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 التنفیذ
يجــوز للموظفیــن رفــع دعــوى مدنیــة الســترداد 
الحــد األدنــى لألجــور غیــر المدفوعــة أو العمــل 
ــم  ــى قس ــكوى إل ــم ش ــم تقدي ــي أو يمكنھ اإلضاف

 األجور والساعات.

 

 الوقت اإلضافي
بأحــكام  المشــمولین  للموظفیــن  ُيدفــع  أن  يجــب 
العمــل  فــرص  أجــور  لقانــون  اإلضافــي  العمــل 
المحســن مــرة ونصــف (1.5) بقــدر معدلھــم العــادي 

للعمل الذي يتجاوز 40 ساعة في أسبوع العمل.
 

اإلجازات التعويضیة
المحســن،  العمــل  لفــرص  األجــور  قانــون  يســمح 
القانــون العــام رقــم 337 لعام 2018، بصیغتــه المعدلة، 
بتراكــم واســتخدام اإلجــازات التعويضیــة بــدالً مــن دفــع 

أجور العمل اإلضافي في ظل ظروف معینة.

ــازة  ــى إج ــول عل ــى الحص ــون عل ــق الموظف ــد يواف ق
بــدالً مــن أجــر العمــل اإلضافــي. يجــب أن يحصــل 
ــك علــى ســاعة ونصــف الســاعة  الموظفــون بعــد ذل

(1.5) إجازة لكل ساعة من العمل اإلضافي.

 

 

 

 

 

األجور وساعات العمل
ــم  ــة ويت ــة ومكتوب ــة طوعی ــون االتفاقی ــب أن تك • يج

الحصول علیھا قبل اكتساب الوقت.

العمــل  أعطــى صاحــب  إذا  إال  بذلــك  ُيســمح  • ال 
للموظــف مــا ال يقل عن 10 أيــام إجازة مدفوعة األجر 

في السنة.

ــي  ــف ف ــب للموظ ــت المكتس ــع كل الوق ــب دف • يج
غضــون 30 يوًمــا مــن تقديــم الطلــب. يوصــى بتوثیــق 

الموافقة على الطلب أو رفضه.

• ال يجوز أن يتجاوز الوقت اإلجمالي 240 ساعة.

• يجــب علــى أصحــاب العمــل االحتفــاظ بســجل 
للوقت المكتسب والمدفوع.

ــب الموظــف اإلجــازات  ــم روات • يجــب أن تعكــس قوائ
التعويضیة المستحقة والمدفوعة.

• يمكــن لقســم األجــور والســاعات أن تحقــق فــي 
الشــكوى و رفــع دعــوى مدنیــة لجمــع األجــور 
ــتحق  ــي المس ــل اإلضاف ــة أو العم ــر المدفوع غی

للموظف.

• إذا كان لــدى قســم األجــور والســاعات ســبب 
معقــول لإلعتقــاد بــأن صاحــب العمــل قــد انتھــك 
القانــون، فیمكــن إجــراء تحقیــق نیابــة عــن جمیــع 

الموظفین.

• يمكــن أن يشــمل اإلســترداد الحــد األدنــى لألجــور 
غیــر المدفوعــة أو العمــل اإلضافــي باإلضافــة إلــى 
مبلــغ مســاٍو لألضــرار والتكالیــف وأتعــاب المحامــاة 

المعقولة.

• يمكــن فــرض غرامــة مدنیــة علــى صاحــب العمــل 
الــذي ال يدفــع الحــد األدنــى لألجــور أو العمــل 

اإلضافي قدرھا 1,000 دوالر.

يمكــن تقديــم الشــكاوى عبــر اإلنترنــت علــى الموقــع 
.www.michigan.gov/wageclaim اإللكتروني

ــط. ال  ــة فق ــات العام ــب مخصــص للمعلوم ــذا الكتیّ ھ
يشــمل جمیع أحكام القانون 337، القانون العام لعام 

.2018

ــة  ــة (LEO) ھــي جھ ــرص اإلقتصادي ــل والف إدارة العم
توفــر فــرص عمل/برنامــج متكافــئ الفــرص. تتوفــر 
المســاعدات والخدمــات وغیرھــا مــن وســائل الراحــة 
ــة. اتصــل  ــراد ذوي اإلعاق ــب لألف ــد الطل ــة عن المعقول
بالرقم  7800-284 (517) إلبالغ ھذه الوكالة باحتیاجاتك.

WHD-9802
تم الطبع في: 2/21 ؛ إجمالي عدد النسخ: 1،000
التكلفة: 1002.34 دوالر؛ تكلفة الوحدة: 0.10 دوالر

مبنى ستیفنز ت. ماسون
530 W. Allegan St. Lansing, MI 48933

(517) 284-7800

Cadillac Place
3026 W. Grand Blvd., Suite 

Detroit, MI 

:العنوان البريدي
 صندوق بريد رقم 30476

Lansing, MI 

www.michigan.gov/wagehour 

قسم األجور وساعات العمل

جنوب شرق میشیغان

1-855-4MI-WAGE :الرقم المجاني
(1-855-464-9243)



 
 

الموظفون الذين يتلقون 
إكرامیات (بقشیش)

 

 

 
يكــون ســعر  أن  يجــب  اإلكرامیــات،  اســتالم  عنــد 
اإلكرامیــة والســاعة المجمعیــن مســاوياً لمعــدل الحــد 

األدنى المطلوب لألجر في الساعة.

