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تم إعداد هذا الدليل ضمن »مرشوع نساء تدير املقاصف املدرسية – املرحلة الثالثة« )2015-2012(، 

تم  املرشوع  هذا  الفلسطينية.  السلطه  لدى  النرويج  تمثيل  مكتب  من  بدعم سخي  تنفيذه  تم  والذي 

تنفيذه من قبل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف فلسطني بالرشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية 

ومركز العمل التنموي / معا.

إن وجهات النظر واآلراء التي تم التعبري عنها يف هذا الدليل ال تمثل بالرضورة وجهات نظر كال من 

مكتب تمثيل النرويج لدى السلطه الفلسطينية، مركز العمل التنموي/ معا، هيئة االمم املتحدة للمرأة، 

منظمة األمم املتحدة أو أي من املنظمات املنتسبة اليها.

تم إعداد هذا الدليل ضمن »مرشوع نساء تدير املقاصف املدرسية – املرحلة الثالثة« )2015-2012(، 

تم  املرشوع  هذا  الفلسطينية.  السلطه  لدى  النرويج  تمثيل  مكتب  من  بدعم سخي  تنفيذه  تم  والذي 

تنفيذه من قبل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف فلسطني بالرشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية 

ومركز العمل التنموي / معا.

إن وجهات النظر واآلراء التي تم التعبري عنها يف هذا الدليل ال تمثل بالرضورة وجهات نظر كال من 

مكتب تمثيل النرويج لدى السلطه الفلسطينية، مركز العمل التنموي/ معا، هيئة االمم املتحدة للمرأة، 

منظمة األمم املتحدة أو أي من املنظمات املنتسبة اليها.
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مقـدمة الدليــل اإلرشــــادي
تدير وزارة الرتبية والتعليم العايل 2856 مدرسة يف األرايض الفلسطينية منها 2144 مدرسة يف الضفة الغربية 
و712 مدرسة يف قطاع غزة، وتسعى الوزارة إىل االستثمار األمثل بتلك املدارس لغايات الوصول إىل أجياٍل مؤهلة 
قادرة عىل تحقيق طموحاتها. ولتحقيق ذلك، تعمل وزارة الرتبية والتعليم العايل عىل تطوير اسرتاتيجيات عدة من 
أجل تحسني جودة التعليم وتوفري البيئة املدرسية السليمة املناسبة للطلبة وللهيئة اإلدارية والتدريسية يف املدراس 

الفلسطينية من أجل النهوض بقطاع التعليم.

ومن ضمن  الوزارة  تهدف  لذلك،  تعليمية وصحية.  أولوية  املدارس  يف  للطلبة  واملتوازنة  السليمة  التغذية  تعترب 
أهدافها إىل تحسني الوضع التغذوي لطلبة املدارس وبناء سلوك غذائي سليم، كأداة من أدوات تحسني القدرات 
الفسيولوجية والذهنية للطلبة، حيث تظهر العديد من اإلشكاليات املتعلقة بالوضع التغذوي يف األرايض الفلسطينية 

وقطاع غزة، وتنترش األمراض الناتجة عن سوء التغذية نتيجة لقلة الغذاء أو سوء العادات الغذائية.  
 

ان احرتام مبادئ التغذية الصحية لدى املدارس الفلسطينية يعني التزام املدرسة بتنمية الوعي الغذائي وتعزيز 
صحية  غذائية  وجبات  تقديم  اىل  املدارس  وتسعى  للطلبة.  الغذائية  العادات  لتحسني  الصحي  الغذائي  السلوك 
املدرسة.  يف  وجوده/ا  أثناء  الغذائية  الطالب/ة  احتياجات  إكمال  بهدف  املدرسية  املقاصف  خالل  من  ومغذية 
وتشكل املواد الغذائية املباعة يف املقصف املدريس مصدر الغذاء الوحيد الذي يتناوله الغالبية العظمى من الطلبة 
او  املدرسية  املقاصف  املتوفرة من خالل  تلك  املدرسية سواء  الوجبة  أهمية  املدرسة. وتكمن  تواجدهم يف  خالل 
تلك التي يحرضها الطلبة من خارج املدرسة يف كونها توفر مقداراً من الطاقة والعنارص الغذائية الكافية للقيام 
باملجهود الذهني والفكري )أعىل مجهود خالل اليوم( إضافة للمجهود الفيزيائي - من نشاطات رياضية، تنقل 

وحركة - الذي سيقوم به الطالب/ أو ستقوم به الطالبة خالل فرتة دوامه/ا يف املدرسة.

عملت اإلدارة العامة للصحة املدرسية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف اآلونة األخرية عىل استقطاب الجمعيات 
الرتبية  وزارة  من  إيماناً  هذا  ويأتي  املتبعة.  الضمان  آلية  من خالل  املدرسية  املقاصف  إلدارة  النسويه  واملراكز 
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والتعليم بقدرات هذه الجمعيات واملراكز النسوية يف إحداث تغيري ايجابي يف البيئة التغذوية، واملساهمة يف تطبيق 
التغذوية  البدائل  وتوفري  املدرسية،  املقاصف  يف  املباع  الغذاء  نوعية  تحسني  من حيث  املدرسية  التغذية  سياسة 
الصحية السليمة ومن أجل تعزيز الرشاكة مع املجتمع املحيل، حيث تساهم هذه الجمعيات واملراكز النسوية يف 

تطوير املجتمع املحيل من خالل برامجها ونشاطاتها املختلفة. 

وتوفر إدارة املقاصف املدرسية دخالً ماديا لهذه الجمعيات واملراكز النسوية من أجل تعزيز قدراتها عىل تنفيذ 
برامجها ونشاطاتها املجتمعية. كما وتساهم من خالل إدارتها للمقاصف املدرسية يف توفري فرص عمل للنساء يف 
املناطق التي تعمل فيها، األمر الذي يساهم يف تعزيز مشاركة النساء يف سوق العمل، حيث تسعى الجهات الرشيكة 
اىل تغيري املوروث الثقايف النمطي يف النظرة إىل ماهية أدوار النساء كما الجمعيات واملراكز النسوية، وتبني نهج 
تشاركي ومستدام يف مكافحة الفقر والتنمية االقتصادية واالجتماعية، عن طريق تحفيز الرشاكات بني الجمعيات 
واملراكز النسوية، وبناء قدرات النساء إلدارة تلك الجمعيات أو املراكز، وتعبئة طاقات النساء الريفيات املهمشات 

عىل وجه الخصوص.     
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الغرض من الدليل اإلرشادي
يأتي الدليل اإلرشادي إلدارة املقاصف ضمن مرشوع: »نساء تدير املقاصف املدرسية« الذي ينفذ من قبل هيئة 
األُمم املتحدة للمرأة )UN Women( بالرشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية ومركز العمل التنموي 

)معاً( وبتمويل من مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. ويهدف الدليل إىل:

• تحديد الغذاء الصحي والسليم الذي يجب توفريه يف املقاصف املدرسية بناًء عىل سياسات التغذية الصحية 	
املنبثقة عن وزارة الرتبية والتعليم العايل.  

• تحديد الرشوط املعيارية الصحية الواجب اتباعها للتصنيع الغذائي.	

• تحديد رشوط السالمة العامة التي ال بد من اتخاذها عند عملية التصنيع الغذائي.	

• بأطراف 	 تحيط  التي  واملسؤوليات  االلتزامات  عند  الوقوف 
العالقة الخاصة بإدارة وتشغيل املقاصف املدرسية.

• رصد املعايري واالشرتاطات التي يجب أن تتوفر يف الجمعيات 	
واملراكز النسوية لتمكينها من ضمان تلك املقاصف املدرسية.

• الجمعيات 	 قبل  من  تبنيها  الواجب  الفضىل  املمارسات  طرح 
واملراكز النسوية خالل إدارة وتشغيل املقاصف املدرسية.

• حيث 	 من  املدرسية  للمقاصف  التحتية  البنية  رشوط  توضيح 
املجتمع  تحكم  التي  السالمة  ومعايري  الشرتاطات  مطابقتها 

املدريس.

• الوقوف عىل التدابري الالزمة لضمان املقاصف املدرسية، وتعزيز 	
استجابتها لواقع واحتياجات النساء الباحثات عن فرٍص إلدارتها.
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نطـاق التطبيـق
الفلسطينية، وينظم  العايل  الرتبية والتعليم  الخاضعة إلرشاف وزارة  املدارس  الدليل عىل سائر  يرسي هذا 
عىل وجه الخصوص عمليات ضمان وإدارة وتشغيل املقاصف املدرسية من قبل الجمعيات واملراكز. ويوفر 
الدليل القواعد واالشرتاطات الصحية الواجبة عىل أطراف العالقة السيما الجهة املشغلة للمقصف املدريس 

والضامنة له التقيد بها.

محتوى الدليـل
يقّسم الدليل إىل جزئني رئيسيني، يوضح الجزء األول آلية إدارة املقاصف املدرسية، بينما يوضح الجزء الثاني 
الرشوط واملعايري للغذاء الصحي حسب سياسات وأنظمة وزارة الرتبية والتعليم. ويتطرق الجزء األول من 
الدليل اىل آليات اختيار الجمعيات الخريية واملعايري والرشوط التي ال بد ان تتوفر فيها، وكيفية إدارة املوارد 

البرشية ومسؤولياتها، وايضاً اإلدارة املالية للمقاصف، وإدارة املوّردين ومعايري املقاصف الصحية 
وكافة املستلزمات املطلوبة من آليات ومعدات. كما ويعرض الجزء األول من الدليل 
يستعرض  الثاني،  جزئه  ويف  للمقاصف.  املالية  اإلدارة  أجل  من  أساسية  نماذج 
الدليل الغذاء الصحي الذي يجب توفره يف املقاصف، إضافة اىل قائمة بالغذاء الذي 

يُمنع بيعه يف هذه املقاصف.



دليــــل إدارة المقاصف المدرسية 

9

مسؤوليات األطراف ذات العالقة
البيئة  املساهمة يف تطوير  متكاملة عىل  تعمل بطريقة  ذات عالقة  أطراف عدة  املقاصف وتشغيلها  إدارة  ينظم 
الصحية داخل املدارس.  وتعمل هذه الجهات املختلفة عىل ضمان تحقيق املقاصف ألهدافه الساعية اىل توفري غذاء 
املدارس.   بناء سلوك تغذوي سليم يحافظ عىل صحة وسالمة طلبة  للطلبة يف مداؤرسهم، واملساهمة يف  صحي 
كما تعمل هذه الجهات املختلفة عىل املساهمة يف إدارة املقاصف والتسويق لها بشكل يضمن نجاحها مادياّ من 
أجل استمراريتها واملساهمة يف تنفيذ برامجها ونشاطاتها املجتعية الهادفة.  كما وتسعى األطراف املختلفة ذات 
العالقة اىل إدارة املقاصف مليا من أجل توفري فرص عمل للنساء يف مجتعاتهن من أجل املساهمة يف تحسني جودة 
حياتهن وارسهن.  وتتمثل الجهات ذات العالقة بوزارة الرتبية والتعليم، واإلدارة العامة للصحة املدرسية، وإدارات 
الصحة يف مديريات الرتبية والتعليم، وإدارة املدارس، ولجنة أواياء األمور، والجمعيات واملراكز النسوية التي تدير 

املقاصف. وتتمثل مسؤوليات هذه الجهات فيما ييل:

مسؤوليات وزارة التربية والتعليم العالي
تعترب الوزارة اآللية الوطنية املرجعية التي تتوىل مسؤولية اإلرشاف عىل التعليم الفلسطيني وتطويره يف مختلف 
مراحله، يف قطاعي التعليم العام والتعليم العايل. وتسعى لتوفري فرص االلتحاق لجميع من هم يف سن التعليم، 
ضمن  من  وأيضاً  العرص.  مستجدات  مع  يتالءم  بما  به  لالرتقاء  والتعلم  التعليم  وجودة  نوعية  تحسني  وكذلك 
أهدافها تنمية القوى البرشية العاملة يف القطاع التعليمي، من أجل إعداد املواطن الفلسطيني املؤهل، والقادر عىل 
القيام بواجباته بكفاءة واقتدار. وهي بذلك تشكل أداًة أساسية يف صنع القرار األكاديمي وتهيئة الظروف التي 

تدعم فرص وصول الطلبة إىل الشعور بأمنهم الفردي.

