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 البطاقت السلعيتنظام 
 متهيد

أن تتخذها الحكومة لتوفٌر السلع  ٌمكنالتً  األنظمةهم أحد أ السلعٌة البطاقةمثل نظام ٌ      

األسعار السائدة فً السوق جراء االنكماش والركود عن والخدمات لموظفٌها بأسعار مناسبة 

العامة المغذٌة  اتٌرادبانخفاض اإلاتسمت التً  الحالٌةالظروف  اقتضتهاوكضرورة  ،االقتصادي

وذلك ٌعتبر نتٌجة طبٌعٌة  ،ٌنوبالتالً تعثر الحكومة عن صرف رواتب الموظف ،لمٌزانٌة الدولة

ختلف تض تجربة البطاقة السلعٌة كتجربة خولهذا كان البد من  ،للحرب التً فرضت على بالدنا

التحدٌات الراهنة والمستقبلٌة فً أهم قطاع من قطاعات  ةهلمواجأخرى عن أي تجربة  تماما

 .الدخل من موظفً الدولةمحدودي الدولة والمتمثل بقطاع 

 يتؤزال

تأسٌس آلٌة جدٌدة للتنسٌق بٌن األجهزة الرسمٌة لتلبٌة احتٌاجات موظفً القطاعٌن العام        

 .من السلع الغذائٌة األساسٌة والضرورٌةوالمختلط 

 مهييتاأل

 -:تًنظام البطاقة السلعٌة فً اآلأهمٌة  نمكت

قبال الشدٌد على السلع الغذائٌة االختناقات واألزمات التموٌنٌة الناتجة عن اإلالحد من  -

 .وتخزٌنها

لمواد الغذائٌة مساندة الموظف فً القطاعٌن العام والمختلط للحصول على حاجاته من ا -

 .ةاالستهالكٌة الفعلٌ لالحتٌاجات األساسٌة وفقأ

األسعار وتوفٌر االحتٌاجات الغذائٌة األساسٌة والضرورٌة بالكمٌات  استقراردعم  -

 .وقات المناسبةواأل

 تحفٌز القطاع الخاص للتنافس وفقاً لنظام البطاقة السلعٌة. -

 األمهداف
وفقأ موظفً القطاعٌن العام والمختلط توفٌر االحتٌاجات الغذائٌة األساسٌة للمستهلكٌن من  -

 .الفعلٌةلالحتٌاجات 
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 .الحد من ظاهرة السوق السوداء واألزمات المفتعلة للسلع الغذائٌة األساسٌة -

 الٌمنٌة. سرةلألاالستهالك مكانٌة تحدٌد أنماط إ دراسة  -

ٌقاع السوق وعدم ترك إلضبط  اتلٌآأن الدولة تمتلك  الموظفٌنة  بٌن ننٌأمطالتجسٌد  -

 .عرضة لألزماتالموظف 

بٌن المستهلك والمزود من خالل الخدمات التً تقدمها البطاقة إرساء نظام جدٌد للعالقة  -

 .السلعٌة

لوجً العالمً للجمهورٌة الٌمنٌة من خالل االستخدام األمثل والتكن المؤشررفع  -

 .للمستفٌدٌنتقدٌم الخدمات والبطاقة الذكٌة فً  لوجٌا المعلوماتولتكن

ٌة مستقبلٌة ؤالقرار والقدرة على وضع ر يبٌانات دقٌقة ومحدثه لدعم متخذ إنشاء  -

 .لالستهالك

 النظاماجلدوي من 
 .القطاعٌن العام والمختلطاالستقرار المعٌشً والنفسً لموظفً تعزٌز  -

 .واالستهالكٌة المواد الغذائٌة األساسٌةالموظف وبشكل آمن على صول تسهٌل ح -

  التأكد من استدامة المخزون السلعً. -

 الشرتاطاثعاي ر واامل
وأهمٌة موظفً القطاعٌن العام والمختلط نظام البطاقة السلعٌة لعموم نجاح ألهمٌة          

لهذا النظام وذلك على  واشتراطاتالبد أن ٌكون هناك معاٌٌر كان الحد من مخاوفهم  

 -النحو التالً:

 .نموظفٌالبٌن وتطبٌقه بهذا النظام لعمل على التعرٌف الرسمٌة باكافة الجهات  التزام -

ً ٌة عقبول الموظف لخدمة نظام البطاقة السل ٌشترط  -   .اختٌارٌا

من  جلباآلأن ٌكون نظام الدفع للخدمة التً ٌقدمها نظام البطاقة السلعٌة ٌشترط   -

 مستحقات الموظفٌن.

