
التغيرات في قيمة األرض

بشكل عام، زادت قيمة األراضي في جميع أنحاء والية نيو ساوث ويلز 

بنسبة 3.6٪ من 1.74 تريليون دوالر إىل 1.80 تريليون دوالر خالل 12 

شهراً حتى 1 يوليو/تموز 2020.

ارتفعت قيمة األراضي السكنية في جميع أنحاء الوالية بنسبة ٪4.0 

إجماالً. انتعشت القيم السكنية بعد االنخفاض في عام 2019، حيث 

ساهم االنخفاض القياسي ألسعار الفائدة في زيادة الطلب بينما لم يكن 

لوباء كوفيد-19 أي تأثير كبير عىل قيم العقارات السكنية.

شهدت قيم األراضي التجارية انخفاضاً إجمالياً بنسبة 6.6٪، ويرجع 

ذلك إىل حد كبير إىل تأثير جائحة كوفيد-19 مع انخفاض اإليرادات عىل 

المدى القصير والمتوسط و  الذي كان له تأثير سلبي عىل قيم األراضي 

التجارية. كانت أكبر التأثيرات في مناطق سيدني الحضرية، بينما كان 

هناك تأثير محدود إىل حد كبير من كوفيد-19 في األماكن اإلقليمية 

النائية.

ظل السوق الصناعي قوياً بشكل عام مع زيادة قيم األراضي بنسبة ٪5.5 

إجماالً في جميع أنحاء الوالية متأثراً بالطلب عىل التجارة اإللكترونية 

والمواقع األكبر حجماً ذات الموقع الجيد بالقرب من سوق سيدني مع 

مواصالت طرق أو سكك حديدية جيدة.

إجماالً، ارتفعت قيمة األراضي الريفية بنسبة 4.8٪ مدفوعة في المقام 

األول باستمرار أسعار السلع القوية، ومحدودية العرض، والطلب 

المستمر عىل الزراعة الجيدة، واألراضي المختلطة للزراعة والرعي.

مقاولو التقييم

يقوم المقّيم العام Valuer General بتعهيد خدمات التقييم إىل 

مقاولي التقييم. والية نيو ساوث ويلز مقسمة إىل 18 منطقة تعاقدية 

تشمل منطقة حكومية محلية واحدة أو أكثر.

يتم اختيار المقاولين من خالل عملية مناقصة مفتوحة للسوق تتبع 

إرشادات الشراء الصارمة لوكاالت القطاع العام في والية نيو ساوث 

ويلز. يمكنك االطالع عىل قائمة المقاولين الذين يقدمون خدمة تثمين 

valuergeneral.nsw.gov.au األراضي عبر الموقع

جائزة فريق تقييم API Valuation Team للعام 2020

فاز المقّيم العام في والية نيو ساوث ويلز VG NSW بجائزة فريق التقييم 
لهذا العام Valuation Team of the Year Award في جوائز التميز 

في العقارات Excellence in Property Awards لعام 2020 والتي 

 ،Australian Property Institute ينظمها معهد العقارات األسترالي

متغلباً عىل ممارسات التقييم عىل الصعيدين الوطني والدولي.

تأتي الجائزة كاعتراف بالتميز في تطبيق معايير التقييم وااللتزام بأفضل 

الممارسات من قبل فريق التقييم.
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قيم األراضي في والية نيو ساوث ويلز

حدد المقّيم العام Valuer General قيم األراضي في 1 يوليو/تموز 2020 

ألكثر من 2.6 مليون عقار في والية نيو ساوث ويلز. تم تقديم قيم األراضي 

إىل دائرة اإليرادات في والية نيو ساوث ويلز الحتساب ضريبة األراضي

تتلقى المجالس قيم أراٍض جديدة لتصنيفها كل ثالث سنوات. أصدر المقّيم 

 العام Valuer General قيم األراضي في 1 يوليو/تموز 2019 إىل المجالس 

البلدية الحتساب ضرائب قيمة األراضي. تعكس قيم األراضي لعام 2019 

سوق العقارات كما هي في 1 يوليو/تموز 2019 وبالتالي لم تتأثر بحرائق 

الغابات في 2019-2020 أو جائحة كوفيد-19.

تم تحديد قيم األراضي في 1 يوليو/تموز 2020 مع مراعاة التأثيرات عىل 

قيم األراضي، إن وجدت، لحرائق الغابات وكوفيد-19.

لدعم المجتمعات والمجالس البلدية المتضررة من حرائق الغابات، عرض 

المقّيم العام Valuer General عىل المجتمعات والمجالس البلدية 

المتضررة قيم األراضي في 1 يوليو/تموز 2020 الحتساب ضرائب قيمة 

األراضي. تم قبول ذلك العرض من قبل مجلسين من المجالس البلدية.

