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تبرعات المؤسسات التعليمية وأموالمقاصف الإدارة   

 

 1/2017فنية رقم ال بويةترال تعليماتال

 

 عام تمهيد . 1

تعليمات فنية توضح الحدود  تطويرتم فقد األونروا، حوكمة في ال تماشيا مع إطار عمل

تعكس هذه الخطوة حاجة الوكالة  لتحقيق  التشغيلية إلدارة عناصر معينة من برنامج التعليم.

عملياتها، مع  يادينافة مضمان الجودة على مستوى كو ،والمساءلة ،والمساواة ،التناسق

 .ميدانتسهيل التعامل مع هذه التعليمات وفق السياق الخاص بكل 

 

 . الخلفية2

يرادات المقاصف دارة المقاصف وكذلك إدارة أموال إهذه التعليمات الفنية تبين بوضوح إ  1.2

 والتبرعات الطوعية.

 

إدارة لقوانين التي تحكم إدارة المقاصف وعلى األنظمة وا الفنية التعليمات التربويةتحتوي هذه    2.2

النظافة،  رة، واإلشراف على المقاصف من حيثالتنظيم، واإلدا. وهذا يشمل هايراداتإ

 .اإليراداتها، والرقابة على هذه وصرفوالشروط الصحية، وجمع التبرعات، وحيازتها، 

 

أو ب( على أسس  أو سنوية متعهد خارجي مقابل دفعة شهرية من خاللتدار المقاصف إما أ(    3.2

  .أمكن. ينصح بتشجيع تلك المقاصف التي تدار على أسس تعاونية، حيثما 1تعاونية

 

في كافة  ،كثير من مؤسسات األونروا التعليميةقديمة المعمول بها في المن الممارسات  إن  4.2

الطلبة جمع تبرعات مالية محدودة على أسس طوعية من أن ت   ،العمليات تقريبا ميادين

إن هذه التبرعات  وغيرهم من أعضاء المجتمع المحلي؛ والمدربين والمعلمين وأولياء األمور

الوكالة والتعامل معها بصورة محاسبية سليمة وفقا قبل الطوعية تستحق االعتراف بها من 

ة الخارجي األطرافلألنظمة والقوانين المعمول بها في الوكالة المتعلقة باستالم التبرعات من 

 العالقة.    ذات

 

جزءاً من دخل الوكالة العام صف ليست اات المقالطوعية وإيراد لتبرعاتفي حين أن ا ،لذلكو   5.2

 ؛العامة الموازنةكمشروع خاص له حساباته الخاصة به تحت بند تنظم س، فإنها أو من أصولها

التعليمية"  وسوف يسمى هذا المشروع "ايرادات المقاصف والتبرعات الطوعية للمؤسسات

وتبرعات التعليمات المالية الفنية المتعلقة بإدارة ايرادات المقاصف  –وفقا لدليل الدائرة المالية 

                                                 
  أجل المنفعة التعاونية هي مؤسسة مملوكة بشكل مشترك منخرطة في إنتاج أو توزيع السلع أو توريد الخدمات، والتي يديرها أعضاء من  1 

 المتبادلة. ينبغي على المقاصف التي تدار على أسس تعاونية أن تلتزم بشكل صارم بهذه التعليمات الفنية تماما كالمتعهد الخارجي.   
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تغطي إجراءات  - التعليمات المالية الفنية -دليل الدائرة المالية  أن كماالمؤسسات التعليمية. 

لتبرعات الطوعية إلدارة ا التخصيص والتسجيل ورفع التقارير واإلجراءات المحاسبية

 .وإيرادات المقاصف

 . الغاية واألهداف3

التي تقدمها المقاصف للطلبة في مؤسسات نوعية الخدمات بشكل حاسم ذه التعليمات تناول هت    1.3

عايير والم ذات الصلة، بما يلبي المواصفات والشروط هاعمليات ميادينالوكالة التعليمية في كافة 

إن الهدف  .مشروبات قد تكون ضارة بصحتهم تناول أغذية أوويحمي الطلبة من  ،الصحية

مناسبة لطلبة وموظفي  طعامالنهائي لمقاصف المؤسسات التعليمية هو تقديم خدمات 

المؤسسات التعليمية بأسعار معقولة بالمقارنة مع السوق المحلي، وخاضعة لرقابة وإشراف 

ير الصحية المقبولة. )يرجى الرجوع ضمان تقيدها بالمعايمن أجل   موظفي التعليم والصحة

لبرنامج الصحة المدرسية، والتعليمات الصحية الفنية رقم   3إلى المراجعة رقم 

HD/HPP/04/2005.) 

 

تلك عليها،  والرقابة يةالتعليم اتمؤسسالبشأن صرف أموال كما تقدم هذه التعليمات توجيهات    2.3

. الطوعية من التبرعاتتلك التي تم جمعها وصف امن خالل إيرادات المق األموال المتحققة

 الطالب. يةويتمثل الهدف العام في تخصيص األموال لصالح المؤسسة التعليمية ورفاه

 

تهم وأصحاب العالقة ائالالطلبة وع –المجتمع من الطوعية  التبرعات تتناول هذه التعليماتكما    3.3

ز مشاركتهم ؤولية لدى الطلبة وتعزروح المسأن تنمي  والتي يفترض – الوكالة خارجمن 

زمالئهم وأعضاء الهيئة أقرانهم، وهم اتجاهات إيجابية نحو وتكسب ،ؤسسة التعليميةوانتمائهم للم

 لمؤسسة التعليمية.من أجل الرفاهية العامة ل تبرعالالتدريسية وذلك من خالل اإلدارية و

 

 . التطبيق واالستحقاق4

التي يتم فيها تشغيل المقاصف وتلقي كافة المؤسسات التعليمية في  طبيقهذه التعليمات قابلة للت    1.4

والمدارس  ، والمدارس المتبرع بها،، بما فيها المدارس التابعة لملكية األونروا التبرعات

وكلية العلوم التربوية واآلداب في األردن وكلية العلوم  2المستأجرة ومراكز التدريب المهني

المقاصف التعاونية في المؤسسات  قابلة للتطبيق فيكذلك غربية، وتربوية في الضفة الال

 . المؤسسات التعليمية التي ال تتوفر فيها خدمات المقاصف يضا فيوأ األونروا التعليمية في

 

 جميع مناطق العمليات.في  أموال المؤسسات التعليميةإدارة طبق هذه التعليمات على ت   2.4

 

مشاريع العون الذاتي نظرا لوجود  لصالحجمع ات على التبرعات التي ت  طبق هذه التعليمال ت   3.4

  تعليمات مخصصة للتعامل مع تلك المشاريع.

 

                                                 
 بالرجوع الى  التعليمات التربوية الفنية الخاصة بمراكز التدريب المهني " خدمات الطعام في مراكز التدريب المهني" 2 
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، وهي تلغي وتحل محل التعليمات 2017 نيسان 1يسري مفعول هذه التعليمات اعتبارا من     4.4

  . 3/1998والتعليمات الفنية رقم  1/1998 الفنية رقمالتربوية 

 

 

 التطبيقادئ . مب5

 مبادئ عامة

تقع المسؤولية بشكل عام عن ضمان تنفيذ هذه التعليمات في اإلقليم على عاتق رئيس برنامج    1.5

رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني في اإلقليم )حيث ينطبق  التعليم في اإلقليم /

 ذلك(. 

 

التعليم  مديرلى عاتق عجغرافية  كل منطقةفي تقع المسؤولية عن ضمان تنفيذ هذه التعليمات    2.5

من أجل تعليمية في كل منطقة  "لجنة اإلشراف على المقاصف"في المنطقة. سيتم تشكيل 

 . (3.6)انظر  المراقبة واإلشراف على المقاصف

 

هذه  تنفيذؤسسة مسؤوال عن ضمان معلى مستوى المؤسسة التعليمية، يكون رئيس تلك ال   3.5

التي تم جمعها من  موالاألدارة إلوذلك فيها  "لجنة مالية"يتم تشكيل سلفنية. التعليمات ا

من  "صفاللجنة اإلدارية للمق"ل يتشككذلك سيتم بينما  ،التبرعات الطوعيةو صفالمق إيرادات

 .(2.6و  1.6)انظر  ل ضمان اإلشراف اليومي عليهأج

 

 صفاالمق

     حيثما أمكن ذلك ووفقا لهذه التعليمات تعاونية،  ت دار على أسسالتي مقاصف يتم تشجيع ال    4.5

 .الفنية

 

وفقا الوكالة  خارجمن المقاصف التي ال ت دار على أسس تعاونية يتم تأجيرها لمتعهدين    5.5

)يرجى الرجوع عبر عملية تنافسية لإلجراءات والشروط التعاقدية المعمول بها في األونروا 

  . لتوجيه التنظيمي ذو الصلة(المشتريات وا إلى دليل دائرة

 

ويمنع تأجير أكثر من مقصف واحد لنفس المتعهد  يتم تأجير مقصف واحد لمتعهد واحد فقط.    6.5

المقصف )باستثناء  نفس اإلقليم منتقع في منطقة أخرى حتى وإن كانت المقاصف األخرى 

لتي يخدمها مقصف أو مجمع المدارس ا س التي تعمل بنظام الفترتينالمدارالموجود في 

 .(واحد

 

لدى التخطيط إلنشاء مبان  .المتبعة في األونروا معاييرلحد األدني لبال فب أن تلتزم المقاصيج    7.5

مقاصف كما هو تعليمية جديدة أو لتحسين المباني القائمة، ينبغي التقيد بالمواصفات المتعلقة بال

ف في المؤسسات التعليمية المستأجرة أن تلتزم المقاصكذلك ينبغي و. (1) موضح في الملحق

   بهذه المعايير والمواصفات. 
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 وفقا للمبادئقليم صف في اإلامن أجل تحقيق العدالة والجودة، ينبغي توزيع إيرادات المق    8.5

 )ج( 16.7 التوجيهية الواردة في القسم

 

 

 التبرعات الطوعية

أي من الطلبة الراغبين والقادرين على يتم جمع التبرعات من الطلبة على أسس طوعية )   9.5

 التبرع( في بداية العام الدراسي.

