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 االشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية: 
 

 تم إعداد االشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية ) طالب /طالبات( وفق: 
 

ية الئحةةة االشةةتراطات الصةةحية للمقاصةةف المدرسةةية والماةةدا مةةة الدارا الاامةةة للصةةحة المدرسةة .1
 هـ .1434بوزارا التربية والتاليم 

المواصةة ة القياسةةية اليلي"يةةة ااالشةةتراطات الصةةحية الوا"ةةب توافرهةةا فةةي المقاصةةف المدرسةةية   .2

 اGSO 1971/2015وتداول األغذية بها 

المواص ة القياسية اليلي"ية االشتراطات الصحية الوا"ب توافرها فةي المقاصةف المدرسةية وتةداول  .3

 . GSO1971/2009األغذية بها 

غذيةة بهةا والماةدا  مةة األاالشتراطات الصةحية الوا"ةب توافرهةا فةي المقاصةف المدرسةية وتةداول  .4
  .(التاليم القابضة, تطوير للتغذية وزارا الصحة, وزارا التاليم, تطوير)الرباعية 

 
 :المصطلحات الواردا

 
 االشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية:

لبات الصحية الوا"ب توافرها في األغذية والمقاصف دايل المدرسة, م"موعة مة الضوابط والمتط   
أو في المؤسسات التي تقوم بتحضيرها أو , ونظم تحضيرها وح ظها وتداولها والااملية بها دايل المدرسة 

 توريدها. 
 

 التغذية المدرسية:
اهقية مة ال ئة الامرية ط ال والمرألساسية ل ئة السة المدرسي مة األحتيا"ات الغذائية الال ضمة وصف

التي تضمة حصولهم على تغذية صحية ومتوازنة وأ"سام سليمة ويالية مة المشاكل  سنة, (6-18)
 الصحية.

 
 المقصف المدرسي:

 المكاة الم"هز لتوزيع وبيع األغذية المسموح بها دايل المدرسة وأماكة تحضيرها.   
 

 متداول األغذية:
 نقل, تابئة, توزيع, تيزية, ت"هيز, وبيع المواد الغذائية .. الخإنتاج, :  "ميع الااملية المشاركية في   
 

 مكائن البيع الذاتي:
 غيرها(و الباردا والساينة باتوشروالم )الما"نات وال طائرغذيةاألثال"ات مبردا لارض وتيزية وبيع   
 
 : الموقع والمبنى:الا أو

لمدرسةة, فةي مكةاة  مةة يسةهل الوصةول إلية  ي"ب أة يكوة الموقع الميصص للمقصف ضةمة سةور ا .1

  –صرف صحى  -مياه الم"اري -عة )دورات المياه ا  وبايد مة فناء المدرسة, با  بحيث يكوة قري
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أو مظلة , مة صالة كبيرا  با  على أة يكوة قري, ميتبرات المدرسة ( وفي منطقة غير مارضة للتلوث 

 "هيزات  "ميع وسائل األماة.أو ملاب المدرسة وتتوفر في تصميم  وت, في فناء 

وييصص بائع لكةل  ,ة متالئمة مع كثافة أعداد الطالبأة تكوة مساحة المقصف وعدد النوافذ التوزياي .2

 عمار الطلبة.أمائة طالب على األقل مع مراعاا مناسبة ارت اع نوافذ البيع للمرحلة الدراسية و

 وأة تكوة سهلة التنظيف., رات الضارايصمم السقف بطريقة تمنع تراكم القاذورات وايت اء الحش .3

أمةا فةي  وأة تكةوة ملسةاء سةهلة التنظيةف, تكوة الحوائط مدهونة بطةالء زيتةي وي ضةل اللةوة األبةيض .4

أماكة التحضير والغسيل واألماكة التي يتصاعد منها أبيرا أو زيوت متطايرا ومغاسل األيةدي فتكسةى 

 بالبالط القيشاني )لوة فاتح( وبارت اع مناسب.

وغيةر زلقةة ومةة , وغيةر ماصةة سةهلة التنظيةف, نبغي أة تكوة األرضيات مة مواد غير من ةذا للمةاءي .5

مسةتو يةال ح مسةتيدمة فةي النظافةة وتكةوة ذات سةطمواد ال تتأثر بالمنظ ات الصناعية أو األحماض ال

 مة التشققات والح ر مع مراعاا و"ود مصارف للمياه.

كةةافيتية, وي"ةةب تةةوفير مةةراوح للتهويةةة ولسةةحب األبيةةرا  تهويةةة وإضةةاءا ي"ةةب أة يكةةوة المقصةةف ذا  .6

( در"ةة مئويةة  25مع و"ود مكي ات لتاديل ال"و, بحيةث ال تزيةد در"ةة الحةرارا عةة ), والهواء الحار

ض وبيةع الو"بةات منطقةة عةر فةي ة يثبت مؤشر حراري الكتروني لقيةا  در"ةة حةرارا المكةاةعلى أ

 .الغذائية

 ة الغالق ومغطاا بسلك يمنع ديول الحشرات والقوارض.األبواب والنوافذ تكوة محكم .7

و"ود حاويات للن ايات وتكوة الحاويات ن سها "افة ونظي ة مةة الةدايل واليةارج وغطاؤهةا ومحيطهةا  .8

نظيف و ت رغ يوميا , وتوضع في أماكة متاددا, مع ضةرورا اسةتيدام أكيةا  قمامةة كبيةرا )بالسةتيك( 

 اها.لت"ميع الن ايات وذلك لسهولة "م

توفر مياه كافية مة مصةدر  مةة وصةالح للشةرب وو"ةود مغسةلة ومةواد تنظيةف كافيةة للاةاملية لغسةل   .9

 األيدي.

