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 من اقوال جاللة الملك
 

ان االدارة اليتيتيتيتيتيتيتع حتقيتيتيتيتيتيتيتاف جب ية يتيتيتيتيتيتيتا االويتيتيتيتيتيتيتراه  راليتيتيتيتيتيتيت       يتيتيتيتيتيتيت  ا يتيتيتيتيتيتيت     يتيتيتيتيتيتيت     يتيتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتيت  االدارة 
احل يتيتيتيتيت    اليتيتيتيتيتع حتةيتيتيتيتيتسا   يتيتيتيتيت  اعيتيتيتيتيتمد  روقيتيتيتيتيتمق  او  يتيتيتيتيت   م  يتيتيتيتيت  حت  يتيتيتيتيت   يتيتيتيتيت    ال  اليتيتيتيتيتا السا يتيتيتيتيتر  

اخيتيتيتيتيتيتيت    حتايتيتيتيتيتيتيتس   ايتيتيتيتيتيتيتم   يتيتيتيتيتيتيتمداق اداراليتيتيتيتيتيتيت  م يتيتيتيتيتيتيترع  ارال يتيتيتيتيتيتيت   حتةيتيتيتيتيتيتيترا ال يتيتيتيتيتيتيتم  ال يتيتيتيتيتيتيتما   يتيتيتيتيتيتيت  ا  ا ا يتيتيتيتيتيتيتمر 
 مل راليتيتيتيتيت   اة يتيتيتيتيتمدرة  اال يتيتيتيتيترام  حت ميتيتيتيتيتر   يتيتيتيتيت  ال  يتيتيتيتيت  اة يتيتيتيتيترا   حتا يتيتيتيتيتر  ل   م يتيتيتيتيت    يتيتيتيتيت   ف حتا يتيتيتيتيت

 .حتا م م  س  م ا   ني ال سن    الق   الا م      م     ان 
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  عام:المدير الكلمة 
  لاحراليتيتيتيتيتيتر اامويتيتيتيتيتيتمق ال  يتيتيتيتيتيت  االويتيتيتيتيتيترتاحت ج    صيتيتيتيتيتيتس اةروقيتيتيتيتيتيت  االويتيتيتيتيتيتا الم   اةرا يتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتراد خفا يتيتيتيتيتيتم 

 ا يتيتيتيتيتيتيتيتيتح  لا يتيتيتيتيتيتيتيتيتسن ويتيتيتيتيتيتيتيتيتذع اخلفيتيتيتيتيتيتيتيتيت    ج  يتيتيتيتيتيتيتيتيت   ومويتيتيتيتيتيتيتيتيت    خمرطيتيتيتيتيتيتيتيتيت  ط اليتيتيتيتيتيتيتيتيتا ل  روقيتيتيتيتيتيتيتيتيت  غماليتيتيتيتيتيتيتيتيت  اةقيتيتيتيتيتيتيتيتاة      يتيتيتيتيتيتيتيتيتا 
 حتقيتيتيتيتيتيتوي  حتنظيتيتيتيتيتيت م مم يتيتيتيتيتيت  اجل يتيتيتيتيتيتسد  الفم يتيتيتيتيتيتمق  اةيتيتيتيتيتيتسارد  لاحة يتيتيتيتيتيتا الغماليتيتيتيتيتيت  اليتيتيتيتيتيتع  اشيتيتيتيتيتيت ق  يتيتيتيتيتيت   ج  يتيتيتيتيتيتم   اليتيتيتيتيتيتر ر 

  ممويتيتيتيتيتيتيتيت  اةيتيتيتيتيتيتيتيتساط  ا رد    يتيتيتيتيتيتيتيت  اةنيتيتيتيتيتيتيتيتممل ؤيتيتيتيتيتيتيتيتم   اةقيتيتيتيتيتيتيتيتر ل   اة ةيتيتيتيتيتيتيتيتمة   يتيتيتيتيتيتيتيت   محتة يتيتيتيتيتيتيتيتم   ل او  يتيتيتيتيتيتيتيتف  ال يتيتيتيتيتيتيتيتم   يتيتيتيتيتيتيتيت
 يتيتيتيتيتيتيتجب احل يتيتيتيتيتيتيتم    يتيتيتيتيتيتيت  اةويتيتيتيتيتيتيتر ن خيتيتيتيتيتيتيتالس حتيتيتيتيتيتيتيتس ي ويتيتيتيتيتيتيت جب غذائ يتيتيتيتيتيتيت   اويتيتيتيتيتيتيتا الم    يتيتيتيتيتيتيتسدة  مل يتيتيتيتيتيتيت    ويتيتيتيتيتيتيت مر  نمويتيتيتيتيتيتيت    

 حنيتيتيتيتيتيتً  د  يتيتيتيتيتيتم    يتيتيتيتيتيت  حت راليتيتيتيتيتيترا  ليتيتيتيتيتيتر ر اةروقيتيتيتيتيتيت  ة الان  يتيتيتيتيتيت  اال ا يتيتيتيتيتيتمدال   االجا م  يتيتيتيتيتيت     ل  يتيتيتيتيتيتساد االويتيتيتيتيتيترتاحت ج 
 .     صحمب اةشمرالجب ال غيةد م ال نم مق السطن   

الةمد يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت   يراليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتر  ل يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمق  (2122 – 2120)لأل يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتساا  االويتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيترتاحت ج  مغ  اخلفيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  صيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت   جيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمءق
إلدرامنيتيتيتيتيتيتيتم ال   يتيتيتيتيتيتا  يتيتيتيتيتيتيت ن النجيتيتيتيتيتيتم  احلة ةيتيتيتيتيتيتيت  ل  روقيتيتيتيتيتيت  عيتيتيتيتيتيتيت   ن ال  يتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيت   ويتيتيتيتيتيتم  الاوفيتيتيتيتيتيتيت ط  لان  يتيتيتيتيتيتذوم 

 ال  ئيتيتيتيتيتيتيت       ما مهتيتيتيتيتيتيتيتم  الاح  يتيتيتيتيتيتيت  اليتيتيتيتيتيتيتر  ا لسا يتيتيتيتيتيتيتجب اةروقيتيتيتيتيتيتيت   ال يتيتيتيتيتيتيتح   االويتيتيتيتيتيتيترتاحت ج  الةيتيتيتيتيتيتيتمئم   يتيتيتيتيتيتيت  ال  يتيتيتيتيتيتيتم 
  مليتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيترا ال ةيتيتيتيتيتيتني  اةاقيتيتيتيتيتيتمر     ن حتقيتيتيتيتيتيتاج   ويتيتيتيتيتيتذع اخلفيتيتيتيتيتيت  ل احيتيتيتيتيتيترالمق اامئ يتيتيتيتيتيت   اةاغيتيتيتيتيتيتياق  ؤيتيتيتيتيتيتم احمل فيتيتيتيتيتيت  

 ة الةفمم الذ  حت     ه.
 االويتيتيتيتيترتاحت ج   م يتيتيتيتيتس اةروقيتيتيتيتيت   ا يتيتيتيتيتراد خفا يتيتيتيتيتم  الغيتيتيتيتيتذائ   اافال يتيتيتيتيتم   يتيتيتيتيت     يتيتيتيتيت  اةقيتيتيتيتيتم   ة ية يتيتيتيتيتا ا  يتيتيتيتيت  

 ال ؤاليتيتيتيتيتيتيتيتيت  اال ا يتيتيتيتيتيتيتيتيتمدال   الةفم  يتيتيتيتيتيتيتيتيت  السطن يتيتيتيتيتيتيتيتيت ا ويتيتيتيتيتيتيتيتيتراه ة ية يتيتيتيتيتيتيتيتيتا مبيتيتيتيتيتيتيتيتيتم النقيتيتيتيتيتيتيتيتيتجم  يتيتيتيتيتيتيتيتيتجب د رويتيتيتيتيتيتيتيتيتم   قيتيتيتيتيتيتيتيتيتم ا م 
 (.2125) لسث ة  االردن االجا م    

ا راليتيتيتيتيتيتيتر اةيتيتيتيتيتيتيتممل ل ل  روقيتيتيتيتيتيتيت  ي  يتيتيتيتيتيتيت  ال  ئيتيتيتيتيتيتيت  الراخ  يتيتيتيتيتيتيت     اجلسو اليتيتيتيتيتيتيت   ّميتيتيتيتيتيتيترق   يتيتيتيتيتيتيت  مليتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيت  خيتيتيتيتيتيتيتالس      يتيتيتيتيتيتيتم 
 حتسظ يتيتيتيتيتيتف مليتيتيتيتيتيتيت       يتيتيتيتيتيتجب احل يتيتيتيتيتيتيتسس اةنمويتيتيتيتيتيت   ة مجلا يتيتيتيتيتيتم  ويتيتيتيتيتيت مؤم دراويتيتيتيتيتيت   الاحقيتيتيتيتيتيتيتني يراليتيتيتيتيتيتر  يتيتيتيتيتيتً   الةيتيتيتيتيتيتسة 

 ةيتيتيتيتيتيتيتيتر اويتيتيتيتيتيتيتيتانرق     اخلمرج يتيتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيتيتم ي  يتيتيتيتيتيتيتيت  ال  ئيتيتيتيتيتيتيتيت     م   يتيتيتيتيتيتيتيت . شيتيتيتيتيتيتيتيت   خييتيتيتيتيتيتيتيترا ية يتيتيتيتيتيتيتيتا ا ويتيتيتيتيتيتيتيتراه    يتيتيتيتيتيتيتيتمءة 
 يتيتيتيتيتيت  شيتيتيتيتيتيت وم حت راليتيتيتيتيتيتر اليتيتيتيتيتيتر ر  حتن  ذاليتيتيتيتيتيت  ال يتيتيتيتيتيتً  اةايتيتيتيتيتيتس  ة ل  روقيتيتيتيتيتيت      ما يتيتيتيتيتيت  اويتيتيتيتيتيتا  مروم ة  يتيتيتيتيتيت ا     شيتيتيتيتيتيتمرالجب 

 احمل فيتيتيتيتيتيتيتيت   خيتيتيتيتيتيتيتيتذال  ة  يتيتيتيتيتيتيتيتني اال ا يتيتيتيتيتيتيتيتمر الا راليتيتيتيتيتيتيتيتراق   جنم يتيتيتيتيتيتيتيته   اليتيتيتيتيتيتيتيتمدة  يتيتيتيتيتيتيتيتً   اةروقيتيتيتيتيتيتيتيت  اليتيتيتيتيتيتيتيتذ  حتةيتيتيتيتيتيتيتيتسا  يتيتيتيتيتيتيتيته 
 اةروق . م       مجلا م  ف الة    را     احلر    حت ثياهتم الق         ية ا  وراه 

اخلر يتيتيتيتيت   يتيتيتيتيت  مم يتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتسظ   اةروقيتيتيتيتيت   الشيتيتيتيتيت ممء  اةيتيتيتيتيتسردال    ا ةيتيتيتيتيت  خام يتيتيتيتيتم   حتةيتيتيتيتيترا   يتيتيتيتيت  اال ايتيتيتيتيترا   الاةيتيتيتيتيترال  
 اة جيتيتيتيتيتيتيتسة  ن القيتيتيتيتيتيتيتي ؤيتيتيتيتيتيتيتذع اخلفيتيتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتيت حةا ا ويتيتيتيتيتيتيتراه   يتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيت  ج يتيتيتيتيتيتيتسدوم الف  يتيتيتيتيتيتيت .  نسويتيتيتيتيتيتيتم    ملشيتيتيتيتيتيتيت  

