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أن الدارة الSSتي تسSSتطيع تحقيSSق الهSSداف بجديSSة وبكلفSSة أقSSل وزمSSن
أقصSSSSر هSSSSي الدارة الحصSSSSيفة الSSSSتي تقSSSSوم علSSSSى إيجSSSSاد مؤسسSSSSات
متخصصSSة فاعلSSة تعمSSل بSSروح الفريSSق الواحSSد، وتتSSوفر لهSSا قيSSادات

0إداريSSSة كفSSSؤة نزيهSSSة، تقSSSدم الصSSSالح العSSSام علSSSى أي اعتبSSSار آخSSSر
وتتصSSSف بالعدالSSة والمبSSادرة والبSSداع وتركSSز علSSى العمSSل الميSSداني،
وتتصSSدى للمعاضSSل قبSSل وقوعهSSا أو حيSSن يكSSون مSSن السSSهل التعامSSل

0معها قبل ان تتفاقم 
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كلمة مدير عام المؤسسة الستهلكية المدنية "" 
حرصت المؤسسة الستهلكية المدنية على إعداد خطتها الستراتيجية,
لتحديد اتجاهات العمل المستقبلي وفق رؤية ورسالة وأهداف واضحة,

لتكون هذه الخطة مرجعية أساسية, وخارطة طريق للمؤسسة, وتسخير
وتنظيم كافة الجهود والطاقات والموارد, لتحقيق الغاية التي أنشأت من
أجلها, والدور المناط بها, والمسؤولية الملقاة على عاتقها, وللتخفيف

أيضا  عن كاهل المواطن الردني  من خلل توفير سلع غذائية واستهلكية
بجودة عالية وأسعار مناسبة, وصول  ليجاد توازن واستقرار سعري وكمي

والجتماعية, القتصادية ونوعي, وكذلك تعزيزا  لدور المؤسسة في التنمية
خلل دعم الصناعات الوطنية من  .  

 –2017لقد كان الصرار على صياغة الخطة الستراتيجية للعوام ( 
 ) القادمة وتحديد آليات لتنفيذها, لدراكنا العميق بأن النجاح2019

الحقيقي للمؤسسة يجب أن يببنى على أساس التخطيط الستراتيجي القائم
مكانياتها, والبيئة على الفهم الصحيح, والتحليل الدقيق لواقع المؤسسة وام

المحيطة بها, وأن تستجيب هذه الخطة للتحديات الهائلة والمتغيرات
.المتسارعة, وحالة عدم اليقين في القطاع الذي تعمل به

وانطلقا  من أهمية دورها بالمساهمة في تحقيق المن الغذائي, فقد قامت
 ) بما2019 – 2017المؤسسة بإعداد خطتها الستراتيجية للعوام ( 

ينسجم مع دورها ومساهمتها في بعض الهداف الوطنية, والهداف
2025القطاعية, والرؤية القتصادية والجتماعية  أردن(    ) .

نيت الخطة الستراتيجية للمساهمة في تحقيق ( أهداف وطنية– تحسين وبب
مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين, والعدالة في توزيعها ) وبما يحقق

رؤية ورسالة المؤسسة بالمساهمة في تحقيق المن الغذائي, وأكددت على
ذلك من خلل قييمها الجوهرية, والمتمثلة في ( المسؤولية المجتمعية ,
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النزاهة, التحسين المستمر, البتكار والبداع, العمل بروح الفريق,
التقانالشفافية و ) .

ومن خلل تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة, تم التأكيد على تعزيز نقاط
القوة, وتحديد فرص التحسين, ودراسة أسبابها, ووضع الحلول المناسبة

لمعالجتها وتوظيف ذلك بشكل يخدم تحقيق الهداف بكفاءة وفاعلية . أما
مكانية تحليل البيئة الخارجية, فقد استندت إلى الفرص المتوفرة للمؤسسة وام

استثمارها في برامج ومشاريع تنفيذية, من شأنها تعزيز الدور الذي تقوم
به المؤسسة, وزيادة فرص إنجاحه, آخذين في عين العتبار التهديدات

المحيطة, وكيفية معالجتها بطريقة إبداعية والحد من تأثيراتها السلبية على
. تحقيق أهداف المؤسسة

تضمنت الخطة الستراتيجية مجموعة من الخطط التنفيذية لعدة مشاريع
متنوعة, سيتم قياس أداءها من خلل مؤشرات قياس فعالة ودالة, تشمل

إعداد وتطبيق سياسات تؤمن أعلى مستويات الكفاءة في مجالت  تطوير
ن المؤسسة من خلل الجراءات الدارية, والتنظيمية والرقابية والتي تمكد

. تنفيذها تحقيق أهدافها الستراتيجية
ختاما  أتقدم بكل العتزاز والتقدير من مدراء الدوائر, ومدراء السواق

وموظفي المؤسسة بالشكر على جهودهم الطيبة. منوها  على أن السير
بهذه الخطة سيحقق الهداف المرجوة, ويرتقي بمكانة المؤسسة للمستوى

  . المأمول, والذي سيعود بالخير على الوطن والمواطن
                                                             

     المدير لعام  
     سلمان محمد القضاة 

نبذة تاريخية عن المؤسسة
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شSSهد الربSSع الخيSSر مSSن القSSرن العشSSرين ارتفاعSSا  ملحوظSSا  فSSي أسSSعار السSSلع
والخدمات وفي تكاليف المعيشة بسبب ازدياد النمو السSSكاني الSSذي أثSSر علSSى
حركة السوق المرتبطة بزيSSادة السSSتهلك البشSSري والقبSSال الشSSديد علSSى سSSد

الحاجات الساسية التي تؤمن سبل العيش الكريم للنسان.

الموظفون الحكوميون الذين يمثلون الشريحة الجتماعيSSة المهمSSة فSSيعانى 
 أسSSSعار البضSSSائع والسSSSلعالمجتمSSSع الردنSSSي مSSSن هSSSذا الرتفSSSاع الحSSSاد فSSSي

الستهلكية والتي ل تنسجم ومسSSتوى دخSSل هSSذه الطبقSSة، فكSSان علSSى الدولSSة
ان تعيSSSد النظSSSر فSSSي أحSSSوال المSSSوظفين فSSSي محاولSSSة منهSSSا لعSSSادة التSSSوازن
للمسSSتوى المعيشSSي ورفSSع الضSSرر الSSذي خلفSSه الرتفSSاع الكSSبير فSSي السSSعار

. على حياتهم

وجدت الدولSة ان أفضSSل وسSSيلة لنهSSاء معانSSاة المSSوظفين وأسSSرهم تتمثSSل فSSي
إنشSSاء مؤسسSSة تأخSSذ علSSى عاتقهSSا تSSوفير كافSSة احتياجSSات الفSSرد مSSن مSSواد

غذائية وسلع استهلكية.

 أقر إنشSSاء المؤسسSSة السSSتهلكية المدنيSSة بمSSوجب القSSانون1976في عام 
 وتسارعت الخطى الحثيثة لنجاز هذا المشروع والSSذي1976 لسنة 60رقم 

 وباشSSرت1977تأكد وجوده على أرض الواقع بتاريخ الول مSن شSSباط عSام 
المؤسسSSSSSة أعمالهSSSSSا التأسيسSSSSSية الولSSSSSى، وصSSSSSار الحلSSSSSم واقعSSSSSا  بتاريSSSSSخ

عنSSSSSدما فتحSSSSSت المؤسسSSSSSة أبوابهSSSSSا وبSSSSSدأت بتقSSSSSديم خSSSSSدماتها6/4/1977
للمستفيدين عبر سوقها الول في منطقة العبدلي في العاصمة عمان والSSذي

يعد باكورة أعمالها 

 كان عدد أسواق المؤسسة سوقين فقط وبدأت هذه السSSواق1977في عام 
بالتزايSSد بمSSرور الزمSSن حيSSث تSSم افتتSSاح أسSSواق أخSSرى تSSوزعت علSSى أرجSSاء

. تغطSSي هSذه السSSواق أغلSSب2017) سSSوقا  لغايSة عSام 68المملكSة وبلغSت (
احتياجSSSSات المحافظSSSات والمراكSSSز المهمSSSة فSSSي الردن مSSSن السSSSلع الغذائيSSSة

والستهلكية.