 

من الطلبة خالل العام الدراسي ألي غاية كانت إال بموافقة  إضافيةال يسمح بجمع أي تبرعات  10.5

 عمان. –مدير المكتب اإلقليمي بالتشاور مع مدير دائرة التعليم في الرئاسة العامة 

 

والمجتمع  ،والمعلمين ،موررعات طوعية طوال العام الدراسي من أولياء األيسمح بقبول تب 11.5

على أن تسجل / ويعترف بها وفقا لألنظمة والقوانين المعمول بها، والتوجيه التنظيمي المحلي 

 ودليل الدائرة المالية. 17رقم 

 

 رادات المقاصف والتبرعات الطوعيةإي

، في الطوعية مية، التي تشمل إيرادات المقصف والتبرعاتالتعلي ةينبغي إيداع أموال المؤسس 12.5

نثرية" سيتم االحتفاظ بمبلغ "مصروفات  كذلك مصرف محلي قريب من المؤسسة التعليمية.

 لتعليمات المالية الفنية.ا -دليل الدائرة المالية وفقا لمن قبل اللجنة المالية  عهدة آمنة في

 

يبين المقبوضات الذي  النقدية فتراالحتفاظ بد 3مساعده/نائبهعلى رئيس المؤسسة التعليمية أو  13.5

  والرصيد الحالي. والمدفوعات

 

في الخطة المالية  ةالمبيننشطة األو نفقاتلل وفقامن أموال المؤسسة التعليمية يتم الصرف  14.5

 تعليمة رئيس برنامج المدير التعليم في المنطقة شريطة موافق بالتنسيق معللمؤسسة التعليمية 

 .في اإلقليم / رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهنيفي اإلقليم 

 

دائرة المشتريات دليل ل تبعا ينبغي أن يتمالمؤسسة التعليمية  موالمعدات من أأي شراء  15.5

 لدى الوكالة. المعمول به

 

 إجراءات التطبيق. 6

رئيس/مدير المؤسسة  ( أعضاء:3)ثالثة ن من لكل مؤسسة تعليمية تتكو يتم تشكيل لجنة مالية   1.6

أعضاء أو مساعده/نائبه( وإثنين من المعلمين/المدربين )أو من الموظفين اإلداريين/ية )التعليم

                                                 
 والعمداء حسب االقتضاء. 'نائب' رئيس ومراكز التدريب المهني يشير إلى مديري المدارس  هذه التعليمات الفنيةالمؤسسة التعليمية "في  ئيسر" 3 

 .المؤسسة التعليمية يشير إلى المساعدين / النواب أو الموظفين / المساعدين اإلداريين حسب االقتضاء   
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"التبرعات الطوعية  دارة أموالالهيئة التدريسية( يختارهما موظفو المؤسسة، وذلك إل

 .الماليةت جميع العملياالرقابة على من خالل صف"المق يراداتوإ

 

لضمان المراقبة واإلشراف على العمل اليومي في كل مقصف من مقاصف المؤسسات   2.6

 ( أعضاء:4)أربعة من تتألف  صف" جنة تسمى " اللجنة اإلدارية للمقالتعليمية ينبغي تشكيل ل

المسؤول عن التثقيف الصحي  معلمال، ومعلم العلوم، والمؤسسة التعليمية أو نائبه رئيس/مدير

 .المعلم المسؤول عن اإلرشادو

 

منطقة من مناطق اإلقليم تسمى "لجنة اإلشراف على كل في يتم تشكيل لجنة  ينبغي أن    3.6

رئيس/مدير المؤسسة التعليمية )يتم التوصية به من  ( أعضاء:5)خمسة المقاصف"  تتكون من 

التعليم في  مدير(، وقليموافقة رئيس برنامج التعليم في اإلمبمدير التعليم في المنطقة و قبل

)حيث ينطبق ذلك، وإال فإنه يتم  في المؤسسة التعليمية الصحة المدرسية مسؤول، والمنطقة

اثنين من المختصين ( وانتداب أحد أطباء األونروا أو طبيب مسؤول عن مركز صحي

 حي أولتثقيف الصا التربويين، ويفضل أن يكون لهما عالقة بهذا المجال مثل مادة العلوم أو

 المراقبة واإلشراف على المقاصفبلجنة اإلشراف على المقاصف ستقوم . 4التوجيه واإلرشاد

 كلما لزم األمر.اتخاذ اجراء  وأورفع التوصيات 

 

 دارةاإل. 7

  

 المقاصف في مؤسسات األونروا التعليميةأ( إدارة 

 

 التأجير والتعاقد

من أجل  (في الصحف المحلية)عالن ليمي باإلدراسي، يقوم المكتب اإلقعام كل قبل بداية    1.7

وفقا لألنظمة والقوانين والشروط والمواصفات المعمول تأجير مقاصف المؤسسات التربوية 

 إيجار لمدة عام واحد ألفضل عرض في عملية سرية للغاية عقدسيتم تقديم األونروا.  بها في

والتزويد في اإلقليم مشتريات دائرة الشكلها فتح عطاءات المقاصف التي تتقوم بها لجنة 

 مدير المكتب اإلقليمي على مستوى اإلقليم. بالتنسيق مع 

  

 

المقاصف فتح عطاءات لجنة على لجنة اإلشراف على المقاصف في كل منطقة وبالتنسيق مع    2.7

. أن تدير وتشرف على كافة إجراءات عطاء وتأجير المقاصف بناء على التعليمات ذات العالقة

 بالتنسيق مع دائرة المشتريات رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني في اإلقليم ويقوم

حيثما بتشكيل لجنة إدارية وإشرافية ومدير/نائب مدير المكتب اإلقليمي واللوازم في اإلقليم 

    مراكز التدريب المهني. داخل مقاصف المن أجل تقييم العطاءات المتعلقة بينطبق ذلك، 

 

                                                 
 لتشمل: مدير المؤسسة التعليمية،  التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني في اإلقليملمهني من قبل رئيس تتشكل اللجنة في مراكز التدريب ا 4 

 صحيه.الطبية أو الخلفية الي وذمن ونائب/مساعد مدير المؤسسة، وطبيب العيادة وأحد المدربين ويفضل أن يكون    



          6                                          إدارة المقاصف وأموال تبرعات المؤسسات التعليمية        – 1/2017ية الفنية رقم التعليمات التربو

 

 

يتم تأجير مقاصف المؤسسات التعليمية  بناء على عقد بين األونروا كطرف أول، ممثلة بمدير     3.7

المكتب اإلقليمي )أو بمن يمثله في اإلقليم(  والمتعهد كطرف ثان، وذلك امتثاال لدليل دائرة 

 .المشتريات والتوجيه التنظيمي ذو الصلة

 

 .يوكل إدارته ألي شخص آخرأن قصف أو بتأجير المالقيام ال ي سمح ألي متعهد   4.7

لكل عطاء بالنسبة للمؤسسات التي ال يزيد ينبغي أن ي طلب من كل متقدم للمناقصة إيداع مبلغ    5.7

في من قبل رئيس برنامج التعليم المبلغ  ذلكد يتحدويتم  ،طالب/طالبة 500عدد طلبتها عن 

التنسيق مع مدير المكتب اإلقليم بفي ب المهني التدريب التقني والتدريأو رئيس التعليم واإلقليم 

. مبلغ آخرفإنه يتم تحديد  طالب/طالبة 500للمؤسسات التي يزيدعدد طلبتها عن  أما، اإلقليمي

أما بالنسبة لمقدمي العطاءات  .ي العطاءات التي ال يتم اعتمادهاهذه المبالغ لمقدم ةعادتم إوت

