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 صفحة املوضوع

 2 مقدمة. ▪

 4 – 3 مهام و مسؤوليات مشرف املقصف املدرس ي.  ▪

 5 إرشادات متابعة املقصف املدرس ي. ▪

 10- 6 اجب توفيرها في املقاصف املدرسية.االشتراطات و التجهيزات الو  ▪

 20-11 ية.قاصف املدرساملقائمة األصناف الغذائية في  ▪

 21 البطاقة الغذائية. ▪
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  :الئحة الجزاءات و الغرامات ▪

 .في حال حدوث مخالفات/شكاوي في املقصف املدرس ي آلية التبليغ -

 :
ً
 مخالفات يتم ضبطها عن طريق املدرسة أو إدارة الصحة والسالمة: أوال

 .لفات يتم تحريرها من قبل املدرسةمخا)أ(:       

 اعتمادها من قبل وزارة الصحة العامة.مخالفات يتم تحريرها بعد )ب(:           

 :
ً
 .مخالفات يتم ضبطها عن طريق الجهات الرقابية املختصةثانيا

27-32 

 33 .أمور تنظيمية خاصة بتداول األغذية في املدارس ▪

 34 الوجبات املجانية. ▪

  :جمع العيناتتوجيهات و إرشادات  ▪

 .جمع العينة املستبقاةإرشادات آللية  -
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 وذج طلب تحليل عينات مواد غذائية.نم -

 خطوات جمع عينات املياه و نتائج التحليل. -
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  :استمارات املقاصف املدرسيةنماذج و  ▪

 .يومية للمقصف املدرس يالتابعة املاستمارة  -

  .استمارة التقييم الشهري للمقصف املدرس ي -

 نموذج تحرير مخالفة. -

 املقصف.محضر استالم  -

 نموذج إخالء طرف مورد املقصف باملدرسة. -
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 48 لهاوفق النوع والجهات املطلوب اإلرسال آلية ارسال االستمارات  ▪
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 مقدمة: ▪

غذائية القيمة الغذية ذات ال توفير يعتبر املقصف املدرس ي من أحد املرافق الهامة في املدرسة، ملا له من دور أساس ي في     

 في غرس العادات  املقصف املدرس يلعب يكما  ، يتناولها الطالب أثناء يومه الدراس يالعالية ل
ً
 كبيرا

ً
الغذائية الصحية دورا

 .عند الطالبالسليمة 

تحرص إدارة الصحة و و من أجل ذلك  ملدرسة، في ا التغذية الصحيةفي دعم  املقصف املدرس ينا تأتي أهمية و من ه    

من مكان لبيع و تقديم الوجبات الغذائية للطالب إلى قناة لزراعة  للمقصف املدرس يتغيير النظرة التقليدية السالمة على 

 ساعد الطالب على التحصيل العلمي. السلوك الغذائي السليم، و مصدر لوجبة خفيفة مغذية ت

ليكون أداة فعالة ملشرف ، و رس يلمقصف املدل الغذائي و التثقيفي دور الو عليه فقد تم تصميم هذا الدليل بهدف تعزيز     

 أهم الخطوات للمراقبة و اإلشراف على النظام الغذائي في املدرسة.املقصف لالستدالل على 
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 مهام ومسؤوليات مشرف املقصف املدرس ي : ▪

 اجتياز الفحص الطبي للوظيفة املكلف بها. حصول املوظف على شهادة التأهيل الصحي و  -1

 صالة تناول الطعام. التجهيزات الواجب توفيرها في املقصف املدرس ي، و  و  شتراطاتاال التأكد من توفير جميع  -2

 التزامهم باالشتراطات، و  مدى نظافتهم ، و  الطبي لعمال البيع باملقصف، و صالحية شهادات الفحص  متابعة أهلية و  -3

 . لتداول الغذيةالنظمة الصحية السليمة  القواعد و 

 متابعة نتائجها. إرسالها للتحليل بوزارة الصحة، و  أخذ عينة املياه في كل بداية فصل دراس ي، وفق الطرق السليمة، و  -4

بها إلى وزارة الصحة في  ةارسال العينات املشتبه رق السليمة بالفريزر الخاص بها، و حفظ العينة املستبقاة، وفق الط -5

 حاالت التسمم أو اشتباه اإلصابة به.  

         اإلشراف اليومي على املقصف املدرس ي، ومتابعة ومراقبة مدى التزام الشركة املوردة / املطعم بالسعار املعتمدة،  -6

 لتخزين.ا العرض، و  ة، أثناء النقل، و الغذائي بالشروط الصحية و  و 

 من الشركة املوردة / املطعم ، و  -7
ً
صناديق  مناسبة وسيلة النقل، و  التأكد من سالمة و  استالم الصناف الغذائية يوميا

 مطابقة نوع الصنف مع محتوى الصندوق.   حفظ الصناف الغذائية، و 

،  مطابقته للمواصفات املطلوبة سالمة الغذاء املقدم للطلبة، و التفتيش اليومي على الصناف الغذائية، للتأكد من  -8

 مثل: تواريخ الصالحية، التغليف، الكميات.

، حجم الحشوة، املطلوبة مثل: الوزن، الجودة لالشتراطات الصناف الغذائيةلتأكد من مطابقة التفتيش السبوعي ل -9

 .مكونات الوجبة الغذائية

 لصناف اختيار قائمة ا  -10
ً
التواصل مع الشركة / املطعم  ذلك بالتعاون و  ، و بة، وفق رغبة الطلالغذائية املطلوبة يوميا

 املورد  للغذاء.

بتوفير وجبات  االقتصادية ة أولياء أمورهمال تسمح حالاللذين الطلبة على  هاتوزيع و  طلب الوجبات املجانية اليومية -11

 .لهم  غذائية

 .لوجبات الغذائيةمحتوى السعرات الحرارية ملختلف ا سعار الصناف الغذائية، و أمتابعة نشر قائمة  -12

 متابعة تصنيف الغذية وفق الحاالت الصحية للطلبة. -13

 متابعة تنظيم الطلبة أثناء البيع. الشراء، و  متابعة عملية البيع و  ضرورة التواجد طوال وقت الفسحة، و  -14

السالمة عن أية مخالفات حسب آلية التبليغ  إبالغ املشرف املختص من إدارة الصحة و  ، و تنبيه الشركة املوردة -15

 املعتمدة.

 الوثائق املتعلقة باملقصف املدرس ي. إعداد سجالت املقصف، التي تتضمن جميع االستمارات و  -16

عدم السماح ببيع أو تناول  اعتماد أصناف الغذية الصحية املصاحبة لها، و  النشطة، و  اإلشراف على الفعاليات و  -17

 غذية غير الصحية خاللها.ال 

 الوقائي من تناول الغذية غير الصحية. أنشطة متعلقة بالتثقيف الغذائي الصحي، و  إعداد خطة سنوية لبرامج و    -18

العالي، بالتعاميم الصادرة من إدارة الصحة والسالمة بوزارة التعليم والتعليم  االلتزام بدليل املقاصف املدرسية، و  -19

 لكل ما يتعلق بالتغذية املدرسية . 
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 :ستالمل مطابقة املواد الغذائية لإلشتراطات خالل امهام  ▪

 

 اآللية املتبعة من قبل مشرف املقصف املدرس ي للتأكد من مطابقة األصناف الغذائية لالشتراطات املطلوبة:

: التفتيش اليومي
ً
 :على األصناف الغذائية أوال

 (.41تعبئة استمارة املتابعة اليومية )صفحة رقم:  -

 في  -
ً
تعبئة استمارة الصناف الغذائية اليومية في املقصف املدرس ي لألغذية املحضرة و الغذية الجاهزة املتوفرة يوميا

 (.43-42املقصف املدرس ي )صفحة رقم: 

 .ابقته للمواصفات املطلوبةمط لتأكد من سالمة الغذاء املقدم للطلبة، و ا -

  .مراقبة تواريخ صالحية املواد الغذائية -

  .التأكد من التغليف الصحيح للمواد الغذائية -

 متابعة كميات الصناف الغذائية، و مدى مناسبتها لعدد الطلبة و معدل الشراء. -

 

: التفتيش األسبوعي أو في حالة حدوث أي طارئ:
ً
 ثانيا

لوزن الصناف الغذائية املحضرة، و تعبئة الوزن في "استمارة الصناف  ،املدرسة بتوفير "ميزان إلكتروني"ضرورة قيام  -

 (.42الغذائية اليومية في املقصف املدرس ي" )صفحة رقم: 

التأكد من جودة الغذاء املقدم، و مالئمة حجم الحشوة، و مكونات الوجبة الغذائية، و مطابقتها للمعايير الغذائية  -

 املطلوبة.

 أفي حال فتح  -
ً
مقبالت....( من قبل مشرف املقصف املدرس ي  سلطات، من املواد الغذائية املغلفة )ساندويتشات، يا

 
ً
  .عادتها مرة أخرى إيمنع  و  يجب التخلص منها فورا
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 إرشادات متابعة املقصف املدرس ي: ▪

 

 

 

 

 

قبل وصول 

الوجبات 
الغذائية

الطعامتناول صالةو املدرس ي،املقصففيالتجهيزاتو االشتراطاتجميعتوفر منالتأكد•

.(10-6:رقمصفحة)

نظافةالالصحية،الشهاداتصالحيةالعدد،بالحضور،االلتزام:حيثمناملقصفعامالت/عمالمتابعة•

.املوحدالزي ارتداءو ،الشخصية

.الطعامتناول صالةو املقصفتنظيفمتابعة•

عند وصول 

الوجبات 
الغذائية

الصنافحفظصناديقو النقل،وسيلةمناسبةو سالمةمنالتأكدو الغذائية،الصنافاستالم•

.الصندوق محتوى معالصنفنوعمطابقةو الغذائية،

.(38-35:قمر صفحة)بهاالخاصبالفريزر حفظهاو املطلوبةاآلليةاتباعمراعاةمعاملستبقاةالعينةجمع•

الغذائيةر للمعاييامطابقتهالغذائية،الصنافالعدد،:حيثمنالغذائيةالوجباتمنيوميبشكلالتأكد•

.(20-11:مرقصفحة)الجودةالوزن،:منأسبوعيبشكلالتأكدو التغليف،و الصالحيةتواريخو ةاملطلوب

ت ـــوق

الفسحة

.البيعناءأثالطلبةتنظيممتابعةو الشراء،و البيععمليةمتابعةو الفسحة،وقتطوالالتواجدضرورة•

لغذائية،او الصحيةبالشروطو املعتمدة،بالسعار املطعم/املوردةالشركةالتزاممدىمراقبةو متابعة•

.الغذيةتداول و العرضأثناء

الغذائية،داملوابيعو عرض،خاللالصحيالسلوكو ،الشخصيةبالنظافةالغذيةمتداوليتقيدمتابعة•

ذاتريلةم،طويلةبأكمامجاكتبنطلون،:منمتكّون ،فاتحلون ذو ،نظيفموحدزي بارتداءالتزامهمو 

ةالخاصوالقنعةالرأسوغطاء،املالئمالحجمذاتالصحيةالقفازاتاستعمالو الواحد،االستخدام

.النفو للفم

بتوفير صاديةاالقتحالتهملهمتسمحال التيالطلبةاحتياجاتلتلبيةاليومية،املجانيةالوجباتتوزيع•

.غذائيةوجبات

 بعد االنتهاء

من الفسحة

أيةإعطائهو ،التاليلليوماملطلوبةالغذائيةالصنافكمياتالختيار املورداملطعم/الشركةمعالتواصل•

.نفسهاليومخاللأدائهعنمالحظات

وقت الدوام 

املدرس ي 

املخالفةنوععلىبناءاملدرس يباملقصفاملتعلقةاملالحظاتو ،املخالفاتبرصدالقيامعلىالحرص•

.(32-26:رقمصفحة)

.(43-41:رقمصفحة)املدرس يللمقصفاليوميةاملتابعةاستمارةتعبئة•

.ياملدرس باملقصفاملتعلقةالوثائقو االستماراتجميعتتضمنالتياملقصف،سجالتإعداد•

.(48:رقمصفحة)شكاوي أو مالحظاتأيةبشأنالسالمةو الصحةإدارةمعالتواصل•
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 املدرسية. التجهيزات الواجب توفيرها في املقاصفاالشتراطات و  ▪
 

 

 :
ً
 املقصف املدرس ياالشتراطات و التجهيزات الواجب توفيرها في أوال

 دور املدرســـة الشركة املوردةدور  البنـــد م

1 
قائمـة أسعــار 

 األصناف الغذائية

بشكل  قائمــة أسعار األصناف الغذائيةيلتزم املورد بعرض  -

× م 1.5واضح للطلبة على أن ال يقل مقاس قائمة العرض عن )

 م(.0.5

_________________ 

 الثالجــات 2

لثالجــات مزودة بمؤشــــــــــــر يلتزم املورد بتوفير العدددد الكددافي من ا -

 على أن تتم معايرته بشكل دوري. حرارة إلكتروني

و يتم حفظ املواد الغدددذائيدددة البددداردة في ثالجدددة ال تتجددداوز درجدددة  -

 م.° 4حرارتها 

_________________ 

 السخـان الحـراري  3

فعالة و بالعدد املناسب  سخـانـات حراريـةيلتزم املورد بتوفير  -

و مزودة بمؤشرات حرارة و لكمية الوجبات التي ستقدم ساخنة 

ذلك لتتبع درجات الحرارة بهدف التأكد من حفظ املواد الغذائية 

 في درجة حرارة آمنة، مع مراعاة صيانتها و معايرتها بشكل دوري.

 جهاز السخان الحراري  اشتراطات و تعليمات استخداماتباع  -

 حددة من قبل وزارة الصحة العامة.امل

و يتم حفظ الوجبات الغذائية الساخنة في السخان الحراري  -

 م كحد أدنى.° 63بحيث تكون درجة حرارة املادة الغذائية 

طالب يمكن  100بالنسبة للمدارس التي ال يتجاوز عدد طالبها  -

إعفاء املورد من توفير السخان بشرط أن يورد الكل قبل 

بوقت وجيز بحيث تكون الوجبات الغذائية ساخنة عند  الفسحة

 بيعها.

_________________ 

4 
الصابون السائل و 

 املحارم الورقية

في املقصف صابون سائل مطّهر لأليدي و محارم يوفر املورد  -

لتجفيف اليدي على أن تكون  ورقّية ذات االستعمال الواحد

 متوفرة بشكل دائم في املوّزعات الخاّصة بها.

