
والية ميشيغان 

سوزان كوربين إدارة العمل والفرص اإلقتصادية غريتشن ويتر
النسينغ     المدير            الحاكمة 

 
نشرة إعالمية: الحد األدنى لألجور 

الموظفين الذين يتلقون إكراميات )بقشيش(

يســمح قانــون األجــور لفــرص العمــل المحّســن، القانــون العــام رقــم 337 لعــام 2018، بصيغتــه المعدلــة، ألصحــاب العمــل بالحصــول 
علــى ائتمــان لإلكراميــات )البقشــيش( علــى الحــد األدنــى لألجــور فــي ظــل ظــروف معينــة ألولئــك الموظفيــن الذيــن يتلقــون اإلكراميــة 
بشــكل معتــاد ومنتظــم. تهــدف نشــرة المعلومــات هــذه إلــى تلخيــص متطلبــات الحصــول علــى ائتمــان الحــد األدنــى لألجــور. يمكــن 
العثــور علــى األحــكام القانونيــة التــي تغطــي ائتمــان اإلكراميــة علــى القســم MCL 408.934d مــن قوانيــن ميشــيغان المجمعــة. يجــب 

علــى أي شــخص مهتــم بالمعلومــات حــول ائتمــان الحــد األدنــى لألجــور الرجــوع إلــى القانــون للحصــول علــى النــص الكامــل.

ــا ألن معــدل  ينطبــق معــدل الحــد األدنــى لألجــور فــي الواليــة أيًضــا علــى بعــض الموظفيــن فــي األعمــال التجاريــة المغطــاة فيدراليً
الواليــة لهــؤالء الموظفيــن أعلــى مــن المعــدل الفيدرالــي المطلــوب.

تنطبق الشروط التالية على أخذ إئتمان اإلكرامية على معدل الحد األدنى لألجور في الوالية:
يكــون الموظــف فــي وضــع يتلقــى عــادة وبصــورة منتظمــة إكراميــات مــن ضيــف أو مســتفيد أو عميــل مقابــل الخدمــات المقدمــة 	 

لذلــك الضيــف أو المســتفيد أو العميــل.
إذا كانــت المكافــآت إضافــة إلــى الحــد األدنــى لمعــدل األجــر فــي الســاعة بموجــب القســم الفرعــي 4d ال تســاوي أو تتجــاوز 	 

الحــد األدنــى لألجــر فــي الســاعة المنصــوص عليهــا فــي القســم 4، يدفــع صاحــب العمــل أي عجزفــي ذلــك للموظــف.
ــم،	  ــي المرق ــن الفيدرال ــون مســاهمة التأمي ــي إعــان الموظــف ألغــراض قان ــن ف ــا هــو مبي ــة كم ــآت مثبت ــآت هــي مكاف  المكاف

 USC 3101 26 إلى 3128.
 	.4d, MCL 408.934d أبلغ صاحب العمل الموظف بأحكام القسم
إذا تــم الحصــول علــى ائتمــان بالمكافــآت التــي حصــل عليهــا الموظــف، فيجــب أن تحتــوي ســجات التوظيــف لــكل فتــرة دفــع 	 

تــم خالهــا الحصــول علــى اإلئتمــان بيانـًـا مكتوبـًـا بقيمــة المكافــآت التــي حصــل عليهــا الموظــف. يجــب توقيــع البيــان مــن قبــل 
الموظــف ووضــع تاريخــه قبــل تاريــخ اســتام شــيك الراتــب

الحد األدنى لمعدل األجر في الساعة للعامل الخاضع ألحكام ائتمان اإلكرامية هو:

معدل الحد األدنى لألجر فيتاريخ النفاذ
الساعة

الحد األدنى لمعدل األجور في 
الساعة للموظف الذي يتلقى 

اإلكرامية

اإلكراميات المقدمة والمبلغ عنها في 
متوسط الساعة على األقل

5.98 دولار3.67 دولار9.65 دوالر2021

6.12 دولار3.75 دولار9.87 دوالر1 كانون الثاني/يناير 2022

6.26 دولار**3.84 دولار**10.10 دولار** 1كانون لاثاين/يناير2023 

** لم يرتفع الحد األدنى لألجور ألن معدل البطالة كان أكبر من ٪8.5 لعام 2020

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.

قسم األجور وساعات العمل
 Lansing, Michigan 48909-7976 	 30476 صندوق البريد

2407 N. GRAND RIVER • LANSING, MICHIGAN 48906 :عنوان البريد السريع
الرقم المجاني: • 1-855-464-9243( • )517( 284-7800( 4MI-WAGE-855-1 	 فاكس 763-0110)517( 

    www.michigan.gov/wagehour

 الصفحة
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12 /21(

1 كانون الثاني/يناير



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.

قسم األجور وساعات العمل
 Lansing, Michigan 48909-7976 	 30476 صندوق البريد

2407 N. GRAND RIVER • LANSING, MICHIGAN 48906 :عنوان البريد السريع
الرقم المجاني: • 1-855-464-9243( • )517( 284-7800( 4MI-WAGE-855-1 	 فاكس 763-0110)517

    www.michigan.gov/wagehour
 الصفحة
2 من 2

WHD-9921
12 /21(

والية ميشيغان 

سوزان كوربين إدارة العمل والفرص اإلقتصادية غريتشن ويتر
النسينغ     المدير        الحاكمة 

 
نشرة إعالمية: الحد األدنى لألجور 

الموظفين الذين يتلقون إكراميات )بقشيش(

ــل مــن معــدل الراتــب  ــى األق ــة نســبة ٪1 عل ــون لســاعات إضافي ــات ويعمل ــون إكرامي ــن يتلق ــن الذي ــع أجــر للموظفي ــم دف يجــب أن يت
ــاد للموظــف: المعت

معدل الحد األدنى لألجور في الساعةتاريخ النفاذ
لساعات العمل اإلضافية

اإلكراميات المقدمة والمبلغ عنها في متوسط 
الساعة على األقل

5.98 دولار8.50 دوالر 2021

6.12 دولار8.69 دوالر1 كانون الثاني/يناير 2022

6.26 دولار**8.89 دوالر**1 كانون الثاني/يناير 2023

** لم يرتفع الحد األدنى لألجور ألن معدل البطالة كان أكبر من ٪8.5 لعام 2020

طريقة حساب مقدار اإلكراميات التي يتلقاها الموظف في الساعة هي كما يلي:

   إجمالي اإلكراميات لألسبوع )أو فترة الدفع( مقسومة على إجمالي ساعات العمل في األسبوع )أو فترة الدفع(.

أصحــاب العمــل الذيــن يخالفــون أحــكام الحــد األدنــى لألجــور مــن خــال وضــع ائتمــان غيــر صحيــح لإلكراميــة يخضعــون لدفــع الحــد 
األدنــى لألجــور، والتعويضــات المقطوعــة، وغرامــة مدنيــة تصــل إلــى مبلــغ 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

1 كانون الثاني/يناير




