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إن بناء مجحمٍع محميس يقحضي اإليمان بقدراجنا، فاإلنجازات اإلنسانية 

إيمانهم جميعها بدأت بأحالم، وجحققث بطمىح وعسم أصحابها، و

 بأفكارهم وإخالصهم ومثابرجهم.
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 -كممة مدير عام المؤسسة االستهالكية المدنية:
يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لممؤسسة االستهالكية المدنية والذي يعكس أهم انجازاتها 

التها في حماية المواطن من ويأتي صدور هذا التقرير إلظهار مدى تحقيق المؤسسة لرس 2019لعام 
ستقرار سعري وكمي مع السوق المحمي.  ارتفاع األسعار والوصول اليجاد توازن وا 

مجموعة من االجراءات في جانب اإلصالح المالي وتمثل في جزء  2018لقد إتخذت الحكومة في عام 
وحت نسب الزيادة في منه برفع ضريبة المبيعات عمى مجموعة كبيرة من السمع الغذائية األساسية وترا

% ، وصدر قرار حكومي بأن تمتزم المؤسسة ببيع األصناف التي تم رفع 10% و 6الضريبة ما بين 
ويأتي هذا القرار إنسجامًا مع رسالة  2018بنفس مؤشرات أسعار عام  2019نسبة ضريبتها في عام 

ع القدرة الشرائية لممواطن وتباطؤ الحركة التجارية بشكل عام إال أن المؤسسة وتوجه الحكومة بالتخفيف عن كاهل المواطن وعمى الرغم من تراج
إدخال نظام الطاقة الشمسية في الموقعين األكثر استهالك لمكهرباء في  بسببالنتائج أظهرت تحسن كبير في األداء المالي وتوفير في النفقات 

اصمت المؤسسة تحديث البنية التحتيه ألسواقها وحوسبة أعمالها حيث المؤسسة مبنى االدارة العامة وسوق عين غزال وكذلك سوق اربد، ، وو 
% نتيجة لإلجراءات التي إتخذتها إدارة 71مانسبته حيث بمغ  2019شممت الحوسبة كافة أسواق المؤسسة، وكذلك فقد زاد رضى الموظفين لعام 
 0لتدريبية والورش والمؤتمرات وكذلك تحسين بعض الجوانب المؤسسة بتأهيل وتطوير أداء الموظفين وزيادة عدد المستفدين من الدورات ا

المؤسسللة تنويلع مصللادر الشللراء لمصلنف الواحللد أليجللاد تلدرج فللي االسلعار تتناسللب مللع كافلة مسللتويات الللدخل والتركيلز عمللى جللودة  وواصلمت
ة لزيلادة ثقلتهم بهلا والحفلاظ عملى اسلتمرار وزيادة عدد االصناف التي تتعامل بها المؤسسة لتمبية احتياجات ورغبات متمقلي الخدمل ،االصناف

وحرصلًا ملن المؤسسلة  ، وفقلا  لمدراسلات الصلادرة علن جهلات خارجيلة 2019ارتيادهم السواقها مما ادى ذللك اللى زيلادة نسلبة رضلاهم لعلام 
)اندرويلد(،  الهواتلف الذكيلة االستهالكية المدنية عمى مواكبة التطورات في مختمف المجاالت، فقد قامت المؤسسة باطالق تطبيق عملى اجهلزة

ضافة خدمات الكترونية عمى الموقع إن قامت المؤسسة بأهم ثالث خدمات مقدمة لممواطنين والموظفين والموردين، وكذلك فقد سبق أويشمل 
) تفاصليل همهلا أ( خدمله وتناوللت هلذا الخلدمات، الخدملة المقدملة لمملوظفين وملن 26جملالي هلذا الخلدمات )إالرسمي لممؤسسلة حيلث بملغ 

الشلكاوي( خدملة و الكميلات المتلوفرة ملن الملواد ، و سعار الملواد ، أهمها )أالراتب والعالوات ،التقارير السنويه( وخدمة خاصة بالمواطنين ومن 
 العطاءات المحالة(.و المستحقات المالية، و  نتيجة العطاء،و همها )دعوات المناقصات، أخاصة بالموردين ومن 

لسنوات القادمة عمى توسليع انتشلارنا الجغرافلي داخلل المممكلة لتعزيلز نملو أعمالنلا لتحقيلق مسلتويات نملو مسلتدامة، وسنواصل العمل خالل ا
وتقديم مستويات خدمة مميزة، وسنستمر في تبني أحدث التطورات في مجال عممنا وأتمتة كافلة العمميلات بالمؤسسلة لتمبيلة إحتياجلات متمقلي 

 الخدمة. 

متمقلي الخدملة عملى ثقلتهم الغاليلة التلي لكافة المتعاممين ملع المؤسسلة وأخلص باللذكر  أن أتقدم بعميق شكري وتقديري ال يسعني إال خيراً أو   
لى السادة الموردين المتعاممين مع المؤسسة ا  جل المحافظة عمى هذا الثقة وتعزيزها و أتبقي حافزًا  رئيسيًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء من 

سلعار، والتلي كلان لهلا اللدور الكبيلر فلي انجلازات المؤسسلة وكلل الثنلاء أصلناف وجلودة و أر وتقديم افضلل ملا للديهم ملن عمى تعاونهم المستم
سلتهالكية المدنيلة عملى مثلابرتهم وتفلانيهم فلي عممهلم وعملى جهلودهم المسلتمرة والتقدير لجميع الزميالت والزمالء العلاممين فلي المؤسسلة اإل

ن يعيننلا جميعلًا عملى مواصلمة أنجلازات وأدعلو الملولى علز وجلل لما كنا قادرين عمى تحقيق هذا اإل  لوالها التي والمتميزة والعمل بروح الفريق
ردننا الحبيب تحت راية مميكنا المفلدى جالللة المملك عبلد اث الثلاني بلن الحسلين حفظله أالمسيرة في تحمل المسؤولية لممضي قدمًا في خدمة 

 ا الغالي.اث وأدامه ذخرًا وسندًا لوطنن

 واث ولي التوفيق

 المدير العام                                                                                                                              

 اسممان محمد القضا                                                                                                                
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 نبذة عن المؤسسة

 

 المؤسسة االستهالكية المدنية

 ذات استقالل مالي واداريمؤسسة 

م، حيث أفتتح أول سوق لها 1977بالمممكة األردنية الهاشمية باألول من شباط من عام  –في عمان  تأسست
سوق منتشرة في   67ذا األسواق بالتزايد إلى أن وصمت إلى في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقد بدأت ه

 كافة أنحاء المممكة وخاصًة في المناطق النائية وجيوب الفقر

 

 

 

 

 

 0291التقرٌر السنوي لعام  
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  -نبذة تارٌخٌة: 

فً تكالٌف المعٌشة بسبب ازدٌاد النمو السكانً الذي شهد الربع األخٌر من القرن العشرٌن ارتفاعاً ملحوظاً فً أسعار السلع والخدمات و      

 أثر على حركة السوق المرتبطة فً زٌادة االستهالك واإلقبال الشدٌد على سد الحاجات االستهالكٌة التً تإمن سبل العٌش الكرٌم لإلنسان.