بعد حسم أي التزامات  العقده كمبالغ مستردة عند انتهاء التي يتم اعتمادها فسوف يتم االحتفاظ ب

 تكاليف الصيانة.فواتير الكهرباء غير المسددة و مستحقة على المتعهد بما فيها

 

 بنية التحتيةمباني المقصف وال

رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني في  /في اإلقليم رئيس برنامج التعليم  على 6.7

ثم يتحمل  .للمرة األولىقبل التأجير  مجهزأنه تم صيانته جيدا وقد أن المقصف ن ضمااإلقليم 

المستأجر "المتعهد" مسؤولية الصيانة السنوية للمقصف الخاضع التفاقية التأجير خالل فترة 

 لمتعهد التالي."ل"بل تسليم المقصف الصيف ق

 

في اإلقليم  اتالتحتية وتحسين المخيم البنى بالتنسيق مع برنامج - في اإلقليمعلى برنامج التعليم   7.7

( على أن يكون .أ1والملحق  1انظر الملحق تخصيص موقع ومرافق مناسبة للمقصف ) -

الموقع بعيدا عن المراحيض وشبكة المجاري، وبمساحة كافية لمتطلبات العمل مثل تخزين 

لمغاسل وما إلى ذلك. وتوزيع األطعمة، ولتوفير المساحة الالزمة للتجهيزات والمعدات وا

مغطاة بالسيراميك لغاية السقف.  وينبغي أن تكون أرضية المقصف مرصوفة بالبالط وجدرانها

األطعمة والثانية  على مغسلتين، واحدة لتحضير وتجهيزينبغي أن يحتوي كل مقصف كما 

لغايات التنظيف وغسل األيدي. ويفضل أن تقع المغسلة الثانية ضمن المساحة للعمال 

 (.1لمخصصة لدورة المياه كما يوضح الملحق )ا

 

 في اإلقليم اتالتحتية وتحسين المخيم بالتنسيق مع برنامج البنى - على برنامج التعليم في اإلقليم  8.7

تزويد كل مقصف بالكهرباء وتركيب عداد كهربائي  خاص به. يتوجب على المتعهد تغطية  -

ينطبق  أو في نهاية كل فصل دراسي "حيث تكاليف استخدام الكهرباء على أساس شهري

ذلك." وعلى برنامج التعليم في اإلقليم أيضا تزويد كل مقصف باستمرار بكميات مياه تكفي 

 لكل غايات العمل ومتطلباته.

 

 التزامات المتعهد 

 بشكل عام



          7                                          إدارة المقاصف وأموال تبرعات المؤسسات التعليمية        – 1/2017ية الفنية رقم التعليمات التربو

 

 

التدريب المهني / مراكز التعليم و في اإلقليم لتجنب أي مشاكل إدارية أو فنية بين برنامج التعليم   9.7

والتدريب التقني ويشمل كلية العلوم التربوية واآلداب في األردن وكلية العلوم التربوية في 

  :الضفة الغربية والمتعهد، على المتعهد أن يقدم التزاما خطيا بما يلي

 

 .تسليم المقصف في نهاية العقد بالحالة التي استلمه فيها عند بدء العقد   .أ

  .ل في أنظمة وقوانين وإدارة المؤسسة التعليميةعدم التدخ .ب

  .وعدم تشغيلهم)بالدين( ج. عدم بيع الطلبة على الحساب 

           الدولة حسب ما هو معمول به فيفي نهاية كل فصل دراسي أو دفع فواتير الكهرباء شهريا  د. 

  .المضيفة

تقيده بالشروط التعاقدية أو مخالفته عدم المطالبة بأي تعويض عن الخسائر الناجمة عن عدم  ه. 

 .إياها

إدارة و. قبول ومراعاة تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة اإلشراف على المقاصف على مستوى 

 .صف على مستوى المؤسسة التعليميةواللجنة اإلدارية للمقالمنطقة في التعليم 

الحصول على حق للمتعهد  كونال يفز. في حال إلغاء العقد نتيجة لتكرار مخالفة أحكامه، 

 تعويض.

 

 اللوازم والمواد والمعدات: 

على متعهد المقصف تلبية الشروط التالية بخصوص اللوازم والمواد والمعدات المستخدمة في  10.7

 المقصف:

 

، أي ينبغي توافر جة أخرى للمشروباتتزويد المقصف بثالجة خاصة لحفظ األطعمة وثال .أ

 للعمل. أكثر من ثالجة واحدة صالحة 

والفرن  اليات والشوك والمالعق والسكاكينب. توفير معدات طهي وأدوات مناسبة مثل المق

 ...إلخ.

ج. ضمان استخدام زيت القلي لمرة واحدة فقط بعد االستخدام األول ثم التخلص منه بعد 

 حيث ينطبق ذلك(. في األقاليم االستخدام الثاني )

ة الالزمة وكذلك معدات مكافحة الحريق التي ينبغي الكشف توفيرمستلزمات اإلسعافات األولي د. 

 عليها بصورة منتظمة للتأكد من صالحيتها. 

محافظة على نظافة المقصف وخلوه توفير كافة مواد  التنظيف والتعقيم الالزمة  من أجل ال ه. 

وذلك بعد كل وجبة وعند اللزوم. ويجب استخدام ورق ، الغبار والقوارض والحشراتن م
 .)المناديل الورقية( جفيف األيديت

ينبغي استخدام مواد تعقيم غير مركزة لتنظيف األماكن المالمسة لألصناف الغذائية الطازجة ز. 
لفواكه والخضروات بماء نظيف قبل استعمالها. اثيم والبكتيريا، وينبغي تنظيف امن الجر

برمنجنات ريك أو ويفضل استخدام مركبات تعقيم خاصة لهذه الغاية مثل حامض الست
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. وينبغي وضع مواد التنظيف والتعقيم والمبيدات في أماكن بعيدة عن األطعمة البوتاسيوم
 وعن متناول الطلبة

 تفريغها يوميا في المواقع المحددة. التأكد من نظافتها وقمامة محكمة اإلغالق و أوعيةتوفير ح. 

  صة بعمال المقصف.اإلغالق لدورة المياه الخا نفايات محكم وعاء. توفير ط

 

 

 عمال المقصف

 متعهد التقيد بما يلي:على كل  11.7

 طالب. 500 -400بة عامل واحد لكل توظيف عمال بعدد يتناسب مع عدد طلبة المدرسة بنس  أ. 

 جنسية البلد المضيف. بب. ينبغي أن يكون المتعهد والعمال من المتمتعين بالجنسية الفلسطينية أو 

عمال المقصف شهادة صحية مصدقة من السلطات الصحية كل واحد من هد لج. أن يقدم المتع

 ؤولة كما تبينه الدولة المضيفة. المس

اتخاذ تدابير إلخضاع جميع العمال لكشف طبي شامل مرة واحدة كل ستة أشهر في أقرب  د. 

 تابع لألونروا. ويتم إجراء هذا الكشف الطبي حسب سلسلة التعليماتحكومي / مركز صحي 

 . 3: المراجعة رقم  HD/HPP/04/2005الفنية لدائرة الصحة رقم 

إلزام جميع عمال المقصف بغسل أيديهم واألجزاء المكشوفة من الذراعين بالماء والصابون  ه. 

مباشرة قبل بدء العمل وكلما دعت الحاجة لذلك )مثال بعد استخدام دورة المياه أو تنظيف 

 المقصف ... إلخ(.

 عمال المقصف باستخدام قفازات من النوع الذي يستخدم لمرة واحدة، وتنظيف  و. إلزام جميع

 يفه وتغطيته وذلك حرصا على نظافةأظافرهم وقصها عند اللزوم، وحالقة شعرهم وتصف

 لمشروبات التي يقدمونها للطلبة. األطعمة وا

سعال(  أو يعاني ز.  استبعاد أي عامل يعاني من أي أعراض مرضية في الجهاز التنفسي )مثل ال

جرح ملتهب إلى أن يتم أو أعراض مرضية في الجهاز الهضمي )مثل االسهال أو القيئ( من 

تابع  مسؤول مركز صحيه باستئناف العمل إال بإذن من شفاؤه تماما. وال يسمح ل

 .  لألونروا/الحكومة المضيفة

 .وكسلالعلى حسن  تهموضمان محافظ ،حذرعاملين في المقصف بال وظيفتح. 

 

 األطعمة والمشروبات

من برنامج الصحة المدرسية  3حسب المراجعة رقم   5يتعهد المتعهد بتقديم أطعمة ومشروبات 712.

( 3وتحديثاتها المبينة  في الملحق ) HD/HPP/04/2005التعليمات الصحية الفنية رقم "

 :ضيفة التي توجد المدرسة بهاواإلمتثال ألية متطلبات تحددها الدولة الم

 

دون حمص(، المحضرة في المقصف والمغلفة جبنة والفالفل مع بندورة وخيار )ساندويشات ال أ. 

