
والية ميشيغان 

سوزان كوربين إدارة العمل والفرص اإلقتصادية غريتشن ويتر
النسينغ     المدير          الحاكمة 

نشرة إعالمية: الحد األدنى لألجور 

الوقت التعويضي
يســمح قانــون األجــور لفــرص العمــل المحســن، القانــون العــام رقــم 337 لعــام 2018، بصيغتــه المعدلــة، بتراكــم واســتخدام الوقــت 
التعويضــي بــدالً مــن دفــع أجــور العمــل اإلضافــي فــي ظــل ظــروف معينــة. تهــدف هــذه النشــرة إلــى تلخيــص بعــض أحــكام الوقــت 
التعويضــي. يمكــن العثــور علــى األحــكام القانونيــة المتعلقــة بالوقــت التعويضــي فــي القســم 4a(8) MCL 408.934a (8) مــن 

قوانيــن ميشــيغان المجمعــة.

ــرة  ــذه النش ــل. ه ــص الكام ــى الن ــون للحصــول عل ــى القان ــوع إل ــت التعويضــي الرج ــتخدام الوق ــم باس ــى أي شــخص مهت يجــب عل
مخصصــة للموظفيــن الذيــن ال تشــملهم اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة. يجــوز للموظــف، بخــاف الموظــف المشــمول باتفاقيــة مفاوضــة 
جماعيــة، أن يختــار تلقــي الوقــت التعويضــي واإلجــازة التعويضيــة بــدالً مــن تعويــض العمــل اإلضافــي بشــرط حــدوث كل مــا يلــي:

الموظف وصاحب العمل مشموالن بقانون األجور المحّسن لفرص القوى العاملة.  (1
إذا لم يكن صاحب العمل والموظف مشمواًل بقانون ميشيغان، فا تنطبق عليِه أحكام الوقت التعويضي.

يســمح صاحــب العمــل للموظــف الــذي يختــار إجــازة تعويضيــة بمــا ال يقــل عــن 10 أيام إجــازة مدفوعــة األجر فــي الســنة، باإلضافة   (2 
إلى الوقت التعويضي.

إذا لم يسمح صاحب العمل للموظف بإجازة لمدة 10 أيام مع الدفع كل عام، فلن يتم تطبيق أحكام الوقت التعويضي.

ــا  ــا كتابيً ــه الموظــف، يوافــق الموظــف طوًع ــة أو ممثــل آخــر يعين ــم تمثيــل الموظفيــن مــن قبــل وكيــل مفاوضــة جماعي ــم يت إذا ل  )3 
ــي. ال يمكــن إكــراه  ــل العمــل اإلضاف ــي قب ــدالً مــن أجــور العمــل اإلضاف ــة ب ــي الوقــت التعويضــي واإلجــازة التعويضي ــى تلق عل

الموظف أو ترهيبه أو إلزامه كشرط للتوظيف لقبول الوقت التعويضي أو اإلجازة التعويضية.
 إذا لــم يوافــق الموظــف طوًعــا وكتابــة لقبــول الوقــت التعويضــي بــداًل مــن أجور العمــل اإلضافي قبــل العمل اإلضافي، فــا تنطبق 

أحكام الوقت التعويضي عليِه.

يتم توفير ساعة ونصف )1.5( ساعة من الوقت التعويضي واإلجازة التعويضية لكل ساعة من العمل اإلضافي.  (4
يجب اعتماد الوقت التعويضي ودفعه في ساعة ونصف الساعة لكل ساعة من العمل اإلضافي.

ال يجوز أن يتجاوز الوقت التعويضي المستحق 240 ساعة.  (5
إذا تجاوز رصيد الموظف المكتسب للوقت التعويضي 240 ساعة، فيجب دفع أجور العمل اإلضافي للموظف.  

إدارة العمل والفرص اإلقتصادية (LEO) هي جهة توفر فرص عمل/برنامج متكافئ الفرص.
تتوفر المساعدات والخدمات وغيرها من وسائل الراحة المعقولة عند الطلب، لألفراد ذوي اإلعاقة.
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الوقت التعويضي

تهــدف أحــكام الوقــت التعويضــي واإلجــازة التعويضيــة إلــى الســماح للموظفيــن بمقايضــة أجــور العمــل اإلضافــي مقابــل إجــازة مدفوعــة 
األجــر. صاحــب العمــل الــذي ال ينــوي الســماح للموظفيــن بجدولــة إجــازة مدفوعــة األجــر، وفقـًـا لتقديــر الموظــف، يجــب أال يدخــل 

فــي اتفاقيــة الوقــت التعويضــي مــع الموظفيــن.
ينطبق ما يلي على استخدام الوقت التعويضي:

يجــب علــى صاحــب العمــل أن يتلقــى ويحتفــظ بالموافقــة الخطيــة للموظــف الــذي يطلــب وقتـًـا تعويضيًــا قبــل أن يتــم   •
الحصــول علــى الوقــت التعويضــي.

يجــب علــى صاحــب العمــل أن يقــدم للموظــف بيانًــا بالوقــت التعويضــي المكتســب والوقــت التعويضــي المدفــوع فــي   •
فتــرة الدفــع التــي يتــم فيهــا الحصــول علــى أو دفــع الوقــت التعويضــي.

يجــب أن يُظهــر ســجل الرواتــب الــذي يحتفــظ بــه صاحــب العمــل الوقــت التعويضــي المضــاف فــي الفتــرة التــي تــم   •
الحصــول عليــِه فيهــا.

يجــب علــى صاحــب العمــل أن يدفــع للموظــف فــي غضــون 30 يوًمــا مــن طلــب الوقــت التعويضــي. ال يلــزم أن يكــون   •
الطلــب مكتوبـًـا.

يجب دفع الوقت التعويضي بمعدل أجر ال يقل عن معدل الذي حصل عليه.  •
يجــب الســماح للموظــف باســتخدام الوقــت التعويضــي كمــا هــو مطلــوب مــا لــم يكــن اإلســتخدام معطــاً لســير العمــل   •

بشــكل غيــر ضــروري.
يجب دفع الوقت التعويضي المستحق للموظف الذي يترك العمل.  •

مــا لــم يكــن محظــوًرا بموجــب اتفاقيــة مفاوضــة جماعيــة، يجــب علــى صاحــب العمــل إعطــاء الموظفيــن إشــعاًرا لمــدة   •
60 يوًمــا بإلغــاء الوقــت التعويضــي أو اإلجــازة التعويضيــة للخطــة.

يخضــع أصحــاب العمــل الذيــن ينتهكــون أحــكام الوقــت التعويضــي لدفــع أجــور العمــل اإلضافــي والتعويضــات المقطوعــة وغرامــة مدنية 
تصل إلــى 1,000.00 دوالر.

لمزيــد مــن المعلومــات قــم بزيــارة موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت علــى www.michigan.gov/wagehour أو اتصــل بمكتبنــا علــى 
 1-855-4MI WAGE (1-855-464-9243) ــي ــم المجان الرق

إدارة العمل والفرص اإلقتصادية (LEO) هي جهة توفر فرص عمل/برنامج متكافئ الفرص.
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