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 بيع المواد التموينية واالستهالكية

 .ااردنيون  ون المواطن الفئات المستفيدة من الخدمة 
 .ألوية وأقضيه المممكةوجميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات  أماكن تقديم الخدمة

 .ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة 
هوية ااحوال المدنية في ااسواق التي يتم فيها توزيع شوبونات الجمعيات الخيرية وصندوق  الوثائق المطموبة 

 .الزشاة
 .يقوم طالب الخدمة بزيارة أحد فروع المؤسسة .1 إجراءات تقديم الخدمة

يقوم طالب الخدمة بالتجول في أنحاء السوق واختيار المواد التموينية واالستهالكية المعمن   .2
 .سعرها مسبقاًا من إدارة السوق أو باستخدام جهاز التسعير

 . لدفع ثمن المواد التموينية واالستهالكيةالبائعتوجه لدو يقوم طالب الخدمة بال .3
صدار فاتورة البيعالبائعيقوم  .4  . باستالم المبمغ وا 
 .يقوم طالب الخدمة باستالم الفاتورة والتتكد من قيمة المشتريات ومن ثم مغادرة السوق  .5

 .ال يوجد المؤسسات الشريكة 
 .ال يوجد رسوم الخدمة

 .يعتمد عمل حجم المشتريات ومساحة السوق  وقت انجاز الخدمة
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 الدخول في العطاءات

 .المناقصون  الفئات المستفيدة من الخدمة 
 .وحدة العطاءات/ اإلدارة العامة أماكن تقديم الخدمة

 .أو مصنع/تاجر و شروط الحصول عمى الخدمة 

 .صورة مصدقة عن رخصة المهن سارية المفعول لمرة واحدة في السنة  الوثائق المطموبة 
 شفالة دخول العطاء. 
 شهادة تسجيل في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 

 .يتم طرح إعالن في الجرائد اليومية بحاجة المؤسسة إلل البضائع المحمية وااجنبية .1 إجراءات تقديم الخدمة
 . يتم إعطاء المناقصين مهمة أسبوعين من طرح اإلعالن .2
بالتوجه إلل وحدة العطاءات وتسميم الموظف الوثائق  (المناقص)يقوم طالب الخدمة  .3

 .المطموبة
 .العطاء من قبل موظف وحدة العطاءاتمشارشة في يقوم طالب الخدمة باستالم نموذج  .4
 .يتوجه طالب الخدمة إلل الدائرة المالية لبيان الذمم المترتبة عميه وتسميمه نموذج بيان الذمم .5
 .دفع ثمن نسخة العطاء وأأ ذمم مترتبة عميه لدو أمين الصندوق  .6
تسميم طالب الخدمة الوثائق الخاصة بالعطاء وذلك بعد تسميم مستند القبض لوحدة  .7

 .العطاءات
 .تسميم العينات الخاصة بدعوة العطاء لخازن وحدة العطاءات .8
 .يقوم طالب الخدمة باستالم مستند تسميم العينات من قبل خازن وحدة العطاءات .9

 ( 2000 )يقوم طالب الخدمة بتسميم وثائق العطاء معبتة ويرفق شفالة دخول العطاء بقيمة .10
في حال شانت الكميات حسب طمب وحاجة المؤسسة أما في حال  (شفالة بنشية)ألفان دينار

من قيمة البضائع الواردة في عرضه % 3 تحديد الكميات من قبل المناقص بقيمة ال تقل عن
 .وأن تكون الكفالة سارية لمدة ثالثة شهور ويتم وضعها في صندوق العطاءات

 . سجل خاص لدو وحدة العطاءاتأيقوم طالب الخدمة بتسجيل دعوة العطاء ف .11
 .يتم نشر نتائج إحالة العطاء عمل الموحة اإلعالنية لوحدة العطاءات .12

 .ال يوجد المؤسسات الشريكة 
 . دنانير ثمن نسخة العطاء المحمي10 - رسوم الخدمة

 . دينار ثمن نسخة العطاء ااجنبي15 -
 . يوماًا شحد أقصل40 وقت انجاز الخدمة
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 تنفيذ االتفاقيات 

