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 ُصٕرحخبيؼخ انً

 كهٛخ انُٓذطخ

 رػبٚخ انطالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1026/1027خطخ انُشبغ انًمززحخ نهدُخ انُشبغ انثمبفٗ انؼبو اندبيؼٗ 

 

 ٚؼزًــــــــــــــــــــــــذ                                               يذٚز ػبو رػبٚخ انطالةيشزف انُشبغ                                            

 ٔانطالة                                    أ/ يحًٕد غهؼذ يحًٕد                            أ/ ػبغف فبرص فًٓٗ                                    ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى  

 د/ ْشبو ػزفبد ػهٗ (0)  أ                                                                                                     أ/ طبنٗ انظٛذ يحًذ  

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 و
 ػذد انًظزفٛذٍٚ يٕػذ انزُفٛذ يكبٌ انزُفٛذ انُشبغ

 . اكزٕثز داخم انكهٛخ يظبثمخ فٙ حفظ انمزاٌ انكزٚى   .2

  خالل انؼبو داخم انكهٛخ طهظهخ َذٔاد فٙ انزًُٛخ انجشزٚخ  .1

  خالل انؼبو داخم انكهٛخ خطهظهخ َذٔاد صحٛ  .3

  َٕفًجز داخم انكهٛخ ثٍٛ غالة انكهٛخ يظبثمخ انشؼز  .4

  ُٚبٚز داخم انكهٛخ يظبثمخ فٙ يدهخ انحبئػ  .5

  فجزاٚز داخم انكهٛخ انمصخ انمصٛزح  .6

  يبرص داخم انكهٛخ يظبثمخ دٔر٘ انًؼهٕيبد انؼبيخ  .7

  بوخالل انؼ داخم انكهٛخ اإلشزاف ػهٙ َبد٘ أدة انكهٛخ   .8

  خالل انؼبو داخم انكهٛخ ركٍٕٚ فزٚك ثزنًبٌ شجبة انكهٛخ  .9

  خالل انؼبو إدارح انُشبغ انثمبفٙ االشززان فٙ انًظبثمبد انزٙ رُظًٓب اإلدارح انؼبيخ نزػبٚخ انطالة  .20



 ؼخ انًُصٕرحخبي

 كهٛخ انُٓذطخ

 رػبٚخ انطالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1026/1027خطخ انُشبغ انًمززحخ نهدُخ انُشبغ انزٚبظٙ انؼبو اندبيؼٗ 
 

 و
 ػذد انًظزفٛذٍٚ يٕػذ انزُفٛذ يكبٌ انزُفٛذ انُشبغ

 انطالة اندذد جزطجزً حزو انكهٛخ اطزمجبل انطالة اندذد ٔػًم ٕٚو رٚبظٙ ٔاَزمبء انطالة انًزًٛشٍٚ رٚبظٛب  .2

يالػت انمزٚخ  دٔرح رُشٛطٛخ فٙ خًٛغ االنؼبة انزٚبظٛخ ثٍٛ انطالة  .1

 االٔنًٛجٛخ

 انُصف االٔل

 يٍ اكزٕثز

 غٛز يحذد

 غبنت 300 انُصف انثبَٙ يٍ اكزٕثز انمزٚخ االٔنًٛجٛخ ادارح انُشبغ انزٚبظٙ ثبندبيؼخاالشززان فٙ دٔر٘ اندبيؼخ نالنؼبة انفزدٚخ اندًبػٛخ   .3

 غبنت 150 َٕفًجز انمزٚخ االٔنًٛجٛخ ٔاػعبء ْٛئخ انزذرٚض  دٔرح فٙ خًبطٛبد كزح انمذو ثٍٛ غالة انكهٛخ  .4

 غٛز يحذد َٕفًجز حزو اندبيؼخ يظبثمخ اخززاق انعبحٛخ ثٍٛ غالة انكهٛخ  .5

 غبنت 50 دٚظًجز ًجٛخانمزٚخ االٔنٛ ػًم يجبرٚبد ٔدٚخ ثٍٛ غالة اكبدًٚٛخ ُْذطخ ٔثؼط اَذٚخ انذرخخ انثبنثخ ٔانزاثؼخ  .6

