
ما هو نظام إعانات الخدمة الطويلة القابلة للنقل؟

يقّدم The Building and Construction Industry Long Service Payments Act 1986 )القانون( مستحقات قابلة للنقل 

لقاء الخدمة الطويلة للعمال الذين مارسوا العمل يف قطاع البناء والتعمير يف NSW ملدة عرش )10( سنوات، بغض النظر عما 

إذا كانوا عملوا لعدة أرباب عمل أو كمقاولين. وThe Long Service  Corporation )مؤسسة الخدمة الطويلة( )املؤسسة( 

هي الهيئة القانونية التي أنشأتها حكومة NSW إلدارة نظام إعانات الخدمة الطويلة القابلة للنقل.  

ما هي تكاليف االنضمام إىل النظام؟

ال توجد تكاليف لقاء انضمام أرباب العمل أو العمال إىل النظام إذ يتم تمويله عن طريق رسم ُيجبى من مشاريع البناء يف 

NSW، حيث يتوجب عىل أي مقّدم طلب بناء أو شخص يتم إجراء عمل له أن يدفع هذا الرسم.

  َمن هم املشمولين بهذا القانون؟

ثابت  أجر  عىل  لقاءها  ويحصلون  القطاع  يف  وتعمير  بناء  بأعمال  يقومون  الذين  واملقاولين  املستخَدمين  النظام  يشمل 

استناداً إىل قرار صناعي محّدد. وقد يشمل ذلك املتتلمذين )apprentices( واملدراء العاملين واملستخَدمين بدوام َعَريض 

  .)casuals(

َمن هم غير املشمولين بهذا القانون؟

ال يشمل النظام فئات العمال التالية: مستخَدمي الهيئات الحكومية التابعة للكمنولث والواليات واملقاطعتين والبلديات؛ 

املستخَدمين الذين ال يقومون بأعمال بناء وتعمير مؤهلة )لالستفادة من النظام(؛ املستخَدمين الذين يقومون بأعمال ال 

 )engineers( ترتبط بقطاع البناء والتعمير.عىل سبيل املثال، تشمل األعمال غير املؤهلة موظفي املكاتب ومهنديس البناء

. )architects( وامليكانيكيين وسائقي الشاحنات واملّساحين واملخّمنين واملهندسين املعماريين

تسجيل أرباب العمل

يجب عىل أرباب العمل الذي لديهم مستخَدمين يقومون بأعمال بناء وتعمير يف NSW أن يتسجلوا كأرباب عمل يف النظام. للتسجيل 

 ،www.longservice.nsw.gov.au/online-portal الخدمات اإللكرتونية( التايل( Online Services يرجى استخدام موقع

واختيار Register as an Employer ثم ملء اإلستمارة اإللكرتونية. 

تسجيل خدمة املستخَدمين

انتهائه  أو  املؤهل  عمله  يف  َعَريض(  بدوام  املستخَدمين  ذلك  يف  )بما  املستخَدم  بدء  من  أيام   )7( سبعة  خالل 

التايل   Online Services موقع  عرب  العمل  بانتهاء  وإشعار  العمل  ببداية  إشعار  إيداع  العمل  رب  عىل  يلزم  منه، 

www.longservice.nsw.gov.au/online-portal

أما املقاولون فهم مسؤولون عن تسجيل خدماتهم الخاصة عرب وكيل رضائب مسّجل.  

إقرارات أرباب العمل

عمل  التي  األيام  بالتفصيل  فيها  يذكرون  العمل(  أرباب  )إقرارات   Employer Returns إيداع  العمل  أرباب  عىل  يلزم 

الحصول  يف  الحق  املستخَدم  ل  يخوِّ خدمة  كرصيد  التوظيف  فرتة  ل  وُتسجَّ السابقة.  املالية  السنة  يف  مستخَدموهم  فيها 

التايل    Online Services موقع  عرب  تموز/يوليو،  يف   Employer Returns ملء  يمكن  الطويلة.  الخدمة  إعانات  عىل 

www.longservice.nsw.gov.au/online-portal
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ل ل والعمل غير املؤَهّ العمل املؤهَّ

عندما يقوم املستخَدم بعمل مؤهل وعمل غير مؤهل معاً، ينبغي أن يتم تسجيل هذا املستخَدم كمستخَدم بدوام جزئي. 

