
 

 

نيو ساوث ويلز في قيم األرض   

ألكثر قيم األرض  2019يوليو  تموز/ 1قيم األراضي في  أصدر المقيّم العام 
هذه  البلديات مجالسقار في نيو ساوث ويلز. ستستخدم مليون ع 6,2من 

تموز/يوليو   1اعتباًرا من  معدالت جباية األراضيالقيم الجديدة لتحديد 
2020 .  

.  2019يوليو  تموز/ 1سوق العقارات في    2019تعكس قيم األراضي لعام  
   2019الغابات في أواخر عام  متأثرة بحرائق ، فإن هذه القيم ليستوبالتالي

. 2020في أوائل   COVID-19 ة  أو جائح   

أخذه أهم عامل تم  2019يوليو تموز/ 1كانت مبيعات العقارات من حوالي  
 عملية بيع 57000تم تحليل أكثر من وقد لتحديد قيم األرض.  باالعتبار

2019يوليو تموز/ 1لتحديد قيم األراضي في   

  2019يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول قيم األراضي لعام  
جارية والصناعية والريفية في ملخصات قيمة  للعقارات السكنية والت 

في الموقع األراضي لدينا ، والمتوفرة    
.valuergeneral.nsw.gov.au 

   الجبايات ومعدالتاألراضي م قي  

لتوزيع   البلدية تستخدمها المجالسقيم األراضي التي  يحّدد المقيّم العام  
العام ال يحدد   فالمقيّمالمحلية.   اتعبر مناطق الحكوم الجبايات معدالت

 معدالت الجبايات للجالس البلدية. 

  معدالتال يؤدي بالضرورة إلى تغيير في التغيير في قيمة األرض 
 الجبايات.

لتوفير هيكل   بلدي ألي مجلس مرونة   1993قانون الحكم المحلي لعام  يوفر 
في منطقة   يوزع المعدالت بين دافعي الضرائب لتحديد معدالت الجبايات

والرسوم   من الجبايات. يمكن للمجلس أن يختار مجموعة ذلك المجلس
. وسياسات التسعير المناسبة لمنطقته ومجتمعه واألعباء  

الذي   لمعرفة المزيد حول كيفية حساب أسعارك ، يرجى االتصال بالمجلس
 تقيم ضمن منطقته.
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 مقيّم عام جديد في نيو ساوث ويلز 

عام من قبل حاكم نيو ساوث   كمقيّميفيد باركر اتعيين الدكتور د مّ ت 
 يقود اآلن نظام التقييم في نيو ساوث ويلز. س وهو ،ويلز

ييم األراضي  يتمتع الدكتور باركر بخبرة واسعة في أنظمة تق
، حيث كان مفوًضا بالنيابة لمحكمة األراضي  واالستحواذ اإللزامي

 والبيئة وأستاذًا للممتلكات في جامعة جنوب أستراليا. 

 قانون تقييم األراضيفي  محدّدة  للمقيّم العام المسؤوليات األساسية  إن
( لعام  التعويض بشروط عادلةاألراضي ) استحواذقانون و  1916
1991 . 

سيركز الدكتور باركر بقوة على تنفيذ القوانين والشفافية والتزامات  
حكومة نيو ساوث ويلز والحفاظ على استقاللية دور   زبائنخدمة 
 العام. المقيّم

 ية المقيّم العام استقالل

  التي تحدد ضريبة نيو ساوث ويلزعن حكومة  مستقل المقيّم العام
معداّلت الجبايات عن  التي تحدد  البلدّية، والمجالس األراضي
 . األراضي

تحديد قيم األراضي   بين فصل بوضوحت  األنه ةمهم يةاالستقالل ههذ
نيو ساوث ويلز   البلديات في حكومة ومجالسال استخدامها من قبل و
 .ومعدالت الجبايات لضرائب تحديد ال

محايد   على أساستحديد قيم األراضي أن يكون  المقيّم العاميضمن 
 ، باستخدام معلومات مبيعات العقارات. إلى األدلة ومستندًا

والضرائب في االعتبار عند  معدالت الجباية نتائجال تؤخذ هذا، و
 م األرض. تحديد قي  

األراضي الريفية تقييم  

بإعداد أوراق عمل لمعظم العقارات الريفية لتوضيح كيفية حساب  المقيّمونيقوم 
.قيمة األرض  

أوراق العمل، عند توفرها، اآلن كجزء من مجموعة المعلومات  إضافةيتم 
من الريفية. يمكنك الحصول على مجموعات معلومات  بالعقاراتالخاصة 
 110 1800أو باالتصال على الرقم   valuergeneral.nsw.gov.au الموقع 

038.   

 تحسين الشفافية  
ناتتقارير المكوّ   

نظام م األراضي في نيو ساوث ويلز هي القياسية لتحديد قيالطريقة 

.معًا ألغراض التقييم العقارات، حيث يتم تجميع للتقييم الشامل اتالمكون  
 

في الموقع نات والمزيد من المعلومات يمكنك الوصول إلى تقارير المكوّ   
.valuergeneral.nsw.gov.au 

 
ما يلي: ناتتتضمن تقارير المكوّ   

 مالحظات عن كيفية تقييم المكّونات•

 مبيعات العقارات التي تم أخذها باالعتبار لتقييم المكّون•

 .  تقييمات العقارات التي تم أخذها كنماذج للمكّون•



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقاولو التقييم 
تنقسم نيو ساوث ويلز  يقوم المقيّم العام بإعطاء خدمات التقييم لمتعاقدين مختصين بالتقييم.