بالصابون السائل  املوزعات الخاصةتوفر املدرسة  -

و املحارم الورقية على أن يتم تثبيتها بجانب مغاسل 

 .في املقصفاليدي املوجودة 

 حاويات القمامة 5

القمامة في  حاوياتيلتزم املورد بتوفير العدد الكافي من  -

على أن تكون ذات أحجام مناسبة لحجم العمل و  املقصف

مزّودة بغطاء محكم الغلق و تفتح بالضغط بالقدم و مزودة 

 أسود.بكيس بالستيكي 

 كما يجب االلتزام باملحافظة على نظافتها. -

_________________ 

6 
شبابيك / إضاءة 

 املقصف
_________________ 

بعازل حراري تلتزم املدرسة بتظليل زجاج املقصف  -

 .فاتح اللون 

في جميع أقسام  الضاءة مغطاةو بأن تكون  -

 املقصف.
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 املدرسية. االشتراطات و التجهيزات الواجب توفيرها في املقاصف ▪
 

 

 :
ً
 املقصف املدرس ياالشتراطات و التجهيزات الواجب توفيرها في أوال

 دور املدرســـة الشركة املوردةدور  البنـــد م

7 
 ستائر هوائية

 أو مصائد حشرات
_________________ 

مصائد أو  ستائر هوائيةتلتزم املدرسة بتوفير  -

على أن  ملنع دخول الحشرات داخل املقصف حشرات

تكون ذات حجم مالئم ملساحة املكان و مثبتة في 

بعيدة عن أماكن االستالم و أماكن تضمن فاعليتها و 

 الحشرات مصائد أماكن و  عدد) عرض املواد الغذائية

 العامة(.  الصحة وزارة ومفتشحددها ي

8 

 تخزيـــن

املواد الغذائية 

الجافة الجاهزة 

 لألكل و املصنعة

من مواد غير قابلة للصدأ و  رفـوفيجب أن يقوم املورد بتوفير  -

االمتصاص و سهلة التنظيف على أن تكون بعيدة عن الرض و 

سم و ذلك لتخزين املواد الغذائية  20الجدران بما ال يقل عن 

الجاهزة لألكل و املصنعة )مياه، عصائر طويلة الجل، 

بها من  ىبسكويت...(، مع مراعاة تخزينها في درجات الحرارة املوص 

 نع.طرف املص

من صنف غذائي  صناديق بالستيكيـةكما يجب عليه توفير  -

مزودة بغطاء محكم الغلق لحفظ املواد الغذائية الجاهزة خالل 

 تخزينها و عرضها و بيعها.

لحفظ املواد  مخزن مكيفيجب أن توفر املدرسة  -

 الغذائية الجافة و املياه و العصائر.

استخدامها أو معطلة عدم تخزين أية معدات ال يتم  -

 لتجمع 
ً
في املقصف املدرس ي حتى ال تكون مصدرا

 اآلفات و الوساخ.

9 
نقل الوجبات 

 الغذائية

صناديق نظيفة بنقل األصناف الغذائية في يلتزم املورد  -

محكمة الغلق، ال يوجد بها أي كسر  مخصصة للمواد الغذائية

الحفاظ على أو ثقوب أو منزوعة الغطاء و بالتالي صعوبة 

الصناديق محكمة االغالق خالل النقل وأن يكون عددها كاف 

كيميائية أو   لتفادى التكدس, و لم تستخدم في نقل أية مواد

سامة من قبل، على أن تكون مطابقة لالشتراطات الصحية 

 وتحافظ على درجة حرارة املواد الغذائية الساخنة واملبردة.

الصفائح الثلجية د الكافي من توفير العدالتزامه بمع ضرورة  -

 في الصناديق املخصصة لنقل املواد الغذائية الباردة. املجمدة

مخصصة لنقل الصناف  وسيلة النقلكما يلتزم بأن تكون  -

الغذائية فقط، نظيفة، مبردة، و كابينة القيادة مفصولة عن 

 الجزء الخلفي لوسيلة النقل. 

_________________ 

10 
تغليف الوجبات 

 الغذائية

 لتلوثها خالل نقلها,  تغليف -
ً
الوجبات الغذائية بإحكام تفاديا

على املادة الغذائية  مواد تغليف آمنةاستعمال ، و عرضها و بيعها

انتقال املواد الكيميائية من عبوات  ي)من صنف غذائي( لتفاد

 تلوثها. يبالتال لى املادة الغذائية و إالتغليف 

_________________ 

11 
الوجبات استالم 

 الغذائية

الوجبات الغذائية باالتفاق بين املورد  وقت تسليميتم تحديد  -

 . خالل ساعة قبل وقت الفسحةو املدرسة على أن تكون 
الوجبات  باستالم مشرف املقصفيجب أن يقوم  -

 .الشتراطاتتها لمن مطابق التأكدالغذائية و 
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 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          

 إدارة الصحة والسالمة 

 

 املدرسية. توفيرها في املقاصفاالشتراطات و التجهيزات الواجب  ▪
 

 

 :
ً
 املقصف املدرس ياالشتراطات و التجهيزات الواجب توفيرها في أوال

 دور املدرســـة الشركة املوردةدور  البنـــد م

12 
منطقة استالم 

 املواد الغذائية

من مادة غير قابلة للصدأ و االمتصاص  قواعد/رفوفتوفير  -

رض مّما لتفادى حفظ الصناديق على ال   عربة نقل و/أو توفير 

 يصّعب عملّية الّتنظيف. 

اغراض أخرى  يعدم استخدام منطقة االستالم ل  -

قد تكون مصدر لتلوث املواد الغذائية حين استالمها 

)كتخصيصها منطقة استراحة للعامالت أو منطقة 

 لتخزين املعدات واالدوات.......(

13 
 عـرض و بيــع

 املــواد الغذائيــة

لعرض و بيع املواد  الطــاوالتيلتزم املورد بتوفير العدد الكافي من  -

االمتصاص و و على أن تكون من مادة غير قابلة للصدأ الغذائية 

 سهلة التنظيف و ال تتفاعل مع املواد الكيميائية.

 املواد من و عرض كميات كبيرةكما يلتزم بتفادي التكدس  -

½ الغذائية و عدم تعريضها إلى درجة حرارة الغرفة ملدة تزيد عن 

 ساعة.

و يتم حفظ الوجبات الغذائّية بعيًدا عن أّي مصدر من مصادر  -

 التلّوث )الفيزيائي، الكيميائي أو امليكروبي(.

توفير صناديق بالستيكية محكمة الغلق لحفظ املعدات  -

 (.ب، ...أكوا شوك، مباشرة )مالعق،املالمسة للمادة الغذائية 

_________________ 

14 
عمـال/ عامـالت 

 املقصـف

حجم العمل و  معيتناسب عددهم  عمــاليلتزم املورد بتوفير  -

 
ً
 :الوجبات املقدمة للمدارس يوميا

في املدارس التي  طالب (150)عامل لكل  (1)ال يقل عن بما  ▪

 املدرسة.فسحة واحدة لجميع طالب لديها 

أكثر من فسحة في املدارس التي لديها  ( عمال3ال يقل عن )بما  ▪

 .لتناول الوجبات الغذائية

حيث يوفر عاملين ذكور ملدارس البنين و عامالت إناث ملدارس  -

 البنات.

شهادات صحية سارية املفعول في مجال كما يلتزم بتوفير  -

من يقوم  األغذية لجميع العاملين في البيع باملقصف و لكل

 .بتحميل و بقيادة وسيلة نقل املواد الغذائية

مع ضرورة تقيد متداولي الغذية بالنظافة الشخصية و السلوك  -

 الصحي خالل عرض و بيع املواد الغذائية.

_________________ 

15 
الزي املوحد 

لعمال/عامالت 

 املقصف

يلتزم العاملين والعامالت التابعين للمورد أثناء بيع و عرض  -

متكّون من:  زي موحد نظيف لونه فاتحاملواد الغذائية بارتداء 

، مريلة ذات االستخدام الواحد بنطلون، جاكت بأكمام طويلة

وكذلك استعمال القفازات الصحية ذات الحجم املالئم وغطاء 

والنف وااللتزام بالشروط الرأس والقنعة الخاصة للفم 

 وااللتزامات الصحية والسلوكية أثناء العمل.

غير قابلة للصدأ و  خزانــةيجب أن توفر املدرسة  -

االمتصاص لحفظ الزي املوحد و املتعلقات 

الشخصية لعمال/عامالت املقصف على أن تكون في 

 منطقة بعيدة عن منطقة العرض و التخزين.
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 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          

 إدارة الصحة والسالمة 

 

 املدرسية. االشتراطات و التجهيزات الواجب توفيرها في املقاصف ▪
 
 

 :
ً
 املقصف املدرس ياالشتراطات و التجهيزات الواجب توفيرها في أوال

 دور املدرســـة الشركة املوردةدور  البنـــد م

16 
مكافحة اآلفات 

 باملقصف املدرس ي

في مناطق تقديم وعرض املواد  يمنع استخدام املبيدات الحشرية -

الغذائية من قبل متداولي الغذية لتفادي تلوث املواد الغذائية خالل 

 عرضها و تقديمها.

شركة تتعهد إدارة املدرسة بالتعاقد مع  -

و تزويد  خاصة ملكافحة اآلفات باملقصف

قسم الصحة البيئية بتقرير مفصل على إثر 

 كل عملية رش.

17 
و صيانة تنظيـف 

 املقصف

)الرضية، الزوايا، الجدران،  نظافة املقصفيلتزم املورد بالحفاظ على  -

 نظافة األدوات و املعدات املستعملة في املقصفالبواب، السقف، ...( و 

 )الثالجات، السخانات،...(.

يجب الحفاظ على نظافة محيط املقصف املدرس ي لتفادي تلوث  -

الوجبات الغذائية عند استالمها و دخول امللوثات إلي املقصف حيث 

 .تحفظ، تعرض وتباع املواد الغذائية

على قبل و بعد االنتهاء من العرض و البيع  بالتنظيف اليوميكما يلتزم  -

و استخدام املريلة ذات  أن يتم ذلك قبل وصول الوجبات بوقت كاف

 االستخدام الواحد عند القيام بالتنظيف.

نظيف و التطهير الخاّصة مراعاة استعمال  -
ّ
أدوات و مواد الت

و ذلك و املنصوح بها من قبل وزارة الصحة العامة  باملؤّسسات الغذائّية

 للمواصفات  القياسية مع مراعاة توفير املعلومات العلمية الخاصة 
ً
طبقا

 ( من الشركة املسئولة.Material Safety Data Sheetبهذه املواد )

حفظ مواد التنظيف في عبوات موضحة عليها البيانات حتى يتمكن  -

طرف متداولي الغذية من استعمالها بالطريقة الصحيحة املوص ى بها من 

 املصنع.

إزالة كافة الكراتين و الصناديق الفارغة و اللوازم املستخدمة في توريد  -

 الوجبات و أية مخلفات ناجمة عن تنفيذ العمل بشكل يومي، حيث يمنع

و  الحشرات جلب في يتسبب أن يمكن مما املقصف داخل الكراتين تواجد

 . تقديمها و هاعرض يتم التي الغذائية للمواد التلوث التبادلي ثم من

يمنع استخدام معطرات الجو في مناطق تقديم و عرض املواد الغذائية  -

 لتفادي تلوث املواد الغذائية خالل عرضها و تقديمها.

 ،الغذاء ىعل ةن مواد التنظيف املستخدمة آمنأتوفير الوثائق التي تثبت  -

تزويد بما يثبت جواز استعمال هذه املواد في املنشآت المن خالل 

حيث يتم ادخال بيانات مواد التنظيف املستخدمة من خالل  الغذائية 

                                                    استخدام الرابط أدناه:

http://www.nfs.org/certified-products-systems 

NSF International -Certified Products and Systems  

www.nsf.org 

يتم تزويد املنشآت الغذائية بمستند تجيز استخدام مواد التنظيف  -

توفير نسخة ، و يجب على املورد املعنية الستخدامها في املنشآت الغذائية

 .من املستند أعاله للجهات املعنية

خاصة  عالقة حائطتقوم املدرسة بتوفير  -

 أدوات تنظيف املقصفلتثبيت و تجفيف 

 عن 
ً
مع مراعاة تثبيتها في مكان نظيف بعيدا

 أماكن عرض وحفظ املواد الغذائية.

تلتزم املدرسة بالقيام بالصيانة الالزمة في  -

املقصف املدرس ي )أرضيات, أسقف, وجود 

تسرب مياه .....( لتفادي تسببها في تلوث 

فيه املواد املحيط الذي تعرض أو تحفظ 

 الغذائية أو تلوث املادة الغذائية نفسها. 

الحرص على إغالق فتحات الصرف  -

 الصحي.

على مشرف املقصف املدرس ي طلب  -

املستندات التي تجيز استعمال مواد 

 ة.ت الغذائيآيف املستخدمة في املنشالتنظ
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 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          

 إدارة الصحة والسالمة 

 

 املدرسية. املقاصفاالشتراطات و التجهيزات الواجب توفيرها في  ▪
 
 

 :
ً
 صالة تناول الطعاماالشتراطات و التجهيزات الواجب توفيرها في ثانيا

 دور املدرســـة الشركة املوردةدور  البنـــد م

1 
و صيانة تنظيـف 

 صالة تناول الطعام
_________________ 

، الزوايا، )الرضية صالة تناول الطعامالحفاظ على نظافة االلتزام ب -

 .....(، الطاوالت حاوية القمامة، الجدران

مع مراعاة استعمال مواد الّتنظيف الخاّصة باملؤّسسات الغذائّية و املنصوح  -

 للمواصفة القياسية القطرية: )بها من 
ً
 QSوزارة الصحة العامة و ذلك طبقا

GSO 1971  املقاصف املدرسية االشتراطات الصحية الواجب توافرها في

 (.وتداول الغذية بها

دورات بين عاملي النظافة املكلفين بتنظيف  بالفصل التامتلتزم املدرسة  -

سواء كانت دورة املياه  و العاملين املكلفين بتنظيف صالة تناول الطعام املياه

 داخل املقصف املدرس ي أو في صالة تناول الطعام.

