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نظاو ن و تشأٌ انالئحح انتنفيذيح7112( نسنح   لزار ًسيز انصناػح ًانتجارج رلى )  
 يف انمغاػني انؼاو ًادلختهظانثغالح انسهؼيح دلٌظفي انذًنح 

 وزير الصناعة والتجارة

 .الجمهورٌة الٌمنٌةبعد االطالع على دستور  -

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

م بشؤن 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 والئحتو التنفيذية.8002( لسنة 64ية المستيمك رقم )وعمى قانون حما -
م 9111( لسنة 91رقم )والغش التجاري المنافسة ومنع االحتكار تشجيع قانون وعمى  -

 والئحتو التنفيذية.
 م.8001( لسنة 826وعمى الالئحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة رقم ) -

 نظام البطاقة السمعية. م بشأن8092( لسنة 96وعمى القرار الوزاري رقم) -
 ولما فيو ضبط التنظيم الدقيق لنظام البطاقة السمعية. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر//ـــــ// لــــ

 انثاب األًل
 انتسًيح ً انتؼاريف ًاألىذاف ًنغاق انسزياٌ

 انـفـصـم األًل
 انتسًيح ً انتؼاريف

لنظام البطاقة السمعية لموظفي الدولة المدنيين تسمى ىذه الالئحة بـ)الالئحة التنفيذية  (9يادج)
 .(والعسكريين ولمقطاعين العام والمختمط
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المعاني أينما وردت ألغراض تطبيق ىذه الالئحة يكون لمكممات والعبارات التالية  (7يادج )
 : قرين كل منيا ما لم يرد في سياق النص خالف ذلك الموضحة

 الجهة التً تبرم التعاقدات مع المزودٌن. اجليــــح

الشخص الطبٌعً أو االعتباري المتعهد فً عقد توفٌر االحتٌاجات الؽذائٌة  ادلــــشًد
 لموظفً الجهة المتعاقد معها

 المزودالموظؾ فً الجهة التً قامت بالتعاقد مع  ادلستفيــذ

مجموعة السلع األساسٌة واالستهالكٌة التً سٌوفرها المزود للمستفٌد  انسهؼيحاالحتياجاخ 
 بحسب التعاقد

نظام البطاقة السلعٌة لموظفً أجهزة الدولة المدنٌٌن والعسكرٌٌن  اننظـــــاو
 لقطاعٌن العام والمختلطوا

الجهة التً ٌعمل فٌها وفق هذا البطاقة السلعٌة الممنوحة للمستفٌد من  انثغالــــح
 النظام

 المبلػ المحدد خصمه شهرٌاً من مستحقات الموظؾ قٌمة المواد المشتراة  انتمسيظ انشيــــزي

جمٌع الجهات الحكومٌة مدنٌة وعسكرٌة وهٌئات ومإسسات وشركات  اجلياخ انزمسيــــح
 والقطاعٌن العام والمختلط

الهٌئة الٌمنٌة للمواصفات والمقاٌٌس من المعتمدة قٌاسٌة الالمواصفات  ادلٌاصفاخ انمياسيح
 وضبط الجودة

 انؼمــذ
محدداً العقد الموقع بٌن الجهة والمزود المحدد فٌه كافة أركان التعاقد 

آلٌات التعامل والسداد وأسعار البٌع وطرٌقة حل الخالؾ أو المواد و
األطر حسب ببالعالقة التعاقدٌة بٌن الطرفٌن االنسحاب وكل ما ٌتعلق 

 .القانونٌة

 تحدٌد حقوق كل طرؾ لدى اآلخر.باآللٌة الخاصة  اننظاو احلساتي

المحاضر الموقعة من المزود والجهة بشؤن المخالصة الحسابٌة النهائٌة  حماضز ادلخانصــح
 .و/ أو إنهاء التعاقد لكل عملٌة

انٌثائك 
 انثثٌتيــــــــح

وموقعه  المزود الوثائق التً تثبت هوٌة الشخص الطبٌعً أو االعتباري
من المتطلبات  ذلك فً المإسسة المتعاقدة من سجل واسم تجاري وؼٌر

 التً تحددها هذه الالئحة.