حدزح انُشبغ  يظبثمخ يصبرػخ انذراػٍٛ ثٍٛ غالة انكهٛخ  .7

 ثبنكهٛخ

 غبنت50 ُٚبٚز

حدزح انُشبغ   دٔرح فٙ رُض انطبٔنخ ثٍٛ غالة انكهٛبد انزٙ رُظًٓب كهٛخ انُٓذطخ  .8

 ثبنكهٛخ

 غبنت200 فجزاٚز

 يفزٕحخ فجزاٚز يالػت اندبيؼخ يصزألبيخ دٔرح ُْذطٛخ فٗ خًٛغ األَشطخ انطالثٛخ ػهٗ يظزٕٖ خبيؼبد   .9

يظبثمخ اخززاق انعبحٛخ ثٍٛ غالة انكهٛبد ػهٙ يظزٕ٘ اندبيؼخ انزٙ رُظًٓب كهٛخ   .20

 انُٓذطخ

 غٛز يحذد يبرص حزو اندبيؼخ

 يفزٕذ اثزٚم يذرج انكهٛخ ػًم َذٔح رٚبظٛخ ٚحبظز ثٓب شخصٛخ رٚبظٛخ يؼزٔفخ  .22

 غبنت160 اثزٚم انمزٚخ االٔنًٛجٛخ انزٙ رمًٛٓب كهٛخ انُٓذطخ  دٔرح فٙ خًبطٙ كزح انمذو ثٍٛ غالة اندبيؼخ  .21

 غبنت15 اغظطض خًصخ  االشززان فٙ  ثطٕنخ انكهٛبد نكزح انمذو انشبغئٛخ  .23

 غبنت15 اغظطض خًصخ االشززان فٙ  ثطٕنخ انكهٛبد نكزح انطبئزح انشبغئٛخ  .24

 ٚز ػبو رػبٚخ انطالة                                               ٚؼزًــــــــــــــــــــــــذيشزف انُشبغ                                  يذ            

                  أ/ ػبغف فبرص فًٓٗ                                    ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة                  كًبل يصطفٗ اثزاْٛى                                 أ/   

 أ/ أحًذ انظٛذ اثٕ انخٛز  

 د/ ْشبو ػزفبد ػهٗ (0)  أ                                                                                                     أ/ يحًٕد غهؼذ يحًٕد  

 

 

 



 

 خبيؼخ انًُصٕرح

 كهٛخ انُٓذطخ

 رػبٚخ انطالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1026/1027انؼبو اندبيؼٗ  انُشبغ انًمززحخ نهدُخ انُشبغ انفُٙ خخط
 

 و
 ػذد انًظزفٛذٍٚ يٕػذ انزُفٛذ يكبٌ انزُفٛذ انُشبغ

 غبنت50 طجزًجز حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ اخزٛبر افعم انؼُبصز نالشززان فٙ فزٚك انًظزذ ثبنكهٛخ  .2

 غبنت15 طجزًجز ادارح انُشبغ انفُٙ  خانًشبركخ فٙ يظبثمخ اخزٛبر االصٕاد ػهٙ يظزٕ٘ غالة اندبيؼ  .1

 غبنت 30 اكزٕثز حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ يظبثمخ فٙ انؼشف ٔانغُبء ػهٙ يظزٕ٘ غالة انكهٛخ  .3

 غالة 20 اكزٕثز ادارح انُشبغ انفُٙ  االشززان فٙ يظبثمخ َدى اندبيؼخ ثٍٛ غالة كهٛبد اندبيؼخ   .4

 غبنت 35 َٕفًجز انًظزذ انذ٘ ٚزى رحذٚذِ يٍ لجم االدارح خاالشززان فٙ يٓزخبٌ انًظزحٙ ثٍٛ كهٛبد اندبيؼ  .5

 غبنت 10 َٕفًجز حزو انكهٛخ يظبثمخ رطى ػهٙ االطفهذ  .6

 غبنت 10 ُٚبٚز حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ البيخ يؼزض فُٙ نهفٌُٕ انزشكٛهٛخ  .7

 غٛز يحذد ٚزفجزا حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ ثبنشٚذ(-ثبنفحى -يظبثمخ فٙ انزطى ثًخزهف يدبالرّ )ثبنزصبص  .8

 غٛز يحذد يبرص حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ البيخ يؼزض نٕحبد فُٛخ نطالة انكهٛخ  .9