 .واحدة أو أكثر محلي متعاقدية تتضمن منطقة حكمنطقة  18إلى 

 
يتم اختيار المقاولين من خالل عملية مناقصة السوق المفتوحة التي تتبع إرشادات الشراء 

االّطالع على قائمة المتعاقدين الصارمة لوكاالت القطاع العام في نيو ساوث ويلز. يمكنك 

 .valuergeneral.nsw.gov.au تقييم األراضي في الموقع خدمات يقدمونالذين 

Service NSW 

  المقيّم يمكنك اآلن الوصول إلى معلومات تقييم األراضي والخدمات عبر اإلنترنت من موقع
 يمكنك أيًضا استخدام أكشاك الخدمة الذاتية الرقمية في مراكزو  Service NSW .عبرالعام 

 Service NSW  .  زبائنيمكن لمسؤولي خدمة Service NSW مساعدتك في إكمال خدمات 

 .عبر اإلنترنت في مراكز الخدمة أو عبر الهاتفالمقيّم العام  
 MyService  ي إشعار التقييم الخاص بك إلكترونًيا من خالل حسابيمكنك أيًضا التسجيل لتلقّ 

 .Service NSWز الخاص بك أو في مرك 
 

 األراضيم التحتية وقي   البنى
 آثاًرا إيجابية على قيم األراضي  المحّسنةالتحتية الحكومية الجديدة أو  البنىشهد تأثير 

 .2019يوليو تموز/ 1في 
 

، مع ارتفاع ية والصناعية في غرب سيدني واضحةكانت الزيادات في قيم األراضي التجارو

التحتية الرئيسية  البنىل إلى مشاريع الوصو ذات القدرة الكبيرة علىالطلب على األراضي 

 .ريس كريكجومطار غرب سيدني المقترح في باد للطرق والسكك الحديدية
 

 نتيجةكما زادت قيمة األراضي التجارية والصناعية في منطقتي الساحل األوسط وهنتر 

 .North-Connex الوصول إلى سيدني ونيوكاسل بسبب نفق تحسين

 
 

 

 
 

 
 

شريطة أن    ألي غرض طريقة أخرى بحرية ة وبأي هذه النشرة يمكنك نسخ وتوزيع. 2020، المقيّم العام   ساوث ويلز من خالل  لنيوالحقوق محفوظة   ©

 .P20 / 10/012 .مالكهو التذكر أن المقيّم العام 
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 كيفية تشرح التي السياسات•
 التقييم إجراء

 العقارات مبيعات•

 .اإلعالنات•

 

 األراضي قيم• 
 األراضي قيم خالصات•

 وتحركات لالتجاهات
 القيَم

 المعلومات نشرات•

 

 هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ 
 لمعرفة ما يلي:   valuergeneral.nsw.gov.au قم بزيارة الموقع

 الغاباتحرائق  عن دراسة

مليون هكتار  5,4 حرائق الغاباتحرقت  2020وأوائل عام  2019في أواخر عام 

دراسة  المقيّم العام بعد هذه األزمة ، أكملونيو ساوث ويلز.  في أنحاءاألراضي  من

 .حول كيفية تأثير حرائق الغابات على قيم األراضي في الماضي

األراضي يعتمد على مجموعة من ووجدت الدراسة أن تأثير هذه الحرائق على قيم 

 :العوامل بما في ذلك

 الغاباتفي المناطق المتضررة من حرائق  العقاراتموقع  •

 المتضّررة العقاراتنسبة  •

 .في تلك المنطقة األراضيمستوى الطلب على  •

من تغيير طفيف أو عدم التغيير إلى انخفاض بنسبة  األراضيم تفاوت التأثير على قيّ 

 .رض٪ في قيمة األ 30

رة من حرائق سيتم النظر في الدراسة عند تحديد قيم األراضي للمناطق المتضرّ 

 .الغابات

  .valuergeneral.nsw.gov.au الموقع  الدراسة متاحة في

 هل تحتاج إلى مترجم شفهي؟
. 038 110 1800واطلب منهم االتصال بنا على الرقم   450 131على الرقم   TIS Nationalيُرجى االتصال بـ 

 valuergeneral.nsw.gov.au  تتوفر نشرات معلومات مترجمة في الموقع

valuergeneral@ovg.nsw.gov.au 
معلومات عن كيفية تلقّيك  لالّطالع على•

 التقييم بالبريد اإللكتروني إشعار

إشعار  لتحديث عنوانك البريدي لتلقّي•
 التقييم.

 

 إننا نثّمن مالحظاتك

تحسين نظام التقييم الذي تساعدنا مالحظاتك على 
 نستخدمه.

 

 حّدث معلوماتك
  valuergeneral.nsw.gov.au ع: قم بزيارة الموق

 اتصل بنا
1800 110 038 

 مساءً  5 -صباًحا  8,30الجمعة  -االثنين 

Valuer General NSW PO Box 

745 
Bathurst NSW 2795 

valuationenquiry@property.nsw.gov.au 

 البياناتجودة 
 وهو م األراضي في نيو ساوث ويلز. سجل قيم األراضي هو السجل الرسمي لقي  

لجميع األراضي في نيو  األراضيم وقي   عن العقاراتيحتوي على معلومات 
 .ساوث ويلز

د من تخضع المعلومات في السجل إلى مراجعات منتظمة لضمان الجودة للتأكّ 
 .دقتها

سجل ملكية في  70000بيانات األراضي  اختصاصيو، راجع 2019خالل عام 

 المعني. للعقار ةالمسجل الملكيةد من أن المعلومات تتطابق مع السجل للتأكّ 

http://valuergeneral.nsw.gov.au/
http://www.valuergeneral.nsw.gov.au/
mailto:valuergeneral@ovg.nsw.gov.au
mailto:valuationenquiry@property.nsw.gov.au