اإلعالن الذي تقوم بنشره الجهة الراؼبة بالتعاقد مع المزودٌن وذلك  إػالٌ انتنافـــــس
على للتعامل مع الجهة بنظام البطاقة السلعٌة وتقدٌم عروضها لتنافس ل
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 توقٌع العقد.

ينظًاخ اجملتًغ 
 ادلذني

قانونً مجموعة المنظمات ؼٌر الحكومٌة وؼٌر الربحٌة التً لها وجودٌ 
 .نظمها األساسٌة اتهاوتنهض بمسإولٌ نافذ

 انمغاػاخ انتؼاًنيـــح

تعاونٌون أو جمعٌات ٌإسسها أفراد التً  حكومٌةالؼٌر التعاونٌة  آتمنشال
تعاونٌة وفق نظام االكتتاب التعاونً، وٌحصلون منها على خدمات معٌنة 
فً مجاالت معٌنة لألعضاء بإجراءات مٌسرة وفق الرإٌة التً وضعها 
المإسسون وبإدارة دٌموقراطٌة حقٌقٌة، وفق رإٌة تعاونٌة ؼٌر هادفة 

  .للربح فً األصل

الختٌار مزود للقٌام بتورٌد وتوفٌر فً هذا النظام تطبٌق اآللٌة المحددة  انتنافس 
 االحتٌاجات الؽذائٌة لموظفً الجهة المحددة.

وذلك المحدد فٌه حساب الجهة إلى البنك الجهة ورقة مالٌّة تصدر من  انشيــــــك
 للمزود.بؽرض دفع مبلػ معٌّن 

 .فً العقد الموقعلبٌع لالمبالػ المحددة  أسؼار انثيــغ

 %.111ملكٌتها للدولة بنسبة  ةتابع ما ٌتبعها من مإسساتأو  اتالوزار انمغـــــاع انؼاو

 انمغـــــاع ادلختهظ
المإسسة التً تمتلكها جهة أو جهات رسمٌة بالشراكة مع القطاع الخاص 

% من حصة تلك 61على أال تقل نسبة امتالك الجهة الحكومٌة عن 

 المإسسة.

 شهرٌاً.سحب المواد بقٌمته ػ األقصى المحدد للمستفٌد المبل انسمــــــــــف

 .ٌحصل علٌها المستفٌد شهرٌاً من جهة عملهمجموع المبالػ المالٌة التً  انذخــــــم انشيزي

خلل فً السلعة أو عدم مالءمة أو تشوه أو ضرر ٌظهر قبل أو أثناء ال انؼيــــــــــة
 لمواصفات القٌاسٌة المعتمدة.لاالستخدام أو نتٌجة عدم مطابقتها 

إقرار كتابً أو ضمنً صادر من المزود أو ممن ٌمثله بخلو السلعة  انضًــــــاٌ
 من العٌوب ومطابقتها للمواصفات القٌاسٌة. التعاقدموضوع 

 .السعر الذي ٌبٌع به المزود مواده بالجملة أسؼار اجلًهح

 
 انثانيانـفـصـم 

 األىذاف ًنغاق انسزياٌ
 

  -:  تًلى تحقٌق اآلإٌهدؾ هذا القرار  (3) يادج
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المواد و المواد الؽذائٌة األساسٌةعلى منتظم الموظؾ وبشكل صول تسهٌل ح -1

 .محل التعاقد االستهالكٌة

فً القطاعٌن العام مختلؾ الجهات لموظفً ساسٌة توفٌر االحتٌاجات الؽذائٌة األ -7

  مع القطاع الخاص.بالتعاقد  والمختلط

 . األزمات للسلع الؽذائٌةافتعال السوق السوداء و اهرةظالحد من  -3

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

 نظام البطاقة السلعٌة.

