
 ق طع المعنى جلىواضااح    النص ك ن متى أنه - المحكمة هذه قضاا   في - المقرر من

  الترقية أن المقرر من انه كم ، تأويله أو عليه الخروج يجوز فال منه المراد على الداللة

 الوظيفة أو الدرجة من يكون أنم  إليه  الندب أو إشاااااراقية وظيفة أو م لية درجة إلى

 األحدث يصبح ال حتى إليه ، أو المنتدب المرقي الوظيفة أو الدرجة على مب شرة الس بقة

 ك ن وإن أنه المقرر من أنه كم  شاا له ، في منه أقدم هم لمن رئيساا  الوظيفة شاا   في

 فال نشااره  ت ريخ من إال يفترض ال به  العلم أن الع مة التنظيمية القرارات في األصاا 

شأن حق في تسري  ، الت ريخ هذا من إال أحك م، من تضمنته بم  عليهم يحتج أو ذوى ال

الموظفين  شاانون في ع مة تنظيمية قواعد بوضااع صاا درة القرارات هذه ك نت إذا أنه إال

 ت ريخ من اإلدارية الجه ت في ن فذه القرارات هذه وتعتبر األدنى، الساالت ت به  فتلتزم

 أرك نه مسااااتوفية تملكه التي الساااالتة من اإلداري القرار صاااادر إذا وأنه صاااادوره ،

 األفراد علم على نف ذه أن يتوقف دون اإلدارية، الجهة حق في فورا ينفذ فإنه وعن صره

 هي التنظيمي اإلداري مج له  في التنفيذية السااالتة تصااادره  التي القرارات أن إذ به،

 إصاااداره  سااالتة يملك من توقيع يوم من الق نونية أث ره  وتنتج تتم - األصااا  بحسااا 

 الجه ت على واجبة يكون وعندئذ وتنفيذه  به  للعم  اإلدارية للجه ت األمر وتوجيه

 القرارات لصحة الزمة ليس النشر إن إذ تنشر، لم ولو مخ لفته  وعدم مراع ته  اإلدارية

 ع ديم به له ويفتح عليه حجة ليكون ال ير إبالغ غير منه يقصااد وال لنف ذه ، أو اإلدارية

 الخدمة مجلس قرار أن - المحكمة هذه لقضااا   وفق  - المقرر من إنه كم  .إل  ئه  طل 

 ب الختي ر للترقية المرشاااحين بين المف ضااالة قواعد بشاااأن 2011 لسااانة 18 المدنية رقم

 المدنية الخدمة مجلس قرار بأحك م العم  أل ى والذي 21/9/2011 الصاااااا در بت ريخ

نة 37رقم مه يعم  2006 لساااااا ب را   بأحك   نشاااااار قد ك ن وأن 21/9/2011 من اعت

 وضوح مع اجته د وال ،منه األخيرة الم دة نصلصريح  إعم ال وذلك ،2/10/2011 في

 المساااااتأنف الحكم إل    إلى خلص قد فيه المتعون الحكم وك ن ذلك، ك ن لم  .النص

 على يترت  م  مع 21/9/2011 بت ريخ الص در 1169 رقم فيه المتعون القرار وإل   



 إدارة مدير ن ئ  وظيفة ش   شروط توافر أس س على القض   هذا وأق م آث ر، من ذلك

 مجلس قرار في الواردة المف ضلة وأعم ل ضده، المتعون في الحس بية للشنون الخبرا 

 على ورت  (.........) ندبه على المتعون وبين بينه 2006 لسنة 37 رقم المدنية الخدمة

 المتعون من مؤهال   أعلى لكونه المذكورة الوظيفة شاا   في ضااده المتعون أحقية ذلك

 وظيفة يشااا   لم ضاااده المتعون أن األوراق من الث بت أن من الرغم على .ندبه على

 الوظيفة على مب شاارة الساا بقة الوظيفة وهي – فيه المتعون القرار صاادور قب  مراق 

 الخبرة ق نون بإصاادار 1980 لساانة 40 رقم بق نون المرسااوم ألحك م وفق  النزاع مح 

 التنظيمي الهيك  تنظيم بإع دة 2005 لساااااانة 300 رقم العدل وزير وقرار وتعديالته

 والشرك ت القض ي  مراق  لوظيفة ش غال   ك ن ندبه على المتعون وأن ،الخبرا  إلدارة

 قواعد أن كم  ،26/4/2010 بت ريخ الصاا در 2010 لساانة 167 رقم ب لقرار واإلفالس

 لسااانة 18 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار الواردة تلك هي التتبيق الواجبة المف ضااالة

 أل ي الذي 2006 لساانة 37 رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار الواردة تلك وليس 2011

 الخدمة مجلس بقرار الوارد األول للمعي ر ووفق  ،21/9/2011 من اعتب را   به العم 

 الح لية الم لية الدرجة في األقدمية وهو المذكور ۲۰۱۱2011 لسااااانة 18 رقم المدنية

 إذ إليه  المش ر الوظيفة إلى الندب في ضده المتعون من أحق ندبه على المتعون يكون

 يش   الث ني أن حين في ،12/7/2005 من حس بين خبرا  كبير درجة يش   األول أن

 خ لف قد فيه المتعون الحكم يكون وب لت لي ،30/6/2003 من حس بي ث ني خبير درجة

 ه.تمييز يوج  بم    معيب صدر قد يكون فإنه ثم ومن وتأويله، تتبيقه في وأختأ الق نون

 (28/4/2014إداري جلسة  1659/2013)الطعن رقم 

 