هذه الزيادة في السSSواق واكبتهSSا زيSSادة مماثلSSة فSSي أعSSداد مSSوظفي المؤسسSة
 موظSSف فقSSط حSSتى بلSSغ108حيSSث كSSان عSSدد موظفيهSSا فSSي سSSنة افتتاحهSSا 

وقد اعتمدت المؤسسة عSدة برامSج 2017) موظف في عام 1315حوالي (
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تطويرية لتهيئة كوادرها القادرة على اسSSتيعاب طSSرق العمSSل مSSن خلل تطSSبيق
برامج ودورات تدريبيSSة شSSاملة للنهSSوض بمسSSتوى عمSSل المؤسسSSة بمSSا يتلئم

وحجم فعالياته التجارية، وعلى هذا الساس تطورت المشتريات وتزايدت.
 

هذه الزيSSادة الكSSبيرة فSSي نسSSبة المشSSتريات حتمSSت بالضSSرورة الهتمSSام بالبنيSSة
التحتية للمؤسسة من حيث زيادة القدرة التخزينية وسيارات نقل البضائع الى
السواق لذلك أقيمSSت مسSSتودعات ضSSخمة تلSSبي حاجSSات المؤسسSSة التخزينيSSة
ويعتSSSبر المجمSSSع التخزينSSSي للمؤسسSSSة فSSSي منطقSSSة خSSSو أحSSSد أبSSSرز منجSSSزات

 اذ تبلغ المساحة التخزينية لهذا المجمSSع والSSذي1995المؤسسة خلل عام 
" مSSتر مربSSع بالضSSافة الSSى المجمSع18000يضم ثمانية مستودعات رئيسة "

التخزيني في المشيرفة والذي تم فيSه اسSSتحداث اجهSSزة تبريSد وتجميSد اللحSSوم
والدجاج بالضافة إلى ثلجات التبريد الحائطية الكبيرة والفريزرات في سSوقي
عيSSن غSSزال ورأس العيSSن ومبSSاني الدارة والحركSSة والخSSدمات والمرافSSق العامSSة

وقد اعتمدت أهم الطرق العلمية في أساليب التخزين.

ان كافSSة البضSSائع والسSSلع المعروضSSة فSSي أسSSواق المؤسسSSة هSSي ذات جSSودة
ومواصفات منافسة للبضائع الSSتي تناظرهSSا فSSي السSSوق المحلSSي حيSSث أن كSSل
معSSروض فيهSSا ل يتSSم اعتمSSاده إل بعSSد اجتيSSازه سلسSSلة إجSSراءات واشSSتراطات
صSSحية وقياسSSية وحسSSية للتأكSSد مSSن صSSلحيته وأفضSSليته، سSSاهمت كSSل هSSذه

الجراءات مجتمعة في تسجيل زيادة كبيرة لمبيعات المؤسسة .

داري ولكنها ل تحظى تتمتع المؤسسة الستهلكية المدنية باستقلل مالي وام
بايSSة اعفSSاءات جمركيSSة أو ضSSريبية أورسSSوم ممSSا وضSSعها امSSام تحSSدي كSSبير
والتنافسية مع السواق الموازية وخاصة المولت الSSتي انتشSSرت بشSSكل كSSبير،
وعملت الدارة على تطبيق التشريعات النافSSذة والناظمSSة والعمSSل بنهSSج واضSSح

تسود من خلله المؤسسية بشكل كامل.

من خلل النجاحSSات الSSتي حققتهSSا المؤسسSة فإنهSSا تأمSSل مSن خلل التخطيSSط
السSSليم المحافظSSة علSSى هSSذا النجSSاح وزيSSادة نسSSبته حيSSث تسSSعى المؤسسSSة
لزيادة اعداد المستفيدين من خدماتها من أجل إعادة التSSوازن لسSSعار المSSواد
والحSSد مSSن ارتفاعهSSا بالسSSوق المحلSSي وسSSتبقى مSSن أولويSSات عملهSSا تحقيSSق
التوازن لسعار السSSوق إذا تجSاوزت الحSد المعقSSول لهSSا عSبر تSSوفير البضSSائع
والسلع بأسعار مناسSSبة جSSدا، ولتحقيSSق هSذا الهSSدف النبيSSل سSSتقوم المؤسسSة
عSSادة النظSSر فSSي أسSSاليب العمSSل والنظمSSة علSSى ضSSوء بتطوير آليات عملها وام
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تجربتها الواقعية لتحقيق المزيد من المرونSSة والشSSفافية الSSتي تتطلبهSSا طبيعSSة
عملها التجارية.

لقد سعت المؤسسة منذ تأسيسها لتحقيق عSدة أهSSداف فSي آن واحSد واضSعة
نصSSSSب أعينهSSSSا إمكانيSSSSة تSSSSوفير المSSSSواد الغذائيSSSSة والسSSSSتهلكية للمSSSSواطنين
وبSSاختلف أنواعهSSا بأسSSعار مخفضSSة وجSSودة مناسSSبة واعتمSSدت آليSSات عمSSل
تتناسب وحركSة العSSرض والطلSSب فSSي السSSوق المحلSSي لSذا تSSم إنشSSاء السSSواق
والمسSSتودعات والمخSSازن والمعSSارض اللزمSSة لتكSSون ذراعSSا  للحكومSSة لتحقيSSق

المن الغذائي.

 عبر هSSذه الليSSات عملSSت المؤسسSSة علSSى المسSSاهمة فSSي كبSSح جمSSاح الغلء
والتقليل من مستوى تأثيره على حياة الموظفين عن طريق إسهامها المباشر
في دعم الصناعات الوطنية وتشجيعها لتطوير منتوجاتها باستمرار والترويSSج

لها عبر أسواقها المتعددة ومن ثم رفد خزينة الدولة العامة بالموال.
ونتيجة للتطSSور الحاصSSل فSSي مجSالت الحيSSاة الSذي يصSSاحبه عSادة زيSادة فSSي
معSدلت السSSتهلك فقSSد حSSاولت المؤسسSة احتSSواء هSذه المسSألة عSSبر دراسSة
طبيعSSة احتيSSاج المجتمSSع الردنSSي لخSSدماتها وحيSSث ان التجربSSة هSSذه شSSكلت
نجاحSSا  فريSSدا  فSSي تطبيقاتهSSا فقSSد انتشSSرت فSSروع المؤسسSSة فSSي كافSSة إرجSSاء
المملكSSSة سSSSاعية لتقSSSديم خSSSدماتها المتميSSSزة للمSSSواطنين وضSSSمن اقSSSرب نقطSSSه

جغرافية لماكن تواجدهم .
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 يرأس المؤسسة مSSدير عSSام يرتبSSط مSSعالهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي :-
وزيSSر الصSSناعة والتجSSارة بصSSفته رئيSSس مجلSSس الدارة ويسSSاعده

) مديريات وهي  (وحدة9في عمله نائب مدير عام إضافة إلى (
الرقابSSSSSة الداخليSSSSSة، الماليSSSSSة، مديريSSSSSة إدارة المSSSSSوارد البشSSSSSرية،
الداريSSSSة ، تكنولوجيSSSSا المعلومSSSSات، التجاريSSSSة ، المسSSSSتودعات ،
الجSSSSSودة والتسSSSSSويق والسSSSSSواق ، وحSSSSSدة التطSSSSSوير المؤسسSSSSSي)