 .الموردون  الفئات المستفيدة من الخدمة 
 .اإلدارة العامة أماكن تقديم الخدمة

 .حضور صاحب العالقة أو من يفوضه شروط الحصول عمى الخدمة 
 .هوية ااحوال المدنية وشتاب تفويض في حالة التفويض  الوثائق المطموبة 

  من قيمة اإلحالة أو شيك مصدق% 10شفالة حسن تنفيذ بقيمة. 
لمتبمغ بإحالة  (أجنبي- محمي)مراجعة المورد أو مندوبه المحال إليه العطاء قسم المشتريات  .1 إجراءات تقديم الخدمة

 .العطاء والتوقيع عمل نموذج تبميغ اإلحالة واستالمه
التوجه إلل الدائرة المالية الحتساب رسوم الطوابع والجامعة وتسميم نموذج التبميغ لموظف  .2

 .قسم الحسابات العامة في الدائرة
التوجه إلل مديرية التفتيش والرقابة الداخمية لتدقيق الرسوم وتسميم نموذج التبميغ لمدقق قسم  .3

 .الرقابة المالية في المديرية
 .مراجعة الصندوق لدفع الرسوم وتسميم نموذج التبميغ لمموظف واستالم إيصال القبض .4
 .مراجعة الديوان لتصدير نموذج التبميغ .5
 .لتسميم شفالة حسن التنفيذ (أجنبي- محمي)يقوم طالب الخدمة بمراجعة قسم المشتريات  .6
 .(أجنبي- محمي )التوقيع عمل االتفاقية لدو قسم المشتريات  .7
اول توريدة  ( أجنبي–محمي )إصدار واستالم قرار اإلحالة من قبل موظف قسم المشتريات  .8

 .من الكمية
 .ال يوجد المؤسسات الشريكة 

 .من قيمة الكمية المنوأ توريدها مضافاًا إليها ضريبة المبيعات% 0.6 رسوم الخدمة
 . دقيقه شحد أقصل25 وقت انجاز الخدمة
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 إصدار قرار اإلحالة لمتوريدات الالحقة

 .الموردون  الفئات المستفيدة من الخدمة 
 . اإلدارة العامة أماكن تقديم الخدمة

 .حضور صاحب العالقة أو من يفوضه شروط الحصول عمى الخدمة 
 .صادر عن المورد لممندوب في حال التفويضهوية ااحوال المدنية وشتاب تفويض  الوثائق المطموبة 

 .يتم إبالغ المورد هاتفياًا أو بواسطة الفاكس بوجود قرار إحالة .1 إجراءات تقديم الخدمة
الستالم نموذج إعادة التقدير بشمية  ( أجنبي–محمي  )يقوم المورد بمراجعة قسم المشتريات  .2

 .( أجنبي–محمي  )الطمبية من قبل موظف قسم المشتريات 
التوجه إلل الدائرة المالية الحتساب رسوم الطوابع والجامعة وتسميم نموذج إعادة التقدير  .3

 .لموظف قسم الحسابات
 .التوجه إلل مديرية التفتيش والرقابة الداخمية لتدقيق الرسوم وتسميم نموذج إعادة التقدير .4
 .مراجعة الصندوق لدفع قيمة الرسوم المعتمدة .5
يقوم طالب الخدمة بتسميم نموذج إعادة التقدير لموظف الصندوق ومن ثم استالم إيصال  .6

 .القبض
الستالم قرار اإلحالة والتوقيع بما يفيد االستالم  (أجنبي- محمي)مراجعة قسم المشتريات  .7

 .والتبميغ
 .ال يوجد المؤسسات الشريكة 

 .من قيمة الكمية المنوأ توريدها مضافاًا إليها ضريبة المبيعات% 0.6 رسوم الخدمة
 . دقيقه شحد أقصل15 وقت انجاز الخدمة
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 استالم وتخزين البضائع في المستودعات
 .الموردون  الفئات المستفيدة من الخدمة 

 .مستودعات المؤسسة االستهالكية المدنية أماكن تقديم الخدمة

.  أن يشون المورد محال عميه العطاء شروط الحصول عمى الخدمة 
 .اتفاقية موقعة حسب ااصول وقرار اإلحالة  الوثائق المطموبة 

 هوية ااحوال المدنية لمسائق ومندوب المورد. 
 فاتورة البضاعة عميها طوابع الواردات المقررة. 
  لمبضائع الموردة ذات منشت أجنبي (منجز)بيان جمرشي. 

