المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة الخاصة بمنشآت اإلطعام
المعيار

المواصفات

العالمة

2 3 4 5أ 2ب 2ج 1

الصفة العمرانية  15( :عالمة)

أوالً
الموقع

15

 -الصفة العمرانية تجارية مركزية أو سياحية أو مناطؽ اصطياؼ أو مناطؽ ساحمية

( 40عالمة)

10

 -الصفة العمرانية تجارية سكنية

5

 -الصفة العمرانية سكنية أو ضواحي وأرياؼ

اإلطاللة والتوجيو  5( :عالمات)
5

 -اإلطاللة عمى منظر طبيعي متميز:جبؿ – وادي – بحيرة –نير – موقع أثري – منظر شامؿ (بانورامي) :

4

 -اإلطاللة عمى حديقة عامة

3

 -اإلطاللة عمى اكثر مف شارع أو عمى ساحة عامة

2

 -اإلطاللة عمى الشارع

 5توفر أماكف لوقوؼ السيارات تعادؿ موقفاً واحداً لكؿ ( )20كرسياً (مف الممكف تأميف ىذه الخدمة مف خالؿ استئجار المساحة الالزمة لممواقؼ) وفي حاؿ

* * * * *

كاف المطعـ داخؿ المدينة ُيمكف االكتفاء بخدمة توصيؿ السيارة إلى أقرب كراج وفي ىذه الحالة التُعطى أية عالمة.
 5توفر موقؼ دائـ لسيارة اجرة واحدة عمى األقؿ.

* *

 10تنظيم المحيط من حدائق و ألعاب أطفال :
تأميف حدائؽ وألعاب أطفاؿ في المطاعـ الواقعة خارج المخطط التنظيمي .

* * * *

 يشترط أف تكوف مالعب األطفاؿ في جميع المستويات محمية بحواجز وذات العاب أمينة متباعدة بشكؿ كاؼ يضمف سالمة األطفاؿ تعطى ( )5خمس عالمات لمالعب أطفاؿ ال تقؿ مساحتيا عف نصؼ متر مساحة لكؿ كرسي ضمف الصالة أو عمى الشرفات (التراسات ) وبما ال يقؿ عف مائة ( )100ـ2 تعطى ( )5خمس عالمات لتوفر حدائؽ أو حديقة ال تقؿ مساحتيا عف مساحة صالة الطعاـ وال تدخؿ في ذلؾ وجائب الخدمةمعايير مطاعم  -بعد التعديل

صفحة 1

ثانياً
المظير

 5تميز الواجيات الخارجية (األلواف المتميزة معمارياً  -األلواف المنسجمة مع الواجيات  -انسجاـ المبنى مع المحيط) ونظافتيا .

* * * * *

 5اكساء الواجيات بمواد سيمة التنظيؼ والصيانة (الغرانيت  -الحجر  -الرخاـ  -الزجاج  -السطوح المعدنية األنيقة ).......وتخفض عالمة واحدة عند
استعماؿ مواد اكساء غير أصمية شريطة كونيا متينة وأمينة وتخفض عالمة أو أكثر عندما تكوف مواد األكساء غير متقنة التنفيذ

الخارجي
لممنشأة

 7نظافة الواجيات الخارجية.

( 20عالمة)

اإلعالف عف السوية.

* * * * * * *

اإلعالف عف السوية و عف اسـ المطعـ بشكؿ واضح ِّ
يمكف الزبوف مف قراءتو ببساطة بالمغة العربية وبمغة أجنبية واحدة عمى األقؿ.

* * * * * * *

ثالثاً
مدخل المطعم
( 15عالمة)

2

وجود نباتات خضراء.

1

إضاءة الواجية ليالً .

5

سيولة الدخول إلى المطعم :

* * * *

 تعطى العالمة القصوى في حاؿ تأميف الدخوؿ الميسور لممكاف ( أدراج مريحة _ أبواب عريضة بما ال يقؿ عف متر ونصؼ ( ) 1 , 5ـ لكؿ ( ) 100كرسي ال يتجاوز ارتفاعالدرجة ثمانية عشر ( )18سـ سنتمت اًر
 ال تعطى أية عالمة ألي مطعـ يعمو أو ينخفض أكثر مف طابؽ واحد عف سوية الطابؽ األرضي إذا لـ تتوفر فيو وسيمة أخرى لموصوؿ (مصاعد ،ساللـ  ،متحركة  000الخ)وتستثنى مف ذلؾ المطاعـ الكائنة في المواقع السياحية أو الضواحي أو األرياؼ
 -ال يقؿ عرض القسـ المتحرؾ مف باب الدخوؿ عف خمسة وثمانيف ( )85سنتمت اًر ميما قؿ عدد الكراسي في المطعـ

اإلعالف عف أسعار الطعاـ بالمغة العربية وبمغة أجنبية واحدة عمى األقؿ ضمف لوائح مصدقة أصوالً مف الو ازرة.

* * * * * *
* * * *

 4إنارة المدخؿ بشكؿ جيد وتزيينو ببشكؿ الئؽ ( نباتات خضراء أو تحؼ أو زىور ) ...

* * * *

 1وجود مظمة واقية عند المدخؿ بما اليتعارض مع الق اررات واألنظمة النافذة لدى الوحدة اإلدارية المختصة مف حيث منياج الوجائب.

* * * *

تواجد البواب بمباسو الرسمي

* *

 1تأميف كرسي خاص لدخوؿ وخروج المعوقيف.
 3توصيؿ سيارات النزالء إلى الكراج في حاؿ كاف بعيداً عف المدخؿ.
 1إضاءة لمواقؼ السيارات ليال.
معايير مطاعم  -بعد التعديل

صفحة 2

* * *

رابعا ً
االسـتقبال
(10عالمات)

 3وجود مساحة مخصصة لالستقباؿ واالنتظار ال يقؿ عدد أماكف الجموس فييا عف عشرة بالمائة  %10مف استيعاب منطقة الطعاـ .