كانت مبيعات العقارات اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2020 من أهم العوامل 

التي تم أخذها في االعتبار لتحديد قيمة األراضي. تم تحليل أكثر من 

48,000 عملية بيع لتحديد قيم األراضي في 1 يوليو/تموز 2020.

 يمكنك العثور عىل المزيد من المعلومات حول قيم األراضي لعامي 2019 

و 2020 للعقارات السكنية والتجارية والصناعية والريفية في ملخصات 

valuergeneral.nsw.gov.au قيمة األراضي لدينا، والمتاحة عبر الموقع

قيم األرض وضرائب قيمة األراضي 

يحدد المقّيم العام  Valuer General قيم األراضي التي تستخدمها 

المجالس البلدية في توزيع ضرائب قيمة األراضي عىل مناطق الحكومة 

المحلية. المقّيم العام Valuer General ال يحدد معدالت ضرائب قيمة 

األراضي للمجالس البلدية.

ال يؤدي التغيير في قيمة األرض بالضرورة إىل تغيير في ضريبة قيمة األرض.

 Local Government Act 1993 يوفر قانون الحكومة المحلية لعام

المرونة للمجلس البلدي لوضع هيكل تصنيف يوزع ضرائب قيمة األرض 

عىل دافعي الضرائب. يمكن للمجلس البلدي اختيار مجموعة األسعار 

والرسوم واألجور وسياسات التسعير المناسبة لمنطقته ومجتمعه.

لمعرفة المزيد حول كيفية حساب ضريبتك عن قيمة األرض، يرجى االتصال 

بمجلسك البلدي.

خط المساعدة في حرائق الغابات وكوفيد-19

إذا تأثرت الممتلكات الخاصة بك بحرائق الغابات في 2019-2020 أو 

كنت تعتقد أن قيمة األرض الخاصة بك قد تأثرت بكوفيد-19 وكانت 

غير صحيحة، فيرجى االتصال بخط المساعدة المخصص لدينا عىل 

الرقم 884 458 1800.
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Valuer General المقّيم العام

تم تعيين الدكتور ديفيد باركر Dr David Parker بصفة المقّيم العام 

Valuer General من قبل حاكم والية نيو ساوث ويلز في يناير/كانون 
الثاني 2020 لقيادة نظام التقييم في والية نيو ساوث ويلز. وهو يتمتع 

بخبرة واسعة في أنظمة تقييم األراضي واالستمالك اإللزامي، حيث 

 Land and شغل منصب المفوض باإلنابة لمحكمة األراضي والبيئة

Environment Court وأستاذ الملكية Professor of Property في 
.University of South Australia جامعة جنوب أستراليا

 Valuer General تم تحديد المسؤوليات األساسية للمقّيم العام

 Valuation of Land Act 1916 في قانون تقييم األراضي لعام

 Land 1991 وقانون حيازة األرض )الشروط العادلة للتعويض( لعام

.Acquisition )Just Terms Compensation( Act

يتضمن تركيز الدكتور باركر لعام 2021، التركيز عىل الشفافية والجودة 

وضمان التوافق مع القوانين وتلبية التزامات خدمة عمالء حكومة والية 

نيو ساوث ويلز Government Customer Service والحفاظ عىل 

.Valuer General استقاللية دور المقّيم العام

استقاللية المقّيم العام

المقّيم العام Valuer General مستقل عن حكومة والية نيو ساوث 

ويلز والتي تحدد ضريبة األراضي، وعن المجالس البلدية والتي تحدد 

ضرائب قيمة األرض.

هذا االستقالل مهم ألنه يفصل بوضوح تحديد قيم األراضي عن 

استخدامها من قبل حكومة ومجالس نيو ساوث ويلز لفرض الضرائب 

ولتحديد ضرائب قيمة األرض.

يضمن المقّيم العام أن قيم األراضي يتم تحديدها بشكل محايد وأنها 

قائمة عىل األدلة، باستخدام معلومات مبيعات العقارات.

ال تؤخذ التأثيرات عىل ضرائب قيمة األرض وفرض الضرائب في 
االعتبار أثناء تحديد قيم األراضي.

Service NSW خدمة والية نيو ساوث ويلز

يمكنك اآلن الوصول إىل معلومات تقييم األراضي والخدمات عبر 

اإلنترنت من موقع المقّيم العام Valuer General عىل اإلنترنت عبر 

خدمة والية نيو ساوث ويلز Service NSW. يمكنك أيضاً استخدام 

أكشاك الخدمة الذاتية الرقمية في مراكز خدمة والية نيو ساوث ويلز 

Service NSW. يمكن لمسؤولي خدمة عمالء خدمة والية نيو ساوث 
ويلز Service NSW مساعدتك عىل استكمال خدمات المقّيم العام 

Valuer General عبر اإلنترنت في مراكز الخدمة أو عبر الهاتف.

