قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 3991م
ترتيب المواد
الفصل األول

أحكام تمهيدية
 .1اسـ القانوف.
 .2إلغاء واستثناء.
 .3تطبيؽ واستثناء.
 .4تفسير.
الفصل الثانى
الخدمة المعاشية واإلشتراكات
 .5حساب الخدمة المعاشية لمموظؼ.
 .6إعادة تعييف الموظفيف الذيف كانوا بالخدمة المعاشية.
 .7الخدمة السابقة بالقوات المسمحة والشرطة.
 .8إصدار وثيقة المعاش.
 .9إستقطاع والتزاـ المعاش.
الفصل الثالث

إستحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت
 .10إستحقاؽ المعاشات والمكافآت.
 .11المعاشات االستثنائية.
 .12كيفية حساب المعاشات والمكافآت.
 .13إعتبار المرتب األخير أساساً لتسوية المعاشات والمكافآت.
 .14أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية.
 .15قاعدة تسوية المعاش.

 .16الحد األقصى لممعاش.
 .17تحسيف المعاش.
الفصل الرابع
أحكام متعمقة بالتقاعد بالمعاش

 .18انتياء خدمة الموظؼ المعاشية.

الفصل الخامس
مقدار استحقاقات المعاشات والمكافآت
 .19استحقاؽ مكافآت الموظفيف تحت اإلختبار عند الفصؿ.
 .20استحقاؽ مكافآت ومعاشات الموظفيف (عدا الموظفيف تحت اإلختبار) عند انتياء
الخدمة.
 .21مكافآت ومعاشات الموظفيف الذيف يعينوف وزراء أو وزراء دولة.
 .22معاشات خاصة وتعويضات لمموظفيف فى الخدمة المعاشية عند إصابتيـ بعجز
ناتج عف حادث أو مرض ناشئ عف الخدمة أو فى أثنائيا.
 .23مكافآت ومعاشات الموظفيف فى الخدمة المعاشية عند اإلستقالة.
 .24مكافآت ومعاشات الموظفيف عند الفصؿ بقرار مف مجمس محاسبة.
 .25مكافآت الموظفيف عند نياية الخدمة.
الفصل السادس
إستبدال المعاش وسمفية اإلستبدال
 .26إستبداؿ المعاش.
 .27سمفية اإلستبداؿ.
الفصل السابع
المعاشات والمكافآت العائمية.
 .28إستحقاؽ المعاش العائمى.
 .29معاشات عائمية خاصة.

 .30إعانات لعائبلت الموظفيف المفقوديف.
 .31مقدار وتوزيع المعاش العائمى.
 .32المستحقوف لمعاش المتوفى.
 .33سقوط المعاش العائمى عف أفراد العائمة.
 .34أفراد العائمة الذيف يعود إلييـ استحقاقيـ فى المعاش العائمى بعد سقوطو.
 .35األبناء والبنات الذيف ال يستحقوف نصيباً فى المعاش العائمى عند وفاة العائؿ.
 .36إعادة تقدير وتوزيع اإلعانة والمعاش العائمى عند انتياء األنصبة وسقوطيا.
الفصل الثامن
أحكام عامة
 .37صرؼ المعاش والمكافآت.
 .38طريقة دفع المعاش أو المكافأة لممستحقيف.
 .39جواز استحقاؽ أكثر مف معاش.
 .40صرؼ جزء مف المعاش أو المكافأة لحيف تحديد أى منيما.
 .41الحجز عمى المعاش أو المكافأة أو اإلستبداؿ.
 .42سمطة المدير.
 .43سمطة إصدار الموائح.
الجداول

الجدوؿ رقـ ()1
الجدوؿ رقـ ()2

قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 3991م

][1

الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.

 .1يسمى ىذا القانوف " قانوف معاشات الخدمة العامة لسنة ."1993
إلغاء واستثناء.
 .2يمغى قانوف معاشات الخدمة العامة لسنة  ،1975ومع ذلؾ تظؿ صحيحة
ونافذة جميع اإلجراءات التي تمت والحقوؽ التي نشأت أو أكتسبت وااللتزامات التي
ترتبت عمى تطبيؽ أحكاـ ذلؾ القانوف.
تطبيق واستثناء.
 /1 .3تطبؽ أحكاـ ىذا القانوف عمى:
أ .الموظفيف الذيف يكونوف عند نفاذ ىذا القانوف في خدمة الحكومة،
ب .األشخاص الذيف يمتحقوف بخدمة الحكومة كموظفيف بعد نفاذ ىذا
القانوف،
ج .األشخاص الذيف كانوا موظفيف وأعيد تعيينيـ بعد نفاذ ىذا القانوف،
د .المتقاعديف بالمعاش عند نفاذ ىذا القانوف تسرى عمييـ أحكاـ المواد
المعينة،
ىػ .أفراد عائمة الموظؼ أو المتقاعد بالمعاش بعد الوفاة،
و .العماؿ في الدرجات المماثمة لمدرجة  14الذيف يختاروف المعاممة بيذا
القانوف،
ز .أفراد العائمة الذيف يتقاضوف معاشاً وقت نفاذ ىذا القانوف بموجب قانوف

معاشات حكومة السوداف لسنة  ,1919أو قانوف معاشات الخدمة
المدنية لسنة  1962أو قانوف معاشات الخدمة العامة لسنة  1975عند
إعادة تسوية أنصبتيـ في المعاش العائمي دوف اإلخبلؿ بما ورد في

المادة .2
 /2عند تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف عمى موظفي البنوؾ تمتزـ الدولة بتنفيذ االتفاقيات
الجماعية المبرمة بينيـ وبيف الحكومة.
 /3يستثنى مف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف :

أ .ضباط وضباط صؼ وجنود القوات المسمحة والشرطة،
ب .أي فئة يحكميا نظاـ معاشات صادر بقانوف عند نفاذ ىذا القانوف.
تفسير.
 .4في ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر :
" اإلعارة "

يقصد بيا إعارة أي مف العامميف إلي منظمة دولية أو
إقميمية أو حكومة أجنبية,

" أفراد العائمة "

