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 المشاريع المخرجات المتوقعة األهداف المحاور

قاعيييييدب الالوييييية الوسيييييا  وحمايييييية  توسييييييع
 الالوات الفويرب

( التوسيييييييع مييييييي  تويييييييدي  الخدمييييييية لمع ييييييي  1
 المنااق الجغرامية

مؤسسية مي  واد  متح وتجهيز اسيواق ال- ( سوق للمؤسسة المدنية مفتوحة11) -
موسييييييييي ي ا  الوايييييييييي ي للعمييييييييياي ق ييييييييير 
الحالليييييياتي المريغيييييياي عييييييي  اللي ييييييا ي 
منشييييية لنيييي  حسيييي ي الجيييييزبي ا  قييييي  ي 
الهاشيييييميةي حايييييي ي سيييييوق مييييي  شيييييما  

  0شرق إرلد واللاعج 
( ارح عاا ات جمييع الل يا ع المويررب 2 

مييييييي  قلييييييي  لجنييييييية المشيييييييتريات لنسيييييييلة 
100% 

 ( عاييا  ماييروح لتييومير المييواد564) -
 الغذا ية واالستهالكية

اعيييييييال  ولييييييييع واسيييييييتال  نسييييييي  دعيييييييوب  -
العاييا  ومييف وتفريييو العييروف المودميية 

  0م  المناق ي  
( تنفيذ عملييات الشيرا  للل يا ع المحليية 1 

 %100واالجنلية لنسية 
ملييييييييو   100شيييييييرا  ل يييييييا ع لويمييييييية  -

 دينار
تنفيذ عمليات الشيرا  للل يا ع المحليية  -

 0واالجنلية
رب مخيييييزو  الل يييييا ع الميييييوردب الييييي  ( إدا5 

 المستودعات
تيييمي  احتياجييات االسييواق ميي  المييواد  -

 %100لنسلة 
اليييييييييو وادخيييييييييا  وتخيييييييييزي  و ييييييييييرف  -

الل يييا ع وتزوييييد االسيييواق لاحتياجاتهيييا 
 0م  الل ا ع

( اجييييييرا  الدراسييييييات التسييييييويوية الالزميييييية 4 
ل ييييما  الو ييييو  اليييي  سييييلع لاسييييعار 

 مناسلة

   أقي  لنسيلةاسعار الل ا ع لالمؤسسة  -
 % ع  اسعار السوق المحل 4-14

الدراسيييييييات التسيييييييويوية ور يييييييد  اجيييييييرا  -
االسيييعار للميييواد الغذا يييية وا سيييتهالكية 

0 
( تحسيييييييي  مسيييييييتود الخيييييييدمات المودمييييييية 6 

 0لمتلو  الخدمة
سييييييييارات وشييييييياحنات مشيييييييترا  لويمييييييية   -

 0( الف دينار274)
( وسيييارب 02شييرا  سيييارات تلريييد عييدد  -

وشييرا  ليي  او عييدد ( 1 ييالو  عييدد )
( 1( وشيييييييرا  سييييييييارب شيييييييح  عيييييييدد )1)

  0( 1وشرا  لاص عدد )
-0-



 
 المشاريع المخرجات المتوقعة األهداف المحاور

قاعييييدب الالويييية الوسييييا  وحماييييية  توسيييييع
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اسواق الزرقا  الويدي  والافيلية والرم يا  - 
وال ييليح  والمييزار الشييمال  والرم ييا 

  0محد ا

 0حديث االسواق الوديمةتجهيز وت -

هنيياجر مسييتودعات المشيييرمة معمييو   -  
 0لها ال يانة الموررب

 0 يانة هناجر مستودعات المشيرمة -

تركييييييو وتشييييييغي  موليييييدات كهرلا ييييييية  -  
واجهيزب تكيييف الف دينار  40لويمة 

( اليييييييف دينييييييييار 40وتلرييييييييد لويميييييييية )
( اليييييف 50وعرليييييات تسيييييوق لويمييييية )

ة لويميييية دينييييار واالت واجهييييزب مكتلييييي
( اليييف دينيييار وكييياميرات مراقلييية 40)

( اليييف دينيييار 100تلفزيونيييية لويمييية )
واجهيييييييزب ومعيييييييدات لغاييييييييات اليييييييدما  