يقوم طالب الخدمة بمراجعة مشتب االستقبال في مدخل المستودعات لتثبيت البيانات عمل  .1 إجراءات تقديم الخدمة
 .سجل مشتب االستقبال

يقوم موظف االستقبال بالتتكد من فاتورة البضاعة والهويات لكل من السائق والمندوب وشذلك  .2
 .رقم لوحة السيارة وتدوينها بسجل الدخول والخروج

طالب الخدمة نموذج خاص بمستودع التوالف من قبل مشتب االستقبال لمراجعة يتم تسميم  .3
 .مستودع التوالف لبيان التوالف السابقة لمشرشة إن وجدت من قبل أمين مستودع التوالف

وتسجيل فاتورة البضاعة الموردة لدو سشرتير يقوم طالب الخدمة بالتوجه إلل لجنة االستالم  .4
 .ةحالإل حسب قرار اةلجنة االستالم والتتكد من الكمي

 لفحص مدو مطابقتها حسياًا ةخذ عينات عشوائيأتقوم المجنة بمعاينة البضاعة الموردة و  .5
 .ومطابقتها مع العينة المعتمدة والمحفوظة لدو المجنة

لجنة االستالم يتم استالم وتنزيل البضاعة المصادق عميها في المستودع المختص من قبل  .6
 .والخازن تمهيداًا إلدخالها وصرفها إلل ااسواق في حال إحضار المورد لبيان جمرشي منجز

 لجنة االستالميتم استالم وتنزيل البضاعة المصادق عميها في المستودع المختص من قبل  .7
والخازن تمهيداًا إلدخالها وصرفها إلل ااسواق في حالة شانت البضاعة مطابقة لمشروط 

 .ةالحسي
 من قبل أمين المخبرأ  تنزيل البضاعة واستالمها بوصل أمانة لمبضائع الخاضعة لمفحص .8

المستودع لحين ظهور نتائج الفحوصات وتسميم الفاتورة مرفق معاًا وصل اامانة إلل لجنة 
االستالم لحين ظهور النتائج لمبضاعة ذات المنشت المحمي ولمبضاعة ذات المنشت ااجنبي 

 .في حال عدم وجود بيان جمرشي منجز
في حال عدم مطابقة العينات لمفحوصات المخبرية يتم التحفظ عميها لحين صدور قرار من  .9

قبل مديرية الجودة وااسواق والتسويق إما بإتالفها أو إعادتها إلل الشرشة الموردة حسب 
 . إجراء وتعميمات اإلتالف لممواد غير المطابقة
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 استالم وتخزين البضائع في المستودعات
يقوم طالب الخدمة بالتوجه إلل مشتب االستقبال بعد تنزيل البضاعة وتسميم النموذج الخاص  .10

 .بمستودع التوالف مختوماًا لموظف االستقبال لمخروج
 .ال يوجد المؤسسات الشريكة 

 .ال يوجد رسوم الخدمة
 .ساعتين شحد أقصل وقت انجاز الخدمة
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 توريد واستالم البضائع من الموردين لألسواق مباشرة

 .الموردون  الفئات المستفيدة من الخدمة 
 .أسواق المؤسسة االستهالكية المدنية أماكن تقديم الخدمة

 .(وجود اتفاقيه مع المورد)أن يشون المورد محاالًا عميه العطاء  شروط الحصول عمى الخدمة 
 .صورة من قرار اإلحالة  الوثائق المطموبة 

 فاتورة بيع من أربعة نسخ. 
 .يتم تحديد احتياجات السوق من المادة وتثبيتها ضمن طمبية السوق  .1 إجراءات تقديم الخدمة

