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قسم األجور وساعات العمل
صندوق بريد 30476
النسينغMI 48909-7976 ،
المنشور المطلوب
المتطلبات العامة  -الحد األدنى لألجور والوقت اإلضافي

غريتشن ويتر
الحاكمة

سوزان كوربين
المدير

التغطية

يغطي قانون األجور لفرص العمل المحسّن ( ،)IWOWAالقانون العام رقم  337لعام  ،2018بصيغته المعدلة ،أصحاب العمل الذين يوظفون  2أو أكثر من الموظفين الذين
تبلغ أعمارهم  16عا ًما أو أكثر.
يجب أن يتم دفع أجور الموظفين على األقل:

معدل الحد األدنى لألجر في الساعة
الموظف الذي يتلقى إكرامية (بقشيش)

معدل الحد األدنى لألجر في
الساعة

الحد األدنى لألجر في الساعة

ُمعَدَّل اإلكراميات المبلغ عنها في الساعة

 9.65دوالر

 3.67دولار

 5.98دولار

 8.20دولار

1كانون الثاين/يناير* 2022

 9.87دولار

 3.75دولار

 6.12دولار

 8.39دولار

1كانون الثاين/يناير* 2023

 10.10دولار

 3.84دولار

 6.26دولار

 8.59دولار

تاريخ النفاذ
1ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﯾﻧﺎي 2021

** 85٪
معدل األجر في الساعة

* ال تسري الزيادة في الحد األدنى لمعدل األجر في الساعة على النحو المنصوص عليه في القسم الفرعي ( )1إذا كان معدل البطالة لهذه الوالية ،على النحو الذي يحدده مكتب إحصاءات
العمل ،وزارة العمل في الواليات المتحدة 8.5٪ ،أو أكثر بالنسبة إلى السنة التقويمية السابقة للسنة التقويمية للزيادة المقررة .لم يرتفع المعدل لعام  2021ألن معدل البطالة في الدولة تجاوز
 8.5٪لعام .2020

** يمكن أن يتقاضى القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين  16و  17عا ًما  85٪من الحد األدنى لمعدل األجر في الساعة.

أجور التدريب

دوالرا لكل ساعة للموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين  16و  19عا ًما ألول  90يو ًما من بدء العمل.
يجوز دفع أجر تدريب قدره 4.25
ً

العمل اإلضافي

ســن ( )IWOWAبمقــدار مــرة ونصــف لمعــدل أجرهــم المعتــاد عــن ســاعات العمــل التــي
يجــب أن يتــم دفــع أجــور الموظفيــن المشــمولين بقانــون األجــور لفــرص العمــل المح ّ
تزيــد عــن  40ســاعة فــي أســبوع العمــل الواحــد .يُســتثنى مــا يلــي مــن متطلبــات العمــل اإلضافــي :الموظفــون المســتثنون مــن أحــكام الحــد األدنــى لألجــور لقانــون معاييــر
العمــل العادلــة لعــام  29 USC 201 ،1938إلــى ( 219باســتثناء بعــض موظفــي الخدمــة المنزليــة) ،الموظفيــن المهنييــن أو اإلدارييــن أو التنفيذييــن؛ المســؤولون المنتخبــون
والمعينــون سياسـيًا؛ العامليــن فــي مؤسســات التســلية والترفيــه التــي تعمــل أقــل مــن  7أشــهر فــي الســنة؛ العاملــون فــي الزراعــة وأي عامــل ال يخضــع ألحــكام الحــد األدنــى
لألجــور المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

الوقت التعويضي

إذا اســتوفى صاحــب العمــل شــرو ً
طا معينــة ،فيمكــن أن يوافــق الموظفــون علــى تلقــي وقــت تعويضــي قــدره ســاعة ونصــف الســاعة عــن كل ســاعة مــن العمــل اإلضافــي .يجــب
أن تكــون اإلتفاقيــة طوعيــة ومكتوبــة ويتــم الحصــول عليهــا قبــل الحصــول علــى الوقــت التعويضــي .يجــب دفــع كل الوقــت التعويضــي المكتســب للموظــف .ال يجــوز أن يتجــاوز
الوقــت التعويضــي المســتحق  240ســاعة .يجــب علــى أصحــاب العمــل اإلحتفــاظ بســجل للوقــت التعويضــي المكتســب والمدفــوع .اتصــل بقســم األجــور والســاعات للحصــول
علــى معلومــات حــول الشــروط التــي يجــب علــى صاحــب العمــل الوفــاء بهــا مــن أجــل تقديــم إجــازة تعويضيــة بــدالً مــن تعويــض العمــل اإلضافــي.

المساواة في األجور

ال يجــوز لصاحــب العمــل التمييــز علــى أســاس الجنــس مــن خــال دفــع معــدل أقــل مــن المعــدل المدفــوع للموظفيــن مــن الجنــس اآلخــر مقابــل عمــل متســا ٍو فــي
الوظائــف التــي تتطلــب مهــارات وجهـدًا ومســؤولية متســاوية يتــم أداؤهــا فــي ظــل ظــروف عمــل مماثلــة  -باســتثناء الحــاالت التــي يتــم فيهــا الدفــع يتبــع نظــام األقدميــة
أو نظــام اإلســتحقاق أو النظــام الــذي يقيــس األربــاح علــى أســاس كميــة أو نوعيــة اإلنتــاج أو تفاضــل آخــر غيــر الجنــس.

التطبيق

يجــوز للموظــف إمــا رفــع دعــوى مدنيــة الســترداد الحــد األدنــى لألجــور غيــر المدفوعــة أو العمــل اإلضافــي ،أو يمكنــه تقديــم شــكوى إلــى وزارة العمــل والفــرص
اإلقتصاديــة .يجــوز لــإدارة التحقيــق فــي شــكوى ورفــع دعــوى مدنيــة لتحصيــل األجــور غيــر المدفوعــة أو العمــل اإلضافــي المســتحق للموظــف وجميــع موظفــي
المنشــأة .يمكــن أن يشــمل اإلســترداد بموجــب هــذا القانــون الحــد األدنــى لألجــور غيــر المدفوعــة أو العمــل اإلضافــي ،باإلضافــة إلــى مبلــغ إضافــي مســا ٍو لألضــرار
المقطوعــة والتكاليــف وأتعــاب معقولــة للمحامــاة  .يمكــن فــرض غرامــة مدنيــة قدرهــا  1,000دوالر علــى صاحــب العمــل الــذي ال يدفــع الحــد األدنــى لألجــور أو
العمــل اإلضافــي.
إدارا ةلعمل والفرا صإلقتصادية ) (LEOهي جهة توفر فرع صمل/برنامج متكاا ئفلفرص .
تتوفر المساعدتا والخدمات وغيرها من وسائا للراحة المعقولة نعد الطبل ،للأفراد ذوا يإلعاقة.
• اwww.michigan.gov/wagehourلرقا ملمجا)1-855-464-9243)1-855-4MI-WAGEين
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