يقصد بيـ أرمؿ أو أرممة أو أرامؿ وأبويف لموظؼ توفى
في الخدمة المعاشية أو متقاعد بالمعاشات توفى
وكذلؾ أطفالو ممف يكونوف ثمرة لعقد زواج شرعي
عمى انو يجوز لممدير إف يضـ ألفراد العائمة أخواف
الموظؼ أو المتقاعد بالمعاش المتوفى وأخواتو غير
المتزوجات أو المطمقات أو المترمبلت وذلؾ إذا ثبت
انيـ كانوا يعتمدوف عميو في معيشتيـ،

" الحكومة "

يقصد بيا وحدات الحكومة االتحادية والوالئية وأجيزة
الحكـ المحمى وكذلؾ الييئات والمؤسسات العامة
والشركات التي تممؾ الدولة كؿ أسيميا والبنوؾ
الممموكة لمدولة،

" الخدمة المعاشية "

يقصد بيا الخدمة التي يؤدييا الموظؼ بعد بموغو سف
السادسة عشرويدفع عنيا استقطاع والتزاـ المعاش
وتشمؿ أي إضافة تتـ بموجب أحكاـ ىذا القانوف،

"الرئيس "

يقصد بو رئيس المجمس،

"رئيس الوحدة "

يقصد بو الموظؼ التنفيذى األوؿ لموحدة،

"القوات المسمحة والشرطة" يقصد بيا قوات الشعب المسمحة وقوات الشرطة،

" المجمس "

يقصد بو مجمس الصندوؽ المنشأ بموجب أحكاـ قانوف
الصندوؽ القومي لممعاشات لسنة .1991

" المدير "

يقصد بو مدير عاـ الصندوؽ،

" المعاش "

يقصد بو المعاش المستحؽ الصرؼ بموجب أحكاـ ىذا
القانوف,

" المكافأة "

يقصد بيا المكافأة المستحقة الصرؼ بموجب أحكاـ
ىذا القانوف,

" المرتب "
"الموظؼ "

يقصد بو المرتب األساسي األخير الذي تدفعو الحكومة
وفقاً لمقياس مصدؽ بو ويشمؿ عبلوة غبلء المعيشة،

ألغراض ىذا القانوف يقصد بو شخص سوداني يشغؿ
وظيفة في موازنة أي وحدة بصفة مستمرة في الدرجات
 14أو ما يعادليا وما فوقيا ويشمؿ العماؿ في
الدرجات المماثمة الذيف يختاروف المعاممة بيذا القانوف،

" المتقاعد بالمعاش "
" الندب "

يقصد بو الشخص الذي سبؽ اف عمؿ موظف ًا في

خدمة الحكومة وأصبح يتقاضى معاشاً،

يقصد بو ندب أي مف العامميف مف وحدتو إلي

وحدة أخرى أو قطاع خاص,
" الوحدة "

يقصد بيا أي رئاسة لو ازرة أو ديواف أو وكالة أو
مصمحة أو جياز أو إدارة عامة تابعة لمحكومة
االتحادية أو حكومات الواليات أو أجيزة الحكـ المحمى
أو ىيئة أو مؤسسة عامة أو شركة ممموكة لمدولة،

" الوزير "

يقصد بو وزير الرعاية والتنمية االجتماعية.
الفصل الثاني

الخدمة المعاشية واالشتراكات
حساب الخدمة المعاشية لمموظف

 /1 .5تحسب الخدمة المعاشية لمموظؼ أثناء استم ارره في العمؿ مف تاريخ تعيينو إلى
تاريخ نياية خدمتو.
 /2يجوز لممدير بناء عمى طمب الموظؼ احتساب كؿ أو جزء مف خدمتو المعاشية
التي أداىا تحت أي مف قوانيف أو لوائح معاشات الحكومة األخرى كخدمة
معاشية وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف والموائح الصادرة بموجبو.

 /3تحسب خدمة الموظؼ أثناء اإلعارة أو االنتداب كخدمة معاشية إضافية شريطة
إف يدفع عنيا كامؿ استقطاع والتزاـ المعاش وفق ًا لممرتب األسمى.

 /4يجوز لممجمس بمحض تقديره إف يحسب كؿ أو جزء مف الخدمات اآلتية كخدمة
معاشية إضافية وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف والضوابط التي يضعيا :
أ .الخدمة غير المعاشية في الحكومة،

ب .الخدمة االعتبارية كإيقاؼ الموظؼ أو فصمو تعسفياً إذا اقتضت
العدالة إعتبارىا كذلؾ في وقت الحؽ.

 /5تضاؼ لمموظؼ الذي اكمؿ خمسة وعشريف سنة خدمة معاشية ثمث سنة عف
كؿ سنة تزيد عف الخمسة وعشريف سنة خدمة معاشية عمى أف يدفع الموظؼ
عنيا استقطاع المعاش وتدفع الحكومة إلتزاـ المعاش.
 /6تحسب اإلجازات بدوف مرتب أو بجزء مف المرتب كخدمة معاشية إضافية
شريطة أف تمنح ىذه اإلجازات وفقاً لقوانيف ولوائح الخدمة العامة عمى أف يدفع
الموظؼ لمصندوؽ كامؿ استقطاع والتزاـ المعاش

يحدده المدير مف وقت آلخر.

وفقاً لممرتب اإلسمى الذي

 /7تحسب المدة التي تكمؿ مدة الخدمة المعاشية المؤىمة لمعاش أو لمعاش أفضؿ
كخدمة معاشية إضافية عمى أال تزيد المدة المحتسبة عف سنة عمى أف يدفع
عنيا الموظؼ كامؿ استقطاع والتزاـ المعاش.

 /8عند إحالة الموظؼ لمتقاعد بالمعاش إللغاء الوظيفة تضاؼ إلي خدمتو المعاشية
ما يعادؿ سنة عف كؿ أربع سنوات مف المدة بيف عمره في تاريخ إحالتو لمتقاعد
وتاريخ بموغ سف الستيف ،عمى أف يدفع الموظؼ استقطاع المعاش وتدفع
الحكومة التزاـ المعاش المقرر.
إعادة تعيين الموظفين الذين كانوا بالخدمة المعاشية.
 .6عند إعادة تعييف الموظؼ الذي انتيت خدمتو في الخدمة المعاشية تضاؼ خدمتو
المعاشية السابقة لخدمتو المعاشية البلحقة شريطة أف :
أ .يوقؼ معاشو إذا كاف مستحقاً لمعاش،

ب .يرد أي مكافأة سبؽ أف استمميا عف مدة الخدمة المعاشية السابقة خبلؿ مدة
معقولة يحددىا المدير.
الخدمة السابقة بالقوات المسمحة والشرطة.
 /1 .7يكوف لمموظؼ في الخدمة المعاشية الذي سبؽ لو أف عمؿ في القوات المسمحة
والشرطة،الحؽ في أف تحسب لو خدمتو العسكرية كخدمة معاشية بموجب أحكاـ
ىذا القانوف.
 /2ال يجوز أف تحسب لمموظؼ المذكور أعبله مدة الخدمة العسكرية إال إذا كانت
معتبرة كخدمة معاشية وفقاً ألي مف القوانيف المنظمة لمعاشات القوات المسمحة
والشرطة حسبما يكوف الحاؿ.

