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

ح البيدم عميى النرحا ال ا د،  تت لر لهد  حددام إدارحق زنسة ن حهيق، تايدم ال يدل
داع  ترزييي  عميييى الب ييي  كييي تت يييو كدلبداليييق  ال كيييددرة  اإل 0أي اعتكيييدر  صييير

طييه  التبد يي  عهييد أ   ييحن حزيي ن  يين ال   كيي    بدضيي  ال حييدانت،  تت ييدم لم 
 0 بهد  ك  ان تتند م 
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 زم ق  دحر عدم ال سططق ابطتهالزحق ال دنحق

كتحدته اكر   ح  يالذي  2013طتهالزحق ال دنحق لبدم التارحر الطن ي لم سططق اال أ دمحطبدنت أن  

صال  تمك الطنق التت شهدم البدحد  ن االنلد ام  ال طتلدام لت  لد  ت طحن الصد دم  أع دلهدنتدئج 

الركت اآللت ال  درطدم ال بد رة  حأتت الطحر  د ًد لت  بلض ال سططق  لاًد  ن  ن صد دم نتنبحمل ال اد ق

اآللت  ق االدارة البد ق    طكق ع محدم الكحق لت  دارة االنلد ام  التت رام التت شهدتهد ال سططق بط اا 

 إلى إضدلق ال  طكق، لت اطتز د  ع محدم الركت  اإلدارة حث اطت رم  ال سططق ال دنحق صال  البدم الندئم ،

  ته. ن أل   حددة لبدلحق ع محدم اتصدذ الارار  د ابط االت  اآللتتنبح  الصد ن 

تدكبم ال سططق ت دحث أط ا هد  ت  حدجد كدبله ة  اآلالم لت طحن الصد دم ال اد ق إلى ال نتنبحن  ن أل  

 ن طبحند الدائم  انتال دً  اضدلق الى  د   ند كه  حددة ثاتهم كدل سططق  ال ندظ عمى اطت رار ارتحددجم لألط اا 

عمى  طت م ال دحرحدم  ابط اا ككندء صتق إطتراتحلحق ن   صما  تن حق ثادلق الت ح  لت  سططتند  تزرحطهد 

  شدرزق كله د ز ادر ال سططق  ك شدرزه  اطبق  ن  صتمو ال طت حدم اإلدارحق  2016-2014لألع ام 

زنهج ح زم  2013-2011 طتنحدحن  ن تلركه كندء الصتق الطدكاق  الشرزدء ال بنح ن كب   ال سططق

 ت لهدتند  تتمبدتند ال طتاكمحق.

كب حا شزري  تادحري لل حق ال  حالم  ال  الء البد محن لت ال سططق االطتهالزحق  أتادمأن  إال ال حطبنت 

 ال ت ح ة ال كذ لق التت ل الجد ل د زند  ددرحن  ال طت رةال دنحق عمى  ثدكرتهم  تندنحهم لت ع مهم  عمى له دجم 

 قال طس لحند ل حبًد عمى   ا مق ال طحرة لت ت    ال  لى ع   ل  ان حبحن  أدع عمى ت احا جذه االنلد ام 

  أدا هلم ضت  د ًد لت صد ق اردنند ال كحب ت م راحق  محزند ال ندم لاللق ال مك عكداهلل اكن ال طحن  نظق اهلل 

 ذصرًا  طندًا ل تنند الغدلت.

  اهلل  لت الت لحا
 ال دحر البدم                    

 ع ر النبحرام                                                                                          
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 نكذة تدرحصحق عن ال سططق

شهد الركق ابصحر  ن الارن البشرحن ارتندعًد  م  ظًد لت أطبدر الطمق  الصد دم  لت تزدلحو ال بحشق كطكب ا دحدد الن   
ك حددة االطتهالك الكشري  اإل كد  الشدحد عمى طد ال دلدم ابطدطحق التت  الطزدنت الذي أثر عمى  رزق الط ا ال رتكتق

 تس ن طك  البحش الزرحم لإلنطدن.

ال  ظن ن ال دنح ن الذحن ح ثم ن الشرح ق االلت دعحق ال ه ق لت ال لت ق ابردنت  ن جذا االرتندع لت ابردن عدنى 
ال تنطلم   طت م دص  جذه التكاق، لزدن عمى الد لق ان تبحد النظر أطبدر الكضدئق  الطمق االطتهالزحق  التت  ال دد لت

لت أ  ا  ال  ظنحن لت   د لق  نهد إلعددة الت ا ن لم طت م ال بحشت  رلق الضرر الذي صمنه االرتندع الزكحر لت 
 . ابطبدر عمى  حدتهم

ء  سططق تأصذ عمى عدتاهد ت لحر زدلق  لدم الد لق ان ألض   طحمق إلنهدء  بدندة ال  ظنحن  أطرجم تت ث  لت إنشد
 ا تحدلدم النرد  ن   اد غذائحق  طمق اطتهالزحق.

 تطدرعم الصتى ال ثحثق إلنلد  جذا ال شر ع  ألادن نأ ر إنشدء ال سططق االطتهالزحق ال دنحق ك  لب  1976لت عدم 
ل سططق أع دلهد التأطحطحق اب لى،  كدشرم ا 1977 الذي تأزد  ل ده عمى أرض ال ا ق كتدرحخ اب    ن شكدت عدم 

اب    دعند د لت م ال سططق أك اكهد  كدأم كتادحم صد دتهد لم طتنحدحن عكر ط  ه6/4/1977   در ال مم  ا بًد كتدرحخ
 لت  نتاق البكدلت لت البد  ق ع دن  الذي حبد كدز رة أع دلهد 

ط اا كدلت احد ك ر ر ال  ن  حث تم التتد  أط اا زدن عدد أط اا ال سططق ط  حن لات  كدأم جذه اب 1977لت عدم 
تغتت جذه ابط اا أغمب ا تحدلدم ال  دلظدم  2013( ط  ًد لت عدم 70أصرم ت  عم عمى أرلدء ال  مزق  تى كمغم )

  ال راز  ال ه ق لت ابردن  ن الطمق الغذائحق  االطتهالزحق.

 108داد   ظنت ال سططق  حث زدن عدد   ظنحهد لت طنق التتد هد جذه ال حددة لت ابط اا  ازكتهد  حددة   دثمق لت أع
  د اعت دم ال سططق عدة كرا ج تت حرحق لتهحئق ز ادرجد  2013 (   ظو لت عدم1261  ظو لات  تى كمغ   الت )

ل سططق الاددرة عمى اطتحبدب ترا الب    ن صال  تتكحا كرا ج  د رام تدرحكحق  تأجحمحق شد مق لمنه ض ك طت م ع   ا
 ك د حتالئم   لم لبدلحدته التلدرحق،  عمى جذا ابطدس تت رم ال شترحدم  ت احدم.