وقد رشعت وزارة الرتبية والتعليم العايل بتطبيق خطط تطويرية شاملة للنهوض بالتعليم الفلسطيني وهو ما 
واعتماد  تطوير  يف  كبرياً  دوراً  لها  أن  إذ  املدرسية”  املقاصف  تدير  “نساء  مرشوع:  يف  أساسياً  رشيكاً  يجعلها 
أكثر  وجعلها  املدرسية  املقاصف  ودعم  املدرسية  املنشآت  تلك  إىل  النساء  لوصول  املحفزة  واألنظمة  التعليمات 
استجابًة ملعايري ومحددات عمالة النساء فيها، وتعميم أفضل املمارسات لعنارص تلك املعادلة: )الجمعية، النساء 
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العامالت، املدرسة( داخل املدارس الحكومية بما ينعكس إيجاباً عىل استدامة الجمعية وتغذية مواردها وتطورها، 
ويحسن من فرص وصول النساء إىل املصادر واملوارد، ال سيما مع تحسن دخلهن الذي يكفل لهن الوصول إىل 
شعورهن بأمنهن اإلنساني، ويعزز من جودة الخدمات التي تقدم إىل الطلبة يف تلك املدارس. وبناًء عىل ذلك، فإن 

مسؤوليات الوزارة تجاه أطراف تلك املعادلة تتمثل باآلتي:

• إدماج مفاهيم النوع االجتماعي بحيث تدعم فرص وصول النساء إىل املوارد واملصادر، ال سيما عرب تمكني 	
الجمعيات واملراكز النسوية من ضمان تلك املقاصف.

• املقاصف 	 عرب  تقدم  التي  الخدمات  جودة  لتحسني  الالزمة  اإلجرائية  واألدلة  واألنظمة  التعليمات  تطوير 
املدرسية، والتثبت من استجابتها ألفضل املعايري واملمارسات ومراعاتها ملصالح الطلبة والطالبات.

• تفعيل آليات الرقابة عىل املقاصف املدرسية وذلك يتحقق ابتداًء من إيجاد أداٍة تقنية ترشف عىل سائر تلك 	
املقاصف وتسهم بوضع املعايري واملقاييس واملحددات الخاصة بنشأتها، ورصد أي خروقاٍت أو قصور قد 

يهدد جودة مخرجاتها.

مسؤوليات اإلدارة العامة للصحة المدرسية

لها من  بما  املدريس، حيث تقوم  املجتمع  الوقاية والحماية يف  أدوات  أُوىل  املدرسية  للصحة  العامة  اإلدارة  تعترب 
صالحياٍت واختصاصات برصد التحديات أو املخالفات التي تهدد عنرصّي الوقاية والحماية، كما تعمل عىل تطوير 
السياسات والتدخالت التي تُعنـى بتعزيز استجابة البيئة املدرسية لسائر معايري السالمة والصحة العامة التي 

أعتمد عليها الربنامج العاملي الشامل للصحة املدرسية.

وحيث تعترب التغذية السـليمة واملتوازنة للطالبات والطلبة وفق رؤية تلك اإلدارة يف املـدارس أولويًة تعـليمية 
العادات  الطلبة  إلكساب  تغذوية  سياسات  إتـبـاع  رضورة  املدرسية  للصحة  العامة  اإلدارة  أوجبت  وصحـية، 
الغذائية والصحية التي تساهم يف النـمو املتكامل، وكذلك تسعى وبالتنسيق مع أطراف العالقة إىل غرس العادات 
واملسلكيات الغذائية اإليجابية لدى الطلبة وتفـعيل دور أولـياء األمور واملجتمع املحيل يف هذا السياق، وصوالً إىل 

الرقابة املبارشة عىل مختلف املقاصف العاملة يف املدارس الفلسطينية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل.
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املدرسية  باملقاصف  يتعلق  فيما  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  املدرسية  للصحة  العامة  اإلدارة  دور  يتلخص 
بالتطوير والتأكد من تطبيق سياسة التغذية املدرسية. وتعمل اإلدارة العامة للصحة املدرسية عىل وضع املعايري 
الصحية للغذاء السليم الذي يجب توفره يف املقاصف، إضافة اىل معايري البنية التحتية للمقاصف من أجل ضمان 

سالمتها ومواءمتها الحتياجات الطلبة. 

كما وتعمل اإلدارة العامة للصحة املدرسية عىل وضع آليات تضمني املقاصف املدرسية ورشوط ومعايري الجهات 
ومعدات  وآليات  التصنيع  ملراكز  العامة  السالمة  رشوط  حيث  من  املقاصف  لهذه  املتضمنة 

التصنيع وللعاملني يف مراكز التصنيع ويف املقاصف. وتعمل اإلدارة 
للمقاصف  مستمرة  زيارات  تنظيم  عىل  املدرسية  للصحة  العامة 

)النظافة،  املدرسية  املقاصف  يف  توفرها  الواجب  الرشوط  من  للتأكد  املدرسية 
التهوية الجيدة، نوعية املواد الغذائية املقدمة، صالحية املواد وجودتها( إضافة 
اىل تنظيم زيارات مستمرة للمراكز والجمعيات النسوية املستهدفة للتأكد من 

النظافة العامة للمراكز وخاصًة للنساء العامالت فيها، وللتأكد من صالحية 
وجودة املواد املستخدمة يف تصنيع املواد الغذائية الخاصة باملقاصف. 

مسؤوليات اإلدارة المدرسية
تتضمن إدارة املوارد عىل صعيد املدرسة عمليات التخطيط والتنظيم 
تخصصاتهم  باختالف  والعامالت  العاملني  ومتابعة  والتوجيه 
إىل  وصوالً  املدرسية،  املقاصف  يف  العاملني  يشمل  بما  ومهامهم، 
الكفاءة والفاعلية والعدالة –أُسس نجاح املؤسسة التعليمية- وبناء 

عىل ذلك كان لزاماً عىل هذا الدليل أن يُخاِطَب مدير/ة املدرسة ليوفر 
املدارس  ومديرات  ملديري  الناظم  اإلجراءات  ودليل  تتالقى  تكاملية  أداًة 

 )2014-2013( العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  الصادر  الحكومية 
والذي أفرد بدوره التزامات واضحة عىل عاتق هؤالء ال سيما فيما يتعلق 

باملقصف املدريس وما تحيط به من قضايا. 



12

مسؤولية الجمعيات والمراكز النسوية 
• ارشاف الجمعية مبارشة عىل ادارة املقصف املدريس وعدم تضمينه لشخص منتفع آخر، ويف حالة حدوث ذلك 	

يتم فسخ عقد منفعة البيع بني الجمعية واملدرسة دون أي تعويضات مالية للجمعية.

• التزام الجمعية بقائمة املسموح واملمنوع يف املدارس أو أي كتاب يصدر بهذا الخصوص من االدارة العامة 	
للصحة املدرسية. وتتعرض الجمعية ملساءلة وانذار يف حال تجاوز ذلك كأي ضامن عادي، ويحق لرئيس 

القسم بعد مناقشة مدير املدرسة استبعاد الجمعية اذا تكررت املخالفة.

• دفع قيمة الضمان للمدرسة مبارشة حني استالم املقصف وتوقيع االتفاقية.	

• التزام الجمعية برشوط الصحة والسالمة داخل املقصف.	

• تلتزم الجمعية بالتصنيع الغذائي داخل الجمعية وعدم االعتماد الكيل عىل البضائع الجاهزة، مع األخذ بعني 	
االعتبار حاجة الطلبة ووضعهم االقتصادي.

• تقوم الجمعية منذ بداية العام الدرايس بتجهيز قائمة طعام صحية أسبوعية أو شهرية لعرضها عىل مدير/ة 	
املدرسة واللجنة الصحية.

• تشارك الجمعية يف فعاليات الصحة املدرسية واألنشطة التي تنفذها املدرسة.	

• تلتزم رئيسة الجمعية بعمل اجتماعات دورية مع مدير/ة املدرسة.	

• املجتمع املحيل مقابل أسعار 	 األقل، وبمشاركة  الجمعية بعمل وجبة صحية مرة واحدة كل شهر عىل  تلتزم 
مخفضة للطلبة )مثال: وجبة مجدرة أو أوزي أو مقلوبة مع اللبن والسلطة، افطار جماعي، أو أي وجبة صحية(.

• تزود الجمعية قسم الصحة املدرسية يف كل مديرية بتقرير فصيل حول ادائها يف املدارس املستهدفة.	

• التزام رئيسة الجمعية بحضور االجتماعات التي يعقدها قسم الصحة املدرسية يف كل مديرية )بواقع اجتماع 	
يف كل فصل درايس(.

• التأكيد عىل التزام الجمعية بالبيع داخل املقصف ضمن أسعار محددة، مناسبة وال تتجاوز السوق املحيل، 	
وكما هو منصوص عليه يف عقد منفعة البيع الخاصة باملقصف املدريس.
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إدارة المقاصف المدرســـية

آلية أختيار الجمعيات والمراكز النسوية

تعمل إدارة املدارس وبالتعاون مع املجتمع املحيل وطاقم الصحة املدرسية يف كل مديرية 
بشكل سنوي عىل استقطاب الجمعيات واملراكز النسوية إلدارة املقاصف املدرسية من 

غري منافس، أي دون طرح عطاء ضمان لتلك املقاصف، وذلك ضمن اآللية التالية:

• الجمعيات أو املراكز النسوية التي يتم استقطابها للسنة األُوىل )جمعيات جديدة( 	
فإنها تتضمن املقاصف بحساب معدل قيمة ضمان آخر 
ثالث سنوات للمقصف، وملدة ثالث سنوات قادمة، وعليه 
يحق ملدير املدرسة ورئيس قسم الصحة املدرسية تضمني 

املقصف للسنة األُوىل للجمعية أو املركز النسوي دون أي خصم 
وذلك باحتساب معدل قيمة ضمان آخر ثالث سنوات فقط.

• يف 	 يرغب  ترغب/  نسوي  مركٍز  أو  جمعية  من  أكثر  وجود  حالة  يف 
الضمان للسنة األُوىل بحيث تتمتع بنفس املواصفات من الجودة، يتم العمل 

عىل طرح عطاء بني الجمعيات املتنافسة.