قةةةا  سةةةالمة التوصةةةيالت الكهربائيةةةة وك ايتهةةةا لا"هةةةزا الكهربائيةةةة فةةةي المقصةةةف وأة تكةةةوة من ةةةذا طب .11

 ال نية. للمواص ات

 تربة للمقصف.ألشرات وابواب لمنع ديول الحاأل ىعلأتأمية مراوح دفع للهواء تركب  .11

 
 ثانيا ا: التجهيزات والتأثيث:

 
 .  توفر طاوالت لتحضير الطاام مصنوعة مة استانل  ستيل سهلة التنظيف.1

تزيد در"ة الحةرارا دايلهةا علةى  بشرط أال.  و"ود ثال"ات صالحة لالستامال, بما ي ي حا"ة المقصف 2

 را لح ظ المواد المبردا كالحليب والروب والاصير.( در"ة مئوية وتكوة مزودا بمقيا  لدر"ة الحرا4)

اسةةتانل  سةةتيل لح ةةظ األطامةةة التةةي ال تحتةةاج إلةةى تبريةةد وتكةةوة مرت اةةة عةةة .  تةةوفر دواليةةب وأرفةةف 3

 سم. 11سم أو أكثر وتباد عة ال"دراة 31األرض بمسافة مناسبة 

 .  ي"ب توفير مستلزمات األمة والسالمة مثل ط ايات الحريق ويالف .4
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 والغاليات الكهربائية., .  توفير أ"هزا تسيية الطاام مثل أ"هزا الميكروويف5

 والرقائق المادنية الميصصة لذلك., .  توفر مستلزمات التغليف مثل البالستيك الي يف6

. ي"ةةب أة تكةةوة "ميةةع األوانةةي مةةة )اسةةتانل  سةةتيل( غيةةر القابةةل للصةةدأ مةةع و"ةةوب اسةةتيدام المالعةةق 7

 .لمرا واحداالبالستيكية السميكة ذات االستامال  والشوك والسكاكية

ا وأدوات النظافة بايد, والمطهرات والمنظ ات, .  ي"ب أة تح ظ المبيدات الحشرية8 عةة أمةاكة تيةزية ً 

 األغذية.

 . توفر مصيدا حشرات.9

, تمةة الطةاوال فيوتحتوى على الادد الكا, ة تكوة مكي ةأحالة و"ود صاالت  تناول طاام ي"ب  في. 11

تزويةةدها بالاةةدد ووذات "ةةودا عاليةةة وسةةهلة التنظيةةف  , يتناسةةب مةةع عةةدد الطةةالب ومسةةتيدميها والكراسةةي

ومةةوزع محةةارم ورقيةةة ذات , يةةديأة تكةةوة م"هةةزا بصةةابوة مطهةةر لةةلأيةةدي علةةى ألمةةة مغاسةةل ا الكةةافي

بغطةاء محكةم,  تكوة ذات ح"م مناسب, مةزوداويتوفر فيها حاويات القمامة على أة  لمرا واحدااالستامال 

ات تح بالضغط بالقدم ومو"ودا بايد مةع االلتةزام بالمحافظةة  سطح الارض وطةاوالت تنةاول الطاةام,أعة  ً 

 وال  بأول.أعلى نظافتها والتيلص مة الن ايات 

 مةةة حيةةث الصةةيانة تاهةةدالم اعهةةد يفةةالتةةي تاةةود ملكيتهةةا للمدرسةةة دوات أل"هةةزا واأل. تكةةوة "ميةةع ا11

  قد.حالة ال في التاويضو

 
 : النظافة:ثاا ثال
 
مةع مراعةاا اسةتامال مةواد  ,وكلمةا دعةت الحا"ةة لةذلك, ميةا  تنظيةف المقصةف ب"ميةع محتوياتة  يو. ي"ب 1

 التنظيف المالئمة للمنشآت الغذائية, وي"ب استيدام المناديل الورقية ذات االستيدام لمرا واحدا.

تح ةةظ بايةةدا  عةةة علةةى أة قضةةاء علةةى ال"ةةراثيم . ي"ةةب اسةةتامال المطهةةرات المالئمةةة للمنشةةآت الغذائيةةة لل2

 المواد الغذائية.

 . ال ي"وز استيدام مياه السياة ال"داري في تحضير المشروبات الساينة والطاام.3

 .. غسل ال واك   قبل استيدامها بماء نظيف 4

  .ماء نظيففي  قبل استيدامها ونقاها  غسل اليضار .5

وضةمة  يالية مة عالمات ال سةادوالمغل ة تحمل البطاقة الغذائية ولمالبة ي"ب أة تكوة المواد الغذائية ا .6

 .تاريخ الصالحية

. ي"ب ح ظ "ميع األغذية وفةق شةروط الح ةظ الموصةى بهةا مةة قبةل الشةركات الصةاناة والمدونةة علةى 7

 البطاقة  الغذائية.

 وال  بأول.أ"هزا والتيلص مة الن ايات ألالنظافة اليومية للموقع وا -8
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 رابعاا : االشتراطات العامة:
 
 . اشتراطات األغذية والمشروبات المقدمة في المدارس:1
 

 االشتراطات الصحية الخاصة باستالم المواد الغذائية: 1.1

 .تسلم المواد الغذائية ال"اهزا لاكل في مقر المدرسة 

 غةالق ويطبةع ألتيكية محكمةة اتسلم الساندويتشات المغل ةة  ليةا  ببالسةتيك دايةل عبةوات بالسة أة  ي"ب

 .والصالحية نتاجالعليها اسم المنتج واسم المورد وتاريخ ا

 .يكوة التسليم في الوقت المحدد مة قبل ال"هات الحكومية المشرفة على سالمة الغذاء 

  يقوم مسةئول المقصةف التةابع لدارا المدرسةة بالشةراف اليةومي علةى اسةتالم المةواد الغذائيةة ال"ةاهزا

 5مطابقتها لالشتراطات الصةحية: تكةوة در"ةة حةرارا المةواد الغذائيةة البةاردا  ىوالتأكد مة مدلاكل 

تواريخ انتهةاء صةالحية المةواد وْ  فما فوق,  65ْ  على أقصى تقدير ودر"ة حرارا المواد الساينة 

 نظافة ودر"ة حرارا وسيلة النقل.والغذائية األولية المستلمة, 

  وردا مةةة بةةية األغذيةةة المسةةموح بتوريةةدها والمنصةةوص عليهةةا فةةي الاقةةد ة تكةةوة األغذيةةة المةةأي"ةةب

ومطابقة للمواص ات الواردا أدناه تحت الانواة )القيمة الغذائيةة للمشةروبات واألغذيةة المقدمةة , المبرم

 في المدار (.