جذه ال حددة الزكحرة لت نطكق ال شترحدم  ت م كدلضر رة االجت دم كدلكنحق الت تحق لم سططق  ن  حث  حددة الادرة  
   حبتكر تمكت  دلدم ال سططق التص حنحقلذلك أ ح م  طت دعدم ضص ق  ابط ااالتص حنحق  طحدرام نا  الكضدئق الى 

اذ تكمغ ال طد ق التص حنحق لهذا  1995ال ل ق التص حنت لم سططق لت  نتاق ص  أ د أكر   نل ام ال سططق صال  عدم 
"  تر  ركق كدإلضدلق الى ال ل ق التص حنت لت ال شحرلق  الذي تم 18000ال ل ق  الذي حضم ث دنحق  طت دعدم رئحطق "

 كدإلضدلق إلى ثاللدم التكرحد ال دئتحق الزكحرة داث اله ة تكرحد  تل حد الم  م  الدلدج ال ل د لحه اطت 
 النرح رام لت ط  ت عحن غ ا   رأس البحن   كدنت اإلدارة  ال رزق  الصد دم  ال رالا البد ق   د اعت دم أجم الترا 

 البم حق لت أطدلحب التص حن.
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 ضق لت أط اا ال سططق جت ذام ل دة    ا ندم  ندلطق لمكضدئق التت تندظرجد لت ان زدلق الكضدئق  الطمق ال بر 

الط ا ال  مت  حث أن ز   بر ض لحهد ال حتم اعت دده إال كبد التحد ه طمطمق إلراءام  اشتراتدم   حق   حدطحق 
حرة ل كحبدم ال سططق، لنت   طحق لمتأزد  ن  ال حته  ألضمحته، طدج م ز  جذه اإللراءام  لت بق لت تطلح   حددة زك

 (115391543) 2011 " ألو دحندر نلدجيد  يد كمغم عدم 693 د كمغم " 1977ال  م الذي زدنم لحه ال كحبدم عدم 
 (  مح ن دحندرًا.100  الت ) 2012 مح ن دحندر  لت عدم 

داري  ال حت تق  د  اد لت  درتهد التندلطحق  ق اعندءام    كأيال سططق االطتهالزحق ال دنحق تت تق كدطتاال   دلت  ا 
االط اا ال  ا حق  صد ق ال  الم التت انتشرم كشز  زكحر،  ع مم  ن صال  ال سططحق  ن  حث تتكحا التشرحبدم 

 الندلذة  ال نظ ق لب   ال سططق.
 حددة نطكته  ن صال  النلد دم التت  ااتهد ال سططق لإنهد تأ    ن صال  التصتحت الطمحم ال  دلظق عمى جذا النلد    

 حث تطبى ال سططق ل حددة اعداد ال طتنحدحن  ن صد دتهد  ن أل  إعددة الت ا ن بطبدر ال  اد  ال د  ن ارتندعهد 
كدلط ا ال  مت  طتكاى  ن أ ل حدم ع مهد ت احا الت ا ن بطبدر الط ا إذا تلد  م ال د ال با   لهد عكر ت لحر 

عددة النظر لت الكضدئق  الطمق كأطبدر  ندطكق لدا،  ل ت احا جذا الهدو النكح  طتا م ال سططق كتت حر  لحدم ع مهد  ا 
أطدلحب الب    ابنظ ق عمى ض ء تلركتهد ال ا بحق لت احا ال  حد  ن ال ر نق  الشندلحق التت تتتمكهد تكحبق ع مهد 

 التلدرحق.

عحنهد إ زدنحق ت لحر ال  اد الغذائحق لاد طبم ال سططق  نذ تأطحطهد لت احا عدة أجداو لت  ن  ا د  اضبق ن ب أ
 االطتهالزحق لم  اتنحن  كدصتالو أن اعهد كأطبدر  صنضق  ل دة  ندطكق  اعت دم  لحدم ع   تتندطب   رزق البرض 
 التمب لت الط ا ال  مت لذا تم إنشدء ابط اا  ال طت دعدم  ال صد ن  ال بدرض الال  ق لتز ن ذراعًد لم ز  ق لت احا 

 لغذائت.اال ن ا

عكر جذه اآللحدم ع مم ال سططق عمى زكح ل د  الغالء  التامح   ن  طت م تأثحره عمى  حدة ال  ظنحن عن ترحا  
إطهد هد ال كدشر لت دعم ال ندعدم ال تنحق  تشلحبهد لتت حر  نت لدتهد كدطت رار  التر حج لهد عكر أط ا هد ال تبددة 

  .  ن ثم رلد ص حنق الد لق البد ق كدب  ا
 نتحلق لمتت ر ال د   لت  لدالم ال حدة الذي ح د كه عددة  حددة لت  بدالم االطتهالك لاد  د لم ال سططق ا ت اء 
جذه ال طألق عكر دراطق تكحبق ا تحدج ال لت ق ابردنت لصد دتهد   حث ان التلركق جذه شزمم نلد ًد لرحدًا لت تتكحادتهد 

دء ال  مزق طدعحق لتادحم صد دتهد ال ت ح ة لم  اتنحن  ض ن ا رب ناته لغرالحق لاد انتشرم لر ع ال سططق لت زدلق إرل
 ال دزن ت الدجم .
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 ال هدم  ال الكدم

 لم طتنحدحن كأطبدر  ندطكق. أن اعهدعمى اصتالو   االطتهالزحقت لحر ال  اد الغذائحق  -1

 سططق .الال  ق لم  م ال نشآانشدء االط اا  ال طت دعدم  ال صد ن  ال بدرض  -2

 لحهدانشدء احق   دنق ا   سططدم ا  شرزدم إلنتدج ال  اد  الكضدئق االطتهالزحق التت تا م كدلتدا     -3

  ال طدج ق لت  ث  تمك ال  دنق  ال سططدم ا  شرزدم ك  الاق  لمس ال  راء.