* *

 2استقباؿ الزبوف بشكؿ لطيؼ واتقاف موظفي االستقباؿ لمغة أخرى .

* * * * * * *

 2استقباؿ مكالمات الزبوف بشكؿ لطيؼ لمحجز مع شرح المعمومات المطموبة .

* * * * * * *

 1وجود دعاسة شتوية عند المدخؿ قادرة عمى امتصاص المياه لمحفاظ عمى نظافة المطعـ .

* * * * *

 1وجود موسيقا مذاعة .
صندوؽ خاص بالمالحظات والمقترحات حوؿ المطعـ يفتح حص اًر مف قبؿ لجاف الرقابة في الو ازرة واالعالف عف (ىاتؼ شكاوي  +137بريد الكتروني ).
 1تمبية طمبات الزبائف في حجز سيارات التكسي .
خامساً
المصاعد
(10عالمات)

* * * * * *
* * *

في حاؿ كاف المطعـ في الطابؽ األرضي أوغير ممزـ بتأميف مصعد تُحذؼ عالمة ىذا البند مف المجموع النيائي ومف الحد األدنى المطموب لكؿ سوية.
في الطوابؽ (بما يزيد عف أربعة طوابؽ) يجب تأميف مخرج لمنجاة مع درج طوارئ (لمنجاة) .

* * * * * * *

في حاؿ توضع المطعـ في الطوابؽ (بما يزيد عف أربعة طوابؽ) يتـ تأميف مصعد مزود بمولد مستقؿ وتحت ضغط ىوائي أعمى مف المحيط (ويتـ

* * *

اختبار تحقؽ ذلؾ في عمؿ المولد المستقؿ لممصعد بتشغيؿ المولد أوالً ثـ بإشعاؿ عود ثقاب داخؿ المصعد حيث يجب أف تتجو نار عود الثقاب إلى خارج
المصعد أي أف األساس ىو أال تتجو النار باتجاه المصعد ).
 2في حاؿ توضع المطعـ في الطوابؽ (بما يقؿ عف أربعة طوابؽ) وتـ تأميف مصعد مزود بمولد مستقؿ وتحت ضغط ىوائي أعمى مف المحيط
عندما يزيد عمؽ االتصاؿ بيف مدخؿ المطعـ والفراغ الخارجي عف خمسة عشر مت اًر ينبغي تأميف جياز إنذار ومخرج لمنجاة وذلؾ في الطوابؽ األرضية

* * * * *

عندما يكوف المطعـ ذو منظر بانورامي ( وغير واقع عمى رابية أو موقع طبيعي ) وفي الطوابؽ العموية مف األبنية المرتفعة يتـ تأميف مصعد أوأكثر خاص
بالمطاعـ وبسعة إجمالية ال تقؿ عف  20/1مف عدد الكراسي .
 2مواد اإلكساء (تشمؿ مواد اإلكساء األرضية والجدراف والسقؼ) أنيقة ومف األنواع الجيدة ومتقنة التنفيذ

* * * *

 1وجود تعميمات داخؿ المصعد تبيف أماكف فعاليات المنشأة .
 1وجود ىاتؼ ضمف المصعد .

*

نظاـ  UPSيمكف مف النزوؿ إلى أوؿ باب في حاؿ انقطاع التيار الكيربائي لسبب ما ،مع تأميف االنارة الالزمة لممصعد.
 4يجب أف تكوف المصاعد المخصصة لمزبائف نظيفة ومزودة بالتيوية الجيدة .
معايير مطاعم  -بعد التعديل

* * * *
* * * * * * *

صفحة 3

سادساً

 1وجود غرفة إدارة أو أكثر حسب حجـ المنشأة
وجود ركف إدارة

اإلدارة
(10عالمات)

* * *
* *

 1توضع اإلدارة في مكاف يسيؿ الوصوؿ منو داخمياً إلى سائر أقساـ المطعـ دوف الحاجة إلى المرور عبر صالة الطعاـ
 1يشار إلى مكاف تواجدىا بموحة توضع في مكاف مناسب مف صالة الطعاـ أو في خارجيا تسيؿ عمى الزبائف رؤيتيا
يمنع منعاً باتاً وضع طاولة لمدير المطعـ أو صاحبو في صالة الطعاـ في المطاعـ السياحية مف جميع المستويات

* * *
* * * * * * *

 2وجود دورات مياه مستقمة عف دورات مياه المطعـ مجيزة بما يتناسب وسوية المطعـ والمحافظة عمى نظافتيا الدائمة .

*

 1إدارة جيدة قادرة عمى ضبط كافة العمميات التسمسمية وقادرة عمى حؿ الخالفات والمشاكؿ بشكؿ سريع .

* * * * * * *

 2مدير المطعـ حاصؿ عمى شيادة ادارة مطاعـ وطنية أو عالمية أو شيادة خبرة باإلضافة إلى معاونو.
 2وجود أجيزة مراقبة قادرة عمى السيطرة عمى كامؿ المنشأة ومراقبة أي خمؿ يمكف أف يحصؿ في كؿ مف التوريد -المطابخ-المستودعات-االستقباؿ ....
سابعاً

 12يقصد بمنطقة الطعاـ كامؿ المنطقة المخصصة لمطعاـ والمشرب والموسيقا فقط وال تدخؿ فييا مساحة االستقباؿ واالنتظار

منطقة الطعام

 -نصيب الكرسي الواحد مف مساحة منطقة الطعاـ ما ال يقؿ عف متريف مربعيف (2ـ. )2

(140عالمة)

 -نصيب الكرسي الواحد مف مساحة منطقة الطعاـ ما ال يقؿ عف متر ونصؼ المتر المربع (1.5ـ. )2