   . اةساط  الذ  و  سد  مخلي     السط   اة  سس  حتة  مب ما  اةروق  ل  قاس   ال
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 مقدمة:
ال يتيتيتيتيتيتم   يتيتيتيتيتيت  احلقيتيتيتيتيتيتني   ظيتيتيتيتيتيته اه  اليتيتيتيتيتيت الد جالليتيتيتيتيتيت  اة يتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتراه رم  يتيتيتيتيتيت  حتسج  يتيتيتيتيتيتمق    يتيتيتيتيتيتمدراق ويتيتيتيتيتيت افال  يتيتيتيتيتيتا

  ث ةيتيتيتيتيتيتيت .  اويتيتيتيتيتيتيتانمدا      ر يتيتيتيتيتيتيتمع     يتيتيتيتيتيتيت سوم )االرحتةيتيتيتيتيتيتيتمء ة ا داء احل يتيتيتيتيتيتيتس    اخليتيتيتيتيتيتيتر مق احل س  يتيتيتيتيتيتيت  اةا  يتيتيتيتيتيتيترة(
   يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمالي الا  يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتر  اجليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتسدة  جيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمءق  اةرا يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت   االويتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا الم  (    يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتماسن اةروقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  2125)ا ردن 

  سام يتيتيتيتيتيتيتيتالقيتيتيتيتيتيتيتيت   ةقيتيتيتيتيتيتيتيتي   يتيتيتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتيتيت  خمفيتيتيتيتيتيتيتيتط  ا يتيتيتيتيتيتيتيت   ل  ال يتيتيتيتيتيتيتيت  رة ة اج يتيتيتيتيتيتيتيت   حتفيتيتيتيتيتيتيتيتسال  اخلفيتيتيتيتيتيتيتيت  االويتيتيتيتيتيتيتيترتاحت ج  
 الافسر.
حتشيتيتيتيتيتيت    جلنيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتراد    اج يتيتيتيتيتيت    فس يتيتيتيتيتيت  اةيتيتيتيتيتيترال  ال يتيتيتيتيتيتما  ئمويتيتيتيتيتيت   اةروقيتيتيتيتيتيت جلنيتيتيتيتيتيت  الاوفيتيتيتيتيتيت ط ة   يتيتيتيتيتيت رق      

   يتيتيتيتيتيتيتيتيتسال   اةيتيتيتيتيتيتيتيتيترال  ال يتيتيتيتيتيتيتيتيتما  ئمويتيتيتيتيتيتيتيتيت   فس يتيتيتيتيتيتيتيتيت   ( 2122-2120لأل يتيتيتيتيتيتيتيتيتساا ) حتفيتيتيتيتيتيتيتيتيتسال  اخلفيتيتيتيتيتيتيتيتيت  االويتيتيتيتيتيتيتيتيترتاحت ج   
   لاغف يتيتيتيتيتيتيتيت  مم يتيتيتيتيتيتيتيت  ميتيتيتيتيتيتيتيتمالق  جساايتيتيتيتيتيتيتيت     يتيتيتيتيتيتيتيتما مت   ا يتيتيتيتيتيتيتيتمة حتنيتيتيتيتيتيتيتيتسم ال جنيتيتيتيتيتيتيتيت  اةشيتيتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيتيترراء اةيتيتيتيتيتيتيتيترال المق

  يتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيت ن م  شيتيتيتيتيتيتيت ا      ا يتيتيتيتيتيتيتح   تيتيتيتيتيتيتيتردة الجا م يتيتيتيتيتيتيتمق ال جنيتيتيتيتيتيتيت    ل يتيتيتيتيتيتيت      يتيتيتيتيتيتيتم  ن ج يتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيتجب   ال  يتيتيتيتيتيت   
 مجيتيتيتيتيتيتجب   مايتيتيتيتيتيتمق     س يتيتيتيتيتيتمق   ال جنيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيت  دراويتيتيتيتيتيت   ا يتيتيتيتيتيتجب احليتيتيتيتيتيتمس يامجيتيتيتيتيتيته يتيتيتيتيتيتراد ميتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتم ا  سظ نياةيتيتيتيتيتيتمم يتيتيتيتيتيت  

  ا ةيتيتيتيتيت  خر يتيتيتيتيتيت   ما يتيتيتيتيتيتجب   الني  يتيتيتيتيتيت  شيتيتيتيتيت ممء   يتيتيتيتيتيتسرد صيتيتيتيتيتيتحمب ال ال يتيتيتيتيت  اخليتيتيتيتيتيتمرج شيتيتيتيتيت ا    دراويتيتيتيتيتمق  م يتيتيتيتيتيتم مت 
ة ي  يتيتيتيتيت  ال  ئيتيتيتيتيت  مميتيتيتيتيتم ميتيتيتيتيتمن ليتيتيتيتيته د را  م يتيتيتيتيتيا     مويتيتيتيتيتاوراا  يتيتيتيتيترة  ويتيتيتيتيتمئ    د اق   مشيتيتيتيتيت ة  غيتيتيتيتيتي   مشيتيتيتيتيت ة  ت يتيتيتيتيت 

 اليتيتيتيتيتيتيتملا    اةشيتيتيتيتيتيتيتمرالجب  ا اشيتيتيتيتيتيتيتف    الاشيتيتيتيتيتيتيتغ    الراخ  يتيتيتيتيتيتيت   ال  ئيتيتيتيتيتيتيت  اخلمرج يتيتيتيتيتيتيت     يتيتيتيتيتيتيتجب ا ويتيتيتيتيتيتيتراه االويتيتيتيتيتيتيترتاحت ج   
   ا  قا ر مق  ا ح   تردة.

 سا يتيتيتيتيتيتيتر ي  يتيتيتيتيتيتيت        يتيتيتيتيتيتيت  خيتيتيتيتيتيتيتالس  شيتيتيتيتيتيتيت ا  مم يتيتيتيتيتيتيت   صيتيتيتيتيتيتيتحمب ال ال يتيتيتيتيتيتيت  اة ن يتيتيتيتيتيتيتني    يتيتيتيتيتيتيتس ال جنيتيتيتيتيتيتيت  اةشيتيتيتيتيتيتيت        
  اج يتيتيتيتيتيتيت   حتفيتيتيتيتيتيتيتسال   مإل يتيتيتيتيتيتم          يتيتيتيتيتيتيتم   يتيتيتيتيتيت    اخلمرج يتيتيتيتيتيتيت ال  ئيتيتيتيتيتيت  ال  ئيتيتيتيتيتيت  الراخ  يتيتيتيتيتيتيت      ال  مايتيتيتيتيتيتمق  اة  س يتيتيتيتيتيتيتمق 

 يتيتيتيتيتيتم حتسصيتيتيتيتيتيت س  ل يتيتيتيتيتيته ال جنيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيت     مت  ييتيتيتيتيتيتر  غماليتيتيتيتيتيت  اةروقيتيتيتيتيتيت   رويتيتيتيتيتيتملا م      يتيتيتيتيتيتم اةروقيتيتيتيتيتيت رؤاليتيتيتيتيتيت  
    يتيتيتيتيت  يّ  ظ يتيتيتيتيتس رؤاليتيتيتيتيتيت  ني يتيتيتيتيت راء  صيتيتيتيتيتحمب ال ال يتيتيتيتيتيت  اة ن  خيتيتيتيتيتذ      الاسج يتيتيتيتيته   جلنيتيتيتيتيت  الاوفيتيتيتيتيت ط إل يتيتيتيتيتراء اليتيتيتيتيتيت  
  ا ا مدوم  ش   م الن مئ .جلن  الاوف ط     ار    رومل     م اةروق     

 يتيتيتيتيتيتيتماسن   يتيتيتيتيتيتيت  اةروقيتيتيتيتيتيتيت ال جنيتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيت   يراليتيتيتيتيتيتيتر ا ويتيتيتيتيتيتيتراه السطن يتيتيتيتيتيتيت  اة حت فيتيتيتيتيتيتيت     يتيتيتيتيتيتيت   م يتيتيتيتيتيتيتم    يتيتيتيتيتيتيتس
  يراليتيتيتيتيتيتيتيتر ا ويتيتيتيتيتيتيتيتراه االويتيتيتيتيتيتيتيترتاحت ج    ا ويتيتيتيتيتيتيتيتراه الاشيتيتيتيتيتيتيتيتغ         يتيتيتيتيتيتيتيت  َيم (2125ا ردن ) ث ةيتيتيتيتيتيتيتيت  اةروقيتيتيتيتيتيتيتيت   
يتيتيتيتيتيتيت   جيتيتيتيتيتيتيت اءاق اإل يتيتيتيتيتيتيت ار اة ا يتيتيتيتيتيتيترة ة  القيتيتيتيتيتيتيتي االجا م  يتيتيتيتيتيتيت    دارة اةويتيتيتيتيتيتيتمط   الاغ يتيتيتيتيتيتيتي    اةقيتيتيتيتيتيتيتر ل  ردق م يتيتيتيتيتيتيتم   

  رش اق ا داء   فم مق ا داء اةاسا ن.
 فس يتيتيتيتيت  اةيتيتيتيتيترال  مت    يتيتيتيتيت م   يتيتيتيتيت  جلنيتيتيتيتيت  الاوفيتيتيتيتيت ط   ئمويتيتيتيتيت    اا يتيتيتيتيتمء ال جنيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتراد اخلفيتيتيتيتيت  مم  يتيتيتيتيت ا   يتيتيتيتيتر 
 وم. ا مدال مت  را      خذ  راء  صحمب ال ال   اة ن ني حت را  حت رالالقج اء  ال  إل ال ما 
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 : نبذة تاريخية
شيتيتيتيتيتيتيتيت ر ال  يتيتيتيتيتيتيتيتجب ا خيتيتيتيتيتيتيتيتي  يتيتيتيتيتيتيتيت  الةيتيتيتيتيتيتيتيت ن ال شيتيتيتيتيتيتيتيت ال  ارحت م يتيتيتيتيتيتيتيتم    حسظيتيتيتيتيتيتيتيتم  ة  ويتيتيتيتيتيتيتيت مر القيتيتيتيتيتيتيتيت جب  اخليتيتيتيتيتيتيتيتر مق  ة       

حت يتيتيتيتيتيتيتمل ف اة  شيتيتيتيتيتيتيت   قيتيتيتيتيتيتيت   ا داليتيتيتيتيتيتيتمد الن يتيتيتيتيتيتيتس القيتيتيتيتيتيتيت م  اليتيتيتيتيتيتيتذ   ثيتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيت    ميتيتيتيتيتيتيت  القيتيتيتيتيتيتيتس  اة حت فيتيتيتيتيتيتيت  ة  اليتيتيتيتيتيتيتمدة 
االويتيتيتيتيتيتيتا ال   اإل  يتيتيتيتيتيتيتمس الشيتيتيتيتيتيتيترالر   يتيتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتيتر احلمجيتيتيتيتيتيتيتيتمق االويتيتيتيتيتيتيتا الم   اليتيتيتيتيتيتيتع حتيتيتيتيتيتيتيتر   ويتيتيتيتيتيتيت   ال يتيتيتيتيتيتيت   ال يتيتيتيتيتيتيتيت   

