
    

      العربیة السعودیة الممل  المملكة
  ارة الخدمة المدنیة      وزوز

         

   الخدمة المدنیة نظام                         
  ٤٩/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م                          

  المعمول بھ ھـ و١٠/٧/١٣٩٧                                               وتاریخ 
  ھـ١/٨/١٣٩٧                                                     إعتبارًا من 

  

  
                                                       

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                

                                                                                                  
  الشؤون القانونیة                                                                                                              

  ٤٠٢٦٦٦٦/                                                                                                                                         ت
                                                                                



    

  )مرسوم ملكي  (                                     

  بسم اهللا الرحمن الرحیم                                      

  ٤٩/م:  الرقم                                                             
  ١٠/٧/١٣٩٧:  التاریخ                                                      

  ٠بعون اهللا تعالى                
                                 نحن خالد بن عبد العزیز ال سعود

  یة د   ملك المملكة العربیة السعو
طالع عل ى الم ادة التاس عة ع شرة م ن نظ ام مجل س ال وزراء ال صادر بالمرس وم               اإل بعد

  ٢٢/١٠/١٣٧٧ وتاریخ ٣٨الملكي رقم 
 ال صادر بالموافق ة   ١/٢/١٣٩١ وت اریخ  ٥/ملك ي رق م م  ط الع عل ى المرس وم ال      اإل وبعد

  ٠ وعلى المراسیم الملكیة المعدلة لھ ٠على نظام الموظفین العام 
  ٠بماھو ات٠رسمنا

 وت    اریخ ٥/لغ   اء نظ   ام الم    وظفین الع   ام ال   صادر بالمرس    وم الملك   ي رق   م م      إ ٠اوال
  ٠ھجریة١/٢/١٣٩١

  ٠الملحقة بھذا المرسوم الموافقة على نظام الخدمة المدنیة بالصیغة ٠ثانیا
 وت   اریخ ١٨/یلح   ق س   لم روات   ب الم   وظفین ال   صادر بالمرس   وم الملك   ي رق   م م ٠ثالث   ا

   ٠ بنظام الخدمة المدنیة ٢٢/٥/١٣٩٧
  ویسري سلم الرواتب١/٨/١٣٩٧ یسرى نظام الخدمة المدنیة اعتبارا من ٠رابعا

  ١/٧/١٣٩٧من عتباًرا ا

 والوزراء ٠جلس الخدمة المدنیةعلى نائب رئیس مجلس الوزراء ورئیس م٠خامسا
  ٠٠كل فیما یخصھ تنفیذ مرسومنا ھذا 

  

  ٠التوقیع خالد
                                                                                             )١(  



    

  
  

  
- --- ---- --- --- -----  

  ٢٧/٦/١٣٩٧ وتاریخ ٩٥١مجلس الوزراء رقم  قرار

-------------  
  

جراءات بناء على ما اقتضتھ المصلحة العامة وتبسیطا لإل ٠ن مجلس الوزراء إ
طالع على مشروع نظام الخدمة المدنیة المرفوع من سمو نائب وبعد اإل٠داریة اإل

  ٠ه١٥/٥/١٣٩٧ في ١/٣١٨داري رقم صالح اإللإل رئیس اللجنة العلیا

  یقرر ما یلي
  

  ٠الصیغة المرافقة لھذا الموافقة على نظام الخدمة المدنیة ب٠وال أ
  

  ٠نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتھ مرافقة لھذا  ٠ثانیا
  ٠ذكر حرر          ولما

  

  ٠النائب الثاني لرئیس مجلس الوزراء                        
  

  العزیز اهللا بن عبد عبد                                
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   نظام الخدمة المدنیة                                             
  

  ولاأل الباب          
  الوظائف         

  

  ٠ساس في اختیار الموظفین لشغل الوظیفة العامة   الجدارة ھي األ- ١مادة    
  
  لوظائف المتماثلة في  أھا   تصنف الوظائف بتجمیعھا في فئات تتضمن كل فئة من-٢مادة   

 والمؤھالت المطلوبة لشغلھا وتوصیف الفئات عمل ومستوى الواجبات والمسئولیات           طبیعة ال
ن یجري تصنیف الوظائف تدریجیا وذلك وفق أطبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة ، ویجوز 

