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األرضقيمة عىل معدل 

دوالر 965.80

آخر:سعر أدنى 

دوالرمليون  79.7

0.001704

0.00396360

 1128دوالًرا أمريكًيا

ي  المعدلالدخل إجمال

ي المعدل  األرضقيمة عىل الصناع

دوالر 1100

0.0042723

2022/23

ي التسوق مجمع سعر  األرضقيمة عىل الرئيس

معدلأدنى 

ي السعر  األرضقيمة عىل المحل

0.00318090

0.00369810 0.0040531

دوالرمليون  74.4

اعمال

0.00157010

0.00857890 0.0094025

ي المركز معدل من األدنى الحد  هورستفيلكوجارا االستراتيج و

 990.00دوالًرا

دوالر 900000

 1،538دوالًرا أمريكًيا

ي الحسم تكلفة  شلصاحب اإللزام المعا

2021/22

دوالر 1500

دوالر 1000000

األرضلقيمة العام المعدل 

0.00389810

0.0034863

0.0043441

ةالسنة  ي المال

ي سكن

ة المراكز معدل  األرضقيمة عىل اإلستراتيجي

ةالسنة  ي المال

2022أسعار عىل عامة نظرة 

ت  ي للفرد  2022جورج نهر معدال دوالًرا 489السكان):  ÷المجمعة األسعار (إجمال

دوالًرا 835األخرى: الدول متوسط 
ي الفرد سعر متوسط  ث نيو ف دوالًرا 590ويلز: ساو

نسمة 163.000السكان: عدد 
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ت  ي كبيرة زيادة شهد ها األسعار ف ب وزاد  (٪65)دوالًرا  380قدر أصحا
ت األدنى الحد يدفعون الذين األعمال   (٪90)دوالًرا  515بين للمعدال

.(٪150)دوالًرا  915و 

ب بعض  • السكنيةالشقق أصحا

دوالر. 1،000قدره انخفاض متوسط 

.(٪2.5)دوالًرا  24.20

يعادل هذا فإن األعمال ، معدل لمتوسط بالنسبة  .٪9.6بنسبة زيادة 
دوالًرا. 660

ب  • اإلرادةمن حد أدنى عىل ليسوا األعمال أصحا

ب سيزيد  • ة الشقق أصحا بمقدارالسكني

ت دافعو أدى  ت إىل الفائدة معدال ي لبعض منخفضة معدال دافع
ت  ت األسر من أجرا األعىل المعدال  27000من أكثر تلقت  -والشركا

ي دوالًرا  140قدره متوسًطا انخفاًضا أسرة  ب وتلقى معدالتها ف أصحا
هم البالغ األعمال  األدنىالحد عىل ليسوا الذين  1100عدد

ة السنة  • ي س لمدة الخاص السعر تغيير من الثان ت خم المعتمدة سنوا
ي  IPARTقبل من  .2021عام ف

ت هذه  • لدينااألجور ألدنى الزيادا

س دفع  فيه يعيشون الذي المكان عن النظر بغض األسعار ، نف
ي  ة.الحكومية منطقتنا ف المحلي

ي جميع بدء  • ت دافع ة المعدال س والتجارية السكني األرضقيمة بنف

ب  • ت من األدنى الحد يدفعون الذين األعمال أصحا بين سيزدادون المعدال
.(٪2.5)دوالًرا  38و  (٪2.5)دوالًرا  28

ت دافع لمتوسط بالنسبة  .٪8.5زيادة   114يعادل هذا فإن األسرة ، معدال
دوالًرا.

تجربةالسكنية األسر سوف  •

هم  ي أسعارك تسا ت من مجموعة ف س خدما ت تقديم من بدًءا بأسره ، للمجتمع المجل ت خدما ة إنشاء إىل النفايا ة الطرق وصيان ت المحلي المشاة وممرا
ت  ة والمالعب والحدائق والمكتبا األطفال.رعاية ومراكز الرياضي

ي العام  ي الماض ... 2021/22ف
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ي العام هذا  ... 2022/23ف

ت كيف  األسعار؟تغير
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س يلتزم  ت تقديم يمكننا مالية. ضائقة من يعانون الذين العمالء بمساعدة المجل ت مثل دفع ترتيبا ة االمتدادا ي ة السداد وخطط الفوائد من الخال ي العبء.لتخفيف الفوائد من الخال

