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آلية توزيع المساحات الداخلية لمناطق
الخدمة
لمطابخ الوالئم ومطاعم المندي
صادرة عام ( 3413هـ )
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مقدمة :

منن منطلننق توحينند آليننة توزيننع مسنناحات مننناطق الخنندمات الخاصننة
بأنشنننطة مطنننابخ النننوالئم والمنننندي ومطننناعم المنننندي حرصنننا علننن تجنننن
االزدواجية واالجتهنادات الشخصنية عنند التنرخي من بن المختصني ين
البلديات الفرعية .
يقد ام الفريق االستشاري باإلدارة العامة لصنحة البيئنة بدراسنة الموونو
من ججن ووننع آليننة مناسننبة لهنن؛ المنشن ت وتوصن الفريننق إلن وننوابط
يمك بموجبها توحيد عليه توزيع المساحة األدن المطلوبة لك نشناط علن
وننو األ سننام الداخليننة الننواردة بالشننروط الصننحية والفنيننة الصننادرة بقننرار
صاح السمو الملك وزير الشئو البلدية والقروية ر نم  63542وتناريخ
3411/1/62هـ.
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جوال :تخصنني ( )%311م ن المسنناحة األدن ن المطلوبننة لمننناطق الخنندمات حس ن
المساحة المقررة لك نشاط .
 :3مطابخ الوالئم والمندي:
مكاا مرماايتمرفاا إردفاااروجاات تر ذائياا ر ذ فاا رذلااام إرا ذالتاا ر ذت صاا ر
ي ذمن سي راف إر ن اذه رت يجر ذمطيخرافمنعرائاترمنطق ر س قي لرذلزي مر:
*أر)رر ذمس ال ر ذمطلاي رذلمط يخرأل قلرجمر(022إ)0ركالترأتنىرذمن طقر ذتتم ر
*ب)ررف إر ازفعرمن طقر ذتتم ري ألقس إر ذمطلاي ري ذ الا ر رنناار ذا كير ر ذت صا ر
ينش طر ر ذمط يخ ررطيق ًرذلعملف ر ذالس يف ر ذ ذف رر:
=ر ذمس ال ر إلئم ذف ر(022إ)0ر ذمس ال ر ألتنىر ذمطلابر تصفصه رذمن طقر ذتتماار
.ر
=ر022ر×ر5ر%رر÷ر022ر=ر(02إ)0رمس ال رمنطق رمك بر س قي لرر.ر
=022ر×ر02ر%رر÷ر022ر=ر(02إ)0رمس ال رمنطق ر إلجت ترا ذ ئهفزر.ر
=ر022ر×05ر%رر÷ررر=022ر(ر02رإ)0رمس ال رمنطق رمس اتعر ألغ ف ر.ر
=ر022ر×ر00ر%ر÷ر022ر=ر(ر03رإ)0رمس ال ررمنطق رغسفلراالتظر ألا نير.ر
=ر022ر×ر00ر%ر÷ر022ر=ر(ر00رإ)0رمسااا ال رمنطقااا رغيدااا ر ذمنااات رامسااا اتعر
ذالطب.ر
=ر022ر×ر0ر%ر÷ر022ر=ر(03رإ)0رمس ال رمنطق رتاي ر ذمف هر.ر
ر
 :6مطعم المندي:
مك ا مرماايتمرف ا إردفاااروجاات تر ذائي ا ر ذ ف ا رافاا إر ن اذه ا رت تاالر ذمطعااإر
ي ذص ذ ر ذملالق ر ذت ص ري س قي لر ذزي مرا ذمعتةرتصفص ًرذه ر ذ يضرأارت يئ ر.ر
*رأر) ذمساا ال ر ذمطلاياا رذلمطاا جإر ذمناات رأل قاالرجاامر(002إ)0ركالااترأتناايرذمناا طقر
ذتتم ر.ر
*ب)رف إر ازفعرمن طقر ذتتم ري ألقسا إر ذمطلايا ري ذ الا ر ذت صا رينشا طررمطا جإر
ذمناات رري ذقفا إريعملفا رالسا يف رفا إرماامرت ذها ري سا قط عرنسااي ر()%02ماامر ذمسا ال ر
إلئم ذف رجنتر ادفيرمسا ال ر ئاازر(022إ)0ركمسا ال روئم ذفا رذلماقاعرا تصفصاه ر
ذمن طقر ذتتم رطيق ًرذلعملف ر ذالس يف ر ذ ذف رر:
=ر ذمس ال ر إلئم ذف ر(022إ)0ر.ر
=ر ذمطلابر تصفمر()%02رممر ذمس الار إلئم ذفارذمن طقر ذتتمارر.ر
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=رر022ر×ر02ر%رر÷ر022ر=ر(002إ)0ر ذمسااااا الار ألتناااااىر ذمطلاااااابر ادفي ااااا ر
ذمن طقر ذتتمار.ر
=ر002ر×ر00رر%ر÷ر022ر=ر(02إ)0رمس ال رمنطق ر إلجت ترا ذ ئهفزر.ر
=ر002ر×05ر%ر÷ر=022ر(ر02إ)0رمس ال رمنطق رمس اتعر ألغ ف ر.ر
=ر002ر×ر00ر%ر÷ر022ر=ر(ر05إ)0رمس ال رمنطق رغسفلراالتظر ألا نير.ر