 ينطبق ذلك. في المقصف عندما جيدا
                                                 

 طاسية للطالب مثل: أقالم الحبر، أقالم الرصاص، والمفكرات، والمساطر ...الخوباإلضافة إلى ذلك، فإن المتعهد قد يبيع مواد القر  5
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 :سب الشروط والتعليمات الصحية مثلب. المعجنات الطازجة والمغلفة من المطاعم المرخصة ح

 مناقيش الزعتر والجبنة

ً بالتمر شري والكعك بالسمسم ج. الكعك  .(ذلك )حيثما ينطبق طة أن يكون طازجا

 مسبقا ًشريطة أن تكون معبئة  % 30على أن ال تقل نسبة الفاكهة فيها عن د. عصائر الفواكة 

 .الصالحية نتهاءاج وتاريخ اتحمل تاريخ اإلنتبعبوات 

 ية.ه. المياه المعدنية شريطة أن تكون متوفرة بعبوات محكمة اإلغالق ومختوم عليها مدة الصالح

و. المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي شريطة تحضيرها وتقديمها حسب الشروط الصحية 

)في كلية العلوم التربوية واآلداب وكلية العلوم التربوية ومراكز التدريب المهني وليس في 

 المدارس(.

 . والصالح لإلستعمال ز. عبوات اللبن المحفوظة في الثالجة

 .والصالح لإلستعمال المعقم طويل األمد العادي أو ذي النكهات ح. عبوات الحليب السائل

 .مسبقا( والبوشار شريطة أن تكون مغلفة ط. المكسرات )دون قشر

 وغير المحتوية على صبغات أو ملونات. مسبقاي. رقائق شيبس البطاطا والذرة الطبيعية المغلفة 

 نشفة جيدا.ك. الفواكه والخضروات الطازجة شريطة أن تكون مغسولة وم

ل. البوظة التي تحتوي على الحليب والمحضرة آليا من مصانع مرخصة في الدولة المضيفة، 

في شريطة بيعها في الفترة من نيسان إلى تشرين األول، والمحفوظة في ثالجات صالحة )

 حيث ينطبق ذلك(. األقاليم 

فضل األنواع المدعمة ، وتمسبقاالمغلفة  ةي أو المحشو أو الشوكوالتالبسكويت العاد م. 

 .(ذلك )حيثما ينطبق بالفيتامينات واألمالح المعدنية

 ن. عبوات التمور الصغيرة.

يتوجب أن تحمل جميع أنواع األطعمة المعبأة قائمة المحتويات وتاريخ االنتاج وتاريخ انتهاء ش. 

يما يتعلق هالك فينبغي أن تكون كافة المواد الغذائية صالحة لالست .بشكل واضح الصالحية

   بتاريخ الصالحية وشروط التخزين.

ينبغي حفظ جميع المواد الغذائية حسب شروط الحفظ التي توصي بها الشركات الصانعة ك. 

  والمدونة على عينات األغذية.

من يوم/أيام سابقة واألطعمة منتهية  ة والمشروباتمطعبقايا األ يتعهد المتعهد بعدم بيع 13.7

المواد التالية الممنوع  جب التخلص منها بشكل يومي، كما يتعهد بعدم بيعالصالحية والتي يتو

  وفقا لتعليمات الصحة المدرسية الفنية وتحديثاتها المعمول بها: بيعها في المقاصف

 .األشرطةاليانصيب و السجائر وورق اللعب وبطاقات أ. 

ة والساندويشات التي تحتوي وي على الحمص واللبنة والحالوة الطحينيتحتي تالشات ب. الساندوي

 اللحوم والكبدة والبيض.ي نوع من أعلى 

 .% 30ج. العصائر والمشروبات التي تقل نسبة الفاكهة فيها عن 

     والمشروبات المحضرة يدويا التي  ، والعصيرجميع أنواع المشروبات الغازية ) الكازوز( د.

 .ةالملونات و/أو المكونات اإلضافيتحتوي على منكهات و
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 .ه. األغذية والمشروبات المعبأة في عبوات زجاجية 

 و. البزر والترمس والذرة.

 ز. الشبس الملون غير المصنع من البطاطا أو الذرة الطبيعية.

 . المصاص الملون والسكاكر المصبغة والعلكة ومنتجات النوجا والتوفي التي تلتصق باألسنان.ح

النشاء أو القشطة  ى الملونات أو محسنات الطعم أويات والشوكوالته التي تحتوي عل. الحلوط

 مثل: الهريسة والجاتو والسحلب أو راس العبد.

 المثلجات المصنوعة من الماء والعصائر الملونة مثل البوظة واألسكيمو أو الجالس )باستثناء ي.

 .حيثما ينطبق ذلك (ل 12.7المبينة في ) الشروط

 ق و/أو منتهية الصالحية.منتجات األلبان غير محكمة اإلغالك. 

 . األغذية أو الحلويات المكشوفة. ل

 .والمواد األخرى التي ال تلبي معايير الصحةأي أنواع أخرى من األغذية والمشروبات  . م     

 

 المراقبة واإلشراف على المقاصف

 

لخاصة بالشروط والتعليمات االمتعهد  مدى التزامصف من ستتحقق اللجنة اإلدارية للمق   14.7

)الملحق شهري عليها من الوكالة، ورفع تقرير صف بما يشمل الئحة األسعار المصدق بالمق

ذلك  ما يتطلب األمرعند - يوضح مدى االلتزام بمعيار محددحول ذلك، و/أو رفع تقرير ( 6

إلى لجنة اإلشراف على المقاصف في  ،الدورية شهريةالتقارير الباإلضافة إلى رفع  -

تلك اللجنة اإلدارية للمقصف صالحية تم(. 2النموذج المرفق في الملحق ) خدامالمنطقة باست

لطلب من المتعهد أن يزيل فورا من المقصف األغذية/المشروبات التي ال تلبي الشروط ا

ال  )عمال( لك أيضا صالحية إيقاف أي عاملتالصحية. وتموالمواصفات والمعايير 

 عليها في هذه التعليمات. الشروط المطلوبة المنصوص  /يلبونيلبي

 

 كما يلي: المراقبة واإلشراف نة اإلشراف على المقاصف بلجستقوم    15.7

)على األقل مرة  لجنة اإلشراف على المقاصف زيارات ميدانية دورية مفاجئة يجب أن تنظم .أ

بالتعليمات والشروط والمعايير  المتعهد التزامللتأكد من  في المنطقة للمقاصف شهريا(

رئيس التعليم  /إلقليم في اورفع تقرير حول ذلك إلى رئيس برنامج التعليم  ،حيةالص

باستخدام نموذج تقييم قليم )حيث ينطبق ذلك( إلفي ا والتدريب التقني والتدريب المهني

 (.2مقصف المؤسسة التعليمية المرفق في الملحق )

مقصف ما، ايقاف العمل مؤقتا بإيقاف ة صالحيتلك لجنة اإلشراف على المقاصف تم .ب

وأن تطلب إزالة أغذية و/أو مشروبات ال تلبي المعايير  ،عن العملمؤقتا عامل/عمال 

الصحية المطلوبة وتشكل تبعا لذلك خطرا على صحة الطلبة. وفي حالة اتخاذ مثل هذا 

/  إلقليمفي ا تبليغه فورا لرئيس برنامج التعليم ،بالتنسيق مع مدير المنطقة ،اإلجراء عليها

، وعلى رئيس حيث ينطبق ذلك قليمفي اإل ئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهنير

تبليغه قليم في اإل رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني/ في اإلقليم  برنامج التعليم

 . حسب اإلقتضاء في الرئاسة العامة دائرة التعليمالمكتب اإلقليمي ومدير لمدير فورا 
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 بالتنسيق مع مدير المنطقة ندما يكون ذلك ضروريا، على لجنة اإلشراف على المقاصفع . ج

رئيس التعليم والتدريب التقني وفي اإلقليم  رئيس برنامج التعليم من رفع تقرير عاجل لكل

حول أي مخالفة تستلزم اتخاذ قليم في اإلورئيس برنامج الصحة في اإلقليم  والتدريب المهني

 اجل. إجراء فوري وع

لك لجنة اإلشراف على المقاصف صالحية التوصية بإلغاء عقد المتعهد دون أي تعويض تتم  . د

في حال تكرار مخالفة المتطلبات الصحية و/أو تكرار مخالفة التعليمات اإلدارية والتربوية 

 للمدرسة المعنية. 

 

 ب( إدارة واستخدام أموال المؤسسة التعليمية

 

   ايرادات المقصف
 

 لغايات تنظيم الشؤون اإلدارية والمالية للمقصف ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية:  16.7 

ينبغي إيداع عائدات كل مقصف في حساب خاص بإسم المؤسسة التعليمية ذات العالقة بناءا    أ. 

التعليمات المالية الفنية –على طلب رئيس المؤسسة التعليمية وفقا لدليل الدائرة المالية 

 ل بها.المعمو

على رئيس برنامج التعليم / رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني باإلقليم تحديد  ب.