ألعلى فً المجتمع األردنً من هذا اإلرتفاع الحاد فً عانى الموظفون الحكومٌون الذٌن ٌمثلون الشرٌحة االجتماعٌة المهمة ذات النسبة ا      

أسعار البضائع والسلع االستهالكٌة والتً ال تنسجم ومستوى دخل هذه الطبقة، فكان على الحكومة أن تعٌد النظر فً أحوال الموظفٌن 

الكبٌر فً األسعار على حٌاتهم، وجدت الحكومة  االقتصادٌة فً محاولة منها إلعادة التوازن للمستوى المعٌشً ورفع الضرر الذي خلفه اإلرتفاع

ع ان أفضل وسٌلة إلنهاء معاناة الموظفٌن وأسرهم تتمثل فً إنشاء مإسسة تؤخذ على عاتقها توفٌر كافة احتٌاجات الفرد من مواد غذائٌة وسل

 استهالكٌة.

وتسارعت الخطى الحثٌثة إلنجاز هذا   9191( لسنة 12أُقر إنشاء المإسسة اإلستهالكٌة المدنٌة بموجب قانون رقم ) 9191وفً عام      

وباشرت المإسسة أعمالها التؤسٌسٌة األولى، وصار الحلم  9199المشروع والذي تؤكد وجوده على أرض الواقع بتارٌخ األول من شباط عام 

بر سوقها األول فً منطقة العبدلً فً العاصمة عندما أفتتحت المإسسة أبوابها وبدأت بتقدٌم خدماتها للمستفٌدٌن ع 91/4/9199واقعاً بتارٌخ 

كافة عمان والذي ٌعد باكورة أعمالها، وكان عدد أسواق المإسسة سوقٌن فقط وبدأت هذه األسواق بالتزاٌد بمرور الزمن واالنتشار جغرافٌاً فً 

ً التجمعات السكانٌة فً المحافظات واأللوٌة، لتلبٌة احتٌاجات ورغبات متلقً الخدمة ف 0291( سوقاً فً عام 19أرجاء المملكة حٌث بلغت )

( 9999موظفاً فقط، حتى بلغ حوالً ) 921وأدت هذه  الزٌادة إلى إرتفاع أعداد موظفً المإسسة حٌث كان عدد موظفٌها فً سنة افتتاحها 

طرق العمل من خالل تطبٌق برامج  ، وقد اعتمدت المإسسة عدة برامج تطوٌرٌة لتهٌئة كوادرها القادرة على استٌعاب0291موظفاً فً عام 

واق ودورات تدرٌبٌة وتؤهٌلٌة شاملة للنهوض بمستوى عمل المإسسة بما ٌتالئم وحجم فعالٌاته التجارٌة، وعلٌه فقد واكب الزٌادة فً عدد األس

ة القدرة التخزٌنٌة وسٌارات نقل زٌادة فً حجم المشترٌات والمبٌعات التً أدت إلى ضرورة اإلهتمام بالبنٌة التحتٌة للمإسسة من حٌث زٌاد

-البضائع إلى األسواق لذلك أقٌمت مستودعات ضخمة تلبً حاجات المإسسة التخزٌنٌة وٌعتبر المجمع التخزٌنً للمإسسة فً منطقة خو 

مستودعات رئٌسة  اذ تبلغ المساحة التخزٌنٌة لهذا المجمع والذي ٌضم ثمانٌة 9111محافظة الزرقاء أحد أبرز منجزات المإسسة خالل عام 

( متر مربع باإلضافة إلى المجمع التخزٌنً فً المشٌرفة منطقة الرصٌفة والذي تم فٌه إستحداث أجهزة تبرٌد وتجمٌد اللحوم والدجاج 91222)

لشرقً والعقبة وقد المجمد باإلضافة إلى ثالجات التبرٌد الحائطٌة الكبٌرة والفرٌزرات فً أسواق عٌن غزال ورأس العٌن واربد الرئٌسً واربد ا

 أُعتمدت أهم الطرق العلمٌة فً أسالٌب التخزٌن.

إن كافة البضائع والسلع المعروضة فً أسواق المإسسة هً ذات جودة ومواصفات منافسة للبضائع التً تناظرها فً السوق المحلً        

ة وحسٌة للتؤكد من صالحٌتها وأفضلٌتها، وقد ساهمت كل حٌث ال ٌتم عرضها للبٌع إال بعد اجتٌاز سلسلة فحوصات واشتراطات صحٌة وقٌاسٌ

( ألف دٌنار 116قد بلغت ) 9199هذه اإلجراءات مجتمعة فً تسجٌل زٌادة كبٌرة لمبٌعات المإسسة، ففً الوقت الذي كانت فٌه المبٌعات عام 

 ( ملٌون دٌنار.1161406241 )  0291نجدهـا قـد بلغت عام 

هالكٌة المدنٌة بإستقالل مالً وإداري وٌرأس مجلس إدارتها وزٌر الصناعة والتجارة والتموٌن، ومن خالل تتمتع المإسسة االست        

 النجاحات التً حققتها المإسسة فإنها تؤمل من خالل التخطٌط السلٌم المحافظة على هذا النجاح وزٌادته، حٌث تسعى المإسسة لتلبٌة رغبات

ع أسعار المواد  بالسوق المحلً وستبقى من أولوٌات عملها تحقٌق التوازن ألسعار السوق إذا تجاوزت وحاجات متلقً الخدمة والحد من ارتفا

النبٌل الحد المعقول لها عبر توفٌر البضائع والسلع بؤسعار مناسبة جداً على الرغم من ان المإسسة ال تتمتع بؤي إعفاءات، ولتحقٌق هذا الهدف 

وإعادة النظر فً أسالٌب العمل واألنظمة على ضوء تجربتها الواقعٌة لتحقٌق المزٌد من المرونة  ستقوم المإسسة بتطوٌر آلٌات عملها

 والشفافٌة التً تتطلبها طبٌعة عملها التجارٌة.

