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اإلصالحي خروج ال :*أ.د. عبدالحسين العنبكي 

 البطاقة التموينيةمأزق لحكومة من ل
 

( 986الينط  مقاليا الاي اا والي واا  امميي نظام البطاقة التموينية وفقا لقرار طبق  1997عام في ال
ن آثار الحصيار الايا ر ظاهره انساني بع  معاناة الشعب العراقي ماألول ، وهو قرار يأخ  بع ين 
باطنييييع منيييي  العيييرا  ميييين انت ييييا  الثييياني النظييييام بعيييي  يييي و ال وييييي  ، و  دون الييي ا باقييييب الشيييعب 

اسيييترايياية امبتمييياد بايييع الييي ات بعييي  ان لييي دت القطابيييات امقتصيييادية الم تاطييية ويحييي   يييا  
لمعييي ات وا اآلمتالحاجييية اليييع يطيييوير النسيييق الت نوليييوجي الميييورول وفيييي الحييي م الت نولوجيييية فيييي 

واجراا الصيانات ويشايا ا خيار  بمرهيا اتنتياجي ، فعي  بين يشيايا القطياج اتنتاجيية ال رابية 
ة جيييراا الحصيييار بيييالمنت  قطيييوالصييينابة بأقصيييع طاقاي يييا وفيييق دسييياود يعيييوي  امسيييتيرادات المتو 

ج ييية وخوفيييا مييين لايييوم العيييرا  مرااييية اماتطييياا الييي ايي بميييا يشيييبع التار ييية اتيرانيييية فيييي مواالمحايييي 
، وبايع جاا يطبيق نظيام البطاقية التموينيية ليقعيي بايع هي ا التوجيع  امقتصاد المقاوم(الحصار 
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يحيي  يافطيية ننسييانية فتحييول امقتصيياد العراقييي وفقييع الييع ماييرد رجييا مييري  يرقيي  فييي المستشييطع 
 يعطع الا اا ويسقع ال واا.

امنسيييان ياييياه البطاقييية ورل النظيييام الا يييي  دلبييياا  ليييي ، فعييي  بييين يايييير سييياو    2003بعييي  
التموينييية فأحييبح  دمه يعبيي  ياااييا فييي المييورول الماتمعييي وحييارت مطاييب  ييعبي م محييي  

يتحمييا ال وليية المحاييية وخاييق  ييعب نسييول ، نمييا بنييع، وان نانيي  يمثييا ييي مير لاقابيي ة اتنتاجييية 
ة، ايي  اسيتحو  هي ا ااف نبيرة في ددارة بمايات امستيراد وال  ن والتوزي  لمواد البطاقة التمويني

النشيياع باييع معظيي  م ييام وزارة التاييارة منيي  يطبيييق نظييام البطاقيية التموينييية والييع اآلن، وقيي  نييان 
سييياا البطاقييية التموينيييية اافيييا بالمشيييااا التيييي يعييياني من يييا الميييواطن التييي ااا  مييين اصيييولة بايييع 

اا بيالمطردات المقيررة في يا تع يا التي يايرا باي يا وانت يااا  بعي م الوفيالالبطاقة التموينية وبمايات 
 اما  ونوبا ( ويباين  لي من محافظية ألخيرو ومين منطقية ألخيرو ومين ونييا ألخير، اممير الي ا 

 .جعا ا بر ة ل نتقاد
ويشيييير امرقيييام الرسيييمية اليييع ان اصييية الطيييرد الوااييي  مييين ي صيصيييات البطاقييية التموينيييية يقييي ر ليييي 

$( ميين ياييي 7رقييام وزارة التاييارة سييوو  يصييا الييع الطييرد اسييب ا فييي اييين م 2009فييي $( 14 
، ممييا يشييير الييع يطشييي اييامت سييوا امدارة وانعيي ام ال طييااة ووجييود اييامت الطسيياد الت صيصييات 

الميييالي وامدارا. وايييي  ان الشيييعب العراقيييي مزال يعتمييي  بمعظييي   يييرا حع بايييع مطيييردات البطاقييية 
ساسيية، اممير الي ا سييتوجب اسيتمرار التموينية في يوفير الح  امدنع من اماتطياا مين الميواد ام

