
 یسري   اعتباًرا   من    1  ینایر    2021                                                                                      معاییر   وقت   العمل   اإلضافي   والحد   األدنى   لألجر   بوالیة   كلورادو  
 یجب   تحدیثھ   سنویًا،   ملصق   جدید                                                                                                   ملصق   أمر   (”أمر    COMPS“)   رقم    37

         متاح   األسبوع   األول   من   كل   شھر   دیسمبر                                                                                                                                           قسم   معاییر   وإحصائیات   العمل  
  

 الحد   األدنى   لألجور   في   كولورادو:    12.32  دوالًرا   في   الساعة،   أو    9.30  دوالًرا   للموظفین   الذین   یحصلون   على   إكرامیات،   یسري   اعتباًرا   من    1/1/2021.  
 یعدل   الحد   األدنى   لألجور   سنویًا   حسب   معدل   التضخم   وسوف   یتیح   أمر   وملصق   معاییر   ساعات   العمل   اإلضافیة   والحد   األدنى   لألجر   للعام   القادم   الحد   األدنى   لألجور   لعام    2022.  • 

                             ینطبق  الحد  األدنى  لألجور  على  جمیع  البالغین  والقُّصر  غیر  الخاضعین  لوالیة،  سواءً  تقاضوا  أجرھم  بالساعة  أو  على  أي  أساس  آخر  (راتب،  عمولة،  عمل  بالقطعة،  وما  إلى  ذلك)،  ما  لم  • 
 یتم   إعفاؤھم   بالقاعدة    2  من   أمر    COMPS  (معاییر   ساعات   العمل   اإلضافیة   والحد   األدنى   لألجر).   ویجوز   الدفع   للقّصر   المحررین   من   قیود   الوالیة   بنسبة    15٪   أقل   من   الحد   األدنى.  

 قد   یتم   أیًضا   تطبیق   الحد   األدنى   لألجور   الفیدرالي   (  7.25  دوالًرا)   وأي   حد   أدنى   لألجور   المحلیة   (بما   في   ذلك    14.77  دوالًرا   في   دنفر   اعتباًرا   من    1/1/21).  • 
 وإذا   كان   العمل   مشموالً   بقواعد   متعددة   للحد   األدنى   لألجور   أو   ساعات   العمل   اإلضافیة،   تُطبق   القاعدة   ذات   األجر   األعلى   أو   المعیار.  

                         ساعات  العمل  اإلضافیة:  یحتسب  معدل   1½  ضعف  معدل  األجر  العادي  للساعات  التي  تزید  عن   40 ساعة  أسبوعیًا،  أو   12 ساعة  یومیًا  أو   12 ساعة  متعاقبة  
 على   التوالي.  

 ال   یمكن   حساب   متوسط   الساعات   في   أسبوعین   أو   أكثر   في   حساب   ساعات   العمل   اإلضافي.  • 

 ال   یجوز   ألصحاب   العمل   منح   إجازة   (تسمى   غالبًا   "فترة   راحة   تعویضیة")   بدالً   من   دفع   عالوة   تبلغ   مرة   ونصف   مقابل   ساعات   العمل   اإلضافي.  • 

 فترات   تناول   الوجبات:    30  دقیقة   متصلة   وتكون   معفاة   من   الرسوم،   للمناوبات   التي   تزید   عن    5  ساعات.  
 یجب   إعفاء   الموظفین   تماًما   من   جمیع   الرسوم،   والسماح   لھم   بممارسة   األنشطة   الشخصیة،   لفترات   تناول   الوجبات   التي   ال   یدفع   مقابلھا.  • 

 إذا   كان   العمل   یجعل   فترات   تناول   الوجبات   المتصلة   غیر   عملیة،   فإنھ   یجب   السماح   بتناول   وجبة   أثناء   الخدمة،   ویجب   الدفع   مقابل   ذلك   الوقت.  • 

 إلى   المدى   العملي،   یجب   أن   تكون   فترات   تناول   الوجبات   ساعة   واحدة   على   األقل   بعد   بدء   المناوبات   وساعة   واحدة   قبل   انتھائھا.  • 

 فترات   الراحة:    10  دقائق،   مدفوعة   األجر،   كل    4  ساعات.  

 یجب   أال   تكون   فترات   الراحة   خارج   موقع   العمل   ولكن   یجب   أال   تتضمن   العمل   وینبغي   أن   تكون   في   منتصف    4  ساعات   إلى   الحد   العملي.  • 
                                یُسمح  بفترتي  راحة  مدة  كل  منھما   5 دقائق،  بدالً  من   10 دقائق  مرة  واحدة،  إذا  اتفق  الموظفون  وأصحاب  العمل  طوًعا  ودون  إكراه  على  ذلك،  وإذا  كانت  فترة   5 دقائق  كافیة  للعودة  ذھابًا  • 

                 تُطبق  مرونة  إضافیة  بفترات  مدتھا   5 دقائق  على  قطاع  الزراعة،  والرعایة  المنزلیة  للمساعدة  الطبیة  والعمل  المتفق  علیھ   وإیابًا   إلى   الحمام   أو   مكان   آخر   حیث   سیتم   أخذ   استراحة   حقیقیة.  
 بصورة   جماعیة.  