 تلتزم املدرسة بالقيام بالصيانة الالزمة في صالة تناول الطعام. -

تقوم املدرسة بتوفير عالقة حائط خاصة لتثبيت و تجفيف أدوات تنظيف  -

 لتفادى تلوثها.صالة تناول الطعام مع مراعاة تثبيتها في مكان نظيف 

من شركة التنظيف والتي تثبت   على مشرف املقصف املدرس ي طلب الوثائق  -

 .ت الغذائيةآز استعمال مواد التنظيف في املنشجوا

2 
الصابون السائل و 

 املحارم الورقية
_________________ 

االستعمال و محارم ورقية ذات مطهر لأليدي صابون سائل توفر املدرسة  -

املخصصة مغاسل األيدي  بجانب مثبتة في املوزعات الخاصة بها الواحد

 على أن يتناسب عدد املوزعات مع عدد الطالب. للطلبة

 _________________ هوائيةالستائر ال 3
فعالة  بستائر هوائيةزويد مداخل صالة تناول الطعام تلتزم املدرسة بت -

 .بحجم مناسب لحجم الباب و ضغط هواء كافي

 _________________ حاويات القمامة 4

حاويات القمامة في صالة تناول تلتزم املدرسة بتوفير العدد الكافي من  -

ذات أحجام مناسبة لحجم العمل على أن تكون مزّودة بغطاء محكم  الطعام

 .بالستيكي أسودالغلق وتفتح بالضغط بالقدم ومزودة بكيس 

 كما يجب االلتزام باملحافظة على نظافتها. -

 _________________ صالةالشبابيك  5
 على شبابيك صالة تناول الطعام. شبك سلكي ثابتتلتزم املدرسة بتوفير  -

 تلتزم املدرسة بتظليل زجاج املقصف بعازل حرارى فاتح اللون.كما  -

6 
 دورات املياه

 و /أو

 األيديمغاسل 

 صيانتها. جزائها و أالحفاظ على نظافتها بجميع  - 

 على مراوح الشفط. يتلتزم املدرسة بتثبيت شبك سلك -

املوجودة لتفادى دخول  يالحرص على إغالق فتحات الصرف الصح -

 حفظ املواد الغذائية. بيع و  فات الى مناطق عرض و اآل  الحشرات و 
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 إدارة الصحة والسالمة 

 

 ية:قاصف املدرساملقائمة األصناف الغذائية في  ▪

 لألسعار املعتمدة و املعايير الغذائية املطلوبة، و بناء على القسام 
ً
يلتزم مورد املقصف املدرس ي بتقديم الوجبات الغذائية طبقا

 التالية: 

  تقديمها يجب التي الغذائية الصناف هي :أصناف غذائية يومية -
ً
 يقل ال  ما يتوفر  بحيث املدرس ي، املقصف في يوميا

  املجموعات جميع من صنفين عن
ً
 .يوميا

 .فقط الثالثاء يوم  املدرس ي املقصف في تقديمها يتم التي الغذائية الصناف هي: أصناف غذائية أسبوعية -

 .املدرس ي املقصف في تقديمها يمندددددع التي الغذائية الصناف هي :أصناف غذائية ممنوعة -
 

 

 

 

  توفير البيانات الغذائية و تعريف الصناف املسببة للحساسية في كل الصناف الغذائية املوفرةيجب 

 )اللبان، الحليب، السمك، القشريات، املكسرات، القمح و غيره مما يحتوي على الجلوتين، الفول السوداني، حبوب الصويا، البيض(

 

أصناف غذائية 

يوميـــــــــة

ساندويتشات و  فطائر

منتجات الحليب

:  مشروبات

حليب، عصائر ، مــــاء 

سلطات و مقبالت 

فواكه و خضروات

وجبات فطور كاملــــــــة 

أصناف غذائية 

أسبوعيــــــــــة

بسكويت

كيــــــــك

كرواســـون 

وجبات خفيفة

أصناف غذائية 

ممنوعـــــــــــة

الحلويات و السكاكر

املشروبات الغازية  

مشروبات الطاقة 

شــراب الفاكهـــة

األغذية املقلية 

الشيبس 

اللحوم املعالجة

اتهاالشيكوالتة و منتج

األغذية املالحة
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 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          

 إدارة الصحة والسالمة 

 

 ية:املدرسقاصف املقائمة األصناف الغذائية في  ▪

 السعر الوزن )لجميع املراحل(الفطائر 

 ريال 2 جم 70 – 60 زعتر/زعتر بالجبنة

 ريال 2 جم 70 – 60  )حلوم أو عكاوي( جبنة

 ريال 2 جم 70 – 60 (ذرة+بارد أخضر  فلفل+مشروم+زيتون ) خضار  بيتزا

 ريال 2 جم 70 – 60 (بارد أخضر  فلفل+زيتون +دجاج قطع) دجاج بيتزا

 ريال 2 جم 70 – 60 لبنة )سادة/بالزعتر/بالزيتون(

 ريال 2 جم 70 – 60 سبانخ

 ريال 2 جم 70 – 60 خضار

 ريال 2 جم 70 – 60 بيض

 ريال 2 جم 70 – 60 دجاج

 ريال 2 جم 70 – 60 لحم بالعجين

 

 :في املقاصف املدرسية للفطائر املعايير الغذائية املطلوبة  ▪

 . سم 1 على يزيد ال: الفطيرة سمك، جم 30 عن تقل ال: الحشوة جم، 70جم إلى  60: املقدمة القطعة وزن -

 .(%50)بنسبة  طحين الحبوب الكاملة من تعد: الفطائر عجينة -

 .تقليل نسبة الدهون التي يتم استعمالها في تحضير الحشومع  -

 .امللح قليل و الدسم قليل: املستخدمان اللبنة و الجبن نوع -

 ط.فق الدسم منزوعة لحوم و دجاج صدر استعمال -

 (.جدو  الهوت أو اللنشون  أو املرتديال مثل) املعالجة اللحوم استخدام ُيمنع -

 .الدولة في بها املعمول  التغليف مواد مواصفات حسب الطعمة لحفظ املخصصة بالكياس تلف -

وصولها للمقصف املدرس ي في سخان حراري تتجاوز تنقل الفطائر في صناديق عازلة للحرارة )ايس بوكس( و تحفظ حين  -

  م طوال فترة حفظها و إلى حين بيعها للطالب.° 60م لضمان الحفاظ على درجة حرارتها أكثر من ° 63درجة حرارته 

  اليومي اإلنتاج من الفطائر تكون  -
ً
 .التوزيع قبيل صباحا
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 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          

 إدارة الصحة والسالمة 

 

 ية:قاصف املدرساملقائمة األصناف الغذائية في  ▪

 السعر الوزن لجميع املراحل( –)صغيرة الحجم  الساندويتشات

 ريال 3 جم 100 (خضروات شرائح+ خبز /جم صمون 30+مسلوقة بيضة) مسلوق  بيض

 ريال 3 جم 100 ( خردل/طحينية ط م+خضروات شرائح+ خبز /جم صمون 30+جم دجاج/تونا30) تونا/دجاج

 ريال 3 جم 100  (خضروات شرائح+ خبز /جم صمون 30+جم جبن30)حلوم(/فيتا )شيدر/ جبن

 ريال 3 جم 100  (خضروات شرائح+خبز/صمون جم 30+زعتر/زيتون +لبنةجم 30)بالزيتون/بالخضار(/)بالزعتر لبنة

 ريال 3 جم 100 ( زيتون  زيت ص م+خضروات شرائح+ خبز /جم صمون 30+زعتر) زعتر 

 ريال 3 جم 100 ( زيتون  زيت ص م+خضروات شرائح+ خبز /جم صمون 30+حمصجم 30) حمص

 ريال 3 جم 90 (خضروات شرائح+توست جبن+شريحة نصف شريحة+جم دجاج/تونا30) دجاج/تونا ساندويتش كلوب

 ريال 3 جم 90 (خضروات شرائح+توست جبن+شريحة شريحة 1) جبن ساندويتش كلوب

 السعر الوزن للمرحلتين العدادية و الثانوية فقط( –)كبيرة الحجم  الساندويتشات

 ريال 4 جم 120 (خضروات شرائح+ خبز /جم صمون 45+مسلوق  بيض) مسلوق  بيض

 ريال 4 جم 120 ( خردل/طحينية ط م+خضروات شرائح+ خبز /جم صمون 45+جم دجاج/تونا45) تونا/دجاج

 ريال 4 جم 120  (خضروات شرائح+ خبز /صمون جم 45+جم جبن45)حلوم(/فيتا )شيدر/ جبن

 ريال 4 جم 120  (خضروات شرائح+خبز/صمون جم 45+زعتر/زيتون +لبنةجم 45)بالزيتون/بالخضار(/)بالزعتر لبنة

 ريال 4 جم 120 ( زيتون  زيت ص م+خضروات شرائح+ خبز /جم صمون 45+زعتر) زعتر 

 ريال 4 جم 120 ( زيتون  زيت ص م+خضروات شرائح+ خبز /جم صمون 45+جم حمص45) حمص

 ريال 4 جم 120 (خضروات شرائح+توست شريحة2جبن+ شريحة 1+جم دجاج/تونا45) دجاج/تونا ساندويتش كلوب

 ريال 4 جم 120 (خضروات شرائح+توست شريحة2جبن+ شريحة 2) جبن ساندويتش كلوب

 ريال 4 جم 120  (طحينية ط م+خضروات شرائح+خبز/جم صمون 60+فالفل حبة 2) مشوي  فالفل

 ريال 4 جم 130 ( خضروات شرائح+برجر خبز +برجر) مشوي  برجر 

 ريال 5 جم 150 (جبن شريحة+خضروات شرائح+برجر خبز +برجر) جبن مع  مشوي  برجر 

 ريال 5 جم 150 ( خردل/طحينية ط م+خضروات شرائح+خبز/جم صمون 60+جم كفتة60) مشوية كفتة

 ريال 5 جم 150 ( طحينية ط م+خضروات شرائح+ خبز /جم صمون 60+دجاججم 60) دجاج شاورما

 ريال 5 جم 150 (خردل/طحينية ط م+خضروات شرائح+عربي خبز /صمون جم 60+دجاججم 60) مشوي  طاووق شيش

 ريال 5 جم 150 (خردل ط م+مشوية خضروات+عربي خبز /جم صمون 60+دجاججم 60) دجاج فاهيتا

 السعر الوزن )للمرحلتين العدادية و الثانوية فقط(األطبــــاق 

 ريال 5 جم 150  خبز  جم 60+  خضروات جم 30+  طاووق شيش قطع

 ريال 5 جم 150  خبز  جم 60+  خضروات جم 30+  كفتة

 ريال 5 جم 150  (جبن+زيتون +طماطم صلصة+معكرونة) الطماطم الطازجة بصلصة معكرونة

 ريال 5 جم 150  (مشوية خضار +معكرونة) مشوية بالخضار  معكرونة

 ريال 5 جم 150 (جبن مع خضار/دجاج مع صلصة/جبن فيتا و زيتون +بطاطس) حبة بطاطس مشوية
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 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          

 إدارة الصحة والسالمة 

 

 ية:قاصف املدرساملقائمة األصناف الغذائية في  ▪

 :في املقاصف املدرسية للساندويتشاتاملعايير الغذائية املطلوبة  ▪

 .جم 30عن  تقل ال: الحشددوة جم، 150جم إلى  90 : املقدمة القطعة وزن -

 : للساندويتشات املستخدم الخبز أنواع -

 من الطحين املخلوط )أبيض و أسمر( عربي خبز ✓

 %.100بنسبة  أو املنتج من الحبوب الكاملة فقط السمر  الخبز استخدام خبز برجر/صمون:/توست خبز/إفرنجيخبز  ✓

 .امللح قليل و الدسم قليل: املستخدمان اللبنة و الجبن نوع -

 .فقط الدسم منزوعة لحوم و دجاج صدر استعمال -

 (.دوج الهوت أو اللنشون  أو املرتديال مثل) املعالجة اللحوم استخدام ُيمنع -

 (.خيار، فلفل أخضر طماطم،) الخضروات من جم 30 عن يقل ال ما إضافة -

 خردل. أو طحينية أو الدسم قليل بجبن استبدالهما و الزبدة أو املايونيز إضافة عدم -

 .الدولة في بها املعمول  التغليف مواد مواصفات حسب الطعمة لحفظ املخصصة بالكياس تلف -

و حين وصولها للمقصف املدرس ي يجب حفظ السندويشات  ،في صناديق عازلة للحرارة )ايس بوكس( شاتيتتنقل الساندو  -

م طوال ° 60بحيث يضمن الحفاظ على درجة حرارة السندويشات أكثر من  ،التي ستقدم ساخنة في سخان حراري فعال

 فترة حفظها و إلى حين بيعها للطالب. 

 تزويدها مراعاة مع الباردة الساندويتشات لنقل (ice box) الباردة الغذائّية املواد نقل حافظات من الكافي العدد توفير -

 .الثالجة في تحفظو  آمنة حرارة درجة في نقلها خالل الغذائية املادة لحفظ املناسب بالعدد ثلج بصفائح

 عدم إضافة الخس للساندويتشات. -

  الحارة و الباردة الساندويتشات توفير -
ً
 .السمر الخبز من يوميا

  اليومي اإلنتاج من الساندويتشات تكون  -
ً
 .التوزيع قبيل صباحا
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 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          

 إدارة الصحة والسالمة 

 

 ية:قاصف املدرساملقائمة األصناف الغذائية في  ▪

 السعر الوزن )لجميع املراحل(املشروبـــات 

 ريال 2-1 مل 100 ≤ (الدسم قليل/خالي/كامل-األجل طويل/طازج) حليب سادة

 ريال 2-1 مل 100 ≤ ( الدسم قليل/خالي/كامل-األجل طويل/طازج) الفواكه بنكهة حليب

 ريال 2-1 مل 100 ≤ حليب مع عصير الفواكه

 ريال 2-1 مل 100 ≤  (بالفواكه/سادة) طازج لبن

 ريال 1 مل 100 ≤ شراب اللبن

 ريال 2-1 مل 200 ≥ %(100-%50=  العصير  نسبة األجل، طويل/قصير) معلب  عصير 

 ريال 1 مل 150≤ مــــــــــــاء

 السعر الوزن )لجميع املراحل(منتجات الحليب 

 ريال 2-1 جم 100 ≤  (الدسم قليل/كامل-الطبيعية الفواكه بنكهات/سادة) زبادي

 ريال 2 جم 120 ≤  (خضروات/فواكه جم60+الدسم قليل/كامل زبادي) خضروات/فواكه مع زبادي

 ريال 3 جم 120 ≤  (كاملة حبوب جم30+فاكهة جم30+زبادي) الكاملة الحبوب و  بالفواكه زبادي

 ريال 2-1 جم 100 مهلبية/كاسترد/رز بالحليب

 :املقدمة في املقاصف املدرسية للعصائر املعايير الغذائية املطلوبة  ▪

 مل. 200الحجم: ال يزيد عن  -

 .غير مضاف إليه السكر، و %100  -% 50 نسبة العصير:عصائر طازجة أو معبأة و نوع العصير:  -

دارس يمنع توفير املشروبات الغازية و العصائر ذات النكهات الصناعية و املشروبات )الباردة والساخنة( التي تحتوي على الكافيين في كافة امل -

 و املراحل الدراسية.

