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 خدمة تقديم األغذية والمشزوبات: االول الفصل 

  األغذية والمشروبات: 

ادارة االغذية والمشربات: 

والمشروبات والغرض منهاخدمة األغذية  تقديم (منشآت) اماكن: 

  تقسيم انشطة األغذية والمشروباتاساس: 

طرق تقديم األغذية والمشروبات في المنشآت الغذائية: 

 

 



 األغذية والمشزوبات 
( الطعام)األغذاءFood: يشمل الطعام مجموعة واسعة من انواع

 .الطعام المعدة بأساليب المختلفة

 المشروباتBeverages : يشمل جميع انواع المشروبات سواء

 .الباردة منها او الساخنة

 

 

 بخدمات الطعام والشراب الضيوف امداد عناالدارة المسئولة هي. 

 

 تعزيف إدارة االغذية والمشزوبات



 :تقديم خدمة األغذية والمشزوبات والغزض منها( منشآت)اماكن

 

الشك ان االنطباع األول لدى النزيل ينبع من خدمة المقدمةة لةم مةن  بةل 

المنشةةةأة ومةةةن ودةةةد بنةةةود الخةةةدمات المقدمةةةة للضةةةيف هةةةي المةةةأكوالت 

المشةةروبات التةةي يتناولهةةا الضةةيف عنةةدما يدةةل بتلةةك المنشةةآت الغذائيةةة 

ديةةةت تتشةةةعب هةةةذ  المنشةةةآت لتشةةةمل الفنةةةادق والمطةةةاعم وم سسةةةات 

والمشةةآت التغذيةةة وكةةذلك تغذيةةة المستشةةفيات وبعةةض دور الم سسةةات 

االجتماعية وكذلك االندية وكذلك المصةانع ووسةائل النقةل وكةذلك خدمةة 
 .تقديم االغذية على وسطح عابرات البدار وفي الطائرات



 :تقديم خدمة األغذية والمشزوبات والغزض منها( منشآت)اماكن

وخدمةةةة تقةةةديم األغذيةةةة والمشةةةروبات بمسةةةل هةةةذ  الم سسةةةات او  
المنظمةةات سةةالفة الةةذكر لهةةا عظةةيم األسةةر فةةي جةةذب وو نفةةور الكسيةةر مةةن 
النةةزالء او الضةةيوف عةةن النةةزول بمسةةل هةةذ  االمةةاكن لةةذا يجةةب االهتمةةام 

وهناا بعض ااجعانبواناا عان اا ع باا عبمسةةل هةةذا القطةةاع الديةةو  الهةةام  
مراع  ه عوان رك زععل ه عنضم نعحسانعسا رعهاااعانع ا ىععلاجعانوبا ع

 : األكملع

نوع ةعاألغا ةعانمعدمةعو نو  ه عن شملعم ظمعاألغا ةعانسا دد عساواشعشار  ةع
 .ك نتعامعغرض ةعمم ع كونعن عدورعف  لعف عراحةعوبا عاننزالش

كماا عانعن هااوعاأل  مااةعالاارعف اا لعفاا ع ضونهاا عناادنعانضاا و عوانع كااونعهاا ع
 . نفسه عان  ع  ودواععلجع ن ونه عمنعايع ضل

ان اا مل نعانفسااهمع عاامععلاا همعمساادون ةعكض اار عفاا عهااااعان ااددعح اا عانوابهااةع
انب ااد عنلمنشااماعكماا عانعانشااكلعان اا معماانعاالر ااداشعناازيعان ماالعوماادنعنظ ف اا ع

 . وا ض َعنظ فةعان  ملعنفس عوإنم م عضكلعانوابض تعواسسعانض  فة

انكش عاندوريعنهؤالشعان  مل نعف ع   ىعاالغا ةعوانمشروض ت. 

