث  لم  ارد ال دلحقرلق زند -

  تدوبق التد ألا  التنتحش عمى ل حق أزشتق  برا ج   شدريق ال سططق . -

 .2016-2014إدارة الصتق اإلطتراتأللحق لألع ام  -

 رلق زندءة إدارة  ص  ن الوضدئق ال شتراة  ال  ردة إلى ال طت دعدم. -

 ت طألن  طت ي الصد دم ال اد ق ل تمات الصد ق . -

 بق ت طألن ل دة الوضدئق ال  ردة إلى ابط اق  ال طت دعدم. تدو -

 رلق زندءة االطتصدام اب ث  لم  ارد الوشريق . -

 ت لألر ل حق أز اع الطمق ال تبد د عمألهد. -

 تر  عتدءام ل حق الوضدئق ال اررة  ن للزق ال ص  ن.
 



  

 10 

   Stakeholdersال بزأل ن /أ  دب البال ق 

  زتج أق أ  ألتأثر و صرلدم إع دلهد أ  ألتبد    بهد لتمات صد ق أ   ز   ن حطتنألد  ن صد دم ال سطط
ق،  تدع ل ز  التادحم  زتج أ  صد ق لهد  حش   ال بزأل ن ز   تمات الصد ق، الشرزدء  البد مألن  ال  ردألن، 

 اإلع دل  ال لت ق.

  زتنبألن(.ال  اتزألن ) طتنألدألن أ  
 وشراء زطخ البتدءام لم شدرزق لألهد. ال زد  ألن:  جم  ل  عق ابشصدص الذألن حا   ن 

 ال  ردألن: جم  ن تتبد د  بهم ال سططق عمى ت ريد البتدءام أ  الصد دم     
تأ ألن لد حدم    ق لت إ دم  رالا ال سططق أ  تباد  بهم اتن كتألألرجمال طتث رين: جم الذي تا م ال سططق 

 الوضدئق  بحبهد لم زتنبألن.
ق م ال سطط ال سثر ن  ال تأثر ن وارارا الل دعدم ذام االجت دم / ال  م قالشرزدء: جم ابلراد    -  

دزق راعق  أ رة ال   صتمنق زأن تك ن عال ق ر دكحق )   ا أشزدال أجدالهد  صتتهد  طحدطتهد،  تأصذ جذه البال ق 
 (  ع دن الككرم    سططق الغذاء  الد اء   سططق ال  ا ندم  ال ادألحس

  زت لمت ألالثد  زدعق  التلدرة  ال سططق االطتهالكحق البطزريق    رز  ال مك عكد هللاأ  تشدرزحه ) غرو ال
 البد ق (  اإلدارة  بهد 

الصد ق  دأل ان  تشريبحه )   ارة ال زدعق  التلدرة  الكزك ال رز ي ابردزت    ارة تت ير الاتدع البدم  أ 
 نأ د ح زن زد ق ( ق عمى ال كحبدم  دائرة ال  ا زق الب)   ارة ال دلحق /الضريوق البد  ال دزحق ( أ  ت  ألمحق

 . أعالهال اردة  ابشزدلتتصذ البال ق  ق ال سططق ال ا دة أكثر  ن شز   ن 
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لمس رئحس   ألرأس ال سططق  دألر عدم ألرتوط  ق   ير ال زدعق  التلدرة و نته -الهحز  التزظح ت  الكددر ال ظحنت :

دألريق إدارة ال  ارد (  دألريدم  جت  )  دة الر دوق الداصمحق، ال دلحق،  9ع مه زدئب  دألر عدم إضدلق إلى ) اإلدارة  حطدعده لت

ل سططت( اتت ير الوشريق، اإلداريق ، تكز ل لحد ال بم  دم، التلدريق ، ال طت دعدم ، الل دة  التط يا  ابط اق ،   دة ال

  -ل حق ال  مكق ال صتمنق    عه ز د ألمت :ط  ًد تزتشر لت   دلظدم  أ 70ودإلضدلق إلى 

 أط اق  9   دلظق البد  ق ع دن

 أط اق 13   دلظق اربد

 أط اق  8   دلظق الكمادء

 أط اق  10   دلظق الكرك

 أط اق  7   دلظق ال ر دء

 أط اق 3   دلظق التنألمق

 أط اق  2   دلظق علم ن 

 أط اق  1   دلظق لرش

 أط اق 7   دلظق ال نرق 

 أط اق  2   دلظق  ددود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           أط اق                                                  6   دلظق  بدن

 أط اق 2   دلظق الباوق

                                                                                                                                                                                                          
 

 

ال  دلظدمت  يق اط اق ال سططق  طب   
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 2016االزلد ام التت  ااتهد ال سططق  ن صالل  دألريدتهد لت عدم 
 ال دألريق ال دلحق : 