الحكومة في امم  القريب والمتوس  ل ب  البطاقة التموينيية ، ول ين ملي  مين احي   و ي  ادارة 
ينطيييي  البطاقييية التموينيييية، مييين خييي ل يمكيييين القطييياج ال يييا  ليأخييي  دور ر يسيييي فيييي هييي ه اآلليييية 

 المقتراة.
 :باع ان يرابا في ا اآليي

 الطبقات الطقيرة. دن ميؤثر باع دخول .1
 ان ميؤدا الع اريطاج اسعار المواد الا ا ية و حة المعروض من ا. .2

 ان يأخ  لنظر امبتبار يمكين القطاج ال ا  من يولي ياارة المواد الا ا ية. .3
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 (.Exit Strategyان يوفر ج ولة وا حة ل رو  ال ولة من نظام البطاقة التموينية   .4

 ان ي ون س اة التطبيق ووا حة. .5

ة اوسيي  اويمكيين طيير  داثيير ميين خيييار ب ييية التعييري باييع م ايييا وبيييود نييا من ييا وابطيياا مسييا
 لمت   القرار.

 أواًل: الخيار االول:
 " دفع تعويض مالي مقابل مفردات البطاقة التموينية "        

 ويت   لي وفق اآللية اميية:
امسيتحقاقات النق يية لحيين  ابتماد البطاقات التموينية المعمول ل يا االييا  نأسيات لتح يي  .1

 اجراا يح ي  باي ا في  وا نتا   األاصاا السكاني المريقب.
 يت  دف  مبالغ نق ية ، وفق دا  امساسين اآلييين: .2

باييع دسييات اصيية الطييرد الواايي  ميين الت صيصييات السيينوية المقيي رة فييي الموازنيية  . د
اد ام ان يييا العامييية لا ولييية لييي ب  البطاقييية التموينيييية . وهيييي امسييي ا فيييي اماتسييي

ميحمي المواطن من امريطابات المحتماة في امسعار السا  ة اممر ال ا يعني 
 يناق  القيمة الحقيقية لاتعوي  النق ا.

باييع دسييات اصيية الطييرد الواايي  ميين مييواد البطاقيية التموينييية  العينينيية( محسييو ة  . د
ميواد البطاقية بامسعار السا  ة المحاية ، من خ ل مراباة الرق  القياسي ألسيعار 

التموينيييية  ييي ريا ، وهيييي طريقييية  ات دثييير اجتميييابي يحميييي الميييواطن مييين اريطييياج 
امسعار ، ويتريب باع وزارة المالية دخ ها في امبتبار بن  يقي ير ي صيصيات 

 .ل ا سنة مالية دب  البطاقة التموينية

ت صصييية بالتعاقييي  مييي   يييرنة مدفييي  ال ترونيييي (    بطاقييياتيتيييولع وزارة التايييارة احييي ار  .3
 السينة المالييةبأسماا  در اد امسر( المثبتين في البطاقات التموينية بايع دفعتيين خي ل 

 وفق اآليي:
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د ي ر(    6البطاقة *  األفراد في  اصة الطرد وفق دا  امساسين  د( او  د( * ب د 
 مباغ التعوي  لابطاقة الواا ة

الي ف  امل ترونيي  ات امنتشيار منافي  خ ل  في الش ر امول من السنة من ي ف  لألفراد .4
 .بع  الرام بق  خ مة م  اا و الشرنات المت صصة في المناطق السكنية الواس  

 
 :مزايا هذا الخيار

الييت ا  ميين العييبا األدارا لعماييية اسييتيراد المييواد ويوزيع ييا ومايرافقييع ميين اييامت فسيياد  .1
 مالي وي بب في دموال ال ولة.

ج ال ييا  ليتييولع الريييادة فييي القطيياج التاييارا وسييوي سييوي يقيي  المسييؤولية باييع القطييا .2
ي داد مساهمة ه ا القطاج في النياي  المحايي امجميالي مميا يينعكا اياالييا  فيي بماييات 

 امح  .

لاييت ا  ميين وظيطيية  التيياجر ال بييير المحت يير ( وينطاييق سيييعطي فرحيية لييوزارة التاييارة  .3
ة ويوطي  اسا امنطتيا  امقتصيادا لممارسة م ام ا في رس  السياسات التاارية والرقالي

 بما يساه  في يوجيع القطاج ال ا  باميااه الصحيح.