 سSSوقا  تنتشSSر فSSي محافظSSات وألويSSة المملكSSة68بالضSSافة إلSSى 
المختلفة موزعه كما يلي :- 

 أسواق 8محافظة العاصمة عمان
 سوقا 13محافظة اربد

 أسواق 8محافظة البلقاء
 أسواق 9محافظة الكرك

 أسواق 7محافظة الزرقاء
 أسواق3محافظة الطفيلة
 أسواق 2محافظة عجلون

 أسواق 1محافظة جرش
 أسواق7محافظة المفرق

 أسواق 2محافظة مادبا
 أسواق6محافظة معان

 أسواق2محافظة العقبة
) موظفا  كمSSا هSSو موضSSحا  فSSي الهيكSSل التنظيمSSي1315يعمل في المؤسسة (

للمؤسسة.
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مديريات وأسواق المؤسسة الستهلكية المدنية :- 
   اسSSSSSSSSSم الوحSSSSSSSSSدة

الوصف الوظيفي الدارية

وحSSSSSSSSSSSSدة الرقابSSSSSSSSSSSSة
الداخلية

يSSداع النقSSد فSSي التأكد من سلمة إجراءات القبض والصرف وام
البنوك والسلف وتنظيم القيSSود والحسSSابات والسSSجلت الماليSSة
وفقSSا  للقSSوانين والنظمSة والتعليمSات والقSSرارات والقيSSام بأعمSSال

المؤسسSSة الداريSSة الرقابSSة والتفSSتيش علSSى عمليSSات وأنشSSطة
والماليSSSة والتجاريSSSة المتمثلSSSة بالشSSSراء، والسSSSتلم والتخزيSSSن
والصSSSرف فSSSي الدارة العامSSSة والمسSSSتودعات والسSSSواق كSSSذلك
جSSSرد العهSSSد فSSSي السSSSواق والمسSSSتودعات فجائيSSSSا  ومطابقSSSة
الرصSSSدة الفعليSSSة مSSSع الرصSSSدة الدفتريSSSة للبضSSSائع وتSSSدقيق
كشوفات جرد البضائع ومتابعSSة تحصSSيل العجSSوزات والتلف،
والتأكSSSد أن جميSSSع أنشSSSطة المؤسسSSSة تSSSدار بكفSSSاءة وفاعليSSSة

عالية تحقق أهداف المؤسسة. 

المديرية المالية

اعSSداد الموازنSSة العامSSة لتSSوفير المخصصSSات الماليSSة اللزمSSة
ضSSمن الخطSSة السSSتراتيجية للمؤسسSSة والعمSSل علSSى مراقبSSة
وتSSدقيق بنSSود النفSSاق والصSSرف لتحقيSSق اليSSرادات وتخفيSSض
عSSSداد الحسSSSابات الختاميSSSة والميزانيSSSة العموميSSSة النفقSSSات وام
حسب الصول المتعارف عليهSSا لبيSSان المركSSز المSSالي بصSSفة
عادله للوصول إلى البيانات والمعلومات الصحيحة لتقSSديمها
إلSSى الدارة العليSSا لتخSSاذ القSSرار المناسSSب، إضSSافة إلSSى إدارة

الموارد المالية بكفاءة وفاعلية عالية.

مديرية إدارة المSSوارد
البشرية

توفير العنصر البشري لمديريات المؤسسة وأسSSواقها بSSالخبرة
المطلوبSSSSSة ومتابعSSSSة جميSSSSSع المSSSSSور المتعلقSSSSSة بSSSSSالموظفين
وصSSSياغة واتخSSSاذ الجSSSراءات الكفيلSSSة بوضSSSع وتنفيSSSذ خطSSSة

التدريب لتحسين أداء الموظفين. 
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الوصف الوظيفياسم الوحدة الدارية

لمديرية الداريةا

استلم البريد الوارد وتوثيقه وتوزيعه وتسجيل ما يصدر عن
والشSSرافالمؤسسSSة مSSن مراسSSلت وحفSSظ الملفSSات اللزمSSة 

 الطباعة وتأمين احتياجات المديريات من اللوازمعمالعلى أ
والمحافظSSSSSة علSSSSSى نظافSSSSSة مبSSSSSاني وأسSSSSSواق ومسSSSSSتودعات
المؤسسة وتأمين مديريات المؤسسة بوسSSائل التصSSال الSSتي
تضSSمن حسSSن سSSير العمSSل وسSSرعة النجSSاز، وفتSSح السSSواق
وتحديثها وعقد التفاقيات اللزمة لديمومة العمل من تSSأمين
وتحميSSSل ونظافSSSة..... الSSSخ وتSSSامين وسSSSائط نقSSSل للمSSSوظفين
لتنفيذ مهامهم ومتابعة صيانة تلك الوسائط، والتأكSSد مSSن أن

أنشطة المديرية تسير وفق ما هو مخطط له.

مديريSSSSSة تكنولوجيSSSSSا
المعلومات

العمل على أتمتة جميع النشطة وتجميSSع وحفSSظ المعلومSSات
دارتهSSا ضSSمن قاعSSدة معلومSSات موحSSدة، وتقSSديم المعلومSSات وام
والتقارير الصحيحة في الSSوقت المناسSSب لمتخSSذي القSSرار فSSي

المؤسسة كذلك إدارة المعرفة والحكومة اللكترونية.
متابعة توفير واستمرار البضائع بالمسSSتودعات بالتنسSSيق مSSعمديرية المستودعات

المSSSديريات المعنيSSSة الخSSSSرى بالمؤسسSSSة واتخSSSSاذ الجSSSSراءات
اللزمSSSة لغايSSSات اسSSSتلم البضSSSائع وتخزينهSSSا وصSSSرفها علSSSى
السSSSواق وفSSSق احتياجاتهSSSSا ومراقبتهSSSا واسSSSتخدام السSSSجلت
والنمSSSاذج وبطاقSSSات الصSSSنف وتسSSSجيل جميSSSع الحركSSSات مSSSن

إدخالت واخراجات.
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   اسSSSSSSSSSم الوحSSSSSSSSSدة
الوصف الوظيفي الدارية

مديريSSSSSSSSSة الجSSSSSSSSSودة
والتسويق
 والسواق

متابعة طلبات السواق غير المنجزة الواردة بالتقريرمهام تتولى 
يصSSSSال مشSSSSاكل السSSSSواق الشSSSSهري مSSSSع المSSSSديريات المعنيSSSSة وام
ومعيقات العمل للدارة العليSSا وبنفSSس الSSوقت متابعSSة سSSير العمSSل
فSSSي السSSSواق وأسSSاليب العSSSرض ومتابعSSة الشSSSكاوي والقتراحSSSات
الSSSSواردة علSSSSى السSSSSواق ومتابعSSSSة إجSSSSراءات الفحSSSSص المخSSSSبري
والحسSSي للمSSواد الموجSSودة فSSي السSSواق والمسSSتودعات لضSSمان
وصول السلعة بجودة عاليSSة للمنتفعيSSن، متابعSSة تسSSويق وتSSوفير
البضSSSائع فSSSي السSSSواق، إجSSSراء المنSSSاقلت لتSSSأمين السSSSلع فSSSي
السواق، رصد السعار قبل وبعد الشراء لضمان وصول السلعة
للمنتفعين بSأقل السSعار، التنسSيب للجSSان بSالمواد المطلوبSSة مSن
علن السSSعار المنتفعيSSن لتأمينهSSا، وكSSذلك متابعSSة التنSSزيلت وام