 لإلاقمن.
اليتيتيتيتيتيتيتيتيتذال  ر  يتيتيتيتيتيتيتيتيتسن الشيتيتيتيتيتيتيتيتيت ب  االجا م  يتيتيتيتيتيتيتيتيت  اة  يتيتيتيتيتيتيتيتيت  ماق النقيتيتيتيتيتيتيتيتيت   ا   يتيتيتيتيتيتيتيتيت  ة   سظ يتيتيتيتيتيتيتيتيتس احل س يتيتيتيتيتيتيتيتيت  يتيتيتيتيتيتيتيتيتم        

اجملا يتيتيتيتيتيتيتجب ا رد   يتيتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتيتذا االرحت يتيتيتيتيتيتيتمم احليتيتيتيتيتيتيتمد ة  ويتيتيتيتيتيتيت مر ال  يتيتيتيتيتيتيتمئجب  القيتيتيتيتيتيتيت جب االويتيتيتيتيتيتيتا الم    اليتيتيتيتيتيتيتع ال حتنقيتيتيتيتيتيتيتجم 
    قيتيتيتيتيتيتاس  دخيتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتذع الف ةيتيتيتيتيتيت     يتيتيتيتيتيتمن   يتيتيتيتيتيت  احل س يتيتيتيتيتيت   ن حت  يتيتيتيتيتيتر النظيتيتيتيتيتيت  ة   يتيتيتيتيتيتساس اةيتيتيتيتيتيتسظ ني اال ا يتيتيتيتيتيتمدال

ة تم ليتيتيتيتيتيتيت   ن يتيتيتيتيتيتيتم إل يتيتيتيتيتيتيتمدة الايتيتيتيتيتيتيتسا ن ل  قيتيتيتيتيتيتيتاس  اة  شيتيتيتيتيتيتيت   ر يتيتيتيتيتيتيتجب ال يتيتيتيتيتيتيت ر اليتيتيتيتيتيتيتذ  خ  يتيتيتيتيتيتيته االرحت يتيتيتيتيتيتيتمم ال  يتيتيتيتيتيتيتي ة 
 جيتيتيتيتيتيترق احل س يتيتيتيتيتيت  ان    يتيتيتيتيتيت   ويتيتيتيتيتيت    إلويتيتيتيتيتيتمء   مايتيتيتيتيتيتمة اةيتيتيتيتيتيتسظ ني   ويتيتيتيتيتيت وم   يتيتيتيتيتيت  ا ويتيتيتيتيتيت مر   يتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتمهتم  

حتا  يتيتيتيتيت  ة  اشيتيتيتيتيتمء  روقيتيتيتيتيت  حت خيتيتيتيتيتذ   يتيتيتيتيت   محتة يتيتيتيتيتم حتيتيتيتيتيتس ي مم يتيتيتيتيت  ا ا مجيتيتيتيتيتمق ال يتيتيتيتيت د  يتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتساد غذائ يتيتيتيتيت   ويتيتيتيتيت جب 
 الم  .اوا 
( 61ر يتيتيتيتيتيتم ) الةيتيتيتيتيتيتماسن اةر يتيتيتيتيتيتس   يتيتيتيتيتيت   اشيتيتيتيتيتيتمء اةروقيتيتيتيتيتيت  االويتيتيتيتيتيتا الم   اةرا يتيتيتيتيتيت  مبسجيتيتيتيتيتيت   0976 ة  يتيتيتيتيتيتما      

 حتقيتيتيتيتيتيتيتيتمر س اخلفيتيتيتيتيتيتيت  احل   يتيتيتيتيتيتيتيت  إلجنيتيتيتيتيتيتيتيتم  ويتيتيتيتيتيتيتذا اةشيتيتيتيتيتيتيتيت  م  اليتيتيتيتيتيتيتيتذ  حت ميتيتيتيتيتيتيتر  جيتيتيتيتيتيتيتيتسدع   يتيتيتيتيتيتيتيت   ر    0976لقيتيتيتيتيتيتيتن  
  مشيتيتيتيتيتيتيت ق اةروقيتيتيتيتيتيتيت     مايتيتيتيتيتيتيتم الا و قيتيتيتيتيتيتيت   ا      صيتيتيتيتيتيتيتمر  0977السا يتيتيتيتيتيتيتجب  ايتيتيتيتيتيتيتمرال  ا  س  يتيتيتيتيتيتيت  شيتيتيتيتيتيتيت ممل  يتيتيتيتيتيتيتما 

 نيتيتيتيتيتيتيتيتيتر م   احيتيتيتيتيتيتيتيتيتس اةروقيتيتيتيتيتيتيتيتيت    ساؤيتيتيتيتيتيتيتيتيتم   يتيتيتيتيتيتيتيتيتر ق  اةيتيتيتيتيتيتيتيتيتر  خيتيتيتيتيتيتيتيتيتر مهتم  06/1/0977 يتيتيتيتيتيتيتيتيتم  ا  يتيتيتيتيتيتيتيتيتم   ايتيتيتيتيتيتيتيتيتمرال  احل
ل  قيتيتيتيتيتيتا  رال   يتيتيتيتيتيتمل ويتيتيتيتيتيتس  م ا  س ة  نفةيتيتيتيتيتيت  ال  يتيتيتيتيتيترو ة ال مصيتيتيتيتيتيت     يتيتيتيتيتيتمن  اليتيتيتيتيتيتذ  ال يتيتيتيتيتيتر  يتيتيتيتيتيتممسرة    مايتيتيتيتيتيتم  
 ميتيتيتيتيتيتيتمن  يتيتيتيتيتيتيترد  ويتيتيتيتيتيتيتسا  اةروقيتيتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتيتس ني  ةيتيتيتيتيتيتيتط   يتيتيتيتيتيتيتر ق ويتيتيتيتيتيتيتذع ا ويتيتيتيتيتيتيتسا   ملارااليتيتيتيتيتيتيتر مبيتيتيتيتيتيتيت  ر اليتيتيتيتيتيتيتر    االااشيتيتيتيتيتيتيتمر 

لا   يتيتيتيتيتيتيتيتيت  ا ا مجيتيتيتيتيتيتيتيتيتمق  2121( ويتيتيتيتيتيتيتيتيتس م  ة  يتيتيتيتيتيتيتيتيتما 67مم يتيتيتيتيتيتيتيتيت   رجيتيتيتيتيتيتيتيتيتمء اة   يتيتيتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيتيتيت    غيتيتيتيتيتيتيتيتيتس )  جغ ا  يتيتيتيتيتيتيتيتيتم  ة
 رغ يتيتيتيتيتيتيتيتمق  ا ةيتيتيتيتيتيتيتيت  اخلر يتيتيتيتيتيتيتيت  ة الاج  يتيتيتيتيتيتيتيتمق القيتيتيتيتيتيتيتيت ما   ة احملم ظيتيتيتيتيتيتيتيتمق  ا لساليتيتيتيتيتيتيتيت     دق ويتيتيتيتيتيتيتيتذع  الراليتيتيتيتيتيتيتيتمدة    

 سظ يتيتيتيتيتيتم   ةيتيتيتيتيتيتط   018ارحت يتيتيتيتيتيتمم   يتيتيتيتيتيتراد  يتيتيتيتيتيتسظ   اةروقيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيت  ميتيتيتيتيتيتمن  يتيتيتيتيتيترد  سظ   يتيتيتيتيتيتم ة ويتيتيتيتيتيتن  ا اام  يتيتيتيتيتيتم 
    يتيتيتيتيتيتيتر ا ا يتيتيتيتيتيتيترق اةروقيتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيترة  يتيتيتيتيتيتيت ا   حتفسال اليتيتيتيتيتيتيت  2121ظ يتيتيتيتيتيتيتم  ة  يتيتيتيتيتيتيتما (  س 0065 يتيتيتيتيتيتيتو   يتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيتساو )

لا  ئيتيتيتيتيتيتيتيت  مسادرويتيتيتيتيتيتيتيتم الةيتيتيتيتيتيتيتيتمدرة   يتيتيتيتيتيتيتيت  اويتيتيتيتيتيتيتيتا  مب طيتيتيتيتيتيتيتيت   ال  يتيتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيتيت  خيتيتيتيتيتيتيتيتالس حتف  يتيتيتيتيتيتيتيتا  يتيتيتيتيتيتيتيت ا    د راق حتررال  يتيتيتيتيتيتيتيت  
 حت و   يتيتيتيتيتيت  شيتيتيتيتيتيتم    ل ن يتيتيتيتيتيتس  مبقيتيتيتيتيتيتاس    يتيتيتيتيتيت  اةروقيتيتيتيتيتيت  مبيتيتيتيتيتيتم اليتيتيتيتيتيتاالءا   جيتيتيتيتيتيتم   مل محتيتيتيتيتيتيته الاجمراليتيتيتيتيتيت       يتيتيتيتيتيته  ةيتيتيتيتيتيتر 

  جيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتم اةشيتيتيتيتيتيتيتيتيتيترتالمق  اة   يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمق اليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتع  دق     يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  رة  اميتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  الراليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمدة ة  يتيتيتيتيتيتيتيتيتيترد ا ويتيتيتيتيتيتيتيتيتيتسا   اليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمدة ة
االوا يتيتيتيتيتيتما  مل ن يتيتيتيتيتيتيت  الاحا يتيتيتيتيتيت  ل  روقيتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيت   اليتيتيتيتيتيتمدة الةيتيتيتيتيتيتيتررة الاورالن يتيتيتيتيتيت   ويتيتيتيتيتيتيت مراق اةيتيتيتيتيتيت  ال  يتيتيتيتيتيتيتمئجب    

 قيتيتيتيتيتيتيتيتاسد مق  يتيتيتيتيتيتيتيتو   حت يتيتيتيتيتيتيتيت   مجيتيتيتيتيتيتيتيتمق اةروقيتيتيتيتيتيتيتيت  الاورالن يتيتيتيتيتيتيتيت   ال ايتيتيتيتيتيتيتيتمل اجمل يتيتيتيتيتيتيتيتجب  ااشيتيتيتيتيتيتيتيت قا ويتيتيتيتيتيتيتيتسا  ليتيتيتيتيتيتيتيتذل  
  يتيتيتيتيتيتيتيت    نجيتيتيتيتيتيتيتيتراق اةروقيتيتيتيتيتيتيتيت  خيتيتيتيتيتيتيتيتالس  يتيتيتيتيتيتيتيتما  تم ظيتيتيتيتيتيتيتيت  الرر يتيتيتيتيتيتيتيتمء   يتيتيتيتيتيتيتيتر-الاويتيتيتيتيتيتيتيترالة ل  روقيتيتيتيتيتيتيتيت  ة  نفةيتيتيتيتيتيتيتيت  خيتيتيتيتيتيتيتيتس 

