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ii فهم قسيمة الراتب دليل حكومة مقاطعة العاصمة األسترالية  
 

 (Pay Period From To)الفترة من إلى  .1
عن وم الدفع يوم الخميس )ي فترة األسبوعين التي يشملها الراتببدأ ت. التي يشملها الراتب سبوعيناأل فترةاألول واألخير من اليومين تواريخ 

 نتهي يوم األربعاء بعد أسبوعين )اليوم السابق ليوم الدفع(.ت( وينالسابقاألسبوعين 

 (Pay Day)يوم الدفع  .2
 (.(building society) بناءلل الجمعية التعاونية أو (Credit Union)جمعية التسليف أو  في المصرف تاريخ إيداع راتبك في حسابك )

 (Net Pay)الراتب الصافي  .3
في إجمالي  المبين( من المبلغ 11في إجمالي الخصومات )القسم  المبين م إيداعه في حسابك، ويتم حسابه بطرح المبلغالذي سيت المبلغ

 (.9المدفوعات )القسم 

 Your name, AGS/Employee Number and address)الخدمة الحكومية األسترالية/الرقم الوظيفي وعنوانك اسمك،  .4
information) 

 هذا القسم يظهر:في 
 .من اسمك واألحرف األولىلقبك • 
 ؛الرقم الوظيفي الخاص بكأو  (AGS)ة ة األسترالييخدمة الحكومال• 
 عملك أو عنوانك البريدي ؛ وعنوان مركز • 
 فقط الرسميمركز الدفع الخاص بك ورموز الموقع المخصصة لالستخدام • 

 Information about your bank account, your classification and) حسابك المصرفي وتصنيفك ومكان عملك عن معلومات .5
where you work) 

 هذا القسم:يبين 
 •BSB  ؛ط من كال الرقمين لحماية خصوصيتكآخر ثالثة أرقام فق إظهارإليداع راتبك فيه. يتم  قدمتهورقم الحساب الذي 
 ؛ وتصنيفك الوظيفي الحالي• 
 .دفع راتبك يستخدم عند رمز التكلفة الذي ، بما في ذلكةمديريلفي الهيكل التنظيمي ل رتبة وظيفتكمعلومات حول • 

 (Employer Productivity Superannuation) المساهمات التقاعدية التي تدفع للموظفين الحكوميين .6
 لصندوقك. مقاطعة العاصمة األسترالية المال الذي تدفعه حكومةبك ومبلغ اسم صندوق التقاعد الخاص 

 (Weekly Hours)الساعات األسبوعية  .7
 في األسبوع. التي تعملهاساعات العدد  متوسط

 (Separate Payment) منفصلة ةدفع .8
و أفي غير موعدها  دفعة، فإنها تمثل دفعة منفصلة )تسمى أحيانًا . إذا ظهرت قيمة في هذا القسمخالياً من أي معلوماتعادة ما يكون هذا القسم 

 هذا عادةً ألحد األسباب التالية:يحصل راتبك العادي. بشكك مستقل عن  ها لك في أي وقت خالل فترة الدفع( تم دفعمسبقة دفعة

 ؛اإلجازةراتب طلبت دفعة مقدمة من كنت قد • 

 راتب سابق؛ أومن  مخصصات العمل اإلضافي أوجزاء أو دفعة مقابل  أو دفعة مثل الراتب األساسي لدفعة كنت مستحق• 

أو إجازة الخدمة  ةاإلجاز عالوةتوقفت عن العمل وحصلت على استحقاقات نهائية مثل األجر األساسي أو اإلجازة السنوية غير المستخدمة أو • 
 .عشعارتعويض بدالً عن مهلة اإلالخدمة أو  دفعة نهايةالطويلة أو 

 9في القسم ة صلالمنف اتالمبالغ اإلجمالية للدفعتوجد تم إيداعه بشكل منفصل في حسابك. يفي هذا القسم هي المبلغ الصافي الذي  المبينةالقيمة 
 (SALARIES)الرواتب  المبينة في قسم. على سبيل المثال، قد تتضمن الدفعة ةالحالي ضمن الدفعةلك  دفعت)المدفوعات( مع أي مبالغ أخرى 

ًضا في . ستظهر الدفعة المنفصلة أيةالسابق ةاألساسي اإلجمالي للدفع الراتبسبوعين الحاليين باإلضافة إلى عن األاألساسي اإلجمالي  المبلغ