وقيSSاس والسSSتثمار وحلقSSة وصSSل بيSSن الدارة العامSSة والسSSواق
.رضا المنتفعين

المديرية التجارية

متابعSSSSة تنفيSSSSذ العقSSSSود ( قSSSSرارات مجلSSSSس الدارة، قSSSSرارات لجنSSSSة
المشتريات) التي تبرمها المؤسسة سSSواء كSSانت عقSSود مشSSتريات
بضائع غذائية او مواد أخرى محليSSة أو أجنبيSSة وعمSSل العSSروض
الترويجيSSة ومتابعSSة فتSSح العتمSSادات المسSSتندية حسSSب الصSSول
ومتابعSSة توريSSد قSSرارات الحالSSة، مSSن اجSSل تSSامين السSSلع بأسSSعار

وجودة مناسبة
وحSSSSSSSSSSدة التطSSSSSSSSSSSوير

المؤسسي
إدارة الخطة السSSتراتيجية للمؤسسSة مSن حيSث اعSدادها ومتابعSة

ورفع كفاءة وفعالية الداء المؤسسي.  تقييمها بالمؤسسة

اسSSSSSSواق المؤسسSSSSSSة
الستهلكية المدنية

عSSSرض و بيSSSع البضSSSائع تنفيSSSذ التعليمSSSات الصSSSادرة عSSSن الدارة
العامSSة بالمؤسسSSة حSSول كافSSة المSSور المتعلقSSة بقضSSايا السSSوق
والقيSSSام بكافSSSة المSSSور الداريSSSة والماليSSSة والعمSSSل علSSSى ديمومSSSة
البضائع بكافSSة انواعهSSا وطلبهSSا سSSواء مSSن المسSSتودعات او مSSن
الشSSSركات المحليSSSة وتقSSSديم الخSSSدمات للمسSSSتفيدين والSSSرد علSSSى
ملحظSSSSاتهم واستفسSSSSاراتهم والتصSSSSال والتنسSSSSيق مSSSSع الجهSSSSات

الرسمية المعنية لنجاز العمال المتعلقة بالسوق .
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  Stakeholdersالمعنيون /أصحاب العلقة 
كSSSل مSSن يسSSتفيد مSSن خSSدمات المؤسسSSة أو يتSSSأثر بمخرجSSات إعمالهSSSا أو
يتعامل معها لتلقي خدمSة أو منتSج أو لتقSديم منتSج أو خدمSة لهSSا ويشSSمل
المعنيSSون كSSل متلقSSي الخدمSSة، الشSSركاء والعSSاملين والمSSوردين، الحكومSSة،

قطاع العمال والمجتمع.
المواطنين (مستفيدين أو منتفعين) .-
المناقصSSSSين:  هSSSم مجموعSSSة الشSSSخاص الSSSذين يقومSSSSون بشSSSراء نسSSSخ-

العطاءات للمشاركة فيها.
المSSوردين: هSSم مSSن تتعاقSSد معهSSم المؤسسSSة علSSSى توريSSSد العطSSSاءات أو-

الخدمات     
المستثمرين: هم الذي تقوم المؤسسة بتأجيريهم موقع في إحSSدى مرافSSق-

المؤسسة أو تعقد معهم اتفاقيات لتأمين البضائع وبيعها للمنتفعين.
  - الشSSSSSSركاء: هSSSSSSم الفSSSSSSراد و الجماعSSSSSSات ذات الهتمSSSSSSام / المصSSSSSSلحة

والمؤثرون والمتأثرون بقرارات المؤسسة وأهدافها وخططها 
وسياستها، وتأخذ هذه العلقة اشكال  مختلفة كأن تكون علقة
 رقابية ( وزارة الزراعة وأمانة عمان الكبرى و مؤسسة الغذاء 

) أو تشاركيه  والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس
( غرف الصناعة والتجارة والمؤسسة الستهلكية العسكرية 
و مركز الملك عبد ا الثاني للتميز ومعهد الدارة العامة ) 

تشريعيه ( وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي الردني  أو
 ةووزارة تطوير القطاع العام و ديوان الخدمة المدنية ) أو تحصيلي

( وزارة المالية /الضريبة العامة على المبيعات ودائرة الموازنSة العامSة ) كمSا
يمكSSن ان تتخSSذ العلقSSة مSSع المؤسسSSة الواحSSدة أكSSثر مSSن شSSكل مSSن الشSSكال

الواردة اعله .

2019  -2017  وثيقة التخطيط الستراتيجي 
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يSSأتي إعSSداد الخطSSة السSSتراتيجية فSSي سSSياق الجهSSود الSSتي باشSSرت بهSSا إدارة
المؤسسSSة السSSتهلكية المدنيSSة للتطSSوير الشSSامل فSSي جميSSع مجSSالت العمSSل
انطلقا من القناعة بضرورة العمل على تحسين الداء وتقSSديم خدمSSة متميSSزة

للمتعاملين معها .
وقSSد شSSكل التحSSSدي المتمثSSل فSSي "جSSائزة الملSSك عبSSدا الثSSSاني لتميSSز الداء
الحكومي والشفافية" حSSافزا لدارة ومSSوظفي المؤسسSة للعمSSل بطريقSSة منهجيSSة

والمثابرة في موضوع التطوير.
السSSتهلكية المدنيSSة قSSد تمSSتمؤسسة ال إن عملية التخطيط الستراتيجي في

في ظل الدراك التام للحقائق والمحددات والعوامل التالية:
ازSSSة للنجSSSة وزمنيSSSرية وماليSSSوارد بشSSSاج لمSSSوير تحتSSSة التطSSSإن عملي

وبالتالي يجب التعامل معها وفق منطلقات مؤسسية تكفل متابعة العمل
ودSSSSن خلل جهSSSق مSSSSن تتحقSSSSعت لSSSتي وضSSSSة الSSSSداف الوطنيSSSSأن اله

التعاون والتنسيقتعي أهمية  فإن المؤسسة وبالتالي، المؤسسة وحدها
لتحسSSين فSSرص مع جميع الجهات المعنية من القطاعين الخSSاص والعSSام

تحقيق هذه الهداف.
بيرSSكل كSSدة بشSSداع مقيSSاد والبSSة للجتهSSة المتاحSSاحة الحاليSSإن المس

بالنظمة الSSتي تخضSSع لهSSا المؤسسSة وخاصSSة فيمSا يتعلSSق بSإدارة القSSوى
البشSSرية كونهSSا ل تأخSSذ خصوصSSية المؤسسSSة بحكSSم الطبيعSSة التجاريSSة
لعملها في العتبار. إن فSSرص جهSSود التطSSوير فSSي النجSSاح والسSSتمرارية
ستكون محكومة بشكل كبير بالقSSدرة علSSى إقنSSاع الجهSSات العليSSا صSSاحبة

تSSوفير الSSبيئة خاصة بالمؤسسSSة تضSSمن القSSرار بضSSرورة تبنSSي أنظمSSة
التشريعية والعملية المحفزة للنجاح .

ارSSن آثSذلك مSSا لSالقناعة بأهمية استمرار المؤسسة بتقديم خدماتها لم
إيجابية على المجتمع الردني ككل وعلSى النشSاط القتصSادي مSن حيSSث
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المساهمة بتحقيق المن الغذائي خاصة للمواطنين ذوي الSSدخل المتSSدني
والمتوسSSط وهSSو المSSر الSSذي يسSSهم بتحقيSSق المSSن الجتمSSاعي، إضSSافة
لدعم الصSSناعة الوطنيSSة الملتزمSSة بمعSSايير الجSSودة والتنافسSSية مSSن خلل
توفير منافذ تسويقية وتوفير عوائد مالية لها تمكنهSSا مSSن المنافسSSة فSSي

السواق المحلية والخارجية.  
قSSكالية تتعلSSن إشSSاني مSSالي يعSSع الحSSنتيجة للنقطة السابقة فإن الوض

بإمكانية تتمكن المؤسسة من تحسSSين وتطSSوير قSSدراتها وأداءهSSا فSSي ظSSل
المحددات التشريعية وغياب أي مخصصات تنموية.