 . تبميغ المورد هاتفياًا أو بواسطة الفاكس أو شخصياًا بالطمبية وشميتها .2
 .تقوم لجنة استالم السوق بمطابقة الطمبية مع فاتورة البيع .3
 .تقوم لجنة االستالم بتخذ عينات عشوائية لمتتكد من مطابقتها لشروط االتفاقية .4
 .قراءة ومطابقة البارشود لألسواق التي تعمل عمل نظام البارشود .5
 .تقوم لجنة االستالم بتسجيل المادة عمل سجل االستالم وتنظيم الضبط .6
 .بترتيب البضائع في اامشنة المخصصة لها (مندوب الشرشة)يقوم طالب الخدمة  .7
 .تقوم لجنة االستالم باستبدال التوالف إن وجدت .8
 .توقيع الفاتورة من قبل مدير السوق ولجنة االستالم .9

 .ال يوجد المؤسسات الشريكة 
 .ال يوجد رسوم الخدمة

 .نصف ساعه شحد أقصل وقت انجاز الخدمة
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 استغالل المواقع

 .المستثمرون  الفئات المستفيدة من الخدمة 
 .اإلدارة العامة أماكن تقديم الخدمة

 .حضور صحب العالقة أو من يفوضه شروط الحصول عمى الخدمة 

  . والتموينشهادة تسجيل في وزارة الصناعة والتجارة  الوثائق المطموبة 
 صورة مصدقة عن رخصة المهن سارية المفعول لمرة واحدة في السنة. 
 هوية ااحوال المدنية وشتاب تفويض في حالة التفويض. 
  و شيك مصدقأمن قيمة المبمغ المقدر % 10شفالة حسن تنفيذ بقيمة .

المواقع المراد  عن المؤسسة أسواق مداخل في أو المحمية الصحف في اإلعالن يتم .1 إجراءات تقديم الخدمة
 . استغاللها

  .العامة اإلدارة مبنل إلل يقوم طالب الخدمة بالتوجه .2
 . المحدد الموقع في االستغالل شروط عن نسخة طالب الخدمة يتسّمم .3
 .بشتاب رسمي من الجهة الراغبة باستغالل الموقع في أسواق المؤسسة طمب تقديم يتم .4
 .دراسة الطمب إلل ليصار الديوان قسم في الطمب تسجيل يتم .5
 .المشتريات لجنة بالعروض إلل التنسيبات ورفع المناسب باتخاذ القرار االستثمار لجنة تقوم .6
 مجمس رئيس إلل رفعها يتم االستثمار لجنة تنسيبات عمل المشتريات لجنة موافقة حالة في .7

ال عميها، لممصادقة اإلدارة  . طمبه عن باإلعتذار المستثمر تبميغ يتم وا 
 شيك أو المقدر المبمغ قيمة من% 10 بقيمة تنفيذ حسن شفالة الخدمة بتقديم طالب يقوم .8

 .مصدق بعد أن تتم المصادقة عمل الطمب
  .والجهة الراغبة باستغالل الموقع المؤسسة بين استغالل موقع اتفاقية توقيع يتم .9

 صاحب العالقة بالعمل عمل بمباشرة السوق  مدير قبل من العامة اإلدارة مخاطبة تتم .10
 .ونشاطه

 .ال يوجد المؤسسات الشريكة 
 .أجرة الموقع حسب بنود االتفاقية والبضاعة خاضعة لمضريبة العامة عمل المبيعات رسوم الخدمة

 .أسبوعين شحد أسبوعين وقت انجاز الخدمة
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 لكترونياًا إسعار المواد أاالستفسار عن 
 .المواطنون  الفئات المستفيدة من الخدمة 

 .الموقع االلكتروني لممؤسسة االستهالكية المدنية أماكن تقديم الخدمة

  .ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة 

 .ال يوجد الوثائق المطموبة 

ثم  (www.jcscc.gov.jo)يقوم طالب الخدمة بالدخول عمل الموقع االلكتروني لممؤسسة  .1 إجراءات تقديم الخدمة
 . من القوائم ثم الضغط عمل أسعار المواد (الخدمات االلكترونية)اختيار 

