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 المقيّم العام في نيو ساوث ويلز
 
 
 

 2022كانون الثاني/يناير 

 ألراضي نيو ساوث ويلزتقييمات جديدة 

م  لكل قطعة أرض في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز. تعكس قي   األراضيم يقيتيفيد باركر، ا، الدكتور دالمقيّم العام في نيو ساوث ويلزأكمل 

 .2021يوليو تموز/ 1 فيقيمة األرض فقط  األراضي

 عند تحديد قيمة األرض.   هممون في اعتبارقال الدكتور باركر إن مبيعات العقارات هي العامل األكثر أهمية الذي يضعه المقيّ و

بعد تحليل أكثر من   2021يوليو  تموز/ 1 فيمستقلين بناًء على قيمة األرض  مقيّمين متعاقدينم األراضي من قبل تم تقييم قي  هذا وقد 

 . في دائرة المقيّم العام في نيو ساوث ويلز مقيّمينبل د من جودة التقييمات من ق  التأكّ   تمّ  ثمّ ومن عملية بيع على مستوى الوالية.  67000

تريليون دوالر  2,2تريليون دوالر إلى  1,8من  %24مة األراضي في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز بنسبة قي ارتفعت، بصورة إجمالية

 . 2021يوليو  تموز/ 1 لغايةشهًرا  12في 

تريليون دوالر.   1,8تريليون دوالر إلى  1,4بشكل عام من   %24,8ارتفعت قيمة األراضي السكنية في جميع أنحاء الوالية بنسبة و

 . %38,1  م اإلجمالية بنسبةحيث زادت القي   ساحل منطقة هنتر بنيو ساوث ويلزالسكنية في  األراضي م قي  الزيادات في أكبر  وكانت

 لمشترين على المناطق اإلقليمية بحثاً عن أسعار معقولةمن حيث تركيز ا  امستمرً   نمًطا  ةالسكني  العقارات  شهد سوقلقد  قال الدكتور باركر: "و

 نمط الحياة .للة وخيارات مفضّ  أكثر

أكبر من   بسبب مرونة  ارتفعت وتيرتهقد    ،جالتزلّ   وباتجاه مناطقالبحر،    وباتجاه،  باتجاه األشجارتغيير  ال، وخضراءال  نحو البيئة  "هذا التغيير

 ."COVID خاللمواقع العمل نتيجة للعمل من المنزل  من حيث العمل  أصحاب جانب

حيث   بر الزيادات في منطقة غرب سيدنيكانت أكوبشكل عام.    %14,9في جميع أنحاء الوالية بنسبة    ةالتجاري  اتالعقار  سوق  ت قي مارتفعو

 % 29,4، حيث زادت القيم بنسبة هنتر  ساحل ، تليها منطقة% 30,3م بنسبة  ي  زادت الق

كانت أكبر الزيادات في ويع أنحاء الوالية.  بشكل عام في جم  %22,8مع ارتفاع قيمة األراضي بنسبة    ةقوي  ةالصناعي  العقارات  سوق  تظلّ و

 ي الخدمات اللوجستية والتجارة اإللكترونية.بسبب تضاؤل العرض وزيادة الطلب في قطاع   %35م بنسبة مدينة سيدني حيث ارتفعت القي  

لسلع، والعرض  لسعار القوية المستمرة األمدفوعة في المقام األول ب %26، ارتفعت قيمة األراضي الريفية بنسبة وبصورة إجمالية
عي. وكانت أكبر الزيادات الزراعة المختلطة وأراضي الر  أراضي ة الجيدة النوعية ويالزراع األراضي والطلب المستمر على ،المحدود

 . %43,1م بنسبة في منطقة موراي حيث ارتفعت القي  

لعام  يضالحساب ضريبة األر  2021يوليو تموز/ 1م األراضي في قي   (Revenue NSW) ث ويلزدائرة عائدات نيو ساوستستخدم 
اعتباًرا من   دائرة عائدات نيو ساوث ويلزضريبة األراضي المسجلين تقييًما لضريبة األراضي من  زبائنى سيتلقّ والضريبي.  2022
  في الموقعمزيد من المعلومات حول ضريبة األراضي العثور على  لعموم الناس . يمكن 2022يناير كانون الثاني/أواخر 

https://www.revenue.nsw.gov.au/ 

الرقم على أو االتصال  https://www.valuergeneral.nsw.gov.auالموقع على زيارة  عموم الناس ع الدكتور باركر  شجّ و
 م األراضي ونظام التقييم.مزيد من المعلومات حول قي  للحصول على  038 110 1800

موقعنا اإللكتروني جنبًا إلى جنب مع معلومات   فيم األراضي لجميع العقارات في نيو ساوث ويلز قال الدكتور باركر: "تتوفر أحدث قي  و
 محلية".ال من مناطق الحكومات م األراضي النموذجية لكل منطقة عن االتجاهات والمتوسطات وقي  
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