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تغيب الموظف عن عمله بعد انتهاء إجازته ومتى يعتبر مستقيال بحكم القانون تطبيقا لنص  -

 من قانون الوظائف العامة المدنية 98المادة 
سححححواز السزل وححححمنزالعوزل زل وات ز تبا فز وكمنزلحزسبوزل ومازالنزاللزحنيزل رححححتكز وكمنزلحزسبوزل منل  ز

ز كموزبشأيزلد زتغيازل ماظفزع زل وملزبومازل كزال كحزبتغفزسال حزخموةزشهار.سكىز مب زبوثزلنز

حلز»بقننايزل اظنئفزل ونلةزل مدنيةزتقضححححىزبأيزز60ل زل منسححححامزليليننز وححححعةزز114أنهزاليزحننفزل منت ز»

فز هزلاظفز ومازسمونًزلسكينطينًز اقفزع زعمتهزلد زسموهزا اقفزصنفزلنتمهزابودزلنكهن زلد زل وماز رن

ايزأنهزيز جاسزقينسز«زلنزسحححححمهزخرحححححمهزل زلنتمهزاللزلنكهىزل كوقيهزل أنزسمازل زأ تهزبمنل تهزاايزسنمزلعه

سححواز السزسححمنزاألزل ماظفزبمونلةزل وححتسنوزل وححوات ةزعتىزل ومازليسكينطحز يزل اقفزل أنزنرححفزعتيهز

ىزلارتزل عصزتايزتاسحححححوزأازقينسزلىز جن زاأهزل منت زانمنزاازلسحححححكمعن زل زل قالعدزل ونلةز قكرحححححنزلعمن هزعت

زسبمهزليزعتىزل ومازليسكينطحزيخكىفزطميوةزحلزل زاأ  زلي نل   زل زل عنسيةزل قننانية.

يز جاسز نزلاظفزليز عقسوزع زعمتهز»ل زقننايزل اظنئفزل ونلةزل مدنيةزتقضححححححىزبننهزز74اسيثزأيزل منت ز

بأيزز97حمنزتقضحححزل منت ز«.زاصزعتيهنزلحزل قننايزال كحز رححنلز هزبهنليز مد زلويعةزلحزسداتزلي نسلوزل معرحح

حلزلاظفزيز واتزل ىزعمتهزعقازلنكهن زل نستهزلمنشححححححن ز ونمزل زلنتمهزلد ز.ينبه....زالوزل كز جاسز احيلز»

نيزل اسلر زأيز قنرزسوحححنالزلينقسننزل زل نسلتهزل موحححكوقةزالعوهزلنتمهزععهنزاللزحنيز هزرصحححيدز وحححمكزبأ كزاح

.ينبهز وز كجناسزخموةزعشنز النزاقدمزل ماظفزعأرلًزلقمايًز هألزل غينال.زلنللزسلتزل غينالزعتىزخموةزعشنز النز

ل ماظفزل أنز عقسوزع زعمتهز»بأيزز98اتقضحححزل منت ز«.ز نسزلعكمنرزل ماظفزلوححكقيىزل زتنر ازلنكهن زل نسته

ز«.لوكقيىزبوبوزل قننايزل زتنر ازلنكهن زلي نس زلازلينقسننزلازيز واتزل يهزبودزلنكهن زل نستهزبمىثي ز النز وكمن

اسيثزاليزحنيزلؤت زاأهزل عرححححاصزحمنزتقامزل مأحن زلي ضححححنسيةز قننايزل اظنئفزل ونلةزلنهنزعن جفزسن ةز

بونلننهزل زلنتمهزع زلد ز»ل ماظفزل أنز عقسوزع زعمتهزلازيز واتزل يهزعقازلنكهن زل نستهزلمنشححححن زلقضححححفز

الزال نسوز احيلزل اسلر زأيز وميهزل زل كزا قنرزسوحححححنالزلنقسنعهزل زل نستهزل موحححححكوقةزبشحححححناطزثىثة زل غين

ليام:زأيز بايز هزرصححححححيدزل زلي نسلوز وححححححمكزبأ ك زال مننح:زأيز قدمزعأرلزلقمايز هألزل غينال زال من ث:زليز

ا ازسنلننهزل زلنتمهزااللزتشتفز كجناسزل غينالزخموحححححةزعشحححححنز الن.زلنللزتشتفزأسدزل شحححححنطي زليامزال مننحز

ل شنطزل من ثز نسزلعكمنرهزلوكقيىزل زتنر ازلنكهن زل نستهزاللز وزتمتغزلد زل غينالزثىثي ز الن زللنزاللزاصتفزل ىز

ليزلنهزيز مب زلعكمنرزل ماظفزلوكقيىزبوبوزل قننايزل كزأيز«.زاألزل ودزلنيزل ماظفز وكمنزلوكقيىزبوبوزل قنناي

 وملزحنيزبوححمازل ويتا ةزبيعهزابي زل وات زل ىزل مىتزبألنزصححنترزل زل وححتسةزل كحزتمتكزل كزلحزل دا ةز.ينبهزع زل

ل كحزسححححححنلنزل يهن زاللزحنيزاألزل ماظفز وز عمأزلنزتمنهححححححهزعتيهزال منوزاظيمكهزل زل وات زل ىزل وملزبودزلنكهن ز

تتهزيز دز هزليهز رححححححلزل ىزسدزل قا زل قنان زل كحزل نستهزلنيزل كز وز ب زبمولزارلتنزل ز ننمهزبلزبمولزخنرجزلرل

ل زقننايزل اظنئفزز98تجولزتعميأزاألزل ماظفزي كزللنتهزل اظيميةزلوحححكويىزال زثوزلىز مب زلعمنمزسبوزل منت ز

زل ونلةزلحزسقه.

ي نزل أنزللنزليمنز كوتهزبمنز كموزبشحححححححأيزل منتازع زلد زلينقسننزسحححححححن مةزل أحنزلننهز منزحنيزل زل مقنرزأيزل

 وحكوقهزل ماظفزلنمنز بايزلقنبلزاهحوزنموحهزتوفزترحنفزل وحتسنوزليتلر ةز كبتيمهزبمنزتشحن زل زعملزااازلنز

 ومنزععهزأسينننزبأيزلي نزلقنبلزل ومل.زاسيثزأيزل ماظفزل مأحارز وز ب زتوفزترححححححنفزل جنلوةزخىمزلد ز

د زايزسححححححيمنزاليزل وححححححمازل شنر حزل أنزأت زل ىزلنقسنعهزابن كن حز وز ؤت زعمىزلىز وححححححكوهزأ نلزع زاألزل م

زلنقسنعهزع زل وملزحنيزلن وهزخسأزل ز ننمه.

ز1972 أبريل 23 الصادرة في 2/1497فتوى رقم 

 
 