 .إجراءاتهاتسهٌل  و لدى نقاط البٌعالالزم توفرها االشتراطات ٌشترط توفر   -

القطاعٌن العام والمختلط  موظفًلتحفٌز رغبة البطاقة السلعٌة  لنظامتطبٌق مٌزة نسبٌة   -

 .باالستفادة من النظام

 سهولة حصول الموظف على خدمات البطاقة السلعٌة دون معاناة. -

 جودة عالٌة.وذات مواصفات  ةأن تكون الخدمات التً ٌقدمها نظام البطاقة السلعٌ ٌشترط -
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 -ليت السداد:آ
المواد سلع وللالمزودة  ةالمستفٌد والجه بٌن الموظفلٌات السداد آوضوح دقة   .1

 .واالستهالكٌة األساسٌة الغذائٌة 

التزام الجهات المستفٌد موظفٌها باستقطاع المبالغ وسدادها بشٌكات فً مواعٌد  .2

 استحقاقها المزمنة.

 .لقٌمة مشترٌات الموظفالتقسٌط الشهري السداد باآلجل بتطبٌق نظام  .3

 :املشودحىافزمها يف  الىاجب الشزوط
الممارسٌن لتجارة السلع الغذائٌة األساسٌة وٌتمتع أن ٌكون من ذوي النشاط التجاري  -1

 .بالمصداقٌة العالٌة

فً مواعٌدها  تأمٌن االحتٌاجات السلعٌة المطلوبةتوفٌر وفً القدرة تتوفر له أن   -2

 المزمنة والجاهزٌة الدائمة لتوفٌر الطلبات دون تأخٌر.

للجهة الراغبة فً التعاقد  تٌة الدالة على نشاطهوثباألوراق والوثائق الزود المم دأن ٌق -3

 ً  .الشروطبتطبٌق االلتزام ب مشفوعا

 .لغرف التجارٌة والصناعٌةضوا فً االتحاد العام اٌكون ع  -4

أن ٌكون لدٌه خبرة كافٌة فً مجال التزوٌد بخدمات نظام البطاقة السلعٌة لمدة ال تقل  -5

 عن خمس سنوات. 

 .النظام فً هذااالشتراطات المحددة  االلتزام بكافة  -6

 أن تتسم العالقة التعاقدٌة بالشفافٌة التامة والدرجة العالٌة من المصداقٌة لتنفٌذ العقود. -7

 -:الخنظيييت واإلداريتجزاااث اإل

  بشأن تطبٌق البطاقة السلعٌة.قرار مجلس الوزراء استصدار  -

اإلعالن الذي سٌقدم وسٌنشر فً كافة وسائل  دراج الشروط السابق ذكرها فً صٌغةإ -

متاحة عالم التنافسً المقروءة والمسموعة والمرئٌة وأن تكون صٌغة اإلعالن التنافسً اإل

 .البطاقة السلعٌةالمتعلقة بلتلقً طلبات المزودٌن 

 المنظم للعالقة بٌن المزود والجهة .رفاق اإلعالن التنافسً إ  -

 -ثىابج قزار جملس الىسراا : 
 .بالبدء فً تطبٌق البطاقة السلعٌةالرسمٌة الزام الجهات قرار مجلس الوزراء من ضتٌ -

نظام فً شتراك الابحرٌة االختٌار للموظف المستفٌد قرار مجلس الوزراء من ضتٌ -

 .البطاقة السلعٌة
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 .البطاقت السلعيت نظامدور وسارة الصناعت والخجارة يف حنفيذ 

فً القوانٌن واللوائح واألنظمة  هابحكم طبٌعة مهام يومحور هام دورلوزارة ل       

التكاملً تجسٌداً  هلقطاع الخاص للقٌام بدورلتشجٌع ا واإلجراءات النافذة التً تمارسها

 للشراكة لما فٌه تطبٌق نظام البطاقة السلعٌة.

 -نظام البطاقت السلعيت : لالرتويج اإلعالمي 

ً البطاقة لنظام التروٌج اإلعالمً        من أجل تهٌئة المناخات ووجوباً  السلعٌة ٌكون لزاما

 -خاذ التالً:وأهمٌة ات ،النظامبٌق طالزمة لتلالمناسبة لتحقٌق النجاحات ا

عالم المقروءة والمسموعة  عبر وسائل اإلللنظام التروٌج اإلعالمً القٌام بعملٌة  -

 .والمرئٌة

ً عالمٌإء اضوعلٌها األتنظٌم ورش عمل وفعالٌات تسلط  - القناعات تكرٌس  فدهتست ،ا

 .مشروع تطبٌق البطاقة السلعٌةالتامة المعززة ل