حصة كل مؤسسة تعليمية )كنسبة مئوية( من اإليرادات وكيفية إنفاق تلك الحصة، سواء على 

ة إجراء تحسينات للمقصف أو على تنفيذ مشاريع تربوية بما يخدم أهداف المؤسسة التعليمي

وفقا للخطة المالية المعتمدة التي ينبغي وضعها في رفاه الطلبة وووظائفها ولما فيه مصلحة 

 بداية السنة الدراسية.

 التعليميه كما يلي: اصف المؤسساتمقإيرادات ينبغي توزيع  . ج

 

 التعليمية )المدارس(: اصف المؤسساتدات مقبالنسبة إليرا (1

  يتماشى  ها بماتبعاتميداعها وتسجيلها ووإللمدرسة المعنية  % 60ينبغي تخصيص

 ا.المعمول به الفنية التعليمات المالية –المالية الدائرة مع دليل 

  من أجل تحسين وتطوير المنطقة التعليم في لمكتب  % 25ينبغي تخصيص

من قبل مكتب التعليم في المنطقة بالتنسيق مع رئيس برنامج التعليم في المقاصف 

يتوجب ايداعها وتسجيلها يرادات ؛ هذه اإلووظائف تربويةطة ومن أجل أنشاإلقليم 

 .المعمول بها الفنية التعليمات المالية –بما يتوافق ودليل الدائرة المالية  ومتابعتها

  ارس أخرى في مناطق نائية أو لمدارس ال تتوافر فيها دلم % 15ينبغي تخصيص

يقوم مدير . 25.7الفقرة  األموال كما هو مبين فيهذه  ستستخدمخدمات المقاصف. 

في  في منطقته بالتشاور مع رئيس برنامج التعليم التوزيعبتنسيق في المنطقة  التعليم

 . قليماإل

 

)كلية العلوم التربوية واآلداب في  التعليمية المؤسسات اصفمق داتبالنسبة إليرا ( 2

 األردن(: 

  وإيداعها وتسجيلها ردن لكلية العلوم التربوية واآلداب في األ % 60ينبغي تخصيص

ا. المعمول به الفنية التعليمات المالية –المالية الدائرة ها بما يتماشى مع دليل تبعاتمو
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وألغراض التدريب  ،25.7في الفقرة  أدناهوسيتم استخدام تلك األموال كما هو مبين 

 والمصاريف التشغيلية األخرى.

  واآلداب في األردن من أجل إلدارة كلية العلوم التربوية  % 40ينبغي تخصيص

تحسين وتطوير المقاصف ومن أجل أنشطة تربوية أخرى تدعم رسالة كلية العلوم 

ايداعها وتسجيلها  هذه األموال يتوجب .هابوية واآلداب في األردن ووظائفالتر

 .المعمول بها الفنية التعليمات المالية –بما يتوافق ودليل الدائرة المالية  ومتابعتها

 

 

)كلية العلوم التربوية في الضفة  اصف المؤسسات التعليميةدات مقبالنسبة إليرا ( 3

 الغربية(:

  وإيداعها وتسجيلها  لعلوم التربوية في الضفة الغربيةلكلية ا % 60ينبغي تخصيص

ا. المعمول به الفنية التعليمات المالية –المالية الدائرة بما يتماشى مع دليل  متابعتهاو

وألغراض التدريب  ،25.7في الفقرة  أدناهتلك األموال كما هو مبين وسيتم استخدام 

 والمصاريف التشغيلية األخرى.

  إلدارة كلية العلوم التربوية في الضفة الغربية من أجل  % 40ينبغي تخصيص

م تحسين وتطوير المقاصف ومن أجل أنشطة تربوية أخرى تدعم رسالة كلية العلو

هذه األموال يتوجب ايداعها وتسجيلها  .هاوظائفالتربوية في الضفة الغربية و

 التعليمات المالية الفنية المعمول بها. –بما يتوافق ودليل الدائرة المالية  ومتابعتها

 

 المؤسسات التعليمية )مراكز التدريب المهني(:مقاصف دات بالنسبة إليرا ( 4

  بما  متابعتهاوإيداعها وتسجيلها ولمركز التدريب المهني  % 60ينبغي تخصيص

وسيتم ا. المعمول به الفنية التعليمات المالية –المالية الدائرة يتماشى مع دليل 

وألغراض التدريب  ،25.7في الفقرة  أدناهاستخدام تلك األموال كما هو مبين 

 والمصاريف التشغيلية األخرى.

  إلدارة مركز التدريب المهني من أجل تحسين وتطوير  % 40ينبغي تخصيص

م رسالة مركز التدريب المهني اصف ومن أجل أنشطة تربوية أخرى تدعالمق

بما يتوافق ودليل الدائرة  ايداعها وتسجيلها ومتابعتها هذه األموال يتوجب .هووظائف

 .الفنية المعمول بها التعليمات المالية –المالية 

 

 التبرعات الطوعية

قليم / رئيس انب رئيس برنامج التعليم في اإلج يتم تحديد قيمة تبرعات الطلبة في كل إقليم من 17.7

قليم )حيث ينطبق ذلك( بموافقة مدير المكتب يب التقني والتدريب المهني في اإلالتعليم والتدر

 اإلقليمي.

 

كل صف إيصال من اللجنة المالية )للمؤسسة التعليمية( يبين  المعلم المسؤول عنتسليم  يتم 18.7

لبة صفه معززا بقوائم تفصيلية. أما بالنسبة لكلية العلوم التربوية إجمالي المبلغ الذي تبرع به ط

ينما ح -ة الغربية ومراكز التدريب المهني واآلداب في األردن وكلية العلوم التربوية في الضف

 فينبغي تسليم إيصاالت لكل متبرع من المتدربين يبين قيمة التبرع. -ينطبق ذلك 

 

 التعليمية المؤسسةأموال جميع 

 لخطط الماليةا



          13                                          إدارة المقاصف وأموال تبرعات المؤسسات التعليمية        – 1/2017ية الفنية رقم التعليمات التربو

 

 

واللجنة المالية  المؤسسةعلى رئيس/مدير المؤسسة التعليمية، بالتشاور مع الهيئة التدريسية في  19.7

ة " الخطة راسي بإعداد خطة سنوية شاملة للموازنعام دكل ذات العالقة، أن يقوم في بداية 

ة،  المؤسست المرفق( تتضمن احتياجا 5المالية الخاصة بالمؤسسة التعليمية" )الملحق 

واألموال ومصادر التمويل، والمبالغ المتحصلة أو التي سيتم تحصيلها من التبرعات الطوعية، 

والمواد الرئيسة التي سيتم المتوقعة من إيرادات المقصف، والتبرعات العينية المتوقعة، 

 . المستهدفة تواريخالشراؤها، أو الخدمات التي سيتم تقديمها للمؤسسة، مع بيان 

 

 /ي اإلقليم ف ينبغي تقديم الخطة المالية الخاصة بالمؤسسة التعليمية إلى رئيس برنامج التعليم 20.7

ة ومع ك عبر القنوات الرسميرئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني في اإلقليم، وذل

 نهاية الشهر األول من العام الدراسي. 

 

رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني باإلقليم  / في اإلقليم على رئيس برنامج التعليم 21.7

مدير المؤسسة التعليمية المعنية، والموافقة على بنودها  / مع رئيس وافيةدراسة الخطة بصورة 

ضمن حدود صالحياته، وأن يسعى للحصول على موافقة مدير المكتب اإلقليمي على الخطة. 

التدريب التقني والتدريب المهني في رئيس التعليم و /قليم في اإل وبإمكان رئيس برنامج التعليم

المديرين، وعمداء  / اإلقليم إصدار تعليمات مستقلة من أجل تحديد مستوى صالحية الرؤساء

كلية العلوم التربوية في الضفة الغربية، ومديري  / كلية العلوم التربوية واآلداب في األردن

األخذ بعين االعتبار مبدأ الفصل بين المسؤوليات لدى منح التعليم فيما يتعلق بالمدارس، مع 

 تلك الصالحية.

