
من تقديم السيد 

بعيط عمار

مستشار التغذية المدرسية



معنى التسيير
 يم التسيير بصفة عامة هو تلك اإلجراءات و العمليات المتعلقة بالتنظ

و معناه إعداد خطة أو خطط لبلوغ ,والتخطيط و التوثيق للتسيير 

أهداف مسطرة بواسطة وسائل مناسبة و أوقات مالئمة وتوزيع 

.األدوار على القائمين بالتنفيذ و المتابعة

 م فإذا كان المسير من الدين يعرفون و يعملون و يحبون العمل فإنه يهت

له بالصيانة و المحافظة على األثاث والعمل على حسن توظيفه وإستغال

وتمديد فترة عمره بل ويعمل على تجديده وتنويعه بمبادراته ونشاطه

.وسعيه الحثيث والمستمر لتطويره 

 وإذا كان من المستهلكين وعديمي المبادرة فإن النتائج السلبية 

والمشاكل 

 .والصعوبات هي التي تواجهه وتتغلب عليه 





.
كوينه ومهما يكن من أمر فإن المسير الفعال و المنتج هو الذي نطمح إلى ت

يره ومده يد المساعدة بغية التطوير المستمر و اإلبداع المنتظر  وأما غ

مل على فإننا نعمل على إيجاد األسباب و المسببات المعيقة لنشاطه ونع

أن ينطلق من جديد نحو الفعالية المنشودة 

:ولإلفادة أكثر أدكر بالتصنيفات الشهيرة لألفراد وهي أربعة
(إيجابي)هناك من يعرف ويحب أن يعمل وال يكتفي -1
(سلبي)هناك من يعرف وال يحب أن يعمل -2
يمكن أن يكون إيجابي بعد )هناك من اليعرف ويحب أن يعمل -3

(التكوين 
(يبقى سلبي)هناك من اليعرف وال يحب أن يعمل -4



 فة و المعرفة بدون عمل مضيعة للوقت و الجهد معا وبقدر ما كانت المعر
ابل مهمة و ضرورية فإنها إن لم تقترن بالعمل و اإلنتاج المفيد   والق

و المعرفة الصرفة ولى( صرفة ) للقياس والمالحظة تبقى معرفة 
سعى زمانها والبد من تغيير النظرة وتجديد النفس واإلستعداد بكل ما ن

يب في جميع مناحي الحياة وتغل( توظيف المعرفة ) للعمل بالكفاءات 
النفعية و اإلنتاجية و اإلبداع المنتظر 

 هنا إال أن التباين في التسيير من مؤسسة إلى أخرى أو من مرفق آلخر
متاحة تظهر كفاءة ونباهة المسييرفي التوفيق بين الهدف و اإلمكانية ال

ين ويقيم فيطبع الحلول بطابعه الشخصي وبهدا يتميز عن غيره من المسير
.على هذا األساس

 (أي إلمام بالنصوص)إن تطبيق النص متاح ألي ذي معارف 
 ال أما تجنيد المعارف و توظيفها في إيجاد الحلول و تجاوز الصعوبات

يتسنى إال لدي كفاءات 

 وتنشيط هده هي المقاربة بالكفاءات في نشاطنا اليومي المتمثل في تسيير
(المطاعم المدرسية)التغذية المدرسية 



الوثائق الالزمة لتسيير مطعم مدرسي 
 يعتبر التوثيق بإدارة كل مؤسسة روحها و قلبها النابض و غيابه يعني إختزاال 