*
*

 -نصيب الكرسي الواحد مف مساحة منطقة الطعاـ ما ال يقؿ عف متر مربع واحد (1ـ. )2

وتوزع العالمات لمنطقة الطعاـ وما يخصص مف مساحتيا لمكرسي الواحد كما يمي مف أصؿ اثنتي عشرة ( )12عالمة
 أربع ( )4عالمات عندما يكوف نصيب الكرسي الواحد مف مساحة منطقة الطعاـ أقؿ مف متر مربع (1ـ)2 ثماف ( )8عالمات عندما يكوف نصيب الكرسي الواحد مف مساحة منطقة الطعاـ مف متر مربع (1ـ )2إلى متريف مربعيف (2ـ. )2 -اثنتا عشرة ( )12عالمة عندما يكوف نصيب الكرسي الواحد مف مساحة منطقة الطعاـ أكثر مف متريف مربعيف (2ـ. )2

5

مواد اإلكساء (تشمؿ مواد اإلكساء األرضيات والجدراف واألسقؼ والتركيبات الخشبية) أنيقة ومف األنواع الجيدة ومتقنة التنفيذ
يجب أف تكوف مواد اإلكساء مصنوعة مف مواد بطيئة االشتعاؿ

* * * * * * *

 10األعمال التزيينية ويؤخذ باالعتبار اإلضاءة الطبيعية واإلنارة الكيربائية والستائر والجمالية واالرتياح العاـ وذلؾ في جميع المستويات وتزييف الطاوالت
 12فرش المطعـ باألثاث الذي يتجانس ومستوى التصنيؼ ( البالستيؾ  -الخشب  -المعدف . ) ...
 2وضع طاوالت بأنواع مختمفة مف حيث عدد األشخاص .
معايير مطاعم  -بعد التعديل

* * * * *

صفحة 4

* * * * * *

تابع
منطقة الطعام

في حاؿ كانت الطاوالت بذات مظير غير متميز (بالستيكية  -خشبية أومعدنية مف النوع العادي  )...يتـ تغطيتيا بالقماش المناسب
 5أغطية طاوالت مف األغباني أو مف النوع الفاخر يتناسب وجودة مع مستوى المطعـ (في حاؿ كانت الطاولة ذات مظير متميز الداعي لوجود غطاء

* * *
* *

الطاولة لممطاعـ مف سوية أربع نجوـ فقط) .
تمتع أغطية الطاوالت والمناديؿ القماشية بالنظافة التامة

* * * * * *

تبديؿ أغطية الطاوالت فور ترؾ الزبوف لمطاولة .

* *

 5وجود مشرب (بار) يتناسب شكمو مع ديكور الصالة
 3وجود ركف مخصص لمعزؼ والموسيقا يتـ تأمينو عند تقديـ ركف أو برنامج فني

* *

 2وجود حمبة رقص
 1تأميف مشجب اليقؿ استيعابو عف نصؼ عدد الكراسي ويكوف في بيو خاص قرب المدخؿ

* *

 1تخصيص عامؿ متفرغ عند المشجب

* *

ركف مشجب قرب مدخؿ الصالة

* * *

توفر خط ىاتفي ُيمكف اتصاؿ الزبائف إلى خارج المطعـ

* * * * *

 1في حاؿ كاف المطعـ يقدـ البرامج الفنية يتـ تأميف ركف ىاتؼ خاص مغمؽ كمياً أو جزئياً
وضع الئحة باألطعمة والمشروبات المقدمة بالمغة العربية وبمغة أجنبية واحدة عمى األقؿ تتضمف النوع والسعر مطابقة لموائح المصدقة مف الو ازرة أصوالً .
 1وضع الئحة حجز عمى الطاولة في حاؿ رغبة الزبوف برقـ الطاولة أو اسـ العائمة .
 10االعتناء بمظير البناء الداخمي (الدىاف – السيراميؾ – الموكيت )... -

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * * *

 1ترقيـ الطاوالت ببطاقات أو أشكاؿ أخرى تتناسب ومستوى التصنيؼ .

* * *

 1كرسي خاص باألطفاؿ .

* *

 10تمتع الصالة بالنظافة الالئقة ( جدراف  -أرضيات  -الطاوالت  -الكراسي . )...

* * * * * *

 10إجراء الصيانة الالزمة لألثاث والجدراف  -أرضيات  -الطاوالت  -الكراسي ...

* * * *

معايير مطاعم  -بعد التعديل

صفحة 5

تابع
منطقة الطعام

 5تدفئة وتكييؼ مركزي

*

 5تمتع الصالة بتدفئة وتكييؼ تؤمف درجة ح اررة مناسبة تتراوح بيف ( )28-18درجة مئوية

* * * * *

 1عدـ صدور أصوات مزعجة عف أجيزة التدفئة والتكييؼ عف طريؽ إجراء الصيانة المستمرة .
 3طرد الروائح مف صاالت الطعاـ عف طريؽ نظاـ تيوية فعالة .
 2تأميف خدمة األنترنيت .

*

 3وجود عدة مستويات لإلنارة يمكف التحكـ بيا بشكؿ آلي .
 4استعماؿ صحوف مف نوعية فاخرة ومسموح بيا صحياً وكؤوس مف الكريستاؿ أو مف الزجاج الفاخر
5

المشروب وحسن تقديمو :تتـ مراعاة أساليب صب المشروبات في الكؤوس المخصصة وطرؽ تقديميا مع مراعاة ماىية المشروب المعد لمتقديـ مف ناحية

* *
* * * *

 الزجاجة  :نظافتيا –طريقة فتحيا –تغميفيا بمنديؿ والوعاء الذي توضع فيو ( إذا كاف محتواىا يستدعي ذلؾ ) المشروب  ( :برودتو-صالحيتو-توافقو مع طمب الزبوف) 10الطعام وحسن تقديمو  :مف ناحية (الجودة  -التنوع  -التزيين  -طريقة التقديم) حيث تثبت أو تخفض العالمات لكؿ عنصر وبمعدؿ خمس  /2.5/عالمة

* * * *

لكؿ منيا بشكؿ يتناسب مع وجود أو درجة وجود ىذا العنصر أو عدمو وبما يتناسب كذلؾ مع مستوى المطعـ
 1يحظر استعماؿ الصحوف والكؤوس والزجاجيات المختمفة في الشكؿ أو المشوىة أو المكسورة األطراؼ أو الصحوف والكؤوس المصنوعة مف المدائف

* * * * * * *

 3استعماؿ أدوات لمطعاـ (المالعؽ والشوؾ والسكاكيف) مف النوع الفاخر

* *

 1وجود سرفيس خاص بالسمؾ .