 
 اليرسحييق
 ات الصد ق "تتتمق ال سططق الى " ال     إلى تادحم ارلق الصد دم ال ت ح ة إلى زدلق  تم  

 

 اليرطيدلق 

تطدجم ال سططق االطتهالزحق ال دنحق لت إحلدد ت ا ن  اطتارار طبري  ز ت كل دة عدلحق لم  اد الغذائحق  االطتهالزحق 
 ق الاتدعدم ال طتنحدة  ن صد دتهد كرلق  طت م الصد ق ك د حتالئم  ق التت ر ال طت ر لت ابردن  الثاق كندء لط ر 

  حق اال ت ددحق الشد مق . صد ق ع محق التن
 

 الاحم الل جرحق

حمت م   ظن  ال سططق االطتهالزحق ال دنحق ك ل  عق  ن الاحم التت ت زم  طدر ع   ال سططق  عال دتهد الداصمحق 
  الصدرلحق:

  شدرزق  رضد  تمات الصد ق. .1

 الشندلحق  ال طدءلق. .2
 الت ا    التنطحا داصمحًد  صدرلحًد. .3

 الاحددة الن  ذج. .4

  طحن ال طت ر  الترزح  عمى النتدئج.الت .5

 الب   كر   النرحا ال ا د . .6

 تكدد  ال برلق . .7

 اإلكداع. زدلأة  تب ح    .8

 ال كددرام ال مزحق
   دحق ال  اتنحن  صد ق ذ ي الدص  ال  د د  ن ارتندع االطبدر. -1

  ا ال  مت.ض دن      الطمق االطدطحق الى ال  اتنحن كأ   زمنق  ال د  ن ارتندع ابطبدر كدلط -2
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 ال تنحق  كدبجداوابجداو اإلطتراتحلحق  ارتكدتهد  

لاد تم  حدغق ابجداو اإلطتراتحلحق كندء عمى نتدئج ت مح  الكحئق الداصمحق  الصدرلحق كدإلضدلق إلى التغذحق الرالبق  ن 

جداو ال تنحق  ال كددرام  دحرحدم  أط اا ال سططق  ت مح   تدلب ابتراو ال تبد مق  رسحق ال سططق  رطدلتهد  اب

 -ال مزحق  نتدئج  رالبق الصتق اإلطتراتحلحق  ترز  الصتق اإلطتراتحلحق عمى ال  د ر التدلحق :

    ر االط اا . -أ اًل :

    ر ت طحن  طت م الصد دم . -ثدنحًد :

    ر الكنحه الت تحق . -ثدلثًد :

    ر ال  ارد الكشرحق. -راكبًد :

 كأطبدر طدج ق لت ت احا اال ن الغذائت  ت لحر  دلدم ال  اتنحن  ن الغذاء  ال دلدم االطدطق ال -: الهدو ال تنت

  اك لق  ل دة عدلحق.

 اإلطتراتحلحق ابجداو

 طمق  صد دم تمكت  دلدم  ت  بدم  تمات الصد ق  ن  حث الل دة  الطبر  الز حق.تد حن  -

 تت حر  تب ح  االداء ال سططت  -

 التنظح حق ابجداو

 ت طق لت تادحم الصد ق ل بظم ال ندتا اللغرالحق .ال -

 ال سططق.تلهح   ت دحث  رالا  -

 ل رتددي االط اا . ال اد قت طحن  طت م صد دم التط ا  -

 الت طق لت اطتصدام اطدلحب االطتث در  الر دكق عمحهد. -

  حددة االحرادام غحر التشغحمحق . -

 تط حا الكضدئق الرازدة. -

 اط اا  دلحًد. 10-9كداًل  ن  ح  حدً ط  ًد  16طت دعدم لت   الى ل الت  حق لدي ا حددة تد ق  -

 ال سططق .  أط اا حددة زندءة  دح   ق  حدنق اآلآلم  ابله ة لت ال طت دعدم  -

 تزثحو ال حدرام التنتحشحق . -

 تكطحت الراءام الشراء. -

 الترزح  عمى التط حا زنشدت  تص ص. -
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  Stakeholders ال بنح ن /أ  دب البال ق 

ز   ن حطتنحد  ن صد دم ال سططق أ  حتأثر ك صرلدم إع دلهد أ  حتبد    بهد لتمات صد ق أ   نتج أ  لتادحم  نتج 
 أ  صد ق لهد  حش   ال بنح ن ز   تمات الصد ق، الشرزدء  البد محن  ال  ردحن، ال ز  ق،  تدع اإلع د   ال لت ق.

  نتنبحن(.ال  اتنحن ) طتنحدحن أ  
 جم  ل  عق ابشصدص الذحن حا   ن كشراء نطخ البتدءام لم شدرزق لحهد.ال ند  حن:  

 ال  ردحن: جم  ن تتبد د  بهم ال سططق عمى ت رحد البتدءام أ  الصد دم     
   ق لت إ دم  رالا ال سططق أ  تباد  بهم اتند حدم لتأ حن الكضدئق  كتألحرجمال طتث رحن: جم الذي تا م ال سططق 

 حن. كحبهد لم نتنب
الشرزدء: جم ابلراد   الل دعدم ذام االجت دم / ال  م ق  ال سثر ن  ال تأثر ن كارارام ال سططق  أجدالهد  -  

 صتمنق زأن تز ن عال ق ر دكحق )   ارة ال راعق  أ دنق ع دن الزكرم    أشزدال صتتهد  طحدطتهد،  تأصذ جذه البال ق 
 (  ل ادححس سططق الغذاء  الد اء   سططق ال  ا ندم  ا

أ  تشدرزحه ) غرو ال ندعق  التلدرة  ال سططق االطتهالزحق البطزرحق    رز  ال مك عكد اهلل الثدنت لمت ح    بهد 
 البد ق (  اإلدارة

تشرحبحه )   ارة ال ندعق  التلدرة  الكنك ال رز ي ابردنت    ارة تت حر الاتدع البدم   دح ان الصد ق ال دنحق ( أ   أ 
تتصذ البال ق  ق  أن)   ارة ال دلحق /الضرحكق البد ق عمى ال كحبدم  دائرة ال  ا نق البد ق ( ز د ح زن  ت  حمحق

 . أعالهال اردة  ابشزد ال سططق ال ا دة أزثر  ن شز   ن 
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 نته رئحس  لمس حرأس ال سططق  دحر عدم حرتكت  ق   حر ال ندعق  التلدرة ك -الهحز  التنظح ت  الزددر ال ظحنت :

(  دحرحدم  جت  )  دة الر دكق الداصمحق، ال دلحق،  دحرحق إدارة 9اإلدارة  حطدعده لت ع مه ندئب  دحر عدم إضدلق إلى )
ال  ارد الكشرحق، اإلدارحق ، تزن ل لحد ال بم  دم، التلدرحق ، ال طت دعدم ، الل دة  التط حا  ابط اا ،   دة التت حر 

  -ط  ًد تنتشر لت   دلظدم  أل حق ال  مزق ال صتمنق    عه ز د حمت : 70إلى  ال سططت( كدإلضدلق
 

