الحد األدنى ألجور عمالة اإلكراميات
من  31ديسمبر  2021وحتى  30ديسمبر 2022

بداية من  31ديسمبر  2021وحتى  30ديسمبر  ،2022تم توضيح الحد األدنى لمعدالت األجر بالساعة التي يجب على جهات العمل دفعها لعمالة اإلكراميات أدناه.

صناعة الضيافة

موظفو الخدمات
عمالة خدمات األغذية

مدينة نيويورك

مقاطعة لونغ آيلند وويستشستر

بقية األماكن في والية نيويورك

 12.50دوالرً ا أجر نقدي

 12.50دوالرً ا أجر نقدي

 11دوالرً ا أجر نقدي

 2.50دوالر رصيد إكراميات

 2.50دوالر رصيد إكراميات

 2.20دوالر رصيد إكراميات

 10دوالرات أجر نقدي

 10دوالرات أجر نقدي

 8.80دوالرات أجر نقدي

 5دوالرات رصيد إكراميات

 5دوالرات رصيد إكراميات

 4.40دوالرات رصيد إكراميات

الصناعات األخرى:
وكذلك
الصناعات
األدنى لألجور في
*للحصول على المزيد من المعلومات عن معايير الحد
المتنوع  -بداية من 30/6/2020
أمر األجر
يغطيها
للصناعاتهذهالتي
بالنسبة
https://dol.ny.gov/minimum-wage-0

القيود المفروضة على رصيد اإلكراميات في صناعة الضيافة

الجمع بين األجور النقدية ورصيد اإلكراميات الستيفاء
الحد األدنى لألجور

ال يجوز لجهات العمل في صناعة الضيافة أخذ رصيد اإلكراميات من أجل ما يلي:

يسمح قانون والية نيويورك لجهات العمل في كل الصناعات بخالف خدمات البناء
بأن تستوفي الحد األدنى لألجور من خالل الجمع بين "األجر النقدي" الذي تدفعه
جهة العمل ورصيد أو بدل نظير اإلكراميات التي يحصل عليها الموظف من
العمالء .على سبيل المثال ،الحد األدنى لألجور لعمالة خدمات األغذية في مدينة
نيويورك هو  15دوالرً ا في الساعة .يمكن لجهات العمل الخاصة بهم استيفاء الحد
األدنى لألجور من خالل الجمع بين األجر النقدي الذي يقدر بـ  10دوالرات على
األقل وبدل اإلكرامية الذي ال يزيد عن  5دوالرات في الساعة.

•األيام التي قضى فيها العمال الذين يتقاضون اإلكراميات أكثر من ساعتين ،أو
عشرين بالمائة من مناوبة العمل ،في القيام بأعمال ال يتقاضون فيها إكراميات
•األسابيع التي يحصل فيها موظفو الخدمات على إكراميات بمعدل أقل في
الساعة عما يلي:

معدل اإلكراميات في الساعة
مدينة نيويورك

مقاطعة لونغ آيلند
وويستشستر

بقية األماكن في
والية نيويورك

في فنادق المنتجعات

 8.40دوالرات

 8.40دوالرات

 7.40دوالرات

في المطاعم والفنادق
التي تعمل طوال العام

 3.25دوالرات

 3.25دوالرات

 2.85دوالر

القيود المفروضة على رصيد اإلكراميات في الصناعات األخرى
ال يتوفر رصيد اإلكراميات في صناعة خدمات البناء.
ال يتوفر رصيد اإلكراميات عندما يكون معدل اإلكراميات األسبوعية أقل
من مبلغ الحد األدنى المحدد للموقع وحجم جهة العمل.
ُيرجى مالحظة :بداية من  31ديسمبر  2020لن ُيسمح ببدالت اإلكراميات في
الصناعات المتنوعة (كل الصناعات األخرى باستثناء الضيافة ،وعمالة المزارع،
وخدمات البناء) .ال ُيسمح لجهات العمل باالحتفاظ بأي جزء من اإلكراميات التي
يحصل عليها الموظف أو احتجازها.

الوقت اإلضافي
بالنسبة لعمالة اإلكراميات ،يجب على جهات العمل دفع ساعات الوقت اإلضافي
التي عمل بها العمال بنسبة مرة ونصف من معدل الحد األدنى لألجور مطروحً ا
منه رصيد اإلكراميات المطبق.
لمزيد من المعلومات
إذا كنت بحاجة إلى مساعدات إضافية ،أو ترغب في تقديم شكوى ،يُرجى االتصال
على الرقم ) 1-888-4NYSDOL (1-888-469-7365أو زيادة الموقع
اإللكتروني www.labor.ny.gov/minimumwage.

ُتعد وزارة العمل في والية نيويورك جهة توظيف أو برنامجً ا يؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص .يتم توفير المساعدات والخدمات اإلضافية حسب الطلب لألفراد متحدِّي اإلعاقة.
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