                        ٠قواعد تعتمد بقرار من رئیس مجلس الخدمة المدنیة 
  
  : یلي ما وصاف كل فئة أ توصف مختلف الفئات بحیث تتضمن -٣مادة   

  ٠االسم الذي یدل علیھا   - أ
 ٠اتب الملحق بھذا النظامرو مرتبتھا حسب سلم ال - ب
  ٠ وصفا عاما لواجباتھا -ج
  ٠ وصفا تحلیلیا لواجباتھا ومسئولیاتھا - د

غلھا وتشمل المؤھالت العلمیة والعملیة ودرجة دنى للمؤھالت المطلوبة لشبیانا بالحد األ- ھـ 
  ٠المھارة المطلوبة وغیر ذلك من الشروط المطلوبة للوظیفة 

    الباب الثاني                               
    الموظفون                            
         ول الفصل األ                            

   شغل الوظیفة                                             
  

  : ن یكون أحدى الوظائف إخرى یشترط فیمن یعین في ظمة األنتقضي بھ األ  مع مراعاة ما– ٤مادة   
        في  الوظائف التي  ة من ذلك استخدام غیر السعودي بصفة مؤقتاستثناًءا ، ویجوزسعودي الجنسیة– أ            

  ٠ في السعودیین بموجب قواعد یضعھا مجلس الخدمة المدنیة تتطلب كفاءات غیر متوفرة
  ٠  مكمال سبعة عشر عاما من العمر -ب 
  ٠ الئقا صحیا للخدمة -ج

  ٠خالق  حسن السیرة واأل- د
  ٠عفاء من ھذا الشرطویجوز لمجلس الخدمة المدنیة اإلطلوبة للوظیفة ، حائزا المؤھالت الم- ھـ 

 حتى یمضى على ةن ماالا  وأو بالسجن في جریمة مخلة بالشرف  أ   غیر محكوم علیھ بحد شرعي-و
  ٠قل و السجن ثالث سنوات على األأانتھاء الحد 

                                                         )٣(  



    

لم یكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثالث  سبا ب تأدیبیة ما  غیر مفصول من خدمة الدولة ال-  ز     
  ٠قل نوات على األس
  ٠ یتم شغل وظائف الدواوین الملكیة بأ مرملكي– ٥ماده   
  

شغل وظائف  ویتم  بقرار مجلس الوزراء  تبھ الرابعة عشرة فما فوق لمرا  یتم شغل وظائف  -٦ماده    
  ٠من الوزیرالمختص لمرتبھ الثالثة عشرة فمادون بقرارا

  
 فمادون  ویخضع جمیع المتقدمین   لمرتبھ العاشرةا  في ئف التي  تعلن وزارة الخدمة المدنیة الوظا-٧ماده  

جراءاتھ حسب الوظائف المعلنة  ومتطلبات إلشغل ھذه الوظائف لتقییم تحدد وزارة الخدمة المدنیة مقاییسھ  و
  ٠الخدمة 

قدمون لشغل داریة بامتحان من یتن تقوم الجھة اإلأوزیر الخدمة المدنیة والوزیر المختص  ویجوز بعد اتفاق 
  ٠ا ت التي تحددھا وزارة الخدمة المدنیة  اءجرإلابعض وظائف المراتب الخامسة فما دون وفق المقاییس و

  
یوما من تاریخ  ) ١٥( عذر مشروع خالل خمسة عشردون وظیفتھمھام یباشر   الموظف الذي ال- ٨ما ده    

  ٠بالغھ قرار التعیین یلغى قرار تعیینھ ویعتبر كأن لم یكن إ
  

  ٠یعتبر الموظف المعین ابتداء تحت التجربة مدة سنھ -٩ماده  
          

 حكام التي تحددھا قواعد التصنیف بمالى الوظائف الشاغرة وفق األإ تتم ترقیة ونقل الموظفین -  أ-١٠ماده 
  ٠في ذلك مؤھالت وشروط شغل الوظیفة 

  ٠تكون الترقیة نافذة قبل صدور القرار بھا  ال - ت
  

  الفصل الثاني                                                                               
   الواجبات

  

  :یجب على الموظف خاصة  -١١ماده   
  

و أن یترفع عن كل ما یخل بشرف الوظیفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أ  -  أ
   ٠خارجھ