• يجب أن ال يقل عدد املقاصف املدرسية التي تتضمنها الجمعية أو املركز النسوي 	
يف السنة األُوىل عن ثالثة مقاصف.

• يتم تقييم أداء الجمعيات أو املراكز النسوية بشكل سنوي من قبل مدير/ة املدرسة وطاقم الصحة املدرسية، 	
وبناء عليه يتم تضمني الجمعية أو املركز النسوي املقصف للسنة القادمة.

• يتم 	 منهما،  كل  أداء  تقييم  عىل  وبناء  للمقاصف،  النسوي  املركز  أو  الجمعية  من ضمان  ثالث سنوات  بعد 
مع  وبالتشاور  املجاورة  املدارس  مقاصف  ضمان  قيمة  ومعدل  الطلبة  عدد  وفق  الضمان  قيمة  احتساب 
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مدير/ة املدرسة. )سواء كان ذلك للجمعيات املستقلة أو ضمن مرشوع تطوير املقاصف املدرسية بالرشاكة 
مع هيئة االُمم املتحدة للمرأة(.

• اذا طرأ أي تغيري خالل العام الدرايس عىل عدد الطلبة كانتقالهم اىل مدرسة جديدة أو يف حال زيادة عدد 	
الطلبة كفتح شعبة جديدة، يتم احتساب مقدار الخصم أو الزيادة عىل قيمة ضمان املقصف، وتلتزم الجمعية 

بذلك خالل العام الدرايس.

الشروط المعيارية الختيار الجمعيات والمراكز النسوية
• ان تكون الجمعية او املركز النسوي مسجالً/ة لدى دائرة االختصاص ومستوفياً/ة لكافة الرشوط لغايات 	

التسجيل.

• ان يكون لدى الجمعية أو املركز النسوي هيئة إدارية وهيئة عامة تعمل ضمن نظام اداري سليم.	

• ان تكون الجمعية حاصلة عىل كافة الرتاخيص الالزمة من أجل عملية التصنيع الغذائي. 	

• التثبت من توافر 	 عىل الجمعية أو املركز النسوي حال رغبتهما بالتقدم لضمان إحدى املقاصف املدرسية 
مختلف الوثائق املطلوبة بما يف ذلك وثيقة التسجيل، الرخص املهنية والصحية، الوثائق املالية، واإلدارية، 
قبل  املنظم من  اإلعالن  إليها  يُشري  أُخرى  أي معززاٍت  أو  التصنيع.  أو  البيع  الثانوية مع عامالت  والعقود 

املدرسة بشأن رغبتها بتضمني إحدى مقاصفها.

• ان يكون لدى الجمعية أو املركز النسوي حساب بنكي مفعل باسم الجمعية.	

• يشرتط عىل الجمعية أو املركز النسوي ان تمتلك مقر ثابت ومكان لتصنيع املنتجات الصحية داخل الجمعية.	

• ان يكون املقر مؤهالً او قابالً للتأهيل ويمكن االستثمار به لتأثيثه وتزويده بمعدات التصنيع الغذائي.	

• ان يكون لدى الجمعية أو املركز النسوي خربة يف مجال العمل املجتمعي والقدرة عىل تنفيذ مرشوع النساء 	
تدير املقاصف املدرسية.

• ان تكون الجمعية أو املركز النسوي ذو/ذات سمعة جيدة يف املجتمع املحيل واملنطقة املحيطة به/ا.	

• ان تلتزم الجمعية أو املركز النسوي بالرشوط التي تطلب منه/ا.	
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اإلدارة البشرية للمقاصف المدرسية
تنظم العالقة بني الجمعية أو املركز النسوي والعاملني يف املقاصف ومراكز التصنيع التابعة للجمعية أو املركز 
الجنسني  بني  املساواة  أساس  عىل  وتقوم  النافذ،  العمل  قانون  وأحكام  تنسجم  عمل  واتفاقيات  عقود  بموجب 
وتتخذ  والعامالت.  النسوي  املركز  أو  للجمعية  منصفة  تكون  بحيث  العمالية،  والحقوق  والظروف  الرشوط  يف 

الجمعيات واملراكز النسوية اإلجراءات التالية عند اختيارها للعامالت:

• عند 	 الشامل  الطبي  الفحص  لعمل  املدريس  املقصف  يف  العاملني/ات  لكافة  الالزمة  بالرتتيبات  القيام 
اختيارهم/ن وملرة واحدة بعد ذلك مع بداية العام الدرايس يف أقرب عيادة.

• يجب عىل الجمعية أو املركز النسوي أن يستثنيا أى عامل/ة من العمل يف املقصف يف حال ثبت بأن العامل/ة 	
يعاني/تعاني من أي أمراض معدية وغري معروفة أو أنه/ا مصاب/ة بجرح حتى يتم شفاؤه/ا بالكامل.

• عند تغيري أحد العاملني/ إحدى العامالت باملقصف خالل فرتة التعاقد، يجب أخذ موافقة مدير/ة املدرسة 	
وعمل الفحوصات الطبية الالزمة قبل تشغيل أي عامل/ة جديد/ة أو إستبداله/ا.

مسؤوليات مشرفة المقاصف
تعترب مرشفة املقاصف املسؤولة عن متابعة مجريات العمل يف محله، والتي تسعى من خاللها الجمعيــة أو املركز 
النسوي إىل التأكد من اتساق العمل يف املقصف املدريس مع الخطة التشغيلية املعدة من قبلهــا ومع ما هو مخصص 
لذلك من موارد ماليٍة أو برشية. حيث تكلف الجمعية أو املركز النسوي فرداً من هيئتها اإلدارية أو مؤازريها –أو 
بموجب عالقٍة تعاقدية- وفقاً للرشوط واملواصفات التي تنسجم ومصلحــة العمـل بهذه املهمـة. وتعمل املشـرفة 

عىل ما ييل:

• زيارة املقاصف املدرسية ومدراء املدارس باستمرار من أجل متابعة سري العمل يف املقاصف، وكذلك االستماع 	
ملالحظاتهم واألخذ بها.

• التواصل مع إدارة املركز/ الجمعية حول التفاصيل املتعلقة بإدارة املرشوع، وعدم الترصف املنفرد يف حال 	
قرارات  أية  اتخاذ  وقبل  لهم  املبارش  والرجوع  وتنفيذه،  باملرشوع  متعلقة  أي مشكلة  الله حصول  قدر  ال 

مفصلية متعلقة باملرشوع سواء إدارية أو مالية. 
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• سبيل 	 عىل  كالطارئة  لذلك  الحاجة  اقتضت  إذا  )وغريها  أسبوعية  وأخرى  شهرية  اجتماعات  عقد  رضورة 
العامالت  مع  أو  اإلدارية(  الهيئة  الصندوق،  أمينة  الجمعية،  )رئيسة  املركز  الجمعية/  إدارة  مع  املثال( 

باملرشوع جميعاً، وذلك للمتابعة والطاّلعهم عىل حيثيات العمل املتعلقة بتنفيذ أنشطة املرشوع بالكامل.

• إعداد تقارير شهرية )مالية وإدارية(، وتزويد إدارة الجمعية أو املركز بها.	

• متابعة للعامالت وعملهن يف إدارة املقاصف املدرسية، ولعملهن يف التصنيع الغذائي أيضاً من حيث النظافة 	
والجودة، ومن حيث االلتزام بقوانني الرتبية وتعليماتها، ومن حيث االلتزام بالوقت املحدد لتقديم الوجبات 

الغذائية يف املقاصف، وكل ما هو مطلوب منهم إلنجاح عمل املرشوع وعىل كافة املستويات.

• العمل عىل تحديد األصناف املباعة يف املقاصف املدرسية وفق قائمة املسموح من قبل وزارة الرتبية والتعليم، 	
ومناقشة حجم الكميات املناسبة واملطلوبة للمدارس مع كل من عامالت التصنيع والبيع عىل السواء.

• التأكد من جرد البضاعة يف املقاصف املدرسية ومطبخ الجمعية أيضاً وذلك بالتعاون مع عامالت املرشوع 	
)عامالت البيع والتصنيع(.

• متابعة توقيع اتفاقيات العمل مع عامالت املرشوع، واالحتفاظ بنسخ منها يف امللفات الخاصة باملرشوع أو 	
بامللفات الخاصة بإدارة الجمعية/ املركز.

• جمع اإليرادات اليومية من عامالت البيع يف املقاصف املدرسية وتسليمها يومياً ألمينة الصندوق من املركز/ 	
الجمعية، مع الحرص الشديد عىل توثيق ذلك من خالل سندات القبض الخاصة بذلك.

• متابعة تسليم الرواتب للعامالت ومحاسبة التجار بالتعاون مع أمينة الصندوق من املركز/ الجمعية.	

• العمل عىل تحديد وتوضيح مهام عامالت املرشوع )عامالت التصنيع والبيع( .	

• التعاقد مع التجار من خالل املركز/ الجمعية، وذلك بعد العمل عىل طرح عروض األسعار الخاصة بذلك.	

• التنسيق مع التاجر املتعاقد معه بخصوص األصناف املطلوبة لبيعها يف املقاصف املدرسية، وااللتزام التام 	
بقائمة املسموح املعدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
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• متابعة استالم الفواتري املتعلقة بعملية البيع والرشاء من التجار والعمل عىل تفقدها والتأكد من صحتها.	

• استالم الطلبيات املتعلقة بالعمل وذلك من قبل عامالت التصنيع الغذائي وعامالت البيع يف املقاصف املدرسية.	

• من 	 التأكد  يتم  بحيث  مستمر،  بشكل  املدرسية  للمقاصف  املوردة  بالبضاعة  املتعلقة  التواريخ  متابعة 
صالحيتها ملدة ال تقل عن 3 - 6 شهور.
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مسؤوليات المحاسب
يتخلل عمل الجمعية أو املركز النسوي يف إدارة املقاصف معامالت مالية متنوعة ترتبط بإجراءات إدارية مالية 
مختلفة، وهي بالرضورة تؤثر عىل املوقف املايل للجمعية أو املركز النسوي، وعىل عالقتهما بالعامالت كما املوردين، 
وصوالً إىل جودة املخرجات )الوجبات الغذائية(. ولذلك يعترب لزاماً عىل الجمعية أو املركز النسوي حال مبارشته 
ملهامه التعاقدية مع اإلدارة املدرسية لغايات تشغيل مقصٍف ما تفريغ محاسٍب داخيل أو خارجي مؤهٍل ومرخص 
ملبارشة مهامه يف املتابعة والتدقيق املايل ورصد سائر الحركات املالية املرتبطة بعملية التشغيل تلك، بحيث يختص 

عىل سبيل املثال ال الحرص باآلتي:

• متابعة األُمور املالية: )املرصوفات واملقبوضات( يومياً والتأكد من صحتها.	

• العروض فنياً 	 أدنى وتحليل  التأكد من عمليات الرشاء والعقود وفقاً الستدراج ثالثة عروض أسعار كحد 
وإختيار املوردين وفقاً ألفضل األسعار والعروض التشجيعية.

• مسك السجالت والدفاتر.	

• إعداد التقارير اليومية واألُسبوعية والشهرية والسنوية.	

• أي أُمور مالية أُخرى.	

