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رقم الق�ضية 2/5071/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 27/د/ف/19 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 530/اإ�س/6 لعام 1429هـ
تاريخ اجلل�ضة 1429/10/27هـ

 ترقية – امتناع عن الرتقية – اإجراء الرتقية اأمر جوازي جلهة االإدارة.

طلب املدعي اإلزام املدعى عليها برتقيته للمرتبة التي ي�ستحقها – املادة االأوىل من الئحة الرتقيات 
وال  االإدارة  اأمر جوازي جلهة  الرتقية  اإجراء  اأن  اأو�سحت  املدنية  بقرار جمل�س اخلدمة  ال�سادرة 
يف  بطعنه  يتقدم  مل  – املدعي  بالرتقية  قرار  اتخاذ  عليها  يوجب  ما  الالئحة  ن�سو�س  يف  يوجد 

حم�سر اأو قرار معني �سادر بالرتقية – موؤدى ذلك: رف�س الدعوى.

اأخذ  الذي  مرجعهم  من  تظلمهم  تت�سمن  دعوى  بالئحة  زمالئه  من  وجمموعة  املدعي  تقدم 
حقوقهم النظامية يف ترقيتهم للمراتب التي ي�ستحقونها وقد ح�سنت املدعى عليها اأو�ساع زمالئهم 
زمالئهم  بع�س  وكذا  مبرتبة  �سنوات  اأربع  كل  خدماتهم  واحت�سبت  مراتب  واأعطتهم  امل�ستخدمني 
وامل�ساواة  العدل  ترقياتهم ملدة طويلة وطلبوا  اأخرت  االإداريني وهم مظلومون فقد  الفنيني وبع�س 

واإعطاءهم حقوقهم وفقًا لنظام اخلدمة املدنية.
وقد مت قيد دعوى املذكور ق�سية بالرقم املو�سح اأعاله ومت نظرها يف عدة جل�سات على النحو املبني 

مبحا�سر �سبط الق�سية.
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فبجل�سة يوم الثالثاء املوافق 1428/11/10هـ،  ات�سح للدائرة اأن الدعوى مقدمة من ت�سعة اأ�سخا�س 
مل يح�سر منهم اإال املدعي ).....( وب�سوؤاله هل هو وكيل لبقية املدعيني فذكر اأنه يذكر اأ�سالة عن 
نف�سه اأما عن عدم ح�سور زمالئه فاإنه ب�سبب عدم و�سول اأي بالغ لهم وب�سوؤال املدعي عن دعواه 
ذكر اأنه قد اأم�سى يف اخلدمة ثالثا وع�سرين �سنة مل تتم ترقيته اإال ملرتبة واحدة وهي ال�ساد�سة عام 
1417هـ،  ورقي للمرتبة ال�سابعة قبل �ستة اأ�سهر من تاريخه بينما زمالوؤه يف القطاعات االأخرى بني 
املرتبة التا�سعة والعا�سرة ويطلب ترقيته وم�ساواته مبن عني حديثًا من زمالئه يف ال�سوؤون ال�سحية 
الذين كانوا ي�سغلون وظائف موؤقتة واأعطوا عن كل اأربع �سنوات مرتبة وعينوا على وظائف ر�سمية 
وهم موظفون ر�سميون وهو اأوىل منهم باإعطائهم تلك املراتب وب�سوؤاله هل تظلم ملرجعه ولوزارة 
اخلدمة املدنية ذكر اأنه مل يتظلم ملرجعه وال للخدمة املدنية وا�ستعد باإح�سار ما يثبت ذلك وب�سوؤال 
ممثل املدعى عليها اجلواب قدم مذكرة من �سفحتني ت�سلم املدعي �سورة منها وطلب اأجاًل لالطالع 

والرد. 
وقد جاء يف مذكرة املدعى عليها اأن تظلم املدعني من تاأخر ال�سوؤون ال�سحية يف ترقيتهم وحيث 
اإن املدعني جميعًا وظائفهم على املراتب ح�سب ت�سنيف اخلدمة املدنية وجميعهم ي�سغلون وظائف 
اإدارية وقد ن�ست املادة االأوىل من الئحة الرتقيات ال�سادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )686/1( 
)11900/7/ر(  رقم  الوزراء  جمل�س  ديوان  بخطاب  للوزارات  واملبلغة  1421/3/15هـ،   وتاريخ 
وتاريخ 1421/6/19هـ،  ومت العمل بها اعتبارًا من بداية ال�سنة املالية 1422/1421هـ،  على االآتي:- 

 )يجوز ترقية املوظف بال�سروط التالية( :- 
اأ- �سغور الوظيفة املراد الرتقية اإليها فعاًل.  