 عيوب هذا الخيار:
اريطاج في اسعار المواد التموينية في الب ايية ويعتمي   ليي بايع درجية اسيتاابة  ق  يحصا .1

 محييا وزارة التاييارة فييي دسييتيراد هيي ه المييوادفييي امايي ل القطيياج التاييارا ال ييا  وق ريييع 
ويا ييية العيييرض السيياعي من يييا، اييي  ناميييا نانيي  ق رييييع اابيير نيييان اريطيياج امسيييعار اقيييا 
ولطترة اقصر و العكا وسوي يكون لاتس ي ت المصرفية واممنيية وامداريية التيي يوفرهيا 
الحكومييية لاقطييياج ال يييا  دور فابيييا فيييي يقاييييا اثييير يراجييي  العيييرض المحتميييا ، نميييا ان 

ايييب لايييرض الت ييي ين، ام ان الشيييروج بمقييي مات المقتييير  امجيييراا قييي  يسيييبقع ي ايييي  فيييي الط
 سوي ي طف ه ا األثر. فترة مناسبةوالتروي  لع خ ل 
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اصول ا طراد في سعر حري ال ينار مقالا الي ومر فيي الب ايية، ا  قي  يحصيا فايوة  .2
ايية التعييوي  و ييين قيي رة البنييي المرنيي ا باييع مواج يية يزمنييية لييين ي اييي  ال تايية النق ييية نت

 اع ال ومر من قبا القطاج ال ا  بقص  امستيراد .الطاب ب

لبطاقيية قيي  يواجييع هيي ا ال يييار اسييتياا  ييعبي ا ا مييا حييور باييع اسييات ي اييي ال وليية بيين ا .3
ييرة وقي  يسيتاا قحي  امدنيع ل مين الاي ا ي لا ثيير مين العوا يا الطالتمونية لوحط ا يمثا ال

ي ظييا بيي م وجييود الثقافيية هيي ه الحاليية نورقيية سياسييية ميين قبييا اطييراي م تاطيية خاحيية فيي
، وقييي  يراجييي  هييي ا األثييير فيييي السييينوات األخييييرة نتياييية يراجييي  دهميييية  العيييادات المصيييرفيةو 

 .البطاقة التموينية في مي انية امسرة

اليي ا اهمييا اتحيي   وانشيياا فييي جنييي األر ييا  ميين ليين يكييون لوسيي  الا يياز المصييرفي  .4
فيمييا ي يي  ار بطاباييية وناييا  اا دوره فييي هيي ا ال يييداميي اد العمايية منيي  بقيي  ونصييف فييي 

وهيي ا ممييا يسييبب ار ييا  فييي اآللييية، فييتح امبتمييادات المسييتن ية وميايياد مصيياري مراسيياة 
 .يستوجب خطع متساربة في اتح   المصرفي

 
 

 ثانيًا:الخيار الثاني:
 " االبقاء على البطاقة التمونية وتنفذ جزئيا من خالل القطاع الخاص"         

ي ايي الحكومية ج  ييا  بين ينطيي  البطاقية التموينيية دا يقاسي  العميا ليين وزارة يتعمن هي ا ال ييار 
 التاارة والقطاج ال ا  من خ ل اآليي:

اسييييتمرار وزارة التاييييارة بييييادارة بمايييييات امسييييتيراد لمييييواد البطاقيييية التموينييييية وايصييييال ا الييييع  -
 او المناف  الح ودية. ئالموان

اقيي او امجنبيي( وفيق امحيول القانونيية لاتعاقي  التعاق  م   يرنات القطياج ال يا   العر  -
وي ييون وثييا ق العطيياا يطصييياية لتنطييي  العمايييات ال اقيية نافيية والمتعاقيية بالنقييا والت يي ين 

 والتعبئة والتوزي .
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يت  التوزي  من خ ل الون ا الحاليين المعتم ين ويريبطون بالشرنة المتعاق  مع يا ادارييا   -
 وفنيا  وليا لوزارة التاارة .