يSSوق المحلSSعار بالسSSبط السSSة بضSSن أدوات الحكومSSة اداة مSSالمؤسس
0وتحقيق التوازن بالسعار

0هناك اقبال متزايد على خدمات المؤسسة
واطنينSSة المSSي حمايSSامية وهSSة السSSادرات الملكيSSة المبSSي الخطSSأن تراع

0وخاصة ذوي الدخل المحدود من ارتفاع السعار

عملية التخطيط الستراتيجي 
منهجية التخطيط 
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علSSSSى مبSSSSدأ2019-2017لقSSSSد تSSSSم إعSSSSداد الخطSSSSة السSSSSتراتيجية لعSSSSوام 
التشاركية في اتخاذ القرار لذا فقد تم إعSSداد الخطSSة بمشSSاركة المعنييSSن ومSSن

والهادفSSة، حيSSث قSSامتخلل سلسSSلة مSSن الخطSSSوات المنطقيSSة والمنظمSSة 
 بإش��راك ع��دد م��ن الش��ركاء والم��وردين ومتلق��ي الخدم��ة وبع��ضالمؤسسSSة

م�ن م��وظفي  المؤسس�ة ح��ول الرؤي��ا والرس��الة والقي��م الجوهري��ة م�ن خلل

توزيع استبانة لمعرفة أرائهم  لهذا الخصوص .
   أين تقف المؤسسة حاليا  ؟

ويشمل دراسة تاريخ المؤسسة، واختصاصها ومهامها، وقانونها ونشSSاطاتها
ووظائفهSSا الرئيسSSة وهيكلهSSا التنظيمSSي الحSSالي، ومواردهSSا البشSSرية والنظمSSة
الداخليSSSة الخSSSرى والنجSSSازات المتحققSSSة فSSSي الخطSSSة السSSSترتيجية السSSSابقة،
جSSراء تحليلت لتقييSSم نقSSاط والمتعSSاملين معهSSا والجهSSات المسSSتفيدة عامSSة، وام
القSSوة والضSSعف الداخليSSة فSSي المؤسسSSة والعوامSSل المسSSاعدة والتحSSديات فSSي
بيئتها الخارجية، وكذلك تحديد المواضSSيع الداخليSSة والخارجيSSة الجوهريSSة فSSي
مستقبل المؤسسة والSSتي ينبغSSي ان تأخSذ كSل هSذه المحSددات بعيSSن العتبSSار
عنSSد التخطيSSط السSSتراتيجي إضSSافة إلSSى تحديSSد عوامSSل النجSSاح الSSتي تعتمSSد

0عليها المؤسسة في تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الستراتيجية
أين تريد المؤسسة أن تكون في المستقبل القريب ؟

ويشمل تحديد رؤية شاملة لمستقبل المؤسسة المسSSتهدف، ورسSSالتها ومبSادئ
عملها وقيمها الجوهرية، ووضSSع الهSSداف السSSتراتيجية الSSتي ترغSب المؤسسSة
بتحقيقهSSSا ضSSSمن خططهSSSا، وتحديSSSد المخرجSSSات الSSSتي سSSSيتم انجازهSSSا مSSSن قبSSSل

المؤسسة لتحقيق الهداف المقترحة في الخطة.
كيف تحقق تلك الغاية ؟

عSSداد السSSتراتيجيات للتعامSSل مSSع القضSSايا الجوهريSSة ووضSSع ويشSSمل اختيSSار وام
وتنفيذ خطط العمل لتحقيق غاياتها وأهدافها المؤسسية.

كيف يمكن للمؤسسة قياس تقدمها باتجاه تحقيق أهدافها ؟
ويشمل أنظمة إعداد تقارير المتابعSة والتقييSSم ووضSSع مؤشSSرات أداء لقيSSاس

ما تم انجازه على الواقع وصول  لتحقيق الهداف .

نقاط القوة :-     
جودة المواد المعروضة بأسواق المؤسسة . -1
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توفير البضائع للمنتفعين من خ�دمات المؤسس��ة م�ن ذوي ال�دخل المح��دود و المتوس��ط-2

في جميع أنحاء المملكة . 

أسعار اقل من أسعار السوق المحلي. -3

السمعة الجيدة وثقة المنتفعين بالمؤسسة .-4

0التواصل المستمر مع المواطنين من خلل  آليات التواصل المختلفة-5

تغطية أسواق المؤسسة لجميع المحافظات.-6

تامين إيرادات غير تشغيلية من خلل إتباع سياسة الستثمار. -7

الستقلل المالي والداري للمؤسسة الستهلكية المدنية. -8

الشراء بكميات كبيرة وتنوع مصادر وأساليب الشراء . -9

إيرادات ذاتيه تغطي كافة نفقات المؤسسة. الرأسمالية و الجارية . -10

نقاط الضعف بالمؤسسة :  

- تقادم بعض التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة  . 1

- عدم تطبيق خطة الحلل و التعاقب الوظيفي . 2

- النقص الحاصل في الكوادر البشرية  . 3

- هجرة الكفاءات إلى الخارج  .  4

- ضعف في تعميم المعرفة الضمنية . 5

- عجوزات السواق . 6

تحليل البيئة الخارجية :- 

   الفــرص:-

- جدية الحكومة الردنية لصلح وتطوير القطاع العام . 1

- الزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات المؤسسة نتيجة للضغوط المادية وغلء2

السعار وتأكل دخل الفرد . 

- ثقة مرتادي السواق بالمؤسسة .3

- نظرة الحكومة إلى المؤسسة على أنها احد الدوات الحكومية لضبط السعار في4

السوق المحلي و توفير المواد التموينية بأسعار مناسبة . 

- التوجهات الحكومية بدعم مشاريع خاصة بالمؤسسة.6

التهديدات:-
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تذبذب أسعار الشراء وعدم استقرارها في السواق وعدم التزام الموردين-

بالتوريد في حال ارتفاع السعار.

العروض التي تتبناها المولت.-

عوامل النجاح التي تعتمد عليها المؤسسة في تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها

)2019  -2017  الستراتيجية (

- تكنولوجيا المعلومات عنصر جوهري وأساسي لتطوير العمل . 1

- حل مشكلة العهدة والعجوزات الجردية بالسواق . 2

- تأمين البنية التحتية من حيث توفير مستودعات فرعية بالسواق قدر المكان 3

- توفير الكوادر البشرية للدارة والسواق. 4

- ترويج المؤسسة من خلل الحملت العلمية . 5

- زيادة مبيعات المؤسسة ومشترياتها للعوام القادمة . 6

- توثيق المعارف الضمنية والصريحة.8

- أن تكون أسعار البضائع بالمؤسسة اقل من أسعار السلع بالسوق المحلي . 9

- رفع قدرات الموظفين من خلل التدريب الخارجي والداخلي.10

: الستراتيجيات
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قامت المؤسسة بتحديد الستراتيجيات الواردة أدناه وهي:-

 التغيير باتجاه انظمهثقافة لقيادة والدارية التنظيميةبناء القدرات .1
المثالية المتنوعة السواق

اتباع سياسة التسعير القائمة على ان تكون اسعار البضائع.2
بالمؤسسة اقل من اسعار السلع المماثلة لها في السسوق المحلي.