 أط اا  9   دلظق البد  ق ع دن

 ط  دً  13   دلظق اركد

 أط اا  8   دلظق الكمادء

 أط اا  10   دلظق الزرك

 أط اا  7   دلظق ال ر دء

 أط اا 3   دلظق التنحمق

 أط اا  2   دلظق علم ن

 أط اا  1 ش  دلظق لر 

 أط اا 7   دلظق ال نرا
 أط اا  2   دلظق  ددكد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أط اا                                                                                                                         6   دلظق  بدن

 أط اا 2   دلظق الباكق

                                                                                                                                                                                                          
 

 

دلظدمال  ت  حق اط اا ال سططق  طب   
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 2013االنلد ام التت  ااتهد ال سططق  ن صال   دحرحدتهد لت عدم 

 ال دحرحق ال دلحق

لم سططق  الب   عمى  را كق  تد حا  اإلطتراتحلحقال  ا نق البد ق لت لحر ال ص  دم ال دلحق الال  ق ض ن الصتق  إعداد

عداد  اإلحرادام ال رو لت احا  اإلننداكن د   اب   ال طدكدم الصتد حق  ال ح انحق الب   حق  طب  تصنحض الننادم  ا 

البمحد  اإلدارةال تبدرو عمحهد لكحدن ال رز  ال دلت ك نق عددله لم     إلى الكحدندم  ال بم  دم ال  ح ق لتادح هد إلى 

 التصدذ الارار ال ندطب، إضدلق إلى إدارة ال  ارد ال دلحق كزندءة  لدعمحق عدلحق.

  :ابداءشر االنلد ام   س  أجم

 

 2011، 2012 ادرنق كبدم  2013  لم االطتث در لت الم  دم االعالنحق  ال طد دم ال طتألرة عدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدلدحندر 2011 كدلدحندر 2012 كدلدحندر 2013 الكحدن/ الطنق

 349715 157822 407420  لم ابطتث در 
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  2011 ،2012ادرنق كدلنطكق الطدكاق   2013نطكق  ل   الركح الى ال كحبدم لت الطنق  

 

 كدلدحندر 2011 كدلدحندر 2012 كدلدحندر 2013 الكحدن/ الطنق
  ل   الركح الى 

 ال كحبدم
10.8% 

8098929 
74938800 

9.2% 
8745649 

95369657 

7.4% 
8508200 

115391543 
 

  

 

 قالركح التلدري الى الركح البدئد  ن الب ائد االصرم لت ال ح انح نطكق 

 كدلدحندر 2011 كدلدحندر 2012 كدلدحندر 2013 الكحدن /الطنق  

 الى التلدري الركح
 الركح البدئد  ن

 ابصرم  الب ائد

46.4% 
(3492719/) 

1621265 

56.8% 
(1322101/) 

751069 

94.7% 
(1562058/) 

1479038  
 

  2012،2011 باألعواممقارنة  2013البضاعة المشتراه عام  إلىنسبة الشطوبات 

 

 بالدينار 2011 بالدينار 2012 بالدينار 2013 البيان /السنة

 الشطوبات الى

 البضاعة المشتراء

0.0001  

6497/ 

65767733 

0.0001 

11105/ 

86062364 

0.0001 

39669/ 

104940947 
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 المديرية التجارية

هد ال سططق ط اء زدنم عا د  شترحدم  تدكبق تننحذ البا د )  رارام  لمس اإلدارة،  رارام للنق ال شترحدم( التت تكر 

  اد أصرم   محق أ  ألنكحق  ع   البر ض التر حلحق   تدكبق لتح االعت ددام ال طتندحق  طب اب     أ كضدئق غذائحق 

   تدكبق ت رحد  رارام اإل دلق،  ن ال  تد حن الطمق كأطبدر  ل دة  ندطكق.

 :ابداءاالنلد ام   سشر  أجم

 ال شترحدم 
 2012،2011لعام مقارنة بالنسبة  2013لعام مواد التي تم شراؤها عن طريق االتفاقيات ال عدد 

 

 2011 2012 2013 البيان/السنة

 1891 1331 2276 عن طريق االتفاقيات عدد المواد التي تم شراؤها -

 1220 847 1449 عدد المواد المحلية -

 671 484 872 عدد المواد االجنبية -
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 التفاقيات المبرمة مع موردين محليين مقارنة مع االتفاقيات المبرمة مع موردين منشأ اجنبيعدد ا 

 

 2011 2012 2013 /السنةالبيان 

 811 725 841 عدد االتفاقيات التي تم ابرامها

 367 373 444 عدد االتفاقيات المحلية

 299 226 279 عدد االتفاقيات االجنبية

 145 126 118 عدد االتفاقيات الفرعية
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 .  ح ق عا د الشراء ال  محق  ادرنق  ق عا د الشراء االلنكحق  

 

 كدلدحندر 2011 كدلدحندر 2012 كدلدحندر 2013 الكحدن /الطنق

 110933323 83342405 692324156  ح ق  رارام اال دلق ال ددرة 

 39107417 33593299 28305485 ال شترحدم ال  محق

 63962247 48805871 39692736 م االلنكحقال شترحد

 

 
 

 
  ال ظه
  بظم ال  اد االلنكحق ال شتراة ال حتم انتدلهد لت االردن  ث  الطزر ابر  الت نق، الطردحن، ال محب.  -1

 ( شرزق.300)  2013عدد الشرزدم التت تبد مم  ق ال سططق عدم  -2
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2013-2011من  دنيةجدول تحليلي لمشتريات المؤسسة االستهالكية الم   

 2013كدلنطكق/ 2013النرا/ 2012النطكق/ 2012النرا / 2013عدم   2012عدم  2011عدم  الكحدندم

  ح ق  رارام اال دلق ال ددرة
 

11093323 83342405 69234156 27590918- 24%- 14108249- 17%- 

 -%15 -5287814 -%14 -5514118 28305485 33593299 39107417 كضدئق   محق

 -%18 9113135 -%23 -1515637 39692736 48805871 63962247 كضدئق النكحق 

 %2.5 1 %14 5 %41 %40 %35 نطكق ال شترحدم ال  محق

 %71 945 %30 -560 2276 1331 1891 عدد ال  اد التت تم شراسجد /اتند حدم

 %71 602 -%30 -373 1449 847 1220   مت

 %80 388 -%27 -187 872 484 671 ألنكحق

 %16 -116 -%10 86 841 725 811 عدد االتند حدم التت تم اكرا هد

 %19 71 %16 6 444 373 367   محق

 %23 53 -%24 -73 279 226 299 ألنكحق

 %11 271 -%06 -163 2795 2524 2687 عدد  رارام اال دلق ال ددرة

 %055 %92 -%0.04 -69 1763 1671 1740   مت

 %26 187 -%09 -%76 912 725 801 ألنكت
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 كدلدحندر ال ددرة  ح ق  رارام اال دلق 
  بد  الن   النرا 2013عدم  2012عدم  ال ل  عق الطمبحق
 -%43 -2331316 3040024.638 5371340.170 ال ح م  الط نق