 ذائيةة منةة ونظي ةة, ميصصةة لنقةل المةواد الغ تنقل المواد الغذائية بواسطة وسةيلة نقةل مبةردا ومغلقةة و

علةى  , غذيةةألتأثير ضةار علةى سةالمة أو مكونةات او بقايا لمواد ذات أثار  ية أفقط, وال تحتوي على 

 .فيها م صولة بشكل كلي عة الصندوق اليل ي ة تكوة كابينة القياداأ

  ة يكوة مة الااملية التاباية للمتاهدأي"ب على كل مة يقوم بتحميل وبقيادا وسيلة نقل المواد الغذائية 

 وبالتالي تطبق علي  "ميع االشتراطات الصحية الياصة بمتداولي األغذية.

  تنقةةةل المةةةواد الغذائيةةةة التةةةي تقةةةدم سةةةاينة فةةةي حافظةةةات حراريةةةة ياصةةةة بةةةالمواد الغذائيةةةة السةةةاينة

(Isotherm box( فيما تنقل المواد الغذائية الباردا )Iceboxes على )ة يتم تزويدها بقوالب الثلج أ

 اد الغذائية الباردا.عند نقل المو

  حاويات نظي ة  فيتسلم المواد الغذائية ال"اهزا لالستهالك  لمسئول/مسئولة المقصف بالمدرسة وتكوة

واسةم المةورد وتةاريخ االسةتالم وحالتهةا عنةد االسةتالم ق اسةتامالها لمنت"ةات غيةر غذائيةة سليمة لم يسب

 .تية مالحظات إة و"دأغذية المح وظة وألوتاريخ صالحية ا
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 االشتراطات الخاصة بحفظ المواد الغذائية: 1.2
 

 الحفظ الجاف:
  رضألميزة المواد ال"افة على ا فيي"ب عدم تيزية المواد الغذائية. 

  )لتيزية المواد الغذائيةة , و االمتصاصأي"ب توفير يزائة محكمة الغلق وغير قابلة للصدأ )ستانل  ستيل

ة تةتم المحافظةة علةى نظافتهةا مةة الةدايل واليةارج وفةق أعلةى  ىيةرال"افة مثةل البسةكويت والمغل ةات األ

 للتنظيف. يبرنامج دور

 ة تكةوة مطابقةة لالشةتراطات الصةحية الاامةةأعلى , ي"ب توفير منطقة ميصصة لح ظ المياه والاصائر ,

 مع مراعاا ت ادي ح ظ كميات مة المواد الغذائية ت وق قدرا استيااب الميزة الميصص لذلك.

  يستيدم أوالً  ة مة ييزة أوالأاستيدام نظام فاال لتدوير الميزوة للتأكد ي"ب.  ً 

  تس"ل در"ة الحرارا على أة ي"ب مراقبة در"ة حرارا المبردا وميزة المواد ال"افة وفق دوريات يومية

 س"ل ياص. في

 
 الحفظ البارد:

 فةيوتسة"ل در"ةة الحةرارا  ي"ب مراقبة در"ة حرارا المبردا وميزة المةواد ال"افةة وفةق دوريةات يوميةة 

 س"ل ياص.

  در"ةات مئويةة )مةزودا بمؤشةر  4ي"ب توفير الادد الكافي مة الثال"ات بحيث ال تزيد در"ةة البةرودا عةة

الحليةب , واليضةار وال واكة  ,الساندويتشةات البةاردا: حراري إلكتروني( لح ظ المواد الغذائية الباردا مثةل 

"زاءهةا: أافظة علةى نظافتهةا مةة الةدايل واليةارج  وصةيانة "ميةع ة تتم المحأوالاصائر, على , ومشتقات 

 الباب, الرفوف, المروحة, الحزام المطاطي بشكل دوري.

 المبردا بال"يالتية الرقيق الش اف. فيطامة المح وظة ألا تغطى 

 5وعية مني ضةة الحةواف بحيةث ال يزيةد ارت ةاع محتوياتهةا عةة بأالمبردا  فيغذية عند تيزينها ألتوضع ا 

 .سم

 
 الحفظ الساخن:

 مزودا بمؤشر حراري الكتروني لح ظ المواد الغذائيةة التةي , ي"ب توفير حافظات حرارية غير قابلة للصدأ

تحةةةةافظ علةةةةى در"ةةةةة حةةةةرارا المةةةةادا الغذائيةةةةة  ةأسةةةةتقدم سةةةةاينة مثةةةةل السندويتشةةةةات وال طةةةةائر علةةةةى 

(TEMPRERATURE THE CORE فةي حةدود )محافظةة علةى نظافةة ْ  كحةد أدنةي, مةع مراعةاا ال 65

 الحافظات الحرارية مة الدايل واليارج.