لعمرها و دليال صارخا على العشوائية في التسيير فمهما كانت درياية وخبرة 

المشرف األول على المؤسسة فإنه يبقى عاجزل على ضمان سيرها الحسن إدا لم 

يمتلك جملة من الوثائق و السجالت تكون له سندا إلبراز حسن تحكمه في الجانب 

اإلداري و العمل على تفعيل الدور التربوي و اإلقتصادي و اإلجتماعي للمؤسسة 

و المطعم المدرسي كغيره من المرافق التربوية سواء تم إسناده لمدير المدرسة 

اإلبتدائية أو تكليف مسير آخر معينا إلدارة شؤونه و السهر على حسن التسيير

البد أن يحوز في إدارته مجموعة من الوثائق . لبلوغ األهداف التي أنشأ من أجلها 

:يمكن حصرها فيما يلي 



السجالت -1

النيقدمألنهسجلأهميعتبر:(الموادحركة)الماديةالمحاسبةسجل-أ

الكمحيثمنالغذائيةالوجباتنوعيةوالتسييرسالمةعلىدقيقةصورة

والمخزونةالمستهلكةوالموردةالموادوالمخصصةالمبالغوالكيفو

ضيةالمااألمسيةفيمحضرايكونأنويجبوالغذائيالماليالتوازنومدى

مطعمبالالموجودللواقعومطابقتقديركأبعدالوجبةإعدادقبلصباحاأو

موقسبالمداخلخاصقسمقسمينمنمكون:الماليةالحساباتسجل-ب

.بالمصاريفخاص

للسجومطابقالحراسةمعلميطرفمنموقع:التربوياإلشرافسجل-ج

تناولاءأثنتكسرتالتيألوانيإسقاطمحضرتسجيليتم  كماالموادحركة

الواردوالصادرالبريدوالجردسجلإلىإضافةالوجبة

الصيانةموادحركةسجل-د:



الوثائق-2

 :يمكن تقسيمها إلى قسمين 

 وثائق إدارية-أ

 (صادر عن مديرية التربية)التكليف بالتسيير -1

 (صادر عن اآلمر بالصرف)مقرر التفويض باإلمضاء -2

 محضر تنصيب المجلس اإلداري -3

القائمة االسمية للمستفيدين مؤشرة من طرف رئيس مجلس -4
التسيير  



وثائق مالية -ب

 يوضح فيه عدد      ( صادر عن مصالح التغذية )إشعار اعتماد التسيير -1
المبلغ المخصص للفصل  .ثمن الوجبة .عدد أيام التسيير .المستفيدين 

 دفتر يسلم من طرف مصالح التغذية على أساس كل نسخة : سند الطلب-2
أصلية ملحقة بنسختين مطابقتين لألصل 

 يعده الممون ويقدمه لمسير المطعم وقت عملية التموين : وصل التسليم -3
السعر الوحدوي المجموع ممضي من قبل الممون . الكمية .توضح عليه البضاعة 

يدون محتواه في نفس اليوم على سجل حركة المواد 

 بعد إستالم كل عتاد أو تجهيز ممضي من قبل الجهة المسلمة : صك تسليم -4
مصادق عليه من قبل المستلم 

 وهي إجبارية ويجب وضع صكوك اإلستالم بداخلها : بطاقة جرد العدة -5

 يجب وضع الفاتورات و التقرير الثالثي و : الئحة الوثائق و المصاريف -6
إعتماد التسيير بداخلها      



المعلقات
 القائمة االسمية للمستفيدين مؤشرة من طرف رئيس مجلس التسيير-1

 القائمة االسمية للعمال بمؤهالتهم -2

 جدول الوجبات األسبوعي -3

 جدول الحراسة بالمطعم المدرسي -4

 المخطط الغذائي -5

 قائمة األثاث المستعمل -6



الملفات 

 :يحتوي على ( ملف لكل عامل )ملف العمال -1
 ( صادر عن السلطة التي لها حق التعيين )التعيين -
 ( صادر عن مدير المؤسسة ) محضر التنصيب -

 بطاقة استعالمات -

 أشهر6تجدد كل ( صدرية .عامة )شهادة طبية -

 نسخة من بطاقة الهوية -

 شهادة الحالة المدنية -

 المؤهل إن وجد -



الملف المالي -2

 يحتوي على  

 الئحة الوثائق -

 فاتورة لكل ممون -

 اعتماد التسيير -

 به جميع المراسالت اإلدارية وكل المحاضر : الملف اإلداري -3

محاضر إسقاط.محاضر سرقة .محاضر إتالف )



توصيات حول التسيير المالي و المادي 

 أصلية للممون ونسخة تؤشر من طرف )تنجز في ثالثة نسخ : بطاقة الطلب -

( الممون و تعاد مع وصل التسليم 

 ينجز من طرف الممون و يسلم وقت التموين للمسير : وصل التسليم -

 نسخ يحتفظ الممون بنسخة و المسير 6تنجز من طرف الممون في : الفاتورة -

بنسخة وترسل نسختين مع بطاقة الطلب ووصل التسليم بواسطة جدول إرسال 

باقيتين إلى مدير المتوسطة المسيرة ماليا للتصفية و التسديد وترسل النسختين ال

ثالث إلى مصالح التغذية لمراقبة مدى تطابق الفاتورة مع المخطط الغذائي مع 

التقرير الثالثي نسخ من 

 مؤشر من طرف كل من مستشار نسخ معد بعناية ثالث في : ي التقرير الثالث-

.مدير المتوسطة المسيرة بصفته آمرا بالصرفوالتغذية المدرسية 

 تطابق كمية المواد الغذائية المستعملة مع عدد المستفيدين وسجل حركة المواد-
المقادير المحددة لكل مادة 



السجالتومناذج من الواثئق 












