 

التعليمية للصرف من أموال المؤسسة  ة على مثل تلك الخطة تعتبر تفويضاإن الموافق 22.7

 ."دات المقاصف"التبرعات الطوعية وإيرا

 

تقني والتدريب المهني رئيس التعليم والتدريب ال /في اإلقليم  رئيس برنامج التعليمل يمكن 23.7

حول كيفية قبول و/أو التعامل  داخليةباإلقليم، بموافقة مدير المكتب اإلقليمي، إصدار تعليمات 

التعليمات المالية الفنية المعمول به  –بما يتوافق ودليل الدائرة المالية  التبرعات العينيةمع 

الوكالة  من أصحاب العالقة داخلوالتعليمات األخرى ذات الصلة والمتعلقة باستالم التبرعات 

 المجتمع المحلي. ذلك يشمل / المانحين ووخارجها 

 

 يصاالتاإلشراء وال

 رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني باإلقليم /في اإلقليم  رئيس برنامج التعليم يحدد 24.7

مؤسسة التعليمية صرفه مدير ال / الذي يحق لرئيس بالتنسيق مع مدير المكتب اإلقليمي المبلغ

االحتفاظ بنائبه  / يسمح لرئيس المؤسسة التعليمية أو مساعدهو .دون الرجوع إلى سلطة أعلى

 التعليمات المالية الفنية.  –في عهدته بمبلغ يتحدد وفقا لدليل الدائرة المالية 

 

 ة التعليميةلمؤسسلوفقا للخطة المالية إيرادات المقصف والتبرعات الطوعية يسمح بصرف  25.7

بما ) تهاوأنشطوالمختبرات( المكتبات )بما فيها المؤسسة التعليمية لصالح مرافق الموافق عليها 

لمدرسية التي والقرطاسية واللوازم ا (واألشغال اليدوية ،والصحية ،في ذلك األنشطة الرياضية

، (رها األونروالوازم التربية المهنية بخالف تلك التي توف)بما فيها  ال توفرها األونروا

اآلالت وأجهزة العرض، و ،وأجهزة التسجيل الصوتي والمرئي ،مثل أجهزة التلفاز)والمعدات 

أنشطة أخرى يوافق . كما يمكن صرف األموال لصالح مرافق و(الموسيقية، وآالت التصوير

مج شريطة موافقة رئيس برنا عليها رئيس المؤسسة التعليمية و/أو مدير التعليم في المنطقة 
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وذلك بما يفيد  اإلقليمفي التدريب التقني والتدريب المهني التعليم و/ رئيس في اإلقليم التعليم 

 المؤسسة التعليمية ويخدم رفاهية الطلبة حسب انطباق الحالة.

 

المحددة لنفقات اينبغي تصنيف جميع المواد التي تم شراؤها والخدمات المقدمة وفقا لفئات  26.7

المستندات/الفواتير/اإليصاالت بشكل تفصيلي مبينة في " وينبغي أن تظهر المرفق 4لملحق "ا

سعر وكمية كل صنف تم شراؤه أو نوع الخدمة التي تم تقديمها. وينبغي أن تحمل تلك 

المستندات/الفواتير/اإليصاالت توقيع البائع/المتعهد وأن يتم تدقيقها والمصادقة عليها من 

 .التعليمية والمصادقة عليها من رئيس المؤسسة التعليمية أعضاء اللجنة المالية للمؤسسة

ستخدام الدائم مثل أجهزة الحاسوب، وآالت الطباعة، وأنظمة اإلذاعة، إلاألصناف ذات ا 27.7

وأجهزة التلفاز، وأجهزة التسجيل الصوتي والمرئي، وأجهزة العرض، وآالت التصوير، 

ؤسسة التعليمية يجب أن تعامل/تسجل وفقا لألنظمة واآلالت الموسيقية التي  يتم التبرع بها للم

    التعليمات المالية الفنية من حيث طبيعتها وقيمتها. –والقوانين المعمول بها ودليل الدائرة المالية 

 والمتابعة المراقبة. 8

يخضع كل صندوق للتفتيش في أي وقت من جانب مدير التعليم في المنطقة أو رئيس برنامج    1.8

يم في اإلقليم أو رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني في اإلقليم أو مدير الدائرة التعل

 –، أو من يمثله، ومدير وحدة اإلدارة وتنسيق الحوكمة في الرئاسة العامة في اإلقليم المالية

 عمان، وكذلك للتفتيش من قبل مدققين داخليين و/أو خارجيين.

 

رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني باإلقليم  /في اإلقليم  تعليمعلى رئيس برنامج ال  2.8

شاملة التبرعات الخطة المالية المجمعة لإلقليم  في الرئاسة العامة التعليم دائرةمشاركة مدير 

والدخل السنوي المتوقع، والمبالغ المخصصة لكل فئة، وتقديم التقارير عن العينية المتوقعة، 

 / النقص لكل فئة والوفورات / النقص الكلي لإلقليم. الوفورات

 

ستستخدم الخطة المالية المجمعة لإلقليم كأداة رقابة وتقييم لتطبيق هذه التعليمات الفنية وضمان   3.8

)انظر  جودة االستخدام الفاعل للموارد المالية في تلبية احتياجات ومتطلبات المؤسسة التعليمية

   .(6 الملحقو 5الملحق 

 

رئيس التعليم والتدريب التقني والتدريب المهني في  /في اإلقليم  على رئيس برنامج التعليم  4.8

و  14.7ات وفقا للفقرالتعليمية،  اتاإلقليم بالتنسيق مع مدراء التعليم بالمناطق، ومدراء المؤسس

التربوية الفنية لهذه التعليمات  (6)انظر الملحق  تقديم تقرير امتثال سنوي شامل أعاله 15.7

عمان في نهاية السنة الدراسية. يحتوي التقرير على  –لمدير دائرة التعليم بالرئاسة العامة 

/ النقص خالل العام،  ، الوفوراتعدم االمتثال في تنفيذ الخطط الماليةمناطق ومجاالت 

مواجهتها خالل  احتياجات المؤسسة التعليمية التي لم يتم تلبيتها، والعوائق والتحديات التي تم

فترة التطبيق، واالنحراف الحاصل في تطبيق هذه التعليمات التربوية الفنية، والدروس المستفادة 

 والتوصيات األخرى.  

 

رئاسة العامة في عمان المسؤولية والمساءلة عن مراقبة وتقييم األمور التتولى دائرة التعليم في   5.8

بامتثال كامل، وضمان االمتثال الكامل لتعليمات األونروا  المتعلقة بتطبيق هذه التعليمات الفنية

ألموال المقصف والتبرعات  الفاعلالستخدام امن كما أنه سيعزز بشكل أكبر الفنية ذات الصلة. 

مقاصف فعال للتمدة من أجل إدامة وإثراء ضمان جودة الطوعية بما يتوافق والخطة المالية المع

   ، والخدمات اإلدارية على كافة المستويات.لنظافةروط الصحية، وشروط اشمن حيث ال
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المكتب ، قد يختار مدير ه التعليمات الفنيةهذ طبيقن الشفافية والمرونة في تمن أجل ضما  6.8

 من أجلية ستثنائموافقة ا -في الرئاسة العامة  -التعليم دائرة أن يطلب من مدير  اإلقليمي

  ه التعليمات.مصلحة الوكالة لم يرد ذكرها في هذم تخدأنشطة في استخدام جزء من األموال 

 

 

 التاريخ: ...................................                         التوقيع: ..........................
     

 فراكتيكارولين بونت د.

 التعليمالتربية ورة دائ مدير

 نروا واأل -العامة رئاسة ال

 
 
 

 (1الملحق )
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 "الشروط العامة".أ 1الملحق 

 

 الصحية: الشروط الشروط العامة و

وث البيئي لوبعيدا عن مصادر الت ؤسسة التعليميةمرافق المينبغي أن يكون المقصف داخل  .1
ة ؤسسالموالمراحيض وقنوات الصرف أو أماكن تجميع النفايات. ويفضل أن يكون ضمن ساحة 

ساحة أو الملعب، وينبغي بناؤه بطريقة تمنع الأو مظلة كبيرة في صالة أو قريبا من  التعليمية
يكون لدورة المياه مدخال منفصال عن  يجب أندخول الغبار  والحشرات وتسرب المياه إليه. 

ينبغي توافر عدد كاف من كما .  في المؤسسات التعليمية هشيدمجميع المقاصف ال، في المقصف
 .المقصفالمتوفرة في لمواد ابيع ن يسر عملية لضما افذ البيعنو

  من شبكة المياه التابعة لسلطة المياه. فر مصدر مياه آمن وصحياينبغي تو .2

ينبغي أن يكون مكان تخزين األطعمة باردا وجافا ونظيفا وأن يكون مرتفعا عن األرض بمسافة  .3

  سنتمتر. 30ال تقل عن 

التعقيم والمبيدات في األماكن المخصصة ألدوات التنظيف بعيدا ينبغي وضع مواد التنظيف و .4
 عن أماكن تخزين األطعمة.

 

 خاصة بتحضير وتجهيز المقصف:الالشروط 

األوعية واألدوات المستخدمة، وينبغي أن تكون  خزائن محكمة اإلغالق لحفظ توافرينبغي  .5
اني المعدنية غير قابلة للتآكل الرفوف سهلة التنظيف وغير قابلة للتآكل. ويفضل أن تكون األو

)فوالذ ال يصدأ(، واستخدام مالعق من النوع الذي يستخدم لمرة واحدة )بالستيك( بدال من 
  استخدام مالعق معدنية.

لغرفة المقصف تهوية وإنارة كافية وأن يتم تركيب مراوح من أجل التهوية  يتوافرأن  ينبغي .6

درجة مئوية.  25ال تزيد درجة الحرارة عن  والتخلص من األبخرة والهواء الساخن بحيث

 وينبغي كذلك تركيب آلة طاردة للحشرات.