*

 2وضع مواد تعقيـ يدوية ( سائؿ  ,محارـ ورقية ) ومناديؿ قماشية فاخرة ويفضؿ أف تكوف قطنية أو ( قطف  +كتاف ) .

* *

 1وضع مناديؿ قماشية عادية أو جيدة تمبي طمب الزبوف .

* *

 1وضع لباد تحت شراشؼ الطاوالت مانع وعازؿ لمصوت ( يستغنى عف المباد في حاؿ كاف فرش الطاولة مف النوع الذي ال يتطمب أغطية طاوالت ).

* *

 1وضع كوسترز تحت الكاسات واألواني الزجاجية .
تقديـ فاتورة نظامية مميورة مف قبؿ و ازرة المالية تتضمف ماتـ طمبو مف قبؿ الزبوف دوف أي زيادة وبأسعار التزيد عف األسعار المعمنة مع ضرورة عدـ
تجمع العماؿ حوؿ الطاولة بعد انتياء الزبوف مف الطعاـ وطمب الفاتورة .
معايير مطاعم  -بعد التعديل

صفحة 6

* * * * * * *

ثامناً
المطابخ
(100عالمة)

 6تشمل منطقة المطبخ جميع المساحات الخاصة بالمطبخ والممحقة بو من مستودعات تموينية وخدمات لمعاممين
توزع العالمات لمنطقة المطبخ وما يخصص مف مساحتيا لمكرسي الواحد كما يمي:
 ال تعطى أية عالمة عندما يكوف نصيب الكرسي الواحد مف مساحة منطقة المطعـ أقؿ مف نصؼ متر مربع (5،0ـ)2 عالمتاف ( )2عندما يتراوح نصيب الكرسي الواحد مف مساحة منطقة المطبخ بيف نصؼ متر مربع (0.5ـ )2وثالثة أرباع المتر المربع (0.75ـ)2 -أربع ( )4عالمات عندما يزيد نصيب الكرسي الواحد عف مساحة منطقة المطبخ عف ثالثة أرباع المتر المربع (0.75ـ)2

ال يقؿ نصيب الكرسي الواحد عف مساحة منطقة المطبخ عف متر مربع واحد (1ـ)2
 1وجود مدخؿ خدمة

* *
* *

عند عدـ وجود مدخؿ الخدمة يتـ التخديـ في الصباح أو ليالً عند عدـ وجود زبائف
 10يجب أف تتمتع المطابخ بالشروط الصحية لحفظ وتحضير الطعاـ وبشروط النظافة المطموبة .
 5تيوية جيدة مع خمو المطبخ مف أنابيب أوغرؼ تقتيش الصرؼ الصحي مع توفر كريالت مغطاة بمصافي ستانمس ستيؿ.
تمتع المطبخ بدرجة الح اررة ( )25-18درجة مئوية .

* * *
* * * * * * *
* * * * *
* * * * *

 5الحالة الفنية لممطبخ وكافة تجييزاتو يجب أف تكوف جيدة وصالحة لالستعماؿ مف خالؿ الصيانة المستمرة .
تعقيـ األدوات المستخدمة في تقطيع الخضار والمحوـ والمواد المستعممة لمتحضير

* * * * *
* * * * * * *

 4ارتداء عماؿ التحضير لمقفازات وارتداء باقي العماؿ لطواقي الرأس .

*

 2ارتداء عماؿ غسيؿ الصحوف والطناجر أحذية خاصة أثناء العمؿ .
 1ارتداء الطياة وعامميف المطبخ ألحذية خاصة أثناء العمؿ (سابو مثقب) .

*

تزويد المطبخ بماكينات لتقشير وتجييز الخضروات (في حاؿ تحضير الخضروات خارجياَ الداعي لإللزاـ).

* * * *

 2عدـ وجود أدوات طعاـ أوشراب منقورة أو مشوىة الشكؿ ضمف المطبخ .

* *

 1وجود أكياس ضمف البراميؿ الخاصة بالقمامة مغطاة بشكؿ جيد بحيث ترحؿ القمامة بشكؿ يومي .

* * *

استخداـ أدوات تحضير األطعمة مف معادف غير قابمة لمصدأ و مف البورسميف.
معايير مطاعم  -بعد التعديل

* * * * * * *
صفحة 7

تابع المطابخ

 2استخداـ أدوات لتناوؿ الطعاـ ال يمكف ثنييا بسيولة (سكاكيف  -شوؾ .)...

*

 1تقدـ المقبالت ضمف عربات متحركة عمى عجالت وتكوف سطوح العربات الحافظة لممقبالت مغطاة كميا بغطاء زجاجي أو مف المدائف الشافة وفي حاؿ

* * *

كانت منطقة الطعاـ متدرجة وفؽ عدة مستويات ُيمكف االستعاضة عف العربات بصو ٍ
اف كبيرة لتقديـ المقبالت
ُيطاؼ عمى الموائد بالمقبالت عند حضور الزبائف وليس قبؿ ذلؾ وكؿ حسب طمبو دوف إضافة أية مقبالت أو كميات غير مطموبة مف قبؿ الزبائف

* * * * * * *

 1ال يقؿ عدد عربات المقبالت في صالة الطعاـ لجميع المطاعـ عف عربة واحدة لكؿ  /20/كرسياً

* * *

 2وجود مغسمة يديف لعماؿ المطبخ مفصولة عف مغسمة المطبخ .

* * *

 4وجود منطقة (ركف) تحضير أولي لألطعمة (لحـ  -خضار  -أسماؾ ) وتُعطى العالمة الكاممة عندما تكوف مستقمة .

* * * * *

 3توفر منطقة (ركف) لممطبخ البارد إلعداد المقبالت والسمطات والمتبالت والمحوـ الباردة ....