 غٛز يحذد اثزٚم حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ البيخ  يؼزض فٕرغزافٛب نؼزض يٕاْت انطالة  .20

 خالل انؼبو انذراطٗ إدارح رػبٚخ انطالة األشززان فٗ انًظبثمبد انفُٛخ ػهٗ يظزٕٖ اندبيؼخ  .22

 

 ــــــــــــــــذيشزف انُشبغ                                  يذٚز ػبو رػبٚخ انطالة                                               ٚؼزًــــــــ          

 نكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة                                   أ/ ػبغف فبرص فًٓٗ                                    ٔكٛم ا                            كًبل يصطفٗ اثزاْٛىأ/   

 د/ ْشبو ػزفبد ػهٗ (0)  أ                                                                                                        أ/ يزاد يحًذ طؼذ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 خبيؼخ انًُصٕرح

 كهٛخ انُٓذطخ

 الةرػبٚخ انط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            

 1026/1027انؼبو اندبيؼٗ  بغ انًمززحخ نهدُخ اندٕانخ ٔانخذيخ انؼبيخخطخ انُش
 

 

 و
 ػذد انًظزفٛذٍٚ يٕػذ انزُفٛذ يكبٌ انزُفٛذ انُشبغ

 حظت ػذد انًزمذيٍٛ طجزًجز انًخٛى انكشفٙ يؼظكز الخزٛبر غالة ػشٛزح اندٕانخ  .2

 غبنت 35 اكزٕثز انًخٛى انكشفٙ رذرٚجٙ نطالة ػشٛزح اندٕانخ ثبنكهٛخيؼظكز   .1

 غالة20 َٕفًجز انًخٛى انكشفٙ االشززان فٙ انذٔرح انكشفّٛ ندٕانٙ كهٛبد اندبيؼخ  .3

 غبنجخ 15 ُٚبٚز انًخٛى انكشفٙ يؼظكز رذرٚجٙ ندٕاالد انكهٛخ  .4

 غبنجبد 20 فجزاٚز ًخٛى انكشفٙان االشززان فٙ انذٔرح االرشبدٚخ ندٕاالد كهٛبد اندبيؼخ  .5

 غبنت ٔغبنجخ 250 يبرص حزو انكهٛخ يؼظكز خذيّ ػبيخ نزدًٛم يُشأد انكهٛخ  .6

 غبنت 45 اغظطض يزطٙ يطزٔذ البيخ يؼظكز رزفٛٓٙ ثًذُٚخ يزطٙ يطزٔذ نهطالة انًزًٛشٍٚ فٙ االَشطخ   .7

 30 اغظطض خًصّ األشززان فٗ يؼظكز خًصخ انصٛفٗ  .8

 

 ـــــــــــذانُشبغ                                  يذٚز ػبو رػبٚخ انطالة                                               ٚؼزًـــــــــــــيشزف            

 نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة                                   أ/ ػبغف فبرص فًٓٗ                                    ٔكٛم انكهٛخ                             أحًذ انظٛذ اثٕ انخٛزأ/   

 د/ ْشبو ػزفبد ػهٗ (0)  أ                                                                                              أ/ شزٚف انحظُٛٗ فزحبد 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 خبيؼخ انًُصٕرح

 كهٛخ انُٓذطخ

 رػبٚخ انطالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1026/1027انؼبو اندبيؼٗ  االطز ٔانزحالدخطخ انُشبغ انًمززحخ نهدُخ 
 

 و
 ػذد انًظزفٛذٍٚ يٕػذ انزُفٛذ يكبٌ انزُفٛذ انُشبغ

 غبنت35  طجزًجز داخم انكهٛخ يظبثمخ فٙ حفظ انمزاٌّ انكزٚى ثٍٛ غالة األطز انطالثٛخ  .2

 غبنت35 اكزٕثز داخم انكهٛخ انُجٕٚخ األحبدٚشيظبثمخ فٙ   .1

 غبنت 30 اكزٕثز حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ يظبثمخ فٙ انؼشف ٔانغُبء ػهٙ يظزٕ٘ غالة انكهٛخ  .3

 غٛز يحذد َٕفًجز حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ يظبثمخ اخززاق انعبحٛخ ثٍٛ غالة انكهٛخ  .4