 /3بغرض تطبيؽ أحكاـ البند ( )1يرد الموظؼ أي مكافأة تسمميا نظير الخدمة
العسكرية واذا منح أي معاش نظير خدمتو العسكرية يوقؼ صرفو مف التاريخ
الذي يصبح فيو موظفاً في الخدمة المعاشية.

 /4تحسب الخدمة العسكرية بغرض ضميا لمخدمة المعاشية بموجب أحكاـ ىذا
القانوف بالنسبة التي يحددىا المجمس بناء عمى توصية المدير عمى الدراسة
اإلكتوارية.
إصدار وثيقة المعاش.

 /1 .8تصدر لمموظؼ في الخدمة المعاشية وثيقة معاش بالطريقة التي تحددىا الموائح
يوقع عمييا المدير أو مف يفوضو.
 /2ال يجوز إصدار وثيقة المعاش لمموظؼ إال بعد أف يثبت عمره بتقديـ شيادة
الميبلد أو شيادة تقدير العمر الصادرة مف القومسيوف الطبي العاـ.
 /3العمر الذي يدوف في وثيقة المعاش نيائي وقاطع وممزـ لمموظؼ بعد توقيعو
عمى الوثيقة وغير قابؿ بعد ذلؾ إلعادة النظر فيو مف أي شخص ألي سبب
ميما كاف.
استقطاع والتزاـ المعاش.
 /1 .9أ .يكوف استقطاع المعاش شيرياً بنسبة  %8مف مرتب الموظؼ ويجوزلممجمس
تعديميا بعد إجراء دراسة االكتوارية البلزمة،

ب .يتحصؿ رئيس الوحدة شيرياً استقطاع المعاش مف مرتب أى موظؼ تابع
لوحدتو أو منتدب إلييا ويورد المبالغ المستقطعة لمصندوؽ،

ج .يدفع الموظؼ لمصندوؽ استقطػاع المعػاش عف خدمتو المعاشية في غير
الحكومة,
د .يكوف التزاـ المعاش شيرياً بنسبة  %15مف المرتب ،عمى أف تخضع
لممراجعة عف طريؽ الدراسة االكتوارية لتحديد مدى كفايتيا وكيفية
احتسابيا ،ويجوز تعديميا بتوصية مف المجمس وموافقة وزير المالية
واالقتصاد الوطنى،

()2

ىػ .تدفع الوحدة لمصندوؽ التزاـ المعاش عف الموظؼ التابع ليا أو المنتدب
إلييا خبلؿ خدمتو المعاشية بالحكومة،
و .يدفع الموظؼ لمصندوؽ التزاـ المعاش عف خدمتو المعاشية في غير
الحكومة.
 /2إذا خرج الموظؼ مف أحكاـ ىذا القانوف وخضع ألحكاـ أي قانوف آخر أو
الئحة لممعاشات يحوؿ المديرالقيمة المحسوبة اكتوارياً لمتجمعات استقطاع

والتزاـ المعاش المدفوعة عنو لمجية المنفذة لذلؾ القانوف في الحاالت التي
يسمح بيا ذلؾ القانوف بضـ الخدمة ناقصاً تكاليؼ الخدمة اإلدارية.

 /3في حالة خروج الموظؼ مف أحكاـ أي مف القوانيف األخرى بما في ذلؾ قانوف
الصندوؽ القومي لمتاميف االجتماعي لسنة  1991وخضوعو ألحكاـ ىذا
القانوف تؤوؿ لمصندوؽ القيمة المحسوبة إكتوارياً لمحقوؽ التي يؤدييا ذلؾ

القانوف ناقصاً تكاليؼ الخدمة اإلدارية.

 /4ال يتوقؼ استقطاع والتزاـ المعاش ببموغ مدة الخدمة المعاشية المؤىمة ألقصى
المعاش.
الفصل الثالث

استحقاق وتسوية المعاشات والمكافآت استحقاق المعاشات والمكافآت.
 .10تكوف المعاشات والمكافآت مستحقة الصرؼ بموجب أحكاـ ىذا القانوف لمموظفيف
الذيف عمموا في الخدمة المعاشية وذلؾ عف خدمتيـ المعاشية ،كما تكوف مستحقة
لعائبلت المتوفيف منيـ.
المعاشات االستثنائية.
 /1 .11بالرغـ مف أحكاـ المادة  10يجوز لممجمس بتوصية مف المدير منح
معاشات استثنائية لمموظفيف وعائبلتيـ وفؽ ضوابط وشروط يحددىا
المجمس.
 /2عمى الرغـ مف أحكاـ ىذا القانوف يجوز لمجمس الوزراء منح معاشات استثنائية
في األحواؿ التي يراىا وبالفئات التي يحددىا وبالشروط التي يضعيا عمى إف
تدفع و ازرة المالية لمصندوؽ أي معاش يتقرر بناء عمى

ذلؾ)3(.

كيفية حســاب المعاشات والمكافآت.
 .12مع مراعاة أحكػاـ ىذا القانوف ،يحسػب مقدار المعاش أو المكافأة عمى أساس :
أ .مقدار المرتب،

ب .مدة الخدمة المعاشية لمموظؼ،
ج .معامؿ المعاش،
د .معامؿ المكافأة.
إعتبارالمرتب األخيرأسـاس لتسـويةالمعاشات والمكافآت.
 .13يكوف المرتب األخير الذي كاف يتقاضاه الموظؼ في تاريخ انتياء

خدمتو أو

وفاتو ىو مقدار المرتب الذي يتخذ أساس لتسوية المعاشات والمكافآت.
أساس تحديد مدة الخدمة المعاشية
 .14تكوف مدة الخدمة المعاشية لمموظؼ مف أجؿ تسوية المعاش أوالمكافأة ىو عدد
شيور الخدمة المعاشية التي أتميا الموظؼ وأي إضافات ليا تستحؽ بموجب
أحكاـ ىذا القانوف عمى أف تحسب كسور الشير شي اًر

قاعدة تسوية المعاش.