الخزائن واألدراج  لتلبية احتياجات المقصف فيما يتعلق بتخزين عدد كاف من  توافرينبغي  .7
 .ذيةاألغ

  يدي.األسل غلومواد تنظيف للعمال  مغسلة توافرينبغي  .8
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يل ، وأن توضع في أماكن متعددة لتسهتفريغها يوميا ممغطاة وأن يت قمامة أوعيةينبغي توافر  .9
 قمامة.نقل ال هيلعملية التنظيف. وينبغي وضع أكياس بالستيكية داخل األوعية لتس

ينبغي التقيد بالحد األدنى للمعايير إلنشاء دورة مياه مع ملحقاتها )مثل المغسلة...إلخ( خاصة  .10

 (.1عاله والمواصفات المبينة في الملحق )لعمال المقصف وذلك من أجل تلبية كافة الشروط أ

 

 

 

 
 

 (2) الملحق

 
 (2الملحق )

 دائرة التعليم
 6نموذج تقييم مقصف المؤسسة التعليمية

 (  معلومات أولية:1

 المدرسة:...........................   المنطقة: .......................................     

 ......... .إناث:  : ....................... عدد العاملين: ...........  ذكور: ......... د/ المتعهاسم مقدم الخدمة     

  تاريخ الزيارة: ........................     

 (  البيئة المادية للمقصف:2

 ...مدهون باللون األبيض: ...................        .......موقع المقصف مناسب: ...............     
   الكهرباء متوفرة باستمرار:..................       ......يتوفر خزان مياه مناسب: .............     
 .........تتوفر نوافذ بيع مناسبة:.............             يتوفر مرحاض ومغسلة للعمال:.............          

 -------------------مساحة المقصف مناسبة:    

 (=ممتاز5=جيد،4=متوسط،3=ضعيف،2=ال يوجد،1 بحيت ) 5-1من يتم تقدير البنود التالية ( 3

 مالحظات
 البند التقييم

المقصف: 1:3 1 2 3 4 5  

 نظافة األرضية -      

 نظافة الجدران -      

 نظافة الطاوالت -      

 و نظافتهاالمغسلة الخاصة بتحضير األغذية  وجود -      

  مغسلة مخصصة للعاملين لغسل أيديهم وجود -      
 تهانظافو

 نظافة شبكة المجاري )قنوات الصرف( -      

 لحفظ الطعامنظيفة خزائن ورفوف  وجود -      

 مناسبة مواد تنظيف وتعقيم وجود -      

 مياه شرب نظيفة في المقصف توفر -      

 صابون ومواد تعقيم وورق صحي لتنظيف األيدي توفر -      

                                                 
لبرنامج الصحة المدرسية؛ التعليمات الفنية  3تم وضع نموذج تقييم مقصف المؤسسة التعليمية بالتعاون مع دائرة الصحة بناءا على المراجعة رقم  6 

  HD/HPP/04/2005رقم 
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وعاء نفايات بحجم كبير و/أو أوعية قمامة نظيفة  توفر -      
 ومحكمة اإلغالق

 طقم إسعافات أولية وجود  -      

 لإلستخدام ةحطفايات حريق صالوجود  -      

أدوات المقصف 2:3 1 2 3 4 5 مالحظات  

 لغايات العمل مناسبةألغذية لثالجة وجود  -      

لغايات  مناسبةات مرطبات والمشروبللثالجة وجود  -      
 العمل

 وصالحة لالستعمال نظيفةتوفر أوعية وأواني طهي  -      

تحضير في المستخدمة  ألجهزةنظافة األدوات وا -      
 األغذية

  لطعامنظافة أوعية ا -      

 المواد الغذائية 3:3  1 2 3 4 5 مالحظات

 النتهاء تاريخ ا حيثمن الغذائية صالحية المواد  -      

 جودةالحيث من الغذائية صالحية المواد  -      

حفظ المواد الغذائية )مغلفة، مغطاة، محفوظة في  -      
 الثالجة ...إلخ(

 المواد الغذائية المستخدمة في السندويشات كميات -      

صالحية زيت القلي )عدد مرات استخدامه للقلي حيث  -      
 ينطبق ذلك(

 السندويشاتحفظ ية ومكان تخزين المواد الغذائ -      

أنها تدل على عالمات  خالية  من أيالمواد الغذائية  -      
 فاسدة أو لونها أو رائحتها غير طبيعية 

 عمال المقصف 4:3 1 2 3 4 5 مالحظات

 وجود شهادة صحية سارية المفعول لجميع العاملين -      

 النظافة الشخصية للعاملين، خاصة األظافر والشعر -      

 التقيد بارتداء زي رسمي نظيف )مريول أبيض( -      

 عند تحضير السندويشات نايلونلبس قفازات  -      

 عدد العمال يتناسب مع عدد الطلبة -      

 

 ( مالحظات:  4 
 تأكد من وجود األصناف الممنوعة التالية: -

 تجلي يحتوي على ملونا )  ( بزر )  ( مثلجة بوظة )  ( علكة )  ( سكاكر )  (
 ساندويشات ال يوصى بها )  ( مشروبات غازية )  ( شيبس يحتوي على ملونات )  ( سجائر )  (

            
 والطلبة جيدة. كادر التعليميوال المؤسسة التعليميةوعماله مع إدارة  متعهد المقصفعالقة  -

 

 ( اإلجراءات المتفق عليها:5 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

 ............................................................................................................................. ...................………… 

 توصيات لمسؤول المقصف: ( 6      
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… ............................................................................................................................. .......... ......... 

 

 

 

 متعهد المقصف: مدير المؤسسة التعليمية: الصحة المدرسة: المعلم المسؤول عن

 اإلسم: اإلسم: اإلسم:

 التوقيع: التوقيع: التوقيع:

 
 

 

 (3الملحق )

 قائمة باألطعمة والمشروبات المسموح والممنوع بيعها في مقاصف مدارس األونروا ومعاهدها  

 بيعها الممنوع غذائيةلا المواد  بيعها وحالمسم الغذائية  المواد 

 :  وتشمل والمعجنات السندويشات

 من والمغلفة الطازجة والساندويشات المعجنات -1
 والتعليمات الشروط حسب المرخصة المطاعم
 والجبنة الزعتر مناقيش:  مثل الصحية

تي ال أو (القديمة) مسبقا   المحضرة الساندويشات 
 الطحينية والحالوة بنةوالل الحمص على تويحت

 وخيار، بندورة مع والفالفل الجبنة ساندويشات  -2
:  مثل جيدا والمغلفة المقصف في المحضرة
  تغيير بشرط فالفل، وساندويشات الجبنة
)في األقاليم  الثانية المرةاستخدامه  بعد الزيت

 ذات العالقة(.

 أنواع جميع على تحتوي التي الساندويشات 
 والبيض دةوالكب اللحوم

 يكون بحيث بالتمر والكعك بالسمسم الكعك 3
 طازجا  

 

 :  والمشروبات العصائر

 مسبقا معبئة تكون أن شريطة الفواكة عصائر -1
 االنتهاء وتاريخ اإلنتاج تاريخ وتحمل بعبوات

 الفاكهة نسبة تقل التي والعصائر المشروبات 
 %30 عن فيها

 بعبوات متوفرة ونتك أن شريطة المعدنية المياه  -2
 الصالحية ومختوم عليها مدة اإلغالق محكمة

 المشروبات خاصة يدويا   المحضرة المشروبات 
 اإلضافية والمكونات الملونات على تي تحتويال

 )حيثما ينطبق ذلك(.

)حيثما ينطبق  (الكازوز) الغازية المشروبات  الثالجة في المحفوظة اللبن عبوات  -3
 والعصائر الماء من مكونةال والمثلجات ذلك(

الجالس  أو االسكيمو مثل البوظة و المصبغة
 )المثلجات(

 األمد طويل المعقم السائل الحليب عبوات -4
 النكهات ذي أو العادي

 عبوات في المعبئة والمشروبات األغذية 
 زجاجية

 :  التسالي

 أن شريطة والبوشار( قشر دون) المكسرات -1
  مسبقا مغلفة تكون

 والذرة والترمس بزرال 

المصبغة، غير المصنع  البطاطا ورقائق الشيبش  المغلفة الطبيعية والذرة البطاطا شيبس رقائق -2
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 من رقائق البطاطا والذرة الطبيعية والغير محتوية على صبغات أو ملونات مسبقا

أن  شريطة الطازجة والخضروات الفواكة -3
 جيدا   ومنشفةبماء نظيف  مغسولة تكون

 والعلكة المصبغة والسكاكر الملون المصاص 
 باألسنان تلتصق التي والنوجا والتوفي

 بيعها شريطة الحليب على تحتوي التي البوظة -4
 كل من (تشرين األول – نيسان) األشهر  خالل
 ليست و مرخصة مصانع من ومعدة عام

 .يدويا محضرة

 على تحتوي التي الحلويات والشوكوالته 
 أو النشاء أو الطعم محسنات  أو الملونات
 أو والسحلب والجاتو الهريسة: مثل القشطة
 .العبد راس

الشوكوالتة  أو البسكويت العادي والمحشو -5 
 المدعمة األنواع وتفضل آليا   المغلف والكعك

 المعدنية واألمالح بالفيتامينات

 

 الصغيرة التمور عبوات -6
 

 

 مواد أخرى:

ية ال يتناسب لونها أو رائحتها أو شكلها مع  المواصفات الطبيعية حتى وإن يمنع بيع أي مادة غذائ .1

 كان تاريخ صالحيتها ما زال ساريا.