 غٛز يحذد ُٚبٚز حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ يظبثمخ يصبرػخ انذراػٍٛ ثٍٛ غالة انكهٛخ  .5

 غبنت70 فجزاٚز انمزٚخ االٔنًٛجٛخ ٙ كزح انمذو ثٍٛ غالة اندبيؼخ  انزٙ رمًٛٓب كهٛخ انُٓذطخدٔرح فٙ خًبط  .6

 غبنت35 يبرص حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ يظبثمخ فٙ انشطزَح ثٍٛ غالة انكهٛخ  .7

 يفزٕذ اثزٚم انكهٛخ ػًم ٕٚو انٛزٛى ثبألشززان يغ األطز انطالثٛخ   .8

 غالة 15 اغظطض غ ثبنكهٛخحدزح انُشب يؼزض فُٙ نألطز انطالثٛخ  .9

    األشززان فٗ يٓزخبٌ األطز انطالثٛخ ػهٗ يظزٕٖ كهٛبد اندبيؼخ  .20

    األشززان فٗ انًظبثمبد انزٗ رمًٛٓب إدارح األطز انطالثٛخ  .22

 

 ٚؼزًــــــــــــــــــــــــذ               يشزف انُشبغ                                  يذٚز ػبو رػبٚخ انطالة                                         

 أ/ ػبغف فبرص فًٓٗ                                    ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة                                                               يُٛزِ شفٛك   أ/      

 بد ػهٗ (د/ ْشبو ػزف0)  أ                        

 

 

 

 

 

 

 



 خبيؼخ انًُصٕرح

 كهٛخ انُٓذطخ

 رػبٚخ انطالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1026/1027انؼبو اندبيؼٗ  ؼهًٙ ٔانزكُٕنٕخٙخطخ انُشبغ انًمززحخ نهدُخ انُشبغ ان
 

 و
 ػذد انًظزفٛذٍٚ يكبٌ انزُفٛذ يٕػذ انزُفٛذ انُشبغ

ة اندبيؼبد انؼبشز خالل انفؼبنٛبد أطجٕع شجب st4االشززان فٙ انًؼزض انؼهًٙ   .2

 ندبيؼخ لُبح انظٕٚض
 شٓز طجزًجز

 خبيؼخ لُبح انظٕٚض
 غهت 30

 غهت 30 خبيؼخ لُبح انظٕٚض شٓز طجزًجز st5انًشبركخ فٙ دٔر٘ انًؼهٕيبد انؼهًٙ   .1

 يفزٕذ كهٛخ انُٓذطخ شٓز اكزٕثز االػالٌ ػٍ اَشبء َبدٖ نهؼهٕو  .3

 يفزٕذ خبيؼخ انًُصٕرح شٓز اكزٕثز رجبدل انشٚبراد نُٕادٖ انؼهٕو نهكهٛبد االخزٖ  .4

 يفزٕذ كهٛخ انُٓذطخ شٓز َٕفًجز نطالة انكهٛخ رػبٚخ االثزكبراد فٙ يدبل االنكززَٔٛبد ثذػى يبد٘ ٔيؼُٕ٘  .5

 غبنت100 انمبْزح شٓز َٕفًجز سٚبرح ػهًٛخ نهمزٚخ انذكٛخ  .6

 غبنت100 انمبْزح شٓز دٚظًجز سٚبرح ػهًٛخ نًصُغ رٕشٛجب  .7

 خ نهفزق انؼهًٛخاخزًبػبد ػهًٛ  .8
 غٕال انؼبو

 يفزٕذ كهٛخ انُٓذطخ

 يفزٕذ حظت االيبكٍ fin suince dayرفؼٛم َشبغ فزلخ   .9

20.      

 

 

 ــــــــــــــــذيشزف انُشبغ                                  يذٚز ػبو رػبٚخ انطالة                                               ٚؼزًــــــــ     

 أ/ ػبغف فبرص فًٓٗ                                    ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة                                                               يزاد يحًذ طؼذأ/  

 د/ ْشبو ػزفبد ػهٗ (0)  أ                                                                                                أ/ يحًٕد اثزاْٛى  

 

 

 

 

 

 

 



 