 یجب   على   أصحاب   العمل   الذین   ال   یصرحون   ویسمحون   بفترات   راحة   دفع   أجر   إضافي   مقابل   وقت   العمل   الذي   كان   یمكن   أن   یكون   فترات   راحة.  • 

 وقت   العمل:     یجب   الدفع   مقابل   الوقت   الذي   یسمح   فیھ   أصحاب   العمل   بأداء   العمل/الخدمات   لصالحھم.  
 جمیع   األوقات   التي   یتم   قضاؤھا   في   أماكن   العمل،   أو   في   الخدمة،   أو   في   أماكن   العمل   المحددة   (ولكن   لیس   فقط   ترك   الموظفین   في   غیر   مواعید   العمل   في   أماكن   العمل)،   بما   في   ذلك:  • 

 ارتداء   أو   إزالة   مالبس   العمل/التجھیزات   (ولكن   لیس   المالبس   التي   یتم   ارتداؤھا   خارج   نطاق   العمل)   أو   التنظیف/اإلعداد   أو   غیر   ذلك   من   المھام   خارج   ساعات   العمل؛  • 
 الوقت   المقضي   في   انتظار   المھام   في   العمل،   أو   تلقي   أو   تبادل   المعلومات   المتعلقة   بالعمل؛   أو  • 
 فحص   األمن/السالمة،   تسجیل   الوقت/تسجیل   الدخول   أو   الخروج؛   أو  • 
 في   انتظار   أي   من   المھام   المذكورة   أعاله.  • 

 یعتبر   السفر   لصالح   صاحب   العمل   وقت   عمل؛   بینما   االنتقال   العادي   للمنزل/العمل   لیس   كذلك.   لمعرفة   المزید   عن   وقت   السفر   ووقت   النوم،   انظر   القاعدة    1.9.2.  • 

 الخصومات   واالئتمانات   والرسوم   المستقطعة   من   األجور:   تخضع   للحدود   الواردة   في   قوانین   كولورادو   المنقحة   (  C.R.S).   8-4-105  وما   یلیھا.  
                            یُسمح  برصید  إكرامیة  یصل  إلى   3.02 دوالًرا  في  الساعة  (تخفیض  الحد  األدنى  لألجور  إلى   9.30 دوالًرا)  ألولئك  الذین  یتلقون  عادةً  أكثر  من   30 دوالًرا  شھریًا  إكرامیات  بصفة  منتظمة.  • 

 إذا   كان   األجر   بالساعة   إضافة   إلى   اإلكرامیات   أقل   من   الحد   األدنى   الكامل   لألجور،   یجب   على   صاحب   العمل   دفع   الفرق.  

 یسمح   بأرصدة   للوجبات   بتكلفة   أو   قیمة   (دون   ربح   صاحب   العمل)   وجبة   مقبولة   طواعیة.  • 

                            ال  یُسمح  باستقطاعات  السكن  إال  إذا  تم  قبول  السكن  طواعیة  من  قبل  الموظف،  بشكل  أساسي  لصالح  الموظف  (ولیس  صاحب  العمل)،  مسجالً  كتابیًا  ویقتصر  على   25 دوالًرا  أو   100 • 
 دوالر   في   األسبوع   (حسب   نوع   السكن).  

                             ال  یلزم  توفیر  مالبس  الزي  الرسمي  والتي  تمثل  المالبس  العادیة،  دون  مواد  أو  تصمیم  خاص؛  ویجب  تقدیم  األزیاء  األخرى  مجانًا.  یجب  على  أصحاب  العمل  الدفع  مقابل  أي  أعمال  تنظیف  • 
 خاصة   مطلوبة،   وال   یمكنھم   طلب   إیداعات   أو   خصم   على   االھتراء   العادي.  

  

 اإلعفاءات   من   أمر   معاییر   العمل   اإلضافي   والحد   األدنى   لألجر   في   والیة   كولورادو:   جمیعھا   مدرجة   في   القاعدة    2؛   اإلعفاءات   الرئیسیة   المدرجة   أدناه.  
 یُدفع   للمدیرین   التنفیذیین/المشرفین،   والموظفین   اإلداریین   المسؤولین   عن   اتخاذ   القرار   والمھنیین   (القاعدة    2.2.1-  3)   الراتب   المعفي   من   الضرائب:  • 

  ٪20  للمالكین،   أو   في   مؤسسة   غیر   ربحیة   الموظف   األعلى   أجراً/األعلى   رتبة،   إذا   كانوا   مشاركین   بفعالیة   في   اإلدارة   (  2.2.5).  • 
 الموظفون   ذوو   التقنیة   الفائقة   في   مجال   الكمبیوتر   (محدد   في    2.2.10)،   إذا   كانوا   یتقاضون   ما   ال   یقل   عن    28.38  دوالًرا   في   الساعة.  • 