س تتلقى ال ال ،  ة أمواالً المجال ت قيمة ترتفع عندما إضافي ي ألن الممتلكا ي األسعار إجمال س تجمعها الت ث نيو حكومة قبل من مقيدة المجال األسعار). تحديد باسم (المعروفة ويلز ساو
ث اعتمد  ي عام تقييم أحد ت عىل لألراض ت مبيعا ي العقارا ي منطقتك ف ي ف ي قيم تطبيق سيتم  .2019يوليو  1حوال ب هذه األراض يونيو  30إىل  2020يوليو  1من أسعارك لحسا
ت من لمزيد  .2023 ي ، قيم حول المعلوما بزيارة:قم األراض

valuationsLand-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

pensionersfor-Rebates-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

spentand-calculated-are-rates-How-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

ت من لمزيد  ي بما المعلوما ة ، معايير ذلك ف ت صفحة بزيارة قم األهلي المتقاعدين :خصوما

ب  ت حسا ة المعدال ب كيفية حول قصير فيديو مقطع يتوفر الفهم ، عىل لمساعدتك معقدة. عملي بنا:الخاصة الويب صفحة عىل متاح وإنفاقها األسعار حسا

عليها.غرامة فرض دون ممتلكاتهم بيع حتى األسعار دفع تأجيل  •

ت  • إضافيةتكلفة بدون شهرية أقساط عىل الدفع معدال

payments.Late-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

س يقدم  هلين. للمتقاعدين تصنيف سنة لكل أقصى كحد دوالًرا  250إىل يصل خصًما المجل ب يمكن ذلك ، إىل باإلضافة المؤ ت ألصحا يطلبوا:أن المستحقين المعاشا

ت من مزيد يتوفر  ت حول المعلوما بنا:الخاصة الويب صفحة عىل المتأخرة المدفوعا

ة الفائدة لتجنب  ة ، الجزائي ي المساعدة نموذج إرسال خالل من االستحقاق ، تاريخ قبل الدفع ترتيب طلب يرجى اليومي ت ف ي المساعدة موقع من المتاح المشقة حاال ت ف حاال
المساعدة.المشقة //:Payments / and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/httpالمشقة : 

ت تؤدي قد  ي األسعار مدفوعا قانونية.استرداد وتكاليف يومية عقوبة فائدة إىل االستحقاق تواريخ تاريخ / بحلول استالمها يتم لم الت

ب  س مطلو ت لتقديم األسعار لجمع المجل ي الخدمة ، مقابل دفعها يتم رسوًما ليست األسعار للمجتمع. الخدما ي األسعار مقدار فإن وبالتال بشكل يتعلق ال قد ما شخص يدفعها الت
ت مباشر  ي المجتمع بخدما ت جميع األشخاص يستخدم ال قد يستخدمها. الت س خدما ي الجميع أجل من موجودون لكنهم الوقت ، طوال المجل األسعار تمول الحاجة. عند المجتمع ف

ة والرسوم  ة البني ت التحتي ي والخدما ت من التخلص مثل كمجتمع بها نتمتع الت ت والطرق النفايا ت المشاة وممرا ت والمكتبا ها ة والمرافق والحدائق والمتنز رعاية ومراكز الترفيهي
األطفال.

ة  مكررةأسئل
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ش ، لصاحب امتياز بطاقة حامل أنا  .2س  ي؟المتاح الدعم هو ما المعا ل
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س تحصل هل  .5س  ت؟قيمة ترتفع عندما أكثر أموال عىل المجال الممتلكا

ي أفكر أنا  .3س  ث ماذا الدفع. عدم ف أدفع؟لم إذا يحد

س يقدمه أن يمكن الذي الدعم هو ما  .1س  ي الجديدة أسعاري دفع أستطع لم إذا المجل المحدد؟الوقت ف

ب يتم كيف  .4س  األسعار؟احتسا
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ت سترتفع هل  .7س  ي أخرى مرة المعدال ة السنة ف ي القادمة؟المال

ت تدفع ماذا  .6س  ل؟معدال

تحزمة  2022 -أسعار 6 المعلوما

Plan-2022.pdf.Ops-and-Delivery-C-

ث نيو من المقدمة المنح مثل وتنفيذها األخرى السعرية غير الدخل مصادر إىل الدعوة تزال ال  ة الحكومة أو ويلز ساو ي ة المستخدم دفع ورسوم األسترال رئيسية استراتيجي
س ،  ي للمساعدة للمجل ي عىل الضغط تخفيف ف الضرائب.دافع

ي الرسم يوضح  ت مجموعة أدناه البيان ي المتنوعة الخدما س يقدمها الت عاٍل:مستوى عىل عام كل المجل