تصادي لقد سعت المإسسة منذ تؤسٌسها بتوفٌر المواد الغذائٌة واإلستهالكٌة لمتلقً الخدمة وبإختالف أنواعها بؤسعار تتناسب مع الوضع االق

وجودة عالٌة واعتمدت آلٌات عمل تتناسب وحركة العرض والطلب فً السوق المحلً لتكون ذراعاً للحكومة لتحقٌق األمن الغذائً عبر تنوع 

منتجاتها بما ٌتناسب ودخل متلقً الخدمة وعبر هذه االلٌة ساهمت المإسسة فً كبح جماح الغالء والتقلٌل من مستوى تؤثٌره على متلقً 

 ة ودعم الصناعات الوطنٌة وتشجٌعها لتطوٌر منتوجاتها بإستمرار والتروٌج لها عبر أسواقها المتعددة.الخدم

اسة ونتٌجة للتطوٌر الحاصل فً مجاالت الحٌاة الذي ٌصاحبه عادة زٌادة فً معدالت االستهالك فقد حاولت المإسسة احتواء هذه المسؤلة بعد در

ان التجربة هذه شكلت نجاحآ فرٌدآ فقد انتشرت فروع المإسسة فً كافة ارجاء المملكة ساعٌة لتقدٌم احتٌاجات المواطنٌن لخدماتها وحٌث 

 خدماتها المتمٌزة للمواطنٌن وضمن اقرب نقطة الماكن تواجدهم تحقٌقا لرإٌتها . 
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 الرإٌة 

 "أن نكون الرواد فً جودة بضائعنا وتنافسٌة أسعارنا وانتشارنا الجغرافً"

 

 ة الرسال

"تسعى المإسسة االستهالكٌة المدنٌة إلى حماٌة المواطن من ارتفاع األسعار وتذبذب جودة بعض األصناف، وسد النقص فً كمٌاتها، من خالل 

دراسة وتحلٌل احتٌاجات ورغبات المواطنٌن من السلع الغذائٌة والبضائع االستهالكٌة، وشراإها طبقاً لالشتراطات الصحٌة والمواصفات 

ٌة األردنٌة، وبؤسعار مناسبة من مصادر تورٌد محلٌة وأجنبٌة بكمٌات مناسبة وأوقات مناسبة وتوفرها فً جمٌع فروعنا باستمرار دون القٌاس

 نقص أو انقطاع، مع االحتفاظ بمخزون استراتٌجً وصوالً إلٌجاد توازن واستقرار سعري وكمً مع السوق المحلً"

 القٌم
 -ٌة المدنٌة بمجموعة من القٌم التً تحكم مسار عمل المإسسة وعالقاتها الداخلٌة والخارجٌة وهً :ٌلتزم موظفو المإسسة االستهالك

 . المسإولٌة المجتمعٌة 9 

 العدالة.    0  

 األمانة .6

 النزاهة .4

 االبتكار واإلبداع .1

 العمل بروح الفرٌق. .1

 االتقان .9

 .       التحسٌن المستمر1
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 -دارة:أعضاء مجلس اال

 معالً وزٌر الصناعة والتجارة والتموٌن )رئٌس مجلس االدارة(. -9

 عطوفة مدٌر عام المإسسة االستهالكٌة المدنٌة  )نائب رئٌس مجلس االدارة(. -0

 عطوفة أمٌن عام وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن )عضو(. -6

 عطوفة مدٌر عام مإسسة المواصفات والمقاٌٌس )عضو(. -4

 مندوب دائرة الجمارك )عضو(. –رة المالٌة وزا -1

 مندوب وزارة الزراعة )عضو(. -1

 مندوب البنك المركزي )عضو(. -9
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 الهيكل الحنظيمي والكادر الىظيفي

، دارة المؤسسلة إوزير الصلناعة والتجلارة والتملوين بصلفته رئليس مجملس بليرأس المؤسسة مدير عام يلرتبط 
)المديريللة وهيمللديريات ووحللدات بمسللتوي مديريللة  مللدراء (9إضللافة إلللى ) لللهنائللب  بالمللدير العللامويللرتبط 

الماليللة، مديريللة المللوارد البشللرية، المديريللة اإلداريللة ، مديريللة تكنولوجيللا المعمومللات، المديريللة التجاريللة ، 
 سسي ، وحدة الرقابة الداخميةمديرية المستودعات ، مديرية الجودة والتسويق واألسواق ، وحدة التطوير المؤ 

   .( سوقًا تنتشر في محافظات وألوية المممكة67( باإلضافة إلى )والمرتبطة بمعالي رئيس مجمس االدارة
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 -الرئيسية: المهام والواجبات .3
  19840لسنة  31قانون المؤسسة اإلستهالكية المدنية رقم ( من 4قم )حددت المادة ر 

 -وهي كالتالي:لممؤسسة المهام والواجبات الرئيسية 
 بأسعار مناسبة. لممستفيدينختالف أنواعها إستهالكية عمى توفير المواد الغذائية واإل -1
 سسة.نشاء االسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت الالزمة لممؤ إ -2
ستهالكية التي تقوم بالتداول فيها والمساهمة فلي مثلل تملك و شركات إلنتاج المواد والبضائع اإلأو مؤسسات أية مصانع أنشاء إ -3

 و شركات بموافقة مجمس الوزراء. أالمصانع والمؤسسات 
 -:Stakeholders المعنيون أصحاب العالقة .4

سسللات لهللا مصللمحة مباشللرة أو غيللر مباشللرة بالمؤسسللة حيللث أنهللم أصللحاب العالقللة المعنيللين هللم أشللخاص أو مجموعللات أو مؤ 
يللؤثرون و أو يتللأثرون بممارسللتها وأنشللطتها. ومللن األمثمللة عمللى أصللحاب العالقللة الخللارجيين هللم متمقللي الخدمللة، والمللوردين، 

ة عملى أصلحاب العالقلة والمناقصين، والمستثمرين، والشركاء، والدوائر الحكومية، وممثمي مؤسسات المجتمع المحمي، وملن األمثمل
 -الداخميين هم العاممين وفرق العمل، ويمكن توضيحهم كالتالي:

 .من خدمات المؤسسة منتفعينالمستفيدين أو متمقي الخدمة: هم ال 1
 .الشخص اإلعتباري أو العادي الذي يقدم عرض لعطاء مطروحالمناقصين:  هم  2
     .ءات أو الخدماتالموردين: هم من تتعاقد معهم المؤسسة عمى توريد العطا 3
 تلؤجرهمهم الذين تتعاقد معهم المؤسسة بموجب إتفاقيات لتأمين الخلدمات سلواء أكانلت بضلائع أو غيرهلا وبيعهلا، أو المستثمرين:  4

 مواقع في أسواق المؤسسة.
ا وخططهلللا الشلللركاء: هلللم األفلللراد والجماعلللات ذات االهتملللام / المصلللمحة والملللؤثرون والمتلللأثرون بقلللرارات المؤسسلللة وأهلللدافه