مالحظة: 
ينصح باعتماد برنامج محاسبة بسيط لرصد وتوثيق عمليات املحاسبة، 

مدعم بتقارير شهرية.
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مسؤوليات العامالت في المقاصف
يجب ان يكون عدد العامالت متناِسباً مع عدد الطالب ففي املدارس التي يصل عدد طالبها لغاية 300 طالب/ة 
يكون يف املقصف عاملة، وإذا كان العدد لغاية 500 طالب يمكن إضافة عاملة بدوام جزئي بناًء عىل النقاش مع 

مدير/ة املدرسة. وتتمثل مسؤوليات عامالت املقصف بما ييل:

• استالم البضاعة من التاجر والعمل عىل التأكد من صالحيتها ومن وجودها عىل قائمة املسموح من قبل وزارة 	
الرتبية والتعليم.

• التعامل اللبق مع طلبة املدارس املستهدفة، ومع ادارات املدارس والهيئات التدريسية ايضاً.	

• املستجدات 	 بكافة  وتبليغها  املسؤولة،  املرشفة  مع  واملستمر  املبارش  التواصل   
األنشطة  أو عىل صعيد  املدرسية  املقاصف  بالعمل سواء عىل صعيد  الخاصة 
وذلك  الجماعية....وغريها(،  اإلفطارات  )الرحالت،  املدارس  داخل  املنفذه 
ألخذها بعني االعتبار عند تجهيز كل ما يتعلق بالوجبات الغذائية املقدمة لطلبة 

املدارس املستهدفة.

• تحضري قائمة البضاعة املطلوبة بشكل أسبوعي واألصناف التي يتم تصنيعها 	
يف الجمعية بشكل يومي.

• عمل الجرد الالزم للبضاعة املوجودة داخل املقاصف املدرسية وكما هو 	
مطلوب منها.

• أيضاً، 	 الشخصية  والنظافة  املقصف  نظافة  عىل  باملحافظة  االلتزام 
تواجد  أثناء  والكفوف(  )املريول  املطلوب  الزي  ارتداء  عىل  والعمل 

العامالت يف املقصف.

• وعن 	 املقاصف،  داخل  املوجودة  البضاعة  عن  الكاملة  املسؤولية  تحمل 
أي نقص أو تلف خاص بها والناتـج عن اإلهمـال والتقصري من طرف 

العامالت.  



مسؤوليات عامالت التصنيع
تعمل الجمعيات واملراكز النسوية عىل تصنيع غذاء صحي حسب سياسات التغذية الصحية. وتوظف الجمعية 

واملركز النسوي عامالت للتصنيع الغذائي لألغراض التالية:

• الغذائية 	 بالوجبات  الخاص  الغذائي  التصنيع  عملية  إلتمام  املحدد  الوقت  وفق  بالحضور صباحاً  االلتزام 
املقدمة يف املقاصف املدرسية.

• االلتزام بالكمية املطلوبة من املواد املصنعة وحجم القطع املطلوبة منها.	
• التواصل املستمر مع املرشفة املسؤولة ومتابعة كافة احتياجات العمل معها.	
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• التصنيع 	 عملية  يف  املستخدمة  واملعدات  واألدوات  العمل  مكان  ونظافة  الشخصية  النظافة  عىل  املحافظة 
الغذائي.

• املحافظة عىل سالمة األجهزة واملعدات املستخدمة يف عملية التصنيع الغذائي.	

• عدم إتالف أي بضاعة أياً كانت دون الرجوع للمرشفة املسؤولة.	

• االلتزام بكافة اإلجراءات والتعليمات الخاصة بعمل املرشوع والتقيد بها.	

• الوجبات 	 وتوريد  ونقل  تحضري  يف  املستخدمة  واللوازم  واألدوات  واملخلفات  الفارغة  الصناديق  كافة  إزالة 
الغذائية وأية مخلفات ناجمة عن تنفيذ العمل بشكل يومي.

• تغليف الوجبات الغذائية بطريقة مناسبة وصحية لضمان سالمتها وعدم تلوثها.	

• تسهيل مهام الفحص الدوري للوجبات الغذائية أو ملنشأة التصنيع والبيع؛ والذي تقوم به لجنة املقصف 	
املدريس أو اإلدارة املدرسية أو مركز املسؤولية الخاص بالصحة املدرسية.

مالحظة: الحد األدنى لألجر الشهري يف فلسطني ويف جميع القطاعات هو 1450 شيكل. يف حني أن الحد األدنى 
لألُجور لعمال املياومة، خاصة العاملني بشكل يومي غري منتظم إضافة إىل العمال املوسميني هو 65 شيكل 

يومياً. يف حني أن الحد األدنى لألُجور لساعة العمل الواحدة للعامل هو 8.5 شيكل.

معايير إختيار العامالت
بناء عىل ما ورد أعاله فإن كل مهمة عمٍل تفرُض عامالً أو عاملة لها رشوطها ومعايريها والتي أهمها:

• الخلو من األمراض املعدية والسارية. 	
• أن تكون العاملة نشيطة وتتحىل بسمعة جيدة يف املجتمع. 	
• أن تكون قادرة عىل تحمل اعباء العمل داخل املقاصف أو يف التصنيع الغذائي. 	
• التصنيع 	 بخصوص  املقدمة  الدورات  خالل  تعليمه  تم  ما  تطبيق  عىل  وقادرة  ما  نوعاً  ومتعلمة  متعاونة 

الغذائي وأي دورات أخرى. 
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• قادرة عىل تحمل ضغط العمل.	
• قرب مكان السكن من املقصف املتضمن أو وحدة التصنيع الغذائي التابعة 	

للجمعية أو املركز النسوي.
• يفضل أن تكون العاملة بحاجة للعمل إلعالة األرُسة والشعور باألمن 	

الفردي. 
• القدرة عىل العمل ضمن الفريق وتمثيل الجمعية أو املركز النسوي 	

بطريقة ايجابية.  

االشرتاطات الصحية لعامل/ة املقصف والتصنيع الغذائي: 

يتوجب عىل العامالت لدى املقصف املدريس أو املصنع الغذائي التقيد بتدابري 
عدة الهدف منها الحفاظ عىل بيئٍة صحية وسليمة تحيط بعملية التصنيع أو 

البيع وفق التايل:
• أن تكون العاملة الئقة صحياً وتحمل شهادًة سارية املفعول بمزاولة املهنة إذا لزم ذلك.	
• ارتداء مالبس خاصة بالعمل )مريول بأكمام طويلة( وغطاء للرأس يستخدم ملرة واحدة مع ضمان غسل 	

هذه املالبس بشكل مستمر.
• عدم تناول الطعام أو الرشاب أو التدخني داخل املقصف او املصنع الغذائي.	
• مراعاة رشوط النظافة العامة مثل غسل األيدي باملاء والصابون باإلضافة إىل تعقيم األيدي وذلك قبل البدء 	

بالعمل أو بعد الخروج من دورات املياه أو االنتقال من عمل آلخر.
• عدم ارتداء الحيل والجواهر والساعات أثناء العمل عىل تحضري الطعام.	
• أن تكون أظافر العمال/العامالت واملصنع قصرية ونظيفة.	
• ارتداء القفازات الطبية.	

مالحظة: يحظر اصطحاب األطفال الرضع من قبل السيدات العامالت باملقصف بهدف رعايتهم. 
وكذلك يمنع تشغيل األطفال داخل املقصف ممن هم دون سن 18 عاماً.
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ادارة الموردين

تتعامل الجمعيات واملراكز النسوية التي تتضمن مقاصف مدرسية مع موردين بشكل مستمر من أجل تزويدهم 
باملواد الخام الالزمة للتصنيع الغذائي إضافة اىل األغذية األخرى التي يتم بيعها يف املقاصف. وعىل الجمعية واملركز 
النسوي إدارة العالقة مع املوردين من أجل ضمان اإللتزام بتوريد غذاء صحي، ومن أجل ضمان توفري املواد الخام 
للتصنيع بأسعار تحقق الربح للجمعية ذات جودة ضمن املعايري املطلوبة. وتعمل الجمعية واملركز النسوي عىل 

استدراج عروض أسعار والحصول عىل ثالثة عروض عىل األقل وفق النموذج التايل:
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نموذج استدراج أسعار
اسم الجمعية أو املركز النسوي:

العنوان وأرقام االتصال:

مالحظاتاملبلغ االجمايلالسعر بالشيكلالكميةالوحدةالبيانالرقم

املجموع:

مالحظات:

• الرجاء إعالمنا باستالم النموذج والرغبة يف تقديم العرض.	

• آخر موعد لتقديم العروض:	

• الرجاء إعادة النموذج بعد تعبئته اىل:	

• مكان التسليم:	

• يحق قبول العرض بالكامل او جزء منه.	

• طريقة الدفع:	

اسم املورد:

العنوان وأرقام االتصال:

الختم والتوقيع:

وتعمل الجمعية واملركز النسوي عىل تحليل األسعار عند استالم عرض السعر من املوردين حسب النموذج التايل:
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نموذج استدراج أسعار

العرض الثالثالعرض الثانيالعرض األولالبيانالرقم

إجمايلسعروحدةإجمايلسعروحدةإجمايلسعروحدة

املجموع:

العرض الذي تم اختيارہ:
املصادقة:

التاريخ:

بعد إستدراج عروض األسعار وتحليلها مالياً وفنياً، يتم اإلجماع عىل املورد )من األفضل أن يكون الوكيل الحرصي 
للمنتجات واألصناف( الذي سيقوم بتزويد وحدة التصنيع الغذائي بالجمعية واملقاصف باملنتجات واملواد الخام 
الالزمة للتصنيع. وتعمل الجمعية واملركز النسوي عىل االحتفاظ بملف للموردين يف منطقة العمل يضم املعلومات 

األساسية التالية:

o .اسم املورد

o .العنوان

o .رقم الهاتف

o .رقم الفاكس

o .الربيد اإللكرتوني إن وجد

o .أسماء األشخاص الذين يجب التعامل معهم 

o .الوكاالت واملواد املتوفرة وقائمة األسعار

o .طريقة الدفع 
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يتم الرشاء من املورد الذي تم اإلجماع عليه، ويتوجب توقيع عقد مع املورد يتضمن اآلتي عىل األقل:

o .مسؤولية املورد
o .املشرتيات وتكلفتها
o .مدة العقد
o .كيفية تسليم البضاعة

o .مكان التسليم
o .الرتتيبات املالية
o .الرشوط الجزائية

عند وصول البضاعة يحصل املشرتي عىل فاتورة من البائع تبني ما ييل:

o .اسم وعنوان كل من البائع واملشرتي
o .تاريخ الفاتورة
o .نوع البضاعة وكميتها وسعرها والعملة
o .املبلغ اإلجمايل

كما يمكن استخدام نموذج استالم البضاعة التايل:

نموذج استالم بضاعة

مالحظاتالكمية املستلمةالوحدةالكمية املطلوبةوصف البضاعةرقم الصنف

اسم املستلم:

التوقيع:

التاريخ:

مالحظة: كشف االستالم يتكون من اصل )للمالية( ونسختني واحدة للمحاسب وأُخرى للحفظ يف 
السجالت ذات الصلة.
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ويفضل يف البداية التعامل مع أكثر من مورد خاصة وأن كالً منهم لديه وكاالت معينة يكون متميز بها وبعد فرتة 
من التعامل )شهر أو أكثر( يتم عمل تقييم للموردين حسب النموذج التايل:

نموذج تقييم املوردين

العنوان:اسم املورد:
رقم الفاكس:رقم التلفون:

تاريخ بداية التعامل معه:الربيد االلكرتوني:

املتطلبات السلبيةالتسهيالت اإليجابية

مراجعة وتقييم األداء
يتم تقييم املورد عىل سلم درجات من 1- 5 كالتايل:

1.ضعيف جدا        2.ضعيف        3.متوسط        4.جيد        5.جيد جدا
يستجيب لطلبات عرض االسعار يف وقت مناسب.