 ٠ھسی ؤمر سائھ وزمالئھ وب اللیاقة في تصرفاتھ مع الجمھور ورؤ داا ن یراعيأ  -  ب
مانھ في ألیھ بدقھ و إالصادرة وامرأل أن ینفذأداء واجبات وظیفتھ ون یخصص وقت العمل ألأ -ج          

  ٠حدود النظم والتعلیمات 
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   : یحظر على الموظف خاصة-١٢ماده  
  ٠تعمال السلطة الوظیفیة ساءة اسإ    -  أ

 ٠استغالل النفوذ   -  ب
  ٠طلبھا بأي صورة من الصور المنصوص علیھا في نظام مكافحة الرشوة  وأ قبول الرشوة -ج

  ٠رباب المصالح أغراء من  لقصد اإلةلوساط با وأبالذات  و خالفھأكرامیات و اإلأ قبول الھدایا - د
  ٠لخدمھ أم وظیفتھ ولو بعد تركھ سرار التي یطلع علیھا بحكفشاء األإ - ھـ 
  
  :ن یمتنع عنأ  یجب على الموظف    -١٣ماده  

  ٠و غیر مباشرة أ االشتغال بالتجارة بطریقة مباشرة –              أ 
  ي  أوأدارتھا إو قبول عضویة مجالس أسیس الشركات االشتراك في تأ   - ب         

یصدرھا مجلس  ضى الئحةقتبم ان معینا من الحكومة ، ویجوزذا كإ الإوفي محل تجاري أعمل فیھا        
  ٠وقات الدوام الرسميأذن للموظفین بالعمل في القطاع الخاص في غیر الوزراء األ

  
خرى ، ویجوز الترخیص في االشتغال أیجوز للموظف الجمع بین وظیفتھ وممارسة مھنة   ال– ١٤ماده   

لى مھنھم  ویكون منح ھذا  إبالترخیص لھم في ذلك لحاجة البالدبالمھن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة 
   ٠الترخیص من قبل الوزیر المختص وتحدد الالئحة شروط ھذا الترخیص

  ٠ كل موظف مسؤول عما یصدر عنھ ومسؤول عن حسن سیر العمل في حدود اختصاصھ -١٥مادة    
  
  

   الفصل الثالث                                   
   الرواتب والعالوات                              

  
  ٠ یستحق الموظف راتبھ اعتبارا من تاریخ مباشرتھ العمل -١٦مادة   
  
 یمنح الموظف العالوة وفق سلم الرواتب الملحق بھذا النظام وذلك بنقلھ من الدرجة التي یشغلھا -١٧مادة  
  ٠ول شھر محرم من كل سنة أ ویتم ھذا النقل من لى الدرجة التالیة لھا مباشرة في المرتبة نفسھا ،إ
ذا كان راتبھ إمرتبة الوظیفة التي عین علیھا  ف درجة في  ول أ یمنح الموظف المعین راتب -   أ-١٨مادة  

  ٠ول درجة تتجاوز راتبھ عند التعیین أیزید علیھ یمنح راتب أ و عند التعیین یساوي راتب ھذه الدرجة 
ولى بالنسبة لمن یتوفر لدیھ مؤھالت معینة یحددھا مجلس الخدمة المدنیة غیر الدرجة األ   ویجوز التعیین في 

٠   
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   كان راتبھ عند الترقیة  ذافإ  لیھا إول درجة في مرتبة الوظیفة التي یرقىأى راتب  یمنح الموظف المرق-ب  
ول درجة تتجاوز راتبھ ، ویجوز بقرار من السلطة  أو یزید علیھ یمنح راتبأیساوي راتب ھذه الدرجة 

 ٠المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالیة 
ة في وظیفة بنفس المرتبة التي كان یشغلھا عند انتھاء عادة الموظف الذي ترك الخدمإفي حالة -ج

لى وظیفة ذات مرتبة اقل فیمنح راتب إذا أعید إما أخدمتھ یوضع بنفس الدرجة التي كان علیھا ، 
خر درجة في مرتبة أذا كان راتبھ یزید على إخر راتب كان یتقاضاه ، فأول درجة تتجاوز أ

  ٠الوظیفة یمنح ھذه الدرجة 
  

عوقب  و أذا بريءإ صافي راتبھ  ف حكمھ نصف  ومن في  یصرف للموظف المكفوف الید - ١٩مادة 
لم تقرر  ذا عوقب بالفصل فال یستعاد ما صرف لھ ماإ  ماأ  ، بغیر الفصل یصرف لھ الباقي من راتبھ 