 من عصائرها و ذلك من خالل الحد من توفير العصائر في املدارس. يوص ى بتشجيع الطلبة على تناول الفا -
ً
 كهة الطازجة بدال

   .في درجات الحرارة املكتوبة على العلبة تحفظ و تنقل العصائر -

 يمنع منعا باتا تجهيز العصائر الطازجة في املقصف املدرس ي. -

 :في املقاصف املدرسية للماءاملعايير الغذائية املطلوبة  ▪

 يمنع توفير املاء املنكه. ، يجب توفير املاء في جميع الوقات، مل 100الحجم: ال يقل عن  -

 :في املقاصف املدرسية للحليب و منتجاتهاملعايير الغذائية املطلوبة  ▪

 جم. 90مل، الزبادي ال يقل عن  100الحجم: الحليب/اللبن ال يقل عن  -

 على محتوية غير و طبيعية نكهات ذو الكالسيوم و د بفيتامين مدعم الدسم، خالي أو كامل أو قليل الجل، طويل أو مبستر حليب: الحليب نوع -

 .أو محليات صناعية ألوان

 .الفواكه زبادي في جم 30 عن تزيد ال بالنكهات، الحليب في مل240جم لكل  22 عن تزيد ال: السكر نسبة -

   .في درجات الحرارة املكتوبة على العلبة تحفظ و تنقل الحليب و منتجاته -

 .مبردة تحفظ و تنقل -

 كما هو موضح على العلبة أو املغلف:للمشروبات املعايير الغذائية  ▪

 (.kcal) سعرة حرارية 200أقل من  .1

 .مل 100غرام من الدهون املشبعة في ال 2.5أقل من و ، مل 100غرام من اجمالي الدهون في ال 8.75أقل من  .2

 (.hydrogenated or trans-fatsال يحتوي على دهون مهدرجة ) .3

 .مل 100غرام من السكر في ال 11.25أقل من  .4

 .مل 100غرام من امللح في ال 0.75أقل من  .5
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 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          

 إدارة الصحة والسالمة 

 

 ية:قاصف املدرساملقائمة األصناف الغذائية في  ▪

 السعر الوزن السلطــــــات )لجميع املراحل(
 ريال 3 جم 120 (األقل على الخضروات من أنواع 3) خضروات

 ريال 3 جم 120  (خضروات+دجاج قطع) دجاج مشوي مع خضروات

 ريال 3 جم 120  )تونا+خضروات( تونا

 ريال 3 جم 120 فتوش /تبولــــة 

 ريال 3 جم 120  (فيتا جبن+زيتون +طماطم+خيار) يونانية سلطة

 ريال 3 جم 120 (األقل على الخضروات من أنواع 3) مشوية خضار 

 ريال 3 جم 120  (جبن+خضار مشكلة+بطاطس) بطاطس و جبن

 ريال 3 جم 120 (مشكلة خضار +معكرونة) بالخضار  معكرونة

 ريال 3 جم 120 (األقل على الفواكه من أنواع 3) فواكه

 السعر الوزن املقبالت )لجميع املراحل(
 ريال 3 جم 100  (أسمر عربي خبز  جم 45 مع يقدم) حمص/متبل/بابا غنوج

 ريال 3 جم 150 حمص حب )نخي(

 ريال 3 حبات  4 ورق عنب

 السعر الوزن الفواكــــــــه و الخضروات )لجميع املراحل(
 فاكهة/خضار طازجة كاملة:

   خوخ كمثرى، جزر، خيار، برتقال، موز، تفاح، -

 

 حبة واحدة

 

 ريال 1

 ريال 2 جم 120   طماطم كرزية مشمش، عنب، فراولة، كرز، رمان، ذرة صفراء، -

 ريال 1 حبات 3 مشمش( تين، )خوخ، تمر /فاكهة مجففة

 ريال 2 جم 100  (أصابع أو  دائرية شرائح) فاكهة/خضار طازجة مقطعــة

 ريال 3 جم 120 (لبنة/زبادي/حمص تغميسة + خضار  أصابع) أصابع الخضار 

 :في املقاصف املدرسية للسلطات و املقبالتاملعايير الغذائية املطلوبة  ▪

 . جم 100 عن املقبالت وزن يقل ال و:  جم، 120 عن السلطات وزن يقل ال: الوزن -

 (.الزيتون فقط زيت) الزيت من( مل 5) صغيرة ملعقة عن املقبالت و السلطات إلى املضاف الزيت نسبة تزيد ال -

 الزيتون و خل التفاح و دبس الرمان.  زيت و الليمون  بعصير استبداله و للسلطات الجاهزة السلطة صلصة أو الزبدة أو املايونيز إضافة عدم -

 املناسب بالعدد ثلج بصفائح تزويدها مراعاة مع ،املقبالت و  السلطات لنقل (ice box) الباردة الغذائّية املواد نقل حافظات من الكافي العدد توفير -

  .الثالجة في تحفظو  آمنة حرارة درجة في نقلها خالل الغذائية املادة لحفظ

 .املقبالت و للسلطات الخس إضافة عدم -

  اليومي اإلنتاج من املقبالت و السلطات تكون  -
ً
 .التوزيع قبيل صباحا

 :في املقاصف املدرسية للفواكه و الخضرواتاملعايير الغذائية املطلوبة  ▪

  قطعة متوسطة، كاملة أو مقطعة شرائح دائرية أو طولية.: الوزن -

  الخضروات و الفواكه جميع غسل -
ً
 تنظيف و تطهير الفواكه و الخضروات في املقصف املدرس ي.، و جيدا

ً
 يمنع منعا باتا

 لبنة معدة من حليب قليل الدسم( أو الحمص. /الدسميفضل توفير الخضروات املقطعة مع صلصة قليلة الدسم )مثل جبنة كريمة قليلة  -

 معبئة في أكواب بالستيكية. سواء كاملة أو مقطعة و ، الطازجة ذات الجودة العالية للطلبة في كافة املدارس الفاكهة/يجب توفير الخضروات -

  يوص ى بتوفير الفواكه املجففة الغنية بالحديد في مدارس اإلناث. -
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 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          

 إدارة الصحة والسالمة 

 

 ية:قاصف املدرساملقائمة األصناف الغذائية في  ▪

املشروبات الساخنـــــة )للمرحلتين العدادية و الثانوية 

 فقط(

 السعر الوزن

 ريال 1 مل 120  (مغلي ماء+شاي كيس)أخضر/  أحمر  شاي

 ريال 1 مل 120  (مغلي ماء+حليب+شاي كيس) بالحليب شاي

 ريال 1 مل 120  (نعناع،زعتر،بابونج،ينسون،قرفة) أعشاب شاي

 ريال 2 مل 120 (زعفران/زنجبيل+ساخن حليب) الطبيعية بالنكهات ساخن حليب

 

 :في املقاصف املدرسية للمشروبات الساخنةاملعايير الغذائية املطلوبة  ▪

 مل. 300مل، و ال يزيد على  120ال يقل حجم الكوب عن  الحجم: -

 .حليب مبستر/طويل الجل، كامل/قليل/خالي الدسم، مدعم بفيتامين د و الكالسيوم نوع الحليب: -

 يمنع الحليب املبخر أو املكثف. -

 .املتبقية الكمية من التخلص يتم و ،اليوم نفس في استعماله يتم بل التالي لليوم بالحليب شاي لتحضير املستخدم الحليب حفظ يمنع -

 عند تقديم الشاي أو شاي بالحليب يجب مراعاة إضافة املاء املغلي فقط دون اللجوء لعملية الغلي. -

 ملم من املشروبات الساخنة. 250ال تزيد عن ملعقتين سكر لكل  نسبة السكر: -

مطابقة ملواصفات تعبئة املشروبات الساخنة املعمول بها في الدولة مع استخدام أكواب ب املدرس ي املقصف في الساخنة املشروبات إعداد يتم -

  تجنب استخدام أكواب الورق الخفيفة أو غير املزودة بقابض ملسك الكوب لسباب المن و السالمة. 

 

الشوربــــات )للمرحلتين العدادية و الثانوية 

 فقط(

 السعر الوزن

 ريال 4 مل220  شوربة خضار 

 ريال 4 مل220  دجاج بدون كريمةشوربة 

 ريال 4 مل220 شوربة عدس 

 

 :في املقاصف املدرسية للشورباتاملعايير الغذائية املطلوبة  ▪

 .الجاهزة الخلطات استعمال و عدم طازجة الشوربة تحضر -

، و حين وصولها للمقصف ،فترة نقلهام طوال ° 60تنقل الشوربات في قدر كهربائي يتم شحنه للحفاظ على درجة حرارة الشوربة أكثر من  -

 م طوال فترة عرضها و تقديمها.° 60يجب إعادة وصلها بالكهرباء للحفاظ على فعاليتها من حيث حفظ الشوربة على درجة حرارة أعلى من 
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 السعر )لجميع املراحل(وجبــات فطــــور كاملــــــــــة 

 ريال 5  فاكهة حبة+  حليب+  الفطار  حبوب

 ريال 5 خضار حبة+  عصير +  صغير  ساندويش

 ريال 5 فاكهة حبة+  لوح جرانوال صغير +  صغير  ساندويش

 ريال 5 بارفيه الزبادي و الجرانوال مع الفواكه الطازجة أو املجففة  

 ريال 5  شوفان محضر مع الحليب و الفواكه الطازجة

 

 :في املقاصف املدرسية لوجبات الفطور املعايير الغذائية املطلوبة  ▪

 .الوجبة فيغذائي  صنف لكل املطلوبة الغذائية املواصفات=  للوجبة املطلوبة الغذائية املواصفات -

 استعمال الخبز السمر والذي يحتوي على حبوب كاملة فقط. -

 اللوان االصطناعية.أال تحتوي علبة حبوب اإلفطار على السكر املضاف أو  -

  الوجبات توفير يتم -
ً
 .املدرسة لطلب وفقا
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 ية:قاصف املدرساملقائمة األصناف الغذائية في  ▪

الثالثاء )يوم األصناف الغذائيــــة األسبوعيــــة 

 فقط(

 السعر الوزن بسكويت

 ريال 2-1  جم 60 ≥ بسكويت سادة 

 ريال 2-1  جم 60 ≥ بسكويت محشو بالتمر/باملكسرات

 ريال 2-1  جم 60 ≥ كوكيز الشوفان

 السعر الوزن كيـــــــك

 ريال 2-1  جم 60 ≥ كيـــك/كب كيك سادة 

 ريال 2-1  جم 60 ≥ املجففة بالفواكه محشو  كيك كب/كيك

 السعر الوزن كرواسون 

 ريال 2  جم 70 ≥ كرواسون سادة

 ريال 2  جم 70 ≥ كرواسون بالزعتر أو بالجبن

 السعر الوزن وجبات خفيفة

 ريال 3-2 جم 42 ≥ لوح الحبوب الكاملة/جرانوال

 ريال 2 جم 30 ≥  الذرة أو  األرز  حبوب لوح

 ريال 1 جم 30 ≥ مخبوزات محمصة

 ريال 2 جم 30 ≥ محضر بالهواء الساخنفشار 

 ريال 2 جم 30 ≥ كيس مكسرات غير مملحة )ما عدا الفول السوداني(

 

 :في املقاصف املدرسية الوجبات الخفيفة الجاهزةالكرواسون / لبسكويت / الكيك / املعايير الغذائية املطلوبة ل ▪

 .جم 30 عن تزيد ال: خفيفة وجبات جم، 70 عن يزيد ال: جم، كرواسون  60 على يزيد ال: بسكويت/كيك الوزن: -

 .Shortening أو السمن مثل الكيك و البسكويت إعداد )متحولة( في مهدرجة دهون  استخدام عدم -

 .املربى أو بالكراميل أو بالشيكوالتة املحشواملغطى أو  الكرواسون /البسكويت ُيمنع -

 فقط الثالثاء – السبوع في يوم واحد في الخفيفة الوجبات/الكرواسان/الكيك/البسكويت تقديم يتم -

 :املغلف أو العلبة على موضح هو كما الغذائية العبوة، بحيث تكون املعايير على الغذائية البيانات توفير -

 (.kcal) سعرة حرارية 200أقل من  .1

 .غرام 100غرام من اجمالي الدهون في ال 20أقل من  .2

 .غرام 100الدهون املشبعة في الغرام من  5أقل من  .3

 (.hydrogenated or trans-fatsال يحتوي على دهون مهدرجة ) .4

 .غرام 100غرام من السكر في ال  15أقل من  .5

 .غرام 100غرام من الصوديوم في ال 1.5أقل من  .6

 .جم ألياف غذائية 1.5يحتوي على القل على  .7
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 ية:قاصف املدرساملقائمة األصناف الغذائية في  ▪

 املمنوعةاألصناف الغذائيــــة 

 راحل الدراسيـــةاألصناف الغذائية املمنوعة في جميع امل

  تحتوي ملوناتسكريات الصقة و أية جيلي، لوليز، مصاص، علك،  يات و السكاكر:الحلو. 

 ،مشروبات و أية  املشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، املاء املنكه، املشروبات الرياضية، الشاي البارد

 .تحتوي على الكافيين

 عصير طبيعي.50العصائر التي تقل عن  و  شراب الفاكهة % 

 اللحوم أو ، و املنكه الفشار )البوب كورن( املقلي ،جميع أنواع الشيبس: األغذية املقلية بحرارة عالية

 نجتس، فيليه،...(. مثل الدواجن أو األسماك املكسوة بفتات الخبز )البقسماط(

 الالنشون  ،(دوج هوت) النقانق املرتديال،: مثل املعالجة اللحوم. 

 مل.240جم في كل 22الزبادي بالنكهات االصطناعية و التي تزيد فيها نسبة السكر عن /الحليب 

 اململحة و الفول السوداني. املكسرات 

 عالي السكر و الدهون  اآليس كريم. 

 .البفك و كرات و أصابع الذرة املنفوخة 

 .املايونيز 

 املخلالت مثل اململحة الغذائية األصناف. 

 و منتجاتهاواع الشوكوالتة جميع أن. 

 ال  منتج :مثال ناقصة غذائية بيانات على يحتوي  أو  الغذائية البطاقة على يحتوي  ال  مغلف منتج أي 

 الحليب)  املشروبات باستثناء غيره، أو  الدهون  أو ( الصوديوم) امللح عن الغذائية املعلومات على حتوي ي

 .الغذائية البطاقة وجود عدم حال في منعها يتم فال ( العصير منتجاته، و 

 األصناف الغذائية املمنوعة في املرحلة االبتدائية فقط

 الفالفل. 

 ساندويتشات البرجر و الكفتة. 