 ة السمعيةيقوم طالب الخدمة باختيار من قائمة المواد المتوفرة بالمؤسسة المجموع .2
 .ثم اختيار المادة ثم اختيار المارشة المطموبة  (التصنيف)

 .االختيارسعار المواد حسب أتظهر مباشرة  .3
 .ال يوجد المؤسسات الشريكة 

 .ال يوجد رسوم الخدمة
 .فورأ  وقت انجاز الخدمة
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 الخدمات االلكترونية المقدمة لمموردين
 .ون المورد الفئات المستفيدة من الخدمة 

 .الموقع االلكتروني لممؤسسة االستهالكية المدنية أماكن تقديم الخدمة

االدارة / عمل رمز الدخول وشممة المرور من مديرية تكنولوجيا المعموماتأن يشون حاصالًا  شروط الحصول عمى الخدمة 
 .العامة

 . الشرشةشتاب تفويض من الوثائق المطموبة 

ثم  (www.jcscc.gov.jo)يقوم طالب الخدمة بالدخول عمل الموقع االلكتروني لممؤسسة  .1 إجراءات تقديم الخدمة
 . من القوائم ثم الضغط عمل خدمات الموردين (الخدمات االلكترونية  )اختيار 

واختيار نوع المستخدم  دخال رمز الدخول وشممة المرور الخاصة بهإطالب الخدمة بيقوم  .2
 .(enter)و الضغط عمل أ( submit)ثم الضغط عمل زر  (مورد)

 :يقوم طالب الخدمة باالطالع عمل الخدمات المقدمة والتي تتضمن  .3
  رصدة المواد في المستودعات الرئيسية لممواد توريد مستودعاتأمعرفة. 
 لمموردين معرفة الكتب الصادرة والواردة. 
 معرفة الذمة المالية لممورد. 
 معرفة الفواتير الخاصة بالمورد. 
 معرفة العطاءات المحالة لمشرشة. 
 حالة الصادرة لمموردإلمعرفة مواد قرارات ا. 

 .ال يوجد المؤسسات الشريكة 
 .ال يوجد رسوم الخدمة

 .فورأ  وقت انجاز الخدمة
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 تقديم الشكاوو 

 .ون المواطن الفئات المستفيدة من الخدمة 
 .الصناديق المتواجدة في اإلدارة العامة، المستودعات، أسواق المؤسسة أماكن تقديم الخدمة

 .ال يوجد شروط الحصول عمى الخدمة 

 .ال يوجد الوثائق المطموبة 
 مواقع جميع في الموجودة الششاوو  صناديق طريق عن ششوو  بتقديم الخدمة طالب يقوم .1 إجراءات تقديم الخدمة

 البريد أو (4885843)المباشر  الخط أو مباشرة السوق  مدير خالل من أو المؤسسة
 متمقي قبل من اقتراح أو ششوو  تقديم "نموذج باستخدام info@jcscc.gov.jo اإللكتروني

 ".الخدمة
 الخدمة متمقي ششاوو  بتمقي وااسواق والتسويق الجودة مديرية في ااسواق قسم موظف يقوم .2

 . الششاوو  سجل في  لياًا  وتدوينه
رساله وقائي / تصحيحي إجراء طمب بتوجيه وااسواق والتسويق الجودة مديرية تقوم .3  وا 

 .الزمنية الفترة تحديد مع المناسب اإلجراء إلتخاذ بالششوو  المعنية لممديرية
 .التواصل مع مقدم الششوو وعقد لقاءات إن لزم اامر .4
 وقائي/ التصحيحي باإلجراء خطياًا  الجودة مديرية بإبالغ بالششوو  المعنية المديرية تقوم .5

 .المتخذ
 .متابعة النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الششوو والحمول المقدمة .6

 .ال يوجد المؤسسات الشريكة 
 .ال يوجد رسوم الخدمة

 .يوماًا  ( 21- 3)من  وقت انجاز الخدمة
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 معلومات االتصال

عين غزال/ اإلدارة العامت   

 4894161 -4894156 هاتف                                  

 4873867 -4873865 فاكس                                  

 11191الرمز البريدي  976 صندوق بريد                         

 info@jcscc.gov.jo         البريد الكتروني                      

 

 

 