(  يتيتيتيتيتيترت 08111 قيتيتيتيتيتيتاسد مق رئ قيتيتيتيتيتيت  )ام حت  يتيتيتيتيتيت  اةقيتيتيتيتيتيتم   الاورالن يتيتيتيتيتيت  ايتيتيتيتيتيتذا اجمل يتيتيتيتيتيتجب  اليتيتيتيتيتيتذ  ال يتيتيتيتيتيتم  ما يتيتيتيتيتيت   0995
   يتيتيتيتيتيتيتجب  مإل يتيتيتيتيتيتيتم      اجمل يتيتيتيتيتيتيتجب الاويتيتيتيتيتيتيترالة ة اةشيتيتيتيتيتيتيتي    نفةيتيتيتيتيتيتيت  ال صيتيتيتيتيتيتيت     اليتيتيتيتيتيتيتذ  مت   يتيتيتيتيتيتيته اويتيتيتيتيتيتيتاحرا   ج يتيتيتيتيتيتيترة حتملاليتيتيتيتيتيتيتر  ا  يتيتيتيتيتيتيتر 
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مق الاملاليتيتيتيتيتيتر احلمئف يتيتيتيتيتيت  ال  يتيتيتيتيتيتيتية  ال  اليتيتيتيتيتيترراق ة  ويتيتيتيتيتيتيتسا   يتيتيتيتيتيتني غيتيتيتيتيتيتيتراس  ر   ال حيتيتيتيتيتيتسا  اليتيتيتيتيتيترجمف اجمل يتيتيتيتيتيتيتر  مإل يتيتيتيتيتيتم      ثالجيتيتيتيتيتيتيت
 ال ني  ار ر ال ئ ق   ار ر الش     ال ة     ر ا ا رق  وم الف   ال      ة  ومل   الاورال .

 ن مم يتيتيتيتيتيت  ال  يتيتيتيتيتيتمئجب  القيتيتيتيتيتيت جب اة    يتيتيتيتيتيت  ة  ويتيتيتيتيتيتسا  اةروقيتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيت  ماق جيتيتيتيتيتيتسدة   ساصيتيتيتيتيتيت مق  نم قيتيتيتيتيتيت  ل   يتيتيتيتيتيتمئجب اليتيتيتيتيتيتع        
ة القيتيتيتيتيتيتيتس  احمل يتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيت  ال اليتيتيتيتيتيتيتام    يتيتيتيتيتيتيت م ل   يتيتيتيتيتيتيتجب  ال   يتيتيتيتيتيتيتر اجا يتيتيتيتيتيتيتم  و قيتيتيتيتيتيتيت    حسصيتيتيتيتيتيتيتمق  اشيتيتيتيتيتيتيترتاطمق صيتيتيتيتيتيتيتح   حتنمظ ويتيتيتيتيتيتيتم 

   مويتيتيتيتيت     قيتيتيتيتيت   ل ا ميتيتيتيتيتر  يتيتيتيتيت  صيتيتيتيتيتال  ا م     يتيتيتيتيت  ا م    يتيتيتيتيتر ويتيتيتيتيتم س ميتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتذع اإلجيتيتيتيتيت اءاق ما  يتيتيتيتيت  ة حتقيتيتيتيتيتج    اليتيتيتيتيتمدة  
ف دالنيتيتيتيتيتيتمر (  ليتيتيتيتيتيت692 يتيتيتيتيتيتر   غيتيتيتيتيتيتس ) 0977م يتيتيتيتيتيتية ة   يتيتيتيتيتيتمق اةروقيتيتيتيتيتيت     يتيتيتيتيتيت  الس يتيتيتيتيتيتس اليتيتيتيتيتيتذ  ممايتيتيتيتيتيتس   يتيتيتيتيتيته اة   يتيتيتيتيتيتمق  يتيتيتيتيتيتما 

 دالنمر.( 77915811) 2121جنرويتم  يتر   غس  ما 
حتا ايتيتيتيتيتيتيتيتجب اةروقيتيتيتيتيتيتيتيت   مويتيتيتيتيتيتيتيتاةالس  يتيتيتيتيتيتيتيتمو   دار   اليتيتيتيتيتيتيتيت    م يتيتيتيتيتيتيتيت   دارهتيتيتيتيتيتيتيتيتم   اليتيتيتيتيتيتيتيت  ال يتيتيتيتيتيتيتيتنم    الاجيتيتيتيتيتيتيتيتمرة  الا يتيتيتيتيتيتيتيتسال     يتيتيتيتيتيتيتيت          

خيتيتيتيتيتيتالس النجم يتيتيتيتيتيتمق اليتيتيتيتيتيتع  ةةا يتيتيتيتيتيتم اةروقيتيتيتيتيتيت   اويتيتيتيتيتيتم حت  يتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيت  خيتيتيتيتيتيتالس الاوفيتيتيتيتيتيت ط القيتيتيتيتيتيت  م احملم ظيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتذا النجيتيتيتيتيتيتم  
  ارحت يتيتيتيتيتمم  ويتيتيتيتيت مر اةيتيتيتيتيتساد   ملقيتيتيتيتيتس    المدحتيتيتيتيتيته    يتيتيتيتيت  حتقيتيتيتيتيت   اةروقيتيتيتيتيت  لا   يتيتيتيتيت  رغ يتيتيتيتيتمق   مجيتيتيتيتيتمق  ا ةيتيتيتيتيت  اخلر يتيتيتيتيت   احليتيتيتيتيتر  يتيتيتيتيت

احمل يتيتيتيتيتيتيت   ويتيتيتيتيتيتيتا ة   يتيتيتيتيتيتيت    لساليتيتيتيتيتيتيتمق     يتيتيتيتيتيتيتم ية يتيتيتيتيتيتيتا الايتيتيتيتيتيتيتسا ن  ويتيتيتيتيتيتيت مر القيتيتيتيتيتيتيتس   ما ايتيتيتيتيتيتيتم  ق احليتيتيتيتيتيتيتر اة ةيتيتيتيتيتيتيتسس ايتيتيتيتيتيتيتم  يتيتيتيتيتيتيتمل حتيتيتيتيتيتيتيتس ي 
ال  يتيتيتيتيتيتيتمئجب  القيتيتيتيتيتيتيت جب   ويتيتيتيتيتيتيت مر  نمويتيتيتيتيتيتيت   جيتيتيتيتيتيتيترا    يتيتيتيتيتيتيت  اليتيتيتيتيتيتيت غم  يتيتيتيتيتيتيت  ان اةروقيتيتيتيتيتيتيت  ال حتا ايتيتيتيتيتيتيتجب  يتيتيتيتيتيتيت      يتيتيتيتيتيتيتمءاق   لاحة يتيتيتيتيتيتيتا ويتيتيتيتيتيتيتذا 

ق     يتيتيتيتيتيتيتم    يتيتيتيتيتيتيتمدة النظيتيتيتيتيتيتيت  ة  ويتيتيتيتيتيتيتمل   ال  يتيتيتيتيتيتيت   ا اظ يتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيتسء اايتيتيتيتيتيتيتره الن  يتيتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتيتاةسا اةروقيتيتيتيتيتيتيت   افيتيتيتيتيتيتيتسال   ل يتيتيتيتيتيتيتم
 ا  ا م السا     لاحة ا اةرالر    اة  ا   الش م    الع حتاف   م ط         م الاجمرال .

لةيتيتيتيتيتر ويتيتيتيتيت س اةروقيتيتيتيتيت   نيتيتيتيتيتذ حت و قيتيتيتيتيت م  ايتيتيتيتيتس ي اةيتيتيتيتيتساد الغذائ يتيتيتيتيت   االويتيتيتيتيتا الم   ةا ةيتيتيتيتيت  اخلر يتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتمخااله  اسا  يتيتيتيتيتم   ويتيتيتيتيت مر 
 يتيتيتيتيتيتيتيتجب اال ا يتيتيتيتيتيتيتيتمد   جيتيتيتيتيتيتيتيتسدة  مل يتيتيتيتيتيتيتيت   ا ا يتيتيتيتيتيتيتيترق  ل يتيتيتيتيتيتيتيتمق   يتيتيتيتيتيتيتيت  حتانمويتيتيتيتيتيتيتيت     ميتيتيتيتيتيتيتيت  ال يتيتيتيتيتيتيتيت    الف يتيتيتيتيتيتيتيت  ة حتانمويتيتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيتيتجب الس 

القيتيتيتيتيتيتس  احمل يتيتيتيتيتيت  لا يتيتيتيتيتيتسن مرا يتيتيتيتيتيتم  ل ح س يتيتيتيتيتيت  لاحة يتيتيتيتيتيتا ا  يتيتيتيتيتيت  الغيتيتيتيتيتيتذائ   يتيتيتيتيتيتمل حتنيتيتيتيتيتيتسم  ناجمهتيتيتيتيتيتيتم مبيتيتيتيتيتيتم الانمويتيتيتيتيتيت   دخيتيتيتيتيتيت   ا ةيتيتيتيتيتيت  
  اخلر يتيتيتيتيت  اخلر يتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتمل ويتيتيتيتيتذع االل يتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتم س اةروقيتيتيتيتيت  ة ميتيتيتيتيت   مجيتيتيتيتيتم  الغيتيتيتيتيتالء  الاة  يتيتيتيتيت   يتيتيتيتيت   قيتيتيتيتيتاس  حتيتيتيتيتيت ثيع   يتيتيتيتيت   ا ةيتيتيتيتيت

  د م ال نم مق السطن    حتشج   م لافسال   ناسجمهتم  موا  ار  الرت ال  ام  مل  وسا  م اةا ردة.
 اا جيتيتيتيتيتيتيت  ل افيتيتيتيتيتيتيتسال  احلمصيتيتيتيتيتيتيت  ة ميتيتيتيتيتيتيتمالق احل يتيتيتيتيتيتيتمة اليتيتيتيتيتيتيتذ  ال يتيتيتيتيتيتيتم  ه  يتيتيتيتيتيتيتمدة  اليتيتيتيتيتيتيتمدة ة   يتيتيتيتيتيتيترالق االويتيتيتيتيتيتيتا ال   ةيتيتيتيتيتيتيتر  م ليتيتيتيتيتيتيتس 

م    يتيتيتيتيتيت  ان الاج  يتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتذع شيتيتيتيتيتيت  س جنم يتيتيتيتيتيتم اةروقيتيتيتيتيتيت  ا ايتيتيتيتيتيتساء ويتيتيتيتيتيتذع اةقيتيتيتيتيتيت ل    يتيتيتيتيتيتر دراويتيتيتيتيتيت  ا ا مجيتيتيتيتيتيتمق اةيتيتيتيتيتيتساطنني خليتيتيتيتيتيتر مهت
مم يتيتيتيتيتيت  ارجيتيتيتيتيتيتمء اة   يتيتيتيتيتيت  ويتيتيتيتيتيتم    لاةيتيتيتيتيتيتر  خيتيتيتيتيتيتر مهتم اةا  يتيتيتيتيتيترة ل  يتيتيتيتيتيتساطنني   اليتيتيتيتيتيترا  ةيتيتيتيتيتيتر اااشيتيتيتيتيتيت ق  يتيتيتيتيتيت  م اةروقيتيتيتيتيتيت  ة 