كامبلً.

 .15مع مراعاة أحكاـ المادتيف  13و 14يسوى مقدار المعاش الشيري المستحؽ
الصرؼ ألي متقاعد بالمعاش أو عائمتو وفقاً لمقاعدة التالية:

 × 1 × 1المرتب السنوي األخير × عدد شيور الخدمة المعاشية

540 12
أي
 × 1 × 1المرتب الشيري األخير × عدد شيور الخدمة المعاشية
45 12
الحد األقصى لممعاش.
 .16ال يجوز في أية حالة أف يزيد المعاش عمى خمسة أسداس المرتب الذي يتخذ
أساساً لتسوية المعاش.

تحسين المعاش.

 /1 .17يجوز لممجمس بموافقة الوزير القياـ مف وقت آلخر بإجراء المعالجات البلزمة
لحماية القيمة الحقيقية لممعاشات والمكافآت مف آثار التضخـ وغبلء المعيشة
بقدر ما تسمح بو موارد الصندوؽ.
 /2يجوز لممجمس بموافقة الوزير تقميؿ فروؽ المعاشات بيف درجات الوظيفة
الواحدة في الخدمة العامة التي تقاعد أصحابيا في تواريخ متعاقبة عمى نحو
متدرج كمما سمحت موارد الصندوؽ بذلؾ.
 /3يجوز لمجمس الوزراء إجراء تحسينات في المعاشات والمكافآت المنصوص
عمييا في ىذا القانوف في إطار معالجات األجور وتقويـ الوظائؼ وتمتزـ و ازرة
المالية واإلقتصاد الوطنى االتحادية بتحمؿ تكاليؼ ىذه

التحسينات)4(.

الفصل الرابع
أحكام متعمقة بالتقاعد بالمعاش
أحكـام متعمقة بالتقاعد بالمعاش.

 /1 .18تنتيي خدمة الموظؼ المعاشية ألي مف األسباب اآلتية ،وىى :
أ .بناء عمى طمبو إذا أكمؿ خمساً وعشريف سنة معاشية أو بمغ سف
الخمسيف,

ب .االستقالة مف الخدمة،
ج .اإلحالة لمتقاعد لصالح الخدمة أو لمصالح العاـ،
د .فقداف المياقة الطبية كما تحدده البلئحة،
ىػ .الفصؿ بقرار مجمس محاسبة وفقاً لقانوف محاسبة العامميف لسنة
 ،1994أو أي قانوف بديؿ

و .إلغاء الوظيفة التي يشغميا،
ز .التعييف في منصب وزاري،
ح .بموغ سف الستيف،

لو)5(,

ط .الوفاة.
 /2يجوز لمجمس الوزراء بناء عمى توصية مف الوزير المختص أو الوالي أف
يستبقى الموظؼ مف سنة ألي أخرى بعد سف التقاعد " ستيف سنة " إلي أف
يبمغ الخامسة والستيف وتعتبر ىذه الخدمة خدمة معاشية.
 /3عند اإلحالة لمتقاعد لصالح الخدمة أو لمصالح العاـ أو إلغاء الوظيفة تدفع
الحكومة لمموظؼ تعويضاً مقداره مرتب ثبلثة أشير.

 /4يقرر المجمس في كيفية منح المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة في حالة انتياء
الخدمة ألى سبب خبلؼ األسباب الواردة ذكرىا في البند (.)1
الفصل الخامس
مقدار استحقاقات المعاشات والمكافآت
استحقـاق مكافـآت الموظفـين تحـت االختبار عند الفصل.
 .19يستحؽ الموظؼ الذي يفصؿ وىو تحت االختبار مكافأة تساوى مجموع كؿ المبالغ
التي استقطعت مف مرتبو ألغراض فوائد ما بعد الخدمة.
استحقاق مكافـآت ومعاشات الموظفين (عدا الموظفين تحت االختبار)عند انتهاء

الخدمة.

 .20يكوف الموظؼ الذي تنتيي خدمتو وفقاً ألحكاـ المادة  )1( 18ماعدا الفقرات
(ب)(،ىػ)(,ز) و (ط) مستحقاً لآلتي:

أ .لمكافأة تعادؿ مرتب شيريف عف كؿ سنة مف الخدمةالمعاشية إذا أتـ ثبلث
سنوات أو أقؿ في خدمة معاشية ،أو

ب .لمكافأة تعادؿ مرتب شيريف عف كؿ سنة مف الثبلث سنوات األولى
وبمعدؿ مرتب أربعة أشير عف كؿ سنة تزيد عمى الثبلث سنوات وتقؿ عف
اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية.

مكافآت ومعاشـات الموظفين الذين يعينون وزراء أو وزراء دولة
 .21يعتبر الموظؼ في الخدمة المعاشية الذي يعيف وزي اًر أو وزير دولة أو في درجة
وزير أو وزير دولة محاالً إلي التقاعد بالمعاش مف تاريخ ذلؾ التعييف ويكوف مستحقاً
لآلتي :

أ .لمكافأة تعادؿ مرتب ستة أشير عف كؿ سنة مف سنوات خدمتو
المعاشية إذا كانت جممة خدمتو المعاشية أقؿ مف اثنتي عشر سنة ،أو
ب .لمعاش إذا أتـ اثنتي عشرة سنة أو أكثر في خدمة معاشية عمى أف يمنح
أقصى المعاش المنصوص عميو في المادة .16
معاشـات خاصـة وتعويضات لمموظفين فى الخدمة المعاشية عند إصابتهم بعجز
ناتج عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة أو فى أثناءها.

 /1 .22يستحؽ الموظؼ الذي يصاب بعجز كمى ناتج عف حادث بسبب الخدمة أو
لمرض ناشئ عف خدمتو أو أثناء قيامو بياأو ،بسببيا أقصى المعاش
المنصوص عميو في المادة 16بأقصى مرتب الدرجة التي تمي درجتو
صعوداً  ،كما يستحؽ باإلضافة لممعاش المستحؽ منحو تعادؿ مرتب ستة
أشير مرة واحدة.