ت ستزيد نعم ،  ي المعدال ت عىل بناًء سنويًا جمعها تم الت ت عىل للحفاظ المجتمع مالحظا ة الخدما ي ي المعيشة تكلفة تزداد المقدمة. الحال والسلع والكهرباء عملك وإدارة المنزل ف
ت  ي الوقت. بمرور والخدما ي  Councilتستمر لك ت تقديم ف ي الخدما التكاليف.ارتفاع مع يتماشى بما األسعار تزيد أن يجب تتوقعها ، الت

ة القائمة لعرض  س من تتوقعه أن يمكن لما الكامل عىل:المتوفرة  ، 2022/2023التشغيلية خطتنا راجع العام ، هذا للمجتمع المجل

ي اإلجمالية األسعار وتقييد جورج نهر سكان عدد نمو استمرار مع  س يجمعها الت ي مقيم لكل المعدل فإن الوالية ، حكومة قبل من المجل ي جورج نهر ف دوالًرا ،  489هو  2022عام ف
هو  ث نيو والية متوسط من أقل و ت ومعدل دوالًرا)  591)ويلز ساو ة الواليا ي س بعد دوالًرا).  835)األخرى األسترال ت خم ت من سنوا ة ، الزيادا الفرد سعر يرتفع أن المتوقع من التدريجي

ي المقيم  ي أمريكًيا دوالًرا  545إىل جورج نهر ف ي.المعدل من أقل يظل والذي  ، 2025عام ف الوطن

GRPlans٪20and٪20Documents/Council/Documents/media/StGeorge/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

ت. المتوسطا
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ي؟الفائدة تحصيل تم لماذا  .8س  من

ي عليها الموافقة تمت كما  ٪5.8من بأكثر أسعاري ارتفعت لماذا  .9س  ؟2021عام ف

التقاعدي؟الحسم زيادة يتم لم لماذا  .10س 

تحزمة  2022 -أسعار  المعلوما

س. 31بحلول السنوي المبلغ كامل دفع  1 -الخيار  • أغسط

ت  • ي انخفاض عىل سكنية أسرة  27.000حصل ب من  1100حصل  •أمريكًيا دوالًرا  140قدره المتوسط ف س األعمال ، أصحا ي.دوالر  1000قدره متوسط انخفاض عىل األدنى ، الحد ولي أمريك

ت تتم أن يجب  ي المدفوعا ة غرامة فرض لتجنب االستحقاق تواريخ ف استحقاقها.عند مدفوعة غير مبالغ أي عىل يومي

ي والرسوم األسعار جميع  ي دفعها يتم لم الت ي ، أساس عىل لفوائد تخضع المحددة االستحقاق تواريخ ف ت وكلما االستحقاق. تاريخ بعد األول اليوم من بدًءا يوم الدفع ، مستحق المبلغ بقاء مدة طال

ت  ي الفائدة زاد تحصيلها.سيتم الت

ي  ة الشقق مالكو سيشهد  ، 2022عام ف ب السكني ي كبيرة زيادة عىل حصل الذي للمعدل األدنى الحد عىل األعمال وأصحا .٪5.8من بدالً  ٪2.5بنسبة زيادة  2021عام ف

ي الرابع القسط استحقاق  - ي صدر (اإلخطار مايو  31ف أبريل)نهاية ف

ي  ت هذه تعن ت أن الزيادا ة المعدال ي ي اإلجمال س قبل من جمعها تم الت ت ولكن تتغير ، لم المجل ت هناك كان ي تحوال ي من جزء ف ي األسعار إجمال ي من نوع كل يدفعها الت إىل أدى مما النسب ، دافع

ت زيادة لعدم نظرًا لمجتمعنا. وإنصاًفا عدالً أكثر تصنيف نظام  ة المعدال ي ي اإلجمال ت األسر تلقت جمعها ، تم الت ي والشركا ت األدنى ، المعدل عىل ليست الت ة التخفيضا ي ي التال :2021عام ف

ث القسط مبلغ  - ي مستحق الثال ي صدر (إشعار فبراير  28ف يناير)نهاية ف

ب لبعض  (٪150)أمريكًيا دوالًرا  915و  (٪90)أمريكًيا دوالًرا  515بين تتراوح زيادة  • األدنى.بالحد األعمال أصحا

ها زيادة  • ب لبعض  (٪65)أمريكياً دوالراً  380قدر السكنيةالشقق أصحا

ي القسط استحقاق  - ي الثان ي صدر (اإلخطار نوفمبر  30ف أكتوبر)نهاية ف

-

ي  ي ، العام ف ة الشقق مالكو انتقل الماض ب السكني ي األدنى الحد ذوي من األعمال وأصحا ذلك:عن نتج  .LGAعبر واحد ثابت معدل إىل األدنى) األجور (دافع

