
1 
 

 م7112رقن )    ( لسٌت  جملس الوزراء قرار

 القطاعني العام واملختلطوًظام البطاقت السلعيت ملوظفي الذولت تطبيق بشأى 

 مجلس الوزراء

 .بعد االطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة -

 .م بشأن مجلس الوزراء7112( لسنه 3وعلى القانون رقم ) -

م بشأن تشكٌل 7115لسنه  (65وعلى قرار رئٌس المجلس السٌاسً األعلى رقم )  -

 .حكومة اإلنقاذ الوطنً وتسمٌة أعضائها

 م والئحته التنفٌذٌة.7112( لسنة 6وعلى قانون التجارة الداخلٌة رقم ) -

 م والئحته التنفيذية.8002( لسنة 64وعمى قانون حماية المستهمك رقم ) -
م 9111( لسنة 91رقم )والغش التجاري المنافسة ومنع االحتكار تشجيع قانون وعمى  -

 والئحته التنفيذية.
الالئحة التنظيمية لوزارة م بشأن 8001( لسنة 826القرار الجمهورية رقم )وعمى  -

 الصناعة والتجارة.

 وعمى عرض وزير الصناعة والتجارة. -
 ولما تقتضيه المصمحة العامة. -

 " قـــــــــــــــــــرر"
 .والقطاعٌن العام والمختلطنظام البطاقة السلعٌة لموظفً الدولة ب ٌسمى هذا القرار (1هادة )

 فً جمٌع أجهزة الدولة والقطاعٌن العام والمختلط.السلعٌة إنفاذ نظام البطاقة  (7هادة )

  - : أهـــداؾ نظام البطاقة السلعٌة (3هادة )

 .واالستهالكٌة الؽذائٌة األساسٌةالمواد الموظؾ وبشكل آمن على صول تسهٌل ح -1
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القطاعٌن فً ساسٌة للمستهلكٌن من موظفً الدولة توفٌر االحتٌاجات الؽذائٌة األ -7

  .لالحتٌاجات الفعلٌة وفقا   العام والمختلط

  .اهرة السوق السوداء واألزمات المفتعلة للسلع الؽذائٌةظالحد من  -3

من خالل الخدمات التً ٌقدمها إرساء نظام جدٌد للعالقة بٌن المستهلك والمزود  -2

 نظام البطاقة السلعٌة.

  سرة الٌمنٌة.لألاالستهالك مكانٌة تحدٌد أنماط إ دراسة -6

لوجً العالمً للجمهورٌة الٌمنٌة من خالل االستخدام األمثل ورفع المؤشر التكن -5

للمستفٌدٌن من هذا تقدٌم الخدمات والبطاقة الذكٌة فً  لوجٌا المعلوماتولتكن

  .النظام

ٌة مستقبلٌة ؤبٌانات دقٌقة ومحدثه لدعم متخذي القرار والقدرة على وضع ر إنشاء -2

  .لالستهالك

لضبط السوق وعدم  اتلٌآامتالك الدولة  بقدرةة  بٌن الموظفٌن ننٌأالطمتجسٌد  -8

  .عرضة لألزمات المستفٌدترك 

 .القطاعٌن العام والمختلطاالستقرار المعٌشً والنفسً لموظفً تعزٌز  -9

التموٌنٌة البطاقة نظام الحصول على خدمات ٌكون  حكام هذا النظامألوفقأ ( 2)هادة 

 .)السلعٌة( اختٌارٌا  
 -:سري البطاقة السلعٌة وفقا  ألحكام هذا النظام على الفئات التالٌةت (6هادة )

  .موظفً الدولة فً القطاعٌن العام والمختلط -1

 .منتسبً المؤسستٌن األمنٌة والعسكرٌة -7

ٌمكن لمنظمات المجتمع المدنً والقطاعات التعاونٌة االستفادة من نظام البطاقة  (5هادة )

 .السلعٌة والتعاقدات مع المزودٌن

نظام البطاقة السلعٌة باآلجل وفقا  لنظام التقسٌط المرتبطة بالسداد تنظم آلٌة  (2هادة )

 الشهري.