 -كما هو موضح بالجدول التالي: ثانويونحيث تم تحديدهم وتصنيفهم إلى شركاء رئيسين وشركاء وسياستها، 
 

 قائمة الشركاء
 الشركاء الثانويين الشركاء الرئيسين

 المؤسسة االستهالكية العسكرية الصناعة و التجارة وزارة
 المنطقة االقتصادية الخاصة الكبرى امانة عمان

 الجمعية الوطنية لحماية المستهمك المواصفات و المقاييسؤسسة م
 مركز الممك عبداث الثاني والدواء المؤسسة العامة لمغذاء

 مكتب التدقيق الخارجي الموازنة العامةدائرة 

رابطة العالم االسالمي/ الهيئة العالمية لالغاثة والرعاية  الموازم العامةدائرة 
 والتنمية 

 W F Pبرنامج األغذية العالمي  األردنية جماركدائرة ال

 يوسف نادر وأوالدا ديوان المحاسبة

 العربية الحديثة لمتوزيع ديوان الخدمة المدنية
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 شركة زمزم اخوان التجارية صندوق الزكاة

 طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية المتطورة وزارة الزراعة

 عةسبارتن الحديثة لمصنا البنك المركزي

 مذيب حداد وأوالدا ادارة التطوير المؤسسي في رئاسة الوزراء

 ابو عودة اخوان مراقبة الشركاتدائرة 

 نستمة االردن التجارية ضريبة الدخلدائرة 

 االردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المناطق الحرةمؤسسة 

 صناعات االغذية العربية المركز الوطني لممعمومات

 الصناعات الدولية األردنية البنوك

 الرياض لصناعة الزيوت النباتية وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

 الخميج لمتنمية الصناعية شركة الكهرباء األردنية 

 العربية لمتجارة والصناعات الغذائية مصفاة البترول 

 الطاحونة لمصناعات الغذائية وزارة البمديات 

 نبيل لمصناعات الغذائيةال معهد االدارة العامة

 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية وزارة التخطيط

 الموسم لمتجارة والصناعة الجمعية العممية الممكية

 غرفة تجارة االردن وزارة الطاقة والثروة المعدنية
 غرفة صناعة االردن وزارة البمديات
  وزارة االشغال

 (1الجدول رقم )
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 -:0291التً حققتها المإسسة فً عام  االنجازات.  1

نستعرض هنا أهم اإلنجازات التً حققتها المإسسة والتً تعكس األداء المتوازن رغم كل الظروف المحٌطة بنا والتً        

تظهر من خالل مإشرات األداء نتائج فعالٌة األداء مقارنة بالوضع االقتصادي والتنموي العام فً المملكة وحسب المحاور 

 -التالٌة:

  -المحور التجاري: 1-9

اتفاقٌة تجارٌة  ( 9112 ) 0291و 0291و 0299بلغ إجمالً عدد االتفاقٌات التً عقدتها المإسسة خالل األعوام       

% من إجمالً عدد االتفاقٌات الموقعة 19اتفاقٌة محلٌة  بنسبة  116لتوفٌر كافة المواد الغذائٌة والسلع اإلستهالكٌة منها 

اتفاقٌات منشؤ أجنبً، حٌث أن المإسسة تعطً األفضلٌة عند الشراء للمنتجات المحلٌة، كما هو  199هذه األعوام،  خالل

 (.9موضح بالجدول رقم )

 

 البيان 

 

 السنة 

 عدد

 االتفاقيات

 عدد اجنبية محمية

 المحمية المواد

 عدد

 المواد

 األجنبية

 اإلحالةقيمة قرارات 

 لمبضائع المحمية

 اإلحالةت قيمة قرارا

 األجنبيةلمبضائع 

قيمة  إجمالي

 اإلحالةقرارات 

 الصادرة

2017 587 378 209 1579 1659 25,683,767 41,910,064 67,593,831 

2018 517 295 222 1312 1643 22,205,681 39,198,168 61,403,849 

2019 586 290 180 1223 1517 20,063,063 39,779,132 60,764,080 

 .السردين، الحميب األرز، التونة، ،، الشاينتاجها في االردن مثل:السكرإالمشتراة ال يتم  األجنبيةم المواد مالحظه معظ
 (9الجدول رقم )                                                             

قد انخفضت مقارنة مع  0291لعام ( إجمالً قٌمة قرارات اإلحالة حٌث نالحظ أن قٌمتها 9كما ٌوضح الشكل رقم )      

وهذا بسب إنخفاض القوة الشرائٌة بشكل عام وملحوظ إنعكاساً للوضع اإلقتصادي الذي واجهه  0291و 0299األعوام  

 البلد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 9الشكل )                                                         

67,593,831 

61,403,849 
60,764,080 

56,000,000

58,000,000

60,000,000

62,000,000

64,000,000

66,000,000

68,000,000

70,000,000

2117 2118 2119 

 اجمالً قٌمة االحالة الصادرة بالدٌنار االردنً
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 -المحور المالً: 1-0

 -عات:المشترٌات والمبٌ -9

( إجمالً حجم المبٌعات مقارنة مع إجمالً حجم المشترٌات آلخر ثالثة أعوام بالدٌنار األردنً 0ٌوضح الجدول رقم )      

والتً تظهر من خاللها ارتفاع فً االٌراد المتحقق من المبٌعات رغم قٌام المإسسة بتثبٌت أسعار البٌع وارتفاع نسبة 

أسعار البٌع للمستهلك وتحملها للفرق بقٌمة الرفع فً ضرٌبة  بتثٌبٌتام المإسسة ، وق0299ٌالضرٌبة علٌها منذ عام 

 -( مقارنة ما بٌن اجمالً حجم المبٌعات وإجمالً حجم المشترٌات:0المبٌعات، كما ٌوضح الشكل رقم )

 البيان
 
 السنة

 اجمالي حجم المبيعات اجمالي حجم المشتريات الفعمية

2017 68,287,486 
 دينار أردني

74,913,897 
 دينار أردني

2018 60,163,485 
 دينار أردني

67,337,770 
 دينار أردني

2019 64,530,068 
 دينار اردني

69,642,048 
 دينار اردني

 ( 0(رقم الجدول 

 

 

 

 (0الشكل رقم )

 

74,913,897 

67,337,770 
69,642,048 68,287,486 

60,163,485 
64,530,068 

0
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70,000,000
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2117 2118 2119 

 اجمالي حجم المشتريات واجمالي حجم المبيعات بالدينار االردني

 اجمالي حجم المشتريات الفعلية اجمالي حجم المبيعات
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 -االٌرادات: -0

 -تحصل المإسسة على اٌراداتها من ثالث مصادر وهً:

 ن المبٌعات.االٌرادات المتحققة م  -9

 االٌرادات من عوائد االستثمار. -0

 االٌرادات من العوائد المتفرقة.  -6

إلى إجمالً حجم اإلٌرادات المتحقق، حٌث نالحظ ارتفاع فً  باإلضافة( تفاصٌل هذه االٌرادات 6ٌوضح الجدول رقم )     

ٌجة الرتفاع اجمالً المبٌعات الناتج عن وٌؤتً ذلك نت 0291مقارنة بعام  0291حجم االٌراد المتحقق من المبٌعات فً عام 

  هذا العام مقارنه بالعام السابقالمتحققة من االستثمار  ثبات االٌراداتتنوع البضائع التً توفرها المإسسة ، وكما نالحظ 

وع كافً حٌث كان التوجه إلدخال مواد إضافٌة بنائاً على شهرتها ولم تكن متوفرة سابقاً بؤسواق المإسسة وذلك إلٌجاد تن

 للمستهلك

 البيان 
 
 السنة

االيراد 
المتحقق من 
 المبيعات 

حجم 
 االستثمار

 إجمالي حجم االيرادات  عوائد متفرقة

201
7 

8,133,47
7 

 دينار أردني

1,916,95
2 

 دينار أردني

1,807,98
1 

 دينار أردني

11,558,410 
 دينار أردني

201
8 

6,975,65
0 

 دينار أردني

2,153,18
3 

 دينار أردني

1,475,00
6 

 دينار أردني

10,603,839 
 دينار أردني

201
9 

7,333,635 
 دينار أردني

2,049,95
4 

 دينار ردني

1,679,24
7 

 دينار أردني

11,062,83
6 

 دينار اردني
 (3الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  6الشكل رقم )
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 اجمالي حجم االيرادات 
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 -النفقات: -3
ائج أنخفاض في نفقات الكهرباء برغم ( نفقات المؤسسة بالدينار األردني حيث تظهر النت4يوضح الجدول رقم )

إرتفاع التعرفة عمى أسعار الكهرباء، إال أن المؤسسة إستطاعت تخفيض قيمة هذا الفاتوا مع المحافظة عمى 
جودة الخدمة من خالل تركيب الخاليا الشمسية لتوليد الكهرباء في مبنى االدارة وسوق عين غزال وسوق إربد، 

 لمكهرباء وكذلك عممت عمى توفير أجهزة كهربائية ومن أهمها مكيفات وثالجات موفرة وهي أكثر المواقع استهالكاً 
 .إضافة إلى المتابعة مع الجهات الموردة لممواد الغذائية المجمدة والمبردة لتحمل جزء من فاتورة الكهرباء لمطاقة 

ن مع الجهات الداعمه لمثل هذا وكذلك تسعى المؤسسة لتوفير الطاقة البديمة في أسواقها ومستودعاتها بالتعاو
 المشاريع ومنها وزارة التخطيط ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجالس المحافظات الالمركزية.

 

أما بالنسبة الرتفاع المحروقات يالحظ ارتفاع في القيمة المالية بينما هنالك إنخفاض في الكميات المستخدمة  من 
 2019لتر لعام 23,184 لتر مقارنة ب 37,305  2018البنزين في عام المحروقات حيث بمغت استهالك مادة 

% ودون أن يؤثر عمى اإلنتاجية ودقة العمل، وهذا يدل عمى أن سبب 38وبمعدل إنخفاض في الكمية بنسة 
 اإلرتفاع يعود إلى رفع أسعار هذا المواد.

 % من نفقات المؤسسة تحت بند الرواتب.76عممًا أن 

 

 البيان
 السنة

اجمالي حجم  باقي النفقات محروقات قرطاسية رباء كه
 النفقات

2017 
980,701 
 دينار أردني

62,086 
 دينار أردني

211,570 
 دينار أردني

10,692,009 

 دينار أردني
11,946,366 

 دينار أردني

2018 
962,139 
 دينار أردني

54960 
 دينار أردني

216,929 
 دينار أردني

10,521,411 

 دينار أردني
11,755,439 

 دينار أردني

2019 
834,975 
 دينار أردني

72490 
 دينار أردني

232828 
 دينار أردني

10,330,913 
 دٌنار أردنً

11,471,206 
 دٌنار أردنً

 (4الجدول رقم )
 

 -اتفاقٌات الهٌئات الخٌرٌة وطرود الخٌر )بالدٌنار األردنً(: -4

تعاملٌن معها حٌث تستهدف المإسسة شرٌحة المإسسات تعمل المإسسة االستهالكٌة المدنٌة على تنوع الم        

التً تقدم المساعدات للفقراء والمحتاجٌن من خالل توقٌع اتفاقٌات كوبونات الشراء وطرود الخٌر وهذا ٌعتبر  والمنظمات

الجهات ( 1مكمل لدور المإسسة ضمن قطاعات الدولة فً قطاع التنمٌة والتشغٌل ومحاربة الفقر حٌث ٌمثل الجدول رقم )

حٌث بلغت نسبة   ،وقٌم االتفاقٌات التً تم توقٌعها 0291و 0291 0299التً تم توقٌع اتفاقٌات معها خالل األعوام  

 2(%09)بنسبة  0291مقارنه بعام  0291الزٌادة فً هذه التعامالت لعام 
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 (5الجدول رقم )

 

 -ور الجودة:مح

 -جودة البضائع:-9

نظراً الهتمام المإسسة بمعاٌٌر الجودة فهً تقوم بمجموعة من اإلجراءات لضمان مطابقة المواد للمواصفات والمقاٌٌس      

ومدى صالحٌتها لالستهالك البشري، حٌث تعمل على الفحص الحسً للمادة وقٌاس مدى مطابقتها للمواصفات والمقاٌٌس، 

قوم بإرسال عٌنات للجهات الرسمٌة المعتمدة للفحوصات المخبرٌة وهً مإسسة المواصفات والمقاٌٌس وبعد ذلك ت

بطرحها فً أسواق  تقوموالمإسسة العامة للغذاء والدواء وعلى ضوء نتائج هذه الجهات وفً حال نجاح المادة بالفحص 

 جهات الفاحصة.البضاعة الموردة والتً تصبح فً عهدة ال رفض ٌتمالمإسسة وغٌر ذلك 

السعة وتنقسم المخالفات إلى مخالفات بسٌطة ومخالفات كبٌرة، المخالفات البسٌطة مثل مخالفة بطاقة البٌان والوزن      

طول وغٌرها وجمٌعها مثبتة على بطاقة البٌان، أما المخالفات الكبٌرة تكون عدم الصالحٌة لالستهالك البشري حٌث ٌتم الو

ك مخالفة نسب المواد الفعالة داخل المواد بانخفاضها أو زٌادتها عن الوضع الطبٌعً، ونسبة اتالفها مباشره، وكذل