 أو المسةتودعات أو عمليةات الت تةيل علةى الميةزوة , أو تنظيف المبردات, تح ظ أي س"الت تيص الح ظ

 ة.عند الحا" لي إأو أي نشاط يلزم التوثيق للر"وع 
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 اشتراطات تحضير األطعمة لدى موردي المدارس: -2
 

  يات تحضير األطامة في ن   يوم تقديمها )باستثناء االسةتالم والتيةزية فقةد تةتم فةي ة تتم عملأيشترط

 يوم سابق( وتقتصر على:

االحت اظ بالطاام ساينا , ثةم يدمةة  -المااملة الحرارية  -الطبخ  -العداد األولي  -التيزية  -االستالم 

 الحق. التقديم. مع مراعاا عدم ح ظ الطاام الم"هز بغرض تقديم  في يوم

  عةةداد األولةةي قبةةل الطةةبخ كافةةة االشةةتراطات الصةةحية الشيصةةية للاةةاملية, وممارسةةات لثنةةاء اأتراعةةى

 و تلوث المواد الغذائية بأية طريقة أيرى.أالعداد السليمة التي تحول دوة التلوث التبادلي, 

 ,ضةمة الطةبخ وطةرق الطةبخ التةي ت تراعى عند الطبخ كافةة االشةتراطات الصةحية الشيصةية للاةاملية

 .ىو تلوث األطامة بأية طريقة أير, أوتمنع التلوث التبادلي التام )حسب المادا الغذائية(

  الزيةةوت المسةةتيدمة فةةي إعةةداد األطامةةة )مةةع عةةدم االعتمةةاد علةةى المقليةةات(  عيةةةنو عةةىة يراأي"ةةب

الزيةوت  واعتماد زيوت نباتية صحية موصى بها مة قبل ال"هات المانيةة حيةث ال تحتةوي علةى أنةواع

 المشباة والمهدر"ة.

  نةةواع الزيةةوت النباتيةةة الياصةةة بةةالقلي )زيةةت دوار الشةةم , زيةةت الةةذرا( كمةةا يمنةةع اسةةتيدام أيسةةتيدم

 الزيوت الغنية بالدهوة المشباة مثل زيت النييل وزيت "وز الهند.

  ى علة ,الكميةات المسةتيدمة قةدر المسةتطاع وتقليةلضافية مة ملح الطاام إي"ب عدم وضع كميات

 .نواع المدعمة باليودألأة يكوة مة ا

  مع االشتراطات الصحية وبن   اليةوم  قةوال طائر متواف, وحدا إعداد وتحضير الساندويتشات تكوةأة

 الذي تباع في .

 .أة تكوة شروط نقل المواد الغذائية وتيزينها وتوزياها وفق المواص ات واالشتراطات الصحية 

 تةاريخ الصةالحية  -تاريخ االنتاج  -لبالستيك ويدوة عليها )اسم المنتج تغلف الساندويتشات وال طائر با

 المكونات(. -

 .ح ظ المواد األولية في الثال"ة 

 ومريصة وتحت الرقابة مةة ال"هةات يا  منة صح و, أة تكوة المواد الغذائية مة "هة ماروفة المصدر

 الحكومية الميتصة.

 لبة في عبوات غير ز"ا"ية.ي"ب أة تكوة األغذية والمشروبات مغل ة وما 

  ( 111يمنع بيع األطامة البائتة مثل )الساندويتشات وال طائر الطاز"ة والاصائر الطاز"ة الطبياية%

 .يا  ويتم التيلص منها يوم

 لباة, الحليب,.... الخ(.ألوفرا )امصناف الألصناف المسببة للحساسية في كل األي"ب تاريف ا 

 الك للمنت"ات الغذائية المكتوبة عليها.التقيد بتاليمات الح ظ واالسته 
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 :)المواد الغذائية المسموح بيعها( . القيمة الغذائية للمشروبات واألغذية المقدمة في المدارس4
 

 : المشروباتأوالا 
 

 الحليب:

 ل كامةل أو قليةل الدسةم والمةدعم أليقدم الحليب الطازج أو المااد تكوين  )الحليب الم" ف( بابوات طويل ا"
 ب يتامية د والكالسيوم.

  ليها النكهات الطبياية أو المطابقة للطبياة.إضيف أيسمح باألنواع التي 

  ليها المنكهات الصناعية.إضيف أال يسمح باألنواع التي 

 م في الحليب ذو النكهات 22 عة نسبة السكر ال تزيد". 

  مل. 211ال يقل ح"م الابوا عة 

 

 الزبادي:

 زبادي بال واك  الطبيايةيسمح بالزبادي اليالص, وال. 

  م. 111ال يقل ح"م عبوا الزبادي عة" 

  و ألواة صناعيةأغير محتوي على نكهات. 
 

 الماء:

  أيشةةترط ( ة تطةةابق الميةةاه المابةةأا لالئحةةة ال نيةةة للمواصةة ات القياسةةية اليلي"يةةة, رقةةمGSO1025 ميةةاه )

 الشرب المابأا.

  مالئم للطالبح"م الابوات. 

 ال"ودا الساودية. ة تحتوي على عالمةأ 
 

 العصائر:

 ( في عبوات غير ز"ا"ية111يسمح بالاصائر الطبياية )%, .واليالية مة المواد الملونة والحافظة 

 ( على أة تكوة يالية مة المةواد 31يسمح بالاصائر المالبة التي ال تقل نسبة عصير ال اكهة فيها عة ,)%
 الملونة.

  مل 151ح"م عبوا الاصير ال تقل عة\ 

 

 روبات الساخنة:المش

  الحليب الساية بشرط مطابقت  لمواص ة الحليبGSO 10/2006 .وي ضل استيدام الحليب قليل الدسم 

 .الشاي بالحليب 
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 ثانياا: األغذية
 

 الساندويتشات والفطائر:

  م. 25عة  وزنها يقل والحشو ال, "م  51القطاة المقدمة عة  وزةال يقل" 

 سمر.ألو يبز توست, ي ضل اليبز اأصامولي و أنواع اليبز المستيدم يبز عربي أ 

 ة أمة ال"لةوتية لمرضةى حساسةية القمةح )السةلياك( علةى  ليتوفيرالساندوتشات وال طائر مة اليبز اليا
 .ً  ويرغب شرائها مة المقصف يوميا ,يتم إعداد بياة بأسماء المصابية بهذا المرض

 .نوع ال"بة واللبنة المستيدماة: قليل الدسم وقليل الملح 

  يضر حلو, ي (.أيسمح بإضافة اليضروات مع الساندويتشات )ييار, فل ل 

  و يردل.أو صلصة الطحينية أو الزبدا للساندويتشات واستبدالها ب"بة قليل الدسم أضافة المايونيز إعدم 

  أو زبةةدا  , أو الاسةل, أو المربةةى, أو اللبنةة والزعتةر, تحتةوي علةى ال"ةةبةالتةةي الساندويتشةات وال طةائر

 (.G6PD لـباستثناء حاالت ا (أو ال ولأو البقول أو البيض , أو الحمص,  ول السودانيال

  ال باةد موافقةة ال"هةات الميتصةة فةي إ ,لم يتم ذكرها في ال قرات السةابقة ىيرأضافة حشوات إال يمكة
 وزارا التاليم كتابيا .