التميز في أداء الخدمات وتوفير السلع المتنوعة ذات الجودة العالية.3
0وبسعر مناسب لتلبيه حاجات جميع شرائح المجتمع المحلي

أن تكون اسعار المؤسسة الستهلكية المدنية اسعار تأشرية للتجار.4
عند تسعير المواد , وكذلك التدخل في حالة ارتفاع سعر أي مادة أو

قلة الكميات المعروضة منها بالسوق المحلي 

 من خللالمؤسسة التي تتحملها والمتغيرة الثابتةتخفيض التكاليف .5
السيطرة بشكل مستمر يضمن البداعية النتاجيةخلق المبادرات 

0 التكاليفزيادةعلى 

 الخارجيين والعمل علىالمؤسسة مع شركاء الشراكةتعزيز .6
0 السوقيهالحصة وزيادة السواقاستغلل سبل دعم 
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وثيقة الخطة
:الرؤية

أن نكون الرواد في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا"
"   وانتشارنا الجغرافي

الرسالة

 إلSى حمايSSة المSSواطن مSنالمؤسسة الستهلكية المدنيةعى تس
ارتفSSاع السSSعار وتذبSSذب جSSودة بعSSض الصSSناف، وسSSد النقSSص
فSSSي كمياتهSSSا، مSSSن خلل دراسSSSة وتحليSSSل احتياجSSSات ورغبSSSات
المواطنين من السلع الغذائية والبضSSائع السSSتهلكية، وشSSراؤها
طبقSSSا  للشSSSتراطات الصSSSحية والمواصSSSفات القياسSSSية الردنيSSSة،
وبأسSSعار مناسSSبة مSSن مصSSادر توريSSد محليSSة وأجنبيSSة بكميSSات
مناسSSبة وأوقSSات مناسSSبة وتوفرهSSا فSSي جميSSع فروعينSSا باسSSتمرار
دون نقSSSص أو انقطSSSاع، مSSSع الحتفSSSاظ بمخSSSزون اسSSSتراتيجي
وصول  ليجاد توازن واستقرار سعري وكمي مع السوق المحلي

. 

: القيم الجوهرية

المسؤولية
الجتماعية

التحسين
المستمر

المانةالعدالة 

التقانالعمل بروحالبتكار والبداع النزاهة
22



الفريق

الهداف الوطنية

المساهمة في تلبية الحتياجات الساسية.1
للمواطن  

تحسين مستوى الخدمات المقدمة.2
للمواطنين والعدالة في توزيعها

 الستراتيجيةالهداف.

لقد تم صياغة الهداف الستراتيجية بناء على نتSSائج تحليSSل الSSبيئة الداخليSSة
والخارجيSSة بالضSSافة إلSSى التغذيSSة الراجعSSة مSSن مSSديريات وأسSSواق المؤسسSSة
وتحليSSSل مطSSالب الطSSSراف المتعاملSSة ورؤيSSSة المؤسسSSة ورسSSالتها والهSSSداف
الوطنية والمبادرات الملكية ونتائج مراجعة الخطة الستراتيجية وتركSSز الخطSSة

الستراتيجية على المحاور التالية :-
اول: محور السواق .

ثانيا  :- محور تحسين مستوى الخدمات .
ثالثا  :- محور البنية التحتية .
رابعا  :- محور الموارد البشرية.

الهدف الول :
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ضمان توفر المواد والسلع الستهلكية بأفضل درجات
.الجودة وضمان توازن السواق

أهداف تشغيليةينبثق عن هذا الهدف الستراتيجي   :
مواد غذائية واستهلكية إستراتيجية..1
ادارة راس المال بكفاءة وفاعلية..2
اسعار مناسبة ..3
المساهمة في عملية التنمية القتصادية في الردن.4

:مؤشرات الداء
 مSSن السSSلع و المSSواد الغذائيSSة الساسSSيةللمؤسسSSةالحصSSة السSSوقية -1

مقارنة مع العوام السابقة
 أسواق المؤسسة في محافظات المملكة.عدد-2
السSSلع فSSي المؤسسSSة السSSتهلكية المدنيSSةوانخفSSاض أسSSعار المSSواد -3

مقارنه مع أسعار السوق المحلي.
رضي متلقي الخدمة.معدل -4
.توفير المواد بناء على احتياجات متلقي الخدمة -5
  المواد الموردةإلىعدد الفحوصات المخبرية نسبة -6
قيمة مشتريات المؤسسة من البضائع والحتفاظ بالمخزون المن.-7

الهدف الثاني :
تعزيز وتطوير الداء المؤسسي

أهداف تشغيليهينبثق عن هذا الهدف الستراتيجي   :           

إدارة المعرفة.1
رقابة داخلية محكمة.2
تحسين الداء المؤسسي.3
إدارة المخاطر.4
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موظف منتمي ومستقر..5
 الداء  ات  مؤشر

الموظفين ىنسبة رض)1
نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا  لعSدد البرامSSج التدريبيSSة المخطSSط)2

لها .
نسبة المتدربين قياسا  للعدد المخطط له )3
معدل الدوران الوظيفي مقارنه للعوام السابقة.)4
رضي متلقي الخدمةمعدل )5
نسبة رضى الشركاء)6

.
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 مطط ارتباط الهداف الوطنية بلهداف الستاتيجية والتشغيلية

 الهداف الستاتيجية الدف الوطن

الساهة ف تلبية 
التحتياجات الساسية 
  للمواطن

تسي مستوى الدمات 
القدمة للمواطن والعدالة 
 ف توزيعها

ضمان توفر الواد والسلع 
الستهلكية بفضل 
درجات الودة وضمان 
 توازن السواق

تعزيز وتطوير الداء 
الؤسسي

الهداف التشغيلية

مواد غذائية واستهلكية 
وإستاتيجية

إدارة رأس الال بكفاءة        
وفاعلية

أسعار مناسبة

الساهة ف عملية التنمية 
القتصادية بلردن

إدارة العرفة

موظف منتمي ومستقر

 رقابة داخلية مكمه

إدارة التغي



المتابعة و التقييم :-
لقياس و متابعSة مSدى التقSدم فSي مجSال تحقيSق الهSداف المؤسسSية و مقارنSSة الداء
الفعلي مع الداء المخطط تم وضع مؤشرات الداء لهداف المديريات وتم إعداد نظام

للمتابعة و التقييم وفق المنهجية التالية وهي:-
اعتماد الهداف التشغيلية اهداف المديريات) بعد اجراء بعض التعديلت عليها.- 1
-تحديد مؤشرات الداء لهداف المديريات و البرامج و المشاريع.2
-تتولى وحدة التطوير المؤسسي متابعة أهSSداف المSSديريات و البرامSSج و المشSاريع و3

الهداف الستراتيجية و تحديد النحرافات و رفع التقارير إلى المدير العام .
-أعداد مصSSفوفة مSSن المعSSاير و مؤشSSرات الداء تSSم بناؤهSا اعتمSادا  علSى مسSSتويات4

النجاز المؤسسية السابقة و التي اعتبرت كنقاط مرجعية للقياس .
-أعSSداد بطاقSSة للهSSداف السSSتراتيجية تSSبين الهSSداف التشSSغيلية (السSSتراتيجيات) و5

مؤشر الداء المستخدم و مرجعية القياس و القيمة المستهدفة للهدف.
-إعداد بطاقة لمؤشر الداء الرئيسية.6
-إعداد بطاقة لبرامج العمل و المشاريع و مؤشرات الداء لكل منها.7

-يتم عقد اجتماع مراجعة فريق عمل القيادة مره كل ستة أشSSهر لمتابعSSة    تحقيSSق9
البرامج والمشاريع والستراتيجيات ونشر النتائج داخليا  و خارجيا .