لم سططق  الب   عمى  را وق  تد ألا كز د  حقاإلطتراتأللال  ا زق البد ق لت لألر ال ص  دم ال دلحق الال  ق ض ن الصتق  إعداد

عداد ال طدودم الصتد حق  ال أل ازحق الب   حق  طب  اإلألرادام ال رو لت األا  اإلزندق ال تبدرو عمألهد  اب  ل تصنحض الزنادم  ا 

التصدذ الارار ال زدطب،  البمحد اإلدارةلكحدن ال رز  ال دلت و نق عددله لم   ل إلى الكحدزدم  ال بم  دم ال  ح ق لتادح هد إلى 

 إضدلق إلى إدارة ال  ارد ال دلحق وزندءة  لدعمحق عدلحق.

  :ابداءاالزلد ام   سشر  أجم
 

 2014، 2015 ادرزق وبدم  2016  لم االطتث در لت الم  دم االعالزحق  ال طد دم ال طتألرة عدم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودلدألزدر 2014 ودلدألزدر 2015 ودلدألزدر 2016 الكحدن/ الطزق

 1551596 1151150 779653 ابطتث در  لم 
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  2014/2015 ادرزق ودلزطوق الطدواق  2016زطوق  ل   الربح الى ال كحبدم لت الطزق  

 ودلدألزدر 2014 ودلدألزدر 2015 ودلدألزدر 2016 الكحدن/ الطزق
  ل   الربح الى 

 ال كحبدم
9.4% 

7231711 
77185444.997 

 
 

9% 
7353539 

83620287 

10.3 
8317451 

80517426 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الربح التلدري الى الربح البدئد  ن الب ائد االصرم لت ال أل ازحق زطوق 

 

 ودلدألزدر 2014 ودلدألزدر 2015 ودلدألزدر 2016 الكحدن /الطزق 

 الى التلدري  الربح

 الربح البدئد  ن

 الب ائد ابصرم 

58% 

5227635/ 

3022416 

37% 

5504719/ 

2027283 

75% 

(3624325/) 

2720774 

 

  2015/2014 باألعواممقارنة  2016البضاعة المشتراه عام  إلىنسبة الشطوبات 

 بالدينار 2014 بالدينار 2015 بالدينار 2016 البيان /السنة

 الشطوبات الى

 البضاعة المشتراء

0.000024 

1610.07/ 

67129859 

0.000017 

1304.465/ 

76915041 

0.000018 

1309.42/ 

72895731 
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 المديرية التجارية

دم وضدئق  شتري  تدوبق تزنألذ البا د )  رارام  لمس اإلدارة،  رارام للزق ال شتريدم( التت تكر هد ال سططق ط اء زدزم عا د

بق ت ريد دول   ت  اد أصرم   محق أ  ألزكحق  ع   البر ض التر يلحق   تدوبق لتح االعت ددام ال طتزدحق  طب اب   أ غذائحق 

  رارام اإل دلق،  ن ال  تد ألن الطمق وأطبدر  ل دة  زدطوق.
 :ابداءاالزلد ام   سشر  أجم

 ال شتريدم 
 عدد 

 االتند حدم

 عدد الزكحق   محق

 ال  اد

 ال  محق

 عدد

 ال  اد

 االلزكحق

 ح ق  رارام 

اال دلق 

لموضدئق 

 ال  محق

 ح ق  رارام اال دلق 

 لموضدئق االلزكحق

 الدلت  ح ق

 رارام اال دلق 

 ال ددرة

2016 740 355 270 1420 1805 26348207 42542666 70067266 

2015 676 291 270 1089 1066 31348774 46431687 78829206 

2014 898 422 349 1501 1005 36634693 41167078 79061307 

 ألبالطزر ،ابر ، الت زق،الطردألن، ال مال ألتم ازتدلهد لت االردن  ث :  بظم ال  اد االلزكحق ال شتراة ال ظه 

 

 



  

 16 

 

2016-2014من  ول حتليلي ملشرتايت املؤسسة االستهالكية املدنيةدج  
 2016ودلزطوق/ 2016النرق/ 2015الزطوق/ 2015النرق / 2014عدم   2015عدم  2016عدم  الكحدزدم

 -%11 -8761940 -%0.2 -232101 79061307 78829206 70067266  ح ق  رارام اال دلق ال ددرة