 %121 1458710 2656242.328 1197532.487 الشدي  الاه ة  الزدزد 
 -%21 -1785337 6736234.957 8521571.868   شتادته  ابلكدن ال محب

 %26 387338 1857813.995 1470475.80 ال ال ة  الت حنق
 %50 911871 2744204.790 1832333.733 الش ركدم  ال بزر نق  الشحكس
 -%47 -14265791 15574365.187 29840156.773 ال ك ب  الكا لحدم   طتصرلدتهد

 -%17 -206845 957686.960 1164531.230   ال حنر  مالكطز ح
 %200 4707231 2354910.135 2352321.616 ال م حدم  الطزدزر   طتم  دتهد

 -%31 -466132 1038759.381 1504891.532 الشراب  الب دئر  ال حده ال بدنحق
 %64 63179 161512.80 98333.40 ال بلندم  ال صمالم  ال حت ن

 %19 1909209 11880584.244 9971375.446 الم  م  ابط دك 
 %0.02 3538 171044.0 167506.0 ال ركحدم  البط 

 -%0.08 -113902 1216083.540 1329985.40 رب الكند رة  الزدتشب  ال دح نح 
 -%23 -198666 668420.031 867086.654 الكهدرام   ابعشدب    اد البتدره

 %113 121755 228921.990 107166.0 غذاء االتند    طتم  دته
 -%13 -82176 537015.210 6191991.595 اد ام التبكئق  التغمحو

 %65 6571 16700.0 10129.60 اللدئر  ال العدم  الزكرحم
 -%33 -709153 1440293.227 2149446.379 ال ر حدم  ال نددح  ال كممق

 -%23 -387918 1313558.450 1701476.375 الن ت
 -%2 -81138 266273.457 2738411.892 الشد ك   الكمطم

 %28 698417 3131436.375 2430019.146  طد حا   كحضدم الغطح 
 %8 230340 3012633.098 2782293.972 ال تهرام  ال نظندم  ال كحدام

 %51 234119 692849.670 458730.080 ال دك ن
 -%27 -254959 683861.630 938820.735   طتم  دتهد  ابطندن بدلحن ال ال ق 

 %45 283115 915698.683 632583.980 التل ح   االزطط ارام  أد امالبت ر 
 -%2 -1598 64263.864 65861.920 التكحق  ابد امال طتم  دم 

 -%6 -25664 370583.50 396247.30 التنظحواد ام 
 -%54 -72663 88320.0 1609883.108  دم  الكحدضدم  الشراشواال ر 

 %900 26585 29537.50 2952.0  طتم  دتهد  ابلكطق الرلدلحق 
   46837.0  اللراكدم  الز ل ندم

 %117 9857 18269.80 8412.80 اال ذحق 
 -%0.09 -1541 166290.854 167831.618 االد ام ال ن لحق /ال حال حن

 %3 936 27589.450 26653.0 االد ام ال ن لحق/ال لدج  الزرحطتد 
 %28 81936 369247 287311.596 حق  الصشكحقاالد ام ال ن لحق/ال بدن

 %80 243139 549193.913 306054.693 االد ام ال ن لحق /الكالطتحزحق
 -%43 -61786 81980.0 143766.635 االله ة الزهركدئحق  الد حاق   طتم  دتهد 

 -%9 -50932 486450.60 537380.633 الزراطت  التركح ام
 -%16 158148 1129070.896 970922.708 دتم  دته  ط  اإلندرةاله ة التدلئق 

    60.0 االلبدب التبمح حق
    40.0   اد الكندء
   96125763.617 83335191.874 ال ل  ع
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  ابط اا دحرحق الل دة  التط حا 
 

ح  هدم تت لى  د   شدز  ابط اا   بحادم  تدكبق تمكدم ابط اا غحر ال نل ة ال اردة كدلتارحر الشهري  ق ال دحرحدم ال بنحق  ا 
الب   لإلدارة البمحد  كننس ال  م  تدكبق طحر الب   لت ابط اا  أطدلحب البرض   تدكبق الشزد ي  اال ترا دم ال اردة عمى 
ابط اا   تدكبق إلراءام الن ص ال صكري  ال طت لم  اد ال  ل دة لت ابط اا  ال طت دعدم لض دن      الطمبق كل دة 

 نتنبحن،  تدكبق تط حا  ت لحر الكضدئق لت ابط اا، إلراء ال ند الم لتأ حن الطمق لت ابط اا، ر د ابطبدر  ك  عدلحق لم
لض دن      الطمبق لم نتنبحن كيأ   ابطبدر، التنطحب لملدن كدل  اد ال تم كق  ن ال نتنبحن لتأ حنهد،  زذلك  ء كبد الشرا

عالن ابطبدر  اال  .  حدس رضد ال نتنبحن طتث در   ماق     كحن اإلدارة البد ق  ابط اا تدكبق التن حالم  ا 
 اط اا ال سططق االطتهالزحق ال دنحق

عرض   كحق الكضدئق تننحذ التبمح دم ال ددرة عن االدارة البد ق كدل سططق     زدلق اال  ر ال تبماق كاضدحد الط ا  الاحدم 
ى دح   ق الكضدئق كزدلق ان اعهد  تمكهد ط اء  ن ال طت دعدم ا   ن الشرزدم كزدلق اال  ر االدارحق  ال دلحق  الب   عم

ال  محق  تادحم الصد دم لم طتنحدحن  الرد عمى  ال ظدتهم  اطتنطدراتهم  االت د   التنطحا  ق اللهدم الرط حق ال بنحق النلد  
 االع د  ال تبماق كدلط ا .
 :ابداءاجم االنلد ام   سشرام 

 

 (2011/ 2012 كطن ام ) ادرنق  2013دم عدم   لم ال كحب 

 

 كدلدحندر 2011 كدلدحندر 2012 كدلدحندر 2013 الكحدن/الطنق

 121965580 101387824 80160953 ال كحبدم 

 

    2012،2011 عدم  ادرنق  ق 2013عدم ا ندم نطكق الكضدئق ال رل ضق ل صدلنق كن د االتند حق  ال 

 

 2011 2012 2013 الكحدن/الطنق 
 107 110 100 ال  اد ال صدلنق لم  ا ندم  ال ادحس

 18 12 31 الكشري لالطتهالك دل ق  غحر
 

 ل دة ال  اد  الطمق كدل سططق 

  

 2011 2012 2013 الكحدن /الطنق
 531 443 571  الد اء الغذاءال  اد الغذائحق التت تم ل  هد لت  صتكرام ال سططق البد ق 