 ج.) البطاقة الغذائية( على مغلف المنت توفير البيانات الغذائية 

 خضروات والفواكه:ال

 م(. 111ال واك  واليضروات: قطاة متوسطة )ال تقل عة وزة" 

 .)ال واك  واليضروات الطاز"ة والموسمية مثل )موز, ت اح, برتقال, ييار, "زر, تمر...الخ 

 ىأو بمواد التحلية األير, األنواع التي يتم غمسها وتحليتها بالسكر اال واك  الم"  ة, عد. 

 افةةتح هنةةا(, )سةةهلة ال ةةتح بأحةةد زواياهةةا مكةةاة ال ةةتح كتابةةة  "ةةم  51بةةوزة  يةةا  ل غل ةةة التمةةور, بابةةوات م

ة تكوة التمةور كاملةة أونهاية الصالحية, و, موضح عليها اسم المصنع, اسم الصنف, وتاريخ النتاج و

ومنظ ةةة وفةةق الشةةروط  وي ضةةل أة تكةةوة منزوعةةة القمةةع والنةةواا, وال تحتةةوي علةةى قشةةور ومغسةةولة

, الصةحية, وال تحتةوي علةةى مةواد حافظةةة أو مادلةة وراثيةةا  ومةة المنت"ةةات الوطنيةة ياليةةة مةة الشةةوائب

ة ال تكةوة التمةور أوالصابة بل حة الشم  )تغير اللوة( وتشةوهات الشةكل والح"ةم و, وعيوب التصنيع

 و متا نة, وضمة األنواع التالية:أمحمضة 

 م صافي. 51حبات( بوزة  5ابوا عة ) يالص مكبو  ال تزيد ال" 

 ( بوزة  4سكري مكبو  ال تزيد الابوا عة )م صافي. 51حبات" 

  ( بوزة  5سكري م كك ال تزيد الابوا عة )م صافي. 51حبات" 

  ( بوزة  5ص ري مكبو  ال تزيد الابوا عة )م صافي. 51حبات" 

  ( 4نبتة علي م كك ال تزيد الابوا عة )في."م صا 51بوزة  حبات 

  ( بوزة  5مبرومة المدينة المنورا بابوا ال تزيد عة )م صافي. 51حبات" 

  صافي"م  51حبات( بوزة  4تزيد عة )صقاي م كك بابوا ال. 
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 المنتجات الغذائية األخرى: 

 غير المملح( أو المحشةو أو المضةاف إلية   البسكويت والمامول المصنوع مة الطحية الكامل أو الاادي(

م أو التةةية علةةى أة تكةةوة مغل ةةة  ليةةا , وي ضةةل األنةةواع المدعمةةة بالحديةةد وال يتامينةةات التمةةر أو السمسةة

 واألمالح المادنية وتستباد األصناف المحتوية على سكريات صناعية أو ملونات.

 ك(ليا"لوتية لمرضى حساسية القمح )السمة ال يالبسكويت والمامول المصنوع مة الدقيق اليال. 

  ليها النكهات الطبياية أو المطابقة للطبياة.إضيف أيسمح باألنواع التي 

 .المكسرات غير المملحة بابوات صغيرا, ومغل ة  ليا  وبدوة ملونات صناعية ومواد حافظة 

  م. 111وزة البسكويت والكيك ال يزيد عة" 

  و قليل الدسم في مكونات البسكويت والكيك.أاستامال الحليب منزوع الدسم 

 و المغلفأا هو موضح على الالبة الماايير الغذائية كم. 

 

 األفضلية لاصناف المطابقة للمواص ات التالية:

 سارا حرارية. 211قل مة أ 

 غم(. 8قل مة أو أ% مة السارات تأتي مة الدهوة ) 35قل مة أ 

 ال يحتةةوي علةةى دهةةوة  (غةةم 2.5قةةل مةةة أو )أ% مةةة السةةارات تةةأتي مةةة الةةدهوة المشةةباة 11قةةل مةةة أ

 "ة.مهدر

 ملغم مة الملح/الصوديوم 211قل مة أ. 

  لياف غذائيةأغم  1.5يحتوي على األقل على. 

 
 و المغلف:أ.   المعايير الغذائية كما هو موضح على العلبة 5

 سارا حرارية. 211قل مة أ 

 مة السارات تأتي مة الدهوة  35قل مة أ %calories from fat: 70 kcal  ,غرام. 8قل مة أو أ 

 مة السارات11قل مة أ % ( الحرارية تأتي مة الدهوة المشةباةSaturated Fat ,)2.5قةل مةة أو أ 

 غرام.

 "ةال يحتوي على دهوة مهدر Hydrogenated or trans-fats 

 مة السارات الحرارية مة السكر  35قل مة أ %Total sugars) ,)غرام. 17.5قل مة أو أ 

 ملغم مة الملح/ الصوديوم. 211مة  قلأ 
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 شروط أخرى:

  ي منتج مغلف ال يحتوي على البطاقة الغذائية المطابقة الشتراطات البيانات التغذويةة أمناا  باتا  بيع يمنع

)حيةث ال  , بالضافة لمنع بيع منت"ات ذات مالومات غذائيةة ناقصةةGSO 2233/2012على البطاقة 

الحليةب والاصةير  و غيةره, يسةتثنىأو الةدهوة أو الصوديوم أتحتوي على المالومات الغذائية عة الملح 

 مة هذه القاعدا(.