يعطي عرض األسعار بوضوح مع املعلومات املناسبة.
يمنح اسعار مناسبة للبضاعة.

يمنح حوافز تشجيعية.
يسلم البضاعة حسب املواعيد املتفق عليها.

يسلم البضاعة حسب الكميات والجودة املتفق عليه.
يعطي نصائح مهنية يف املجال املختص فيه.

يسلم فواتري دقيقة ويف املواعيد املحددة.
يمنح مدة مناسبة لتسديد قيمة الفواتري.

يرد البضاعة عندما تستحق أن ترد.

التوصيات
نويص بقوة وبدون تحفظ متابعة التعامل مع هذا املورد. )    (

نويص متابعة التعامل مع هذا املورد عىل رشط ان يقوم بعمل التحسينات التالية يف غضون الثالثة اشهر القادمة )مثالً(. )    (
نويص بعدم التعامل هذا املورد. )    (

لجنة التقييم
التوقيع:االسم:
التوقيع:االسم:
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وتحتفظ الجمعيات واملراكز النسوية بملف للمشرتيات يضم ما ييل:

o .عروض األسعار وتحليلها

o .العقود إن وجدت

o .الفواتري 

o .كشوف استالم البضاعة

o .التسديدات املالية

o .تقييم املوردين ...الخ

اإلدارة المالية للمقاصف
أحل  اىل توفري دخل مايل من  املدرسية  املقاصف  الراغبة يف ضمان وتشغيل  النسوية  الجمعيات واملراكز  تهدف 
املساهمة يف تنفيذ برامجها ونشاطاتها املجتمعية الهادفة، إضافًة اىل توفري فرص عمل للنساء من أجل املساهمة يف 
تحسني وضعهن املايل. وبناًء عليه، تدير الجمعيات واملراكز النسوية املقاصف بشكل يضمن توفري األرباح املالية. 
ويتوجب عىل الجمعيات واملراكز النسوية إجراء دراسة جدوى قبيل ضمان املقاصف للتأكد من قدرتها عىل إدارة 
املقاصف حسب الرشوط واملعايري وجني األرباح املناسبة لتنفيذ برامجها ونشاطاتها املجتمعية، إضافة اىل توفري 
فرص العمل للنساء. وتعتمد دراسة الجدوى باألساس عىل التكاليف التشغيلية للمقصف باملقارنة مع اإليرادات 

الناتجة عن عملية البيع.

• التكاليف التشغيلية الشهرية: وهي التكاليف الالزمة لعملية اإلنتاج والبيع ملدة شهر واحد، وتشمل:	

	:التكاليف التشغيلية الشهرية الثابتة: وهي التكاليف التي ال تتغري بتغري حجم اإلنتاج، وتشمل

o  قيمة الضمان الشهري )مبلغ الضمان السنوي مقسوما عىل 9 أشهر( والذي هو حسب سياسة
وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية أقل بنسبة % 30 من معدل آخر ثالث سنوات تضمني 

للمقصف.
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o .اإلرشاف واإلدارة واملحاسبة

o .رواتب العامالت الشهرية

o .الصيانة الدورية لألجهزة

o .املواصالت

o .تكاليف ثابتة أُخرى

	 التكاليف التشغيلية الشهرية املتغرية: وهي التكاليف التي ترتبط بمستوى االنتاج والبيع وتتغري بتغري
حجمه، وتشمل:

o .املواد الخام

o .أجور العاملني/ات

o .أجور نقل البضائع

o .الطاقة

o .تكاليف متغرية أُخرى

• اإليرادات الشهرية: وهي الدخل النقدي الشهري للمقصف وتشمل الكميات املباعة مرضوبة بسعرها.	

• الربح الشهري اإلجمايل: وهو عبارة عن الدخل املتبقي من املبيعات بعد طرح التكاليف التشغيلية الشهرية 	
)الثابتة واملتغرية(.

• الربح الشهري الصايف: وهو عبارة عن الدخل املتبقي من املبيعات بعد طرح قيمة استهالك األجهزة واألدوات 	
من الربح الشهري اإلجمايل. ويتم احتساب قيمة استهالك األجهزة واألدوات السنوي بـ 10% من سعرها عند 

الرشاء. أما قيمتها الشهرية فهي القيمة السنوية مقسومة عىل 9 أشهر. 

• الربح السنوي الصايف: الربح الشهري الصايف مرضوباً يف 9 أشهر.	
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مالحظة: عدد أيام الدوام املدريس السنوي هو )185( يوماً أي ما يوازي 9 أشهر وبمعدل 20 يوماً يف الشهر 
الواحد. عندما يأتي شهر رمضان خالل أيام الدوام املدريس تحسب فرتة العمل )155 يوماً(

التسعير

إن السعر املناسب للسلعة هو السعر الذي يحقق كمية من املبيعات تساعد عىل تحقيق أهداف الجمعية أو املركز 
النسوي الربحية ويكون ضمن التسعرية املقبولة وضمن متناول اليد للزبائن )الطلبة(. وتتعرض عملية التسعري 

للسلع املباعة يف املقاصف لتكلفتها بطريقة مبارشة. وهناك العديد من الطرق املتبعة يف عملية التسعري مثل:

• احتساب التكاليف التشغيلية للسلع وإضافة هامش ربح مع مراعاة أقىص سعر يتحمله املشرتي. 	
• االلتزام باألسعار السائدة يف السوق.	

وتتمثل الطريقة املثىل لتسعري املشاريع الصغرية ومنها إدارة املقاصف املدرسية يف معرفة السعر املالئم، والذي 
تكون رشيحة الزبائن مستعدة لدفعه ومن ثم العمل عىل توريد البضائع بكميات تغطي التكاليف وتحقق ربحاً 
مالئماً، ودراسة مدى توافق هذا السعر مع األسعار السائدة. ومن أجل تسعري سليم للسلعة أو املنتج املراد بيعه 

باملقاصف، يتوجب عىل الجمعيات أو املراكز النسوية مراعاة األمور التاليــة:

o .الرشاء من املورد الرئيس وبذلك الحصول عىل أدنى سعر ممكن

o :معرفــة مرصوف الطالب وفقاً لالّليــة التاليــة

�....................................................................    عدد أيام الدوام الفعيل لشهر ما

�.......................................  )معدل االنفاق للطالب: )إجمايل املبيعات / عدد الطالب

�.........................    مرصوف الطالب: معدل االنفاق للطالب / عدد أيام الدوام الفعيل
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o تحديد مدخالت اإلنتاج – ماذا يلزم إلنتاج 24 قرص معجنات جبنة وزعرت؟

)مثال: كيلو طحني ينتج 24 قرص معجنات حجم متوسط(

السعرالنتاج 24 قرص نحن بحاجة إىل:الوحدةالصنف

ا كيلوكيلوطحني

كاسة عدد )4( زيتلرتزيت

50 غرام خمريةغرامخمرية

لرتماء

غاز + كهرباء

كيلوزعرت

كيلوجبنة



32

التحليل المالي للمقاصف
سيناريو املعطيات )مدرسة عدد الطالب فيها 300 طالب، عاملتان متفرغتان للعمل باملقصف بواقع 3 ساعات 

عمل يومياً، مرصوف الطالب شيكل باليوم(؛

سيناريو األساس:

املبلغاملعادله الحسابية للتوضيحالبيان

144200 شيكل / طالب * 300 طالب باملدرسةقيمة الضمان

3 ساعات يومياً * 10 شيكل باليوم * عاملتان * 184 يوم بالعام أجرة العامالت
الدرايس

11040

1501350 شيكل شهرياً * 9 أشهرمصاريف هاتف ونقل

30037,800 دخل باليوم * 180 يوم * 70%تكلفة البضاعة املباعة

54390مجموع املصاريف

30055200 دخل يومي * 184إيرادات من املقاصف

55200مجموع االيرادات

810إجمايل الربح

نماذج ذات عالقة باإلدارة املالية

تعترب اإلدارة املالية أساسية من أجل ضمان التشغيل املجدي للمقاصف الذي يؤدي اىل تحقيق األهداف الربحية 
للجمعية واملركز النسوي الذي يتضمن املقاصف. وتوضح النماذج التالية بعضا من النماذج األساسية التي يمكن 

للجمعيات واملراكز استخدامها من أجل املتابعة واإلدارة املالية.
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نموذج تقرير األُجور

قائمة الدخل املدرسة6املدرسة5املدرسة4املدرسة3املدرسة2املدرسة 1اسم الحقل
لكل املقاصف

املرشفة

عاملة1

عاملة2

عاملة3

عاملة4

عاملة5

املجموع 
للعامالت فقط

نموذج تقرير املواصالت

اإلجمايلالتكلفةالرحالتاليومالتاريخ

املجموع

كل مدرسة 
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نموذج تقرير االتصاالت

اإلجمايلالتكلفةالكميةاليومالتاريخ

املجموع

كل مدرسة 

خامساً: آلية اقتطاع الضمان

املدرسة 4املدرسة 3املدرسة 2املدرسة 1اسم الحقل

----مبلغ الضمان

----االقتطاع الشهري 1

----االقتطاع الشهري 2

----االقتطاع الشهري 3

----االقتطاع الشهري 4

----االقتطاع الشهري 5

----االقتطاع الشهري 6

----االقتطاع الشهري 7

----االقتطاع الشهري 8

     

 8عدد االشهر  
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بيان الدخل االجمايل

قائمة الدخل لكل املدرسة 4املدرسة 3املدرسة 2املدرسة 1اسم الحقل
املقاصف

-       املبيعات

-       تكلفة البضاعة املباعة

-   اجمايل الربح

-   مصاريف االجور للبائعات

                                    مرصوف راتب املرشفة 

-   املواصالت

-   االتصاالت

-       مرصوف الضمان

-       مصاريف ضيافة

إجمايل املصاريف

صايف الربح/الخساره
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نموذج امليزانية الشهري

املدرسة 4املدرسة 3املدرسة 2املدرسة 1البيان

    األصول

    نقود يف الصندوق

    نقود يف البنك

    املخزون

    ذمم مدينة

    مرصوف ضمان مقدم

    مرصوف ضمان شهري مستحق

-               -             -               -                اجمايل االصول

    االلتزامات

    ذمم دائنة للموردين

-               -             -               -                القروض

    مطلوبات أخرى

-              -             -              -               اجمايل االلتزامات

    حقوق امللكية

    رأس املال ) ضمان سنوي(

    خسارة

    صايف الربح

-              -             -              -               اجمايل حقوق امللكية

-               -             -               -                اجمايل حقوق امللكية وااللتزامات
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الغــــذاء الصحــي
الهرم الغذائي اإلرشادي )الطبق الغذائي(

يعرف الغذاء الصحي بأنه الغذاء املتوازن الذي يحتوي عىل جميع العنارص الغذائية الرضورية للجسم عن طريق 
تناول الطعام، وال يوجد يف الطبيعة غذاٌء واحد متكامل من العنارص الغذائية، لهذا يجب تنويع الطعام ليكون 
ومشتقاتها،  اللحوم  والفواكه،  الخرضوات  ومشتقاتها،  )الحبوب  وهي:  رئيسية  غذائية  مجموعات  ضمن خمس 

األلبان(.