يقييوم وزارة التاييارة لتقيي ي  اليي ب  الاوجسييتي لاشييرنات المتعاقيي  مع ييا المتعاييق بالمعاوميييات  -
  الشطب واأل افة( خ ل فترة ينطي  العق .ويح ي  البطاقات 

لع دا ييرة التقييييا والسيييطرة النولييية دخيي  العينييات لطحيي  النولييية ، نمييا يتييولع وزارة يتييو  -
 بنود العق  من اي  ال   والنوج.لالتاارة مراقبة دلت ام الشرنات 

 يت  ابطاا يس ي ت مصرفية وادارية لاشرنات المتعاق  مع ا. -

 
 مزايا هذا الخيار

 الع المواطن. يسرج بماية ينطي  البطاقة التموينية وايصال ا .1

يبقييع دور وزارة التاييارة فييي بماييية امسييتيراد وخاحيية بالنسييبة لامييواد الا ا ييية السييترايياية  .2
 .وادامة خ ين استرايياي من ا (واايب الططال االحبود  القمح والرز

 
 عيوب هذا الخيار

ت امبقياا باييع ثنا ييية العميا لييين وزارة التاييارة والقطياج ال ييا  يعنييي امبقياا باييع اييام .1
 الطساد المحتماة في م تاف مطاحا العماية وخاحة في امستيراد.

ميعطع مرونة اوس  لاقطاج ال ا  ل نط   في العما التاارا الحر وابتماد معايير  .2
 المنافسة.

يبقييع المشييااا المحتمايية فييي نقيي  المييواد الموزبيية او يايييير نوبيت ييا يعاييق باييع  ييمابة  .3
ة ويا  القطياج ال يا  فرحية لامراويية و يراا  مي  الحكومة ألن المسؤولية يبقع مشترن

 الموظطيين الحكوميين.

 

 ثالثًا: الخيار الثالث:
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 " األبقاء على البطاقة التمونية وتنفذ كليًا من قبل القطاع الخاص"               
  ميي  القريييب او المتوسييويعنييي  لييي اخييرا  وزارة التاييارة نايييا  ميين ينطييي  البطاقيية التموينييية فييي األ

 لحين الت اي ال اما بن دب  البطاقة التمونية والت ا  من ه ا األرل الثقيا مستقب  .
باييع ال يييارين السييابقين يمكيين يطبيييق هيي ا ال يييار ميين خيي ل و  ييية يايياوز العيييود التييي وردت 

 اآليي:
، يمكيين يح ييي  بيي د العوا ييا وبيي د المح ثيية التييي يتيح ييا وزارة التاييارة فييي  ييوا البيانييات  .1

اد المسيييتطي ين مييين البطاقييية التموينيييية واسيييب المحافظيييات ويصيييار اليييع التعاقييي  مييي  امفييير 
 ييرنات رحييينة فييي القطيياج ال ييا   محاييية او دجنبييية( لتنطييي  البطاقيية التموينييية بال امييا 

 من اي  امستيراد والنقا والت  ين والتعبئة والتوزي . دون ي خا وزارة التاارة بالتنطي .
جولية ا ات  ات الع قية( يتيولع امبي ن بين ال من سة الوزراا في ر ايشكا لانة بايا  .2

 ويعتم  نافة التعايمات الناف ة في التعاق  مرة واا ة.مناقصة لتنطي  البطاقة التموينية 

ميسمح بالتعاق  م   رنة واا ة لتنطي  البطاقة التموينيية ألاثير مين محافظية او   منطقية  .3
  من مناطق با اد(

رة لتييأجير القسيي  األابيير ميين م ازن ييا فييي المحافظييات لاشييرنات المتعاقيي  يقييوم وزارة التاييا .4
 مع ا ، ب ية يس يا بماية ديااد الم ازن.

 اصرا .المتعاق  مع ا يت  التوزي  من خ ل الون ا الحاليين ويريبطون بالشرنات  .5

( وااي ة لعيمان بي م الت بيب فيي او سياة يت  يعبئة اصية نيا با اية بايع  يكا  ا مية .6
 ية.النول

ينحسر دور وزارة التاارة في يق ي  البيانات بن  الشطب وام يافة( ويوثييق امسيتيرادات  .7
 والحص  الموزبة.