 /2يكوف لمموظؼ الذي يصاب بعجز جزئي ناتج عف حادث بسبب الخدمة
أومرض ناشئ عف خدمتو أو أثناء قيامو بيا ،الخيار بيف منحو تعويضا ماليا
وفقا لقانوف إصابات العمؿ لسنة  1981أومنحو جزءاً مف المعاش أوالمنحة
المستحقيف وفقاً ألحكاـ البند ( )1بنسبة اإلصابة.

 /3تحدد الموائح الشروط واإلجراءات في حاالت العجز الناتج عف حادث أو مرض
ناشئ عف الخدمة أو في أثنائيا.
مكافآت ومعاشات الموظفين فى الخدمة المعاشية عند االستقالة.

 .23يكوف الموظؼ في الخدمة المعاشية في حالة استقالتو مستحقاً لآلتي:

أ .لمكافأة تساوى مجموع المبالغ التي استقطعت مف مرتبو ألغراض فوائد ما
بعد الخدمة إذا لـ يكمؿ سنتيف ،أو
ب .لمكافأة تعادؿ مرتب شير ونصؼ عف كؿ سنة مف السبع سنوات األولى
ومرتب شيريف عف كؿ سنة تزيد عف السبع سنوات إلي خمسة عشرة سنة
خدمة معاشية ،أو
ج .لمكافأة تعادؿ مرتب شير ونصؼ عف كؿ سنة مف السبع سنوات األولى
ومرتب شيريف عف كؿ سنة تزيد عف السبع سنوات إلي خمسة عشرة سنة
ومرتب ثبلثة أشير عف كؿ سنة تزيد عف الخمسة عشر وتقؿ عف عشريف
سنة خدمة معاشية ،أو
د .لمعاش يعادؿ  %90مف المعاش المستحؽ بموجب أحكاـ المادة  15لمف
أكمؿ عشريف سنة وأقؿ مف خمسة وعشريف سنة خدمة معاشية.
مكافـآت ومعاشـات الموظفين عند الفصل بقرار من مجمس محاسبة.
 .24يكوف الموظؼ الذي يفصؿ بقرار مف مجمس محاسبة وفقاً لقانوف محاسبة

العامميف لسنة  ،1994أو أي قانوف بديؿ لو ،مستحقاً لمكافأة أو معاش أقؿ بػ

 %5مف استحقاقو كما لو

استقاؿ)6(.

مكافآت الموظفين عند نهاية الخدمة.
 /1 .25يكوف الموظؼ في الخدمة المعاشية مستحقاً باإلضافة ألي استحقاقات
أخرى  ،لمكافأة نياية الخدمة مقدارىا مرتب شيريف تدفع مرة واحدة عند

نياية خدمتو ما لـ يكف انتياء الخدمة بسبب االستقالة أو الفصؿ الرتكاب
جريمة مخمة بالشرؼ أو األمانة أو الفصؿ بسبب الغياب.
 /2الموظؼ الذي يستحؽ الحد األقصى لممعاش بموجب أحكاـ المادة  16يستحؽ
مكافأة مقدارىا مرتب شيريف عف كؿ سنة تزيد عف الخدمة المعاشية المؤىمة
لمحد األقصى لممعاش وتدفع عند انتياء خدمتو المعاشية.

الفصل السادس
استبدال المعاش.

استبدال المعاش وسمفية االستبدال

 /1 .26يجوز لممدير بناء عمى طمب أي متقاعد بالمعاش بعد نفاذ ىذا القانوف أف
يستبدؿ مف أصؿ المعاش المستحؽ الصرؼ بموجب أحكاـ ىذا القانوف ،بحد
أقصى ثمث أصؿ المعاش المستحؽ الصرؼ.
 /2يجوز لممدير بناء عمى طمب أي متقاعد بالمعاش قبؿ نفاذ ىذا القانوف أف
يستبدؿ بحد أقصى ثمث المعاش األصمي المستحؽ الصرؼ شريطة أال يكوف
قد أستبدؿ مف قبؿ كما يجوز لو تكممة استبداؿ ثمث المعاش األصمي.
 /3ال يجوز استبداؿ المعاش العائمي.
 /4تحدد قيمة االستبداؿ في البنديف ( )1و( )2بما يساوى حاصؿ ضرب جزء
المعاش المراد استبدالو في المعامؿ الحسابي المناسب المأخوذ مف جممة
معامبلت االستبداؿ حسب الجدوؿ الممحؽ بيذا القانوف والذي يجوز لموزير
تعديمو مف وقت آلخر بتوصية مف المجمس.
 /5تحدد الموائح الشروط واإلجراءات التي يجوز االستبداؿ بمقتضاىا.
 /6يستقطع الجزء المستبدؿ مف المعاش ويرد بعد سداد مبمغ االستبداؿ وفقاً
لمجدوؿ رقـ ( )2الممحؽ بالقانوف.

 /7عمى الرغـ مف أحكاـ البند ( )6يرد الجزء المستبدؿ مف معاش المتقاعديف
بالمعاش لمذيف تـ االستبداؿ ليـ قبؿ سرياف ىذا القانوف عند سداد مبمغ
االستبداؿ أو انقضاء خمس عشرة سنة أييما اسبؽ.
سمفية االستبدال.

 /1 .27يجوز لممدير منح الموظؼ بناء عمى طمبو سمفية استبداؿ بعد إكماؿ خمسة
وعشريف سنة خدمة معاشية.

 /2ألغراض ىذه المادة يسوى لمموظؼ معاش اسمى كما لو انتيت خدمتو
بالتقاعد االختيارى فى تاريخ طمب سمفية االستبداؿ.
 /3تحدد قيمة سمفية االستبداؿ بما يساوى حاصؿ ضرب جزء المعاش االسمى بما
ال يجاوز الثمث فى المعامؿ الحسابى المناسب المأخوذ مف جممة معامبلت
االستبداؿ حسب الجدوؿ الممحؽ بيذا القانوف.
 /4يستقطع رئيس الوحدة جزء المعاش االسمى الذي أخذ في سمفية االستبداؿ مف
مرتب الموظؼ ويورده لمصندوؽ شيرياً اعتبا اًر مف الشير الذي يمي االستبداؿ.