 -%15 -5000567 -%14 -5285919 36634693 31348774 26348207 وضدئق   محق

 %8 -3889021 %12 5264609 41167078 46431687 42542666 وضدئق الزكحق 

 -%5 -2 -%14 -7 %47 %40 %38 زطوق ال شتريدم ال  محق

 %49 1070 -%14 -351 2506 2155 3225 عدد ال  اد التت تم شراسجد /اتند حدم

 %30 331 -%27 -412 1501 1089 1420   مت

 %69 739 %6 61 1005 1066 1805 ألزكحق

 %9 64 -%24 -222 898 676 740 عدد االتند حدم التت تم اكرا هد

 %21 64 -%31 -131 422 291 355   محق

 - - -%22 -79 349 270 270 ألزكحق

 %0.5 -18 %0.4 13 3127 3140 3122 عدد  رارام اال دلق ال ددرة

 %7 -145 -%0.9 -%18 1921 1903 1758   مت

 %11 129 %3 41 1080 1121 1250 ألزكت
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 ودلدألزدر ال ددرة  ح ق  رارام اال دلق 
  بدل الز   النرق  2016عدم  2015عدم  ال ل  عق الطمبحق
 -%19 -201242 816135 1017377 ال ي م  الط زق

 -%65 -1683093 906098 2589191 الشدي  الاه ة  الكدكد 
 -%13 -1089635 6850963 7940598 ال مألب  ابلودن   شتادته

 -%49 -4879744 493700 981644 ال ال ة  الت ألزق
 -%4 -273187 5355070 5628257 الش ربدم  ال بزر زق  الشألوس

 -%4 -405808 9167895 9573703 ال ك ب  الوا لحدم   طتصرلدتهد
 %166 233175 1633692 1400517   ال حنر  مالوطز ي

 -%15 -710223 3791639 4501862 ال م حدم  الطزدكر   طتم  دتهد
 %36 2301802 8574772 6272970 الشراب  الب دئر  ال حده ال بدزحق

 %31 146118 607435 461317 ال بلزدم  ال صمالم  ال يت ن 
 %25 2296348 11279804.29 8983456 الم  م  ابط دك 
 %96 178982 363852 184870 ال ربحدم  البط 

 %17 701454 4680806 3979352 رب الكزد رة  الكدتشب  ال دأل زأل 
 -%11 -230558 1844726 2075284 الكهدرام   ابعشدب    اد البتدره

 %54 -42950 35932 78882 غذاء االتندل   طتم  دته
 %27 6943270 32400260 25456990 كئق  التغمألااد ام التب

 %806 16928 19028 2100 اللدئر  ال العدم  الككريم
 -%10 -218504 1819648 2038152 ال ر حدم  ال زددأل  ال كممق

 -%64 -1066723 581342 1648065 الن ط
 -%3 -54339 1516721 1571060 الشد ك   الكمطم

 %10 387819 4060742 3672923  طد ألا   كحضدم الغطأل 
 %23 653705 3443401 2789696 ال تهرام  ال زظندم  ال كألدام

 -%9 -205694 1920357 2126051 ال دك ن 
 -%14 -140691 849222 989913  بدلألن ال ال ق  ابطزدن   طتم  دتهد
 %34 263509 1021149 757640 البت ر  أد ام التل أل   االكطط ارام

 %16 2169 231097 198928 ابد ام التكحقال طتم  دم   
 -%17 -169386 800757 970143 اد ام التزظألا

 %50 22499 67099 44600 ال ر دم  الكحدضدم  الشراشا
 %513 87384 89086 1702 ابلوطق الرلدلحق   طتم  دتهد

 %44 11000 36000 25000 اللراودم  الك ل زدم
 %51 15628 46400 30772 اال ذحق 

 %79 -237513 61694 299207 االد ام ال ز لحق /ال حال ألن
 -%46 18024 21056 39080 االد ام ال ز لحق/ال لدج  الكريطتدل
 %6 9380 147414 138034 االد ام ال ز لحق/ال بدزحق  الصشكحق

 %33 169212 675698 506486 االد ام ال ز لحق /الوالطتحزحق
 %650 13132 15132 2000 االد ام  ز لحق/ الا دشحق

 %125 104565 112923 8358 االله ة الكهربدئحق  الد حاق   طتم  دتهد 
 -%9 -154192 18879 173071 الكراطت  التربأل ام  التد الم

 -%22 -3356 11306 14662 داله ة التدلئق  اإلزدرة   طتم  دته
 - 1200 1200 - الا  دن
 %7 7196217 106370130.3 99173913 ال ل  ع
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 2015/2014مقارنة بالنسبة  2016المواد التي تم شراؤها عن طريق االتفاقيات  عدد 

 2014 2015 2016 البيان/السنة

 عدد المواد التي تم شراؤها -

 عن طريق االتفاقيات

3225 2155 2506 

 1501 1089 1420 عدد المواد المحلية -

 1005 1066 1805 عدد المواد االجنبية -

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  جنبياعدد االتفاقيات المبرمة مع موردين محليين مقارنة مع االتفاقيات المبرمة مع موردين منشأ 