-رفع التقارير الربعية والنصف سنوية للمدير العام.10
-يتم مراجعة تحديث الخطة الستراتيجية و يعتبر ما ورد في البنSSود المشSSار إليهSSا11

أعله إحدى مدخلت هذه المراجعة.
2019  -2017  الخطة التنفيذية للعوام 

الخطSSSة التنفيذيSSSSة الSSSتي تتضSSSSمن البرامSSSج والمشSSSاريع الSSSتي تحقSSSق الهSSSداف الفرعيSSSة
(التشSSSغيلية) المرتبطSSSة بالهSSSداف السSSSتراتيجية علSSSى مسSSSتوي البرامSSSج والمشSSSاريع
متضSSمنة بدايSSة ونهايSSة التنفيSSذ والمخصصSSات الماليSSة والجهSSة المسSSؤولة والنتSSائج

، كشSSSف رقSSSم2/2018، كشSSSف رقSSSم 1/2017(النجSSSاز) وحسSSSب الكشSSSف رقSSSم 
3/2019. 
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1/2017كشف رقم 
المؤسسة الستهلكية المدنية

 لتحقيق الهداف ألستراتيجيه2017الخطة التنفيذية لعام  
لمساهمة في تلبية الحتياجات الساسية للمواطن.ا  :-. الولالهدف الوطني

 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها الثاني : -الهدف الوطني  
.ضمان توفر المواد والسلع الستهلكية بأفضل درجات الجودة وضمان توازن السواقالهدف ألستراتيجي:-  )1
تعزيز وتطوير الداء المؤسسي -الهدف ألسترتيجي:)2

النتائج  الجهة المسؤولةقيمة المشروعمدة التنفيذبرامج العمل 

نهاية الفترةبداية الفترة
م. الدارية

- لجنة الكشف على السواق
أسواق محدثةستة م. الماليةدينار 1/1/201731/12/201799330ستة اسواق- تجهيز وتحديث أسواق 1
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع مدة التنفيذ

برامج العمل
نهاية الفترة بداية الفترة

 في ومفعلباركود مدخل
-م. الدارية أسواقخمسة

-  مديرية تكنولوجيا0م
المعلومات

31/12/2017 دينار120000 1/1/2017
 وشراء الباركود نظامإدخال- 2

سواقا الجهزة اللزمة في خمسة
شراء أجهزةحواسيب وطابعة(

)ولوازمها

جميع معدات السلمة
العامة متوفرة في
المؤسسة وصالحة

 للستعمال

الدئرة الدارية

الدائرة المالية

31/12/2017 دينار10800 1/1/2017
 - شراء أجهزة ومعدات السلمة3

 لكافة اسواقألعامه والدفاع المدني
المؤسسة
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع
مدة التنفيذ

برامج العمل

نهاية الفترة بداية الفترة
حواسيب وتوابعها

 مشتراةوطابعات
-  تكنولوجيا المعلومات0م

لجنة اللوازم-
-م. الدارية

دينار28450 31/12/2017 1/1/2017 - شراء أجهزة حاسوب وتوابعها .4

أجهزة ومعدات مكتبية- 
مشتراة ومزود بها

الدارة والمستودعات
والسواق

-م. الدارية
لجنة اللوازم-

دينار 17660 31/12/2017 1/1/2017
-  شراء أجهزة ومعدات مكتبية.5

رخص وبرمجيات
مجددةوخطوط اتصال 
ومربوطة

-  تكنولوجيا المعلومات0م
-الدارية .

 

دينار 160840 31/12/2017 1/1/2017 - رخص برمجيات وخطوط اتصال6
وربط مع السواق

أجهزة تكييف مشتراه  الدائرة الدارية
 لجنة اللوازم
الدائرة المالية

دينار15000 31/12/2017 1/12017 - - شراء أجهزة تكييف وتبريد7
 المؤسسةلسواق
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع مدة التنفيذ برامج العمل

نهاية الفترة بداية الفترة
اجهزة ومعدات السلمة مشترة -م. الدارية

الدائرة المالية
ينار59440 31/12/2017 1/1/2017

.اجهزة ومعدات كهربائية- 8

خفض في قيمة فاتورة الكهرباء الدائرة الدارية 
الدائرة المالية

240000
دينار

31/12/2017 1/1/2017 - تركيب خليا خليا شمسية لتوفير الطاقة في سوق عين9
غزال وسوق اربد

كاميرات مراقبة راكبة في
السواق

-م. الدارية
م.تكنولوجيا-
المعلومات

دينار20000 31/12/2017 1/1/2017  شراء وتركيب كاميرات مراقبة سوق-11

اسواق ومستودعات وادارة
محروسة

-م. الدارية 130000
دينار

31/12/2017 1/1/2017 - شراء خدمات الحراسة للدارة والسواق12
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع مدة التنفيذ برامج العمل

نهاية الفترة بداية الفترة
مباني الدارة والسواق نظيفة -م. الدارية 342000

دينار
31/12/2017 1/1/2017 - شراء خدمات التنظيف لمبنى الدارة والسواق13

خطة تدريب منفذة م.إدارة الموارد
البشرية

31/12/2017 دينار16000 1/1/2017 - تنفيذ خطة التدريب لموظفي المؤسسة14

هبضائع متوفير ومساحات مؤجر لجنة الستثمار
لجنة المشتريات
الدائرة التجارية

مليون 2 - شراء بضائع من خلل الستثمار و تأجير مساحات.15

بضائع متوفرة ومعدةللبيع الدائرة التجارية
 الدائرة المالية
 لجنة الخزون
لجنة المشتريات 
الرئسية والفرعية
 المستودعات
السواق

 مليون73
دينار

31/12/2017 1/1/2017 -شراء بضائع للمتاجرة16

رضى متلقي الخدمة السواق
وجميع مديريات 
المؤسسة

 مليون86
دينار

31/12/2017 1/1/2017 المبيعات- 17
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2/2018كشف رقم 

المؤسسة الستهلكية المدنية
 لتحقيق الهداف الستراتيجية2018الخطة التنفيذية لعام 

لمساهمة في تلبية الحتياجات الساسية للمواطن.ا  :-. الولالهدف الوطني
 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها الثاني : -الهدف الوطني  

.ضمان توفر المواد والسلع الستهلكية بأفضل درجات الجودة وضمان توازن السواقالهدف ألستراتيجي:-  )1
تعزيز وتطوير الداء المؤسسي -الهدف ألستراتيجي:)2

النتائج  الجهة المسؤولةقيمة المشروعمدة التنفيذبرامج العمل 

نهاية الفترةبداية الفترة
م. الدارية

- لجنة الكشف على السواق
أسواق محدثةستة م. الماليةدينار 1/1/201831/12/201899330ستة اسواق- تجهيز وتحديث أسواق 1
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع مدة التنفيذ

برامج العمل
نهاية الفترة بداية الفترة

 في ومفعلباركود مدخل
-م. الدارية أسواقخمسة

-  مديرية تكنولوجيا0م
المعلومات

31/12/2018 دينار120000 1/1/2018
 وشراء الباركود نظامإدخال- 2

سواقا الجهزة اللزمة في خمسة
شراء أجهزةحواسيب وطابعة(

)ولوازمها

جميع معدات السلمة
العامة متوفرة في
المؤسسة وصالحة

 للستعمال

الدئرة الدارية

الدائرة المالية

31/12/2018 دينار10750 1/1/2018
 - شراء أجهزة ومعدات السلمة3

 لكافة اسواقألعامه والدفاع المدني
المؤسسة
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع
مدة التنفيذ

برامج العمل

نهاية الفترة بداية الفترة
حواسيب وتوابعها

 مشتراةوطابعات
-  تكنولوجيا المعلومات0م

لجنة اللوازم-
-م. الدارية

دينار19880 31/12/2018 1/1/2018 - شراء أجهزة حاسوب وتوابعها .4

أجهزة ومعدات مكتبية- 
مشتراة ومزود بها

الدارة والمستودعات
والسواق

-م. الدارية
لجنة اللوازم-

دينار 17860 31/12/2018 1/1/2018
-  شراء أجهزة ومعدات مكتبية.5

رخص وبرمجيات
مجددةوخطوط اتصال 
ومربوطة

-  تكنولوجيا المعلومات0م
-الدارية .

