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 حاالت الخصم من راتب الموظف وحكمته -
ال يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على »من قانون الوظائف العامة المدنية قد نصت على أن  64ان المادة »

المبالغ الواجبة األداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إال وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو ألداء ما يكون 

مطلوبا للحكومة من الموظف بسببببت يقعلأ بأداء وظيفقو أو الدبببقرداد ما صبببر  لو بقير وجو حأ  وال يجوز أن 

 « يقجاوز ما يخصم من المسقحأ للموظف في هاتين الحالقين على نصفو وتكون األولوية لدين النفقة عند القزاحم

داء من الحكومة للموظف ومنها المرتبات ومؤدى هذا النص هو حظر الخصم أو الحجز على المبالغ الواجبة األ

اال ادقثناء في حاالت محددة على دبيل الحصر هي الوفاء لنفقة محكوم بها أو بدين ترتت للحكومة على الموظف 

بسبببت يقعلأ بأداء وظيفقو أو الدببقرداد ما صببر  لو بقير وجو حأ على أال يقجاوز فلا نصببف المبالغ المسببقحقة 

 للموظف 

دققرار وهذا الحظر م شقال الحكومة باألمور الخاصة لموظفيها ولضمان ا دا للمصلحة العامة لمنع ان دا قرر أ

الموظف في معيشببببببقو فينعكع فلا على أدائو لعملو ومن يم ف  يملا الموظف أن ينزل عن هذا الحظر أو يقرر 

فعل فلا كان هذا النزول أو برضبببائو قبول الخصبببم أو الحجز على راتبو لقير الحاالت الواردة في هذد المادة فان 

 االقرار باط  وال يعقد بو 

على أن الحظر الوارد في هذد المادة ال يمنع الموظف من تفويض غيرد لقبض الراتت كلو أو بعضبببو لادببببا  

القي يراها فلا أن هذا القفويض هو بمثابة توكيل بالقبض يقعلأ بكيفية صبببر  الراتت وال يمع حأ الموظف في 

قيمة ما يسببقحقو ويصببر  لو وهو يسببقطيع أن يلقيو أو يوقفو في أي وقت يشبباء بمجرد اخطارد الوزارة راتبو وال 

 بذلا 

، 1971/4/3في  2/1091، 1969/11/27في  2/1091وقد ادببببببققر رأى االدارة على هذد المبادت والفقاوى 

 ( 1971/6/3في  2/1311

المقبرع بو ليع دين من الديون القي وردت على وبقطبيأ هذد المبادت يقبين أن طلت الموظف خصببببببم المبلغ 

من قانون الوظائف العامة المدنية والقي تجيز الحجز أو الخصبببم من راتت الموظف  64دببببيل الحصبببر في المادة 

وفاء لها وال يقير من فلا صياغة االقرار الذي وقعو الموظف وما تضمنو من اعقبار المبلغ المقبرع بو دينا أو أن 

 قبول ال رجعو فيو  إف أن فلا يعقبر مخالفة لحكم هذا النص وهو من النظام العام  قبولو للخصم

إال أنو مادام ان االقرار قد تضمن تفويضا لوكيل الوزارة في ادققطاع جزء من الراتت يمثل القسط المقبرع بو 

  للجنة المذكورة ودفعو للجنة الشعبية لجمع القبرعات فان هذا القفويض يعقبر صحيحا فيما تم دفعو فع 

دبأ أن بينا  شاء كما  على انو لما كان من حأ الموظف أن يلقي هذا القفويض ويوقف االدققطاع في أي وقت ي

 فانو يقعين على الوزارة أن توقف االدققطاع عند اخطارها بذلا 

رعات بناء على وبناء على ما نرى أنو ال مخالفة مالية فيما تم ادببببببققطاعو ودفعو للجنة الشببببببعبية لجمع القب

القفويض الصببادر من الموظف بهذا االدببققطاع على انو يجت وقف هذا االدببققطاع إفا ما طلت للموظف فلا قبل 

 تسليم اللجنة للمبلغ المخصوم 
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