* *

 10وجود منطقة (ركف) لممطبخ الساخف والطيو وتُعطى العالمة الكاممة عندما تكوف مستقمة وتُجيز ىذه المنطقة بما يمي :فرف (شواية) -ساالمندر (وىو فرف

* * * * * *

مطبخي نقاؿ ُيستخدـ لمتسخيف وليس لو مدخنة  -قدور لصنع الحساء – قدور لمطيو .....
 2تخصيص قاليات خاصة بقمي البطاطا .

* * *

 5وجود منطقة جمي وتُعطى العالمة الكاممة عندما تكوف مستقمة .

* * * * * *

ُيقسـ المجمى إلى أماكف مخصصة لجمي  :الكؤوس  -الفضيات  -األطباؽ  -القدور

* *

ُيفصؿ القسـ المخصص لجمي أدوات الشرب عف باقي أماكف جمي المواد واألدوات األخرى

* * * *

 4وجود جاليات آلية لغسيؿ الصحوف والكاسات المستخدمة .

* *

 2وجود منطقة (ركف) توزيع وىي منطقة تجميع أطباؽ األطعمة والعربات المحممة عمييا عقب إخراجيا مف المطبخ وقبؿ إدخاليا صالة الطعاـ .

* *

عند عدـ وجود مشرب (بار) ضمف الصالة تؤمف منطقة تحضير المشروبات الخفيفة الحارة والباردة  :كالقيوة والشاي والميموف المبرد ....
 2وجود منطقة لممشروبات والمرطبات تتضمف وجود آلة لصنع المثمجات أوحفظيا (كالبوظة ونحوىا) -براد ثمج مقطع – براد لممشروبات المختمفة

* * *
* *

 1وجود براد ثمج مقطع مع براد لممشروبات المختمفة

*

وجود براد لممشروبات

* *

ت فصؿ قسـ المعجنات والحمويات فصالً كمياً أو جزئياً أو بحاجز زجاجي عف بقية المطبخ وأف يحتوي قسـ المعجنات
 2وجود منطقة لممعجنات والحمويات ُ
والحمويات عمى التجييزات التالية:عجانة  -فرف لممعجنات  -براد
معايير مطاعم  -بعد التعديل

صفحة 8

* *

تابع المطابخ

تكوف منطقة المستودعات قريبو مف المطبخ أو سيمة الوصوؿ إليو

* * * * *

 1تُحفظ المواد الجافة بمكاف مستقؿ عف المواد السائمة وعف المواد المعمبة .

* *

 4وجود غرؼ تبريد لحفظ المحوـ واألسماؾ والخضار والفواكو بحيث يتـ الفصؿ بيف مكاف تفريز المحوـ الحمراء ومكاف تفريز الطيور واألسماؾ .

*

فصؿ لحـ الغنـ عف لحـ العجؿ في حاؿ وجوده

* * * * * * *

 5المستودعات تتناسب مع حجـ المطعـ مف ناحية التشغيؿ وطبقاً لالشتراطات الصحية .

* * * *

ركف أو خزف لحفظ المواد

* *

 2مستودع ُيخصص فيو قسـ لكؿ مما يمي  :لمكيماويات  -لممواد الغذائية الجافة  -لممشروبات -غرؼ تبريد وتجميد برفوؼ ستانميس ستيؿ.

 10الفحص الصحي لألطعمة  :حيث تتـ معاينة األطعمة والمواد أو العناصر الداخمة في صنعيا مف قبؿ المجاف المختصة عف طريؽ القياـ بزيارات مفاجئة

* * * * * * *

لممطابخ والمستودعات يجري ضبط المخالفات بفحص األطعمة وفؽ األنظمة النافذة (يتـ العمؿ بيذا البند بعد الحصوؿ عمى التأىيؿ السياحي حيث تُحذؼ
عالمتو مف المجموع النيائي وعالمة الحد األدنى المطموب لكؿ سوية أثناء الحصوؿ عمى التأىيؿ السياحي)

تاسعاً
العاممين
(75عالمة)

 20تعطى العالمة لعدد العامميف المؤىميف وغير المؤىميف في المطعـ وفؽ النسبة التالية :
عدد العامميف المؤىميف وغير المؤىميف ÷ عدد الكراسي في المطعـ بحيث تكوف العالمة القصوى أي ( )20عالمة عندما تكوف نسبة عدد الكراسي في
المطعـ ( )%20وتنزؿ درجةواحدة لكؿ واحد بالمائة مف ىذه النسبة
يتـ احتساب عدد الكمي لمعامميف في المطعـ عندما تكوف نسب اإلشغاؿ ( %!)100وفؽ مايمي:
 -نسبة عدد العماؿ مف عدد الكراسي ()%20

*

 -نسبة عدد العماؿ مف عدد الكراسي ()%18

*

 -نسبة عدد العماؿ مف عدد الكراسي ()%15

*

 -نسبة عدد العماؿ مف عدد الكراسي ()%10

* *

العمال الدائمين والعمال الموسميين :
عدد العمال الدائمين = نسبة اإلشغاؿ الوسطية × عدد العماؿ الكمي
عدد العمال الموسميين = عدد العماؿ الكمي – عدد العماؿ الدائميف
معايير مطاعم  -بعد التعديل

صفحة 9

تابع
العاممين

يتم تحديد عد العمال الدائمين والمؤقتين وفق مايمي :