السكرٌات، والجالتٌن، والحموضة فً زٌت الزٌتون وغٌرها حٌث تعتبر مخالفة كبٌرة. وقد بلغ إجمالً عدد الفحوصات 

 (.1حسب ما هو موضح بالجدول رقم )

 البيان
 السنة

م المواد الغذائية التي ت
فحصها في مختبرات 
المؤسسة العامة الغذاء 

 والدواء

المواد الغذائية وغير الغذائية 
التي تم فحصها في مختبرات 

مؤسسة المواصفات 
 والمقايس

 إجمالي عدد الفحوصات 

2017 781 730 1511 
2018 514 616 1130 
2019 242 297 539 

 (1الجدول رقم ) 

 

 -محور المتعاملٌن: 1-6

عى المإسسة االستهالكٌة المدنٌة إلى الوصول ألعلى درجات الرضى للمتعاملٌن معها حٌث بلغت نسبة  الرضى لعام تس      

واألعوام  0291بنائاً على قٌاس قامت به شركة نٌلسون شمل تسعة أسواق بدالً من ستة أسواق بعام ( % 11) 0291

 0291خالل آخر ثالثة أعوام، ونالحظ االرتفاع فً عام  خدمةمتلقً ال( متوسط رضا 4السابقة،    حٌث ٌوضح الشكل رقم )

وٌؤتً هذا االرتفاع نظراً لقٌام المإسسة بمسح أراء المتعاملٌن فً عدة مواقع جدٌدة لم تكن موجودة  0291عنه فً عام 

طق التً تغطٌها فً السنوات السابقة حٌث تم إضافة أسواق جرش ومعان والطفٌلة وبذلك أصبح القٌاس ٌمثل أغلبٌة المنا

 أسواق المإسسة.

 البيان 
 السنة 

صندوق 
الزكاة 
 األردني 

طرود 
 الخير

جهات 
 متنوعة

بقاالت 
صندوق 

 ةالزكا

برنامج 
األغذية 
 العالمي

بطاقات 
 اإلجمالي الديوان الممكي

2017 521,960 41,508 165,789 - 4,759,879 - 5,489,136 
2018 394,100 52,141 188,009 49,555 4,481,089 1,500,000 6,664,894 
2019 645,100 - 133,580 86,322 2,427,502 5,197,115 8,489,621 
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  (4) الشكل رقم 

وتهتم المإسسة كذلك بشكاوي واقتراحات المتعاملٌن وللوصول إلى كافة المتعاملٌن تم استحداث تطبٌق على أندروٌد بحٌث 

إسسة بإنشاء نتمكن من تقدٌم الخدمات إلى كافة المتعاملٌن من موظفٌن وموردٌن وشركاء ومتلقً خدمة، وقامت الم

صفحة تواصل اجتماعً عبر الفٌس بوك للتواصل مع كافة المتعاملٌن حٌث وصل عدد المتابعٌن ألكثر من مئة ألف متابع، 

 وتم تكلٌف موظف إلدارة هذه الصفحة ونقل كافة المالحظات التً ترد للمعنٌٌن فً اإلدارة.  

حٌث نالحظ  كافة المإسسة مع المتعاملٌن قبل من دمةالمق الشكاوي عدد ألجمالً مقارنات( 1) رقم الشكل ٌوضح  

رفع جودة ، حٌث جاء هذا االنخفاض نتٌجة 0291مقارنة بعام  0291انخفاض فً عدد الشكاوي المقدمة خالل هذا العام 

بوك، ، واٌضا لزٌادة وسائل تقدٌم الشكاوي وتنوعها مثل الرد اآللً ، خدمتً، صفحة الفٌس الخدمات المقدمة والتعامالت

 رقم الهاتف، الفاكس، صندوق تقدٌم الشكاوي، الموقع االلكترونً ...، حٌث ٌتم معالجة العدٌد من الجوانب بشكل فوري.
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 -محور البنٌة التحتٌة:  4 -1       

 -ثلة بالبنود التالٌة:على العدٌد من برامج األنظمة االلكترونٌة وتطوٌرها والمتم 0291عملت المإسسة خالل عام 

سوق وهً )الشونة الشمالٌة   91فً  األوراكلوالخازن والمحاسب وأمٌن الصندوق على نظام  االستالمحوسبة نظام -9

،المشارع ، القصر، غور الصافً، مرٌغة، القوٌرة، قرى النعٌمات، االشعري، الروٌشد، المزار الجنوبً، ذات راس، الضلٌل، 

سوق( وبهذا  19) 0291السخنة(، وبذلك ٌصبح إجمالً عدد األسواق التً تم حوسبتها لغاٌة عام ذٌبان، صرفا، مإاب، 

 .ٌكون قد تم حوسبة كافة اسواق المإسسة

والمستودعات وقسم الصنادٌق فً االدارة العامة مثل )الرفع والخفض  األسواقسوق مع قسم محاسبة  91 أعمالربط -0

البضاعة المرجعة ...( وتفعٌل المطابقة، حٌث ٌصبح إجمالً عدد األسواق التً تم ربط واالتالف والشطب واالرجاع وبدل 

، وبهذا 0291سوق لغاٌة عام  19محاسبة األسواق والمستودعات وقسم الصنادٌق فً االدارة العامة  قسمأعمالها مع 

 2ٌكون قد تم ربط اعمال كافة اسواق المإسسة 

وهً )ذٌبان، الروٌشد، المزار الجنوبً ، مإاب ، ذات راس ، صرفا (، وبالتالً فإن  اسواق 1نظام الباركود فً  إدخال-6

.وبهذا ٌكون قد تم ادخال نظام الباركود فً 0291سوق لغاٌة عام  19إجمالً عدد األسواق التً تم إدخال نظام الباركود لها 

 2كافة اسواق المإسسة

د واالجابة على تساإالت الزمالء وتدرٌب ضباط االرتباط والخزنة والبائعٌن نقل المعرفة لضباط االرتباط فً اسواق الباركو-4

 الجدٌدة. لألسواق

بخدمة  0291ادخال خدمة خطوط االتصال بٌن االسواق واالدارة ،حٌث تم تغطٌة كافة أسواق المإسسة بنهاٌة عام -1

 خطوط االتصال.