ي عىل  ٪5.8البالغ  (SRV)الخاص السعر تباين ينطبق  ت إجمال ي بها المسموح الدخل معدال س ف ي (أي المجل ت إجمال ة) المعدال س المحصل ت عىل ولي تكون قد لذلك فردي ، عقار مالك كل معدال

ة الزيادة  المبلغ.هذا من أقل أو أعىل الفردي التصنيف دافع لفائدة الفعلي

ي األول القسط يستحق  س 31ف أغسط

ة الحكومة قانون ينص  سنويًا.دوالر مليون بتكلفة دوالًرا ،  250قدره أقصى بحد للمتقاعدين خصم عىل  1993لعام المحلي

س. 31بحلول  أغسط

ي  ي السكنية األسر أن حين ف ت أو كبيرة زيادة عىل تحصل لم الت ي تخفيض عىل حصل ب  ٪8.5بنسبة زيادة عىل ستحصل  2021عام ف س األعمال ، وأصحا عىل يحصلون سوف األدنى ، الحد ولي

.٪9.6بنسبة زيادة 

ها يتم سنوية ، ربع أقساط عىل الدفع  2 -الخيار  • بالكاملالسنوي المبلغ دفع عدم عند تلقائًيا تحديد

س قبل من الفائدة معدل تحديد يتم  ي المئوية النسب يتجاوز ال ولكنه المجل للحصول طلًبا قدم أو االستحقاق تاريخ قبل تم قد السداد أن من تأكد فائدة ، تحصيل لتجنب الوالية. حكومة تنظمها الت

ي:الرابط عبر للدفع ترتيب عىل  التال
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ت دفع يدعم لن بأنه المجتمع نصح المشاورة ، من كجزء  ت لزيادة أعىل معدال ة. المعايير عىل الحفاظ يدعم ولكنه الخدما ي ت الحال إىل:االستشارة نتائج أشار

س ، مع األهلية تأكيد بمجرد  AggregationOfMultipleLots.aspxعىل: المتاح الموافقة عىل للحصول المتعددة القطع تجميع نموذج استكمال طريق عن طلب تقديم يجب المجل
RatesForm www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

Categories.Rating-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

ي للخصم األقصى الحد تعيين تم  ث نيو حكومة قبل من اإللزام ي الرقم مع يتماشى بما  1993عام منذ يتغير ولم ويلز ساو ت أي بتوجيه يوصى المستهلك. ألسعار القياس إىل للتغيير طلبا
ي األقصى المستوى  ي البرلمان عضو إىل اإللزام .(MP)المحل

ت وقوف أماكن من  2تجميع يمكن  • أقصى.كحد التخزين مرافق أو السيارا

ت مراجعة تتم  ة الفئا ت إىل الوصول لضمان سنويًا لألعمال الفرعي ة الخدما ة والبني ب التحتي ة إىل عملك ملكية تغيير ترى قد لذلك ، عليها. والطل ة فئ ي لألعمال مختلفة فرعي إشعار ف
ي السنوية. والتكاليف األسعار  ت توسيع تم  ، 2022عام ف ي المدرجة والمناطق العقارا ة ف ة الفئ ت من لمزيد  Local. Businessالفرعي ت حول المعلوما بزيارة:تفضل التصنيف ، فئا

ة القطع جميع استخدام يجب  • ها يمكن (ال الوحدة شاغل مع باالشتراك المعني منفصل)بشكل تأجير

ة القسائم جميع تكون أن يجب  • متطابقةملكية تحت المعني

ي جورج نهر سكان من اآلالف إىل انضم  س وأنشطة مشاريع حول بأفكارك وشارك "قولك" لوحة ف //:yoursay.georgesriver.nsw.gov.au/.httpsعىل: المجل

س عىل القطع جميع تكون أن يجب  • تخطة نف الطبقا

ت تجميع يمكن  • ي فقط التخزين مرافق أو السيارة مساحا ة / شقة ف ت تخزين / قطعتين بتجميع ُيسمح (ال تجارية سكني تجارية)سكنية / شقة بدون مًعا للسيارة مساحا

س دخل معدل بزيادة السماح عدم العدل غير من أنه تعتقد  • ي.والنمو التنمية مع يتفق بما المجل السكان

ة المجتمع قيمة  السكان.من متزايد لعدد التكلفة ضغوط وتلبي

األسعار خفض إىل يؤدي مما والرسوم ، األسعار من واحدة مجموعة مع واحد أسعار إشعار إصدار سيتم عليها ، الموافقة وبمجرد للتجميع ، جميًعا استيفائها يجب محددة شروط هناك 
تشمل:الشروط هذه عىل عامة نظرة الدفع. المستحقة والرسوم 