* * * * *

 نسب اإلشغاؿ ثابتة طواؿ العاـ وتبمغ ( )%100يكوف كامؿ العامميف دائميف نسب اإلشغاؿ متغيرة حسب فصوؿ السنة وتبمغ ( )%100في الصيؼ وأقؿ مف ذلؾ في باقي فصوؿ السنة  :عدد العماؿ الدائميف ُيعادؿ نسبة اإلشغاؿالوسطية وباقي العماؿ موسمييف
 مطاعـ موسمية نسب اإلشغاؿ فييا ثابتة وفي مواسـ ُم َّحددة وتبمغ ( )%100أما في باقي فصوؿ السنة فتكوف (،)%0أومطاعـ تعتمد في تشغيميا عمى
الحفالت والمناسبات فقط وتكوف نسب إشغاليا ( : )%100يكوف كامؿ العماؿ مؤقتيف .
 مطاعـ لدييا نوعيف مف الصاالت  :صاالت صيفية وتيراسات وصاالت شتوية وتستخدـ دائماً أحد النوعيف وبالتالي تكوف نسب اإلشغاؿ طواؿ العاـ فيأحدىا ثابتة  :يكوف عدد العماؿ الدائميف ىو عدد العماؿ الالزـ لتخديـ النوع ذي عدد الكراسي األقؿ وبنسبة اإلشغاؿ األقؿ وعدد العماؿ المؤقتيف
ىو ناتج طرح عدد العماؿ الالزـ لتخديـ النوع ذي عدد الكراسي األقؿ مف عدد العماؿ الالزـ لتخديـ النوع ذي عدد الكراسي األكثر .
يتـ إخضاع العامميف (غير الخريجيف أو الذيف ليس لدييـ خبرة) لمفحص مف قبؿ لجاف فحص العامميف المشكمة في و ازرة السياحة
يتـ إخضاع العامميف (غير الخريجيف أو الذيف ليس لدييـ خبرة) لمدورات التي تقيميا و ازرة السياحة

*
* * * *

 20يخصص لمخبرة التي يتمتع بيا العامميف ( 20عالمة) وفؽ مايمي:
 توزع ىذه العالمة وقدرىا عشروف  /20/عالمة وفؽ النسبة التالية ÷ 20 :العدد الفعمي لمعامميف في المطعـ إف الرقـ الناتج عف تقسيـ ىذا الكسر يحتسب لكؿ عامؿ في المطعـ لو خبرة في عممو وال تحتسب أية عالمة لعامؿ بدوف خبرةمثالً إذا كاف مجموع عدد عماؿ مطعـ ىو خمسيف عامالً يكوف )0.4= 50÷ 20 ( :فإذا كاف ىناؾ خمسة عشر عامال فقط مف أصؿ ىؤالء الخمسيف لدييـ خبرة يكوف :
(6=0.4×15عالمات ) مف مجموع  /20/يناليا المطعـ عف عمالو

تحدد سنوات الخبرة وفؽ مايمي :
 -خمس سنوات

*

 -ثالث سنوات

*

 سنتافمعايير مطاعم  -بعد التعديل

* * *
صفحة 10

تابع
العاممين

يشترط في سنوات الخبرة لعماؿ المطاعـ أف تكوف متصمة دوف انقطاع وأف يحافظ العامؿ خالليا عمى مستواه الميني والسموكي بشيادة صاحب العمؿ
يحدد العدد اإللزامي لمعماؿ التقنييف (المؤىميف) في المطاعـ وفؽ مايمي :
 -رئيس مضيفيف (ميتردي) +مساعد في منطقة الطعاـ ورئيس طياة (شيؼ +مساعد) في منطقة المطبخ

* *

 -رئيس مضيفيف (ميتردي) في منطقة الطعاـ ورئيس طياة (شيؼ) في المطبخ

* * *

رئيس المضيفيف(ميتردي) وىو رئيس صالة الطعاـ والمسؤوؿ عف العامميف فييا (المضيفيف) الذيف يقدموف الخدمات لمزبائف
 2تدريب العماؿ في الصالة عمى حفظ وتسجيؿ الطمبات الشخصية بشكؿ شفيي .

* *

 10ارتداء العماؿ لمباسيـ الموحد في األقساـ التالية  :عماؿ االستقباؿ – عماؿ الخدمة في الصالة .

* * * * *

يتألؼ المباس مما يمي  :طقـ كامؿ  -قميص  -ربطة عنؽ أو بابيوف  -حذاء يتناسب لونو مع لوف الطقـ  -وزرة بيضاء لممضيفيف الذيف يقدموف الطعاـ
 1ارتداء كؿ قسـ مف األقساـ التخصصية لمباس خاص بو ( مطبخ  ,مصيغة ) ...
 5إتقاف العامميف لمغة أخرى غير العربية في األقساـ التي تكوف باحتكاؾ مع الزبوف

*
( عماؿ الخدمة في الصالة  -االستقباؿ ويتقنوف التعابير المينية والتقنية المطموبة) .

* * *

تدريب جزء مف العماؿ عمى اإلسعافات األولية والدفاع المدني بحسب األنظمة المتبعة .

* * * * * * *

تسجيؿ العماؿ بالتأمينات االجتماعية بعد حصوؿ المطعـ عمى التأىيؿ السياحي.

* * * * * * *

حصوؿ العماؿ عمى بطاقات صحية بعد الحصوؿ عمى التأىيؿ السياحي وتجديدىا وفؽ األصوؿ

* * * * * * *

حصوؿ العماؿ عمى بطاقة العمؿ السياحي بعد صدور ق اررات النجاح في فحص المجنة المختصة في و ازرة السياحة أو بعد انتياء الدورة (حسب الحالة)

* * * * *

 10تمتع العامؿ بنظافة شخصية جيدة ىنداـ/أظافر/شعر/ذقف/شارب/

* * * * * * *

وضع العامؿ لبطاقة تعريؼ ( االسـ  ،العمؿ ) بالكتابة الالتينية مع شعار المطعـ.

* * * * *

 2وجود عدد عماؿ أكثر مف العدد االلزامي المطموب .
 3دورات مياه بيا ( مغسمة /مرحاض /دوش  /مبولة ) كؿ منفصؿ عف اآلخر بحيث ال تقؿ عف  % 15مف عدد العامميف .
مشمح لمعماؿ مجيز بدوش ودورة مياه خاصة بيـ

* * *

 2وجود غرفة خمع مالبس مع توفير خزائف لجميع العامميف الذيف يرتدوف المباس الواحد .
معايير مطاعم  -بعد التعديل

صفحة 11

عاش ارً

 5تجييز المطعـ بمولدة كيربائية باستطاعة  % 75وبإقالع آلي عند انقطاع الكيرباء .