ٌة مستقبلٌة إوضع ر تمكن منبٌانات دقٌقة ومحدثه لدعم متخذي القرار  إنشاء -6

  .لالستهالك

لضبط السوق وعدم ترك جمٌع شرائح المجتمع وة  بٌن الموظفٌن ننٌؤالطمتجسٌد  -5

  .عرضة لألزمات المستفٌد

 دراسة .القطاعٌن العام والمختلطاالستقرار المعٌشً والنفسً لموظفً تعزٌز  -2

  سرة الٌمنٌة.لألاالستهالك مكانٌة تحدٌد أنماط إ

لوجً العالمً للجمهورٌة الٌمنٌة من خالل ورفع المإشر التكناإلسهام فً  -8

تقدٌم الخدمات والبطاقة الذكٌة فً  لوجٌا المعلوماتواألمثل لتكن االستخدام

  .للمستفٌدٌن من هذا النظام

 
 انثانيانثاب 

 كيفيح اختيار ادلشًد ًآنيح انتؼايم يؼو
 انـفـصـم األًل

 كيفيح اختيار ادلشًد
 

المزودٌن ٌشترط لتنفٌذ أحكام هذا النظام االلتزام بمبدأ حرٌة المنافسة من قبل  (2يادج )

 .أمام الجهات الرسمٌة

ٌجب على الجهات المشمولة بهذا القرار فور بدء سرٌان تطبٌقه القٌام باإلعالن  (6)ج ياد

المحددة فً لتنافس المزودٌن بالدخول فً منافسة حرة لتزوٌد الجهة بالسلع 

 وفقاً ألحكام هذا القرار. اإلعالن
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مام القطاع الخاص للدخول فً ألتنافس الحر لفتح مجال  تضمن الجهة (5يادج )

على حده بما ٌتوافق مع  هةالمناقصات الخاصة بتلبٌة متطلبات موظفً كل ج

 .حكام القوانٌن واللوائح النافذةأ

 

 

 انثانيانـفـصـم 
 ادلشًدانشزًط انٌاجة تٌافزىا يف 

 

 -: ٌلًالبطاقة السلعٌة ما نظام خدمة التعامل فً الراؼب فً  المزودٌشترط فً  (2) جياد

 التجارٌة والصناعٌة.إحدى الؽرؾ أن ٌكون عضوا فً  -1

الؽذائٌة الممارس لتجارة السلع أن ٌكون من ذوي النشاط التجاري  -7

 ، ولدٌه سجل تجاري ساري المفعول.األساسٌة

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

 لتوفٌر الطلبات دون تؤخٌر.مواعٌدها المزمنة والجاهزٌة الدائمة 

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

المحددة فً نظام البطاقة فً التعاقد شرٌطة التزامه بكافة الشروط إلٌها 

 .السلعٌة

 انثانثانـفـصـم 
 آنيح انتٌفري ًانتحاسة

 

السلع المشمولة بنظام البطاقة السلعٌة أن تكون جمٌع ضمان المزود ٌشترط  (8يادج )

 .أي عٌبوخالٌة من  مطابقة للمواصفات القٌاسٌة الٌمنٌة

بسداد قٌمة مشترٌات موظفٌها بشٌك لصالح  المتعاقدة مع المزودالجهة تلتزم  (9يادج )

آلٌات التعامل والسداد وأسعار نظم وتضبط تالعقد ومذكرة تفاهم المزود بحسب 

لخالؾ أو االنسحاب وكل ما ٌتعلق بالعالقة التعاقدٌة بٌن البٌع وطرٌقة حل ا

 الطرفٌن باألطر القانونٌة.
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 -تحدد السلع الؽذائٌة األساسٌة واالستهالكٌة فٌما ٌلً :  (11يادج )

 القمح. .1

 األرز بؤنواعه. .7

 زٌوت الطبخ بؤنواعها. .3

 الحلٌب المجفؾ بؤنواعه. .2

 الدقٌق . .6

 أخرى. .5

 

 انزاتغانـفـصـم 
 آنيح انتحاسة اننيائي 

 

الطرفٌن المتعاقدٌن المزود أو الجهة إنهاء التعاقد، ٌتم  أي منفً حالة رؼبة  (11يادج )

ً قبل شهرٌن على األقل وإجراء التحاسب النهائً  إبالغ الطرؾ اآلخر خطٌا

 .وتوقٌع محاضر مخالصة

والمزودٌن بالشفافٌة التامة ٌجب أن تتسم العالقة التعاقدٌة بٌن الجهة الرسمٌة  (11)ج ياد

 والدرجة العالٌة من المصداقٌة.

