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الحد األدنى لألجور

لمزيد من المعلومات، تواصل مع:
Maine Department of Labor
Bureau of Labor Standards 

 State House Station 45
 0045-04333 Augusta, Maine

 الهاتف:  7900-623-207
 لمستخدمي الهاتف النصي، يُرجى االتصال بمحّوِل ماين 711.

www.maine.gov/labor/bls :الموقع اإللكتروني 
bls.mdol@maine.gov :البريد اإللكتروني

يقتضي قانون والية ماين )المادة 
B-42 § .M.R.S.A ،26( أن 

يضع كل صاحب عمل هذا الملصق 
في مكان العمل بحيث يتمكن 
العاملون من رؤيته بسهولة.

توفر قوانين العمل في والية ماين الحماية لكل من يعمل في ماين. تطبق وزارة 
العمل في والية ماين هذه القوانين التي يجب على جميع أصحاب العمل اتباعها. 
يقوم ممثلو الوزارة بتفتيش أماكن العمل لضمان االمتثال للقوانين، وقد تصدر 

التنويهات والعقوبات في حق أصحاب العمل الذين ال يمتثلون لها.

الحد األدنى لألجور هو 13.80 دوالكیًا في الساعة اعتباًرا م1 ن ینایر 2023
ضافي  إعفاء اتم نساعات العمل ال

إلشارة إلى متطلبات الراتب بموجب قانون معاییر لاعمل  تتضمن قوانين مايا ن 
 .  (FLSA ( لاعادلة

ألسبوا  الًرا في ا  ألجور هو 796.17 دو  ألدنى الجدید ل  وسیكون شرط الحد ا 
ععتباًرا م1 ن ینایر 2023. ال  راتف ه طفي  تحدید ما إذا كان العامل مًعفى من 

الیة.   إلضافي بموجب القانون الفیدرالي أو قانون الو  ساعالتع امل ا 
اللتزام بكال  ویجعا بتبار واجبات كل عامل جزًءا من هذا التحليل. إن عدم ا 

ألسبوعه  لراتب ا  ألدنى ل ا ننجاح في اختبار الواجبات ولاحد ا  الشرطي،ل
ألحد ا  الیة، أو  ي،و انتھال ككل مالق نانون الفیدرالي أو قانون الو 

الختصاصات القضائیة أو غیرها اعتمادعاًل ى التناقضات الواردة في القوانين.

 بيانات للموظفين
ا يبين  انً يتعين على كل صاحب عمل أن يعطي لكل موظف مع دفع األجور بي

بوضوح تاريخ فترة الدفع، وساعات العمل، وإجمالي المكاسب والخصومات 
المفصلة.

 حفظ السجالت
يحتفظ أصحاب العمل لمدة ثالثة أعوام بسجالت دقيقة لساعات عمل جميع 

العاملين واألجور التي حصلوا عليها.

تطبيق وزارة العمل قوانين الوالية الخاصة بأجرة العمل وساعاته. ألصحاب العمل 
 الذين لديهم استفسارات بشأن القانون، يمكن االتصال على 

207-623-7900 أو يمكن زيارة صفحة ويب الوزارة. 

توجيهات الحد األدنى لألجور
www.maine.gov/labor/labor_laws/minimum_wage_faq.html

html.title26sec664/26/legislature.maine.gov/statutes

توجيهات ساعات العمل اإلضافي
www.maine.gov/labor/labor_laws/overtime.html

html.title26sec664/26/legislature.maine.gov/statutes

*مالحظة: قد يخضع أصحاب العمل في والية ماين لقانون معايير العمل العادل 
الفيدرالية )Federal Fair Labor Standards Act( أيًضا. لمزيد من 

 U.S.( المعلومات، تواصل مع وزارة العمل األمريكية، مكتب أجرة العمل وساعاته
 Department of Labor Wage and Hour Office( على

.7716-666-603

ور الحد األدنى للأج
الیة  ا نعمل في ماين، یخضع أي نشاط تجاري في الو بموجب قوانيل

الیة، حتى لو كان به موظف واحد.  یتضمن هذا  بشكل تقلائي لقانون الو
ا ضغنظر عن أرباحھا أو حجمھا.  جميالش عركالت اعامة ولاخاصة بل

الًرا في الساعةاع تباًرا م1 ن ینایر 2023. ألجور هو 13.80 دو ألدنى ل لاحد ا

ور  األحكام اللبديب ةخصوص الحد األدنى للأج
قد یخضع صاحلب اعمل، الذي یعمل لديه موظفون في بانغور، و/أو 
بورتلاند، أو غیرهما ملن ابلدیات التي تصدر أحكاًم ا محلية بخصوا 
ألحكام إضافیة، ویجب أن یتحقق من ذلك مع  ألجور،  ألدنى ل لصحد ا

. مسؤولي البلدیة

موظف الخدمات 
الرفي الش  موظف لاخدمات هو شخص يتقلى عاًدة ما یزید 175 عن دو

ھرش  فيكل إكرامیات. وعاتبارًا م1 ن ینایر 2023، یتعيعل نى أصحالب اعمل 
ألجرال  الرات في الساعة. إذا كان ا عن دو ال يقل 6.90  دفع أجر خدمة مباشر 

ال یرقى، على  إلكرامیالت اتي یحصل لعيها  إلضافة إلى ا مباشر للموظف با
ألجور، فیجب على  ألدنى لامطلول ب أساس أسبوعي، إلى متوسط لاحد ا

 . ا بعمل دفع الفرق صاحل

ساعات العمل اإلضافي 
إلضافي عن ساعالت اعمل  یجب أن يتقلى لاموظفون أجر ساعالت اعمل ا

التي تزید 40 عن ساعة في أسبوع العمل بمعدل لا يقلعن  مرة ونصف من 
ألصحالب اعمل السماح بالعمل لساعات إضافیة  ألجر لامعتاد.  یحق  معدل ا
أو عدال مسماح بذل ،لككفي ن حالة لاعمل لساعات إضافیة، یجلع بيهم دفع 
ال يمكا نستخدام الولقت اتعویضي مق  الیة.  أجره بما يتفق مع متطلبات الو

ألصحالب اعمل ا  نبل أصحالب اعمل قلفي اطالع اخاص، ولكن يمكن 
ا عخاص توفیر لامرونة في الولل قتموظفين خلال أسبولع اعمل  قلفيطال

(وليس فترال ةدفع إذا كانف تترة الدفع أطول من دورة مدتھا سبعة أیام في 
أسبولع اعمل).

برامج.   توفر وزارة العمل في ماين )Maine Department of Labor( فرًصا متكافئة في العمل وال
تتوفر وسائل المساعدة والخدمات لذوي اإلعاقة عند الطلب.

/https://www.maine.gov/labor/posters  :ا ويمكن نسخه هذا الملصق متاح على اإلنترنت مجانً