 .املشروبات الساخنة 

 ( ريال.3أي صنف غذائي تزيد قيمته عن ) 
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 ة:ــــة الغذائيـــالبطاق ▪

 :مثل املعلومات الهامة على املنتج الغذائييجب على مشرف املقصف االهتمام بقراءة       

 تاريخ صالحية املنتج الغذائي )تاريخ االنتاج و االنتهاء(. .1

 طريقة حفظ و تخزين املنتج الغذائي. .2

 التحذيرات املوجودة على البطاقة الغذائية. .3

 وفق املعايير الغذائية املطلوبة: ج الغذائيالحقائق الغذائية، و ذلك لضمان اختيار املنت .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الحصص في العبوة -

 الواحدةحجم الحصة  -

مجموع السعرات الحرارية 

 في الحصة الواحدة

 القالل من العناصر الغذائية:

 إجمالي الدهون: الدهون املشبعة و املتحولة -

 الكوليسترول -

 الصوديوم -

 السكر -

 الكفاية من العناصر الغذائية:الحصول على 

 ةــــاأللياف الغذائي -

 الفيتامينات -

 املعادن -

القيمة اليومية املئوية للعناصر 

 الغذائية في الحصة الواحدة

21 



 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          

 إدارة الصحة والسالمة 

 

 :ةـــــاصف املدرسيـرة في املقـــة املحضــــاف الغذائيـــة األصنــــتواريخ صالحي ▪

 عن طريق مورد  و التي يتم توريدها ،كتابة تاريخ الصالحية على جميع الصناف الغذائية املحضرةيجب أن تتم  -
ً
يوميا

 و تشمل:  ،املقصف املدرس ي

 السلطات )سلطة خضروات، سلطة فواكه، سلطة معكرونة، تبولة، ...(،  ✓

 املقبالت )حمص، ورق عنب، ...(، ✓

 ...(. مهلبية املورد )زبادي بالخيار، رز بالحليب،منتجات الحليب التي تم تجهيزها عند  ✓

 الساندويتشات الباردة. ✓

 

 طريقة كتابة تاريخ الصالحية: ▪

o  على أن يتم تجهيز الوجبات الغذائية ساعة( 24يوم واحد فقط )مدة صالحية الصناف الغذائية املحضرة هي ،

 للتعليمات. 
ً
 وفقا

ً
 بعد الساعة الثانية عشر صباحا

o  لكتابة تاريخ الصالحية: طلوبةالطريقة املو 

 ساعة(. 24أي من بداية اليوم إلى نهايته ) تاريخ االنتهاء =تاريخ االنتاج يكون  -

 .10/9/2017و تاريخ االنتهاء =  ،10/9/2017: تاريخ االنتاج = مثال -

 

 

 

 مخالفات تواريخ الصالحية: ▪

( من 1.15، سيتم تطبيق مادة رقم )تاريخ االنتاج و االنتهاء على الصناف الغذائية املحضرةعدم وجود بطاقة في حال  -

 الئحة الجزاءات و الغرامات املعتمدة، و هي: 
ً
عدم وجود بطاقات املواد الغذائية على الصناف الغذائية و خصوصا

  تاريخ اإلنتاج و االنتهاء،

( من 1.17، سيتم تطبيق مادة رقم )ن تاريخ اليوم الذي تم التوريد فيهع و االنتهاء اختالف تاريخ االنتاجفي حال  -

بيع أصناف غذائية منتهية الصالحية بناء على تاريخ الصالحية املسجل الئحة الجزاءات و الغرامات املعتمدة، و هي: 

 .على الصناف الغذائية

 

 لسالمة الغذاء املقدم للطلبة، على مشرف املقصف: ▪
ً
 ضمانا

 من وجود بطاقة تواريخ اإلنتاج و االنتهاء على الصناف الغذائية املقدمة للطلبة. .1
ً
 التأكد يوميا

 التأكد من صالحية الصناف الغذائية املقدمة للطلبة )املحضرة أو الجاهزة(. .2

 مخالفة املورد في حال عدم التزامه. .3

  النتهاء قبل تناول أي صنف غذائي.توعية الطلبة و تثقيفهم لالنتباه على تواريخ االنتاج و ا .4

10/09/18 P 

R 

10/09/18 
E 

X 
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 ات املختصة على املقاصف املدرسية:رقابة الجه آلية ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور فريق وزارة البلدية و البيئة التابع للجنة املقاصف املدرسية : ▪

 تأهيل املوردين للتوريد للمقاصف املدرسية. .1

 للمقاصف املدرسية.التفتيش الدوري على املوردين املعتمدين للتوريد  .2

  .( في املطبخ الرئيس ي للمورد حيث يتم إعداد الوجباتميكروبي–حاالت التلوث )فيزيائي  متابعة .3

 

 دور قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة العامة: ▪

 التفتيش الصحي على املقاصف املدرسية باملدارس. .1

 التواصل مع املختبر الستالم النتائج و إرسالها للجنة.أخذ عينات الغذية من املدارس للمختبر إلجراء التحليل، و  .2

 ستمارة التفتيش على املقصف املدرس ي من طرف قسم صحة البيئة بناءاإرسال  .3
ً
ن على تقييم املخاطر مع مراعاة أ ا

 .يتم رصدها ، والتي قد تكون من مسئولية املورد أو إدارة املدرسة  الفات التيخامل

 

 دور إدارة الصحة و السالمة بوزارة التعليم و التعليم العالي: ▪

و الذي يتضمن االشتراطات الخاصة بالخدمة  ،و التكليف الصادر لهأالتأكد من التزام املورد ببنود العقد املبرم معه  .1

 املطلوبة منه.

 متابعة أداء املدرسة في اإلشراف على املقصف املدرس ي. .2

 

آلية الرقابة على املقاصف املدرسية

املقصف املدرس ي

اليوزارة التعليم و التعليم الع

(إدارة الصحة و السالمة)

وزارة الصحة العامة

(قسم الصحة البيئية)

املنشـــــــأة الغذائيــــــــــــــة

وزارة البلدية و البيئة

(فريق عمل تابع للجنة)
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  :املقاصف املدرسيةب آلية متابعة املخالفات/الشكاوي املتعلقة ▪

 

 آليــــــــة متابعـــــــة املخالفــــات و الشكـــــاوي 
ــــة نــــــــــوع املخالفــــــة / الشكـــوى  م ـــ ــــــغ و املتابعـــ ـــة التبليـ ـــ ـــ  آليــ

1 
عدم مطابقة املورد لالشتراطات الصحية املطلوبة في 

 التفتيش الدوري للبلدية داخل املنشأة الغذائية.

الصحة والسالمة يقوم ممثل البلدية عضو اللجنة بإرسال تقرير املخالفة إلدارة  ✓

بوزارة التعليم والتعليم العالي إلجراء الالزم حسب الئحة الجزاءات و الغرامات 

 املعتمدة.

2 
عدم مطابقة املورد لالشتراطات الصحية املطلوبة في 

 التفتيش الدوري للصحة داخل املقصف املدرس ي.

صحة يقوم ممثل الصحة عضو اللجنة بإرسال تقرير مخالفة املورد إلدارة ال ✓

والسالمة بوزارة التعليم والتعليم العالي إلجراء الالزم حسب الئحة الجزاءات و 

 الغرامات املعتمدة.

3 
وجود تلوث بكتيري في الوجبات الغذائية مثبت من 

 وزارة الصحة العامة

يقوم ممثل الصحة عضو اللجنة بإرسال تقرير التلوث إلدارة الصحة والسالمة  ✓

 إلجراء الالزم حسب الئحة الجزاءات و الغرامات املعتمدة.بوزارة التعليم 

تقوم إدارة الصحة والسالمة بمخاطبة ممثل البلدية عضو اللجنة ملتابعة املخالفة  ✓

 في املنشأة الغذائية 

4 
وجود تلوث فيزيائي في الوجبات الغذائية داخل 

 املقصف املدرس ي

 حة والسالمة.تقوم املدرسة بكتابة تنبيه و إرساله إلدارة الص ✓

تقوم إدارة الصحة والسالمة بمخاطبة ممثل البلدية عضو اللجنة ملتابعة املخالفة  ✓

 في املنشأة الغذائية.

يقوم مفتش وزارة الصحة العامة بمتابعة حالة التلوث في املقصف املدرس ي إذا تبين  ✓

 من خالل التحقيق إمكانية حدوث التلوث خالل العرض و البيع.

5 

 الوجبات الغذائية نتيجــــة:شكاوي من 

 وجود رائحة غير مستحبة 

  تغير في اللون 

 تغير في الطعم 

تقوم املدرسة بالتواصل املباشر مع إدارة الصحة والسالمة بوزارة التعليم والتعليم  ✓

 العالي .

كما تقوم املدرسة في نفس اليوم بإرسال العينات املشتكى عليها إلى قسم الصحة  ✓

 بوزارة الصحة العامة حسب اآللية السليمة لخطوات إرسال و نقل العينة.البيئية 

 تقوم وزارة الصحة بموافاة اللجنة بنتائج التحليل املخبري إلجراء الالزم. ✓

6 
 حاالت االشتباه بحدوث تسمم غذائي 

 طالبين أو أكثر( في املرضية األعراض ظهور )

الصحة والسالمة بوزارة التعليم والتعليم تقوم املدرسة بالتواصل املباشر مع إدارة  ✓

  العالي.

كما تقوم املدرسة )املمرض/املدير/النائب/ أو من ينوب عنهم( باالتصال بالخط  ✓

الساخن الخاص بإدارة تعزيز الصحة و مكافحة المراض االنتقالية بوزارة الصحة 

 سالمة الغذاء.العامة و اتباع اإلجراءات التوجيهية املذكورة في دليل صحة و 

 مخالفة املورد لبنود العقد املبرم معه  7

تقوم املدرسة بكتابة تنبيه و إرساله إلدارة الصحة والسالمة بوزارة  التعليم والتعليم  ✓

 العالي.

و املخالفات  تقوم إدارة الصحة و السالمة بإجراء الالزم حسب الئحة الجزاءات  ✓

 املعتمدة من اللجنة.
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  :شتباه في حدوث حاالت تسمم غذائيدور املدرسة  عند اال  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتباه في وجود حاالت تسمم غذائي باملدرسة

:تقوم إدارة املدرسة بالخطوات التالية

 (1)

الية إبالغ إدارة تعزيز الصحة و مكافحة األمراض االنتق

بوزارة الصحة العامة 

66740951/ 66740948: هاتف

surv.outbreaks@moph.gov.qa: بريد الكتروني

 (2)

ت التحريز على كل الوجبا

الغذائية املشتبه في 

سمم تسببها في حاالت الت

الغذائي

 (3)

إبالغ إدارة الصحة و السالمة 

بوزارة التعليم و التعليم العالي

44044397/ 44044392: هاتف

ياالستقصاء الوبائ

تقرير أولي

:  منتكوين فريق بوزارة الصحة ملتابعة حاالت التسمم يتض

مفتش ي قسم الصحة البيئية 

ةو أطباء من إدارة تعزيز الصحة و مكافحة األمراض االنتقالي

ةقسم صحة البيئ ةقسم األمراض االنتقالي

سحب عينات املواد الغذائية 

تسمم املشتبه في تسببها في ال

رالغذائي لتحليها في املختب

نتيجة التحليل

التفتيش على 

املقصف املدرس ي

على تقرير التفتيش

املقصف املدرس ي

تقوم وزارة التعليم بإبالغ 

وزارة البلدية و البيئة

تقوم وزارة البلدية والبيئة 

للموردبالتفتيش على املطبخ الرئيس ي

يس يتقرير التفتيش على املطبخ الرئ

إرسال نسخة من تقارير التفتيش إلى 

إدارة تعزيز الصحة و مكافحة األمراض االنتقالية بوزارة الصحة

إعداد التقرير النهائي و إرساله إلى

لجنة املقاصف املدرسية بوزارة التعليم و التعليم العالي
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 دور املدرسة في حال حدوث مخالفات/شكاوي في املقصف املدرس ي )آلية التبليغ( ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكاوي املقاصف املدرسية/آلية التبليغ عن مخالفات

:يقوم مشرف املقصف باملدرسة باآلتي

.الشكوى /تصوير املخالفة. 1

حسب الئحة الجزاءات و الغرامات املعتمدة" تحرير مخالفة"تعبئة نموذج . 2

الشكوى /صورة املخالفة+ إرسال النموذج بعد تعبئته 

:ةإدارة الصحة و السالمة بوزارة التعليم، و ذلك حسب نوع املخالفإلى 

 
ً
:ثانيا

ق مخالفات يتم ضبطها عن طري

الجهات الرقابية املختصة

رير تقوم الجهة الرقابية بإرسال التق

إلى إدارة الصحة و السالمة

لى يتم اتخاذ الجراء الالزم بناء ع

خطورة املخالفة حسب 

الئحة الجزاءات و الغرامات

 
ً
:أوال

مخالفات يتم ضبطها عن طريق 

املدرسة أو إدارة الصحة و السالمة

إرسال املخالفة علىتقوم املدرسة ب

م البريد االلكتروني الخاص باستال 

ةشكاوي املقاصف املدرسي/مخالفات

(ب ) 

مخالفات يتم اعتمادها بعد 

إبالغ الصحة للتثبت منها

ني ترسل على البريد االلكترو

: املوحد

almaqasif@edu.gov.qa

(أ ) 

مخالفات يتم تحريرها 

ل ترسبشكل مباشر في املدرسة

:على البريد االلكتروني

مدارس البنين 

(h,alromaihi@edu.gov.qa) ،

مدارس البنات 

(n.jumah@edu.gov.qa)
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 الئحة الجزاءات و الغرامــــات
الخدمة املنصوص عليها في وثائق التأهيل املسبق، و في حالة قصور املورد الذي تم تأهيله بتنفيذ االلتزامات الخاصة بمستوى يلتزم املورد بمستوى جودة  -

كمل ، أو عدم جودة الخدمة املطلوب ، يكون من حق وزارة التعليم والتعليم العالي توقيع الغرامة الناتجة عن التقصير في أداء العمال على الوجه ال

 لالئحة الغرامات و اال
ً
 الجزاءات أدناه. لتزام بالشروط ، وتكون الغرامات طبقا

 لقانون املناقصات و املزايدات رقم ) -
ً
والئحته التنفيذية رقم  2015( لسنة 24مع عدم اإلخالل بحق الوزارة في توقيع الجزاءات والغرامات أخرى طبقا

22/2016. 

في حالة ، حدوث قصور في تقديم خدماته بامليدان التربوي قبل ، وأثناء ، وبعد تقديم الوجبات الغذائية  تطبق الئحة الجزاءات والغرامات على املورد -

 في املقصف املدرس ي ، و ذلك عن طريق إدارة الصحة والسالمة بوزارة التعليم و التعليم العالي.

 للجدول التالي:يتم ضبط مخالفات املورد عن طريق املدرسة ، أو مشرف في إدارة الصحة و  -
ً
 السالمة، والجهات الرقابية املختصة وفقا

 
ً
 مخالفات يتم ضبطها عن طريق املدرسة أو إدارة الصحة و السالمة: أوال

 :مخالفات يتم تحريرها من قبل املدرسة أ(

 الغرامـــات و الجـــزاءات نــوع املخالفــــة املادة

1.1 

تأخر املورد عن توريد الوجبات 

الغذائية طبقا للموعد املحدد 

 )غرامة تأخير(  للتوريد.

 . تقوم املدرسة بتوجيه تنبيه للمورد بعدم تكرار املخالفة.1

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %5. في حال تكرار املخالفة يتم تحرير مخالفة للمورد بقيمة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.2 
تأخر عمال/عامالت املقصف عن 

 )غرامة تأخير( الحضور.

 . تقوم املدرسة بتوجيه تنبيه للمورد بعدم تكرار املخالفة.1

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %5ير مخالفة للمورد بقيمة ). في حال تكرار املخالفة يتم تحر 2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.3 
عدم التزام املورد باألسعار املحددة 

 ) جزاء( بالقائمة.

 للقددائمددة . تقوم املدددرسدددددددددددددددة بتوجيدده تنبيدده للمورد 1
ً
بضددددددددددددددرورة االلتزام بددالسددددددددددددددعددار وفقددا

 وعدم تكرار املخالفة. املعتمدة

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %5. في حال تكرار املخالفة يتم تحرير مخالفة للمورد بقيمة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.4 

عدم إظهار قائمة أسعار األصناف 

الغذائية بشكل واضح للطالب.) 

 جزاء(

بضددددددددددددددرورة االلتزام بتعليق قائمدة السددددددددددددددعدار ، . تقوم املدرسددددددددددددددة بتوجيده تنبيده للمورد 1

 من تاريخ التنبيه
ً
 .بشكل ظاهر و واضح للطالب ، خالل أسبوع )كحد أقص ى( اعتبارا

( من مبلغ الضددددددددددددددمددان %5. في حددال عدددم االلتزام يتم تحرير مخددالفددة للمورد بقيمددة )2

 ا.  البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه به

1.5 
عدم التحقق من املبالغ املستردة 

 ) جزاء(. للطالب. 

وعدم  بضدددددددددرورة رد املبالغ املسدددددددددتحقة للطالب. تقوم املدرسدددددددددة بتوجيه تنبيه للمورد 1

 تكرار املخالفة.