 ال  ا ندمغذائحق التت تم ل  هد لت  صتكرام  سططق ال  اد الغذائحق  غحر ال
  ال ادحس

524 408 301 
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 الشزد ي 

 

 2011 2012 2013 الكحدن /الطنق
 199 36 28 عدد الشزد ي

 

  10نطكق انصندض اطبدر ال  اد لت ال سططق عن  ثحالتهد لت الط ا ال  محق كمغم% 

 

  

  رو ز ك ندم كاحم  مر كد لدم  اطبدر  صتمنق  طب التمكدتر د الصح كب  ال شدرزق  التنطحا  ق عدة لهدم  
 اي  تكرع ........  جذا ل ء  ن  الم ثري صتمنق  طب تمب اللهدم الرط حق  الصد ق  ث   ند ا ال زدة  ات دد 

 ال طس لحق ال لت بحق لم سططق .
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  دحرحق ال طت دعدم
 

دل طت دعدم كدلتنطحا  ق ال دحرحدم ال بنحق االصرم كدل سططق  اتصدذ االلراءام الال  ق لغدحدم  تدكبق ت لحر  اطت رار الكضدئق ك
اطتالم الكضدئق  تص حنهد   رلهد عمى االط اا  لا ا تحدلدتهد   را كتهد  اطتصدام الطلالم  الن دذج  كتد دم ال نو 

  تطلح  ل حق ال رزدم  ن إدصدالم  اصرالدم.
 

 :ابداء االنلد ام   سشرام

 كدل حده زم د دعم ال دلق.  اإلدارةت  حد اط اا ع دن  -1

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

 تم ترزحب زد حرام  را كق داص  ال طت دعدم. -3

 ت  حق الكرحد  ن  الى االط اا.                                       -4
  -  رزق ال طت دعدم لت اللد   التدلت : ل  ردة  ال  ر لقالكضدئق ا -5

  
 كدلدحندر  2011 كدلدحندر 2012 كدلدحندر 2013 الكحدن/الطنق 

 67840189.240 60249483 39407491 الكضدعق ال  ردة الى ال طت دعدم -
 70048954.390 40335550 40831449 الكضدئق ال  ر لق الى االط اا -
 11422433.195 11094596.610 9670638.805 31/12/2013هدحق ر حد ال طت دعدم ن -
 تن 15881.500 تن 1392.500 تن 1479.250 تبكئق ال  اد الطدئكق  تغمحنهد -
 ن  دكد تحدلدتها ر  رزق لت  حد االط اا  -

 الكضدئق 
 ا ر  رزق  10998 ا ر  رزق 11263 ا ر  رزق 7340

 عحنه 355 عحنه 351 عحنق 456 عدد البحندم ال رطمق لمن ص -
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  دحرحق تزن ل لحد ال بم  دم
دارتهد ض ن  دعدة  بم  دم   تادحم ال بم  دم  التادرحر     دهالب   عمى أت تق ل حق االنشتق  تل حق   نظ ال بم  دم  ا 

 ال  ح ق لت ال  م ال ندطب ل تصذي الارار لت ال سططق زذلك إدارة ال برلق  ال ز  ق االلزتر نحق.
 :ابداءلد ام   سشرام االن

 الكدرز د كأط اا بم  دم ال  اد   تدكبق  -1

الضرحكق البد ق عمى ال كحبدم الشهرحق لت االط اا التت تب   كنظدم الكدرز د كدل سططق  رتادرحانلد ام   تدكبق -2
 (.28الكدلغ عددجد )

 ت  حد شرزق نمطن لمدراطدم كدل كحبدم الشهرحق. -3

 تدرحب   ن صال  التنطحا  بهملت اط اا الكدرز د  قال ندلئ  االعتد   ال شدز  نا  ال برلق لضدكت االرتكدت    -4
 اللدحدة. لألط اا الص نق  الكدئبحن  االرتكدتضكدت 

دراجتأ حن اله ة تدكبدم ل اتحر  -5  نا د  ز اك   درئ حد ي  تدكبدم ال ا كدرز د كد  التدلو لت االط اا.  ا 

 اط اا الكدرز د.  أله ةزدشدم الكحق تز مق ت دحث نطصق نظدم الكدرز د عمى  -6

 تنبح  نظدم الصد ن االلى كزدلق اط اا الكدرز د. -7

   طكق اع د    دطب الط ا  ركته  ق االدارة البد ق. -8

 حًد  ق ال  ارد الكشرحق.ر ركت االط اا ادا -9

 ركت اع د  الص نق لت االط اا. -10

 اعددة   طكق ع محق تكدعق الشحزدم عمى تدكبق شحزدم لدحدة. -11

 الل دة  ال  ارد الكشرحق.  دحرحقطكق الشزد م     -12

 اعددة جحزمق نظدم ال  دحق عمى   اعد الكحدندم. -13

   طكق اع د   طم الشحزدم  ال حدنق. -14

 لت ال ا م. الثدكمن اال      تدكبق ع محق   طكق اع د  صد -15

  تدكبق ل حق االنظ ق البد مق  تادحم الدعم الننت لهد. -16

   طكق كن د ال  ا نق. -17

 (.%100النظدم ال دلت )   طكق -18

 (.%90نطكق االع د  ال ننذه الحًد ) دط كحًد( الى  ل   اع د  ال سططق ال  زن   طكتهد ) -19

 (.  443)    2013عدد   ار ال   ق االلزتر نت عدم  -20

 (.%72ال برلق لدم البد محن ) كإدارةنطكق ال عت  -21

 ( أ    برلت.46اال    ال برلحق ) -22

 -الكدرز د  طب اللد   التدلت:ادصد  الكدرز د لت اط اا  -23

 2011 2012 2013 الكحدن /الطنق

 5 3 2 عدد االط اا التت تم ادصد  نظدم الكدرز د
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 اإلدارحقال دحرحق 
اطتالم الكرحد ال ارد  ت ثحاه  ت  حبه  تطلح   د ح در عن ال سططق  ن  راطالم   نظ ال مندم الال  ق  اإلشراو عمى أع د  

حدلدم ال دحرحدم  ن الم ا م  ال  دلظق عمى نظدلق  كنى ال سططق  تأ حن  دحرحدم ال سططق ك طدئ  التكدعق  تأ حن ا ت
االت د  التت تض ن  طن طحر الب    طرعق االنلد ،  لتح ابط اا  ت دحثهد  عاد االتند حدم الال  ق لدح   ق الب    ن 

تننحذ  هد هم   تدكبق  حدنق تمك ال طدئت،  التأزد  ن أن أنشتق تأ حن  ت  ح   نظدلق..... الخ  تد حن  طدئت نا  لم  ظنحن ل
 ال دحرحق تطحر  لا  د ج   صتت له.