  ل ؤالا م.اةف  ال مم  حتساجروم ية ةم     ب     
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 الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي
اةروقيتيتيتيتيت    اليتيتيتيتيت حت ط دارة  س ال  ال يتيتيتيتيتنم    الاجيتيتيتيتيتمرة  الا يتيتيتيتيتسال    يتيتيتيتيت اه رئيتيتيتيتيت   م يتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتاليتيتيتيتيت    اةروقيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيترال   يتيتيتيتيتما اليتيتيتيتيت حت ط 

)اةرال اليتيتيتيتيت  اةمل يتيتيتيتيت    رال اليتيتيتيتيت   ويتيتيتيتيت  مبقيتيتيتيتيتاس   رال اليتيتيتيتيت     يتيتيتيتيترة يتيتيتيتيترال المق     يتيتيتيتيترراء (8  يتيتيتيتيتم      ) ليتيتيتيتيتهامئيتيتيتيتيت    مةيتيتيتيتيترال  ال يتيتيتيتيتما
 رال اليتيتيتيتيت   اةقيتيتيتيتيتاسد مق اليتيتيتيتيت   رال   الاجمراليتيتيتيتيت   رال اليتيتيتيتيت  حت نسلسج يتيتيتيتيتم اة  س يتيتيتيتيتمق  اةرال اليتيتيتيتيت   اإلداراليتيتيتيتيت  اةيتيتيتيتيتسارد ال شيتيتيتيتيت ال   اةرال اليتيتيتيتيت  

حتناشيتيتيتيتيتيتيت  ( ويتيتيتيتيتيتيتس م  68(  مإل يتيتيتيتيتيتيتم      )ج يتيتيتيتيتيتيت  االدارةمب اة حت فيتيتيتيتيتيتيت   ال  م يتيتيتيتيتيتيت  الراخ  يتيتيتيتيتيتيت  حتفيتيتيتيتيتيتيتسال  االداء اةروقيتيتيتيتيتيتيت     يتيتيتيتيتيتيترة
   -ة تم ظمق   لسال  اة     اةوا     س  ه م م ال  : 

 عدد االسواق المحافظة االسواقعدد  المحافظة
 2  ج سن 8 ال مص  
 0 ج ش 02 ار ر
 7 اة    8 ال  ةمء
 2  مد م 9 ال   
 6   من 6 الرر مء
 2 ال ة   2 الف    
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 الرئيسية:  المهام والواجبات
 0981 لقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتن  20اةرا يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  ر يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتم  االويتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا الم  (  يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتماسن اةروقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  1 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتردق اةيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمدة ر يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتم )

 -مملامو: اة ما  الساج مق ال ئ ق   ل  روق     حت رالالحته
    و مر  نمو  . ل  قا  رال  اسا  م  اخااله      االوا الم  حتس ي اةساد الغذائ   
  . اشمء االوسا   اةقاسد مق  اةوم ن  اة مر   اةنشآق الال    ل  روق 
   اليتيتيتيتيتيتيتع حتةيتيتيتيتيتيتيتسا  االويتيتيتيتيتيتيتا الم    شيتيتيتيتيتيتيت ممق إلاايتيتيتيتيتيتيتمف اةيتيتيتيتيتيتيتساد  ال  يتيتيتيتيتيتيتمئجب     روقيتيتيتيتيتيتيتمق  اليتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيتماجب  اشيتيتيتيتيتيتيتمء

 . اجمل    ش ممق مبسا ة    ملارا س    م  اةقم   ة     حت   اة ماجب  اةروقمق 
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 االستراتيجية:منهجية اعداد الخطة 
 الخطة إلعداداالجراءات والخطوات المتبعة 

      فس   اةرال  ال ما    سال  م س      اةرراء  اخلف    ئمو  إل رادحتش      الا  
 لاح  يتيتيتيتيتيتيتيت   ةيتيتيتيتيتيتيتيتر اجا م يتيتيتيتيتيتيتيتمق  يتيتيتيتيتيتيتيتني ا  يتيتيتيتيتيتيتيتمء ال  اليتيتيتيتيتيتيتيتا ل ا م يتيتيتيتيتيتيتيت  ة االجيتيتيتيتيتيتيتيت اءاق  اخلفيتيتيتيتيتيتيتيتساق الساجيتيتيتيتيتيتيتيت  احت م  يتيتيتيتيتيتيتيتم  

 ال  ئ  الراخ     ال  ئ  اخلمرج  .
    االورتاحت ج   د ر م   ن م ة اخلف   اة ن نييرالر  سائم  صحمب ال ال. 
 االورتاحت ج   ا راد    اج   اخلف   اة ن ني    ش ا  مم    صحمب ال ال. 
 .  ي    مم   ال  مامق  اامئ  حتةمرال  اةام     الاة  م الراخ     اخلمرج 
    مل  ئيتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيت     س يتيتيتيتيتيتيتمق خمصيتيتيتيتيتيتيت    ا   يتيتيتيتيتيتيتهميتيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتيتم مت  ةيتيتيتيتيتيتيتر اجا م يتيتيتيتيتيتيتمق  ج قيتيتيتيتيتيتيتمق   يتيتيتيتيتيتيتف مويتيتيتيتيتيتيتة لاح  يتيتيتيتيتيتيت

ة  يتيتيتيتيتيتيتسء  )اليتيتيتيتيتيتيتع متيتيتيتيتيتيتيتس   اج ا يتيتيتيتيتيتيتم( رؤاليتيتيتيتيتيتيت   رويتيتيتيتيتيتيتمل    يتيتيتيتيتيتيت م اةروقيتيتيتيتيتيتيت  يتيتيتيتيتيتيت  غماليتيتيتيتيتيتيت     اافال يتيتيتيتيتيتيتم  الراخ  يتيتيتيتيتيتيت   اخلمرج يتيتيتيتيتيتيت 
 .   ش   ال   ط س  اةروق اةة    الاسج مق اةقاة        ا  م الاسائم  جب اة     

  خفيتيتيتيتيتيتيتيت  اةقيتيتيتيتيتيتيتيتر ل   االجا م  يتيتيتيتيتيتيتيت    ارحت مطمهتيتيتيتيتيتيتيتيتماالويتيتيتيتيتيتيتيتراه االويتيتيتيتيتيتيتيترتاحت ج   االويتيتيتيتيتيتيتيتراه السطن يتيتيتيتيتيتيتيت  الةفم  يتيتيتيتيتيتيتيت    يراليتيتيتيتيتيتيتيتر 
  خف   دارة اةومط   الاغ ي.

 خيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتذ الاغذاليتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  ال اج يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت    جيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت اء  اة ن يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتني    يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت م   يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت   االويتيتيتيتيتيتيتيتيتيترتاحت ج   يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتراد اخلفيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت   االاا يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمء  
 الا رالالق الال   . 

    خيتيتيتيتيتيتذ اةال ظيتيتيتيتيتيتمق الن مئ يتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيت  جلنيتيتيتيتيتيت  الاوفيتيتيتيتيتيت ط  الانقيتيتيتيتيتيت ا  اةام  يتيتيتيتيتيت   اخلفيتيتيتيتيتيت  االويتيتيتيتيتيترتاحت ج     يتيتيتيتيتيتسرهتم يتيتيتيتيتيت  
  الا رالالق   ج اء الا رالالق      سء  ال ظمق جلن  الاوف ط.

   جلن  الاوف ط. رتاحت ج  االواإل  ار الن مئ  ل وف        
   اة ن ني صحمب ال ال   جل  جب  االورتاحت ج  اخلف    حت   ماش. 

 اخلف :ا راد   ج  مق 
 . حت رالالحته 0981ل ما  20 ماسن اةروق  االوا الم   اةرا   ر م  -
 .ا اظ    الاش ال مق النمظ   ل    الةفمم احل س   -
 .النظما اةمو ل  روق  -
 .2121ال الد ل  ما حتة ال   مل   -
 .2125االردن   ث ة  -
 . اة مدراق اة       الغمق  حتسج  مق رئمو  الس راء -
 .2125-2120 لأل ساا ل ح س   الا شي  الملام   الان  ذ  -
 .لنظما اةام     الاة  مالاغذال  ال اج    -
 القم ة .اخلف  االورتاحت ج    -
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 الغاية
    الغذائ ا اةقم   ة ية ا 
 
 
 
 الرؤيا

 ة جسدة   مئ نم  حتنم ق    و مرام  اااشمرام اجلغ اة ال المدة
 
 

 الرسالة
محمال  اةساط     ارحت مم ا و مر  حتذ ذب جسدة   ض ا صنمه  ور     اةروق  االوا الم   اةرا    حت   

النةص ة م  مهتم     خالس دراو   ي    ا ا مجمق  رغ مق اةساطنني    الق جب الغذائ    ال  مئجب االوا الم   
ةقا   ني ممم احتنمو  ا ا مجمق     مق     مق   ا ردا      اةةمال    ساص مق  نمو     ةم  ل   و مر  حتس يوم

الانمو   جب   مبم را  حتسا ن  اواة ار و     م   ا      حتس ي خمر ن اورتاحت ج   خالس    بةا غمال  اةروق 
 الظ  ه اال ا مدال   االوا نمئ  .

 
 

 الجوهريةالقيم 
     ال  الا  ال     اةقا   اال ما   النراو   الش م     الاحقني       
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 :المعنيينأصحاب العالقة 
 صيتيتيتيتيتيتحمب ال ال يتيتيتيتيتيت  اة ن يتيتيتيتيتيتني ويتيتيتيتيتيتم  شيتيتيتيتيتيتومً    م س يتيتيتيتيتيتمق     روقيتيتيتيتيتيتمق ايتيتيتيتيتيتم   يتيتيتيتيتيت ح    مشيتيتيتيتيتيت ة    غيتيتيتيتيتيتي   مشيتيتيتيتيتيت ة 

  صيتيتيتيتيتيتيتحمب ال ال يتيتيتيتيتيتيت  اليتيتيتيتيتيتيتراخ  ني  ويتيتيتيتيتيتيتم   مةروقيتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيت   ويتيتيتيتيتيتيتم اليتيتيتيتيتيتيترث  ن      الايتيتيتيتيتيتيت ث  ن  مةروقيتيتيتيتيتيتيت .  النةقيتيتيتيتيتيتيت سا   
 - وم:   صحمب ال ال   اخلمرج ني   )ال م  ني ة اةروق ( 

 القا  ر  النا جب    خر مق اةروق .: م  متلقي الخدمة    
 يتيتيتيتيت   ل فيتيتيتيتيتمء  فيتيتيتيتيت     الةيتيتيتيتيترا  نيتيتيتيتيتس  شيتيتيتيتيتوص ط   يتيتيتيتيت  ا   ميتيتيتيتيت : والمسوووووت مرين المووووووردين والمناق وووووين 