( من مبلغ الضددددددددددددددمددان %3. في حددال عدددم االلتزام يتم تحرير مخددالفددة للمورد بقيمددة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.6 

عدم االلتزام بالحصول أو إبراز 

الشهادات الصحية في مجال األغذية 

لجميع العاملين في البيع باملقصف و 

لكل من يقوم بتحميل و بقيادة 

 ) جزاء(  .املواد الغذائيةوسيلة نقل 

بضدددرورة موافاتهم بالشدددهادات الصدددحية خالل . تقوم املدرسدددة بتوجيه تنبيه للمورد 1

 من تاريخ التنبيه
ً
، مع توقيف الشددخاص الغير حاصددلين أسددبوع )كحد أقصدد ى( اعتبارا

 على الشهادات عن العمل. 

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %10. في حال عدم االلتزام يتم تحرير مخالفة للمورد بقيمة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  
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 الئحة الجزاءات و الغرامــــات )تابع(
 
ً
 مخالفات يتم ضبطها عن طريق املدرسة أو إدارة الصحة و السالمة: أوال

 :املدرسةمخالفات يتم تحريرها من قبل  أ(

 الغرامـــات و الجـــزاءات نــوع املخالفــــة املادة

1.7 

تأخر املورد عن تجديد الشهادات 

الصحية للعاملين في البيع باملقصف 

و لكل من يقوم بتحميل و بقيادة 

وسيلة نقل املواد الغذائية. )غرامة 

 تأخير(

بضرورة تجديد الشهادات الصحية و الحصول . تقوم املدرسة بتوجيه تنبيه للمورد 1

 من تاريخ 
ً
على وصل كامل )إجراء جميع التحاليل( خالل أسبوع )كحد أقص ى( اعتبارا

 ، مع توقيف الشخاص الغير حاصلين على الشهادات عن العمل. التنبيه

( من مبلغ الضددددددددددددددمددان %5رد بقيمددة ). في حددال عدددم االلتزام يتم تحرير مخددالفددة للمو 2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.8 
نقص عدد العمال / العامالت عن 

العدد املحدد بالشروط 

 واملواصفات.    )جزاء(

 للشددددددددددددددروط و . تقوم املدددددرسدددددددددددددددددة بتوجيدددده تنبيدددده للمورد 1
ً
بضددددددددددددددرورة زيددددادة العدددددد وفقددددا

 .املواصفات املعتمدة خالل يومين كحد أقص ى

( من مبلغ الضددددددددددددددمددان %5. في حددال عدددم االلتزام يتم تحرير مخددالفددة للمورد بقيمددة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.9 
التغيير و النقل املستمر للعمال/ 

       العامالت بدون التنسيق مع املدرسة. 

 )جزاء(

 املخالفة.. تقوم املدرسة بتوجيه تنبيه للمورد بعدم تكرار 1

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %5. في حال تكرار املخالفة يتم تحرير مخالفة للمورد بقيمة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.10 

عدم االلتزام بتوفير األصناف 

الغذائية التي تحددها املدرسة ضمن 

قائمة األصناف الغذائية املعتمدة.  

 )جزاء(

مه للمورد صناف الغذائية املطلوبة في كتاب رسمي و تسل. تقوم املدرسة بتحديد ال 1

 من تاريخ تسليم الكتابالصناف خالل  ليقوم بتوفير 
ً
 .يومين )كحد أقص ى( اعتبارا

( من مبلغ الضددددددددددددددمددان %2. في حددال عدددم االلتزام يتم تحرير مخددالفددة للمورد بقيمددة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.11 
عدم كفاية الوجبات املقدمة قلة أو 

 للطلبة. )جزاء(

 . تقوم املدرسة بتوجيه تنبيه للمورد بعدم تكرار املخالفة.1

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %2. في حال تكرار املخالفة يتم تحرير مخالفة للمورد بقيمة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.12 
عدم االلتزام بتوفير الوجبات 

%  من عدد 5املجانية اليومية لـ 

 )جزاء( طالب املدرسة.

 . تقوم املدرسة بتوجيه تنبيه للمورد بعدم تكرار املخالفة.1

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %3. في حال تكرار املخالفة يتم تحرير مخالفة للمورد بقيمة )2

  البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.13 

القوانين عدم االلتزام بنظام العمل و 

التي تحددها إدارة املدرسة مثل: 

أوقات البيع، نظام البيع، أو أية أمور 

 أخرى. )جزاء(

. تقوم املدرسدددددددددة بتحديد نظام العمل و القوانين في كتاب رسدددددددددمي و تسدددددددددليمه للمورد 1

 لاللتزام بالعمل به.

( من مبلغ الضددددددددددددددمددان %2. في حددال عدددم االلتزام يتم تحرير مخددالفددة للمورد بقيمددة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.14 
بيع وجبات أو مواد غير مسموح بها و 

غير مدرجة بالشروط و املواصفات.  

 )جزاء(

محضدددددددددددر رسدددددددددددمي . تقوم املدرسدددددددددددة بمصدددددددددددادرة تلك الوجبات و املواد و إتالفها بموجب 1

 معتمد من املدرسة، و توجيه تنبيه للمورد بعدم تكرار املخالفة.

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %10. في حال عدم االلتزام يتم تحرير مخالفة للمورد بقيمة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  
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 الئحة الجزاءات و الغرامــــات )تابع(
 
ً
 ضبطها عن طريق املدرسة أو إدارة الصحة و السالمة:مخالفات يتم  أوال

 :مخالفات يتم تحريرها من قبل املدرسة أ(

 الغرامـــات و الجـــزاءات نــوع املخالفــــة املادة

1.15 

عدم وجود بطاقات املواد الغذائية 

 
ً
على األصناف الغذائية و خصوصا

تاريخ النتاج و االنتهاء، و اسم املادة 

 )جزاء(      الغذائية.

. تقوم املدرسدددددددددددة بمصدددددددددددادرة تلك الوجبات و املواد و إتالفها بموجب محضدددددددددددر رسدددددددددددمي 1

 معتمد من املدرسة، و توجيه تنبيه للمورد بعدم تكرار املخالفة.

( من مبلغ الضددددددددددددددمددان %3. في حددال عدددم االلتزام يتم تحرير مخددالفددة للمورد بقيمددة )2

 بها.   البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه

1.16 

عدم توفير التجهيزات املطلوبة في 

ثالجات، سخانات حرارية، املقصف: 

حاويات القمامة، مواد و معدات 

التنظيف، قواعد و رفوف التخزين 

املطلوبة، طاوالت العرض، صابون 

  .غسيل اليدي ، و املحارم الورقية

 )جزاء(

بضرورة توفير التجهيزات املطلوبة خالل يومين . تقوم املدرسة بتوجيه تنبيه للمورد 1

 من تاريخ التنبيه
ً
 . )كحد أقص ى( اعتبارا

( من مبلغ الضددددددددددددددمددان %5. في حددال عدددم االلتزام يتم تحرير مخددالفددة للمورد بقيمددة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.17 

بيع أصناف غذائية منتهية الصالحية 

بناء على تاريخ الصالحية املسجل 

 )جزاء(   على األصناف الغذائية.

و إتالفها بموجب محضدددددددددددر رسدددددددددددمي  . تقوم املدرسدددددددددددة بمصدددددددددددادرة تلك الوجبات و املواد1

 معتمد من املدرسة، و توجيه تنبيه للمورد بعدم تكرار املخالفة.

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %10. في حال عدم االلتزام يتم تحرير مخالفة للمورد بقيمة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.18 

عدم مطابقة الوجبات الغذائية 

لوبة مثل: للمواصفات الغذائية املط

الحجم، املكونات الغذائية، أو أية 

 )جزاء(  .شروط أخرى 

بضرورة االلتزام باملواصفات الغذائية املطلوبة . تقوم املدرسة بتوجيه تنبيه للمورد 1

 .و عدم تكرار املخالفة

( من مبلغ الضمان %5. في حال تكرار املخالفة يتم تحرير مخالفة للمورد بقيمة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

1.19 
تعامل )العمال/العامالت( مع 

 )جزاء(   الطلبة بأسلوب غير الئق.

 

 بضرورة . تقوم املدرسة بتوجيه تنبيه للمورد 1
ً
أو استبعاد أي عامل غير الئق سلوكيا

 للشددددددددددددددروط و املواصددددددددددددددفددات  غير متجدداوب مع
ً
إلزام املورد بددإحضدددددددددددددددار عددامددل بددديددل طبقددا

 من تاريخ التنبيه املطلوبة
ً
 . خالل يومين )كحد أقص ى( اعتبارا

( من مبلغ الضددددددددددددددمددان %5. في حددال عدددم االلتزام يتم تحرير مخددالفددة للمورد بقيمددة )2

 أكيد تبليغه بها.  البنكي للمدرسة مع ت

1.20 

استخدام سيارة غير مطابقة 

للشروط الصحية السليمة لنقل 

الوجبات الغذائية إلى املقصف 

 )جزاء(  املدرس ي.

 . تقوم املدرسة برفض و إعادة الوجبات الغذائية إلى املورد.1

 آللية 2
ً
 اإلبالغ املعتمدة.. تقوم املدرسة بتحرير مخالفة و تصويرها و اإلبالغ عنها تبعا

( من مبلغ %15. في حددددددال ثبوت املخددددددالفددددددة يتم اعتمدددددداد مخددددددالفددددددة للمورد بقيمددددددة )3

 الضمان البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  
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 الئحة الجزاءات و الغرامــــات )تابع(
 
ً
 مخالفات يتم ضبطها عن طريق املدرسة أو إدارة الصحة و السالمة: أوال

 :مخالفات يتم اعتمادها بعد إبالغ وزارة الصحة العامة للتثبت منها ب(

 الغرامـــات و الجـــزاءات نــوع املخالفــــة املادة

2.1 

نقل األصناف الغذائية في حافظات 

غير مطابقة لالشتراطات الصحية 

غير حافظة للحرارة، قلة أو عدم مثل: 

وجود قوالب ثلج، غير نظيفة ، بها 

استخدام الكياس، تكديس كسر، 

 )جزاء(  .الصناف في صندوق واحد

 . تقوم املدرسة برفض و إعادة الوجبات الغذائية إلى املورد.1

 آللية اإلبالغ املعتمدة.2
ً
 . تقوم املدرسة بتحرير مخالفة و تصويرها و اإلبالغ عنها تبعا

من مبلغ الضددددمان  (%5. في حال ثبوت املخالفة يتم اعتماد مخالفة للمورد بقيمة )3

 كي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.البن

2.2 
  عدم نظافة املقصف و تجهيزاته.

 )جزاء(

 آللية اإلبالغ املعتمدة.1
ً
 . تقوم املدرسة بتحرير مخالفة و تصويرها و اإلبالغ عنها تبعا

الضددددمان ( من مبلغ %5. في حال ثبوت املخالفة يتم اعتماد مخالفة للمورد بقيمة )2

 كي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.البن

2.3 
تخزين األصناف الغذائية تخزين غير 

   مطابق لالشتراطات الصحية.

 )جزاء(

 آللية اإلبالغ املعتمدة.1
ً
 . تقوم املدرسة بتحرير مخالفة و تصويرها و اإلبالغ عنها تبعا

( من مبلغ الضددددمان %5بقيمة ). في حال ثبوت املخالفة يتم اعتماد مخالفة للمورد 2

 ي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها. البنك

2.4 

عدم التقيد باالشتراطات الصحية 

عند عرض و بيع األصناف الغذائية، 

تكدس الصناف الغذائية، مثل: 

تعريضها  إلى درجة حرارة الغرفة ملدة 

عدم حفظ الصناف الغذائية طويلة، 

م، °4حرارتها في ثالجة ال تتجاوز درجة 

عدم حفظ الصناف الغذائية 

الساخنة في السخان الحراري بحيث 

 .م كحد أدنى° 63تكون درجة حرارتها 

 )جزاء(

 آللية اإلبالغ املعتمدة.1
ً
 . تقوم املدرسة بتحرير مخالفة و تصويرها و اإلبالغ عنها تبعا

ن مبلغ الضددددمان ( م%2. في حال ثبوت املخالفة يتم اعتماد مخالفة للمورد بقيمة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

2.5 

عدم مطابقة التجهيزات املطلوب 

توفيرها في املقصف املدرس ي 

 لالشتراطات املطلوبة.)جزاء(

 آللية اإلبالغ املعتمدة.1
ً
 . تقوم املدرسة بتحرير مخالفة و تصويرها و اإلبالغ عنها تبعا

إصددددددددددددددالح الجهزة أو بضددددددددددددددرورة . في حدددددال ثبوت املخدددددالفدددددة يتم توجيددددده تنبيددددده للمورد 2

  سددداعة )كحد أقصددد ى( 48اسدددتبدالها بأجهزة أفضدددل من الجهزة الحالية خالل 
ً
اعتبارا

 . من تاريخ التنبيه

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %5. في حال عدم االلتزام يتم اعتماد مخالفة للمورد بقيمة )3

 تأكيد تبليغه بها.  البنكي للمدرسة مع 
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 الئحة الجزاءات و الغرامــــات )تابع(
 
ً
 مخالفات يتم ضبطها عن طريق املدرسة أو إدارة الصحة و السالمة: أوال

 :مخالفات يتم اعتمادها بعد إبالغ وزارة الصحة العامة للتثبت منها ب(

 الجـــزاءاتالغرامـــات و  نــوع املخالفــــة املادة

2.6 

بيع أصناف غذائية فاسدة )وجود 

عفن ظاهر، رائحة غير مستحبة، 

   تغير في اللون أو الطعم أو القوام(.

 )جزاء(

في نفس اليوم بإرسال العينات املشتكى عليها إلى قسم الصحة البيئية . تقوم املدرسة 1

 نقل العينة.بوزارة الصحة العامة حسب اآللية السليمة لخطوات إرسال و 

 آللية اإلبالغ املعتمدة.2
ً
 . تقوم املدرسة بتحرير مخالفة و تصويرها و اإلبالغ عنها تبعا

( من مبلغ الضمان %10. في حال ثبوت املخالفة يتم اعتماد مخالفة للمورد بقيمة )3

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

املوضوع على لجنة املقاصف املدرسية التخاذ يتم عرض . في حال تكرار املخالفة 4

 .قرار بشأن املورد ، و ال يحق للمورد أن يعترض على قرار اللجنة

2.7 

وجود تلوث فيزيائي في األصناف 

شعر، حشرات، دود، الغذائية مثل: 

  .حص ى، أو أية مواد غريبة أخرى 

 )جزاء(

 آللية اإلبالغ املعتمدة.. تقوم املدرسة بتحرير مخالفة و تصويرها و 1
ً
 اإلبالغ عنها تبعا

( من مبلغ الضددددمان %5. في حال ثبوت املخالفة يتم اعتماد مخالفة للمورد بقيمة )2

 البنكي للمدرسة مع تأكيد تبليغه بها.  