ي كبيرًا انخفاًضا ترى أن تريد ال  • ت عىل والتركيز فعالة تشغيل نماذج رؤية تتوقع ولكنك الخدمة ف ة الخدما س األساسي (الرسوم المتزايدة المستخدم دفع نهج مع جنب إىل جنًبا للمجل
ت  •والتكاليف).  ي زيادة تدعم أن ي ف ت الدخل إجمال ي المعدال س يمكن الت تلتقديم تحصيلها للمجل الخدما

ب التقدم للمالكين يمكن  ي قطع "تجميع" (دمج) بطل ت. فقط واحد أسعار إشعار إصدار يتم لذلك التجارية ، السكنية / شققهم مع المنفصلة األراض المجمعة القطع تؤثر ال للممتلكا
تخزين.منشأة أو سيارة بقعة لكل المنفصل البيع عىل المالك قدرة عىل 

ت داخل الشائع من  ت / مجمعا ت الوحدا ت أماكن تصنيف يتم أن الطبقا ة ، عناوين تحت التخزين ومرافق السيارا حدة. عىل تخزين منشأة أو بقعة كل بيع للمالكين يمكن بحيث منفصل
عقار.لكل والرسوم باألسعار منفصل إشعار ذلك عن سينتج منفصل ، عنوان تحت العقار يكون عندما 

ي / منفصل أسعار إشعار أتلقى لماذا  .13س  ي؟الخاصة التخزين مساحة لسيارت ب

ي الخاص العمل موقع تغير لماذا  .12س  ة إىل ب ة فئ مختلفة؟فرعي

تحزمة  2022 -أسعار  المعلوما 8

س سيقوم هل  .11س  ت أي بزيادة المجل ي الزيادة بسبب خدما األسعار؟ف
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ها رسوم دفع يتم  النموذج إىل الرجوع يرجى الطلب. تقديم قبل الرسوم هذه دفع يجب للتجميع. إرسالها يتم سيارة مساحة أو تخزين مساحة لكل أمريكًيا دوالًرا  270.00قدر
ب الرجاء الدفع. تفاصيل عىل للحصول  نموذج.إرسال قبل األهلية لتأكيد لدينا األسعار فريق مع لقاء طل

ي البريد عبر أو  9330 6400عىل متاح لدينا العمالء خدمة فريق  ت مع  mail@georgesriver.nsw.gov.auإىل اإللكترون استفسارك أن لضمان  2022الموضوع سطر تعليقا
المناسب.الفريق يحضره 

ي أحد مع محدد موعد لحجز  س مسؤول ت وحزمة  2022لعام أسعارك لمناقشة المجل /Booking/Rates-www.georgesriver.nsw.gov.auبزيارة: تفضل هذه ، المعلوما
https://

ي ترغب كنت إذا  ب إرسال فيرجى معنا ، معينة خدمة مشكلة إثارة ف ة ذلك سيضمن العمالء. خدمة طل التقدم.بتتبع لك وسيسمح المناسبة األفرقة الفريق / مع مسألتك جدول

اتصال
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ب  خدمةطل

ت لو ماذا  ث أرد ت حزمة حول ما شخص إىل التحد هذه؟المعلوما
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ضاحية
ت ومعدل السكنية األرض قيمة متوسط  حسبالتغييرا

ت معدل دافع كل يواجه قد  ت من أقل أو أعىل تغييرا ي الموضحة المتوسطا أدناه.الجدول ف
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ratesmy-Pay-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

موقعناعىل إضافية موارد 
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أسعاري:دفع 

كيف يتم حسا ب األسعار وإنفاقها:
 -https://www.georgesriver.nsw.gov.au/Council/Rates-and-Payments/How-ratesيتم حسبا ها وإنفاقها
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paymentsLate-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

ت: األسعار نماذج  //:requestand forms-Rates-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/httpsوالطلبا

ت  المتأخرة:المدفوعا

assistanceHardship-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

(FAQ): األسئلة المتداولة حول األسعار
 -https://www.georgesriver.nsw.gov.au/Council/Rates-and-Payments/Rates-frequentlyاألسئلة المطروحة

CategoriesRating-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

المشقة:مساعدة 

pensionersfor-Rebates-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

ت  التصنيففئا

ت  للمتقاعدين:الحسوما

valuationsLand-Payments/and-Rates-Council/www.georgesriver.nsw.gov.au/https://

ت  ي:تثمينا األراض
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