  ٠صدرت قرار العقوبة غیر ذلك  أالجھة التي
  

ن یتجاوز أیجوز  وال   الجھة المختصة ،مر منأبإال یجوز الحجز على راتب الموظف   ل-٢٠مادة 
  ٠المقدار المحجوز كل شھر ثلث صافي راتبھ الشھري ماعدا دین النفقة 

  
یباشر فیھا   التي ال یامعن األ یستحق الموظف راتبا  نظمة المع مراعاة ما تقضي بھ األ -٢١ماده 
  ٠عملھ 

                
  عالفصل الراب                              

   ت والتعویضاتأ لمكافو أ  البدالت                      
  

 خارج مقر عملھ  یوم یقضیھ نقدي عن كل    یصرف للموظف المنتدب في مھمة رسمیة بدل-٢٢ماده 
  ٠و خارجھا وفق الفئات التي تحددھا الئحة البدالتأداخل المملكة 

  
و بالقیام بمھمة أعمال وظیفة معینة أالقیام ب یجوز بقرار من الوزیر المختص تكلیف الموظف ب-٢٣مادة 

  ٠صلیة رسمیة ، كما یجوز تكلیفھ بذلك مع قیامھ بمھام وظیفتھ األ
  

لبعض   بالنسبة  داء العملألیھ إ  المستوى الذي یصل وزارة الخدمة المدنیة  ن تحدد أیجوز   -٢٤مادة 
ة عن ھذه الزیادة تحدد بقرار من أفذا زاد عمل الموظف عن القدر المحدد جاز منحھ مكاإالوظائف ف

  ٠ أةالوزیر المختص وتحدد الالئحة قواعد منح ھذه المكاف
ساس أ تحدد على أ ة بمكافة یجوز بقرار من الوزیر المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقت-٢٥مادة 

  ٠و الساعة حسب المعدالت التي یضعھا مجلس الخدمة المدنیة أتاج أإلنو  أالعمل بالقطعة
                                       )٦(  
  



    

 أ ةثناء العطل الرسمیة مكافأ یصرف للموظف الذي یكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي و-٢٦مادة 
  ٠أةالالئحة قواعد منح ھذه المكاف ضافیة ، وتحددنقدیة عن الساعات اإل

  
و المزایا التي أو التعویضات أ ت أ لمكافأ وأوشروط البدالت  ومقدار نواع أتحدد الالئحة     -٢٧مادة 

  ٠تمنح للموظف
     

  الفصل الخامس                                   
  عارة واإل جازاتألا                              

  
و یؤذن لھ أجازات وفترات الغیاب التي یستحقھا الموظف نواع ومدد وشروط األأالالئحة  تحدد -٢٨مادة 
  ٠فیھا 

  
و أو الحكومات أ و الخاصة أ موافقتھ للعمل لدى المؤسسات العامة  عد  بعارة الموظف إ  یجوز -٢٩ادةم

  ٠عارة الھیئات الدولیة وتحدد الالئحة قواعد اإل
  

  الفصل السادس       
  نھاء الخدمةإ       

 سباب حد األف ألنظمة تنھى خدمة الموظنھاء الخدمة التي تنص علیھا األإسباب أمع مراعاة  -٣٠مادة
   :  تیةآلا
  ٠االستقالة   - أ

 حالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامیة حسب نظام التقاعد   طلب اإل - ب
  ٠لغاء الوظیفة إ -ج
  ٠لم تمدد خدمتھ بقرار من السلطة المختصة   بلوغ السن النظامیة للتقاعد ما-     د

  ٠العجز الصحي -     ھـ 
  ٠عدم تنفیذ قرار النقل  وأ الغیاب بغیر عذر مشروع -    و
  ٠سباب تأدیبیة  الفصل أل-    ز
  ٠من مجلس الوزراء  بقرار وأ الفصل بأمر ملكي -    ح

  
  الباب الثالث                                            

  حكام عامة وانتقالیةأ                               
  ٠المقررة في ھذا النظام  للوزیر المختص تفویض بعض صالحیاتھ -٣١ماده 

  
                                                  )٧(  



    