 يمنع بيع كافة أنواع السجائر وورق اللعب. .2

كلية العلوم التربوية واآلداب وكلية العلوم يسمح ببيع المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة في  .3

 ب المهني فقط وليس في المدارس.التربوية ومراكز التدري

 احيأقالم الرصاص والدفاتر والممينبغي توافر لوازم قرطاسية في المقصف مثل: أقالم الحبر و .4

 ...إلخ.

وزارة التربية والتعليم في البلد المضيف في المؤسسات  ه منعتمدميمكن تطبيق المعايير الصحية ال .5

ير المكتب اإلقليمي بالتنسيق / التشاور مع مدير دائرة مدالتعليمية التابعة لألونروا، رهنا بموافقة 

 التعليم ومدير دائرة الصحة في الرئاسة العامة.

، منع وبالتنسيق مع مدير المدرسةفي اإلقليم فريق الصحة المدرسية التابع لدائرة الصحة لمالحظة: يجوز 

   ضارة بصحة الطلبة. أي أصناف غذائية أخرى إذا ارتأوا أنها 
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 (:4ملحق )ال
 

 

  فئة المصروفات وفقا للتعليمات المالية الفنية المعمول بها
 

 :السنوية المالية الخطة في استخدامها سيتم التي المعتمدة االلتزام بنود يلي وفيما
 

 
 
 

 

 

 REACHأعاله يمكن استخدامها فقط عبر وحدة إدارة سلسلة التزويد في نظام  لتزامات المؤشر عليهااإل –* مالحظة 

 وليس باستخدام دفتر النقدية. 

 وصف االلتزام بند االلتزام

  التعليم المساعدةمواد لوازم ملحقات و   -مستهلكات  4205500010

 القرطاسية لالستخدام المكتبي –مباشر  تزويد 4205500045

 ة والترفيهيةيلوازم الرياضالملحقات وال  -مستهلكات  4205600010

 الحرف اليدويةوملحقات ولوازم الفنون   -مستهلكات  4205500050

 المالبس والزي ومتعلقاتها –مستهلكات  4205300010

 وسائل مطبوعة أخرى –مستهلكات  4205700010

 خدمات إجارة ماكينات التصوير  4405500020

 لوازم المختبرات والمواد الكيماوية –مستهلكات  4205400070

 تكاليف استئجار مركبات نقل الركاب 4405600010

 تصاالت والحاسوب الثانوية ات اإلمعد 4405101020

 المعدات واألثاث الثانوي 4405101010

 علومات تصاالت وخدمات المتكاليف اإل 4405400010

 لحقات متنوعةممواد و –مباشر  تزويد  4205500025

 مكاتبالوأثاث  آالت –مباشر  تزويد  4405101015

 مصاريف العقود األخرى  4405201000

 مواد تنظيف المكتب –مباشر  تزويد  4205500035

 التصليحات والصيانة للمعدات واألثاث والمركبات  4405100020

  2,000$ بقيمة أقل من لوازم وأثاث مكتبي –مباشر  تزويد  4405100015

 2,000$  بقيمة أقل من لوازم اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات –مباشر  تزويد  4405101025

 رسوم بنكية  4405500080

 صيانة المباني واإلقليم *   4305200010

 مصاريف اإلنشاءات والخدمات*   4405100010
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 :(5ملحق )ال

   

     الخطة المالية للعام الدراسي     20    /     20
 

             

 التاريخ:                    
 

 اإلقليم:                                                   المنطقة:                                                                                              

 
 المدرسة:           اسم البنك:     اسم الحساب البنكي:                    

اجمالي األموال  تبرعات العينيةال ةدرقالقيمة الم             

)االحتياطي + 

 االيرادات(

االحتياطي / رصيد بداية  ايجار المقصف ايراد المقصف التبرعات األخرى التبرعات المدرسية اجمالي االيرادات

   الفترة
  االيراد المتوقع

  بالعملة المحلية                 

  المكافئ بالدوالر                 

  االجمالي / الفئة                 

              

المجموع 

 اإلجمالي

 

المتطلبات 

 اإلدارية المتفرقة

اللوازم 

 المدرسية

 

التربية البدنية / 

 الرياضات
 المكتبة المختبرات والمسرح التعليم المهني الفنون

المعدات واألثاث 

 الثانوي
 الحاسوب

 العتاد / البرمجيات
الطوارئ / 

 العالج
وسائل التعليمية ال

 المساعدة
 أوجه الصرف

 الدهان                       

 اصالح المقاعد                       

 اصالح األبواب                       

 اصالح النوافذ                       

 اصالح خزانات المياه                       

 لصيانة األخرىأعمال ا                       

 مجموع التحسينات / الصيانة                       

 األفالم                       

 ألواح تعلق على الحائط                       

 نماذج الكرة األرضية  المصغرة                       

 وسائل التدريب                       

 أخرى            

 مجموع وسائل التعليم المساعدة                       
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المجموع 

 اإلجمالي 

 

المتطلبات 

 اإلدارية المتفرقة 
اللوازم 

 المدرسية

 

التربية البدنية / 

 الرياضات
المعدات واألثاث  المكتبة المختبرات والمسرح التعليم المهني الفنون

 الثانوي
 الحاسوب

 العتاد / البرمجيات
الطوارئ / 

 جالعال
الوسائل التعليمية 

 المساعدة
 أوجه الصرف

القرطاسية؛ طباشير؛ أقالم                        
التلوين؛ أوراق الطباعة والنسخ؛ 

مغلفات؛ ملفات؛ مفكرات؛ أقالم 

حبر؛ أقالم رصاص؛ أشرطة؛ 
 سائل التصحيح )الطامس(...الخ

 الخرائط                       

 كتب التمارين                       

 أدوات هندسية                       

 الشهادات                       

 ملفات                       

 االختبارات                       

 البراويز                       

مجموع التجهيزات والمواد                        

 المدرسية

 التجهيزات                       

 المالبس                       

 مجموع التربية البدنية                       

 أدوات / مواد الفن                       

 الحرف اليدوية                       

 مجموع الفنون                       

 األدوات                       

 اآلالت                       

 مجموع التعليم المهني                       

 مختبر العلوم                       

 مختبر الحاسوب                       

 أدوات المسرح                       

 مجموع المختبرات والمسرح                       
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المجموع 

 اإلجمالي 

 

المتطلبات 

 دارية المتفرقة اإل
اللوازم 

 المدرسية

 

التربية البدنية / 

 الرياضات
المعدات واألثاث  المكتبة المختبرات والمسرح التعليم المهني الفنون

 الثانوي
 الحاسوب

 العتاد / البرمجيات
الطوارئ / 

 العالج
الوسائل التعليمية 

 المساعدة
 أوجه الصرف

 ي المكتبةالكتب والمراجع ف                       
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 اللتزامنموذج تقرير ا

 

 المعلومات األساسية   
  التعليمات التربوية الفنية مسمىرقم و 1

  التقرير مقدمةالمكتب اإلقليمي/المنطقة  2

  التقرير مقدمالموظف  3

  المكتملة السابقة؟ االلتزامكم عدد تقارير  4

" هذه لتزام االغ عن "عدم هل تم اإلب 5

 التعليمات التربوية الفنية؟

 إذا كان األمر كذلك اذكر السبب؟

 

التفاصيل البنكية الخاصة بالمؤسسة  6

 التعليمية

 ابرز اسم البنك واسم الحساب البنكي

  اسم البنك: أ

  اسم العميل )اسم الحساب البنكي(: ب

   

 االلتزام  
 اإلجراء المتخذ / التوصيات/  التفسير / التبرير اللتزاماعدم  مجاالتابرز جميع  1

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 االلتزام سياق  
 جاالت استخدامها(التغير في مو ،التمويل بمصادرتقرير  إعدادالتمويل ) 1

   

   

   

   

أثرت على المطابقة لمقصف أو الموظفين ذوي العالقة ا عمالالموارد البشرية )رفع تقرير اذا طرأ تغييرات على  2

 مع التعليمات التربوية الفنية(

   

   

   

   

 عوامل أخرى "داخلية / خارجية" 3

   

   

   

   

 
 