 لبةةاة, الحليةةب, المكسةةرات, ألي"ةةب تاريةةف األصةةناف المسةةببة للحساسةةية فةةي كةةل األصةةناف المةةوفرا ) ا

 القمح وغيره مما يحتوي على "لوتية, ال ول السوداني, حبوب الصويا, البيض(.

  مة فترا صالحية االستهالك أة تكوة المواد الغذائية ذات الصالحية ألكثر مة يوم ضمة النصف األول

 عند توريدها للمدرسة.

 السةكري وحساسةية القمةح  ضةىغذية الصحية المناسةبة للحةاالت المرضةية بالمقصةف مثةل مرألتوريد ا(

ة يتم إعداد نموذج يسلم للطالب والطالبات التي ترغب شراء هةذه المنت"ةات مةة المقصةف أ..الخ( على 

 إدارا المدرسة قبل بياها بالمدرسة. والتأكد مة قبل, لكي تؤمة مة المقاول

 

 المشروبات والمواد الغذائية الممنوع توريدها في المدارس: .6
 

  المشةةروبات الغازيةةة, مشةةروبات الطاقةةة, المةةاء المنكةة , الشةةاي البةةارد, المشةةروبات التةةي تحتةةوي علةةى

 % عصير طبياي.31الكافيية, الاصائر التي تقل عة 

 مل. 241"م في كل  22ية والتي تزيد نسبة السكر فيها عة الحليب والزبادي بالنكهات الصناع 

 سماكألاللحوم و الدوا"ة و ا. 

  و الهوت دوغ وغيره مة اللحوم الماال"ة مثل المرتديال او الالنشوة.أالنقانق 

 .الكبدا 

 .)الطامية )ال الفل 

 انيال.أو التوفي أو ال  ةالشوكوالت الساندوتشات أو ال طائر المحتوية على الكاسترد أو 

  نواع الشيب  واألغذية المقلية بحرارا عالية.أ"ميع 

 .المكسرات المملحة 

 .اآلي  كريم 

 .ال شار )البوب كورة( المقلي 

 المكونة مة السكر والملونات: "يلي, لوليز, سناك بار, مصاص, شوكو بار. ىالحلو 

 السكريات الالصقة والمكونة مة األصباغ., والالك 

 را المن وية.صابع الذأالب ك وكرات و 

  وأي نوع مغطى بالشوكوالتةنواعها السادا أالشوكوالتة ب"ميع. 

 

 



 

11 

 

 .الميلالت 

 .المايونيز 

 صناف الغذائية المملحة.ألا 

  نواعها السادا والمغطاا بالشوكوالتة.أالدونات ب"ميع 

 .المنتج الذي يكوة المكوة الرئيسي ب  هو السكر أو الدهوة 

  مركب غلوتومات أحادي الصوديوم. ليهاإضيف أالمواد الغذائية التي 

 

 األغذية المسببة للحساسية:  .7
 

و المغل ةة كمةا هةو , أحةد مسةببات الحساسةية سةواء المحضةراأي"ب التاريف بالمواد الغذائية المحتوية على 

 التالية: موضح في القائمة

 األلباة 

 .حليب البقر 

 .)المكسرات )ال"وز واللوز والبندق وغيرها 

 تةةوي علةةى ال"لةةوتية ) الشةةوفاة, الشةةاير, البرغةةل, السةةميد, الزعتةةر الميلةةوط القمةةح وغيةةره ممةةا يح

 بال"لوتية(.

 .ال ول السوداني ومنت"ات  مثل زبدا ال ول السوداني 

 و حليب الصويا., أالصويا ومنت"ات  مثل زيت الصويا فول 

 .البيض 

سببة للحساسية بشكل واضح ونوع المادا الم, حيث ي"ب وضع الفتة تاري ية باألصناف الغذائية الماروضة

 عند الارض والبيع في نقاط البيع دايل المدرسة.

 على سبيل المثال:

 الصنف الغذائي: فطيرا زعتر.

 يحتوي هذا المنتج على السمسم, حليب البقر, القمح.

تحةةذير: مالومةةات للمصةةابية بالحساسةةية )نةةوع الحساسةةية, األعةةراض المترتبةةة علةةى تنةةاول المةةادا المسةةببة 

 اسية, ...الخ(.للحس
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 خامساا : استخراج الشهادات الصحية للعاملين والعامالت في المقاصف المدرسية:

 

  ي"ب حصول الااملية على شهادات صحية مة ال"هات الصحية الميتصة, ت يةد يلةوهم مةة األمةراض

 في المقصف. المادية التي تنتقل عة طريق الغذاء, ووضاها في مكاة ظاهر

 ثالثةة  يأو تكةوة بشةكل دور, حالةة االشةتباه يفة لةةلمدرسة طلةب كشةف طبةي ألحةد الامايحق لدارا ا(

 .صحيا  شهر( للتأكد مة سالمة الامالة أ

 

 . الفحوصات الطبية: أ

 أمراض "لدية((. –بطة   –الكشف السريري على الاامل ))صدر  .1

 ال حوصات الميبرية المطلوبة وتشمل: .2

 فحص البراز للط يليات.- أ

 والباراتي وئيد.  دم لكل مة التي وتبدفحص ال- ب

 مزرعة براز للسالمونيال والشي"ال وضّمات الكوليرا.- ت

 مسحة مة األنف والحلق )للدفتيريا(.- ث

 أشاة على الصدر.- ج

ويتاةةية إ"ةةراء هةةذه ال حوصةةات والتحاليةةل لمشةةغلي المقصةةف فةةي الايةةادات والمستوصةة ات والمستشةة يات 