 للوزیر  من الصالحیات ما ھذه المصلحة    بالنسبة لموظفي  یكون لرئیس المصلحة المستقلة-٣٢ماده 
   ٠بالنسبة لموظفي الوزارة 

  
  ٠جوز تعیین الموظف على اكثر من وظیفة واحدة  ی ال-٣٣ماده 

  
وقات أ خارج  وأ  كان داخل  یعتبر تدریب الموظفین جزءا من واجبات العمل النظامیة سواء -٣٤دة ما

الدوام الرسمي، وعلى جمیع الوزارات والمصالح الحكومیة تمكین موظفیھا من تلقي التدریب كل في 
  ٠مجال اختصاصھ 

  
   ٠بتعاث الأللدراسة وفق الئحة بتعاثھم إ الموظفین الذین تقضي مصلحة العمل ب بتعاثا  یتم-٣٥ماده 

  
   ٠دوریة عن كل موظف وفق الئحة یصدرھا رئیس مجلس الخدمة المدنیة   تعد تقاریر- ٣٦ماده 

  
  ٠حكام ھذا النظام أ یجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنیة استثناء وظائف معینة من بعض -٣٧ماده 

 
  مرسوم الملكي یحل ھذا النظام محل نظام الموظفین الصادر بال- ٣٨ماده 

  :ھـ وذلك١/٢/١٣٩١وتاریخ  ٨٥/قم مر        
  ٠صلیة لھذا النظام أ بالنسبة للموظفین الخاضعین بصفة –            أ 

    بالنسبة للموظفین الذین یعتبر النظام المذكور مكمال للنظم التي تحكم -            ب
  ٠لنظم وضاعھم وذلك في حدود ما تنص علیھ تلك اأ             

  
  ٠ یصدر مجلس الخدمة المدنیة لوائح ھذا النظام - ٣٩ماده 

  
  ٠ لمجلس الوزراء حق تفسیر ھذا النظام -٤٠ماده 

  
                             ========================    

                                  ===================           
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  سلم رواتب الموظفین                                      

  
  ھـ١/٧/١٤٠١ھـ والمعمول بھ إعتبارًامن ٢٩/٦/١٤٠١ في ٢٩/در ھذا السلم بالمرسوم الملكي رقم مص            
  ھـ وعمل ٢٣/١١/١٤١٤ في ١٧/ رقم م وجرى تعدیلھ بإضافة خمس درجات لكل مرتبة بالمرسوم الملكي           
  ھـ١/١/١٤١٥ بذلك من تاریخ                                                 
  ھـ١/٩/١٤٢٦ھـ إعتبارًا من ١٦/٧/١٤٢٦وتاریخ ) ٢٢٧/ أ(المعتمدة باألمر الملكي رقم )٠/٠ ١٥(وبعد الزیادة بنسبة    