اإليها وفقًا ملا هو  اأن يرقى  التي يراد  للوظيفة  املوؤهالت املطلوبة  تتوفر يف املر�سح للرتقية  اأن  ب- 
حمدد يف دليل ت�سنيف الوظائف.

اإليها م�سنفة يف املرتبة التالية مبا�سرة للمرتبة التي ي�سغلها  اأن تكون الوظيفة املراد الرتقية  ج- 
املر�سح للرتقية...  اإلخ ن�س املادة. 
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ويفهم ب�سكل وا�سح اأن اأمر الرتقية اأمر جوازي تقوم به االإدارة جتاه موظفيها وهذا االأمر يتطلب 
بيئة  اأن حت�سن من  االإدارة  اأن من م�سلحة  اإليها كما  الرتقية  ي�ستحق املوظف  التي  الوظيفة  توفر 
العمل لكي يتم تاأدية العمل بكل ن�ساط وهمة، والرتقيات ودون اأدنى �سك هي من اأهم االأمور التي 
حت�سن بيئة العمل، ولكن هذا االأمر مرهون باإمكانات االإدارة وما يعتمد لها من وظائف يف امليزانية 

العامة للدولة. 
واأ�سافت املدعى عليها اأنها حري�سة كل احلر�س على حقوق موظفيها ولو كان هناك وظائف �ساغرة 

ي�ستحقها املدعون ل�سارعت لرتقيتهم عليها وطلبت املدعى عليها رف�س الدعوى.
وبجل�سة يوم االثنني املوافق 1429/1/5هـ،  ح�سر ).....( اأحد املدعني يف هذه الدعوى وتبني عدم 
ح�سور بقيتهم وقررت الدائرة اإعادة اإبالغهم عن طريق مرجعهم وب�سوؤال املدعي عن دعواه ذكر 
اأنها وفق الئحة الدعوى ويطلب ترقيته للمرتبة التي ي�ستحقها وطلبت منه الدائرة تقدمي ما يثبت 
تظلمه ملرجعه ولوزارة اخلدمة املدنية وب�سوؤال ممثل املدعى عليها اجلواب ذكر اأنه يكتفي باملذكرة 
املقدمة يف 1428/11/10هـ،  وا�ستعد ممثل املدعى عليها باإعطائه �سورة من املذكرة املقدمة يف 

اجلل�سة املا�سية وقدم املدعي جمموعة م�ستندات جرى اإرفاقها باأوراق الق�سية. 
وبجل�سة يوم االأحد املوافق 1429/2/10هـ،  ت�سري الدائرة اإىل اأنها قامت بالكتابة ملدير م�ست�سفى 
اإبالغ بقية  االأطفال بالطائف مبوجب خطاب الديوان رقم 2/396 يف 1429/1/10هـ،  املت�سمن 
اأمام  الدعوى، احل�سور  موا�سلة  رغبتهم يف  ويف حال  الدعوى  بالئحة  اأ�سماوؤهم  الواردة  املدعني 
الدائرة اأو من ميثلهم يف املوعد املحدد مع اإح�سار ما يثبت �سفتهم وكانت الكتابة لهم على هذا 
م�ست�سفى  يف  يعملون  باأنهم  ذكروه  ما  �سوى  الق�سية  باأوراق  لهم  اآخر  عنوان  وجود  لعدم  العنوان 
االأطفال بالطائف وقد ورد للدائرة خطاب مدير م�ست�سفى االأطفال بالطائف رقم 2/56/209 يف 
1429/1/29هـ،  املت�سمن اأن بقية املدعني ما عدا ).....( ال يرغبون باإكمال الدعوى وحيث اإنه 
اأمرت الدائرة ب�سطب الدعوى  اإبالغهم مبوعد اجلل�سة ر�سميًا فقد  اأحد منهم بعد  اأي  مل يح�سر 
يف حقهم، ويف هذه اجلل�سة قدم املدعي �سورة من تظلمه ملرجعه برقم 4/72 يف 1429/1/12هـ،  
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يف   080703001201 رقم  للربقية  �سورة  قدم  كما  بالطائف  االأطفال  م�ست�سفى  ملدير  املقدم 
1429/1/7هـ،  املت�سمنة تظلمه لوزارة اخلدمة املدنية جرى اإرفاقها باأوراق الق�سية وب�سوؤاله عن 
رده على املذكرة املقدمة من املدعى عليها يف جل�سة 1428/11/10هـ،  ذكر اأنه لي�س لديه رد ويكتفي 

مبا �سبق له تقدميه. 