 2014 2015 2016 السنة/البيان 

 898 676 740 عدد االتفاقيات التي تم ابرامها

 422 291 355 عدد االتفاقيات المحلية

 349 270 270 عدد االتفاقيات االجنبية

 127 115 115 فرعيةعدد االتفاقيات ال
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 .  االلزكحق ح ق عا د الشراء ال  محق  ادرزق  ق عا د الشراء 

 

 ودلدألزدر 2014 رودلدألزد 2015  ودلدألزدر 2016 الكحدن /الطزق

 79061307 78829206 70067266  ح ق  رارام اال دلق ال ددرة 

 36634693 31348774 26348207 ال شتريدم ال  محق

 41167078 46431687 42542666 دم االلزكحقال شتري

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ال ظه

 ال مألب.  الطردألن، الت زق، ابر ال شتراة ال ألتم ازتدلهد لت االردن  ث  الطزر  قحااللزك بظم ال  اد  -1

 ( شرزق.300)  2013عدد الشرزدم التت تبد مم  ق ال سططق عدم  -2
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   ابط اق دألريق الل دة  التط يا 
ح دل  شدك  اب هدم تت لى   حادم الب  ط اق   ب تدوبق تمودم ابط اق غألر ال زل ة ال اردة ودلتارير الشهري  ق ال دألريدم ال بزحق  ا 

وبق ط اق   تدعمى اب لإلدارة البمحد  بزنس ال  م  تدوبق طألر الب   لت ابط اق  أطدلألب البرض   تدوبق الشزد ي  اال ترا دم ال اردة
دوبق بألن،  تم الن ص ال صكري  ال طت لم  اد ال  ل دة لت ابط اق  ال طت دعدم لض دن    ل الطمبق كل دة عدلحق لم زتنإلراءا

ل الطمبق دن    لض  ءتط يا  ت لألر الوضدئق لت ابط اق، إلراء ال زد الم لتأ ألن الطمق لت ابط اق، ر د ابطبدر  ك   وبد الشرا
طتث در طبدر  االعالن ابلتزطألب لملدن ودل  اد ال تم وق  ن ال زتنبألن لتأ ألزهد،  زذلك  تدوبق التز يالم  ا  لم زتنبألن كيأ   ابطبدر، ا

 .  حدس رضد ال زتنبألن   ماق     كألن اإلدارة البد ق  ابط اق
 اط اق ال سططق االطتهالكحق ال دزحق

ال  ر احدم وزدلق  ق  الادل سططق   ل زدلق اال  ر ال تبماق واضدحد الطعرض   كحق الوضدئق تزنألذ التبمح دم ال ددرة عن االدارة البد ق و
م الصد دم ق  تادحاالداريق  ال دلحق  الب   عمى دح   ق الوضدئق وزدلق از اعهد  تمكهد ط اء  ن ال طت دعدم ا   ن الشرزدم ال  مح

 ودلط ق . ل تبماقهدم الرط حق ال بزحق الزلد  االع دل الم طتنألدألن  الرد عمى  ال ظدتهم  اطتنطدراتهم  االت دل  التزطألا  ق الل
 :ابداءاجم االزلد ام   سشرام 

 
   (2014/ 2015 وطز ام ) ادرزق  2016 لم ال كحبدم عدم 

 ودلدألزدر 2014 ودلدألزدر 2015 ودلدألزدر 2016 الكحدن/الطزق
 دألزدر 85318749 دألزدر 88626814 دألزدر 83071418 ال كحبدم 

 2015،2014 ادرزق  ق  2016عدم ا ندم دئق ال رل ضق ل صدلنق كز د االتند حق  ال   زطوق الوض 

 2014 2015 2016 الكحدن/الطزق 
 103 57 70 ال  اد ال صدلنق لم  ا ندم  ال ادحس

 20 17 37  دل ق لالطتهالك الوشري  غألر
  ل دة ال  اد  الطمق ودل سططق 

 2014 2015 2016 الكحدن /الطزق
 473 327 534  الد اء الغذاءلغذائحق التت تم ل  هد لت  صتكرام ال سططق البد ق ال  اد ا

 393 300 660 دحسال ا   ال  اد الغذائحق  غألر الغذائحق التت تم ل  هد لت  صتكرام  سططق ال  ا ندم
  الشزد ي 