استُخدم الهرم الغذائي ملدة 20 عاما يف تحديد املواد الغذائية الهامة التي ينبغي عىل الفرد تناولها للحفاظ عىل 
الصحة عن طريق التحكم بالسعرات الحرارية واالبتعاد عن الدهون والسكر وامللح. يتم تحديث الهرم عاملياً كل 

خمس سنوات. 

وقد قام الخرباء مؤخراً باستبدال الهرم الغذائي بشكل جديد يُسمى: »الصحن أو الطبق الغذائي« هذا االستبدال 
كما يقول الخرباء يهدف إىل توضيح أكثر ملحتويات الوجبات الغذائية باإلضافة إىل كمية كل منها وقد جاء نتيجة 
لدراسات طويلة للسلوك الغذائي لألفراد ويأتي الصحن الغذائي )ليكون البديل للهرم الغذائي الحايل ألنه كان 

معقدا بعض اليشء، ولم يسرتِع انتباه الجماهري، ولم يحقق التواصل معهم.

الطبق الغذائي: هو عبارة عن طبق مقسم إىل أربعة أجزاء ملونة ترمز إىل:

• الربع األحمر للفاكهة.	

• الربع األخرض للخرضاوات.	

• الربع الربتقايل للحبوب )النشويات(.	

• الربع البنفسجي للربوتني.	

• إضافة إىل دائرة زرقاء بجانب الطبق تمثل منتجات األلبان.	
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األغذية الممنوع بيعها داخل المقصف المدرسي
مربرات التصنيفاملادة الغذائية

مراجعة بند رسائل صحية دليل املقاصفاملرشوبات الغازية بمختلف أنواعها

مراجعة بند رسائل صحية دليل املقاصفمرشوبات الطاقة

املرشوبات من أصل الفاكهة والتي تقل نسبة العصري الطبيعي  

فيها عن 15%

مراجعة بند رسائل صحية دليل املقاصف 

منتجات الذرة املنفوشة ورقائق شيبس البطاطا والبسيل بكافة 

أنواعها

مراجعة بند رسائل صحية دليل املقاصف

• املارشملو ورأس العبد والجيل 	

• قراطيس الكريما 	

• املحليات املصنعة من املاء والسكر والجيالتني أو النشا 	

وتشمل )حيايا, سوس، تويف سمارتز، حبوب ملونة، 

املصاص، نوجا...(

• بوظة االسكيمو	

• العلكة	

• البزر بكافة أنواعه	

• بودرة العصائر املطحونة امللونة  وغري امللونة	

مراجعة بند رسائل صحية دليل املقاصف

- محتواها عال ٍمن :

• السكر	

• الطاقة	

• املواد امللونة )من حيث الكمية والنوعية 	

واملواد املسموح باضافتها(

• امللح	

• املواد الحافظة	

أية منتجات غري مطابقة للمواصفات الفلسطينية الخاصة بها

اية منتجات ارسائيلية
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األغذية المسموح بيعها داخل المقصف المدرسي ضمن عبوات صغيرة )وزن 
15-30غم(

مربرات التصنيف املادة الغذائية

محتواها عاٍل من :   
	السكر
	الدهون
	الطاقة

- محتواها قليل من :
	األلياف
	  العنارص املعدنية

• كيك سادة أو بالفواكه أو باملكرسات	
• بيغال	
• كروسون سادة أومحيش بمختلف الحشوات	
• كعك بعجوة ،بسكويت بأطعمة مختلفة، كعك 	

بسمسم) برازق(، غريبة، حلبة، كرات الشوكوالتة، ...
• معجنات مصنوعة من الطحني أبيض	
• الخبز املحمص	

- محتواها من:
	الكالسيوم
	مضادات األكسدة
	A،E فيتامينامثل
	3 دهون مفيدة مثل أوميجا
مربرات وضعها يف علب صغرية ألن 	 

محتواها عاٍل من:
	السكر
	الدهون
	الطاقة

• شوكاالته  بوزن 15 - 30 غم  باألنواع التالية:	
�شكوالته ساده أو باملكرسات
�الشكوالته السائلة واملحرضة من الحليب
�كسرتد 
• الفاكهة املعلبة بعصري فاكهة	

محتواها عايل من:	 
	 الدهون املفيدة غري املشبعة
	 ،العنارص املعدنية مثل الكالسيوم

املغنيسيوم,الفسفور
	E الفيتامينات مثل فيتامني 

- مربرات وضعها يف علب صغرية ألن
تناولها بشكل مفرط يؤدي إىل إستهالك:

- كمية كبرية من الطاقة
- كمية كبرية من امللح

• املسليات املحمصة )فستق,بندق,لوز,جوز(	
يفضل غري مملحة
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      األغذية المسموح بيعها داخل المقصف المدرسي دون شروط
مربرات التصنيفاملادة الغذائية

• الفاكهة الطازجة 	

• الفاكهة املجففة بشكل طبيعي  	

• العصائر الطبيعية والعصائر التي ال تقل نسبة العصري 	

الطبيعي فيها عن %15 كحد أدنى  )ضمن كتاب رسمي 

من الوزارة باسم العصري(

• أي نوع من الخرضاوات  الطازجة أو املطبوخة )سلق، 	

شوي(السلطة بأنواعها ويفضل عدم إضافة املايونيز 

والكاتشب ألي نوع من السلطة أو السندويشات .

 محتواها من:	

• الحديد	

• البوتاسيوم	

• 	B9،B3،C،E،A فيتامينات مثل

• األلياف	

• مضادات االكسدة	

 مراجعة قائمة خيارات األغذية يف دليل 	

املقاصف املدرسية

• محتواها عايل من الفيتامينات واملعادن والطاقة شوربة خضار، عدس، فريكة 	

باالضافة اىل الحديد والربوتني واأللياف.

• ساندويشات  محرضة  من الحبوب 	

• الكاملة مثل القمح والشوفان لرفع القيمة الغذائية 	

وبأنواع مختلفة )لبنة،جبنة بيضاء,حمص ،( ويوضع 

فيها خرضاوات مثل خيار وبندورة.

• معجنات )جبنة بيضاء، زعرت أخرض ،سبانخ، لحمة، 	

دجاج، بيتزا، صفيحة(.

• ساندويشات فالفل بالحمص والخضار ويفضل يومني يف 	

اإلسبوع، عىل أن يقىل الفالفل بزيت يتم تغيريه يوميا.  

	  :محتواها عاٍل من

	 األلياف

	الربوتينات

	العنارص املعدنية

	الفيتامينات

	    الطاقة

مالحظة: مع االلتزام بمواصفات 

األطعمة املقدمة يف املقاصف 

كما ورد يف كتاب رقم وت 

11/3/8830 بتاريخ 

21/9/2014
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• منتجات األلبان )حليب ،حليب محىل بالفاكهة لبن،لبن 	

محىل بالفاكهة(. 

• البقوليات املسلوقة مثل)الرتمس،الفول،الحمص،الذرة 	

املسلوقة(

•  البشار	

• األطباق التقليدية ذات قيمة غذائية عالية :	

)املجدرة,أرز بالخضار،سمبوسك خضار،كبة، ورق دوايل 

،معكرونة بالخضاروالجبنة البيضاء،مهلبية، أرز بالحليب 

).........

	:محتواها عاٍل من

• الربوتينات	

• العنارص املعدنية )كالسيوم،فسفور،حديد،م	

غنيسيوم...(

• الفيتامينات	

)فيتامنيA،فيتامنيD،فيتامني B املركب(

• مراجعة قائمة خيارات األغذية يف دليل 	

املقاصف املدرسية

 عبوات مياه معدنية 	

برنامج اساسي ملزم للجمعية بخصوص التنوع الغذائي داخل المقصف 
المدرسي 

شهريا اسبوعيا يوميا

وجبة شهرية

) مجدرة، اوزي، تبولة، كبة...الخ(

نوعان من املعجنات 3 مرات اسبوعيا عىل 
االقل

نوعان من الساندويشات

)لبنة، فالفل، جبنة، حمص،...الخ(.

حلويات بيتية ملرتني عىل األقل اسبوعيا

)هريسة، حلبة، كيك، كعك بعجوة، 
مهلبية، رز بحليب، ام عيل... الخ(.

نوعان بدائل غذائية

) ترمس، بشار، فول، ذرة، فستق... 
الخ(.

فواكه او عصري طبيعي او كوكتيل 
او سلطة فواكة مرة واحدة عىل االقل 

اسبوعيا.

صنف واحد عىل االقل منتجات 
ألبان

) حليب، لبن آب، سحلب،شوكو...
الخ(.
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برنامج الوجبة الغذائية االسبوعي

الحلوالفاكهةاإلضافاتالوجبةاليوم / التاريخ

 معجنة جبنة/ معجنة زعرتاألحــد
سندويشات لبنة

صحن سلطة 
صغري

كرات الشوكوالتةكوب عصري برتقال

 ساندوش فالفل) مع سلطة( االثنـني
 معجنة زيت  وزعرت
سندويشات حمص

بسكويت بالشوفان موزلبن/ لبن أب
او الشوكوالتة

كعكة بالتمرخوخصحن سلطةمجدرةالثالثــاء

سندويشات لبنة/زعرت/االربعــاء
حمص/جبنة/ سفيحة

قطع خيار 
وبندورة

ليايل لبنان او صحن تفاح
مهلبية

بيتزا مع خضارالخمـيس
سلطة املعكرونة مع الخضار

كوب عصري او صحن 
صغري سلطة فواكهة

Cupcake صغري
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االشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية
نوضح فيما ييل املتطلبات واإلرشـادات 
األساسية التي يجب أن تتوفر يف األماكن 
التي يصنع أو يجهز بها الغذاء أو يخزن 
بها أو يوزع للحصول عىل غذاء سليم. 

املبنى: 
املواصفـات الفنية للمقصف النموذجي 

حسب مواصفات الرتبية والتعليم.
1-  يتم تحديد موقع إنشاء املقصف 
يف داخـل املدرسـة بالتنسـيق 
مع مهنـدس الرتبية ومدير/ة 
املدرسـة، بحيث يخدم طالب 
الصحيـح  بالشـكل  املدرسـة 
واملناسـب، ويكـون مطالً عىل 

الساحة يف أكرب قدر ممكن.

2-  مسـاحة املقصف هـي 16 م2 
أي بأبعاد خارجية 4 م * 4 م.

3-  يتم تحديد موقع إنشاء املقصف 
يف داخل املدرسة بالتنسيق مع 

مهندس الرتبية ومدير/ة املدرسة، بحيث يكون بعيداً عن الوحدة الصحية بما ال يقل عن عرشة أمتار.

4-  الباب الرئييس هو باب حديد محكم اإلغالق بشكل تام.