    السرد   مئجب    خر مق.
 ويتيتيتيتيتيتم ا  يتيتيتيتيتيت اد  اجل م يتيتيتيتيتيتمق ماق االوا يتيتيتيتيتيتما / اة يتيتيتيتيتيت ح   اةيتيتيتيتيتيترث  ن  اةايتيتيتيتيتيت ث  ن  ةيتيتيتيتيتيت اراق اةروقيتيتيتيتيتيت  : الشووووووركاء

    قيتيتيتيتيتيتيتيت  حتيتيتيتيتيتيتيتيت ثيوم ة   يتيتيتيتيتيتيتيت  اةروقيتيتيتيتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتيتيتيت  مت يراليتيتيتيتيتيتيتيتروم  حت يتيتيتيتيتيتيتيتن   م   ويتيتيتيتيتيتيتيترا  م  خفف يتيتيتيتيتيتيتيتم  و مويتيتيتيتيتيتيتيتا م  
 -الامو:  م م وس  س    مجلر س نيش ممء رئ قني  ش ممء ثماسال

 
 

 

 

 قائمة الشركاء
 

 الرئيسيينالشركاء 
 

 الشركاء الثانويين

 المؤسسة االستهالكية العسكرية والتجارة والتموينالصناعة  وزارة

 المركزيالبنك  الكبرى امانة عمان

 الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والمقاييسالمواصفات مؤسسة 

 للتميز الثاني عبد هللامركز الملك  والدواء المؤسسة العامة للغذاء

 الخارجي المدقق الموازنة العامةدائرة 

  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 الشركاتدائرة  وزارة الزراعة

 شركة ايسي نلسون للدراسات وزارة االشغال

 المعدنيةوزارة الطاقة والثروة  ضريبة الدخلدائرة 

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

  االجتماعيالمؤسسة العامة للضمان 
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 SWOT analysisوالخارجية تحليل البيئة الداخلية 
 مت  ش ا       ة ر ة اةروق  ال رالر    ج قمق ال  ف الذوة لاح    ال  ئ  الراخ     ي    ال  ئ  اخلمرج        

مم    صحمب ال ال   اة ن ني    م  حب   حت  نس وذع اجل قمق خن      اةوا ني  اة ن ني    مم   ش ائ  
اةا م  ني  وساء مماسا  ا م  ني داخ  ني     ا م  ني خمرج ني ل  روق    مت الرتم ر        لرال م اخلملاق الغن   

 جل قمق مت ال        مججب ا   مر        جلن  اخلف  االورتاحت ج        اةروق    م   جساا  م     ر وذع ا
 مذل  ال        مججب مم   ال  مامق  اة  س مق اةا  ة   مةروق    حت     م     مم   اةرال المق  ا  قما؛ لا ة  

لةسة   نمص  االس سه      نمص  الاغذال  ال اج     مت حت حت   النامئ   ق  ا  لسالمق      مت    خالام 
 حت رالر  نمص  الةسة  احلر    اةممل ال  ف.  مل  ؤرهال  ف  ال ً   الا رالراق  

  االجا م      اال ا مدال      ي    ال  ئ  اخلمرج       دراو  ال سا    اةاغياق الق مو    رمرق م م      
 م  الاة        رصر الا رالراق ةساج ا      ج  يرالر ال ً  لالوا مدة  ن م ؛ الا نسلسج    ال  ئ    الةماسا  

س   اجلر س  دامع     ال  امع ية ا ا وراه اةس س  .م   يسال  م  عم م      ثمروم الق             اةروق 
 -ل  روق : ي    ال  ئ  الراخ     ال  ئ  اخلمرج   

 Wنقاط الضعف  Sنقاط القوة 
المؤسسززة لززال ولع العاليززة شروزز  لشززرش   تعرضزز االتزز   السزز  تميزز  

شمعزززززززايير المؤسسزززززززة العامزززززززة ل اززززززز اء شالززززززز شاء شالموا ززززززز ا  

 شالمواييس 

شاسزززززززوا  ضززززززعا  م يززززززا  اليزززززززيانة الوقائيززززززة ل م شزززززز   

  المؤسسة

اسززززززعات الم ت ززززززا  التزززززز  توزززززز م ا المؤسسززززززة مواتنزززززز   انخ ززززززا 

 االخرى.لاألسوا  

 األسوا اغ ب خ ين ر    م تورر مستول ا  ت

شجزززول   يزززر لشزززرر ل يززز  الرغ زززة رززز  التايزززر شالت زززوير شمواك زززة 

المسززززززت  ا  التي ولوجيززززززة شاالتتوززززززاء لمسززززززتوى الخزززززز ما  التزززززز  

 .يو م ا لمت و  الخ مة

 .نوص ر  ا  ال اليوالت ال شرية

  

 شالتأهي ية يةالت تي  ال رامج ق ة شت  يوات ا.ت    إلاتع المؤسسة م  وم ال ولع الشام ة 

تايزززر الرغ زززا  شماجزززا  مت وززز  الخ مزززة ل زززاء   ززز  التايزززرا   .خاص لالمؤسسة شجول نظام مشتريا 

 المحي ة

ل ا مززززززلعزززززز  ارزززززز   انظمززززززة تي ولوجيززززززا المع ومززززززا  اسززززززتخ ام

 المؤسسة.

 المر ولع ل مؤسسة. الماليةالمخييا  ق ة 

االنتشزززات ال ارارززز  الواسززز  ألسزززوا  المؤسسزززة رززز  جميززز  انحزززاء 

 .المم ية

 كارة ا مال شانش ة المؤسسة. أتمت   م 

االسزززززت الة السزززززريعة   ززززز  است سزززززاتا  شامتياجزززززا  شمت   زززززا  

 مت و  الخ مة لتحويق تض  مت و  الخ مة ششياشى

 زززز م م اسزززز ة التيززززاميب ال اخ يززززة لزززز ع  االسززززوا  ل تسززززو  

 شضيق المسامة. المريح

م ززززب المخزززز شؤ رزززز  المؤسسززززة ل ززززماؤ تح يزززز  ت  زززز  اسززززتراتي ية 

 مت و  الخ مة.ت  ية كارة امتياجا  شتغ ا  

األسزززوا  التالعزززة ل زززا  م زززان   لمعظزززب ززز م امزززتؤس المؤسسزززة 

 العبء المال    ي ا.شمما ي ي  ال  وا  العامة 

التززززز  توززززز م ا  السززززز   شالخززززز ما ثوزززززة مت وززززز  الخ مزززززة ل زززززولع 

 المؤسسة 

ة الموقزززز  ال ارارزززز  لزززز ع  االسززززوا  ش ززززعولة مؤئمزززز  زززز م

 زززز ل مت وزززز  الو ززززول الي ززززا االمززززر الزززز ر يززززؤلر الزززز  تو يزززز  

 خ   نس ة الم يعا .شالخ مة 

ل ززززززب االلاتع الع يزززززززا ل مؤسسزززززززة لعم يززززززا  الت زززززززوير شالتحسزززززززين 

 المؤسسة. أل مالالمستمر 

 .شالميار  حوار  ال نظامضعا 

 المؤسسة.لخ ما   ضعا الترشيج شالتسويق
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  Tالت  ي ا    O ال رص

 انتشات األشلئة شاالمرا   الميا  ج ية الحيومة األتلنية لإل ؤح شالت وير ر  الو اع الحيوم 

ششضززز  االسزززت الع مزززن شزززراكة المؤسسزززة مززز  الو ا زززا  الحيوميزززة 

سياسزززا  شامتيزززاصا  خا زززة لمزززول   الو زززاع العزززام ل تسزززو  مزززن 

 اسوا  المؤسسة 

 .األنظمة شالووانين شالتشريعا  التع يؤ     كثرع 

ممزززا يسززز    م يزززة  المزززوتلين شالمسزززتثمرينالعؤقزززا  ال يززز ع مززز  

 .اسعات م ارسة ترض  مت و  الخ مةجولع شالحيول     

 

 الشزززراءممزززا يزززؤثر   ززز  اسزززعات  اسزززعات المزززوال  الميزززا اتت زززاع

  شم ب الم يعا .

شسزززائ  التوا ززز  االجتمزززا   شالشا  الت زززاتع االليترشنيزززة اسزززتاؤل 

 .شتر  الم يعا  ل تسويق شالترشيج)المت ر االليترشن ( 

 

مززز شل خ ززز  رززز  س سززز ة توتيززز  الم ت زززا  مزززن ق ززز  المزززوتلين 

ممزززا يزززؤثر   ززز  تززززورر سياسزززية اش ام يزززة اش  ززززحية  ألسززز ا 

 .الس   ر  االسوا  التالعة ل مؤسسة

 

 السو  المح  .قوع الم ارسة ر  
 

ش ززز م توقزززا مركزززة االسزززتورات األم ززز  شالسياسززز  لاخززز  المم يزززة 

الشزززززززحن شاالسزززززززتيرال ممزززززززا مزززززززار    ززززززز  اسزززززززتمراتية الت شيززززززز  

 شالمخ شؤ االستراتي  

   م شجول ار ل ب مال  من الحيومة ل مؤسسة

لاألسززززززوا  المماث ززززززة لعمزززززز  الت ززززززوت التي ولززززززوج  السززززززري  

 المؤسسة.

الم ك     هللا الثان  لتمي  االلاء الحيوم   المشاتكة ر  جائ ع

 لت وير ا مال المؤسسة. شالش ارية

قززززرات الحيومززززة لتث يززززع أسززززعات ال يزززز  لززززالرغب مززززن  زززز شت 

 .الس  قراتا  ميومية لرر  نس ة ال ري ة     لع  

الم ح شالمسا  ا  االت اقيا  الم رمة م  الم ظما  ال شلية المع ية ل

 . (اليولونا ) لؤجئينال شلية المو مة 

 
ثوة الموتلين ل ماؤ تحيي  مستحوات ب المالية من المؤسسة  مما 

 التوتي . ستمراتية سؤس يؤلر ال  ا
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  -االستراتيجيات: 
ةسارد احتن    ممدر  ش    مدر     الن س   مخلر مق اةةر   ل  ساطنني  مت روم    خالس  ل مق  افسرة  م رة ة  دارة  -0

 - اا   نه ااره االورتاحت ج :  ال ش ال 
  ر جب م مءة ا داء اةروق 

 - اا   نه ااره االورتاحت ج : جمورال  ا وسا  لاحة ا  ا   الاقس   -2
 ة حتن  ذ   م  م  حتةر  خر مهتم. الن ةمق لا رالر د ر اةروق االال اداق    ية ا الاسا ن  م  ني 

 - اا   نه االوراه االورتاحت ج  :  لاحة ا ا وراه  ر جب  قاس  ا داء دارة اةسارد    مءة   م      -2
  ر جب م مءة ا داء اةروق 
 ة حتن  ذ   م  م  حتةر  خر مهتم. الن ةمق لا رالر د ر اةروق االال اداق    ية ا الاسا ن  م  ني 
   سدة  مل    او مر  نمو    خالس حتس ي ا ا مجمحته ة ية ا اال   الغذائ   محمال  اةساط   اةقم   

 -احت ج  : االورت  اا   نه ا وراه   المدة احل   القس     اة رة الانم ق     و مر  م  مق  نمو   ماق جسدة  مل   -1
   خالس حتس ي ا ا مجمحته  سدة  مل    او مر  نمو  ة ية ا اال   الغذائ   محمال  اةساط   اةقم    
 ة حتن  ذ   م  م  حتةر  خر مهتم. الن ةمق لا رالر د ر اةروق االال اداق    ية ا الاسا ن  م  ني 