 2014 2015 2016 الكحدن /الطزق
 24 33 40 عدد الشزد ي 

 5.5ال سططق عن  ثحالتهد لت الط ق ال  محق كمغم  زطوق ازصندض اطبدر ال  اد لت% 

   طب  صتمنق ال شدرزق  التزطألا  ق عدة لهدم ودع   تر د الصألر ود لدم  اطبدر  صتمنق  طب التمودب   رو ز ب زدم واحم
 بحق ال لت تمب اللهدم الرط حق  الصد ق  ث   زد ق ال زدة  ات دد اال ثري  اي  تكرع ........  جذا ل ء  ن ال طس لحق

 لم سططق .
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 - دألريق ال طت دعدم : 
طتالم ق لغدحدم االال    تدوبق ت لألر  اطت رار الوضدئق ودل طت دعدم ودلتزطألا  ق ال دألريدم ال بزحق االصرم ودل سططق  اتصدذ االلراءام

ق ال رزدم لأل  ل حذج  وتد دم ال زا  تطالوضدئق  تص يزهد   رلهد عمى االط اق  لا ا تحدلدتهد   را كتهد  اطتصدام الطلالم  الز د

  ن إدصدالم  اصرالدم.
 :ابداءاالزلد ام   سشرام 

 ودل حده زم د دعم ال دلق.  اإلدارةت  يد اط اق ع دن  -1

 .غراطه 500ل دص  الرئحطت كمغم ا  أ دم  ل ال طت دعدم   يت ن   راعق اشلدر  رلحق  -2

 تم ترزألب زد ألرام  را وق داص  ال طت دعدم. -3

  يق الكريد  ن  الى االط اق.                                      ت   -4

   -  رزق ال طت دعدم لت اللد ل التدلت : الوضدئق ال  ردة  ال  ر لق -5

 ودلدألزدر  2014 ودلدألزدر 2015 ودلدألزدر 2016 الكحدن/الطزق 

 44912711.390 45202247.481 35391157.220 الوضدعق ال  ردة الى ال طت دعدم -

 45355332.185 44599482.813 38127722.828 لق الى االط اق  ال  ر الوضدئق  -

 9227957.005 9830729.773 7094164.208 31/12/2014ر ألد ال طت دعدم زهدحق  -

 1444 1614.628 1784.464 تبكئق ال  اد الطدئوق  تغمحنهد -

 8329 7771 6112  ن الوضدئق  دود تحدلدتها ر  رزق لت  يد االط اق  -

 250 245 468 عدد البألزدم ال رطمق لمن ص -
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  دألريق تكز ل لحد ال بم  دم
دارتهد ض ن  دعدة  بم  دم  ل  ح ق لت تادرير ا تادحم ال بم  دم  ال    دهالب   عمى أت تق ل حق االزشتق  تل حق   نظ ال بم  دم  ا 

  برلق  ال ز  ق االلكتر زحق.ال  م ال زدطب ل تصذي الارار لت ال سططق زذلك إدارة ال
 :ابداءاالزلد ام   سشرام 

 0 بم  دم ال  اد    تدوبق دح   ق ع   زظدم الودرز د لت ابط اق  ن  ألث  حدزق الزظدم  .1

 كزت  طن ، ام اط اق ) الك رة ، الا ر ,  ال شدرع , كزت ززدزق ، كر ش ، كمب د ،  زشحق 10ادصدل زظدم الودرز د لت  .2
 0بري ، الش زق الش دلحق ( الاتألن ، االش

م أل  ،    رال الودط ق ) زنرزلق ، زنراطد ، الشلرة ، الطصزق ، الصدلدحق ، الضم 16اضدلق ادصدل زظدم الودرز د  درئ لت  .3
 0ريغق ( ، الا يرة ، ذألودن ،  رم الزبح دم ، ذام راس ،  ساب، ال  ار اللز بت ، غ ر ال دلت ، الر حشد ، ال 

لا ر ,  ال شدرع اط ق  ) ال  ن ،  الك رة ،  11درير ضريوق ال كحبدم الشهريق الط اق الودرز د ودضدلق  تدوبق ازلد  تا .4
 0, كزت ززدزق ، كر ش ، كمب د ،  زشحق كزت  طن ، ام الاتألن ، االشبري ، الش زق الش دلحق ( 

ل شدرع , كزت ا،  الك رة ، الا ر ,  ط ق  ) ال  ن  11 تدوبق ت  يد شرزق زمطن لمدراطدم ودل كحبدم الشهريق ودضدلق  .5
 0ززدزق ، كر ش ، كمب د ،  زشحق كزت  طن ، ام الاتألن ، االشبري ، الش زق الش دلحق ( 

 0 د( عمى زظدم الودرز  , ا طدط ال سططه  ، اال زر ا WFPكرزد ج االغذحق البدل ت  اضدلق ترق دلق لدألدة ) .6

 0لمط ريألن لكدلق اط اق الودرز د  دل كحبدم الشهريقو  WFPال رز  البدل ت لالغذحق  تدوبق ت  يد  .7