 /5عند نياية خدمة الموظؼ يخصـ ماتبقى مف سمفية االستبداؿ مف مقدار مبمغ
االستبداؿ.
 /6يستمر استقطاع جزء المعاش االسمى حتى نياية السداد وال تسقط سمفية
االستبداؿ بوفاة الموظؼ.
 /7تحدد الموائح إجراءات وشروط منح سمفية االستبداؿ.
الفصل السابع
المعاشات والمكافات العائمية
استحقاق المعاش العائمى.

 .28مع مراعاة أحكاـ المادة :32
أ .تستحؽ عائمة مف يتوفى مف المتقاعديف بالمعاش كؿ أوجزء مف
المعاش الذي كاف يتقاضاه المتقاعد بالمعاش قبؿ وفاتو دوف خصـ الجزء
المستبدؿ أو الجزء الذي حرـ منو المتقاعد المتوفى بحكـ صادر مف مجمس
محاسبة)7(.

ب .تستحؽ عائمة مف يتوفى مف الموظفيف في الخدمة المعاشية كؿ أو جزء
مف المعاش الذي يسوى وفقاً ألحكاـ المادة  15وتمنح باإلضافة لممعاش
المستحؽ إعانة تعادؿ مرتب أربعة أشير مرة واحدة عند الوفاة.

معاشات عائمية خاصة.
 /1 .29مع مراعاة أحكاـ المادة  32مف ىذا القانوف والشروط واإلجراءات المنصوص
عمييا في الموائح الصادرة بموجبو تستحؽ عائمة الموظؼ في الخدمة المعاشية
الذي يقتؿ أو يتوفى نتيجة حادث أثناء تأدية واجباتو أو بسبب مرض ناشئ
عف خدمتو ،وفى أثنائيا وبسببيا ،معاشاً عائمياً يساوى الحد األقصى لممعاش

المنصوص عميو في المادة  16بأقصى مرتب الدرجة التي تمي درجتو صعوداً
وتمنح عائمتو باإلضافة لممعاش المستحؽ منحو تعادؿ مرتب ستة أشير مرة

واحدة عند الوفاة.
 /2الموظؼ في الخدمة المعاشية الذي يتوفى وفاة طبيعية دوف إكماؿ المدة
المؤىمة لممعاش تمنح عائمتو معاشاً خاصاً بأف تضاؼ إلى خدمتو المعاشية

مدة تكمميا اثنتي عشرة سنة.

 /3بالرغـ مف أحكاـ البند ( )2يجوز لممدير بناء عمى طمب العائمة منح عائمة
الموظؼ في الخدمة المعاشية الذي يتوفى وفاة طبيعية دوف إكماؿ الحد األدنى
ال عف المعاش
المؤىؿ لممعاش المكافأة المستحقة وفقاً ألحكاـ المادة  20بد ً
دوف إضافة لمدة الخدمة بموجب أحكاـ البند (.)2

 /4بالرغـ مف أحكاـ البند ( )2يجوز لممجمس بتوصية مف المدير منح معاش أكبر
ال يتجاوز الحد األقصى المنصوص عميو في المادة  16لعائمة المتوفى في
الحاالت االستثنائية.
إعـانات لعـائالت الموظفين المفقودين.
 /1 .30تحدد الموائح اإلجراءات الواجب اتباعيا إلثبات حالة الفقد والفترة الزمنية
القاطعة إلثبات الفقد.
 /2في حالة فقد المتقاعد بالمعاش أو الموظؼ يدفع الصندوؽ لممستحقيف مف أفراد
عائمتو المنصوص عمييـ في المادة  32إعانة شيرية تعادؿ ما يستحقونو عنو

مف معاش بافتراض وفاتو وذلؾ اعتبا اًر مف الشير التالي الذي فقد فيو إلى إف

يظير أو تثبت وفاتو حقيقة أو حكماً.

 /3إذا كاف فقد الموظؼ أثناء تأدية عممو يدفع الصندوؽ لممستحقيف مف أفراد
عائمتو إعانة شيرية تعادؿ المعاش المقرر بمقتضى أحكاـ المادة  16كما تمنح
عائمتو باإلضافة لئلعانة

المستحقة منحة تدفعيا الحكومة تعادؿ مرتب ثبلثة

أشير مرة واحدة.
 /4تسرى أحكاـ المواد مف  31إلى  36شاممة ،عمى إعانة ومنحة عائمة الموظؼ
المفقود.
 /5إذا ثبت ظيور الموظؼ توقؼ اإلعانة وتعتبر خدمتو مستمرة.
مقدار وتوزيع المعاش العائمى.
 .31يكوف مقدار وتوزيع اإلعانة والمعاش العائمي وكذلؾ توزيع كؿ مكافأة ومنحة عائمة
الموظؼ المتوفى عمى أفراد عائمتو بالطريقة الموضحة في الجدوؿ رقـ ()1
الممحؽ بيذا القانوف.
المستحقون لمعاش المتوفى.
 .32يكوف مستحقاً لنصيب في معاش المتوفى أفراد عائمتو ممف يكونوف عمى قيد
الحياة في تاريخ وفاتو ،عمى انو :

أ .بالنسبة لؤلرامؿ أو األرممة أو األرمؿ :
يجب أف تكوف الزوجية قائمة شرعاً في تاريخ الوفاة،

ب .بالنسبة لبلبف :

أوال :أال يكوف قد تجاوز الحادية والعشريف مف العمر،
ثانيا :أال يكوف ممتحقاً بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عف نصيبو في
المعاش واذا كاف أقؿ يدفع لو الفرؽ،

ثالثا :إذا تجاوز الحادية والعشريف مف العمر أف يكوف طالباً يتمقى
تعميماً شاغبلً لكؿ وقتو في أي جامعة أو معيد عاؿ أو مؤسسة

مشابية معترؼ بيا أو أف يكوف مصاباً بعجز يمنعو عف كسب

عيشو بشرط ثبوت بنوتو الشرعية لممتوفى.
ج .بالنسبة لبلبنة :
أوال :أال تكوف متزوجة في تاريخ وفاة العائؿ،

ثانيا :أال تكوف ممتحقة بخدمة الحكومة بمرتب يزيد عف نصيبيا فى
المعاش فإذا كاف المرتب أقؿ يدفع ليا الفرؽ،
د .بالنسبة لؤلخ :
أوال :أف يثبت إعالة المتقاعد بالمعاش أو الموظؼ المتوفى لو أثناء
حياتو،
ثانيا :أال يكوف ممتحقاً بخدمة الحكومة،

ثالثا :أال يكوف قد تجاوز الحادية والعشريف مف العمر في تاريخ وفاة
الموظؼ أو المتقاعد بالمعاش،
رابعا :إذا تجاوز الحادية والعشريف مف العمر أف يكوف طالباً يتمقى

تعميماً شاغبلً لكؿ وقتو في أي جامعة أو معيد عاؿ أو مؤسسة
معترؼ بيا أو أف يكوف مصاباً بعجز يمنعو عف كسب عيشو
بشرط ثبوت قياـ الزوجية الشرعية ألبييـ.