 انثانثانثاب 
 آنيح انتساب ادلستفيذ ًعزيمح انتؼايم

 انـفـصـم األًل
 آنيح االنتساب

 

 -تسري البطاقة السلعٌة وفقاً ألحكام هذا النظام على الفئات التالٌة: (17يادج )

 موظفً الدولة فً القطاعٌن العام والمختلط.  -1

 منتسبً المإسستٌن األمنٌة والعسكرٌة. -7



 
 

2 
 

نظام الحصول على خدمات  ٌحدد الموظؾ رؼبته فً حكام هذا النظامألوفقؤ ( 13يادج )

 .باستمارة طلب حسب النموذج المعدالتموٌنٌة )السلعٌة( البطاقة 
الحصول على أكثر من بطاقة سلعٌة محددة السقوؾ ألكثر  للموظؾٌجوز  (12) جياد

 .باختالؾ المواد شرٌطة كفاٌة الدخل للسداد الشهري من مزود

 
 انثانيانـفـصـم 

 عزيمح انشزاء ًاخلصى
 

ً لنظام التقسٌط  (16يادج ) تنظم آلٌة السداد المرتبطة بنظام البطاقة السلعٌة باآلجل وفقا

 .المتفق علٌه بٌن الطرفٌن الشهري

 انزاتغانثاب 
 أحكاو ػايح

على خدمات نظام البطاقة الموظؾ لدٌها تسهٌل حصول  على الجهةٌجب  (15يادج )

 بكل ٌسر وبدون معاناة. السلعٌة

وتتخذ بشؤنه إجراءاتها نظام البطاقة السلعٌة الجهات المشمولة أحكام  تطبق (12)ج ياد

 .الالزمة بحسب هذا القرار

ً  جمٌع الجهات الحكومٌةتلتزم  (18)ج ياد ً واختٌارٌبتنفٌذ النظام كجهات رسمٌة  وجوبا  ا

القطاعٌن العام والمختلط والمإسسة الدولة فً أجهزة للموظؾ فً جمٌع بالنسبة 

 العسكرٌة.

ٌمكن لمإسسات وشركات القطاع الخاص االسترشاد بنظام البطاقة السلعٌة  (19يادج )

وإصدار أنظمة مماثلة فً القطاع الخاص والقطاعات التعاونٌة والزراعٌة 

 .واالتحادات ؼٌر الحكومٌةوالسمكٌة والمنظمات 
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فً حالة قٌام الطرؾ الثانً بتزوٌد موظفً الطرؾ األول بسلع ؼٌر مطابقة  (71يادج )

للمواصفات والمقاٌٌس والجودة أو تعرضت لسوء تخزٌن أو منتهٌة الصالحٌة 

 -ٌتحمل كامل المسئولٌة بما فً ذلك : 

a.  ًنتٌجة استخدامه تعوٌض المستفٌد الذي لحق به الضرر المادي والصح

 لتلك السلع.

b. .الخضوع للمساءلة القانونٌة 

c.  إن ثبت سوء النٌةفسخ التعاقد معه. 

 وٌبلػ من ٌلزم للعمل بموجبها. امن تارٌخ صدوره الالئحةهذا بٌعمل  (71) جياد

 تذيٌاٌ ػاو ًسارج انصناػح ًانتجارجصذر 
 ه1238تتاريخ   /        / 
 و7112ادلٌافك   /        /

 

 ػثذه حمًذ تشز      
 ًسيز انصناػح ًانتجارج    

   

 