ء  تدريب م ال  الزا  ال برلق لضودط االرتودط     االعتدل  ال شدك  ال ندلئق لت اط اق الودرز د  االلدوق عمى تطدسال .8
 0ضودط االرتودط  الص زق  الودئبألن لالط اق اللدألدة 

 0متابعة تجهيز حوسبة مواد طلبيات االسواق  .9

  0ق    طوق اطتبالم ل ادرزق اطبدر كحق  ضريوق ال  اد  ق اطبدر عألن غ ال الط اق الودرز د  تدوب .10

 0(  ن كداحق البدم بط اق الودرز د 1تبدأل  ار دم  طتزدام اإلدصدل  ال ر لدم عمى الزظدم  ن ر م ) .11

ود ، عألن ،  أد  بدن مط ، الر حنق ،اطتكدال زادط الكحق الادح ق كزادط كحق لدألدة لت اط اق ) ط دب ،  رج ال  دم ، الط .12
 0(  غ ال

 0ألدة وتدوبدم لد ، اربد ، الطمط ، الر حنق ( عألن الودشد، الكحددر )   اطتكدال التدوبدم المأل ريق لت اط اق .13

 0 بحق زق اللز الش     تدوبق ربط اله ة  زد ألرام ال را وق الط اق  الودرز د  ق االدارة البد ق ودضدلق ط  ألن الطمط .14

ى  ربتهد عم لودرز د ألن اله ة اطتالم الط اق ) الطر  ، عألن الودشد ، راس البألن ، ( وبد ان تم تز ي  الكرا ج  زظدم اتأ .15
  0الد  ألن 

 0الط اق لا لت اتأ ألن شراء ل ا م اله ة تدوبدم ل اتألر  ادراج زا د  ز اك   درئ ألد ي  تدوبدم ال ا ودرز د كدل التد .16

 0ة ال  اطألب  ت اوبهد اعداد   ا ندم لزحق بله   .17

 0 تلهأل  الشوزدم لت االط اق اللدألدة .18

 0  تدوبق  حدزق االله ة  الشوزدم لت االدارة البد ق  ال طت دعدم ال رز يق  االط اق .19

 
 اإلداريقال دألريق 
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 دل التودعقمى أع راو عاطتالم الكريد ال ارد  ت ثحاه  ت  يبه  تطلأل   د ح در عن ال سططق  ن  راطالم   نظ ال مندم الال  ق  اإلش

ت تض ن  دل الت تأ ألن ا تحدلدم ال دألريدم  ن الم ا م  ال  دلظق عمى زظدلق  كزى ال سططق  تأ ألن  دألريدم ال سططق ك طدئ  االت

الخ  ..... زظدلق  طن طألر الب    طرعق االزلد ،  لتح ابط اق  ت دألثهد  عاد االتند حدم الال  ق لدح   ق الب    ن تأ ألن  ت  أل 

 صتط له.  د ج    تد ألن  طدئط زا  لم  ظنألن لتزنألذ  هد هم   تدوبق  حدزق تمك ال طدئط،  التأكد  ن أن أزشتق ال دألريق تطألر  لا

 :ابداءاالزلد ام   سشرام 
  طم الدأل ان

 ادرزق عدد الكتب ال ددرة  ال اردة صالل ثالثق طز ام  
 2014 2015 2016 / الطزق  الكحدن         

 21972 21295 22833 لكتب ال ددرةا

 38220 35945 36901 ةال اردالكتب 

  طم الم ا م
 دألزدر. 431واح ق  (107)عدد  بط اقشراء لدكطدم  -

 ت دألث اط اق ) رج ال  دم ،عألن الودشد، الك رة، التنألمق، الباوق ،عألن غ ال، التألوق اللز بحق( . -

 ( الا دألزدر.141832شراء اله ة  دط ب واح ق ) -

 ( الا دألزدر .3859اط اق واح ق ) (1171)ترزألب زد ألرام  را وق  -

 ( الا دألزدر.225000شراء صد دم ال راطق ) -

 ( الا دألزدر30000شراء اله ة   بدام الطال ق البد ه ) -

 ( الا دألزدر.  31931   شراء  زحندم ج اء واح ق ) -

 ( عربه.1623)عدد تط ق شراء عربدم  -
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 -:الوشريق دألريق ادارة ال  ارد 
اءام تصدذ اإللر حدغق  ات لألر البز ر الوشري ل دألريدم ال سططق  أط ا هد ودلصكرة ال تم وق   تدوبق ل حق اب  ر ال تبماق ودل  ظنألن   

 الكنألمق ك ضق  تزنألذ صتق التدريب لت طألن أداء ال  ظنألن.
 