وحيث اإن املدعي يهدف من دعواه كما ح�سرها بجل�سة االثنني املوافق 1429/1/15هـ،  اإىل طلب 
اإلزام املدعى عليها برتقيته للمرتبة التي ي�ستحقها وهذه الدعوى ح�سب التكييف النظامي ال�سليم 
لها تعترب من قبيل الدعاوى املتعلقة بالطعن يف القرارات االإدارية والتي الف�سل فيها من اخت�سا�س 
املحكمة االإدارية بديوان املظامل مبوجب ن�س املادة )13/ب( من نظامه ال�سادر باملر�سوم امللكي 
رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19هـ،  كما تدخل تبعًا لذلك يف اخت�سا�س الدائرة النوعي واملكاين 

طبقًا لقرار معايل رئي�س ديوان املظامل رقم )11( لعام 1406هـ. 
بتاريخ  ملرجعه  بتظلم  تقدم  قد  املدعي  اأن  الثابت  فاإن  �سكاًل  الدعوى  قبول  عن  اإنه  وحيث 
1428/2/15هـ،  وتظلم اآخر كما يت�سح من خطاب املدعى عليها رقم 4/72 يف 1429/1/12هـ،  
وتقدم  1429/1/7هـ،   يف   080703001201 رقم  الربقية  مبوجب  املدنية  اخلدمة  لوزارة  وتظلم 
الأن  �سكاًل  مقبولة  املدعي  دعوى  معه  تكون  مما  1428/9/25هـ،   بتاريخ  املظامل  لديوان  بدعواه 
املدعي اتبع االإجراءات املحددة يف ن�س املادة الثالثة من قواعد املرافعات واالإجراءات اأمام ديوان 
اعتقاد  اتخاذه ح�سب  الواجب  كان من  قرار  اتخاذ  عليها عن  املدعى  امتناع  اأن  بح�سبان  املظامل 

املدعي يعد قرارًا �سلبيا.
اإن املدعي قد عني لدى املدعى عليها باملرتبة الثالثة على وظيفة،  اأما عن مو�سوع الدعوى وحيث 
وبا�سر العمل بتاريخ 1415/10/11هـ،  وا�ستحق املرتبة الرابعة نظامًا بتاريخ 1419/10/11هـ،  كما 
يف خطاب مدير م�ست�سفى امللك في�سل بالطائف رقم 51/123 وتاريخ 1420/1/11هـ،  واعتذرت 
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ال�سوؤون ال�سحية بالطائف كما يف خطابها رقم 12/4694 وتاريخ 1428/2/1هـ،  عن ترقيته لعدم 
وجود وظيفة �ساغرة للمرتبة الرابعة مب�سمى وظيفته. 

رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�س  بقرار  ال�سادرة  الرتقيات  الئحة  هي  الرتقية  يف  املرجع  اإن  وحيث 
وتاريخ  )7/ب/6437(  رقم  الربقي  ال�سامي  باالأمر  املعتمد  1412/3/15هـ،   وتاريخ   )686/1(

1421/6/1هـ. 
وحيث ن�ست املادة االأوىل من تلك الالئحة على )يجوز ترقية املوظف بال�سروط التالية( :- 

اأ- �سغور الوظيفة املراد الرتقية اإليها فعاًل.
ملا هو  اإليها وفقًا  اأن يرقى  يراد  التي  للوظيفة  املوؤهالت املطلوبة  للرتقية  املر�سح  تتوفر يف  اأن  ب- 

حمدد يف دليل ت�سنيف الوظائف.
ج- اأن تكون الوظيفة املراد الرتقية اإليها م�سنفة يف املرتبة مبا�سرة للمرتبة التي ي�سغلها املر�سح 

للرتقية.
د- اأن يكون املر�سح للرتقية قد اأكمل اأربع �سنوات على االأقل يف املرتبة التي ي�سغلها وال حت�سب...  

اإلخ(.  
وحيث اإن املفهوم من الن�س اأعاله اأن اأمر الرتقية هو اأمر جوازي جلهة االإدارة وال يوجد يف ن�سو�س 
الالئحة ما يوجب على املدعى عليها اتخاذ قرار برتقية املدعي على النحو الوارد يف دعواه وال ميكن 
اإلزام جهة االإدارة برتقية املدعي على ال�سند الوارد بدعواه حيث ال يوجد ن�س يوجب على املدعى 
عليها اتخاذ قرار برتقيته ويت�سح من الئحة الرتقيات اأنه اأمر جوازي وخا�سة اأن املدعي مل يتقدم 

بطعنه يف حم�سر اأو قرار معني �سادر بالرتقية فاإن الدائرة تخل�س اإىل رف�س هذه الدعوى. 
لذلك حكمت الدائرة برف�س هذه الدعوى ملا هو مبني باالأ�ضباب.

واهلل املوفق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد واآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.