ىػ .بالنسبة لؤلخت :
أوال :أف تثبت إعالة المتوفى ليا أثناء حياتو،
ثانيا :أال تكوف ممتحقة بخدمة الحكومة،
ثالثا :أال تكوف متزوجة في تاريخ وفاة الموظؼ.
سقـوط المعاش العائمى عن أفراد العائمة.

 /1 .33يسقط نصيب أي مف األبناء واألخواف في المعاش إذا تجاوز الحادية
والعشريف مف العمر .وبالرغـ مف ذلؾ يصرؼ نصيب االبف أو األخ في
المعػاش في الحػاالت اآلتية ،إذا :

أ .كاف طالباً يتمقى تعميماً شاغبلً لكؿ وقتو في جامعة أو معيد عاؿ أو

مؤسسة مشابية معترؼ بيا إلي أف يبمغ سف السادس والعشريف مف
العمر أو تنتيي دراستو أي التاريخيف أسبؽ ،فإذا انتيت دراستو يستمر
الصرؼ حتى نياية ديسمبر مف السنة التي انتيت فييا الدراسة أما إذا

بمغ السادسة والعشريف مف العمر خبلؿ السنة الدراسية فيستمر صرؼ
المعاش حتى نياية شير يونيو مف تمؾ السنة،
ب .كاف مصاباً بعجز يمنعو عف كسب عيشو وأثبت ىذه الحالة بشيادة
مف القومسيوف الطبي العاـ إلي أف يزوؿ العجز.

 /2يسقط نصيب أي مف األرامؿ والبنات واألخوات في المعاش إذا
تزوجف.
 /3يسقط نصيب أي مف األبناء والبنات في المعاش إذا عيف في وظيفة
بصفة مستمرة في الحكومة بمرتب يزيد عف نصيبو في المعاش فإذا
نقص ربط الفرؽ.
 /4يسقط نصيب أي مف األخواف واألخوات في المعاش إذا عيف في
وظيفة في الحكومة.
 /5يسقط نصيب أي مف أفراد العائمة في حالة وفاتو.
أفراد العائمة الذين يعود إليهم استحقاقهم فى المعاش العائمى بعد سقوطه.
 .34يعود ألفراد العائمة المذكوريف بعد استحقاقيـ في المعاش العائمي بعد سقوطو وىـ :
أ .األرامؿ البلتي يتزوجف مرة واحدة ثـ يطمقف أو يترممف،
ب .البنات واألخوات البلتي يتزوجف ثـ يطمقف أو يترممف.
األبناء والبنات الذين ال يستحقون نصيباً فى المعاش العائمى عند وفاة العائل.

 /1 .35يجوز لممجمس أف يأذف بدفع منحة معػاش ال تؤثر عمى مقدار وتوزيع
معاش العائمة المستحؽ ،وذلؾ:

أ .لؤلبناء الذيف يصابوف بعجز كمى يمنعيـ مف كسب عيشيـ ولـ يكونوا
يستحقوف نصيباً في المعاش العائمي عند وفاة العائؿ،

ب .لمبنات واألخوات البلتي لـ يكف مستحقات لنصيب في المعاش
العائمي عند وفاة العائؿ،
ج .ال تتجاوز المنحة المقدار المستحؽ ألي مف األبناء والبنات
المستحقيف لممعاش األصمي.
 /2يجوز لممجمس تطبيؽ ما ورد في البند ( )1عمى المعاشات العائمية التي تمت
تسويتيا بموجب أحكاـ قوانيف المعاشات لسنة 1962 ،1919و.1975
إعادة تقدير وتوزيع اإلعانة والمعاش العائمى عند إنتهاء األنصبة وسقوطها.
 .36في حالة وفاة أي مف أفراد العائمة وىو يتقاضى نصيباً مف المعاش العائمي أو في
حالة ما يسقط حقو فيو بموجب أحكاـ المادة  33يعاد تقدير توزيع المعاش

العائمي أو أي

نصيب منو يخص كؿ أفراد العائمة الذيف يظموف مستحقيف

لممشاركة فيو وفقاً ألحكاـ المادتيف  31و 32كما يعاد تقدير وتوزيع المعاش في
الحالة التي يعود فييا لؤلرممة أو البنت

أو األخت استحقاقيا لنصيبيا بموجب

أحكاـ المادة .34
الفصل الثامن
أحكام عامة
صرف المعاش والمكافآت
 /1 .37يجوزلممديرتحديد كيفية إخطاره بانتياء خدمة الموظؼ وطمػب دفع
المعاشػات واإلعانات والمكافػآت والمنح والمستندات المطموب استيفاوىا.
 /2يكوف المعاش مستحقاً لمصرؼ لممتقاعد بالمعاش في نياية كؿ شير وابتداء
مف اليوـ التالي لميوـ الذي تنتيي فيو خدمتو.

 /3تكوف المكافأة مستحقة الصرؼ بعد نياية الخدمة.