يتييولع وزارة التاييارة دداميية خيي ين سييترايياي ميين المييواد امساسييية  طحييين، الييرز، السييكر،  .8
مييين خييي ل اجنحييية فيييي السيييا  ة  لاميييواطنين باألسييعاروييييت  البيييي   (، ااييييب امططيييالال ييي 

  ي  ال  ين قبااب ية ي المومت يؤجر ل  ا الارض او من خ ل يطعيا القطاج التعاوني 
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يعمييا موازنيية لحييامت نقيي   سييويميي ة حيي ايتع، فعيي   بيين نييون هيي ا ال يي ين  انت يياا
 العرض الساعي ويمن  اصول اريطابات نبيرة في امسعار.

 ومي و األلتي ام لتنطيي يية الميواد يمكن ان يناع لوزارة التاارة م مية الرقابية بايع نوليية ونم .9
 لنود العقود المبرمة م  الشرنات ، نما يمكن امستعانة بشرنات استشارية ل  ا الارض.

 ابطاا يس ي ت ادارية ومصرفية ويأمينية لاشرنات المتعاق  مع ا. .10

 
 

 مزايا هذا الخيار:
ال يييا  فيييي القطييياج انيييع يتاييياوز العييييود اليييواردة فيييي ال ييييارات األخيييرو ويطعيييا دور القطييياج   -

 التاارا.
سيكون بمق ور القطاج ال ا  مستقب   يأمين العماية التاارة في االة انسحاد الحكومة مين   -

 دب  البطاقة التمونية.

 :عيوب هذا الخيار
اصيييول فيييا   فيييي ميييوظطي وزارة التايييارة يمكييين ايييث   بايييع التقابييي  واياييياد فييير  بميييا فيييي   

  رنات القطاج ال ا .
 

 التوصيات:
، بايع ان يبقيع وزارة التايارة مسيؤولة ف و امفعا وامس ا امولنوحي بأبتماد ال يار  .1

بيين ادامييية ال ييي ين امسييترايياي وممارسييية دور المعيييادل السيياعي والسيييعرا لاسيييو  ، نميييا 
يمكن اتبقاا باع مادة الطحين اصيرا بايع ابتبيار ان اتنتيا  المحايي يمكين ان ياطيي 

است مع من الط اين بأسيعار م بومية ، و ي لي يمكين ان  الطاب وهي الا ة التي يتولع
ينقا ه ا ال ب  الع المست ا ين مين خي ل دبي   ال بي  ( نميا يايرا  دبي  الييي  ( فيي 
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التار ة المصرية وه ا يعنيي اختصيار دور الحكومية فيي ا ييق الحاقيات ويمكيين القطياج 
خاليع فيي ال اطية ال يا  مين حينابة الطحيين وطحيين الصيطر وني لي طحين الشيعير واد

 .لما لع من مناف  ححية نبيرة 

لييي  المطيياان الحكومييية لاقطيياج ال ييا  ، او الييرام بقييود  ييرااة ميي  القطيياج ال ييا  ،  .2
وجعا هي ا النشياع اصيرا ليي  القطياج ال يا  ، ويصفية الشرنة العامة لتصني  الحبود 

النوليييية لعيييب   ويمكييين ليييوزارة التايييارة ممارسييية الرقابييية ونييي لي ج ييياز التقيييييا والسييييطرة
 الاودة.

يت  استبعاد بع  الشرا ح مين نبيار ميوظطي ال ولية والتايار والمقياولين مين نظيام التوزيي   .3
فيي  يصيي ر ل يي  بطاقييات دفيي  ال ترونييي ، نمييا يمكيين خاييق يميياي  طبقييي فييي مبييالغ اليي ف  

وحطر لطبقة ال خول العالية فيكون اابر لمن ه  يح  خ  الطقر واقا لاطبقات الوسطع 
 .امست  اي ماال قا لبيانات دقيقة في ،وف

يشييما جميييي   ييرا ح الماتمييي  لمييا ليييع ميين رم يييية  او ال بييي  ( دبييي  اليييي  اتبقيياا باييع  .4
 المواطنة ول ون المنت  محاي في الاالب .

يمكيين دميي  بطاقييات اليي ف  لمبييالغ البطاقيية التموينييية ميي  بطاقييات اليي ف  األخييرو وخاحيية  .5
و المتقابييي ين او اتييع الميييوظطين وفييق دنظمييية معيي ة ل ييي ا المتعاقيية بالربايييية امجتمالييية ا

 الارض.