 قبل وزارا الصحة. الياصة المصرح بها بذلك مة

 . التحصينات: ب

 التحصية ضد الحمى الشوكية مرا كل سنتية. .1

 التحصية ضد التي وئيد )"رعتاة بينهما أسبوع على األقل كل سنتية(. .2

 .التحصية ضد التهاب الكبد ال يروسي )أ( .3

 أي تحصينات أيرى تراها ال"هات الصحية الميتصة. .4

 

 ج. صالحية الشهادة الصحية:

 

الشهادا الصحية سنة واحدا وت"دد فور انتهائها, ويتم إتبةاع ن ة  اليطةوات السةابقة للحصةول  مدا صالحية

علةةى شةةهادا أيةةرى علةةى أة يةةتم إعةةادا الكشةةف السةةريري باةةد سةةتة أشةةهر مةةة بةةدء سةةرياة الشةةهادا وذلةةك 

 الكتشاف أية أمراض "لدية أو سارية أيرى.
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 : األمراض المعدية واإلصابات: سادساا 

 

ماديةةة: عةةدم السةةماح بالامةةل فةةي تةةداول األغذيةةة أو القيةةام بةةأي عمةةل لةة  صةةلة مباشةةرا األمةةراض ال  .1

, بالغذاء ألي شيص يشتب  في أن  يااني مة أو يحمل أي مرض مادي أو يكوة مصةابا  ب"ةروح ملتهبةة

 أو بالتهابات "لدية أو تقرحات أو مصابا   بإسهال.

"ةب اسةتبااده فةورا  عةة الامةل حتةى تةتم حمايةة الصابات: إذا "ةرح الاامةل أثنةاء الامةل بالمقصةف في .2

أو بواسطة شريط طبي الصق مقاوم للماء ذي لوة مميز ومثبت بشةكل محكةم , موضع ال"رح بشكل تام

 مع توفير الساافات األولية لهذا الغرض, وال يسمح ل  بالاودا للامل إال باد الش اء مة الصابة.  

صةةابة ناقلةةة إو أي مةةرض ماةةدي بةةأحةةد الامالةةة أ إصةةابةلةةة حا يقيةةام المةةورد للمقصةةف بكتابةةة تاهةةد فةة .3

 .حضار بديل عن إبالغ المدرسة مع إيقاف  عة الامل وماال"ت  و, بإألمراض الغذاء

 

 سابعاا : المظهر والسلوك الشخصي:
 

 ي"ب التزام "ميع الااملية بما يلي:

 . نهمأة يكونوا حسني المظهر مع الاناية التامة بنظافة أبدا .1

زي موحد نظيف وقت الامل )وي ضل أة يكوة الزي أبةيض اللةوة( مةع اسةتيدام أغطيةة الةرأ  ارتداء  .2

 ثناء تحضير المواد الغذائية.أوالكمامات والق ازات ذات االستيدام لمرا واحدا 

 االمتناع تماما  عة البصق أو التميط في مكاة الامل ولم  الشار أو األنف أو ال م أو األذة. .3

 ظافة األظافر.الاناية بتقليم ون .4

 يمنع ارتداء المتالقات الشيصية مثل الحلي واليواتم والساعات يالل إعداد الطاام أو تداول . .5

غسل اليدية مباشرا بطريقة سليمة عند بداية الامل وباد كل عملية مةة عمليةات إعةداد أو ت"هيةز الغةذاء  .6

لشةار أو ال ةم أو األنةف وباةد وباد كل توقف وباد األكل أو باد لمة  أي "ةزء مةة أ"ةزاء ال"سةم مثةل ا

 الاط  والتميط وباد الاودا إلى المحل إذا اضطر الاامل لليروج ألي سبب مة األسباب.

 عدم تناول المأكوالت والمشروبات دايل المقصف. .7

  .يديهم باد غسلها بمالبسهم أو ب وط قمالأعدم ت" يف  .8

مثةل اصة رار : عةراض التاليةةألي مةة اأ  ذا حدث لةإكتابة تاهد يطي مة الاامل بإبالغ مديره المباشر  .9

  .يي مرض مادأفح "لدي, طالتهاب الحلق,  سهال, القيء, ظهور دمامل, "روح, حروق,لالاينية , ا
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 ثامناا : المواصفات الخاصة بمكائن البيع الذاتي:
 

 طالب  111-81ة يتم توفير مكائة بيع ذاتي بمقدار مكينة لكل أ .1

 , و"ديدا لم تستيدم مة قبل.ت ت"ارية ماروفةالمكائة مة عالماة تكوة أ .2

 .لالستامال مة طالب المرحلة االبتدائية نةم ح"مها مناسب لطالب المرحلة االبتدائية , و .3

 مناسبة لذوي االحتيا"ات الياصة. .4

 .وضوح المنت"ات المو"ودا دايل المكائة ومالومات المنتج )نوع  ,السار,.....الخ( .5

  .ليار"ية والظروف ال"وية مثل الغبار والمطر وارت اع در"ة الحراراة تكوة مقاومة للاوامل اأ .6

المةةأكوالت, أو  طامةةة المو"ةةودا دايليةةا,ألنةةواع اأتحتةةوي علةةى در"ةةات حةةرارا ميتل ةةة تتناسةةب مةةع  .7

 ( در"ة مئوية.25-9( در"ة مئوية , الو"بة الي ي ة )8-1المشروبات )

 تأمية األغذية والمشروبات المسموح بياها فقط. .8

 دوات الدايلية.ألابلة للتاديل مة الدايل عة طريق تغيير اق .9

 ة تكوة مة ز"اج مقاوم للكسر.أوا"هة ز"ا"ية "ذابة لارض المنت"ات على  .11

عطةةال وح"ةةم االسةةتهالك والحا"ةةة للتابئةةة أللمراقبةةة ا GPRSة تكةةوة المكةةائة مربوطةةة بشةةريحة أ .11

 .تيدام وتاطى صاحب الصالحية بالوزارا حق الديول على النظام واس

 و ن اذ المنتج.أشاارات بو"ود عطل إتحتوي على نظام  .12

ة يتك ةل المقةاول بتكل ةة أبطاقةات ممغنطةة وغيرهةا علةى  توفير أكثر مة ييار سواء عمالت نقدية, .13

 البطاقات الممغنطة.