 خبيؼخ انًُصٕرح

 كهٛخ انُٓذطخ

 رػبٚخ انطالة    

 ــــــــــــــــــــ                                                

 1026/1027انؼبو اندبيؼٗ  ٔانزحالداالخزًبػٙ خطخ انُشبغ انًمززحخ نهدُخ انُشبغ 
 

 و
 ػذد انًظزفٛذٍٚ يٕػذ انزُفٛذ يكبٌ انزُفٛذ انُشبغ

 ـــــــــــــ طجزًجز حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ اطزمجبل انطالة اندذد ٔالبيخ يظبثمبد يزُٕػخ ٔحًهخ رجزع ثبنذو  .2

 غبنت 50 اكزٕثز االطكُذرٚخ رحهخ انٙ يذُٚخ االطكُذرٚخ  .1

 غبنت 50 َٕفًجز انمبْزح رحهخ انٙ يصُغ رٕشٛجب  .3

 غبنت 50 دٚظًجز اطٕاٌ  االلصز ٔاطٕاٌرحهخ انٙ   .4

 غبنت 50 ُٚبٚز انغزدلخ رحهّ انٙ يذُٚخ انغزدلخ  .5

 غبنت 25 ُٚبٚز حدزح انُشبغ ثبنكهٛخ البيخ يظبثمخ شطزَح ثٍٛ انطالة  .6

 غالة 5 فجزاٚز اندبيؼخ االشززان فٙ يظبثمخ انشطزَح ثٍٛ غالة اندبيؼخ  .7

 غبنت 15 يبرص ودار االٚزب سٚبرح انٙ احذ٘ دٔر االٚزبو  .8

 غالة 1 يبرص اندبيؼخ االشززان فٙ يظبثمخ انطبنت ٔانطبنجخ انًثبنٛخ ػهٙ يظزٕ٘ غالة اندبيؼخ  .9

 ـــــــــــ اثزٚم حزو انكهٛخ البيخ حفم نالٚزبو ثبنكهٛخ  .20

 غبنت 50 ــــــــ انمبْزح رحهخ انٙ يؼزض انمبْزح انذٔنٙ  .22

    ػٛخ ػهٗ يظزٕٖ كهٛبد اندبيؼخ األشززان فٗ انًظبثمبد ٔانجحٕس األخزًب  .21

 

 ــــــــــــــــذيشزف انُشبغ                                  يذٚز ػبو رػبٚخ انطالة                                               ٚؼزًــــــــ     

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة                                                          أ/ ػبغف فبرص فًٓٗ                 شزٚف انحظُٛٗ فزحبد                 أ/   

 د/ ْشبو ػزفبد ػهٗ (0)  أ               



 

 كهٛخ انُٓذطخ

 رػبٚخ انطالة    

 ــــــــــــــــــــ                                                

 1026خالل صٛف دُخ انُشبغ االخزًبػٙ خطخ انُشبغ انًمززحخ نه
 

 و
 ػذد انًظزفٛذٍٚ يٕػذ انزُفٛذ يكبٌ انزُفٛذ انُشبغ

ْٛئخ  أػعبءَبدٖ  افطبر خًبػٗ نهطالة ٔانظبدح رؼعبء ْٛئخ انزذرٚض 2

 انزذرٚض
 غبنت 50 شٓز َٕٕٚٛ

 غبنت30 شٓز ٕٚنٕٛ خًصخ نًؼظكز خًصخ انصٛفٗ بألٔلاالشززان فٗ انفزخ 1

 غبنت30 شٓز طجزًجز خًصخ فٗ انفزج انؼبشز نًؼظكز خًصخ انصٛفٗاالشززان  3

 غبنت30  خًصخ االشززان فٗ انفزج انثبيٍ غبنجبد نًؼظكز خًصخ انصٛفٗ 4

   شزو انشٛخ شزو انشٛخ خالل شٓز اغظطضرحهخ انٙ  5

 غبنت 45  اإلطكُذرٚخ ثبالطشكُذرٚخرحهخ ٔيؼظكز صٛفٗ  6

 

 يذٚز ػبو رػبٚخ انطالة                                               ٚؼزًــــــــــــــــــــــــذ                       يشزف انُشبغ                

                               الة     أ/ شزٚف انحظُٛٗ فزحبد                     أ/ ػبغف فبرص فًٓٗ                                    ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانط  

 د/ ْشبو ػزفبد ػهٗ (0أ/ طبنٗ انظٛذ يحًذ                                                                                              )  أ   

 

 