 .out lookبرنامج تفعٌل نظام البرٌد االلكترونً على االسواق من خالل -1

أما فً مجال تحدٌث البنٌة التحتٌة لألسواق فقد تم نقل سوق الرمثا إلى مبنى تتوفر فٌه كافة مقومات األسواق الحدٌثة 

 واإلضاءة،إضافة إلى تؤمٌن كافة األسواق من احتٌاجاتها من العربات واالحتٌاجات األخرى مثل الصٌانة المستمرة لألسواق 

  ستعمل على حوسبة كافة األعمال باألسواق واالدارة. القادمةالمإسسة ومن ضمن خطتها لألعوام وغٌرها، علماً أن 

وسعٌاً من المإسسة لتسهٌل إجراءات العمل تم توفٌر العدٌد من متطلبات وتجهٌزات العمل الالزمة، وتمثلت خالل عام 

 -بالتالً: 0291

 دٌنار (12911هربائٌة فً سوق راس العٌن بقٌمة  )الطاقة الك إلنتاجالبدء بمشروع تركٌب خالٌا شمسٌة  -9

على تطوٌر قدرات موظفٌها والذي ٌنعكس على أداء العمل والخدمات المقدمة حٌث ٌتم  باستمراركما تعمل المإسسة      

م ( أعداد الموظفٌن الذٌن ت9وبشكل دوري تقدٌم العدٌد من البرامج التدرٌبٌة لموظفً المإسسة وٌوضح الجدول رقم )

تدرٌبهم، حٌث ٌعملوا على نقل المعرفة لزمالئهم من خالل برامج تدرٌب داخلً، كما ٌوضح الجدول العدد االجمالً لموظفً 

 المإسسة خالل آخر ثالثة أعوام.

 

 (9جدول رقم ) 

إجمالي عدد  السنة
 الموظفين

عدد إجمالي 
 المتدربين

عدد 
 الدورات

 التدريبية

مصاريف 
 التدريب

2017 1326 163 76 10945 

2018 1215 189 47 11340 

2019 1171 156 18 7675 
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  -محور التفاعل مع المجتمع المحلً )المسإولٌة المجتمعٌة(: 1-1

      -المبادرات والمسإولٌة المجتمعٌة:  -9

الل المشاركة فً شاركت المإسسة االستهالكٌة المدنٌة فً العدٌد من المبادرات وفعالٌات المسإولٌة المجتمعٌة، من خ     

كرنفال المحبة للقائد احتفاالً بعٌد مٌالد جاللة الملك بتارٌخ ، تم التعاون مع العدٌد من مإسسات المجتمع المحلً بما ٌتعلق 

، باالضافة الى المساهمة فً تعبئة طرود الخٌر للجهات  سوق 91موزعة على  المحتاجٌنبالسماح بوضح صنادٌق تبرعات 

 2بعمل حمالت التبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى الحسٌن للسرطان مالمتبرعة، والقٌا

 

 -الطاقة والبٌئة: -0

كما أسلفنا الذكر حول الطاقة المتجددة، تستمر المإسسة فً توفٌر الطاقة المتجددة فً مركز االدارة العامة وفروعها       

ٌة مستغالً المساحات على أسطح مبانٌها لتركٌب الخالٌا وذلك باالستفادة من تولٌد الطاقة الكهربائٌة باستخدام الخالٌا الشمس

الشمسٌة، وفراً وتخفٌضاً فً فاتورة الكهرباء وٌساهم فً تخفٌف األحمال الكهربائٌة العالٌة فً المملكة وبالتالً المساهمة 

الطاقة حالٌاً فً سوق راس فً دعم االقتصاد الوطنً وحماٌة البٌئة. ومن الجدٌر بالذكر أنه تم البدء بمشروع ، نظام توفٌر 

. باإلضافة إلى اهتمام المإسسة باستخدام كافة األجهزة الكهربائٌة الموفرة للطاقة، 0202العٌن والذي ٌنتهً بنهاٌة عام 

 حٌث أن طبٌعة األسواق تحتاج إلى استخدام العدٌد من األجهزة الكهربائٌة ومنها ثالجات حفظ األطعمة.

ى استثمار إعادة التدوٌر للعدٌد من مخلفات المواد المستخدمة للمشترٌات من خالل إعادة بٌعها كما تعمل المإسسة عل      

 لمصانع إعادة التدوٌر، وتحقٌق مردود مادي منها للمإسسة

 

 

 

  -اللجان الرئٌسٌة فً المإسسة: 1-4

 -لجنة منها خمسة لجان رئٌسٌة موضحة كالتالً: 91تعمل فً المإسسة       

 الرئٌسٌة المشترٌات -9

 اعضاء مجلس االدارة -0

 لجنة االشغال -6

 المشترٌات الفرعٌة -4

 العطاءات /لوازم -1

 المشترٌات / لوازم -1

 المخزون -9

 االستثمار -1

 والحوافز المكافآت -1

 االنتقال والسفر -92

 الموارد البشرٌة  -99

 التظلمات -90

 الشكاوي واالقتراحات -96

 لجنة التخطٌط -94

 لجنة العقود -91
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 -ا فً المملكة:بٌانات االدارة العامة وفروعه 1-9

Web Site 

www.jcscc.gov.jo 

Email 

Info@jcscc.gov.jo 

 19/ 211414911مركز االتصال الرئٌسً: 

 21411616 -  9/ 214196111فاكس: 

 العنوان رقم الهانف اسم السوق  المحافظة

العاصمة
 

خمف مسمخ –ماركا الشمالية نهاية نزول عين غزال  -عمان 064894162 سوق عين غزال
ان الرئيسيعم  

بجانب السيفوي -قرب اشارة الدوريات  -الجبيهة  065334101 سوق الجبيهة   
بجانب دار ضيافة المسنين –الجويدة  064128538 سوق الجويدة   
بجانب المدرسة الثانوية -خمف مجمع الباصات –دوار الشهد  064023262 سوق سحاب

 لمبنات
مقابل اسواق  –دوار الدلة باتجاا ناعور  –ام مرج الحم 065715166 سوق مرج الحمام

 السمطان
م400عمان راس العين بعد اشارة الحراج ب  064773107 سوق رأس العين  

شارع -بجانب مطعم برشمونة-اشارة عطا عمي–الدوار الثامن  065817694 سوق بيادر وادي السير
1عبيد بن اوس عمارة   

مقابل وزارة العمل –حي الشهيد  065725794 سوق ناعور  

إربد
 

غرب مدينة الحسين الرياضية –شارع الدفاع  –اربد  027279079 سوق اربد   
في شارع الثالثين بجانب مخابز نبيل -الحي الشرقي -اربد 027244989 سوق شرق اربد

 اشارات الممكة رانيا عمارة كارفور سابقاً 
ممة مدخل الصريح حي االمل الحصن شارع خالد فارس الحتا 027010694 سوق الحصن

 قرب محكمة صمح الحصن
قرب محكمة -الحي الغربي-دير ابي اسعيد-لواء الكورة 026521342 سوق الكورة

قرب الدوار الثاني-البمدية  
مقابل متشفى  –مثمث سما الروسان  –لواء بني كنانة  –اربد  027585235 سوق بني كنانة