 

دينار 153300 31/12/2018 1/1/2018 - رخص برمجيات وخطوط اتصال6
وربط مع السواق

أجهزة تكييف مشتراه  الدائرة الدارية
 لجنة اللوازم
الدائرة المالية

دينار16150 31/12/2018 1/1/2018 - - شراء أجهزة تكييف وتبريد7
 المؤسسةلسواق
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع مدة التنفيذ برامج العمل

نهاية الفترة بداية الفترة
اجهزة ومعدات السلمة مشترة -م. الدارية

الدائرة المالية
دينار 56140 31/12/2018 1/1/2018

.اجهزة ومعدات كهربائية- 8

خفض في قيمة فاتورة الكهرباء الدائرة الدارية 
الدائرة المالية

31/12/2018 دينار43100 1/1/2018 - تركيب خليا خليا شمسية لتوفير الطاقة في سوق راس9
العين

كاميرات مراقبة راكبة في
السواق

-م. الدارية
م.تكنولوجيا-
المعلومات

دينار14000 31/12/2018 1/1/2018  شراء وتركيب كاميرات مراقبة سوق-10

اسواق ومستودعات وادارة
محروسة

-م. الدارية 300000
دينار

31/12/2018 1/1/2018 - شراء خدمات الحراسة للدارة والسواق12
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع مدة التنفيذ برامج العمل

نهاية الفترة بداية الفترة
مباني الدارة والسواق نظيفة -م. الدارية 340000

دينار
31/12/2018 1/1/2018 - شراء خدمات التنظيف لمبنى الدارة والسواق13

خطة تدريب منفذة م.إدارة الموارد
البشرية

31/12/2018 دينار17000 1/1/2018 - تنفيذ خطة التدريب لموظفي المؤسسة14

هبضائع متوفير ومساحات مؤجر لجنة الستثمار
لجنة المشتريات
الدائرة التجارية

مليون2 31/12/2018 1/1/2018 - شراء بضائع من خلل الستثمار و تأجير مساحات.15

بضائع متوفرة ومعدةللبيع الدائرة التجارية
 الدائرة المالية
 لجنة الخزون
لجنة المشتريات 
الرئسية والفرعية
 المستودعات
السواق

 مليون72
دينار

31/12/2018 1/1/201 -شراء بضائع للمتاجرة16

رضى متلقي الخدمة السواق
وجميع مديريات 
المؤسسة

مليون85
دينار

31/12/2018 1/1/2018 - المبيعات17
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3/2019كشف رقم 

الهداف المؤسسة الستهلكية المدنية
 لتحقيق الهداف الستراتيجية2019الخطة التنفيذية لعام 

لمساهمة في تلبية الحتياجات الساسية للمواطن.ا  :-. الولالهدف الوطني
 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها الثاني : -الهدف الوطني  

.ضمان توفر المواد والسلع الستهلكية بأفضل درجات الجودة وضمان توازن السواقالهدف ألستراتيجي:-  )1
تعزيز وتطوير الداء المؤسسي -الهدف ألسترتيجي:)2

النتائج  الجهة المسؤولةقيمة المشروعمدة التنفيذبرامج العمل 

نهاية الفترةبداية الفترة
م. الدارية

- لجنة الكشف على السواق
أسواق محدثةستة م. الماليةدينار 1/1/201931/12/201999330ستة اسواق- تجهيز وتحديث أسواق 1
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع مدة التنفيذ

برامج العمل
نهاية الفترة بداية الفترة

 في ومفعلباركود مدخل
-م. الدارية أسواقخمسة

-  مديرية تكنولوجيا0م
المعلومات

31/12/2019 دينار120000 1/1/2019
 وشراء الباركود نظامإدخال- 2

سواقا الجهزة اللزمة في خمسة
شراء أجهزةحواسيب وطابعة(

)ولوازمها

جميع معدات السلمة
العامة متوفرة في
المؤسسة وصالحة

 للستعمال

الدئرة الدارية

الدائرة المالية

31/12/2019 دينار10800 1/1/2019
 - شراء أجهزة ومعدات السلمة3

 لكافة اسواقألعامه والدفاع المدني
المؤسسة
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع
مدة التنفيذ

برامج العمل

نهاية الفترة بداية الفترة
حواسيب وتوابعها

 مشتراةوطابعات
-  تكنولوجيا المعلومات0م

لجنة اللوازم-
-م. الدارية

دينار28450 31/12/2019 1/1/2019 - شراء أجهزة حاسوب وتوابعها .4

أجهزة ومعدات مكتبية- 
مشتراة ومزود بها

الدارة والمستودعات
والسواق

-م. الدارية
لجنة اللوازم-

دينار 17660 31/12/2019 1/1/2019
-  شراء أجهزة ومعدات مكتبية.5

رخص وبرمجيات
مجددةوخطوط اتصال 
ومربوطة

-  تكنولوجيا المعلومات0م
-الدارية .

 

دينار 160840 31/12/2019 1/1/2019 - رخص برمجيات وخطوط اتصال6
وربط مع السواق

أجهزة تكييف مشتراه  الدائرة الدارية
 لجنة اللوازم
الدائرة المالية

دينار15000 31/12/2019 1/12019 - - شراء أجهزة تكييف وتبريد7
 المؤسسةلسواق
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع مدة التنفيذ برامج العمل

نهاية الفترة بداية الفترة
اجهزة ومعدات السلمة مشترة -م. الدارية

الدائرة المالية
دينار 59440 31/12/2019 1/1/2019

.اجهزة ومعدات كهربائية- 8

خفض في قيمة فاتورة الكهرباء الدائرة الدارية 
الدائرة المالية

31/12/2019 دينار44480 1/1/2019 - تركيب خليا خليا شمسية لتوفير الطاقة في سوق راس9
العين

الدائرة الدارية
الدائرة المالي

 160840
دينار

31/12/2017 1/1/2017 - ادامة وتشغيل12

كمرات مراقبة راكبة في السواق -م. الدارية
م.تكنولوجيا-
المعلومات

دينار14000 31/12/2019 1/1/2019  شراء وتركيب كاميرات مراقبة سوق-11

اسواق ومستودعات وادارة
محروسة

-م. الدارية 130000
دينار

31/12/2019 1/1/2019 - شراء خدمات الحراسة للدارة والسواق12
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النتائج الجهة المسؤولة قيمة المشروع مدة التنفيذ برامج العمل

نهاية الفترة بداية الفترة
مباني الدارة والسواق نظيفة -م. الدارية 350000

دينار
31/12/2019 1/1/2019 - شراء خدمات التنظيف لمبنى الدارة والسواق13

خطة تدريب منفذة م.إدارة الموارد
البشرية

31/12/2019 دينار16000 1/1/2019 - تنفيذ خطة التدريب لموظفي المؤسسة14

هبضائع متوفير ومساحات مؤجر لجنة الستثمار
لجنة المشتريات
الدائرة التجارية

دينار  مليون3 31/12/2019 1/1/2019 - شراء بضائع من خلل الستثمار و تأجير مساحات.15

بضائع متوفرة ومعدةللبيع الدائرة التجارية
 الدائرة المالية
 لجنة الخزون
لجنة المشتريات 
الرئسية والفرعية
 المستودعات
السواق

 مليون80
دينار

31/12/2017 1/1/2017 -شراء بضائع للمتاجرة16

رضى متلقي الخدمة السواق
وجميع مديريات 
المؤسسة

مليون85
دينار

31/12/2017 1/1/2017 - المبيعات17
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	الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي :- يرأس المؤسسة مدير عام يرتبط مع وزير الصناعة والتجارة بصفته رئيس مجلس الإدارة ويساعده في عمله نائب مدير عام إضافة إلى (9) مديريات وهي (وحدة الرقابة الداخلية، المالية، مديرية إدارة الموارد البشرية، الإدارية ، تكنولوجيا المعلومات، التجارية ، المستودعات ، الجودة والتسويق والأسواق ، وحدة التطوير المؤسسي) بالإضافة إلى 68 سوقاً تنتشر في محافظات وألوية المملكة المختلفة موزعه كما يلي :-
	المناقصين: هم مجموعة الأشخاص الذين يقومون بشراء نسخ العطاءات للمشاركة فيها.