5-  يتم تنفيذ الشبابيك بناًء عىل عدد الطلبة والفئة العمرية بحيث يناسب طول الطالب، وإذا كانت املدرسة 
تحتوي عىل طلبة أسايس وثانوي، يراعى يف التنفيذ أن تكون الشبابيك بناء عىل الوضع املوجود.
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6-  يتم تنفيذ املقصف باألبعاد السابقة بحيث يمكن عمل خمسة شبابيك للبيع، أي أن املقصف يخدم 500 
طالب يف أقىص الحاالت، أي بتنفيذ ثالثة شبابيك بالواجهة األمامية وشباكان جانبيان.

لدفة  الزجاج ومجرى  لدفات  بمقطع 7700 ثالثة مجاري، مجريان  أملنيوم  تركب من  الشبابيك  7-  جميع 
املنخل.

8-  الواجهة األمامية املوجهة للساحة يمكن أن تحتوي عىل ثالثة شبابيك.

9-  يتم عمل التمديدات الصحية بشكل كامل، بحيث يتم تركيب خزان ماء عىل السطح بسعة 1.5م3 وعمل 
التمديدات الالزمة للماء والرصف الصحي الالزم، ويتم تركيب لوحة كهربائية وعمل نقاط انارة داخلية 

وخارجية ونقاط اباريز لتغذية املستلزمات من ثالجة وفرن .... وغريها.

10- يتم تركيب بالطة مجىل من الرخام البلدي أو الصيني بطول 2 م، مع تركيب حوض مجىل من الصيني يف 
وسط الرخام، وتركيب خزائن مجىل من األملنيوم.

 11- األرضية تكون مبلطة ببالط سرياميك مانع لالنزالق.

12- الجدران مدهونة دهان زيتي، ولكن فوق بالطة املجىل 60سم من البالط 20سم*20سم.

13- يتم عمل مظلة أمام املقصف بمساحة تقريبية 60 مرت مربع، وتنفذ حسب الواقع.

14-  يتم تركيب مقاعد خارجية من الخشب والحديد تحت املظلة بمعدل 6 مقاعد.

15- يتم تركيب سالت مهمالت تحت املظلة وموزعة بشكل مناسب بمعدل 3 سالت.

16- يتم توريد وتركيب خزانة رفوف من الخشب امللبس بالفورمايكا من الداخل والخارج، بأبعاد خارجية 
160سم*160سم تتحرك عىل عجالت، وتكون الخزانة مقطعة خانات، كل خانة 40سم*40سم وعمق 

40 سم، يتم وضع جميع األطعمة واملأكوالت عليها.

 

***** السعر اإلجمايل =  25000 دوالر *****
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أما بشأن رشوط ومواصفات السالمة الغذائية ومن أجل السالمة واألمان، ومن أجـل التأكيد عىل تقديم منتجات 
الوقاية  إتبـاع أساليب  التايل بشكل يومي، مما يساعد عىل  الجودة، فإنه ينصح بتعبئة الجدول  وخدمات عالية 
واألمان، واألثر اإليجابي، وفيما ييل جدول يبني عنارص السالمة العامة والنظافة التي يمكن مراجعتها بشكل يومي:

مالحظاتالنعمالبنـــد

أ. مكان العمل والتجهيزات والعاملني

هل مكان العمل نظيف؟

هل املكان خال من الحرشات أو القوارض أو 
الحيوانات؟

هل مكان العمل معرض للتلوث قبل، ويف أثناء، 
وبعد الطهي؟

هل املخازن ) بما فيها الثالجات ( نظيفة؟

هل ظروف التخزين مناسبة؟

هل التجهيزات وأدوات العمل جاهزة ونظيفة؟

هل املغاسل نظيفة واملاء الساخن والبارد متوفر؟

هل مواد التنظيف معزولة عن الطعام؟

هل يتم فصل أو غسل األدوات املستخدمة للمواد 
األولية عن املستخدمة للطعام الجاهز؟

هل العاملني بصحة جيدة؟

هل العاملني يرتدون مالبس وأحذية نظيفة؟ 
ومالئمة وأغطية الرأس

هل يتم استقبال أفراد العائلة والزوار يف مكان 
معزول عن مكان العمل؟

هل يتم استخدام مناشف نظيفة؟
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اآلالت واألدوات 

حيث يجب أن تتوفر املتطلبات األساسية التالية يف اآلالت واألدوات املستخدمة يف تصنيع األغذية:

o .أن تكون من معدن غري قابل للصدأ، وأن تتحمل عمليات التنظيف والتطهري

o .أن تكون خالية من الشقوق والنتوءات كي تسهل عملية التنظيف

o .أن تكون غري ناقلة للروائح وغري ماصة للرطوبة

o .تاليف استخدام األدوات املصنوعة من الخشب لعدم توافر الرشوط السابقة فيها

o .استخدام سكاكني ومفارم خاصة للمواد الخام غري املطبوخة وأخرى للمواد التي تؤكل مبارشة كالخضار

o .املحافظة عىل نظافتها باستمرار

االشرتاطات الصحية الالزم توافرها أثناء مرحلة التوريد:

• التثبت من كون املورد مؤهالً ومرخصاً ملبارشة مهام التوريد تلك.	

• التثبت من شهادة املنشأ للمادة الغذائية األولية املستخدمة يف عملية التصنيع واحتكامها للمعايري والرشوط 	
الخاصة بحماية املستهلك يف فلسطني.

• التثبت من اتساق املواد املوردة مع تلك املوصوفة يف متن العقد املربم فيما بني الجمعية أو املركز النسوي 	
واملورد.

• يجب أن تنقل وتوزع املواد الغذائية بوسائل نقل نظيفة. 	

• يجب املحافظة عىل درجة الحرارة داخل وسيلة النقل حسب طبيعة الغذاء.	

• من املهم تغطية املواد الغذائية وعدم تعريضها لألوساخ.	

• الحرص عىل تسويق املنتجات املحرضة أوال بأول.  	
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تغليف املنتج:

عند تغليف املنتجات النهائية يتوجب التأكد من أن التغليف تم من خالل استخدام: )كيس نايلون/ كيس ورق/ 
كرتون ...الخ( مناسب، ويوفر الحماية املالئمة للمنتج يف أثناء النقل يف مكان العمل أو يف أثناء تسليم املنتجات 

للطلبة كالعصائر. 

عنرص الجودة:

يجب التأكد من جودة املواد األولية وجودة العمل خالل مراحل التصنيع واإلنتاج وجودة املنتج النهائي وذلك كما ييل:

• يتم فحص املواد األولية من خالل إحدى الطرق التالية عىل األقل:	

o .)الحواس: )رؤية – شم – تذوق – ملس

o .التأكد من مدة الصالحية

ويتم التأكد من جودة املنتجات خالل التصنيع واالنتاج من خالل إحدى الطرق التالية عىل األقل:

• الحواس: )رؤية – شم – تذوق – ملس(.	

• التوزين )التأكد من املقادير(.	

• التأكد من مالءمة درجات الحرارة.	

• إتباع خطوات العمل حسب التسلسل السليم.	

يف حني يتم فحص املنتج النهائي من خالل إحدى الطرق التالية عىل األقل:

• الحواس: )رؤية – شم – تذوق – ملس(.	

• التوزين )التأكد من املقادير(.	

• التغليف.	

• ثم يتم وضع الليبل )الكود/البيان( عىل املنتج املطابق )حسب الحواس والوزن والتغليف(	
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متابعة وتقييم األداء
الجزاءات:

إَن العالقة فيما بني أطراف عملية تشغيل املقصف املدريس السيما فيما بني اإلدارة املدرسية واملركز النسوي أو 
الجمعية الضامن/ة لتلك املقاصف، كما عالقتهما سوياً مع املوارد البرشية العاملة واملورد، إنما تخضع مجتمعة 

ملجموع الترشيعات والتعليمات الناظمة لها كما األحكام التعاقدية القائمة فيما بينها. 

وهذا يعني أن اخالل أي من أطراف تلك العالقة بالتزاماته ومسؤولياته ال سيما التعاقدية، يوجب تنفيذ تدابري 
جزائية بحقه قد تتنوع بحكم تعدد املرجعيات الناظمة لتلك العالقات كما أرشنا.

والعطل  الرسمية  واالعياد  والشتوية  الصيفية  اإلجازات  تتخللها  دراسية  بسنة  املدرسية  املقاصف  عمل  يرتبط 
السياسية،  األحداث  االرضابات،  الزيتون،  قطف  موسم  املبارك،  رمضان  شهر  يتخللها  كثرية  وأحياناً  االسبوعية 
الرحالت املدرسية، مما يحدُّ من عدد أيام العمل وبناًء عليه فإن عمليات املتابعة لسري العمل تعترب بالغة األهمية 
وذلك للتأكد من أن املرشوع يسري وفق الخطة املعدة له ويحقق النتائج املرجوة، ويتم ذلك من قبل منسق املرشوع، 

أما عمليات التقييم الفصلية أو السنوية فتقع عىل عاتق الهيئات اإلدارية للجمعيات أو املراكز النسوية.

الهدف الرئييس من استالم االفراد للمقاصف املدرسية هو تحقيق األرباح، أما يف حالة الجمعيات أو املراكز النسوية 
فإن الحاجة تكون أكرب للوصول إىل إيرادات تساعدها يف تنفيذ نشاطاتها وبرامجها املختلفة، إضافة إىل ايجاد 
فرص عمل ألعضائها أو ممن لهم عالقة بها ورفع قدرات طواقم العمل واكسابهم املهارات االدارية والفنية الالزمة.

كما أن عمليات املتابعة يجب أن تتعدى التحقق من حجم االيرادات واملرصوفات، لتشمل كل ما يرتبط بعمليات 
املرشوع اليومية سواء ما يتعلق برشوط السالمة واألمان والجودة ومسك الدفاتر وسجالت العمل، وكل ما له عالقة 
باملدخالت واملخرجات املقرتحة، والتي تم افرتاضها كعنارص أساسية بالخطة التنفيذية للمرشوع لضمان حصولها 

يف اطار الوقت والتكلفة املقرتحة.

إن عملية متابعة جودة التصنيع الغذائي بالجمعية يعترب من األُمور البالغة األهمية بحيث نضمن سالمة اجراءات 
وأدوات التصنيع، ويمكن أن يتم ذلك من خالل الزيارات الدورية واملفاجئة وفحص عينات عشوائية للتأكد من 
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مطابقتها ملواصفات ورشوط االنتاج، علماً بأن وجود خلل يف معايري الجودة يتطلب اتخاذ اجراءات صارمة ملا لذلك 
من أهمية يف الحفاظ عىل صحة وسالمة الطلبة، وبالتايل سمعة وبقاء املرشوع.

إن ما ينطبق عىل السلع املصنعة ينطبق أيضاً عىل البضائع املشرتاة والتأكد من وجودها بمواصفات ورشوط جيدة، 
وعليها أن تتمتع بتاريخ انتاج وتاريخ انتهاء كحد أدنى 6 أشهر من تاريخ التوريد.

تقييم  الحالة  ويعترب يف هذه  الدرايس،  الفصل  انتهاء  مع  أي  عادة بشكل فصيل  يتم  املدرسية  املقاصف  وتقييم 
مرحيل، أما التقييم النهائي فيتم يف نهاية العام الدرايس.