 اليرموك
 الشارع الرئيسي مقابل بمدية المزار 027031172 سوق المزار الشمالي

بجانب طريق طبقة فحل -المشارع 026560147 سوق المشارع  
واالحوال المدنية–قرب بنك االردن  –وسط المدينة  026587196 سوق الشونة الشمالية  

بجانب عيادات  -قرب مجمع السفريات –وسط البمد  –الرمثا  027383358 سوق الرمثا
  التكافل

قرب مسجد -الشارع الرئيسي-منطقة النعيمة-لواء بني عبيد 027056564 سوق النعيمة
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 الحاج جبر بركات
 شارع وصفي التل قرب مدرسة الشجرة الثانوية لمبنين 027358038 سوق الشجرة
قرب مركز صحي كفرعوان –الشارع الرئيسي -برقش-كفر عوان 026505080 سوق برقش

 الشامل
شارع االستين مقابل مركز -لواء الوسطية-كفر اسد-اربد 027300071 سوق كفر أسد

 الدفاع المدني 

المفرق
 

بجانب المستشفى الحكومي-شارع جرش  026231593 سوق المفرق  
 الخالدية الشارع العام قرب الصندوق الهاشمي ونادي الخالدية 026256147 سوق الخالدية
مقابل كازية الحاج طالل ابو عاقولة –سي الشارع الرئي 026292089 سوق الرويشد  
قرب  –شارع بغداد الدولي  –بمدية الزعتري -محافظة المفرق 0796380256 سوق الزعتري

 المركز الصحي
المحكمة  –مبنى مديرية قضاء بمعما –شارع عمر بن الخطاب  02620241 سوق بمعما

 الشرعية
بجانب قضاء منشية بني حسن  -ارع الرئيسيالش –المنشية  026210738 سوق منشية بني حسن

قرب ممعب كرة القدم–الدوار الكبير عمى اليسار   -  
 الشارع الرئيسي قرب المركز الصحي 026274126 سوق أم القطين

عجمون
 

صيدلية عدنان –قرب مسجد عجمون الكبير  –عجمون  026420238 سوق عجمون  
ئيسي بداية السوق مقابل صيديمة الفردوسكفرنجة الشارع الر  026454833 سوق كفرنجة  

جرش
مقابل الشرطة السياحية –باب عمان  –جرش  026351967 سوق جرش   

الزرقاء
 

 –بجانب شركة الكهرباء  –نهاية شارع السعادة  –الزرقاء  053994360 سوق الزرقاء األول 
 مجمع بنك االسكان

خمف الدفاع المدني – 36شارع  –الزرقاء الجديدة  053867000 سوق الزرقاء الثاني  
 –عمارة البنك االسالمي  –شارع صالح الدين  –الرصيفة  053745093 سوق الرصيفة

 اسفل المحكمة الشرعية
مقابل الممعب البمدي لمسخنة  –السخنة  053844967 سوق السخنة  
رة مقابل بمدية الضميل عما –الشارع الرئيسي  –الضميل  053824211 سوق الضميل

 السوداني
بعد شركة طيبة  –الحي الغربي  –الحالبات  053830328 سوق قصر الحالبات  

البمقاء
 

بجانب لدية –مجمع البمديات التجاري  –وسط البمد  -السمط 053554824 سوق السمط
 السمط الكبرى

بجانب االحوال المدنية  –بالقرب من دوار الحصان  –الفحيص  4720907 سوق الفحيص  
وق عين الباشاس الشارع الرئيسي –مقابل بمدية عين الباشا  5354531   

قرب الخدمات المشتركة  -الشارع الرئيسي  053571803 سوق معدي  
قرب البنك   -شارع القدس  –طريق جسر الممك حسين  053581445 سوق الشونة الجنوبية 

 االسالمي
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بجانب جامعة عمان  -رانيا شارع الممكة-السرو -السمط 053500006 سوق السرو
 االهمية

قرب المحكمة الشرعية  –الصبيحي  053523119 سوق الصبيحي  
بجانب صيدلية عيرا ويرقا بجانب محطة -اول منطقة يرقا 053520619 سوق عيرا ويرقا

م100الخميج قبل دوار الدلة   

مادبا
 

ة الثانويةخمف مدرسة االميرة بسم –دوار المحافظة  053244823 سوق مادبا  
قرب مكتب االتصاالت –الحي الغربي  –مادبا  053206332 سوق ذيبان  

الكرك
 

 مقابل المسجد العمري 032351155 سوق الكرك
مقابل مؤسسة اعمار المزار –الشارع الرئيسي  032371092 سوق المزار الجنوبي   
غوار الجنوبيةمقابل متصرفية لواء اال –غور الصافي  032302775 سوق غور الصافي  

مقابل مدرسة صرفا االساسية–شارع صرفا الرئيسي  032312389 سوق صرفا  
 الشارع الرئيسي مثمث االشغال 032315072 سوق القصر 

بالقرب من مديرية قضاء غور -حي قازون -غور المزرعة 032305200 سوق غور المزرعة
 المزرعة

سة الحسينية الثانوية لمبنينالعمرية مقابل المدر  032335597 سوق مؤاب  
 الشارع الرئيسي بجانب مجمع البمدية الجديد 032351639 سوق مؤتة

قرب مسجد االنصار –الشارع الرئيسي  032335824 سوق ذات رأس  

الطفيمة
 

–بجانب دائرة االحوال المدنية  -الشارع الرئيسي-الطفيمة 032241459 سوق الطفيمة
 بجانب كازية توتال

عين البيضاسوق  قرب مدرسة عين -الشارع الرئيسي-لواء عين البيضاء-الطفيمة 032264007 
 البيضا االساسية 

 لواء بصيرة متصرفية لواء بصيرة 032267357 سوق بصيرا

معان
 

 032132317 سوق معان
 

قرب االشارة الضوئية –مقابل محكمة بداية معان   

لرئيسي شارع الممكة رانياالشارع ا 032150679 سوق الطيبة الجنوبية   
 محافظة معان الطريق الصحراوي قرب مركز امن مريغة 032120342 سوق المريغة

 حي الفالحات مقابل مدرسة عاصم بن ثابت 032159559 سوق وادي موسى

مقابل مركز صحي -قضاء اذرح-خربة المنشية-محافظة معان  032160070 سوق األشعري
 المنشية

يماتسوق قرى النع قرب مدرسة الخنساء -الشارع الرئيسي-قرية راشد-معان 032116117   

العقبة
 شارع صالح الدين مقابل بوابة الميناء 032014434 سوق العقبة 

 الشارع العام قرب متصريفية القويرة 032047496 سوق القويرة 

 (8ول رقم )دالج

 