 :ابداءاالزلد ام   سشرام 
 

 كرزد ج التدريب 
 

 

 زطوق رضد ال  ظنألن 
 2014 2015 2016 الطزقالكحدن /

 %52.99 %54.85 %64 زطوق الرضد ال ظحنت

 11.6 10.4 6.2  بدد الد ران ال ظحنت

 

 اعداد ال  ظنألن 
 2014 2015 2016 الكحدن /الطزق

 1508 1464 1444 عدد ال  ظنألن االل دلت

 

 

 

 

 

  دة الر دوق الداصمحق    

 د ال تدربألنعد عدد ال تدربألن الطزق

 ال صتط له

 جعدد الكرا 

 ال زنذة

 عدد الكرا ج 

 ال صتط له

 زطوق عدد

 الكرا ج ال زنذة

 الى ال صتط لهد

2016 108 81 28 20 100% 

2015 196 134 38 30 100% 

2014 140 176 33 41 80% 
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ألداع الزاد لت الكز ك  الطما  تزظحم الاأل د  ال طدودم  الطلال ن ًد لما ازألحق  لام ال دلالتأكد  ن طال ق إلراءام الاوض  ال رو  ا 
مق ودلشراء، ريق ال ت ثق  التلدال سططق اإلداريق  ال دلح  ابزظ ق  التبمح دم  الارارام  الاحدم وأع دل الر دوق  التنتحش عمى ع محدم  أزشتق

ر دة  تدواق اب   دئحًد ت دعدم لل االطتالم  التص ين  ال رو لت اإلدارة البد ق  ال طت دعدم  ابط اق زذلك لرد البهد لت ابط اق  ال ط
زشتق ل حق أ  التأكد أن ،النبمحق  ق ابر دة الدلتريق لموضدئق  تد ألا زش لدم لرد الوضدئق   تدوبق ت  أل  البل  ام  اإلتالو

 ال سططق تدار وزندءة  لدعمحق عدلحق ت اا أجداو ال سططق.

 : ابداءاالزلد ام   سشرام 
مى لت الال ا عألا ال دلاطم ودلتد ألا ال دلت ال طكا عمى زدلق ال بد الم ال دلحق ودل سططق  التد  دم ا:   طم الر دوق ال دلحق
 اط اق  د ائر ال سططق .

  بد مق.  ص طه  ث دز ن ألا  ص طق  ثالثألن( 35085 ألث كمغ عدد ال بد الم ال دلحق ال زل ة ) -أ

 ن لمطًد ( 713)   تطب ن دألزدرًا   أرببق ن ألا  طوب دئق ( دألزدر  دئق  اثزدن  ثالث70815.713 اا الاطم  لرًا واح ق ) -ب

  ألث تم ت  يكهد.صتًد  (508صتدء كمغم )صالل اكتشدله لبدد  ن اب

  طم اللرد   -م
(   دم ال رز يق ) طت دع( عهدة  لرد عألزدم   اد  ن ال274كمغ عدد اال طدم التت تم لردجد  لردًا للدئحد  ن  ك   طم اللرد ) -1

 %  ادرزق كزنس الاترة  ن البدم ال دضت.   ادم الى ازصندض  ح ق البل  ام كزطوق   طت دعدم   د

 ( ل له  ن ال   رالحق ؟،لدج يق االط اق لمكحق.102اق ال سططق ال صتمنق )تم ع   ل الم تنتحش عمى اط   -2

 للزق. 32ال شدرزق لت للدن الت األا  عددجد  -3

 تد ألا  أل د   دطوق االط اق  ال طت دعدم. -4

 ا زش لدم اللرد الطز ي لكدلق االط اق  ال طت دعدم.تد أل -5

 تد ألا تكمألا وضدعق اصر ال دة)اللرد الطز ي( لكدلق االط اق  ال طت دعدم. -6

 
 الر دوق االداريق  التلدريق.  طم

 لدريدً تداريًد   ااالط اق  ألث تم التنتحش  بغمب دم الاطم وب   ل الم تنتحشحق عمى ل حق اط اق ال سططق  بكثر  ن  ره  -1

نتحش عزد الت لت االط اق  تم رلق تادرير  ن مق  شد مق تتض ن  دلق    ضق جذه االط اق  اإللراءامعمى زدلق الز ا ت 

 اق لت االط ءام اإللرا  الترتألب  ت لألر ال  اد  االلت ام ودلد ام الرط ت  عمى زدلق الز ا ت  ابطبدرعمألهد  ن  ألث الزظدلق 

رتألب  الت در ابطبد مق تتض ن  دلق    ضق جذه االط اق عزد التنتحش عمألهد  ن  ألث الزظدلق  تم رلق تادرير  ن مق  ش