إلى  ةمنفصللا ةحتى ال تتلقى الدفعة مرتين. ستتم إضافة الضريبة المتعلقة بالدفع ك)الخصومات(. يتم خصم الدفعة المنفصلة هنا 11القسم 

 .(DEDUCTIONS) في قسم الخصومات ةالحالي ةبالدفع المتعلقةالضريبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii فهم قسيمة الراتب دليل حكومة مقاطعة العاصمة األسترالية  
 

 )PAYMENTS( الدفعات .9
أعاله(.  8نقطة ال راجعمبالغ أي دفعة منفصلة تم دفعها لك )التي يتم دفعها لك في فترة الدفع، بما في ذلك إجمالي  المبالغهذا القسم جميع  يدرج

 :الدفعات قد تشمل هذه
 ؛الراتب األساسي أو األجور -واتب الر• 
في  المبينإلى المبلغ  ، فإن هذا المبلغ باإلضافةفي قسيمة راتبكاإلجازة  ةظهر دفعت. عندما أخذتها بالدوالرأي إجازة  قيمة -جازة دفعة اإل• 

 كل أسبوعين؛ عن ، يساوي راتبك األساسي"الرواتب"
 /أو مهاراتك؛ و/أوالتي تتعلق بمركزك و وغيرها، والتركيبات  والقطاعوالمؤهالت  أعلى" القيام بمهماتمثل " عالوات• 
إذا كنت قد عملت في الصباح الباكر أو في المساء أو في عطالت نهاية  ةالعمل اإلضافي ساعات أو مدفوعات نوبات العمل المتغيرة جزاء •

 من ساعات العمل العادية؛ األسبوع أو في أيام العطالت الرسمية أو كنت تعمل أكثر

 إجمالي المبلغ المدفوع )قبل خصم الضريبة(. يعني إجمالي المدفوعات

الضريبة الذي يتعين عليك دفعه )على سبيل المثال،  مبلغمطروًحا منها أي عشيء يقلل من  إجمالي المدفوعات تعني ةالمدفوعات الخاضعة للضريب

(. يتم تخفيض الدفعة الخاضعة للضريبة (salary packagingالراتب للدفع مقابل سلع وخدمات قبل اقتطاع الضريبة منه  ستخدامافي حاالت 

دفع عليك  ال يتعين عالوة)أي  اللضريبة قد تحصل عليه ةغير خاضع عالوة أخرىأو أي  قبل اقتطاع الضريبة كراتبالذي دفعته من مبلغ البمقدار 

 (.ضريبة عليها

 (DEDUCTIONS) الخصومات .11
 :المبالغ فترة الدفع. قد تشمل هذهعن  كمدفوعاتتم خصمها من إجمالي  هذا القسم جميع المبالغ التي يدرج

 ؛استمارة التصريح الضريبيتي قدمتها في على أساس المعلومات ال المقتطعةيتم احتساب مبلغ الضريبة  -الضريبة • 
المبلغ المدفوع في حسابك ضمن الخصومات  سيظهر، أعاله( 8النقطة  راجعإذا كنت قد استلمت دفعة منفصلة ) - ةمنفصلالدفعة الاسترداد • 

 ؛ و(SEP PAYMENT RECOVERY)للدفعة المنفصة  على أنه استرداد

 ، مثل:خصمها من راتبك اخترت أن يتمأي مبالغ أخرى • 

 التي يدفعها الموظفمساهمات التقاعد الشخصية أو • 

 مساهماتال، بما في ذلك الرسوم و(Salary Packaging) للدفع مقابل سلع وخدمات قبل اقتطاع الضريبة منهاتب رال ستخداماخصومات • 
 وما إلى ذلك منه الضريبةاقتطاع باستخدام دخلك قبل التي تدفعها التقاعدية 

 ( ؛4أو  3أو  2أو  1 مصرفيالخصومات على حسابات غير تلك التي تُودع فيها راتبك )على سبيل المثال ، إيداع •  

 رسوم التأمين الطبي أو الصحي؛ و/أو• 

 .النقاباترسوم • 

 جميع الخصومات المسجلة في هذا القسم. مجموع يعني جمالي الخصوماتإ

 Manage Bank Details and Deductions form on the Shared إكمال استمارةيرجى  ،ء تغييرات على أي من مبالغ الخصمإلجرا
Services Website 

 (LEAVE BALANCES) أرصدة اإلجازات .11
اليوم األخير من فترة  في هي عليه الخاصة بك كما واإلجازات الشخصية اإلجازة السنوية وإجازات الخدمة الطويلةيتضمن هذا القسم أرصدة 