   خالس    مدعاحتن  ذ اة مدراق اة     القم        ار  السا جب حل مال  اةساطنني  ية ا اال   الغذائ  الشم     م    -5
 - االورتاحت ج : ااره اا   نه  اإلدارة ال م    ل  ور ن

   خالس حتس ي ا ا مجمحته  سدة  مل    او مر  نمو  ة ية ا اال   الغذائ   محمال  اةساط   اةقم    
 نه ا وراه االورتاحت ج  :  اا     دارة اةومط  اةاس     غي اةاس        )ا   ئ   ال سار  الف       غي الف       غيوم( -6

  ر جب م مءة ا داء اةروق 
 ة حتن  ذ   م  م  حتةر  خر مهتم. الن ةمق لا رالر د ر اةروق االال اداق    ية ا الاسا ن  م  ني 
   خالس حتس ي ا ا مجمحته  سدة  مل    او مر  نمو  ة ية ا اال   الغذائ   محمال  اةساط   اةقم    

 - اا   نه ا وراه االورتاحت ج  :  ا  ا  د ر اةروق  الشم   ل م    ط مه اجملا جب احمل   -7
   خالس حتس ي ا ا مجمحته  سدة  مل    او مر  نمو  ة ية ا اال   الغذائ   محمال  اةساط   اةقم    
  ر جب م مءة ا داء اةروق 

 - اا   نه ااره االورتاحت ج :   سام   الافسر اةقا   ل م   ا  مس اةروق  -8
  ر جب م مءة ا داء اةروق 

 - اا   نه ااره االورتاحت ج :  جغ اة اورتاحت ج  اوا ال    م   وسا  اةروق    ا  س جب -9
 ة حتن  ذ   م  م  حتةر  خر مهتم. الن ةمق لا رالر د ر اةروق االال اداق    ية ا الاسا ن  م  ني 
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 :االهداف الوطنية
 (2125ا ردن   ث ة ) االوراه السطن   الامل  : حتقموم اةروق  ة ية ا

 ويتيتيتيتيتيتيت مر ة القيتيتيتيتيتيتيتس  احمل يتيتيتيتيتيتيت   شيتيتيتيتيتيتيت   غيتيتيتيتيتيتيتي   يتيتيتيتيتيتيتمس ارحت يتيتيتيتيتيتيتمم ا ويتيتيتيتيتيتيتسا  ة   يتيتيتيتيتيتيترا  الايتيتيتيتيتيتيتسا ن ة ا
 .ال ق  ال    ملر    خالس حت رالر د ر اةروق  االوا الم   اةرا   

 اة       الغذائ    المدة الق مق الاورالن   ة  اامف احمل     قا ر مق اإلحت رالر ا. 
  اةةر  .يقني اخلر مق 

 :االهداف االستراتيجية
   يتيتيتيتيتيت  خيتيتيتيتيتيتالس حتيتيتيتيتيتيتس ي ا ا مجمحتيتيتيتيتيتيته  يتيتيتيتيتيتسدة ة ية يتيتيتيتيتيتا اال يتيتيتيتيتيت  الغيتيتيتيتيتيتذائ   محماليتيتيتيتيتيت  اةيتيتيتيتيتيتساط   اةقيتيتيتيتيتيتم 

    مل    او مر  نمو  .
  ة حتن  يتيتيتيتيتيتيتيتذ   م  يتيتيتيتيتيتيتيتم  الن ةيتيتيتيتيتيتيتيتمق لا راليتيتيتيتيتيتيتيتر د ر اةروقيتيتيتيتيتيتيتيت االاليتيتيتيتيتيتيتيت اداق     يتيتيتيتيتيتيتيتم  يتيتيتيتيتيتيتيتنيية يتيتيتيتيتيتيتيتا الايتيتيتيتيتيتيتيتسا ن

  حتةر  خر مهتم.
 م مءة االداء اةروق   ر جب. 
 تشغيلية:ال االهداف
  اخن م  االو مر الق جبحتس ي ال  مئجب    من جسدة  
  حتس ي خمر ن اورتاحت ج  
   ا    وال   اةور ن االورتاحت ج 
    ادارة اةسارد    مءة    مل 
  مت ني اة  ة ...( )الاررال  حتن     حتفسال    مراق ال ن   ال ش   ة اةروق  
   االل رت ا   احل س    سام   خر مق  ة مم   ا  مس اةروق  الاحسس االل رت 
   الةماسا   ل  روق الانظ      ال ن  حتفسال . 
  اشمء  وسا  جرالرة ل  روق  ة خما ف تم ظمق اة      ق  احلمج . 
    خر مهتم وسا  اةروق   حتفسال  يرال  
  د م  حتن    ثةم   اال رام  اال ا مر  الا  ر  ال    الاشمرم. 
 اةروق .ة مم   ا  مس  حتف  ةمهتم  الشم   اجلسدة    مالي حتف  ا 
  اةروق .  اشف حت رالر االحت مس  الاقسالا 
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 مخطط ارتباط األهداف االستراتيجية باألهداف الوطنية
 

تحسين الخدمات 
 المقدمة.

تعزيز اإلنتاج المحلي 
ومستلزمات األمن الغذائي 

ي ف وزيادة السعات التخزينية
 المملكة.

إحداث التوازن في األسواق في حال ارتفاع األسعار 
في السوق المحلي بشكل غير مبرر من خالل تعزيز 

 دور المؤسسة االستهالكية المدنية والعسكرية.

                 

 األهداف الوطنية                
 
 

 األهداف االستراتيجية                

   

المسووووواهمة فوووووي تحقيوووووو االمووووون الغوووووذائي وحمايوووووة 
المووووووواطن موووووون خووووووالل توووووووفير احتياجاتوووووو  بجووووووودة 

 عالية واسعار مناسبة. 

   

تحقيووووووو التوووووووازن مووووووا بووووووين االيوووووورادات والنفقووووووات 
لتعزيووووز دور المؤسسووووة فووووي تنفيووووذ مهامهووووا وتقووووديم 

 خدماتها.
 رفع كفاءة االداء المؤسسي.   

 درجة االرتباط فكلما زادت شدة اللون زادت درجة االرتباط.مالحظة: تشير درجة اللون إلى 
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 مخطط ترابط االهداف
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 التنفيذ ةومسؤولي االداءمؤشرات 
 

األهداف  األهداف الوطنية
 مسؤولية التنفيذ  مؤشرات األداء األهداف التشغيلية االستراتيجية

 الهدف الوطني األول:
سووووووواق ألإحوووووداث التوووووووازن فووووووي ا 

سووووووعار فووووووي ألفووووووي حووووووال ارتفوووووواع ا
السووووووووق المحلوووووووي بشوووووووكل غيووووووور 
مبووووووووورر مووووووووون خوووووووووالل تعزيوووووووووز دور 
المؤسسووووووة االسووووووتهالكية المدنيووووووة 

 والعسكرية
 

 الهدف الوطني ال اني:
نتوووووووووووووووواج المحلووووووووووووووووي إلتعزيووووووووووووووووز ا 

موووووووووون الغووووووووووذائي ألومسووووووووووتلزمات ا
وزيووووووادة السووووووعات التخزينيووووووة فووووووي 

 المملكة
 

 ال الث:الهدف الوطني 
 تحسين الخدمات المقدمة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

الهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودف 
االسووووووووووووووووووووووتراتيجي 

 االول:
فووووووووووي  المسوووووووووواهمة

تحقيوووووووووووو االمووووووووووون 
الغوووووووذائي وحمايوووووووة 

مووووووووووووون الموووووووووووووواطن 
خووووووووووووووالل توووووووووووووووفير 
احتياجاتوووو  بجووووودة 
عاليووووووووووووة واسووووووووووووعار 

  مناسبة.
 

توووووفير البضووووائع و وووومان 
 جووووووووووووووووووووووووودة السوووووووووووووووووووووووولع

 وانخفاض االسعار

 عدد االصناف  - 
 اجمالي المشتريات -
 الفحوصاتعدد  -
 نتائج دراسة نيلسن -

 المديرية التجارية
 وحدة العطاءات

 وحدة شؤون االسواق

 
تووووووووووووووووووووووووفير مخوووووووووووووووووووووووزون 

  استراتيجي

اجمووووووووووووووووالي حجووووووووووووووووم  -
 المخزون

معووووووووووووووووووووووووووووووووووووودل دوران  -
 المخزون

 

 مديرية المستودعات 

اموووون وسووووالمة المخوووووزون 
 االستراتيجي 

عوووودد الحوووووادث التووووي  -
هوووددت امووون وسوووالمة 

 المخزون 
اجووووووووووووووراءات نتووووووووووووووائج  -

االمووووووووووووون والسوووووووووووووالمة 
 المتبعة

 مديرية المستودعات
 المديرية االدارية

 وحدة الرقابة والتفتيش

إنشوووووواء أسووووووواق جديوووووودة 
للمؤسسووووة فووووي مختلووووف 
محافظوووووووووووات المملكوووووووووووة 

 .حسب الحاجة

عوووووووووووووووووووووودد األسووووووووووووووووووووووواق 
 الجديدة 

 المديرية االدارية
 مديرية تكنولوجيا المعلومات

 المديرية المالية

 األول:الهدف الوطني 
سووووووواق ألإحوووووداث التوووووووازن فووووووي ا 

سووووووعار فووووووي ألفووووووي حووووووال ارتفوووووواع ا
السووووووووق المحلوووووووي بشوووووووكل غيووووووور 
مبووووووووورر مووووووووون خوووووووووالل تعزيوووووووووز دور 
المؤسسووووووة االسووووووتهالكية المدنيووووووة 

 والعسكرية
 

 الهدف الوطني ال اني:
نتوووووووووووووووواج المحلووووووووووووووووي إلتعزيووووووووووووووووز ا 

موووووووووون الغووووووووووذائي ألومسووووووووووتلزمات ا
وزيووووووادة السووووووعات التخزينيووووووة فووووووي 

 المملكة
 

 الوطني ال الث:الهدف 
 تحسين الخدمات المقدمة

الهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودف 
االسووووووووووووووووووووووتراتيجي 

 ال اني:
تحقيوووووووووو التووووووووووازن 
بوووووووووين االيووووووووورادات 
 والنفقووووووات لتعزيووووووز

 دور المؤسسة

ادارة المووووووووووارد بكفووووووووواءة 
 وفعالية 

 اجمالي النفقات
 اجمالي االيرادات

 المديرية المالية 
 المديرية اإلدارية 
 المديرية التجارية
 المعلوماتمديرية تكنولوجيا 
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 الهدف الوطني ال اني:
نتوووووووووووووووواج المحلووووووووووووووووي إلتعزيووووووووووووووووز ا 

موووووووووون الغووووووووووذائي ألومسووووووووووتلزمات ا
وزيووووووادة السووووووعات التخزينيووووووة فووووووي 

 المملكة
 

 الهدف الوطني ال الث:
 تحسين الخدمات المقدمة

 
 