( اليييييف دينيييييار 110الميييييدن  لويمييييية )
واجهيييييزب حاسيييييوو وخايييييوا ات يييييا  

( الييييف 120وأن ميييية حماييييية لويميييية )
 0دينار 

 0شرا  اجهزب ومعدات لالسواق -

ود مفعيي  لييي كن ييا  الليييع ا/ليي  ر اللييار  -  
 اسواق 4

ادخيييييا  ن يييييا  اللييييييع ا/لييييي ر اللييييياركود  -
لاسيييييواق المؤسسييييية الرم ييييياي الفحييييييصي 

  0ميدلاي مؤتا والافيلة 
( مراجعيييييية الويييييييواني  واألن مييييييية الخا ييييييية 7 

 لالمؤسسة
اعتمييياد التعيييديالت علييي  الويييانو  مييي   -

 0الجهات
 0اعتماد الن ا  م  الجهات الرسمية -

 سيييتهالكية مراجعييية قيييانو  المؤسسييية ا -
 0المدنية

اعييداد ن ييا  خيياص لمييو ف  المؤسسيية  -
والخييييييروظ مييييييي  م ليييييية ن يييييييا  الخدمييييييية 

 0المدنية
( إنجيييييياز العمليييييييات المالييييييية والمحاسييييييلية 8 

وا يييييدار التويييييارير الماليييييية مييييي  الوقيييييت 
 0المناسو

الموجييييييييييييييييييودات المالييييييييييييييييييية تغايييييييييييييييييي   -
 0المالولات

 0إدارب السيولة النودية للمؤسسة -
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 1ادخييييييا  ن ييييييا  إدارب الجييييييودب لواقييييييع  - 0تجديد شهادب االيزو - 0( تفعي  ن ا  إدارب الجودب م  المؤسسة9
اسيييييواق مييييي  السييييينة  حسيييييو موا ييييييفة 

متالعييييية االسيييييواق الييييي  االييييييزو إ يييييامة 
 0يزوالت   تعم  لن ا  اال

( الييييييييييراز دور المؤسسيييييييييية ميييييييييي  خدميييييييييية 10 
المجتميع كياداب مي  ادوات الحكومية ميي  
تحويييييييييييق االميييييييييي  الغييييييييييذا    وتوعيييييييييييية 

 0الموااني 

تغاييية ونشييااات المؤسسيية اعالميييا   -
100% 

تغايييييية نشيييييااات المؤسسييييية  يييييحفيا   -
ومتالعة االخلار الت  تخيص المؤسسية 

 0م  وسا   االعال  
 0 ا دار ونشر التورير السنو  -
  0ا دار دورية خا ة لالمؤسسة  -

( رميييييييييييد كيييييييييييارد المؤسسييييييييييية لالكفيييييييييييا ات 11 
 0المالولة

تحدييد احتياجيات المؤسسيية مي  الكييوار  - %100-90شواغر معليب لنسلة  -
 0اللشرية

تعل يييييية الشييييييواغر المخ  يييييية لنسييييييلة  -
100 %0  

 0خاة التدريو اعداد ومتالعة تنفيذ - إنجاز خاة التدريو - ( تدريو وتاوير المو في 12 
( تحسيي  اللي يية الو يفييية لتلليي  حاجييات 11 

 وتوقعات المو في 
مراجعييييييييييية منهجييييييييييييات إدارب الميييييييييييوارد  -

 0اللشرية
مراجعيييييية وتعييييييدي  جميييييييع المنهجيييييييات  -

والتعليميييييييييييات والنمييييييييييياذظ المسيييييييييييتخدمة 
  0لالموارد اللشرية 

( المسيياهمة ميي  خدميية المجتمييع المحليي  15 
% زييادب 10والحفا  عل  اللي ة لنسيية 

  0ع  العا  الما   

نيييات تسيييوق لو عمييي  ايييرود خيييير وكو  -
 شيلاللمحسنيي  والجهات الرسمية وال

 0الف دينار 400الرسمية لويمة 

عمييييي  ايييييرود خيييييير لالميييييراد والجهيييييات  -
الرسيمية ولني  االغذيية شيلا الرسمية وال
 0االردن  

توييدي  المسيياعدات للجمعيييات واالغذييية  -
 0والللديات والجهات االخرد

توزييييييييييع )لييييييييييع ( المخلفيييييييييات الورقيييييييييية  -
  0والكرتو 
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