 البطاقة السلعٌةٌجب العمل على تسهٌل حصول المستفٌد على خدمات نظام  (8هادة )

 بكل ٌسر وبدون معاناة.
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المزودٌن ٌشترط لتنفٌذ أحكام هذا النظام االلتزام بمبدأ حرٌة المنافسة من قبل  (9هادة )

 .أمام الجهات الرسمٌة

أن تكون جمٌع السلع المشمولة بنظام البطاقة السلعٌة مطابقة  طٌشتر (11هادة )

 .للمواصفات القٌاسٌة الٌمنٌة

مام القطاع الخاص للدخول فً المناقصات ألتنافس الحر لٌجب فتح مجال  (11هادة )

حكومٌة على حده بما ٌتوافق مع  هةالخاصة بتلبٌة متطلبات موظفً كل ج

 .حكام القوانٌن واللوائح النافذةأ

تلتزم أجهزة الدولة المتعاقدة مع المزودٌن بسداد قٌمة مشترٌات موظفٌها  (17هادة )

، والتً ٌجب أن بحسب مذكرة التفاهم التً ستبرم معه المزودبشٌك لصالح 

وأسعار محددا  فٌها آلٌات التعامل والسداد التعاقد تشمل كذلك على كافة أركان 

وطرٌقة حل الخالؾ أو االنسحاب وكل ما ٌتعلق بالعالقة التعاقدٌة بٌن البٌع 

 .الطرفٌن وباألطر القانونٌة

فً حالة رؼبة أحد الطرفٌن المتعاقدٌن المزود أو الجهة إنهاء التعاقد، ٌتم  (13هادة )

وإجراء التحاسب النهائً  إبالغ الطرؾ اآلخر خطٌا  قبل شهرٌن على األقل

 .وتوقٌع محاضر مخالصة

 -: البطاقة السلعٌة ما ٌلًنظام الراؼب فً توفٌر خدمة  المزودٌشترط فً  (12) ةهاد

 التجارٌة والصناعٌة.إحدى الؽرؾ أن ٌكون عضوا فً  -1

لتجارة السلع الؽذائٌة  الممارسأن ٌكون من ذوي النشاط التجاري  -7

وبخبرة ال تقل عن خمس سنوات وٌلتزم بالنظم النافذة للنشاط األساسٌة 

 .التجاري

فً  تأمٌن االحتٌاجات السلعٌة المطلوبةفً توفٌر والقدرة تتوفر له أن  -3

 ة الدائمة لتوفٌر الطلبات دون تأخٌر.مواعٌدها المزمنة والجاهزٌ

للجهة الراؼبة  تٌة الدالة على نشاطهوثباألوراق والوثائق الالمزود م دأن ٌق -2

 فً التعاقد شرٌطة التزامه بكافة الشروط المقرة من الجهة.

 .النظام فً هذااالشتراطات المحددة  االلتزام بكافة -6
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ٌجب على الجهات المشمولة بهذا القرار فور بدء سرٌان تطبٌقه القٌام  (16)ة هاد

لمزودٌن بالدخول فً منافسة حرة لتزوٌد الجهة بالسلع باإلعالن لتنافس ا

 المشمولة وفقا  ألحكام هذا القرار.

بٌن الجهة الرسمٌة والمزودٌن بالشفافٌة التامة  ٌجب أن تتسم العالقة التعاقدٌة (15)ة هاد

 ة العالٌة من المصداقٌة، من أجل تنفٌذ تلك التعاقدات.والدرج

ٌجب على الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام البدء بإجراءات تطبٌق البطاقة  (12)ة هاد

 السلعٌة لموظفٌها فور صدور هذا النظام.

بالنسبة  ا  واختٌارٌبتنفٌذ النظام كجهات رسمٌة جمٌع الجهات الحكومٌة تلتزم  (18)ة هاد

والمؤسسة  القطاعٌن العام والمختلطالدولة فً أجهزة للمستفٌد من موظفً 

 .العسكرٌة

كثر من بطاقة سلعٌة محددة السقوؾ ألكثر من أٌجوز للمستفٌد الحصول على  (19) ةهاد

 .، باالرتباط بمستوى الدخل الشهري للمستفٌدمزود

 لتنفٌذٌة لنظام البطاقة السلعٌة.ٌصدر وزٌر الصناعة والتجارة بالالئحة ا (71هادة )

 .وٌبلػ من ٌلزم للعمل بموجبههذا النظام من تارٌخ صدوره بٌعمل  (71) ةهاد

 جملس الوزراءيف صذر 
 ـه1238/ 5/ 2   بتاريخ

 م3/7112 / 5   قـاملواف
 د. عبذالعسيس بي حبتور  عبذٍ حموذ بشر

 جملس الوزراءرئيس   وزير الصٌاعت والتجارة
 