وينبغي أن ال يتم تقديم أرصدة خدمة للمستخَدم إال إذا قام بعمل يعترب بناًء وتعميراً مؤهاًل بنسبة تزيد عن نصف عمله 

اليومي املعتاد. 

NSW العمل خارج والية

يغطي النظام األعمال التي ُتجرى يف NSW فقط. وينبغي تسجيل جميع األعمال التي ُتجرى يف الواليات واملقاطعات األخرى 

يف النظام املعمول به يف الوالية أو املقاطعة املعنية. يمكن العثور عىل تفاصيل عن أنظمة كل والية ومقاطعة عىل موقع 

www.ausleave.com.au التايل Ausleave

دفع مستحقات الخدمة الطويلة إىل املستخَدمين

قبل دفع مستحقات إىل املستخَدمين بموجب the Long Service Leave Act 1955، عىل رب العمل إخطار »املؤسسة«، 

لكي يتم إصدار إستمارة مطالبة لرب العمل )Employer Claim form(  مللئها وإرجاعها مرفقة بدليل عىل دفع املستحقات 

لقاء تلك الفرتة. للمزيد من املعلومات عن مستلزمات أرباب العمل بموجب the Long Service Leave Act 1955 يرجى 

االتصال بـ NSW Office of Industrial Relations )مكتب نيو ساوث ويلز للعالقات الصناعية( عىل الرقم 28 16 13.

وال يمكن للمستخَدم تلّقي دفعة من »املؤسسة« عن ذات الفرتة التي ُدفعت له من جانب رب عمله. 

االحتفاظ بالدفاتر والسجالت

يجب االحتفاظ بسجالت عن كل مستخَدم تشمل: سجالت دوامه؛ اسمه وعنوانه؛ رقم تسجيله؛ العمل الذي قام به؛ القرار 

الصناعي املنطبق عىل أجره؛ تفاصيل عن أية دفعات حصل عليها بموجب the Long Service Leave Act 1955؛ والعدد 

اإلجمايل لأليام التي قام فيها بأعمال بناء وتعمير. 

ح ملفتيش »املؤسسة«  نة )entry(. وُيَصَّ ويجب االحتفاظ بسجالت املستخَدمين املؤهلين ملدة ست سنوات بعد آخر مدوَّ

بدخول مكان عمل املصلحة التجارية للتدقيق يف الدفاتر والسجالت.   

العقوبات بموجب القانون

قد تنطبق غرامات ترتاوح بين 2200 دوالر و5500 دوالر عىل: أرباب العمل الذين ال يتقيدون بالقانون؛ أرباب العمل الذين 

يعطون معلومات مضلِّلة؛ أرباب العمل الذين يعيقون قيام مفتش بواجباته.  

إذا كانت لديك أية أسئلة، يمكنك االطالع عىل موقعنا www.longservice.nsw.gov.au، أو إرسال بريد إلكرتوني لنا 

عىل العنوان info@longservice.nsw.gov.au أو االتصال بنا عىل خط املساعدة عىل الرقم 41 14 13 بين الساعة 8،30 

صباحاً و5 مساًء من اإلثنين إىل الجمعة. 

خدمات الرتجمة

إذا احتجت إىل مرتجم، اتصل بـ TIS National عىل الرقم  450 131 واطلب منهم االتصال بـ 

 www.tisnational.gov.au  د Long Service Corporation عىل الرقم 41 14 13 أو للمزيد من املعلومات تفقَّ
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