 



كل هذا من اساسيات نجاح ونهوض المنشآت الغذائية بأنواعها المختلفة 

والتي تكون منشأة بعينها مسل المطاعم او تيك اوا   وهناك انشطة 
 .وخرى تكون خدمة األغذية والمشروبات جزء سانو  منها

 (انمؤسسةعاوعانمنشأاعانه دة،)نوىعاننش  ع انغرج

 انس  ح ةعانكضرنععانفن دقعوانمنشمت  عد معانمأكوالتعوانمشروض تعوكااعخدمةعانض  فةع

 انم  عمع  عد معانمأكوالتعوانمشروض تعضمس ونعبد د

انمااااأكوالتعوانمشااااروض تععاااا د عضأساااا  رعع عااااد م

 .منخفضةعاوعم وس ةعممعمس ونعمحدودعنلخدمة

 (Pizza,Cafes,wimpy)مح لعانمأكوالتعان  مةع

ض دةعخ  ةععف   عد معانمأكوالتعوانمشروض ت

ضأس لم راتعكض ر عمللعاس خدامععم نةعع ن ةع
   .ان كلفةعوخدمةعسر  ةعنل م ل

 Mc Donaldsم  عمعاألكالتعانسر  ةعمللع

و شملعع Take awayاوانععمح لع  ب .انوبض تعض ور عسر  ةع عد م

KFC,Snacks 



 (انمؤسسةعاوعانمنشأاعانه دة،)نوىعاننش  ع انغرج

 .محالتعض معاالغا ةعض ن بزدةع انمأكوالتعوانشروض تعض ن بزدةععض م

ن  قعواسمعوانمشروض تععلجع  مع عد معانمأكوالتع

 .ضحبزعمسضقعوغ نض 

 .وانم  رجعانحفالتعوانمؤ مرات

وانمشروض تعألفرادع دمواعنشغلعع عد معانمأكوالت
 .او  تعانفراغعضأنش ةعمخ لفة

 -انحدادق)وشغلعاو  تعانفراغعمللععام كنعان رف  
 .مس رح-انب ن ري

انمأكوالتعوانمشروض تعممعخدمةعانضنز نعع عد م

نع دديعانس  راتعوغ نض َعم ع  معهااعف عاألم كنع

 .انن د ةعوا را عانمدن

 Service) مو نعوخدمةعانس  راتععمح  ت
stations). 

 . عد معانمأكوالتعوانشروض تعنالفرادعان  مل ن
 

 ان غا ةعف عانم  نمعوانشرك ت

انمأكوالتعوانمشروض تعنألفرادعخاللع  ن عع عد م

 .اب م ع عو نظمعانبعضسل ةعم 

مللعانمس شف  ت،ع.. انه دفةعنلرضحععانمؤسس تعانغ ر

انمدارس،عانب م  ت،عم سكراتعانب ش،ع

 انخ...انسبون

 . عد معانمأكوالتعوانمشروض تعنأل رادعالن شعسفرهم

 

مللعانسكبعانحد د ة،ع Transportوس دلعاننعلع

 .انسفن،عخ و عان  ران

ح  ع عدمعانمأكوالتعوانمشروض تعض  داععنع

 .موسس تع عد معان   م

ان غا ةعانخ رب ةعمللعم   معف عانمن سض تعانخ  ةعاوع

 .احدا عخ  ة



 األغذية والمشزوبات( سوق)انشطةتقسيم اساسيات 
 :والمشروباتاساس تقسيم انشطة األغذية  

 

                                                                  على اساس التكلفة -1

تغذية الم سسات . 

المدارس. 

الجامعات . 

المستشفيات                    . 

الجيش      . 

السجون. 

 تغذية المصانع. 

 



وتقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى                                                            : الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةربحوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

الفنةةادق  المطةةاعم  الدانةةات  تيةةك او   الدفةة ت )يشةةمل : سةةوق عةةام -و

والمةةة تمرات  مراكةةةز الترفيةةةم  مدطةةةات تمةةةوين السةةةيارات  مطةةةاعم 

 (.األك ت السريعة

االنديةةةةة التغذيةةةةة فةةةةي وسةةةةائل النقةةةةل  م سسةةةةات    : سةةةةوق مجةةةةددة -ب

 اجتماعية خاصة

 

 األغذية والمشزوبات(  سوق)انشطةتقسيم اساسيات 