  .ة تكوة المكينة سهلة االستيدام وكذلك تابئة البطاقات الممغنطةأ .14

 عدم سحب المبلغ دوة الحصول على المنتج.أو أي نظام يضمة Sure Vend نظام  .15

 غذية المسموح بها للطالب بناء على حالت  الصحية.ألمكانية تحديد نوع اإ .16

 .مكانية تحديد مبلغ الصرف اليومي للطالبإ .17

 .استيدام اللغة الاربية .18

 .زرار مصناة مة مادا تتحمل الصدماتألتكوة ا .19

 .ة فقط الت المشروبات الساينة لمدار  المرحلة الثانوي .21

 سهلة  الصيانة والتنظيف. .21

 سهولة وسرعة االستيدام والتابئة. .22
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ة تكةوة متطلبةات التمديةدات أو ية يتأكد مة سالمة التمديةدات الكهربائيةة بشةكل دورأعلى المورد  .23

 وفق مواص ات الهيئة الساودية للمواص ات والمقايي .

حةال  يمحتويةات المكينةة فة احتيةاطي لضةماة سةالمة ئيكةل مكينةة مولةد كهربةا ية تتةوفر فةأي"ب  .24

 , يك ى لتشغيل المكينة لمدا ال تقل عة ثالث ساعات.ئيانقطاع التيار الكهربا

 .وضع حاويات للن ايات ب"انب كل مكينة .25
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 نموذج إحالة للعاملين والعامالت بالمقاصف المدرسية
 إلجراء الفحص والتحاليل الطبية

 
 

سعادة  مدير مستشفى/ مركز 
 ...........................................................................................................المحترم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                         وبعد      
 

نحيل لكم العامل / العاملة بالمقصف:     
 .................................................................. لعمل الفحوص .........

 والتحاليل الالزمة وإفادتنا بالنتيجة.   
 
 
 

 مدير المركز الصحي                                                                     
 االسم/                    
 التوقيع/                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 وزارة الصحة

 لصحة العامةاوكالة 

 الوكالة المساعدة للرعاية الصحية األولية 

 اإلدارة العامة للصحة المدرسية
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 ية والاامالت بالمقصف المدرسي شهادا يلو مة األمراض المادية للاامل

 صادر مة  .............
 

 )              ( غير سليم            الكشف السريري/   )   (  سليم                                      
 

 التحاليل المطلوبة / 

 

 نوع ال حص

 نتي"ة ال حص

 غير سليم إي"ابي سليم

    ليل البراز )الط يليات(تح

    فحص الدم لكل مة التي وئيد والبارا تي وئيد

    مزرعة براز للسالمونيال والشي"يال وضّمات الكوليرا

    مسحة مة الحلق واألنف )للدفتيريا(

    أشاة الصدر

         
 النتي"ة والتوصيات /        

 )        (  غير الئق صحيا                                          )          (  الئق صحيا                  
 

 مدير المستش ى                                                                        
                                                                           

 االسم / ..........................................                                                                   
 ..التوقيع /.......................................                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 وزارة الصحة

 لصحة العامةاوكالة 

 لرعاية الصحية األولية الوكالة المساعدة ل

 اإلدارة العامة للصحة المدرسية
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 نموذج تاهد عامل/عاملة مقصف

 

 

أتاهد أنا الاامل /الااملة بمقصف المدرسة: 

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

 االسم : ................................................ 

ا المدرسة باي مرض اصاب ب  واة اقوم بالكشف الطبي وايذ الاالج الالزم واتوقف عة بأة أبلغ إدار

 حالة االيالل بهذا التاهد .  يالامل فورا  عند االصابة لحية الش اء التام  واتحمل اي مسئولية نظامية ف

 

 

 
 مدير المؤسسة / الشركة 

 االسم:  االسم   :
 التوقيع  التوقيع :
 م اليت التاريخ :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 وزارة الصحة

 لصحة العامةاوكالة 

 الوكالة المساعدة للرعاية الصحية األولية 

 اإلدارة العامة للصحة المدرسية
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 المرا"ع:
 

 GSO 1971/2009االشتراطات الصحية الوا"ب توافرها في المقاصف المدرسية وتداول األغذية بها   .1

 . GSO 1971/2015االشتراطات الصحية الوا"ب توافرها في المقاصف المدرسية وتداول األغذية بها  .2

 الئحة المقاصف المدرسية بوزارا التربية والتاليم. .3

 ات التكميلية:المواص  .4

 االشتراطات الصحية الوا"ب توافرها في المقاصف المدرسية وتداول االغذية بها GSO1971/2009  . 

 االشتراطات الصحية الوا"ب توافرها في المقاصف المدرسية وتداول األغذية بها GSO 1971/2015 . 

  GSO9  .بطاقة المواد الغذائية المابأا 

 GSO 150   ات الغذائية.فترات صالحية المنت" 

 GSO149   .مياه الشرب غير المابأا 

 GSO 1025   .مياه الشرب المابأا 

  GSO 323  .اشتراطات عامة لنقل وتيزية األغذية المبردا والم"مدا 

 GSO 168   .اشتراطات ميازة ح ظ المواد الغذائية ال"افة والمابأا 

 GSO/CAC1   .االرشادات الاامة لالدعاءات الغذائية 

 GSO 839   .عبوات المواد الغذائية ال"زء األول االشتراطات الاامة- 

 GSO 1863    .عبوات المواد الغذائية ال"زء الثاني: الابوات البالستيكية اشتراطات عامة 

 GSO 10/2006   .الحليب الم" ف 

 GSO 2233/2012  .اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة 

                                                                                     