الطـاقـة

 2وجود  uspلممولدة

والتخمـص
من النفايات :
( 30عالمة)

 2وجود محطة لمعالجة النفايات الصمبة تتناسب مع حجـ المنشأة ويمكف االكتفاء بكتاب مف الوحدة اإلدارية المختصة ُيبيف أنو ال مانع لدييا مف ترحيؿ

* * * *

* * * * *

النفايات الصمبة لممنشآت داخؿ وخارج المخطط التنظيمي.

 1وجود محطة معالجة مياه الصرؼ الصحي تتناسب مع حجـ المطعـ عند عدـ إمكانية اتصاؿ شبكة الصرؼ الصحي الخاصة بالمطعـ مع المجرور العاـ

* * * * *

أو تقديـ كتاب مف الجية اإلدارية المختصة يبيف إمكانية اتصاؿ شبكة الصرؼ الصحي الخاصة بالمنشأة مع المجرور العاـ .
 10معالجة الغازات واألبخرة القائمة مف عمؿ المطعـ بإجراء الصيانة الدورية والدائمة لمجاري ىذه الغازات مع إمكانية وضع الفالتر الالزمة عند عدـ
إمكانية تحقيؽ االحتراؽ الكامؿ ضمف المنشأة .
 5وجود محطة لمعالجة المياه أو نظاـ فمترة .
 3مولدة احتياطية بنسبة  %25مف الطاقة القصوى بإقالع آلي عند انقطاع التيار وعند عدـ إقالع المولدة الرئيسية تُمغي اإلنارة في األماكف العامة الداخمية
والخارجية والمطبخ بثالجات ويمكف االستعاضة عنيا بإنارة طوارىء.
 2وجود غرفة مبردة لتجميع القمامة تكوف معزولة عف منطقة االستالـ وتوفير مصدر مياه لسيولة تنظيفيا .
أحد عشر

 10التأميف كامؿ وشامؿ عمى المنشأة ويدخؿ ضمف المسؤولية المدنية لممطعـ مايمي :
 -1تأميف األشخاص ضمف المصاعد في حاؿ وجودىا .

األمان

 -2التأميف ضد الحريؽ كامؿ وشامؿ فيما يخص البناء.

والسـالمـة
(25عالمة)

* * * * *

 5نظاـ انذار حريؽ يشمؿ كافة أنحاء المنشأة ومزود بػ  USPفي حاؿ انقطاع الكيرباء .
 4توفر مانعات صواعؽ إال في حاؿ كانت المنشأة في الطوابؽ السفمية مف بناء يتضمف فعاليات أخرى غير سياحية.
 2اسعافات أولية .
 1لوحات مخارج الطوارئ يجب أف تكوف مضاءة وتحتوي عمى عالمة تدؿ عمى المخرج لممخارج غير المرئية .
 1وجود جياز انذار آلي مسموع في كافة أنحاء المبنى .
وجود كشافات دخاف أو ح اررة في كافة المناطؽ بما في ذلؾ غرفة النزالء والمناطؽ العامة وغرؼ التخزيف بمعدؿ
 1يتوفر إمكانية ايقاؼ انسياب الوقود  /قطع الطاقة يدوياً أو آلياً مف الغاليات .
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* *

تابع األمان

وجود طفايات حريؽ في كافة أنحاء المبنى بمعدؿ طفاية كؿ  25متر طولي .

* * * * * * *

والسالمة

 1استخداـ قواطع تفاضمية لتجييزات الطبخ التي تعمؿ عمى التيار الكيربائي منعاً لحدوث أي طارئ .

أثنا عشر

 1أال يقؿ عددىا عف مرحاض ومغسمة لكؿ ثالثيف (  ) 30كرسياً .

* * * * *

دورات المياه

دورات مياه منفصمة لمرجاؿ والسيدات واجبة اإلحداث عندما يزيد عدد كراسي المطعـ عف ثالثيف (  ) 30كرسياً.

* * * * *

(25عالمة)

وجود تجييزات كيربائية لمتيوية وطرد الروائح في أماكف تواجد المراحيض والمغاسؿ بما يتناسب مع عددىا

* * * * *

فصؿ منطقة المراحيض والمباوؿ عف المغاسؿ بالشكؿ المناسب

* * *

في حاؿ وجود مباوؿ في دورات مياه الرجاؿ تعتبر المبولتيف معادلة لمرحاض واحد في العدد
توفر المياه الباردة والساخنة طيمة فترة تشغيؿ المطعـ .

* * * * *

 3نوعية وجودة مواد إكساء األرضيات والجدراف واألسقؼ
 3نوعية وجودة المراحيض والمغاسؿ
 5تمتع تجييزات دورات المياه بمظير جيد مف خالؿ الصيانة المستمرة .
 1وجود صابوف سائؿ ومناديؿ ورقية

* * * *

وجود صابوف ومناديؿ ورقية

* * *

 2وجود أجيزة ىواء ساخف .
استخداـ مواد تعقيـ لمحمامات .

* * * * *

 2التعقيـ لدورات المياه والمباوؿ بشكؿ أوتوماتيكي .
 1وجود روائع معطرة بشكؿ أوتوماتيكي .
 1مياه لممباوؿ ألكترونية .
 1مياه صنابير ألكترونية .
 2يتـ تنظيؼ الحمامات بشكؿ مستمر بعد خروج كؿ زبوف وتعويض المستمزمات المستيمكة .

* *

 1تجديد اليواء بشكؿ مستمر .