 أو أي مستحقات مستقبلية.دفعها  أي إجازة مستقبلية تم في الحسبان ه األرصدةذتأخذ ه الدفع. ال

الذكرى السنوية  عادةً ما تكون هذه التواريخ. ت إجازة الخدمة الطويلةشخصية واستحقاقاآخر إجازة تواريخ يظهر أيًضا في هذا القسم 

 اريخ.والت هذه والخدمة السابقة على راتبتؤثر اإلجازة بدون  ولكن قد، ACTPS لدى بدئك العمللتاريخ 

إذا كنت قد عشغلت أو تشغل حاليًا  )أي متزامنة اتقد ال يكون دقيقًا إذا كان لديك خدم المبين إجازة الخدمة الطويلةرصيد مالحظة أن اليرجى 

يرجى إرسال  ينطبق عليك األمر إذا كان هذا. (ACT Government)ة مقاطعة العاصمة األسترالية تين أو أكثر في وقت واحد في حكوموظيف

رصيد دقيق قبل ستة أسابيع على األقل من أخذ  للحصول على LSL enquiry form on the Shared Service Websiteاستعالم  استمارة
 إجازة الخدمة الطويلة.

كن . يماستمارة الراتبعلى  لإلجازة الشخصية تراكمشهادة طبية منذ آخر  تقديمدون بعدد أيام اإلجازة الشخصية التي أخذتها إجمالي ال يظهر 

. يمكن اإلجازات، تاريخ اإلجازات تحت عنوان HR21التحقق من هذه المعلومات عن طريق حساب عدد األيام في  HR21لمستخدمي 

 لتأكيد هذه المعلومات. 79000 620االتصال بالخدمات المشتركة على الرقم  HR21ول إلى للموظفين الذين ال يستطيعون الوص

 (Year-to-Date Totals) حتى هذا التاريخ ةالسنوي مجموع المبالغ .12
ى منذ الدفعة األولى من السنة المالية حت التي تم استالمهاالسنة المالية حتى اآلن )أي بما في ذلك جميع المبالغ  مجموع مبالغهذا القسم  يظهر

 لمكونات التالية:من االدفعة الحالية( 

 ؛(ةالعمل اإلضافيومدفوعات ساعات  نوبات العمل المتغيرة وجزاء العالوات، بما في ذلك جمالي )مبالغ الراتب قبل الضريبةالدخل اإل •

 المدفوعة؛الشخصية التقاعدية  المساهمات •

 الضريبة المقتطعة؛ •

https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=39bf1a902802a60047146ce787e83856
https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=39bf1a902802a60047146ce787e83856
https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=39bf1a902802a60047146ce787e83856
https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=38847856dbf87b409e0333f43a9619f0


iv فهم قسيمة الراتب دليل حكومة مقاطعة العاصمة األسترالية  
 

 ،قبل اقتطاع الضريبة للدفع مقابل سلع وخدماتمبالغ مسستخدمة من الراتب  مطروًحا منه أيالراتب الخاضع للضريبة )الدخل اإلجمالي • 

 غير الخاضعة للضريبة(. والعالوات

 (LEAVE PROCESSED THIS PAY) اإلجازات التي تم احتسابها في هذه الدفعة .13
سواء  ،نوع اإلجازة والفترة التي تتعلق بها اإلجازة المبينةلك في فترة الدفع الحالية. تتضمن التفاصيل تم حسبانها هذا القسم أي إجازة  يظهر

 يتمتم/سإلجازة التي ومجموع أيام اقانوني(  إقرارطبية أو الشخصية فقط، بما في ذلك عشهادة  اتاإلجازة )لإلجاز تبّررقدمت أو لم تقدم أدلة 

 خصمها من رصيدك.
موافق إجازة  تعديل  إلغاء أواستمارة الخاص بك وإكمال  إلى المندوبالتحدث  عليك عليه ةموافقتمت الإلجراء تغييرات على طلب إجازة 

 .Cancel or Amend Approved Leave form on the Shared Services Website عليها على موقع الخدمات المشتركة

 (Shared Services Contact Information) االتصال بالخدمات المشتركة تفاصيل .14

يمكنك الرد على رسالة  كبديل عن ذلكأو تك. الخدمات المشتركة إذا كان لديك أي استفسارات حول راتبك أو إجازباتصال االهذا القسم تفاصيل  يظهر

 الذي يحتوي على استمارة راتبك.البريد اإللكتروني 
 

 
 

https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=e460ab4bd0ee17c06a85fbad13f01d5e