يتم عرض املوضددددددوع على لجنة املقاصددددددف املدرسددددددية التخاذ . في حال تكرار املخالفة 3

 .ق للمورد أن يعترض على قرار اللجنةقرار بشأن املورد ، و ال يح

2.8 

عدم التزام العمال / العامالت 

بالشروط الصحية، النظافة 

الشخصية و السلوك الصّحي أثناء 

مختلف مراحل السلسلة الغذائية أو 

ارتداء الزي املوحد و القفازات و 

األقنعة الخاصة  غطاء الرأس و 

أو في حالة تّم رصد  للفم واألنف

التهابات، جروح أو حروق لم تتّم 

بطريقة آمنة على  معالجتها و تغطيتها

 )جزاء(  الغذاء.

 آللية اإلبالغ املعتمدة.1
ً
 . تقوم املدرسة بتحرير مخالفة و تصويرها و اإلبالغ عنها تبعا

االلتزام باملمارسددددددددددددددات و بضددددددددددددددرورة . في حال ثبوت املخالفة يتم توجيه تنبيه للمورد 2

 من تاريخ  سدددددددددداعة )كحد أقصدددددددددد ى( 48االشددددددددددتراطات الصددددددددددحية السددددددددددليمة خالل 
ً
اعتبارا

 أو غير متجاوب ، مع، و يتم التنبيه
ً
إلزام املورد  اسددددددددددددتبعاد أي عامل غير الئق صددددددددددددحيا

 بإحضار عامل بديل ، تتوفر فيه الشروط واملواصفات املطلوبة.

( من مبلغ الضددددددددددددددمان %5. في حال عدم االلتزام يتم اعتماد مخالفة للمورد بقيمة )3

  غه بها.  البنكي للمدرسة مع تأكيد تبلي

2.9 

عدم مطابقة تغليف الوجبات 

الغذائية لالشتراطات الصحية مثل: 

تغليف غير آمن، استخدام مواد 

تغليف ليست ذات صنف غذائي، تأثر 

مواد التغليف بدرجات الحرارة 

املرتفعة، تسرب ألوان من املغلف إلى 

 )جزاء( املادة الغذائية.

 آللية اإلبالغ املعتمدة.. تقوم املدرسة بتحرير مخالفة و 1
ً
 تصويرها و اإلبالغ عنها تبعا

. تقوم وزارة الصحة العامة بالتحقيق في املوضوع و إرسال تقرير التحقيق إلى لجنة 2

 املقاصف املدرسية. 

( من مبلغ الضددددمان %5. في حال ثبوت املخالفة يتم اعتماد مخالفة للمورد بقيمة )3

 بها. ي للمدرسة مع تأكيد تبليغه البنك
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 الئحة الجزاءات و الغرامــــات )تابع(
 
ً
 مخالفات يتم ضبطها عن طريق الجهات الرقابية املختصة: ثانيا

 الغرامـــات و الجـــزاءات نــوع املخالفــــة املادة

3.1 

وجود تلوث بكتيري في األطعمة 

املحضرة مثبت من وزارة الصحة 

 )جزاء( العامة.

وزارة الصحة العامة بإرسال تقرير التلوث إلدارة الصحة و السالمة لتوجيه . تقوم 1

 ، و  5000كتاب رسمي للمورد بضرورة دفع مبلغ )
ً
ريال( عن كل عينة ملوثة بكتيريا

 غير صالحة لالستهالك اآلدمي.

. و في حالة تكرار املخالفة ، يتم عرض املوضوع على لجنة املقاصف املدرسية التخاذ 2

 بشأن املورد ، و ال يحق للمورد أن يعترض على قرار اللجنة.قرار 

3.2 

عدم مطابقة املورد لالشتراطات 

الصحية املطلوبة في التفتيش 

الدوري للصحة داخل املقصف 

 )جزاء( املدرس ي.

. تقوم وزارة الصحة العامة بإرسال تقرير املخالفة إلدارة الصحة و السالمة لتوجيه 1

 بناء على خطورة املخالفة.إنذار كتابي للمورد 

. و في حالة تكرار املخالفة أو ارتفاع خطورتها ، يتم عرض املوضوع على لجنة 2

املقاصف املدرسية التخاذ قرار بشأن املورد ، و ال يحق للمورد أن يعترض على قرار 

 اللجنة.

3.3 

عدم مطابقة املورد لالشتراطات 

الصحية املطلوبة في التفتيش 

للبلدية داخل املنشأة الدوري 

 )جزاء( الغذائية.

. تقوم وزارة البلدية بإرسال تقرير املخالفة إلدارة الصحة و السالمة لتوجيه إنذار 1

 كتابي للمورد بناء على خطورة املخالفة.

. و في حالة تكرار املخالفة أو ارتفاع خطورتها ، يتم عرض املوضوع على لجنة 2

التخاذ قرار بشأن املورد ، و ال يحق للمورد أن يعترض على قرار املقاصف املدرسية 

 اللجنة.

3.4 
تعامل املورد مع موردين من الباطن 

دون أخذ موافقة مسبقة من وزارة 

 )جزاء( التعليم و التعليم العالي.

. في حال ثبوت املخالفة، تقوم إدارة الصحة و السالمة بتوجيه إنذار كتابي للمورد 1

 بالتوقف عن التعامل مع موردين من الباطن ، خالل شهر من تاريخ اإلنذار. 

. و في حالة تكرار املخالفة أو عدم االلتزام ، يتم عرض املوضوع على لجنة املقاصف 2

 رد ، و ال يحق للمورد أن يعترض على قرار اللجنة.املدرسية التخاذ قرار بشأن املو 

3.5 

ثبوت )من الجهات املختصة( حدوث 

تسمم غذائي نتيجة تناول الوجبة 

املقدمة من قبل املورد )سواء 

بالكشف الظاهري أو نتيجة تحليل 

 )جزاء( العينة املستبقاة(.

تقوم  مشددترك( ،. في حال ظهور العراض املرضددية في شددخصددين أو أكثر )تناول طعام 1

 آللية اإلبالغ املعتمدة.
ً
 املدرسة باإلبالغ تبعا

. في حال ثبوت حدوث التسددددددددددددمم الغذائي، تقوم إدارة الصددددددددددددحة و السددددددددددددالمة بتوجيه 2

 ريال( عن كل طالب حدث له تسمم. 1000بضرورة دفع مبلغ )كتاب رسمي للمورد 

املقاصف املدرسية التخاذ يتم عرض املوضوع على لجنة . في حال تكرار املخالفة 3

 .قرار بشأن املورد ، و إلغاء التعاقد معه ، و ال يحق للمورد أن يعترض على قرار اللجنة
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 :أمور تنظيمية خاصة بتداول األغذية في املدارس ▪

 :
ً
 الفعاليات و األنشطة:أوال

االلتـزام بإبـــالغه في حال غياب الطلبة أو قيامهم بعمل أية رحالت أو أنشطة أو  التعاون مع مورد املقصف املدرس ي و  .1

على أن يتم التواصل مع املورد قبل ، أية فعاليات مختلفة في املدرسة قد تؤثر على عملية البيع في املقصف املدرس ي

 لعدم وجود أي كميات فائضة من الصناف الغذائية مما يتسبب و ذلك حدوث ذلك بمدة ال تقل عن يوم واحد 
ً
 فيتجنبا

 خسارة مورد املقصف املدرس ي.

بعدم توريد أية أصناف غذائية "محضرة" في يوم الفعالية، و االكتفاء بتوريد املاء و العصائر  إبالغ مورد املقصف املدرس ي .2

 .فقط

في الفعاليات و  عند عرض و تقديم الوجبات الغذائيةو ذلك  الغذاءبالتوجيهات و الرشادات الخاصة بسالمة االلتزام  .3

 النشطة املختلفة.

و مراعاة أن تكون السعار مناسبة للقدرة الشرائية  عدم املبالغة في أسعار البيعالبيع، يرجى الحرص على فعاليات في حال  .4

  للطالبة مما ال يرهق ميزانية أولياء المور. 

مثل: تكسر دم، سكري، سمنة،  للطلبة املصابين باألمراض املتعلقة بالغذاءالصناف الغذائية الحرص في حال تقديم  .5

 من أصناف معينة.غذائية حساسية 

قائمة الصناف ) األصناف الغذائية املمنوع تداولها في املقصف املدرس ي" عدم تقديم أي صنف غذائي مدرج ضمن .6

 .(18صفحة رقم  -الغذائية 

 

 :
ً
 تسويق املنتجات الغذائية:ثانيا

 .املدرسية لجنة املقاصفموافقة مسبقة عليها من  مالم تصدر  املدرسةعدم قبول تسويق أي منتجات غذائية في  .1

ملقاصف املدرسية و لجنة الخذ موافقة خطية من  املدارستوجيه أي شركة/مؤسسة ترغب بتسويق أي منتج غذائي في  .2

 إدارة الصحة و السالمة.ذلك عن طريق 

 

 

 :
ً
 :(Vending Machinesينات البيع األوتوماتيكية )ماكثالثا

و التي يتم من خاللها بيع: املاء، ماكينات البيع الوتوماتيكية  بيع أية أصناف غذائية من خاللأن تقوم املدرسة بيمنع  -

 املشروبات الساخنة، العصائر، الشيبس، الحلويات و البسكويت، اآليس كريم، ...
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 :الوجبات املجانية ▪

 .من إجمالي عدد الطلبة باملدرسة (5%نسبة ) يتجاوز بما ال بتوفير وجبات مجانية يومية يلتزم املورد  -

بشراء وجبات غذائية من االقتصادية التي ال تسمح حالتهم و  ،الطلبة فقطالتأكد من توزيع الوجبات املجانية اليومية على  -

 املقصف.

  .فطيرة + حليب أو عصيرتتكون الوجبة املجانية من: على أن  -

 لتوزيع الوجبات املجانية بما يتناسب و النظام املعمول به في املدرسة و مورد املقصف املدرس ي. آلية واضحةاعتماد  -

 .اليومية املجانية الوجبات حفظ عند الصحية باالشتراطات التقيد ضرورة -

 ورد.املمن  وجبات مجانية لإلدارة املدرسية أو العاملين في املدرسةقبول أو طلب أية  منــــــع -
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 إدارة الصحة والسالمة 

 

  :العيناتو نقل جمع توجيهات و إرشادات  ▪

: 
ً
 آليـــة جمـــع العينة املستبقـاةات إرشادأوال

 من املقصف املدرس ي، مع االحتفاظ بها  ؟ما هي العينة املستبقاة •
ً
هي العينة التي تقوم املدرسة بجمعها يوميا

 االشتباه بحدوث تسمم غذائي في املدرسة.ملدة معينة، و ال يتم إرسالها للتحليل إال في حالة 

  

 للرجوع إليها و تحليلها في حالة االشتباه بحدوث تسممات غذائية بين الطلبة. ؟ما هو الهدف من جمع العينة •

 

 خمسة أيام. ؟ما هي مدة االحتفاظ بالعينة •

 

 امليكروبات تقع ضمن هذا الوقت.لن فترة حضانة معظم  ؟ملاذا يتم االحتفاظ بالعينة ملدة خمسة أيام •

 

•  
ً
 .الصناف الغذائية املحضرة من ِقبل املورد جميع ؟ما هي األصناف التي يتم جمعها يوميا

 

  العيناتمشرف املقصف بجمع  يقوم أن يجب ؟من يقوم بجمع العينة •
ً
مع ضرورة إعالم قسم الصحة البيئية املستبقاة يوميا

 باسم الشخص املقرر تكليفه بذلك و بأرقام التواصل معه. بوزارة الصحة العامة

 

التي املحضرة لحفظ العينات املستبقاة الخاصة بالوجبات الغذائية  فريزر ذو  خمسة أدراجيجب أن توفر املدرسة  ؟أين تحفظ العينة •

مكان آمدددددن و بعيد مكتب مشرف املقصف أو أي في  فريزر العينات املستبقاةالتأكيد على وضع ، و يتم توريدها للمقصف املدرس ي

حسب توجيهات مؤسسة الرعاية )أو تلفها, بشرط أن ال يكون في العيادة  عن أي مصدددر قد يتسبب في التالعدددددب في العيندددددددات

 أو في املقصف املدرس ي.   (الصحية الولية

 

ن طالبين أو أكثر تناولوا من الوجبات الغذائية عندما يكون هناك شكوى جماعية تزيد ع ؟متى ترسل العينة •

أو في حالة وجود تغير في الرائحة أو الطعم  املتوفرة باملقصف املدرس ي وظهرت عليهما أعراض التسمم الغذائي

 بصورة ملحوظة من قبل مشرف املقصف.

 

 . وزارة الصحة العامةلقسم الصحة البيئية في  ؟ملن ترسل العينة •

 44070837 - 44070827 فاكس:، 44070227 - 44070231- 44070383 – 44070160هاتف:
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 إدارة الصحة والسالمة 

 

  :جمع و نقل العيناتتوجيهات و إرشادات  ▪

 املستبقاة خطوات جمع العينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
ُيجمع صنف غسل االيدي بصورة صحيحة وتجفيفها ومن ثم لبس القفازات والبدء في عملية جمع العينات، 

على أن يتم نقلها مباشرة الى الفريزر املخصص لحفظ غذائي واحد مغلف )لم يتم فتحه( من كل نوع محضر 

  العينات .

 

2 
  الغذائي: نوع الصنف، تاريخ الجمع، و اسم الشخص الذي جمع العينات.تكتب البيانات التالية على الصنف 

 

3 
يوضع عليه من الخارج  توضع جميع الصناف التي تم جمعها من كل نوع في الدرج املخصص لها في الفريزر ، ثم

  الصق يكتب عليه تاريخ جمع العينات.

الثالث، الرابع و الخامس و بنفس الخطوات السابقة و يوضع التاريخ على  ،ييعاد جمع العينات في اليوم الثان 4

  الدراج.
ً
  حتوي على خمسة أدراج.يو أن الفريزر الخاص بحفظ العينات  علما

 

5 
ثم  اليوم األول الصناف الغذائية التي تم جمعها في  اتيتم التخلص من عين من الدراسة في اليوم السادس

وهكذا وصوال لعينات االصناف الغذائية التي تم  ينظف الصندوق و تجمع فيه العينات بنفس الطريقة السابقة

  جمعها في اليوم الخامس .

 

و يكون ذلك بتلقي أية شكاوي أو إصابة  مشرف املقصف و املمرضالطالب من قبل خالل هذه اليام يتم مراقبة الوضع لدى 

 صداع، ارتفاع في درجة 
ً
الطالب بأعراض التسمم الغذائي و التي منها: الشعور باملغص، اإلسهال، الترجيع )القيء(، الغثيان، أحيانا

  الحرارة، آالم في البطن.