 
 
 
 
 
 

الهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودف 
االسووووووووووووووووووووووتراتيجي 

 ال الث:
كفوووواءة االداء   رفووووع

 .المؤسسي
 

 
تنمية وتطوير مهارات 
العن ر البشري في 

 ...( التدريب)المؤسسة 
 وتمكين المرأة

عدد البرامج التدريبية 
 المنفذة

 معدل الدوران الوظيفي
 عدد المتدربين

 نسبة الر ا الوظيفي

 
 مديرية الموارد البشرية 

 
التحول االلكتروني في  
كافة اعمال المؤسسة 

ومواكبة خدمات 
 االلكترونية الحكومة

عدد برامج المؤسسة 
 التي تم اتمتتها

عدد العقود مع شركات 
 البرمجة 

نتائج ر ا المتعاملين عن 
التطور التكنولوجي في 

 المؤسسة
  

 
 مديرية تكنولوجيا المعلومات

 
 المديرية االدارية

 
تطوير البنية التنظيمية 

  والقانونية للمؤسسة

عدد التشريعات التي تم 
 تطويرها

 

 مديرية التطوير 
 وحدة الشؤون القانونية

 
متابعة تحديث وتطوير 

أسواق المؤسسة 
 وخدماتها

عدد األسواق التي تم 
 تحدي ها 

المتعاملين نسبة ر ى 
عن تطوير الخدمات 

  واقلألسوالبنية التحتية 

 المديرية االدارية
 مديرية التكنولوجيا

 مديرية التطوير
 وحدة شؤون االسواق

 
دعم وتنمية ثقافة االبداع 

مل والعواالبتكار والتميز 
 التشاركي

 
 عدد االفكار المقدمة

عدد األفكار االبداعية 
 المطبقة

)نتائج خطة االبداع 
 (واالبتكار

 
  تطوير االداءمديرية 

 

 
الجودة  تطبيو معايير

ي  فوتطبيقاتها  الشاملة
 كافة اعمال المؤسسة

 iso 9001تطبيو نظام 
في ادارة المؤسسة 

 ومستودعاتها واسواقها
التدريبية عدد البرامج 

 الخاصة بالجودة
نتائج الفوز بالجوائز على 

مستوى الموظفين 
 والمؤسسة

 
 مديريات المؤسسة

 

 
تعزيز االت ال والتسويو 

  المؤسسة ألنشطة

 عدد االنشطة االعالنية
 المتعاملين معنسبة ر ا 
  المؤسسة

عملية البيع  نتائج
 الكترونيا

 
 وحدة االعالم واالت ال

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



04 

 

 -المملكة:  في المؤسسة وفروع العامة االدارة بيانات
Web Site 

www.jcscc.gov.jo 
www.jcsccshop.gov.jo 

Email 
Info@jcscc.gov.jo 

 08/ 601494860: الرئيسي االتصال مركز

 60419818- 7/ 604178106: فاكس

 

 العنوان الهاتفرقم  اسم السوق المحافظة

                        
ا

لعاصمة
 

 خلف مسلخ عمان الرئيسي–الشمالية نهاية نزول عين غزال  ماركا-عمان 268498460 سوق عين غزال
 السيفوي بجانب-اشارة الدوريات  قرب-الجبيهة  261338424 سوق الجبيهة
 بجانب دار  يافة المسنين –الجويدة  268404134 سوق الجويدة
 بجانب المدرسة ال انوية للبنات-الباصاتخلف مجمع  –دوار الشهد  268203060 سوق سحاب

 مقابل اسواق السلطان –دوار الدلة باتجاه ناعور  –مرج الحمام  261541466 سوق مرج الحمام
 م822عمان راس العين بعد اشارة الحراج ب  268553425 سوق رأس العين

 4شارع عبيد بن اوس عمارة -مطعم برشلونة بجانب-اشارة عطا علي–الدوار ال امن  261445698 سوق بيادر وادي السير
 مقابل وزارة العمل –حي الشهيد  261501598 سوق ناعور

                                   
إربد

 

 غرب مدينة الحسين الريا ية –شارع الدفاع  –اربد  205059259 سوق اربد

 شارع ال الثين بجانب مخابز نبيل اشارات الملكة رانيا عمارة كارفور سابقا  -الشرقي الحي-ربدا 205088949 سوق شرق اربد
 الح ن شارع خالد فارس الحتاملة مدخل ال ريح حي االمل قرب محكمة صلح الح ن 205242698 سوق الح ن
 الدوار ال انيقرب -قرب محكمة البلدية-الحي الغربي-دير ابي اسعيد-لواء الكورة 206104380 سوق الكورة

 مقابل متشفى اليرموك –م لث سما الروسان  –لواء بني كنانة  –اربد  205141031 سوق بني كنانة
 الشارع الرئيسي مقابل بلدية المزار 205234450 سوق المزار الشمالي

 طريو طبقة فحل بجانب-المشارع 206162485 سوق المشارع
 واالحوال المدنية–قرب بنك االردن  –المدينة وسط  206145496 سوق الشونة الشمالية

 بجانب عيادات التكافل-قرب مجمع السفريات –وسط البلد  –الرم ا  205343314 سوق الرم ا

 قرب مسجد الحاج جبر بركات-الشارع الرئيسي-منطقة النعيمة-لواء بني عبيد 205216168 سوق النعيمة
 قرب مدرسة الشجرة ال انوية للبنينشارع وصفي التل  205314234 سوق الشجرة
 قرب مركز صحي كفرعوان الشامل–الشارع الرئيسي -برقش-كفر عوان 206121242 سوق برقش

 مقابل مركز الدفاع المدني الستينشارع -لواء الوسطية-كفر اسد-اربد 205322254 سوق كفر أسد

                    
المفرق

 

 بجانب المستشفى الحكومي- شارع جرش 206034193 سوق المفرق
 الخالدية الشارع العام قرب ال ندوق الهاشمي ونادي الخالدية 206016485 سوق الخالدية
 مقابل كازية الحاج طالل ابو عاقولة –الشارع الرئيسي  206090249 سوق الرويشد
 قرب المركز ال حي –شارع بغداد الدولي  –بلدية الزعتري -محافظة المفرق 2596342016 سوق الزعتري

 المحكمة الشرعية –مبنى مديرية قضاء بلعما –شارع عمر بن الخطاب  20602084 سوق بلعما
يسار الدوار الكبير على ال  -قضاء منشية بني حسن  بجانب-الرئيسيالشارع  –المنشية  206042534 سوق منشية بني حسن

 قرب ملعب كرة القدم–
 الشارع الرئيسي قرب المركز ال حي 206058406 سوق أم القطين

عجلون
 صيدلية عدنان –قرب مسجد عجلون الكبير  –عجلون  206802034 سوق عجلون 

 الفردوس صيدليةكفرنجة الشارع الرئيسي بداية السوق مقابل  206818433 سوق كفرنجة
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جرش
 

 الشرطة السياحيةمقابل  –باب عمان  –جرش  206314965 سوق جرش

             
الزرقاء

 
 مجمع بنك االسكان –بجانب شركة الكهرباء  –نهاية شارع السعادة  –الزرقاء  213998362 سوق الزرقاء األول
 خلف الدفاع المدني – 36شارع  –الزرقاء الجديدة  213465222 سوق الزرقاء ال اني

 المحكمة الشرعية أسفل –عمارة البنك االسالمي  –شارع صالح الدين  –الرصيفة  213581293 سوق الرصيفة
 مقابل الملعب البلدي للسخنة –السخنة  213488965 سوق السخنة
 مقابل بلدية الضليل عمارة السوداني –الشارع الرئيسي  –الضليل  213408044 سوق الضليل

 بعد شركة طيبة –الحي الغربي  –الحالبات  213432304 سوق ق ر الحالبات

                           
البلقاء

 

 بجانب لدية السلط الكبرى–مجمع البلديات التجاري  –البلد  وسط-السلط 213118408 سوق السلط
 بجانب االحوال المدنية –بالقرب من دوار الح ان  –الفحيص  8502925 سوق الفحيص

 الشارع الرئيسي –بلدية عين الباشا مقابل  1318134 سوق عين الباشا
 قرب الخدمات المشتركة  -الشارع الرئيسي  213154423 سوق معدي

 البنك االسالمي قرب-شارع القدس  –طريو جسر الملك حسين  213144881 سوق الشونة الجنوبية
 جامعة عمان االهلية بجانب-رانياشارع الملكة -السرو-السلط 213122226 سوق السرو

 قرب المحكمة الشرعية –ال بيحي  213103449 سوق ال بيحي
 م422بجانب صيدلية عيرا ويرقا بجانب محطة الخليج قبل دوار الدلة -اول منطقة يرقا 213102649 سوق عيرا ويرقا

مأدبا
 خلف مدرسة االميرة بسمة ال انوية –دوار المحافظة  213088403 مأدباسوق  

 قرب مكتب االت االت –الحي الغربي  – مأدبا 213026330 سوق ذيبان

                     
الكرك

 

 مقابل المسجد العمري 230314411 سوق الكرك
 مقابل مؤسسة اعمار المزار –الشارع الرئيسي  230354290 سوق المزار الجنوبي

 الجنوبيةمقابل مت رفية لواء االغوار  –غور ال افي  230320551 سوق غور ال افي
 مقابل مدرسة صرفا االساسية–شارع صرفا الرئيسي  230340349 سوق صرفا

 الشارع الرئيسي م لث االشغال 230341250 سوق الق ر
 بالقرب من مديرية قضاء غور المزرعة-قازون حي-المزرعةغور  230321022 سوق غور المزرعة

 الحسينية ال انوية للبنينالعمرية مقابل المدرسة  230331195 سوق مؤاب
 الشارع الرئيسي بجانب مجمع البلدية الجديد 230314639 سوق مؤتة

 قرب مسجد االن ار –الشارع الرئيسي  230331408 سوق ذات رأس

الطفيلة
 

 بجانب كازية توتال–دائرة االحوال المدنية  بجانب-الرئيسيالشارع -الطفيلة 230084819 سوق الطفيلة
 قرب مدرسة عين البيضا االساسية-الشارع الرئيسي-لواء عين البيضاء-الطفيلة 230068225 البيضاسوق عين 
 لواء ب يرة مت رفية لواء ب يرة 230065315 سوق ب يرا

                 
معان

 

 قرب االشارة الضوئية –مقابل محكمة بداية معان  230430345 سوق معان
 الشارع الرئيسي شارع الملكة رانيا 230412659 سوق الطيبة الجنوبية

 محافظة معان الطريو ال حراوي قرب مركز امن مريغة 230402380 سوق المريغة

 حي الفالحات مقابل مدرسة عاصم بن ثابت 230419119 سوق وادي موسى
 المنشيةمقابل مركز صحي -قضاء اذرح-خربة المنشية-محافظة معان  230462252 سوق األشعري

 قرب مدرسة الخنساء-الشارع الرئيسي-قرية راشد-معان 230446445 سوق قرى النعيمات

   
العقبة

 

 شارع صالح الدين مقابل بوابة الميناء 230248838 سوق العقبة
 القويرة مت رفيةالشارع العام قرب  230285896 سوق القويرة