=ر002ر×ر%00رر÷ر022ر=ر(ر05إ)0رمساااا ال رمنطقاااا رغيداااا ر ذمناااات رامساااا اتعر
ذالطب.ر
=ر002ر×ر0ر%ر÷ر022ر=ر(ر02إ)0رمس ال رمنطق رتاي ر ذمف هر.ر
ر
 :1مطاعم ومطابخ الوالئم والمندي:
مك مرميتمر إردفارتمجرنش طفمرم ئ نسفمرفقام رممرت ذه ريإجات تر ذائيا ر
ذ ف رذلام إرا ذالتا ر ذت صا ري ذمن ساي ر ذت يئفا رأار قاتفمه ري ذصا ذ ر ذملالقا ر
ي ذماقعرا ذت ص ري س قي لر ذزي مرا ذمعتةرتصفص ًرذه ر ذ يضر.ر
*أر)ر ذمس ا ال ر ذمطلاي ا رذلمط ا يخرا ذمط ا جإر ذمناات رأل قاالرجاامر(022إ)0ركالااترأتنااير
ذمن طقر ذتتم ر.ر
*بر)رف ا إر ازفااعرمن ا طقر ذتااتم ري ألقس ا إر ذمطلاي ا ري ذ ال ا ر ذت ص ا ري ذنش ا طفمر
ي ذقف إريعملف رالس يف رفا إرمامرت ذها ري سا قط عرنساي ر()%02مامر ذمسا ال ر إلئم ذفا ر
جنااتر ااادفيرمسا ال ر ئااازر(052إ)0ركمسا ال روئم ذفا رذلماقااعرا تصفصااه رذمنا طقر
ذتتم رطيق ًرذلعملف ر ذالس يف ر ذ ذير:ر
*ر=ر ذمس ال ر إلئم ذف ر(052إ)0ر.ر
*ر=ر ذمطلابر تصفمر()%02رممر ذمس ال ر إلئم ذف رذمن طقر ذتتم رر.ر
=رر052ر×ر02ر%ر÷ر022ر=ر(022إ)0ر ذمس ال ر ألتنىر ذمطلابر ادفي رذمنا طقر
ذتتم ر.ر
=ر022ر×ر5ر%ر÷ر022ر=ر(05إ)0رمس ال رمنطق رمك بر س قي لرر.ر
=ر022ر×ر02ر%ر÷ر022ر=ر(002إ)0رمس ال رمنطق ر إلجت ترا ذ ئهفزر.ر
=ر022ر×05ر%ر÷ر=022ر(رر05رإ)0رمس ال رمنطق رمس اتعر ألغ ف ر.ر
=ر022ر×ر00ر%ر÷ر022ر=ر(ر50رإ)0رمس ال رمنطق رغسفلراالتظر ألا نير.ر
=ر022ر×ر00ر%ر÷ر022ر=ر(ر00رإ)0رمسااا ال رمنطقااا رغيدااا ر ذمنااات رامسااا اتعر
ذالطب.ر
=ر022ر×ر0ر%ر÷ر022ر=ر(00رإ)0رمس ال رمنطق رتاي ر ذمف هر.ر
ر
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ثانيا:رديرال ذ رجتإر ذيغي ري قتفإرصنار ذمنت رف إر ال سا بر ذمسا ال ر ذمقاييةرذ يدا ر
ذمنت رامس اتعر ذالطبرضممرمنطق ر إلجت ترا ذ ئهفزر.ر
ثالثا:ر التفتر ألصن ار ذمقتم ريما رف ن سابرماعر ذمسا ال ر إلئم ذفا رعرااضاعرتفا ي ر
ذ التفترذص البر ذع ق رمعر مذ ز إريه .ر
ررابعننا :رر مذ ااز إري نسااف يف ر ذعماالرت تاالر ذمنشاا ةر ذ فاا را ذمال دظاا رجلااىرتيئاا ر
ذالي يةر ذمطلاي رذكلرقسإر
خامسا:ر مذ ز إري ذ ازفعر ذت تليرا ذتصلر ذ إريفمرجن صيرمن طقر ذتتم ر.ر
سادسا:رر قسفإرمنطق ر ألجت ترا ذ ئهفزريتا صلرت تلف ر ضممرسافيرجملفا ر إلجات تر
ا ذ ئهفز.ر
سابعا :ر ذتصلريفمرمس اتعر ذالطبراغيد ر ذمنت .ر
ثامنننا :ر ااادفيري ا برتتم ا رئ ا نيرذمس ا اتعر ذالطاابرمم ا رفسااهلرتتااالراتااياجرمااا تر
ذاقات.رر
تاسعا ::اضعرد صلرزئ ئيرفتصلريفمرمنطق ر مس قي لرامنطق ر إلجت ترا ذ ئهفزر.ر
عاشننرا :ر طيفااقرشااياطرشاايك ر ذ ا زر ذت صا ريضااا يطرماقااعر تاازفمرمصااتير ذ ا زر
انذف ر س تت مارتصاص ًرذليي مفلر ذميكزف .ر
ر ألمااامر
الحنننادي عشنننر :رأتااا رما دقااا ر إلت يةر ذع مااا رذلاااتد عر ذماااتنيرجلاااىروئاااي
ا ذسااا م ر ذت صااا ريم مانفااا ررماااا تر ذاقااااترك ذ ااا زررا ذالطااابر ذمتزنااا ردااايرنتااا ر
ذمس اتعر.ر
الثان عشر :رأ مف ر التفترمس ال رأتنىرذمنطق ر مس قي ل.ر
رالثالث عشر :ر ادفيرما قارذسف ي ر ذزي مريم رف ن سبرمعرجتتر ذمي تفمر؛ريالفثر
فكامريا قعرماقار ذسف يةر ذا التةرذكلر(0إ)0رممرمنطق ر مس قي لر.رر
جمانة منطقة الرياض ...اإلدارة العامة لصحة البيئة  ...إدارة المواد الغ؛ائية
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