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 ا�خصومات عند دفع مبالغ زائدة 

 

، خصم أي مبالغ زائدة خاصة باألجر أو املزايا اإلضافية دون موافقة مكتو�ة من املوظف 1978لعام    390يتيح قانون دفع األجور واملزايا اإلضافية، القانون العام رقم  

 شر�طة تلبية �عض املتطلبات.

 ) من قانون دفع األجور واملزايا اإلضافية. 4)7توفر لنا ورقة املعلومات املاثلة �عض التوج��ات بخصوص تطبيق القسم  

 هل أجر املوظف يز�د عن ا�حد األد�ى لألجر �� الساعة? (1

 . 2إذا �انت اإلجابة �عم، انتقل إ�� السؤال رقم  □

)(و) أي خصم لدفعات زائدة بحيث ينخفض إجما�� األجور املدفوعة عن ا�حد األد�ى ملعدل األجور املطبق 4)7إذا �انت اإلجابة ال، يتعذر حينئذ ا�خصم.  يحظر القسم  

 �� الوالية أو �� القوان�ن الفيدرالية أ��ما أك��.

أو خطأ كتا�ي أو خطأ مطب�� �� معا�جة األجور أو املزايا اإلضافية املقررة �ش�ل  هل املبالغ الزائدة �انت ناتجة عن خطأ حسا�ي أو خطأ طبا��  (2

 منتظم?

 . 3إذا �انت اإلجابة �عم، انتقل إ�� السؤال رقم  □

خطأ كتا�ي أو خطأ مطب�� �� )(أ) أن ت�ون املبالغ الزائدة ناتجة عن خطأ حسا�ي أو خطأ طبا�� أو 4)7إذا �انت اإلجابة ال، ال ُ�سمح بإجراء خصم، �ش��ط القسم 

 معا�جة األجور أو املزايا اإلضافية املقررة �ش�ل منتظم. 

 ) أشهر من دفع املبالغ الزائدة?6هل سيتم إجراء ا�خصم �� غضون ستة ( (3

 . 4إذا �انت اإلجابة �عم، انتقل إ�� السؤال رقم  □

جراء ا�خصم �� غضون ستة أشهر من تار�خ دفع املبالغ الزائدة.  مالحظة: يجوز لصاحب العمل  ) إ4)7إذا �انت اإلجابة ال، ُ�سمح حينئذ با�خصم.  �ش��ط القسم 

 (سياسة القسم 
ً
 ).10/06-ا�خصم خالل أك�� من ف��ة دفع ح�ى استعادة مبلغ الدفعة الزائدة �امال

 صم؟ هل سيحصل املوظف ع�� إخطار كتا�ي با�خصم قبل ف��ة دفع واحدة ع�� األقل من تار�خ ا�خ (4

 . 5إذا �انت اإلجابة �عم، انتقل إ�� السؤال رقم  □

  )(ج) إرسال خطاب كتا�ي للموظف قبل ف��ة دفع واحدة ع�� األقل من خصم املبلغ الزائد. 4)7إذا �انت اإلجابة ال، ُ�سمح حينئذ با�خصم.  �ش��ط القسم 
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 ا�خصومات عند دفع مبالغ زائدة 

 أجر املوظف؟ % من إجما�� 15هل مبلغ ا�خصم أقل من  (5

 .  6إذا �انت اإلجابة �عم، انتقل إ�� السؤال رقم  □

ش�ل أك�� من 4)7إذا �انت اإلجابة ال، ال يجوز حينئذ ا�خصم.  يحظر القسم 
ُ
% من إجما�� األجر املكتسب، وال يجوز سوى خصم مبلغ  15)(د) خصم دفعة زائدة �

 % أو أقل من إجما�� أجر املوظف دون موافقة مكتو�ة.  15�ساوي 

ا أو ا�خصومات املعتمدة من خالل اتفاقية مفاوضات جماعية أو ا�خصوما (6
ً
ت  هل سيتم إجراء ا�خصم �عد استقطاع �افة ا�خصومات املعتمدة قانون

 وظف?املعتمدة من جانب امل

ات خصومات  من  غ��ها  أو  النقابية  االستحقاقات  أو  األطفال  دعم  خصومات  أو  ا�حجز  أوامر  أو  الضر�بية  االستقطاعات  إ��  هذا  �ش��  املفاوضات مالحظة:   فاقيات 

أقساط التأم�ن الط�ي وخصومات أنظمة االدخار ع�� سبيل املثال املساهمات ا�خ��ية ودفع    -ا�جماعية املعتمدة وأي خصم أو تخصيص محدد معتمد خاص باملوظف  

 أو دفع األموال أو إيداعها �� اتحاد ائتما�ي أو أي عمليات شراء خاصة باملوظف.

 . 7إذا �انت اإلجابة �عم، انتقل إ�� السؤال رقم  □

كن �افة ا�خصومات جائزة صراحة بموجب القانون أو بموجب  )(هـ) خصم أي مبالغ زائدة ما لم ت 4)7إذا �انت اإلجابة ال، ال ُ�سمح حينئذ با�خصم.  يحظر القسم 

 اتفاقية مفاوضات جماعية أو من خالل موافقة مكتو�ة من املوظف.  

 هل سيحصل املوظف �عد ا�خصم ع�� األقل ع�� ا�حد األد�ى لألجر  �� الساعة بالنسبة إلجما�� األجر?  (7

جر �ل ساعة، اطرح املبلغ الذي سيتم خصمھ من إجما�� األجر واقسم الناتج ع�� عدد ساعات العمل. يجب مالحظة: للتحقق من حصول املوظف ع��  ا�حد األد�ى لأل 

 أن ي�ون الناتج مساوً�ا أو يز�د عن  ا�حد األد�ى لألجر �ل ساعة.

 إذا �انت اإلجابة �عم، ُ�سمح حينئذ با�خصم.  □

(و) أي خصم لدفعات زائدة بحيث ينخفض إجما�� األجور املدفوعة عن ا�حد األد�ى ملعدل األجور املطبق )4)7إذا �انت اإلجابة ال، يتعذر حينئذ ا�خصم.  يحظر القسم 

 �� الوالية أو �� القوان�ن الفيدرالية أ��ما أك��.

 

 )(و) 4)7املرجع:  امل�حق 

 

 يجب أن يل�ي ا�خصم �افة الشروط املدرجة للسماح بھ.
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