*

 1وجود دورة مياه خاصة بالمعاقيف مع كافة تجييزاتيا .
معايير مطاعم  -بعد التعديل

صفحة 13

تابع
دورات المياه
ثالث عشر

 1وجود ستاند لتغيير حفاضات األطفاؿ في دورة مياه النساء مع سمة ميمالت خاصة بيا .
يمنع منعاً باتاً في جميع المستويات وجود شخص ثابت مف أي مف الجنسيف يتولى توزيع المناديؿ الورقية والماء المعطر (الكولونيا) أو نحوىا عمييـ .
 50تطبيؽ المطعـ لنظاـ الياسب وفؽ المعايير التي تعتمدىا الو ازرة

خدمات أخرى

إضافة نوعية خاصة أو أكثر لفعالية المطعم الرئيسية:

(50عالمة)

يجوز لممطاعم السياحية إضافة نوعية أو أكثر من نوعيات المطاعم الخاصة إلى جانب فعالياتيا المطعمية الموصفة في ىذا الجدول كالمطاعم التالية :
آ  -مطعـ خدمة سريعة أو مطعـ خدمة ذاتية
ب  -مطعـ شي (شواء) لمذبائح الكاممة  BARBECUEأو مطعـ تقديـ شرائح لحـ بطريقة الشي STEAK
ج  -صالة شاي (كافتيريا) أو cafeteria
د -مقيى
ىػ  -أنواع أخرى تعتمدىا و ازرة السياحة

ينبغي عند إضافة ىذه النوعيات إلى فعاليات المطعم الرئيسية توفر الشروط التالية مجتمعة :
 أف تكوف إضافة ىذه النوعيات ضمف استطاعة التزويد والخدمة والسعة لدى المطعـ أف يكوف باستطاعة مطبخ ومطابخ المطعـ ومستودعاتو التموينية توفير خدمات الطعاـ لممطعـ الرئيسي ولممطاعـ الفرعية  ،ما عدا المطاعـ الخاصةالتي تجيز الطعاـ أماـ الزبائف بمعدات خاصة .
 أال تؤدي ىذه اإلضافة إلى اإلخالؿ بالمساحات أو الخدمات المحددة لممطعـ في ىذا الجدوؿ أف تفصؿ عف صالة المطعـ الرئيسي بحواجز تزيينية ثابتة أو تكوف في أركاف مستقمة تابعة لصالة الطعاـ أو في صاالت مجاورة أال يؤدي وجودىا إلى إعاقة حركة العامميف أو الزبائف في المطعـ الرئيسي إذا كاف المطعـ خدمة ذاتية يكوف توضعو في صالة ممحقة بصالة المطعـ الرئيسي منعاً لمضوضاء واالزدحاـ تنفذ ىذه المطاعـ وتجيز تجيي اًز فنياً وفؽ المواصفات الخاصة بكؿ منيا والتي تصدرىا الو ازرة  ،شريطة أف يتناسب مستوى تجييزاتيا وتأثيثياوعناصر خدماتيا مع مستوى المطعـ الكائنة فيو  .وأف تؤىؿ وتصنؼ بمستوى يعادؿ مستوى ذلؾ المطعـ
 توفير عناصر خدمة كافية ومستقمة تمبي احتياجات المطاعـ الفرعية وال تكوف عمى حساب عناصر الخدمة في المطعـ الرئيسي -يكوف مستوى الخدمات في المطاعـ الفرعية بنفس مستوى خدمات المطعـ الرئيسي وينطبؽ ذلؾ عمى مستوى جودة األطعمة والمشروبات والمرطبات والحموى0000

يمكف اعتبار المطعميف الخاصيف (ج) و(د) جزءاً مف فعالية المطعـ الرئيسي إذا كانت خدمات الطعاـ فييا مقتصرة عمى زبائف المطعـ نفسو .
وفؽ معايير المواصفات الخاصة والتي تصدر عف الو ازرة ويفضؿ في ىذه الحالة أف يكونا ضمف صالة الطعاـ في ركنيف مستقميف وال تعتبر المساحة
التي يشغالنيا مف ضمف مساحة المطعـ المحددة في ىذا الجدوؿ وينبغي عند التصميـ لحظ مساحات داخؿ الصالة أو خارجيا
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*
* * * * * * *

ي جب عمى منشأة اإلطعام أن تحقق المواصفات اإللزامية الواردة أعاله إضاف ًة إلى مجموع العالمات التالية كي تثبت تصنيفيا :
مجموع عالمات قدره  /470/عالمة فما فوؽ مف أصؿ  /550/عالمة في حاؿ كانت المنشأة مف سوية خمس نجوم .
وتحقق /55/عالمة من أصل  /65/عالمة من الجدول الخاص بمكونات وجبات الفطور والغداء والعشاء .

مجموع عالمات قدره  /420/عالمة فما فوؽ مف أصؿ  /550/في حاؿ كانت المنشأة مف سوية أربع نجوم .
وتحقق /50/عالمة عمى األقل من أصل  /65/عالمة من الجدول الخاص بمكونات وجبات الفطور والغداء والعشاء .

مجموع عالمات قدره  /370/عالمة فما فوؽ مف أصؿ  /550/في حاؿ كانت المنشأة مف سوية ثالث نجوم .
وتحقق /45/عالمة عمى األقل من أصل  /65/عالمة من الجدول الخاص بمكونات وجبات الفطور والغداء والعشاء .

مجموع عالمات قدره  /320/عالمة فما فوؽ مف أصؿ  /550/في حاؿ كانت المنشأة مف سوية نجمتان (أ).
وتحقق /35/عالمة عمى األقل من أصل  /65/عالمة من الجدول الخاص بمكونات وجبات الفطور والغداء والعشاء .

مجموع عالمات قدره /270/عالمة فما فوؽ مف أصؿ  /550/في حاؿ كانت المنشأة مف سوية نجمتان(ب).
وتحقق /35/عالمة عمى األقل من أصل  /65/عالمة من الجدول الخاص بمكونات وجبات الفطور والغداء والعشاء .

مالحظة  :في حال ُّ
تعذر تحقيق المطعم لبعض الشروط الفنية اإللزامية المطموبة لتحقيقو سوية معينة ُيمكن أن ُيمنح ىذه السوية
اليمنح عالمة
عمى أن ُيحقِّق مجموع عالمات زيادة ( )%5عن الحد األدنى المطموب لمسوية التي يحققيا  ،مع اإلشارة إلى أنو ُ
الشرط غير المتوفر
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