يمكنك أيضاً التسجيل لتلقي إشعار التقييم الخاص بك إلكترونياً من 

خالل حساب خدمتي MyService الخاص بك أو في مركز خدمة والية 

.Service NSW نيو ساوث ويلز

قم بتحديث معلوماتك

:valuergeneral.nsw.gov.au قم بزيارة الموقع

 للحصول عىل المعلومات حول كيفية استالم إشعار 	 
التقييم الخاص بك عن طريق البريد اإللكتروني

 لتحديث عنوانك البريدي الستالم إشعار التقييم 	 
Notice of Valuation الخاص بك.

اتصل بنا

1800 110 038

اإلثنين - الجمعة 8:30 صباحاً - 5:00 مساًء

Valuer General NSW

PO Box 745

Bathurst NSW 2795

valuationenquiry@property.nsw.gov.au

نحن نثمن مالحظاتك

تساعدنا مالحظاتك عىل تحسين نظام التقييم.

valuergeneral@ovg.nsw.gov.au

هل تحتاج إىل مترجم؟

يرجى االتصال بالخدمة الوطنية للترجمة التحريرية والشفوية 

TIS National عىل الرقم 131450 واطلب منهم االتصال 

بنا عىل 1800110038.

تتوفر النشرات اإلخبارية المترجمة عبر الموقع 

valuergeneral.nsw.gov.au

تقرير كوفيد-19

في مارس/آذار 2020، تم اإلعالن عن جائحة عالمية سميت كوفيد-19. 

تم إغالق أستراليا للحد من االنتشار مما أدى إىل تعطيل أنماط حياة 

األفراد وبيئة العمل وتعطيل األعمال التجارية.

استجابة لذلك، قام المقّيم العام بمراجعة تأثير كوفيد-19 عىل سوق 

العقارات في والية نيو ساوث ويلز استعداداً لتقييم 1 يوليو/تموز 2020.

وجدت المراجعة استمرار نشاط المبيعات مع استمرار نشاط البائعين 

والمشترين في سوق العقارات، عىل الرغم من كوفيد-19. ووجدت 

المراجعة أيضاً أنه في حين شهدت جميع القطاعات انخفاضاً في 

مستويات نشاط المبيعات، كان قطاع العقارات السكنية هو األكثر 

نشاطاً وأثبت قدرته عىل الصمود.

عىل الرغم من تكهنات وسائل اإلعالم بأن قيمة العقارات ستنخفض 

بنحو 30٪، إال أن األدلة أظهرت أن 98٪ من عقارات القطاع السكني في 

مناطق الحكومات المحلية إما ظلت ثابتة أو زادت من حيث القيمة.

شهد القطاع غير السكني اضطراباً أكبر نتيجة لكوفيد-19. حددت 

المراجعة نهج المقّيم العام Valuer General لخفض قيمة األراضي 

في غياب مبيعات مماثلة ذات صلة. المراجعة متاحة عبر الموقع 

valuergeneral.nsw.gov.au

تقرير حرائق الغابات

 في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، أضرمت حرائق الغابات بأكثر 

من 5.4 مليون هكتار من األراضي في جميع أنحاء والية نيو ساوث 

ويلز. بعد تلك األزمة، أكمل المقّيم العام Valuer General دراسة حول 

كيفية تأثير حرائق الغابات عىل قيم األراضي في الماضي.

وجدت الدراسة أن تأثير تلك الحرائق عىل قيم األرض يعتمد عىل 

مجموعة من العوامل، بما في ذلك:

موقع العقارات في المناطق المتضررة من حرائق الغابات  	

نسبة الممتلكات المتضررة  	

مستوى الطلب عىل األراضي في تلك المنطقة.  	

تفاوت التأثير عىل قيم األراضي من تغيير طفيف أو عدم وجود تغيير إىل 

انخفاض بنسبة 30٪ في قيمة األرض.

تؤخذ الدراسة في االعتبار عند تحديد قيم األراضي للمناطق المتضررة 

 من حرائق الغابات. الدراسة متاحة عبر الموقع

 valuergeneral.nsw.gov.au 

هل تحتاج للمزيد من المعلومات؟

قم بزيارة الموقع www.valuergeneral.nsw.gov.au للوصول إىل:

قيم األراضي ومبيعات العقارات  	

السياسات التي توضح كيفية إجراء التقييمات  	

ملخصات قيمة األرض من حيث األنماط وحركات القيمة  	