من  املرجوة  األهداف  تحقق  مدى  عىل  للتعرف  وذلك  مختلفة  ومنهجيات  وطرق  بأساليب  التقييم  إجراء  يمكن 
املرشوع وذلك عىل النحو التايل:

• التعرف عىل مستوى رىض الطلبة من حيث نوعية وجودة وسعر وشكل السلع وأُسلوب بيع السلع يف املقصف 	
املدريس )نحتاج إىل رأي عينة(.

• التعرف عىل مستوى رضا أولياء األُمور من حيث نوعية وجودة وسعر وشكل السلع وأسلوب بيع السلع يف 	
املقصف املدريس )نحتاج إىل رأي عينة(.

• معرفة رأي الجهات املعنية األخرى مثل وزارة الرتبية والتعليم والجهات الداعمة ان وجدت.	

• التعرف عىل رأي العاملني واملوظفني املرتبطني باملرشوع.	

• التعرف عىل حجم االرباح املتحققة يف فرتة زمنية محددة.	

أما بشأن األدوات التي قد تستخدم أثناء الرشوع بعملية املتابعة والتقييم فإننا نوردها وفقاً ملا ييل:

• االستمارات التي يعبئها أطراف العالقة والتي من املفرتض أن تنظم وفق طرق علمية ومهنية مرنة ودقيقة 	
تكفل تحقيق الغرض منها. )قد توجه للمدرسني والطلبة أو أولياء األُمور(

• مسوح الرأي واالتجاهات االستهالكية وهي تستطلع من قاموا باستهالك السلع خالل فرتٍة معينة.	

• املقابالت؛ وقد تشتمل عىل عينٍة من الطلبة وأولياء األُمور واملدرسني بشكل منفرد أو املجموعات البؤرية التي 	
يتم من خاللها نقاش التجربة واالستماع اىل اآلراء املختلفة حولها.
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• مراجعة الوثائق والسجالت الخاصة باملرشوع التي تغطي الفرتة املعنية.	

• املزج بني أداتني أو أكثر من األدوات السابقة.	

ممارسات ُفضلى
• العام الدرايس عبارة عن 184 يوماً ) 184 / 5 = 36 اسبوع(. كل يوم أحد يتوجب استالم الطلبيات، ويوم 	

الخميس يتوجب إجراء عملية الجرد وطلب طلبية أُخرى. حيث يجب توثيق 36 طلبية أُسبوعياً كحد أدنى.

• ال يجوز تسليم الطلبيات إال خالل أيام الدوام الفعيل.	

• يمكن محاسبة التجار / العامالت ومن يف حكمهن بااليرادات النقدية آخر األُسبوع أو اعطائها ملحطة وقود 	
وأخذ اوراق نقدية بدالً عنها، أو استثمارها بمحالت تجاريــة.

• مرشفة املقاصف تستطيع التجول عىل املقاصف بشكل يومي وذلك بمرافقة سيارة النقل التي تقوم بتوزيع 	
املنتجات التي تم انتاجها بالجمعيات أو املراكز النسوية عىل املقاصف.

• محاسبة عامالت البيع وعامالت التصنيع ومن يف حكمهن بشكل اسبوعي مستندين بذلك إىل سندات رصف 	
وقبض محررة وفق األُصول.

• يمنع تقديم ضيافة أو أكل أو رشب يشء من البضاعة املتواجدة باملقصف املدريس.	

• يجب احتساب تكلفة البضاعة املنتجة بشكل دقيق ومن ثم وضع هامش ربح بسيط )%15(.	

•  يمنع عرض ثالثة أصناف متشابهة بنفس اليوم ) بيتزا، معجنات وساندويشات( حيث جميعها من مشتقات 	
العجني وسيحتار الطلبة يف عملية االختيار.

• يجب عىل عامالت البيع االطالع عىل جدول املدارس واملتعلق بالرحالت املدرسية، وابالغ املرشفة بأي تغريات 	
ممكن أن تؤدي إىل تقليص الطلبيات يف اليوم الذي يتواجد فيه الطلبة بالرحالت املدرسية.

• يجب توثيق العمليات املالية لكل مدرسة عىل حدا.	

• دفاتر العامالت يف املقصف واملرشفة واملحاسب/ة متطابقة.	
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مرفق إتفاقية عمل

الفريق األول: مركز/ جمعية ...............................      وتمثله السيدة: ....................................

الفريق الثاني: .................................................      حاملة هوية رقم: .................................

عاملة تصنيع غذائي\ بائعة مقصف \ مرشفة 

مقدمة االتفاقية:

الفلسطينية حسب  الرسمية  الجهات  لدى  أهلية غري حكومية مسجلة  األول مؤسسة  الفريق  أن  حيث 
األصول يف قرية.................... محافظة...............يف الضفة الغربية، فقد اتفق الفريقان عىل اآلتي:

الفريق األول:

تعترب مقدمة هذه االتفاقية جزءاً ال يتجزأ من االتفاقية ومكملة لها.. 1

الفعيل 	  بالعمل  البدء  قبل  عليه  املتفق  للعمل  املطلوبة  املعايري  بتحديد  األول  الفريق  يلتزم 
للمرشوع.

أن يكون العمل واإلنتاج كمجموعة واحدة يحددها الفريق األول وبالتعاون مع الفريق الثاني.	 

يلتزم الفريق األول بدفع مبلغ عرشة شواقل )10( للفريق الثاني عن ساعة العمل الواحدة، 	 
-2015( باملرشوع  العمل  ولفرتة  الفلسطينية،  الحكومة  أقرتها  والتي  لألجور  أدنى  كحد 

2016(، ما لم يتم تعديلها من قبل القائمني عىل املرشوع ويعتمد عىل تجديد فرتة الضمان مع 
املدارس املستهدفة.
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يتحمل الفريق األول مسؤولية االتفاق مع املوردين وعمل التدقيق املايل الخاص بعملية البيع 	 
والرشاء.

يحق للفريق األول استبدال الفريق الثاني قي حال أبدى إهماال أو عدم التزام قد يرض بمصلحة 	 
العمل.

يحق للفريق األول القيام بزيارات ميدانية ملواقع العمل )املقاصف املدرسية(، وتقديم النصح 	 
واملشورة للفريق الثاني، ويلتزم الفريق الثاني بالتقيد بتعليمات الفريق األول وتوجيهاته، وال 

يحق للفريق الثاني القيام بأي عمل منفرد دون الرجوع إىل الفريق األول.

يلتزم الفريق األول باالمتناع عن تشغيل األطفال دون سن الثامنة عرش.

الفريق الثاني:

يلتزم الفريق الثاني بالقيام بكل ما يلزم ملتابعة أعمال املرشوع حسب ما يراه مناسبا وتحت 	 
املنحة  الثاني لوحده استغالل  الفريق  األول، وال يحق ألي عضو من أعضاء  الفريق  إرشاف 

ملصلحته أو أهدافه الخاصة.

تكون املسؤولية اإلدارية واملالية وتنظيم العمل داخل املقاصف املدرسية من مسؤولية الفريق 	 
الثاني وبإرشاف كامل من الفريق األول.

)املواصفات 	  الصحية  الوجبات  تقديم  يف  الواجبة  الصحية  للرشوط  الثاني  الفريق  مراعاة 
واملعايري املطلوبة(، وذلك من تاريخ إصدار أمر مبارشة العمل من الفريق األول.

املطلوب، 	  العمل  وبجودة  الصحية،  الوجبات  لتسليم  املحددة  باملواعيد  الثاني  الفريق  يلتزم 
ويتحمل أي مشاكل صحية قد تنتج عن اإلهمال يف ذلك.
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الفريق الثاني هو املخول بتحديد الطلبيات واألصناف املباعة داخل املقاصف املدرسية وفق 	 
املعينة،  املقاصف  مرشفة  خالل  ومن  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  بها  املسموح  القائمة 

وبإرشاف كامل من قبل املركز/ الجمعية النسوية.

يلتزم الفريق الثاني بالعمل ضمن مجموعة العمل الخاصة به حيث يعني هذا االلتزام، تحمل 	 
يشمل  وكما  العمل،  مكان  نظافة  عىل  واملحافظة  العمل  وجودة  بنوعية  املتعلقة  املسؤولية 

االلتزام بالسياسة املالية الخاصة بالفريق األول.

يلتزم الفريق الثاني بجميع القوانني واألنظمة املعمول بها لدى الفريق األول وكذلك القرارات 	 
التي يصدرها.

التسليم 	  أية رشوط جزائية ناتجة عن عدم االلتزام بمواعيد  الثاني مسؤولية  الفريق  يتحمل 
ومعايري الجودة بالعمل بشكل متساٍو مع أفراد مجموعة العمل.

يلتزم الفريق الثاني بتقديم الكشوفات والبيانات واملعلومات الفنية واملالية واإلدارية وغريها، 	 
التي يطلبها الفريق األول وبشكل دقيق وواضح، وعند طلب الفريق األول لها. 

ومعدات 	  مكونات  من  جزء  بأي  الترصف  الثاني  الفريق  أعضاء  من  عضو  ألي  يجوز  ال 
أو  وموجودات املرشوع خالل مدة هذه االتفاقية بأي صورة من صور الترصف، سواء بيعاً 

إيجاراً او رهناً أو قسمة او مبادلة او تنازالً أو وديعة أو رشاكة أو غريها.

يلتزم الفريق الثاني بخطة العمل املقررة للمرشوع ومن خالل الفريق األول وللفرتة الزمنية 	 
املقررة ودون أي تجاوز لها إال بموافقة الفريق األول.

يتم 	  لم  ما  املرشوع،  انتهاء  ولغاية  توقيعها  تاريخ  من  املفعول  سارية  االتفاقية  هذه  تعترب 
إلغاءها رسمياً من قبل احد الفريقني.

من 	  بند  أي  يف  والواضح  الرصيح  اإلخالل  حال  يف  االتفاقية  هذه  إلغاء  الفريقني  ألحد  يحق 
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دونما  الدوافع  مبيناً  وبشكل خطي  باإللغاء  املخل  الفريق  إخطار  بعد  ذلك  ويكون  بنودها، 
إجحاف بحقوق الفريق اآلخر.

يف حال إخالل الفريق الثاني أو أي عضو من أعضائه بأي بند من بنود هذه االتفاقية، و/	 
أو إساءة استعمالها ألغراض أخرى غري الغرض املخصص لها، أو يف حال نشوء أي نزاع أو 
خالف أثناء تنفيذه لهذه االتفاقية وكل ما يتعلق بها ولم يتم حلها بالطرق الودية، فإنه يتم 
لذلك يحق للفريق األول  النزاع، وخالفاً  الفريقان لحل  التوافق عىل ُمحّكم منفرد يتفق عليه 

مقاضاته أمام املحاكم العاملة يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

مدة هذه االتفاقية ................................................. تبدأ من تاريخ توقيعها.	 

يقر الفريقان بأنهما قد قاما بقراءة بنود هذه االتفاقية املكونة من ثالث ورقات بشكل واضح وأنهما 

املفوضني  وبواسطة  عليها  وقعا  قد  بأنهما  ويقران  وقانونا،  رشعا  املعتربة  واألوصاف  األهلية  يملكان 

عنهما ودون أي ضغط أو إكراه من أي جهة كانت وعليه تم التوقيع يف يوم...............................

املوافق ................................... .

الفريق الثاني الفريق األول      
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