 .ل لق( 99م االلت ام ودلا ازألن  التبمح دم  ب ا ق ) د زذلك ت لألر ال  اد  االلت ام ودلد ام الرط ت 
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 اصذ عألزدم  ن  شتريدم ال زتنبألن  تم الاحدم ودللرد النلدئت آلالم الزاد. -2

ال سططق   ق ادارة  االلت ام ودل طد دم ال تنا عمألهد الزظدلقلت االط اق  ن  ألث  ال  ل دةحش عمى   ا ق االطتث در التنت -3

عالن( ابلودن زذلك الشهددام ال  حق لمبد مألن  لت االطتث در )الم  م     اطم ال طتث ر.  ا 

تتمودم ل ز  ذج  صال   الشندلحق لت االط اق  زذلك  نابداء ال ز  ت  لز ألر تدوبق  تتمودم لدئ ة ال مك عكدهللا الثدزت  -4

 اللدئ ة  ألث تم  تدوبق عمى ارض ال ا ق  تطلأل  ال ال ظدم لمب   عمى تاللألهد.

 .( زندلق 581عن زندالم  طن التزنألذ ك ا ق ) االلراج -5

 دم.(اتند حق   ك  ت  حبهد  ن عت لق ال دألر الب514تد ألا االتند حدم اللدألدة لمشرزدم ك ا ق ) -6

ق  ب ا  ل لدة اادعد اكراء ذ ق ال  ظنألن الذألن ازه ا صد دتهم  ن الب   لدم ال سططق  لبدة اطودب  زهد الض دن ال وزر  الت -7

 .(   ظا75)

 ( اتاللدم.17 ب ا ق )  اإلدارةاتالو  مندم اداريق  تلدريق  دح ق لت االط اق  -8

 . قال أل ازح إلعداد 2016لت زهدحق عدم  ال طت دعدم   ابط اقلدم االدارة  الثدكتقلرد اال  ل  -9

 االدارة البد ق  ال طت دعدم: ألا عمى اع دل اال طدم لت  دألريدمالتد  -10

 اع دل صد ن البألزدم . -

 اع دل  طم البتدءام . -

 اع دل  طم ال رزق ودل طت دعدم. -

 البد ق. ودإلدارةاع دل الدأل ان  -

 اع دل  را ب الد ام . -

 اع دل  طم ت  يد االط اق. -

 للزق االطتالم لت ال طت دعدم ال رز يق. اع دل -

  محق /  طم ال شتريدم االلزكحق /  طم ت  يد االط اق( ال شتريدم ال طم )0اع دل الدائرة التلدريق  -

 . ابط اقللزق االطتالم  التد ألا عمى -

 اللدد. ال بزألألنشس ن ال  ظنألن / مندم  -

 للزق. 25لت األا ك ا ق ا كملدن ال شدرزق -11

 ل راس.التنتحش عمى ا -12

 اط اق. لدمعألزدم  ن اال  ل الثدكتق  لرد -13

 
 

   دة التت ير ال سططت



  

 27 

 9001الأل  ا  ا نق   ب ط الل دةلم سططق  ن  ألث اعدادجد   تدوبق تاألح هد  زذلك  تدوبق تتكألا زظدم إدارة  اإلطتراتأللحقإدارة الصتق 
  رلق زندءة  لبدلحق ابداء ال سططت.  ودل سططق 2008لبدم 

 :ابداءام   سشرام االزلد   

 2016-2014 تدوبق الصتق االطتراتأللحق لبدم  -1

 دم  الصتق االطتراتأللحق لم سططق . تاحم عمى صتط ال دألري تدوبق  -2

  تدوبق تزنألذ الصتط التزنألذحق  الت  حه  ق   ارة التصتحط . -3

 2016لطزق  156اعداد صتق ت لألر  تتمودم زظدم تت ير الصد دم ال ز  حق ر م  -4

 لأل  الصد دم رالبق د -5

  رالبق االدلق التزظح حق لم دألريدم -6

 ت لألر  تتمودم ال طح الطز ي ل  ارة تت ير الاتدع البدم /تادحم الصد دم ال ز  حق -7

 2019-2017اعداد الصتق االطتراتأللحق لبدم -8

  تدوبق تزنألذ  رارام للزق التصتحط -9

 -مت:أللدئ ة ال مك عكدهللا الثدزت  ذلك ز د التزطألا  ق  رز  ال مك عكدهللا الثدزت لمت أل  لت ازلد   تتمودم  -10
 . ال شدرزق لت الت دعدم    دضرام اللدئ ة 

 .ا دار زتألب وب محدم ال سططق الرئحطحق  ال طدزدة 

 .عاد  رشدم ل دعق الترزأل  لت االط اق 
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