 

36 



 2019-2018العام الدراسي            دليل المقصف المدرسي                                                                                                          
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  :جمع و نقل العيناتتوجيهات و إرشادات  ▪

 املستبقاة خطوات إرسال و نقل العينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستبقاة العينةرفض طلب تحليل 

 إذا تبين أن درجة حرارة الفريزر الذي تحفظ فيه العينات ال تعمل بكفاءة. •

 (.ice boxإذا تم إرسالها للقسم في أكياس عادية و لم تنقل في كوملان خاص ) •

 إذا لم تكن كل عينة منفصلة و موضوعة في كيس بالستيكي منفصل. •

 العينات، تاريخ الجمع، اسم املورد، اسم املدرسة.إذا لم يكن عليها بيانات مثل نوع  •

 إذا لم ترفق بنموذج طلب التحليل.  •

 

 

 

 

1 
لكي تحافظ على درجة  صفائح ثلجية مجمدة( مغلق و يوضع معها ice boxتوضع العينات املراد تحليلها في كوملان )

 في  الفريزر حرارة إرسال العينة باردة طوال فترة النقل، و يراعى عدم إخراج العينة من 
ً
إال عندما يراد وضعها فورا

 .الصفائح الثلجية املجمدةالكوملان الخاص مع 

 

2 
مشرف املقصف و ممرض و موقع من إدارة املدرسة  )مرفق نموذج الطلب(يرسل مع العيندددة طلب تحليل العينات 

 .املدرسة

 

وقت إرسال العينة: من الحد إلى الخميس أي وقت خالل الدوام الرسمي و يجب التنسيق مع قسم الصحة البيئية على الرقام 

املطلوبة خالل عملية جمع و حفظ العينة لحين نقلها للصحة للتحليل  اآلليةمع مراعاة اتباع  قبل إرسال العينةالسابقة 

 .املخبري 
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 اســـم المدرسة
 

 
 توقيع إدارة المدرسة

 

 

 اســــم المــورد

 

 

  تاريــخ جمع العينات

 تاريخ ارسال العينات
 

 أنـــواع 

 عينـــات 

 المواد الغذائية

 

 عـــــدد 

 العينات

 

 سبــب 

 طلب التحليل

 

عــدد الطالب 

 المتضررين

 

 األعـــراض

▪ .......................................... 

▪ .......................................... 

▪ .......................................... 

▪ .......................................... 

▪ .......................................... 

 

 

 

 نموذج طلب تحليل عينات مواد غذائية
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  :جمع و نقل العيناتتوجيهات و إرشادات  ▪

 : إرشادات آ
ً
 جمع عينات املياهلية ثانيا

 خزانات و مبردات و فالتر املياه: -

 غسيل الخزانات قبل بداية العام الدراس ي و ترسل عينة للتحليل في بداية كل فصل دراس ي.يتم  .1

يجب التأكد من إحكام غلق أغطية خزانات املياه و عدم وجود كسور أو شروخ في الخزانات أو تسربات في التوصيالت  .2

 و الكشف الدوري عليها.

 شعة الشمس.التأكد من حماية أماكن الخزانددددات و املبردات من أ .3

 عند ملء الخزانات بواسطة الصهريج )التانكر( يجب وجود مشرف من املدرسة للتأكد من نظافة عملية التعبئة. .4

 التأكد من صالحية املبردات من حيث التبريد و التوصيالت. .5

 الكشف الدوري على الفالتر و التأكد من صالحيتها. .6

 

 

 كيفية جــمع عينـــات امليــــاه

 نسخة من استمارة طلب تحليل عينة املياه من موقع وزارة الصحة العامة.يجب أخذ  .1

 من قسم  يالت تجمع عينات املياه في الوعية الخاصة املعدة لذلك و  .2
ً
صحة البيئية بوزارة الصحة العامة التوزع مجانا

 . 

و خال من العيوب أو التسربات. ثم تعبأ عينات املياه الخاصة بالتحليل الكيميائي  االستخدامختيار مبرد مياه كثير ايتم  .3

 و البكتيري من نفس املبرد.

يفتح الصنبور على آخره ملدة دقيقتين أو ثالث لصرف املياه الراكدة املوجودة في النابيب و التوصيالت )يعرف ذلك  .4

 العكس(. بتغير درجة حرارة املياه من الساخن إلى البارد أو 

( و يترك  .5
ً
يعدل سريان املياه بالصنبور إلى مستوي سريان متوسط )يكون عمود املياه مثل سمك القلم الرصاص تقريبا

. 
ً
 ملدة دقيقتين تقريبا

 تمأل الزجاجة باملياه مع مراعاة إمساك الغطاء و هو موجه نحو السفل ملنع دخول الغبار الذى قد يلوث العينة. .6

 سم لتسهيل رج العينة قبل التحليل.  2ائي بالزجاجة حوالي يراعى ترك فراغ هو  .7

ترسل العينات في نفس يوم جمع العينة قبل مض ي ساعتان على الكثر من جمعها ويتم نقل العينات في أيس بوكس  .8

 نظيف مع تجنب تعريض زجاجات العينات للضوء و الحرارة.

 (10,30 – 8 يجب االلتزام بمواعيد تسليم عينات املياه من الساعة ) .9
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  :نماذج و استمارات املقاصف املدرسية ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكدللتاملدرس ياملقصفعلىاليومياملرور •

و ةالغذائيو الصحيةاالشتراطاتمطابقةمن
.األسعار

استمارة 

املتابعــة اليوميــة

للمقصف املدرس ي

مشرف اعتماد االستمارة من ِقبل . تعبئة + 1

 و إدارة املدرسة. املقصف

االحتفاظ باالستمارة ضمن سجالت املقصف . 2

 .باملدرسة

في حال وجود  إرسال نسخة منها للشركة املوردة. 3

 مالحظات.

 لخالاملدرس ياملقصفموردداءأل عامتقييم•

.لشهرا

استمارة 

التقييــم الشهــري 

للمقصف املدرس ي

مشرف اعتماد االستمارة من ِقبل . تعبئة + 1

 و إدارة املدرسة. املقصف

االحتفاظ باالستمارة ضمن سجالت املقصف . 2

 .باملدرسة

ملشرف الصحة إرسال نسخة منها بداية كل شهر . 3

 .للشركة املوردةنسخة +  و السالمة

 بعدو أثناءو بلقمخالفةحدوثحالةفي•

.رس ياملداملقصففيالغذائيةالوجباتتقديم

نموذج

تحرير مخالفـــــة

 .حسب الئحة الجزاءات النموذجتعبئة  .1

 .النموذجتصوير املخالفة إن أمكن و إرفاقها مع . 2

و إدارة  مشرف املقصفاعتماد التنبيه من ِقبل . 3

 املدرسة.

. التبليغ عن املخالفة عن طريق آلية التبليغ 4

 املعتمدة.

ضمن  املخالفةبالنسخة األصلية من االحتفاظ . 5

 .سجالت املقصف باملدرسة

 بعد التبليغ. للمورد املخالفةإرسال نسخة من . 5

الدراس يالعامبدايةعندتعبئتهتتم•

.باملدرسةاملقصفموردتغيير عندأو •

محضر استالم 

مقصف مدرس ي

 تعبئة النموذج. .1

ضمن سجالت بالنسخة األصلية االحتفاظ . 2

 .املقصف باملدرسة

 . تسليم املورد نسخة.3

الدراس يالعامنهايةعندتعبئتهتتم•

.للمدرسةالتوريدمناملوردإعفاءعندأو •

نموذج إخالء طرف 

مورد مقصف املدرسة

 تعبئة النموذج. .1

ضمن سجالت بالنسخة األصلية االحتفاظ . 2

 .املقصف باملدرسة

 .لدارة الصحة و السالمةإرسال نسخة منه . 3

 .للشركة املوردةنسخة . تسليم 4

. 
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 اليوم : ......................... اسم املورد : ........................................................
.....  /   .....  التاريخ :    ......   /  

 م20

 املحضرة األصنــاف الغذائيــــة 

 )الساندويتشات، الفطائر، السلطات، املقبالت، الفواكه و الخضروات، األطباق، املشروبات الساخنة(

 السعر الوزن التغليفنوع  تاريخ النتاج املكونات العدد الصنف الغذائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 ة يف املقصف املدرسيألصناف الغذائية اليوميااستمارة 
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 اليوم : ......................... اسم املورد : ........................................................
التاريخ :    ......   /  .....  /   .....  

 م20

 الجاهزةاألصنــاف الغذائيــــة 

 )الحليب و منتجاته، العصائر، املاء، البسكويت، الكيك، املخبوزات املحمصة(

 السعر الحجم تاريخ الصالحيـــة النكهات الشركة العدد الصنف الغذائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 ة يف املقصف املدرسيألصناف الغذائية اليوميااستمارة 
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 ...................................اليدددوم: ....... .......................................................................................................اسم الشركة: ...........................

 .................................................................................................................................اسم املدرسة:  ............................التاريخ: ............

 مقبول  جيددد ممتاز البيددددددان م

    نظافة املقصف و صالة تناول الطعام. 1

    الحشرات مطابقة للمواصفات املطلوبة.توفير ثالجات و حاويات النفايات و مصائد  2

    الشهادات الصحية للعاملين سارية املفعول و في مهنة و مجال: "الغذية". 3

    تقيد العمال بالزي النظيف و غطاء الرأس و القفازات. 4

    كفاية عدد العمال و عدم التزاحم على نوافذ البيع في املقصف . 5

    الصناف الغذائية و مطابقتها للشروط.نظافة سيارة نقل  6

    مطابقة صناديق حفظ الصناف الغذائية لالشتراطات الصحية. 7

    وصول الصناف الغذائية في املوعد املحدد و بدون تأخير. 8

    مطابقة الصناف الغذائية للشروط الصحية و الشروط الغذائية في التخزين و التغليف و الجودة. 9

    االلتزام بالسعار املحددة للبيع. 10

    االلتزام ببيع الصناف الغذائية املسموح بتداولها و عدم بيع الصناف الغذائية املمنوع تداولها. 11

    االلتزام بتوفير الصناف الغذائية التي تحددها إدارة املدرسة و بكميات كافية للطلبة. 12

    %(.5املجانية اليومية للطلبة )بما ال يقل عن توفير الوجبات  13

    االلتزام بنظام العمل و القوانين و التعاون مع املدرسة. 14

 ال            (  العدد: .....نعم )      ثبوت حدوث حاالت تسمم غذائي للطالب:  -

 ال           (  العدد: .....نعم )    توجيه تنبيدددده كتابي للمورد: -

 ................................................................................................................................................................. املالحظات و التوصيات: -

............................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة التقييم الشهري للمقصف املدرس ي 

 ) شهــــر ........................ (

 توقيع و ختم  إدارة المدرســــة                                                                                              المقصف المدرسي مشرفتوقيع اسم و

 

 .بوزارة التعليم و التعليم العالي إدارة الصحة و السالمةترسل نسخة من االستمارة بداية كل شهر إلى و   قصف بالمدرسةالم تيتم االحتفاظ باالستمارة في سجال* 
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 ............................... التنبيددددددده:رقم  ................................................................ اسم املدددددورد:

 ............................ اليدوم و التاريخ: .............................................................. اسم املدرسة:

 وصـــف املخالفـــــــــة نوع املخالفــــــة املـــــادة

............ 

 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 .................................................................................................. املالحظددددات و التوصيددددددات: -

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 مخالفة في املقصف املدرس ي

 :نسخــة 

 * المـــورد )الشركة/المطعم(.

 .إدارة الصحة والسالمة* 

 و توقيعه                                     توقيع مدير المدرسة                            ختم  المدرســـة المقصف المدرسي اسم مشرف     
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..................................................... ................................ شركة/مطعم: ............................./ ................................... املوقع أدناه أقر أنا

 في تاريخ ............................................  ................................................................................بأنني قد استلمت مقصف مدرسة ............

 الجدول التالي:في  و ذلك حسب البيانات

ــــة العدد البنــــــد م  مالحظــــــــات الحالــ

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 كما أنني أتعهد بأن أكون 
ً
  املقصف عن مسئوال

ً
قد أتسبب به أنا أو أحد عمال/عامالت و عن إصالح أي خلل  ،كاملة مسئولية

 املقصف خالل العمل في املقصف في العام الدراس ي.

                                                                                                                         

                                  

 

 

 

 

 

 

 محضر استالم مقصف مدرس ي

 مشرف املقصف املدرس ي

 ........................................... ـــم:ــــــاالســ

 ........................................... التوقيع:

 

 مورد املقصف املدرس ي

 ........................................... ـــم:ــــــاالســ

 ........................................... التوقيع:
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 املحترمين  إدارة الصحة و السالمة                                    السادة / 

 وزارة التعليم و التعليم العالي

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ،،،

 النتهـنظ
ً
 ،  ...........................................................توريـد الوجبات الغذائيـة للمقصف املدرس ي في مدرسة /  ءارا

خالي الطرف  ...................................................................و بناء عليه نود إفادتكم بأن مورد املقصف املدرس ي: 

 من 
ً
 .........................من كافة العهد في املقصف املدرس ي و ال توجد عليه أية التزامات تجاه املدرسة اعتبارا

 

 و تفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير ،،،

 

 

 

 ــخــالتارياليــوم و  ةـــــــــم املدرســـــخت ه ـــــــة و توقيعــــر املدرســـم مديــاس

........................................................................ ........................................................ ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةدرساملإخالء طرف مورد مقصف نموذج 

 :نسخــة 

 )الشركة/املطعم(.* املدددورد 

 * املدرسدددة.
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 :لهاوفق النوع والجهات املطلوب الرسال آلية ارسال االستمارات  ▪

 

 الجهة املطلوب الرسال لها نوع االستمارة

 استمارة 

 التقييم الشهري للمقصف املدرس ي

 البريد االلكتروني ملشرف الصحة و السالمة املسؤول عن املدرسة إلى: -

 إدارة الصحة و السالمة بوزارة التعليم: نسخة: -

 h.alromaihi@edu.gov.qaمدارس البنين:  ✓

 n.jumah@edu.gov.qaمدارس البنات:  ✓

 مخالفة في املقصف املدرس ي: 

 فئة )أ(

 إدارة الصحة و السالمة بوزارة التعليم: إلى: -

 h.alromaihi@edu.gov.qaمدارس البنين:  ✓

 n.jumah@edu.gov.qaمدارس البنات:  ✓

 مخالفة في املقصف املدرس ي: 

 فئة )ب(
 almaqasif@edu.gov.qaالبريد االلكتروني املوحد:  إلى: -

 اشتباه في وجود 

 حاالت تسمم غذائي

إدارة تعزيز الصحة و مكافحة األمراض االنتقالية بوزارة الصحة  إلى: -

 surv.outbreaks@moph.gov.qa :العامة

 إدارة الصحة و السالمة بوزارة التعليم: نسخة: -

 h.alromaihi@edu.gov.qaمدارس البنين:  ✓

 n.jumah@edu.gov.qaمدارس البنات:  ✓

أية شكاوي/ مالحظات متعلقة 

 باملقاصف املدرسية و املوردين

 إدارة الصحة و السالمة بوزارة التعليم: إلى: -

 h.alromaihi@edu.gov.qaمدارس البنين:  ✓

 n.jumah@edu.gov.qaمدارس البنات:  ✓

 استمارات املتابعة اليومية -

 محضر استالم مقصف -

 نموذج إخالء طرف مورد  -

 .باملدرسةضمن سجالت املقصف  ميتم االحتفاظ به -
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 إدارة الصحة و السالمة:التواصل مع معلومات  ▪

 

 إدارة الصحة و السالمة

 برج وزارة التعليم و التعليم العالي )الدفنة( – 21الدور 

 مدارس البنات مدارس البنين

 نائلة جمعة حمد الرميحي

44044392 44044397 

h.alromaihi@edu.gov.qa n.jumah@edu.gov.qa 
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 غايتنا صحة وسالمة أبنائنا الطلبة
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 إدارة الصحة والسالمة


