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نشرة إعالمية :الحد األدنى لألجور

 85٪من الحد األدنى لمعدل األجر في الساعة
ســن ،القانــون العــام رقــم  337لعــام  ،2018بصيغتــه المعدلــة ،للعامليــن الذيــن تتــراوح
يســمح قانــون األجــور لفــرص العمــل المح ّ
أعمارهــم بيــن  16و  17عا ًمــا بالحصــول علــى معــدل أدنــى أقــل لألجــور فــي الســاعة .يمكــن العثــور علــى األحــكام القانونيــة التــي
تغطــي األجــور المنخفضــة فــي القســم ) 4b (2), MCL 408.934b (2مــن قوانيــن ميشــيغان المجمعــة .يجــب علــى أي شــخص
مهتــم بمعلومــات حــول األجــور المنخفضــة الرجــوع إلــى القانــون للحصــول علــى النــص الكامــل.
يجــوز لصاحــب العمــل المشــمول بقانــون األجــور لفــرص العمــل المحســنة أن يدفــع للموظــف الــذي يتــراوح عمــره بيــن  16و 17
عا ًمــا  85٪ ،مــن الحــد األدنــى لمعــدل األجــر فــي الســاعة.
تطبق الشروط التالية على نسبة  85٪من األجر:
ال يجــوز لصاحــب العمــل فصــل أو تســريح أو نقــل موظــف آخــر أو تقليــل ســاعات أو أجــور أو مزايــا الموظــف ،لتوظيــف عامــل
بنســبة  85٪مــن األجــر.
معدل األجر في الساعة للعامل الخاضع ألحكام األجور المنخفضة بنسبة  85٪هو:
تاريخ النفاذ

معدل الحد األدنى لألجر في الساعة

 85٪من الحد األدنى لمعدل األجر في الساعة *

 1كانون الثاني/يناير 2021

 9.65دوالر

 8.20دولار

 1كانون الثاني/يناير 2022

 9.87دوالر

 8.39دولار

 1كانون الثاني/يناير 2023

 10.10دوالر**

 8.59دولار**

* تنــص المــادة  )1(10مــن القانــون العــام  337لعــام  ،2018بصيغتــه المعدلــة ،الــى ) MCL 408.940 (1والتــي تنــص علــى ...“ :ال ينطبــق هــذا القانــون
علــى صاحــب العمــل الــذي يخضــع ألحــكام الحــد األدنــى لألجــور لقانــون معاييــر العمــل العادلــة لعــام  USC 201 29 ،1938إلــى  ،219إال إذا كانــت أحــكام
الحــد األدنــى لألجــور الفيدراليــة ســتؤدي إلــى انخفــاض الحــد األدنــى لألجــور فــي الســاعة ممــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون
** تجاوز معدل البطالة في الوالية نسبة  8.5٪لعام  ،2020وبالتالي لم يرتفع معدل الحد األدنى لألجور لعام .2021

يخضــع أصحــاب العمــل الذيــن ينتهكــون أحــكام األجــور المنخفضــة بنســبة  85٪لدفــع الحــد األدنــى لألجــور وتعويضــات مقطوعــة
وغرامــة مدنيــة تصــل إلــى .1,000.00
لمزيــد مــن المعلومــات قــم بزيــارة موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت علــى  www.michigan.gov/wagehourأو اتصــل بمكتبنــا علــى
الرقــم المجانــي )1-855-4MI WAGE (1-855-464-9243
إدارة العمل والفرص اإلقتصادية ( )LEOهي جهة توفر فرص عمل/برنامج متكافئ الفرص.
تتوفر المساعدات والخدمات وغيرها من وسائل الراحة المعقولة عند الطلب ،لألفراد ذوي اإلعاقة.

قسم األجور وساعات العمل
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