
 

 

 

 

 
 

 
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الشئون البلدية والقروية

 أمانة منطقة الرياض

 وكالة اخلدمات

 اإلدارة العامة لصحة البيئة

 الرقابة الصحية

 

 

 

 بلدية العزيزيه

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

 الدار البيضاء عرفات مطبخ دار الراية 1

 العزيزية عرفات مطبخ مناخ الرياض 2

 العزيزية النرص مطبخ خالد الدورسي 3

 العزيزية محمد رشيد مطبخ ديوان المجد 4

 العزيزية طريق العزيزية مطبخ وادي العي    5

 العزيزية نهاوند مندي تالل الجنوب 6

7   
 العزيزية الشباب مطابخ ديرت 

موت 8  العزيزية شارع الشباب مطبخ نجم حرص 

 البطحاءبلدية 

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

 الخالدية االنوار مطبخ رياح الوادي 1

 الخالدية الخليفة المأمون الجابريمطبخ هيثم  2

 الخالدية الخليفة المأمون مطبخ ح  المنصورة 3

 الخالدية االنوار مطابخ السعيد 4

ا طريق الخرج مطبخ وليمة نجد 5  غبي 
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 الخالدية الخليفة بن المأمون مطبخ ايمن بامعيبد 6

 الخالدية االصمع   مطبخ نارص العفاري 7

 المنصورة طريق الخرج مطبخ وداي المسيلة 8

 الخالدية الخليفة المأمون مطبخ سدة الحصن 9

 العريجاءبلدية 

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

   مطبخ ازهار الخي   1
 الزهرة بديع الزمان الهمذات 

 السويدي شارع البلد االمي    مطبخ وقرصان دار الجمايل 2

 البديعة محمدالشيخ عبدالعزيز بن  مطبخ زاوية الدبلوماس   3

 الزهرة بديع الزمان مطبخ زهرة الوليمة 4

 الزهرة حمزة بن عبدالمطلب مطبخ درة الديوان 5

 السويدي السويدي العام مطبخ مذاق التوفيق 6

 الروضةبلدية 

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

 الملك فيصل خالد بن الوليد مطعم الكندي 1

  هللا عنهخالد  مطبخ حمد محمد المالك 2
 غرناطة بن الوليد رض 
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3   
 األندلس خالد بن الوليد شيخ الحاس 

 الملك فيصيل ات   سعيد الخدري روضة االفاق 4

 الخليج الشيخ حسن بن حسي   بن عل   مطبخ أضواء الجود العرت    5

 النهضة احمد السديري مطبخ النهضة 6

 نماربلدية 

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

 طويق بالل بن رباح عل  االحمريمطبخ  1

 طويق األمي  عبدالرحمن بن سعود مطبخ ضافر فقيه   2

 طويق االمي  عبدالرحمن بن سعود مطبخ االعياد 3

 طويق االمي  عبدالرحمن بن سعود مطبخ حسنه 4

 طويق بالل بن رباح مطبخ طويق الرياض 5

 طويق خديجه بنت خويلد مطبخ درر الكرم 6

 طويق الوليد بن عبدالملك عبدالعزيز الراشدمطبخ  7

 بلدية الملز

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

 المرب  ع االمي  عبدالرحمن بن عبدالعزيز مطبخ الطائف 1
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 الربوة صالح الدين مطبخ الربوة الجديدة 2

 بلدية الشفاء

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

 بدر الخليفة المأمون مطبخ الصفحة 1

ق االوسط 2  الشفاء طريق ابن تيمة مطبخ نكهة الش 

 بلدية عرقة

 رقم الحاسب اسم الشارع اسم المنشأة م

 طويق االخالص مطبخ الدورسي للوالئم 1

 طويق خديجه بنت خويلد مطبخ ركن الماهر 2

 بلدية السل  

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

ي 1 ي    ع مطبخ ساره المطي   السعادة القاط   رس 
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 بلدية شمال الرياض                                                                 

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

 الربيع طريق ابوبكر الصديق مطبخ جفنة فن 1

 بلدية المعذر

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

 الرائد العروبة مطبخ عادل السالم   1

 بلدية الحائر

 الح   اسم الشارع اسم المنشأة م

 الحائر طريق الحائر مطبخ الخرعان 1