الحاليييييييييية   يييييييييرورة اتجابييييييييية بايييييييييع يسيييييييييا مت يمثيييييييييا اسيييييييييتحقاقات المرااييييييييية الحرجييييييييية .6
مييييييييييين ايييييييييييي  الرنيييييييييييود امقتصيييييييييييادا وجا حييييييييييية نورونيييييييييييا وبييييييييييي م ييييييييييييوفر   2020فيييييييييييي 

 التمويا ال زم، وهي:
يمويييييييييييييييا اقيقييييييييييييييي وليييييييييييييييا ماييييييييييييييرد ي صيصييييييييييييييات  نسييييييييييييييتطي  يييييييييييييييوفيرت/  نيييييييييييييي  

 ؟ 2020التموينية لسنة لابطاقة 
نيييييييييييون اتييييييييييييرادات العامييييييييييية م اسيييييييييييب المؤ يييييييييييرات المتااييييييييييية  / م يوجييييييييييي  يموييييييييييييا 

 ي طي لتاطية نصف اجمالي الروايب في الو   الحالي.
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 ت/ ما ا بسانا نطعا ؟ 
 / نتييييييييييييير  البطاقييييييييييييية التموينيييييييييييييية ونييييييييييييي ب  فقييييييييييييي  الطحيييييييييييييين و دا منيييييييييييييت  محايييييييييييييي 

 يييييييييييوفيرا فييييييييييي مراايييييييييية الايييييييييي ا ي   نييييييييييالتمر مييييييييييث (  ألننيييييييييي لألمييييييييييندساسييييييييييي اخيييييييييير 
 ال طاي .

يتييييييييييولع ال وليييييييييية ينظييييييييييي  الا يييييييييي  ال يييييييييييرا والت ييييييييييافاي ، ا  ان هنالييييييييييي الع ييييييييييي  مييييييييييين  .7
المنظميييييييييييييييات والطعالييييييييييييييييات ال يريييييييييييييييية ودحيييييييييييييييحاد المواايييييييييييييييب الحسيييييييييييييييينية ومرااييييييييييييييي  
اليبيييييييييادة والعتبيييييييييات المق سييييييييية والمرجيييييييييييات ال ينيييييييييية يعيييييييييطا  با ييييييييي  خييييييييييرا نبيييييييييير 

 ونما ياي: يرية ،  ت الا ا ية اللتوزي  مئات األلوي من الس 
  امستطادة من ليانات خ  الطقر لتح ي  مناطق امست  اي ويوجيع الا   ال يرا

في التا ي  مست  اف ا وفق نطار زمني ومكاني يعمن الشمول وب م الت رار 
مناطق من َاا بع  اللوب م التا ي  ب م الوحول  و، المناطق من ااثر من ج ة 
 ة.و ين الا ات ال يريالمناطق ج ة ، َاا يقسي  العما لين 

 في س سة ايااد  يق ي  التس ي ت الاوجستية واألمنية لنقا وخ ن الس ت الا ا ية و
  .وحول ا لامناطق المست  فة

 يوفير األايات وباب ال اريون ال زمة لاتا  ة .   
 ت يوفير وسا ا النقا باست  ام دسطول وزارة التاارة ووزارة النقا يح  يصري الا ا

   .ال يرية
  يشكا خاية نسناد من ر اسة الوزراا وزارة التاارة ووزارة النقا ووزارة الت طي  الا از

المرن ا لإلاصاا ونقابة العمال ونقابة الم ن الحرة يتولع يق ي  نا المعاومات 
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وال  مات الاوجستية و ب  آليات التوزي  ويح ي  مناطق العوز ، ويظ  ممثاي 
 .والمنظمات ال يرية  المرجيية والعتبات

   حاار المتبربين ي ب  مواطن النق  في  يستقطبيؤسا حن و  لاتبربات
 .الاوانب ال يرية في بع  المناطق او المحافظات

  ايااد خاية اب م خيرا يوااب وياطي ه ه الطعاليات وفي نطا الوق  ينقا  كاوا
   .الحكومية السان ة وانطبابات الا ات المست  فة الع الا ات ال يرية والا ات 

 
 خبير اقتصادي  *(
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