 /4يكوف المعاش مستحقاً لمصرؼ لمعائمة :

أ .في حالة الموظؼ الذي تحدث وفاتو أثناء الخدمة في اليوـ األوؿ مف
الشير التالي لمشير الذي يتوفى فيو الموظؼ،

ب .في حالة وفاة المتقاعد بالمعاش في اليوـ األوؿ مف الشير التالي
لمشير الذي يتوفى فيو المتقاعد بالمعاش ويعتمد لحساب تركتو كامؿ
معاشو عف الشير الذي يتوفى فيو.
 /5المعاش المستحؽ الصرؼ ألي فرد مف أفراد العائمة يصرؼ عف كؿ الشير
الذي ينتيي أثناءه استحقاؽ ذلؾ الفرد لممعاش وأية إعادة لتقدير المعاشات
المستحقة ألفراد العائمة اآلخريف تكوف نافذة المفعوؿ مف اليوـ األوؿ مف
الشير التالي لذلؾ الشير.
طريقة دفع المعاش أوالمكافأة لممستحقين.
 /1 .38يدفع المعاش أو المكافأة لممستحقيف مباشرة ويجوز دفعيا لحامؿ التوكيؿ
المعتمد ،وفى حالة القصر تدفع ألـ أو والد القاصر أو الوصي الشرعي أو
الوصي العاـ.
 /2يجوز دفع المعاشات والمكافآت بوساطة المصارؼ والمحميات وأي وحدة إدارية
أخرى يوافؽ عمييا المجمس وعمى وحدات الحكومة المعنية تسييؿ إجراءات
الدفع.
جواز استحقاق أكثر من معاش.
 .39يجوز لممستحقيف الجم ع بيف أكثر مف معاش مستحؽ بموجب أحكاـ ىذا القانوف
بتوصية مف المدير وموافقة المجمس.
صرف جزء من المعاش أو المكافأة لحين تحديد أى منهما.
 /1 .40يجوز لممدير إلى إف يتحدد عمى وجو الدقة مقدار المعاش

الذي يستحقو

المتقاعد بالمعاش أو أي شخص مف أفرادعائمتو إف يأذف بصرؼ جزء مف
مقدار المعاش الذي يرجح استحقاقو بشرط إف يقدـ المتقاعد بالمعاش أو ذلؾ

الشخص إقرار بالشكؿ الذي يقرره المدير يتعيد فيو برد أي زيادة في المقدار
تكوف قد صرفت لو.
 /2يجوز بنفس الشروط صرؼ جزء ال يزيد عمى نصؼ أية مكافأة إلى أف يتحدد
مقدارىا عمى وجو الدقة.
 /3يستمر صرؼ معاش المتقاعد بالمعاش الذي يعاد تعيينو في خدمة غير
الخدمة المعاشية.
الحجز عمى المعاش أو المكافأة أو االستبدال.
 /1 .41ال يجوز الحجز عمى المعاش أو المكافأة أو االستبداؿ المستحؽ صرفو
بموجب أحكاـ ىذا القانوف.
 /2بالرغـ مف أحكاـ البند ( )1يجوز حجز جزء ال يزيد عف الربع وذلؾ في
الحاالت اآلتية ،وىى :
أ .لسداد ديف ثابت لمحكومة،
ب .لموفاء بالنفقة الشرعية.
سمطة المدير.
 .42دوف اإلخبلؿ بالسمطات التي يخوليا ىذا القانوف يكوف المدير أو مف يفوضو
مسئوالً عف تنفيذ ما ورد فيو عمى أف يخضع في ذلؾ الشراؼ المجمس.

سمطة إصدار الموائح.

 .43يجوز لموزير إف يصدر بناء عمى توصية بذلؾ مف المجمس الموائح البلزمة لتنفيذ
أحكاـ ىذا القانوف.
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مقدار وتوزيع المعاشات واالعانات والمنح والمكافآت العائمية

األنصبة فى المعاش

المستحقون
أرممة أو أرامل

أبناء أو

 /1أرممة أو

واحد

أرامؿ

بنات

والد،

أخ أو أخوة

والدة أو

أخت أو أخوات

ػ

ػ

والدين

أو
أكثر

 /2أرممة أو

ػ

أرامؿ أو

أحدىما

ػ

أو

أرمؿ

أرممة أو أبناء أو والد،والدة
أرامل

أو أرمل

بنات

3

3

2

2

1

ػ

4

كبلى

أو

أخ أو
أخوة

والدين

أخت

ػ

ػ

3

أوأخوات

ػ

4

ما
 /3أرممة أو

ػ

ػ

أرمؿ

أخ أو أخت أو
أكثر

أو أرامؿ
 /4أرممة أو

ػ

ػ

ػ

أرمؿ

1

ػ

ػ

4
كامؿ

3
4

ػ

ػ

ػ

المعاش

أو أرامؿ
 /5أرممة أو

واحد

أحدىما

أخ ،أخت أو

أرمؿ

فأكثر

أو

أكثر

1

1

2

8

8

8

ػ

كبلىما

أو أرامؿ
/6

واحد

ػ

فأكثر

ػ

ػ

كامؿ

ػ

ػ

ػ

المعاش

تابع مقدار وتوزيع المعاشات واالعانات والمنح والمكافآت العائمية
األنصبة فى المعاش

المستحقون
أرممة أو

أبناء

والد،

أخ أو أخوة

أرممة

أبناء

والد،

أخ أو

أرامل

أو

والدة أو

أخت أو

أو أرامل

أو

والدة

أخوة

بنات

والدين

أخوات

أو أرمل

بنات

أو
والدين

/7

واحد

احداىما واحد فأكثر

_

أو

أو

أكثر

كبلىما

/8

واحد

ػ

_

فأكثر

/9

ػ

_

واحد فأكثر

ػ

ػ

1

3

4

4

1
4

أحدىما

ػ

ػ

ػ

أو

/10
ـ

أحدىما
أو

أوأخوات
ػ

3
4

1

ػ

4

كبلىما
ـ

ػ

أخت

واحد فأكثر

ـ

ـ

1

3

4

كبلىما
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معامالت االستبدال
العمر

المعامل

المدة التى يعود بعدها االستبدال

الحسابى

شهر

سنة

133

ـ

22

26

298

10

24

27

296

8

24

28

294

6

24

29

292

4

24

30

290

2

24

31

288

0

24

32

286

10

22

33

284

8

22

34

282

6

22

36

278

2

22

37

276

0

22

38

274

10

22
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4

39

272

8

22

40

270

6

22

41

268

4

22

42

266

2

22

43

264

0

22

44

262

10

21

45

260

8

21

46

258

6

21

تابع معامالت االستبدال
العمر

المعامل الحسابى

المدة التى يعود بعدها االستبدال
شهر

سنة

47

256

4

21

48

254

2

21

49

252

0

21

50

250

10

20

51

247

7

20

52

244

4

20

53

240

5

20

54

235

7

19

55

230

2

19

56

225

9

18

57

220

4

18

58

215

11

17

59

210

6

17

60

205

1

17

61

200

8

16

62

195

3

16

63

190

10

15

64

185

5

15

180

ػ

15

65
فما فوؽ
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