                  
  العالوة  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  المرتبة

٧٥٠  -  -  -  -  -  ٢٤٠٠٠  ٢٣٢٥٠  ٢٢٥٠٠  ٢١٧٥٠  ٢١٠٠٠  ٢٠٢٥٠  ١٩٥٠٠  ١٨٧٥٠  ١٨٠٠٠  ١٧٢٥٠  ١٥  
٦٠٥  -  -  -  -  ١٩٩٦٠  ١٩٣٥٥  ١٨٧٥٠  ١٨١٤٥  ١٧٥٤٠  ١٦٩٣٥  ١٦٣٣٠  ١٥٧٢٥  ١٥١٢٠  ١٤٥١٥  ١٣٩١٠  ١٤  
٥٢٥  -  -  -  ١٨٠٩٠  ١٧٥٦٥  ١٧٠٤٠  ١٦٥١٥  ١٥٩٩٠  ١٥٤٦٥  ١٤٩٤٠  ١٤٤١٥  ١٣٨٩٠  ١٣٣٦٥  ١٢٨٤٠  ١٢٣١٥  ١٣  
٤٩٥  -  -  ١٦٧٤٠  ١٦٢٤٥  ١٥٧٥٠  ١٥٢٥٥  ١٤٧٦٠  ١٤٢٦٥  ١٣٧٧٠  ١٣٢٧٥  ١٢٧٨٠  ١٢٢٨٥  ١١٧٩٠  ١١٢٩٥  ١٠٨٠٠  ١٢  
٤٦٠  -  ١٥٣٧٠  ١٤٩١٠  ١٤٤٥٠  ١٣٩٩٠  ١٣٥٣٠  ١٣٠٧٠  ١٢٦١٠  ١٢١٥٠  ١١٦٩٠  ١١٢٣٠  ١٠٧٧٠  ١٠٣١٠  ٩٨٥٠  ٩٣٩٠  ١١  
٤٤٠  ١٤٢١٠  ١٣٧٧٠  ١٣٣٣٠  ١٢٨٩٠  ١٢٤٥٠  ١٢٠١٠  ١١٥٧٠  ١١١٣٠  ١٠٦٩٠  ١٠٢٥٠  ٩٨١٠  ٩٣٧٠  ٨٩٣٠  ٨٤٩٠  ٨٠٥٠  ١٠  
٤٠٥  ١٢٨٥٠  ١٢٤٤٥  ١٢٠٤٠  ١١٦٣٥  ١١٢٣٠  ١٠٨٢٥  ١٠٤٢٠  ١٠٠١٥  ٩٦١٠  ٩٢٠٥  ٨٨٠٠  ٨٣٩٥  ٧٩٩٠  ٧٥٨٥  ٧١٨٠  ٩  
٣٦٠  ١١١٢٠  ١٠٧٦٠  ١٠٤٠٠  ١٠٠٤٠  ٩٦٨٠  ٩٣٢٠  ٨٩٦٠  ٨٦٠٠  ٨٢٤٠  ٧٨٨٠  ٧٥٢٠  ٧١٦٠  ٦٨٠٠  ٦٤٤٠  ٦٠٨٠  ٨  
٣١٥  ٩٦٢٠  ٩٣٠٥  ٨٩٩٠  ٨٦٧٥  ٨٣٦٠  ٨٠٤٥  ٧٧٣٠  ٧٤١٥  ٧١٠٠  ٦٧٨٥  ٦٤٧٠  ٦١٥٥  ٥٨٤٠  ٥٥٢٥  ٥٢١٠  ٧  
٢٦٥  ٨١٠٠  ٧٨٣٥  ٧٥٧٠  ٧٣٠٥  ٧٠٤٠  ٦٧٧٥  ٦٥١٠  ٦٢٤٥  ٥٩٨٠  ٥٧١٥  ٥٤٥٠  ٥١٨٥  ٤٩٢٠  ٤٦٥٥  ٤٣٩٠  ٦  
٢٣٠  ٦٨٩٠  ٦٦٦٠  ٦٤٣٠  ٦٢٠٠  ٥٩٧٠  ٥٧٤٠  ٥٥١٠  ٥٢٨٠  ٥٠٥٠  ٤٨٢٠  ٤٥٩٠  ٤٣٦٠  ٤١٣٠  ٣٩٠٠  ٣٦٧٠  ٥  
٢٠٠  ٥٨٥٥  ٥٦٥٥  ٥٤٥٥  ٥٢٥٥  ٥٠٥٥  ٤٨٥٥  ٤٦٥٥  ٤٤٥٥  ٤٢٥٥  ٤٠٥٥  ٣٨٥٥  ٣٦٥٥  ٣٤٥٥  ٣٢٥٥  ٣٠٥٥  ٤  
١٦٥  ٤٨٥٥  ٤٦٩٠  ٤٥٢٥  ٤٣٦٠  ٤١٩٥  ٤٠٣٠  ٣٨٦٥  ٣٧٠٠  ٣٥٣٥  ٣٣٧٠  ٣٢٠٥  ٣٠٤٠  ٢٨٧٥  ٢٧١٠  ٢٥٤٥  ٣  
١٤٠  ٤٠٦٠  ٣٩٢٠  ٣٧٨٠  ٣٦٤٠  ٣٥٠٠  ٣٣٦٠  ٣٢٢٠  ٣٠٨٠  ٢٩٤٠  ٢٨٠٠  ٢٦٦٠  ٢٥٢٠  ٢٣٨٠  ٢٢٤٠  ٢١٠٠  ٢  
١١٥  ٣٣٣٥  ٣٢٢٠  ٣١٠٥  ٢٩٩٠  ٢٨٧٥  ٢٧٦٠  ٢٦٤٥  ٢٥٣٠  ٢٤١٥  ٢٣٠٠  ٢١٨٥  ٢٠٧٠  ١٩٥٥  ١٨٤٠  ١٧٢٥  ١  
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