 العدید   من   العمال   المقیمین،   بما   في   ذلك   مدیري   العقارات،   وعمال   المراعي،   والعاملین   المیدانیین   في   المخیمات/التعلیم   الخارجي   (  2.2.7).  • 

 أنماط   مختلفة   من   البائعین،   ولیس   جمیعھم   (  2.2.4،    2.4.1،    2.4.2)   وسائقو   سیارات   األجرة   (  2.2.6).  • 

 لقد   قام   بعض   موظفي   النقل   بالقطاع   الطبي   والمستشفیات/دار   التمریض   بتعدیل   قواعد   العمل   اإلضافي   (  2.4.4،    2.4.5).  • 

 یعفى   موظفو   التزلج   على   المنحدرات/ألواح   التزحلق   على   الجلید،     بما   في   ذلك   الطعام   على   الجبل   ولكن   لیس   اإلقامة،   من     40   ساعة     وقت   العمل   اإلضافي     (  2.4.3).  • 

 وظائف   الزراعة   (  2.3)   وبعض   وظائف   النقل   (  2.4.6)   معفاة   من   فترات   العمل   اإلضافي   والوجبات،   وبھا   فترات   راحة   أكثر   مرونة   (الزراعة)   أو   بدون   فترات   راحة   (النقل).  • 

  

 حقوق   تقدیم   الشكوى   ومناھضة   االنتقام.  
                         یقبل  قسم  معاییر  وإحصائیات  العمل  (تتوفر  معلومات  االتصال  في  الجزء  السفلي  من  ھذا  الملصق)  الشكاوى  والبالغات  المتعلقة  بانتھاكات  ساعات  العمل  اإلضافیة  والحد  األدنى  لألجر  أو  • 

 حقوق   األجور   األخرى   بموجب   القانون   الفیدرالي   أو   قانون   الوالیة   أو   القانون   المحلي.   وبدالً   من   ذلك،   یمكن   للموظفین   رفع   دعاوى   قضائیة   في   المحكمة.  

 تشمل   األطراف   المسؤولة   عن   األجور   غیر   المدفوعة   صاحب   العمل   ككیان،   واألفراد   الذین   یتمتعون   بالتحكم   التشغیلي   في   الكیان.  • 

                             ال  یجوز  ألصحاب  العمل  االنتقام  من  خالل  التھدید،  أو  اإلكراه  أو  التمییز  ألغراض  االنتقام  أو  التدخل  أو  العرقلة،  فیما  یتعلق  بالتحقیقات  بشأن  األجور  أو  جلسات  االستماع  أو  الشكاوى  أو  • 
  اإلجراءات   الفعلیة   أو   المتوقعة.   

 یمكن   إبالغ   القسم   بشأن   انتھاك   أحكام   األجور   أو   مناھضة   االنتقام   باعتبارھا   شكاوى   أو   بوصفھا   بالغات   مجھولة   المصدر. • 

                              ال  عالقة  لحالة  الھجرة  بحقوق  األجور.  سیقوم  القسم  بالتحقیق  والبت  في  الشكاوى  دون  سؤال  أو  إبالغ  أو  أخذ  الحالة  في  االعتبار.  یعتبر  من  غیر  القانوني  استخدام  الحالة  للتدخل  في  الحقوق  • 
 بموجب   قاعدة   حمایة   األجور    4.8  وغیرھا   من   القوانین   المعمول   بھا. 

 یتعین   عرض   ھذا   الملصق   في   مكان   یسھل   على   العمال   الوصول   إلیھ   أو   إدراجھ   في   أي   دلیل   أو   كتیب   موظف   حالي،  
 یتم   مشاركتھ   مع   العمال   عن   بعد،   وتوفیره   بلغات   أخرى   غیر   اإلنجلیزیة   حسب   الحاجة،   ویستبدل   سنویًا.  

  یلخص   ھذا   الملصق   قواعد   األجور   الرئیسیة   في   أمر    COMPS،   لكنھ   لیس   كل   شيء،   وال   یجب   االعتماد   علیھ   كمعلومات   كاملة. 
 للحصول   على   األمر   كامالً،   أو   أوراق   وقائع   أكثر   تفصیالً،   أو   لألسئلة   أو   المعلومات   أو   الشكاوى   المتعلقة   باألجور   أو   قوانین   العمل   األخرى،   اتصل   على:  

 قسم   معاییر   وإحصائیات   العمل ،  coloradolaborlaw.gov ،   البرید   اإللكتروني    cdle_labor_standards@state.co.us،ھاتف    303-  318-  8441  /    888-  390-  7936.  

 ما   یصل   إلى   عدد   ساعات   العمل:  
 ساعتین  

 >  22  >    18،   وحتى    22  >    14،   وحتى    18  >    10،     وحتى    14  >    6،   وحتى    10  >    2،   وحتى    6 

  6   5   4   3   2   1   0  عدد   فترات   الراحة:  

 كل   عام   بعد    2024   2024   2023   2022   2021 
 راتب   العام   السابق،   ُمعدل   حسب   التضخم    55,000  دوالر    50,000  دوالر    45,000  دوالر    40,500  دوالر  