 :ابداءاالنلد ام   سشرام 

  طم الدح ان

 ادرنق عدد الزتب ال ددرة  ال اردة صال  ثالثق طن ام  

 2011 2012 2013 الكحدن  / الطنق         

 20434 20234 20808 الزتب ال ددرة

 38089 39782 38129 الزتب ال اردة

  عدد التادرحر االصكدرحق ال نش رة 

 

 2012 2013 الكحدن/الطنق
 70 90 النشرام  التادرحر

  طم الم ا م

 دحندر. 4406( كاح ق 33عدد ) بط ااشراء لدزطدم  -

 ن كحق( .ت دحث اط اا ) رج ال  دم ،عحن الكدشد، الز رة، التنحمق، الباكق ،عحن غ ا ، التحكق الل -

 ( الو دحندر.20شراء اله ة  دط ب كاح ق ) -

 ( الو دحندر .20( اط اا كاح ق )10ترزحب زد حرام  را كق ) -

 ( الو دحندر.13شراء صد دم ال راطق   اد ام الطال ق ) -

 ( الو دحندر.11كحق الزرت ن الندرغ كاح ق ) -

 ( الو دحندر.40شراء  زحندم ج اء كاح ق ) -

 )شرا اركد ،النبح ه ، رم النبح دم(. االألط  اء ازشدك  راطق ر ش -

 ( عركه.300عدد ) تط اشراء عركدم  -
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  دحرحق ادارة ال  ارد الكشرحق
 

ت لحر البن ر الكشري ل دحرحدم ال سططق  أط ا هد كدلصكرة ال تم كق   تدكبق ل حق اب  ر ال تبماق كدل  ظنحن   حدغق  اتصدذ 
 ب لت طحن أداء ال  ظنحن.اإللراءام الزنحمق ك ضق  تننحذ صتق التدرح

 
 :ابداءاالنلد ام   سشرام 

 
 كرند ج التدرحب 

 

 

 نطكق رضد ال  ظنحن 

 
 2013 2012 2011 الطنقالكحدن /

 %52 %56 %60 نطكق الرضد ال ظحنت
 %8.6 %8.5 %13.7  بدد الد ران ال ظحنت

 
 اعداد ال  ظنحن 

 
 2011 2012 2013 الكحدن /الطنق

 1288 1296 1261 عدد ال  ظنحن االل دلت
 
 

 عدد ال تدركحن عدد ال تدركحن الطنق
 ال صتت له

 جعدد الكرا 
 ال ننذة

 عدد الكرا ج 
 ال صتت له

 نطكق عدد
 الكرا ج ال ننذة
 الى ال صتت لهد

2011 217 265 40 46 87% 

2012 120 234 31 39 80% 

2013 80 215 26 40 65% 
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  دة الر دكق الداصمحق    

 
حداع الناد لت الكن ك  الطمو  تنظحم الاح د  ال طدكدم  الطلالم ال دلحق  لاًد التأزد  ن طال  ق إلراءام الاكض  ال رو  ا 

ال سططق اإلدارحق  ال دلحق  التلدرحق  لما انحن  ابنظ ق  التبمح دم  الارارام  الاحدم كأع د  الر دكق  التنتحش عمى ع محدم  أنشتق
التص حن  ال رو لت اإلدارة البد ق  ال طت دعدم  ابط اا زذلك لرد البهد لت ابط اا ال ت ثمق كدلشراء،  االطتالم   

 ال طت دعدم للدئحًد   تدكاق ابر دة النبمحق  ق ابر دة الدلترحق لمكضدئق  تد حا زش لدم لرد الكضدئق   تدكبق ت  ح  
 عمحق عدلحق ت اا أجداو ال سططق.،  التأزد أن ل حق أنشتق ال سططق تدار كزندءة  لدالبل  ام  اإلتالو

 : ابداءاالنلد ام   سشرام 

 دم الاطم كدلتد حا ال دلت ال طكا عمى زدلق ال بد الم ال دلحق كدل سططق  التد حا ال دلت الال ا عمى  :  طم الر دكق ال دلحق
 اط اا  د ائر ال سططق .

  تطب ن  بد مق. ن  دئتد ن ألو ( ث دنحق  عشر 28290 حث كمغ عدد ال بد الم ال دلحق ال نل ة ) -أ

( 563)   تطب ن دحندرًا   أركبق( دحندر  دئق  اثندن  ثالث ن ألو  طكب دئق 132794.563 اا الاطم  لرًا كاح ق ) -ب
  حث تم ت  حكهد.صتًد  (665صتدء كمغم ) ن صال  ازتشدله لبدد  ن ابلمطًد 

الر دكق ال دلحق  عدد االصتدء ال زتشنق  الاح ق ال دلحق التادرحر الشهرحق  تض نق عدد ال بد الم ال اردة لاطم   -م
 : ز د حمت ل دلح ال سططق ال دنحق لألصتدء

  ح ق ابصتدء ال زتشنق عدد ابصتدء عدد ال بد الم  النترة
 3084.989 62 2664 زدن ن ثدنت

 2849.653 64 2539 شكدت
 22968.844 68 2759 أذار

 6093.211 89 2935 نحطدن
 19244.881 47 2302 أحدر

 6611.758 60 2240   حران
 3597.205 53 2329 ت   
 43159.336 56 2025  ب

 10248.05 41 2921 احم  
 5304.839 86 5090 تشرحن أ     تشرحن ثدنت

 9631.797 39 2788 زدن ن أ  
 132794.563 االل دلت  
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  طم اللرد 

 طت دعدم ( عهدة  لرد عحندم   اد  ن ال181دئحد  ن  ك   طم اللرد )كمغ عدد اال طدم التت تم لردجد  لردًا لل -1

  ادرنق كننس الاترة  ن البدم ال دضت. %50(  طت دعدم   د ادم الى انصندض  ح ق البل  ام كنطكق 14ال رز حق )

 ق.( ل له  ن ال   رالحق ؟،لدج حق االط اا لمكح61اا ال سططق ال صتمنق )تم ع   ل الم تنتحش عمى اط   -2

 للنق. 42ال شدرزق لت للدن الت احا  عددجد  -3

 تد حا  ح د   دطكق االط اا  ال طت دعدم. -4

 تد حا زش لدم اللرد الطن ي لزدلق االط اا  ال طت دعدم. -5

 تد حا تزمحو كضدعق اصر ال دة)اللرد الطن ي( لزدلق االط اا  ال طت دعدم. -6

 