لــكل فتــرة دفــع، يجــب علــى الموظــف إعطــاء صاحــب 
العمــل بیــان  عــن اإلكرامیــة مكتــوب وموقــع مــن قبــل 

الموظف ومؤرخ قبل تاريخ إستالم شیك الراتب

 
 

 

 

 

نظرة عامة

المساواة في األجور

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

الحد األدنى لألجور في الساعة
 في الوالية

 

معــدل الحــد األدنــى لألجــور فــي میشــیغان لألفــراد 
الذين تبلغ أعمارھم 18 عاًما فما فوق ھو:

يجب دفع إكرامیة للموظفین كحد أدنى:

 

   

  

   

  

* لــم يرتفــع المعدل لعام 2021 ألن معدل البطالة في 
الوالية تجاوز 8.5٪.

** قــد تحــدث زيادة 2021 في عام 2022 إذا كان 
معــدل البطالة في الوالية أقل من 8.5٪.

  

 

 
أجر التدريب للقاصرين في ســن 16-19 

 سنة من العمر
بالنســبة ألول 90 يوًمــا مــن العمــل، يمكــن دفــع أجــر تدريــب 
قدره 4.25 دوالًرا لكل ساعة للُقصَّر الذين تتراوح أعمارھم بین 

16 و 19 عاًما.

تغطــي فتــرة أجر التدريب أول 90 يوًما بغض النظر عن العمل.

ال يجــوز لصاحــب العمــل فصــل أو تســريح أو نقــل موظــف آخــر 
ــا الموظــف لتوظیــف عامــل  أو تقلیــل ســاعات أو أجــور أو مزاي

بأجر التدريب.
 

يمكــن أن يتقاضــى القاصرون الذين تتراوح أعمارھم بین 16 و 
17 عاًمــا حــًدا أدنــى ألجــر الشــباب بنســبة ٪85 مــن الحــد 

األدنى لسن البالغین، كما ھو موضح أعاله.

• ال يجوز لصاحب العمل أن يحل محل موظف   
لتوظیف القاصر بمعدل ٪85 في الساعة

• ال ينطبــق قانــون الحــد األدنــى لألجــور فــي الوالية 
ــر  ــون معايی ــاب العمــل المشــمولین بقان علــى أرب
العمــل العادلــة (الفیدرالــي) مــا لــم يكــن المعــدل 
الفیدرالــي المطلــوب أقــل مــن المعــدل المطلــوب 

من الوالية.

ال يشمل ھذا القانون العمال الواردة أوصافھم
في أدناه:

• الموظفون الذين تقل أعمارھم عن 16 سنة.

• األفــراد العاملیــن فــي المخیمــات الصیفیــة لمــدة 
4 أشھر أو أقل.

 (c)14 الموظفون ذوو اإلعاقة المشمولین بالقسم •
من قانون معايیر العمل العادلة لعام 1938

ــن  ــون علــى أصحــاب العمــل الذي ينطبــق ھــذا القان
ــن  ــن الذي ــن الموظفی ــر م ــن أو أكث ــون موظفی يوظف

تبلغ أعمارھم 16 عاًما أو أكثر.

• اإلســتثناء: حیــث يعتمــد الدفــع علــى نظــام 
األقدمیــة أو نظــام الجــدارة أو نظــام قیــاس األرباح 

على معايیر أخرى غیر الجنس

ــدل  ــف بمع ــع للموظ ــل أن يدف ــب العم ــوز لصاح ال يج
أقــل مــن الســعر المدفــوع لموظــف مــن الجنــس 
وجھــًدا  ومھــارة  عمــالً  تتطلــب  لوظیفــة  اآلخــر 
ــم أداؤھــا فــي ظــل ظــروف  ومســؤولیة متســاوية يت

عمل مماثلة.

تاريخ النفاذ
الحد األدنى من

معدل األجر
في الساعة

٪85 من معدل
األجر في
الساعة

8.20 دوالر9.65 دوالر1 كانون الثاني/يناير 2020

8.20 دوالر9.65 دوالر

8.39 دوالر9.87 دوالر

1 كانون الثاني/يناير 2021*

1 كانون الثاني/يناير 2022*

   

  

   

  

* لــم يرتفــع المعدل لعام 2021 ألن معدل البطالة في 
الوالية تجاوز 8.5٪.

** قــد تحــدث زيادة 2021 في عام 2022 إذا كان 
معــدل البطالة في الوالية أقل من 8.5٪.

  

تاريخ النفاذ
األجر في

الساعة للذين
يتلقون إكرامیات 

معدل اإلكرامیات
المبلغ عنھا
في الساعة

5.98 دوالر3.67 دوالر1 كانون الثاني/يناير 2020

5.98 دوالر3.67 دوالر

6.12 دوالر3.75 دوالر

1 كانون الثاني/يناير 2021*

1 كانون الثاني/يناير 2022*