 الر دكق االدارحق  التلدرحق.  طم

االط اا  حث تم التنتحش ادارحًد  بغمبم تنتحشحق عمى ل حق اط اا ال سططق  بزثر  ن  ره  دم الاطم كب   ل ال -1

لت االط اا  تم رلق تادرحر  ن مق  شد مق تتض ن  دلق    ضق جذه   اإللراءامعمى زدلق الن ا ت   تلدرحدً 

االلت ام كدلد ام الرط ت  عمى زدلق  الترتحب  ت لحر ال  اد     ابطبدراالط اا عند التنتحش عمحهد  ن  حث النظدلق 

لت االط اا  تم رلق تادرحر  ن مق  شد مق تتض ن  دلق    ضق جذه االط اا عند التنتحش   اإللراءامالن ا ت 

م االلت ام كدلا انحن  د زذلك الترتحب  ت لحر ال  اد  االلت ام كدلد ام الرط ت   ابطبدرعمحهد  ن  حث النظدلق 

 .ل لق( 119)  التبمح دم  ك ا ق

 اصذ عحندم  ن  شترحدم ال نتنبحن  تم الاحدم كدللرد النلدئت آلالم الناد. -2

 االلت ام كدل طد دم ال تنا عمحهد  ق ادارة  النظدلقلت االط اا  ن  حث  ال  ل دةالتنتحش عمى   ا ق االطتث در  -3

عالن( دنابلكال سططق  زذلك الشهددام ال  حق لمبد محن  لت االطتث در )الم  م     اطم ال طتث ر.  ا 

صال  ن  ذج  ابداء ال ز  ت  الشندلحق لت االط اا  زذلك  ن لن حر تدكبق  تتمكدم لدئ ة ال مك عكداهلل الثدنت  -4

  تتمكدم اللدئ ة  حث تم  تدكبق عمى ارض ال ا ق  تطلح  ال ال ظدم لمب   عمى تاللحهد.

 .ق ( زندل475عن زندالم  طن التننحذ ك ا ق ) االلراج -5

 (اتند حق   ك  ت  حبهد  ن عت لق ال دحر البدم.710تد حا االتند حدم اللدحدة لمشرزدم ك ا ق ) -6
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اكراء ذ ق ال  ظنحن الذحن انه ا صد دتهم  ن الب   لدم ال سططق  لبدة اطكدب  نهد الض دن ال كزر  التادعد  -7

 .(   ظو37 ك ا ق )  ال لدة

 ( اتاللدم.10 ك ا ق )  اإلدارةط اا اتالو  مندم ادارحق  تلدرحق  دح ق لت اال -8

 . قال ح انح إلعداد 2013 ال طت دعدم لت نهدحق عدم   ابط االدم االدارة  الثدكتقلرد اال     -9

 االدارة البد ق  ال طت دعدم: حا عمى اع د  اال طدم لت  دحرحدمالتد  -10

 اع د  صد ن البحندم . -

 اع د   طم البتدءام . -

 دعدم.اع د   طم ال رزق كدل طت   -

 البد ق. كدإلدارةاع د  الدح ان  -

 اع د   را ب الد ام . -

 اع د   طم ت  حد االط اا. -

 اع د  للنق االطتالم لت ال طت دعدم ال رز حق. -

  محق /  طم ال شترحدم االلنكحق /  طم ت  حد االط اا( ال شترحدم ال طم )0اع د  الدائرة التلدرحق  -

 . ابط االلنق االطتالم  التد حا عمى -

 اللدد. ال بنححنشس ن ال  ظنحن / مندم  -

 للنق. 67لت احا ك ا ق ا كملدن ال شدرزق -11

 التنتحش عمى ال راس. -12

 اط اا. لدمعحندم  ن اال    الثدكتق  لرد -13
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   دة التت حر ال سططت
   ا نق  بالل دة  ط لم سططق  ن  حث اعدادجد   تدكبق تاحح هد  زذلك  تدكبق تتكحا نظدم إدارة اإلطتراتحلحقإدارة الصتق 

  رلق زندءة  لبدلحق ابداء ال سططت.  كدل سططق 2008لبدم  9001االح  

 ابداء:االنلد ام   سشرام  

  تدكبق  تاحم عمى صتت ال دحرحدم  الصتق االطتراتحلحق لم سططق . -1

الكرند ج الطن ي )ثالث  التنظحم  ال شدرزق لت ع محق التد حا الداصمت ك شدرزق اعضدء للنق التد حا الداصمت   طب -2

  رام صال  البدم(.

 . ابط ااال طت دعدم  االدارة   لت نظدم ادارة الل دة تتكحا   تدكبق -3

 عاد الت دع  رالبق االدارة لملنق الاحددة   طب  د ج   صتت له)ثالث  رام صال  البدم(. -4

الت  ح ت درلت  الداصمت   طب االلراء  تدكبق  دالم عدم ال تدكاق لنتدم ادارة الل دة تظهر نتحلق التد حا الص -5

  ال  دئت ال اتر   ن اللهق ذام البال ق.

( لت ع محق التد حا الصدرلت عمى SGS) لمشهددةال شدرزق النبدلق  ق اللهق االطتشدرحق لت  حدم شرزق  دن ق  -6

 النظدم االداري لمل دة ال تكا لت ال سططق ) رتحن صال  البدم(.

عمى النظدم االداري لمل دة  تالصدرل شدرحق لت  حدم شرزق  دن ق لمشهددة لت ع محق التد حاالتنطحا  ق اللهق االطت -7

 . 25/1/2010ال تكا لت ال سططق كتدرحخ 

 إلى 25/1/2010ل دة ثالثق طن ام  ن  9001/2000تلدحد شهددة نظدم ادارة الل دة  طب  تتمكدم   ا نق االح    -8

25/1/2013 . 

لم د احن الداصمححن لت  9001/2008 ك  الشرزق االطتشدرحق  طب   ا نق االح    عاد د رة تد حا داصمت  ن -9

 .21/6/2010-20ال سططق 

 ال شدرزق لت الد رام التدرحكحق الداصمق  الصدرلحق . -10

كداء ال   ندم  ال ادححس  سططقال شدرزق لت للدن اعداد  تبدح  ال  ا ندم االردنحق  ال شزمق  ن  ك   -11 الرأي   ا 

 .كهد

 -نطحا  ق  رز  ال مك عكداهلل الثدنت لمت ح  لت انلد   تتمكدم لدئ ة ال مك عكداهلل الثدنت  ذلك ز د حمت:الت -12
 . ال شدرزق لت الت دعدم    دضرام اللدئ ة 

 .ا دار زتحب كب محدم ال سططق الرئحطحق  ال طدندة 

 .عاد  رشدم ل دعق الترزح  لت االط اا 
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