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نبذة عن هذا الدليل

يقدم هذا الدليل معلومات حول عملية استمالك 

العقارات في نيو ساوث ويلز، بما في ذلك اإلرشادات 

العامة حول حقوق ومسؤوليات دوائر االستمالك 

وأصحاب العقارات واألعمال التجارية، ودور المثمن 

.)NSW Valuer General( العام بنيو ساوث ويلز

يقدم هذا الدليل إرشادات عامة حول عملية استمالك 

العقارات في والية نيو ساوث ويلز ويجب االعتراف بأنه قد 

يتم تطبيق عملية مختلفة في بعض عمليات االستمالك.

يجب عىل مالكي العقارات واألعمال التجارية المتأثرين 

السعي للحصول عىل مزيد من المساعدة والمعلومات حول 

عملية استمالك العقارات من الدائرة المستملكة ذات الصلة.

ليس المقصود من هذا الدليل أن يقدم مشورة قانونية. 

ال يزال يتعين عىل مالكي العقارات المتضررين من 
االستمالك المحتمل للعقارات الحصول عىل المشورة 

القانونية الخاصة بهم إذا شعروا أن ذلك سيساعدهم.
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ارتمعل العقارات في نيو راوث ويلز

نيو ساوث ويلز هي موطن لكثير 

من المجتمعات المزدهرة في 

نطاق واسع من المدن المزدحمة 

والمناطق اإلقليمية المتنوعة. 

لدينا أيضاً أسرع نمو سكاني في 

أستراليا، والذي من المتوقع أن 

يرتفع إىل أكثر من 10.6 مليون 

شخص بحلول عام 2041.

االستثمار في البنية التحتية

تزايد عدد السكان يعني أننا بحاجة إىل المزيد من 

المدارس والمستشفيات والطرق ووسائل النقل العام 

لتلبية احتياجات مجتمعاتنا المحلية. لهذا السبب يتم 

استثمار مليارات الدوالرات في البنية التحتية لتزويد 

الناس بامكانية الحصول عىل خدمات عالية الجودة.

عندما تقرر الحكومة القيام بمشروع جديد، مثل 

طريق أو مستشفى جديد، فإنها تطلب من الدائرة 

المختصة االستقصاء عن أفضل طريق أو موقع.

في نيو ساوث ويلز، تتمتع الدوائر المستملكة - بما في 

ذلك الوكاالت الحكومية، وبعض الشركات المملوكة 

للدولة، والمجالس المحلية - بصالحية استمالك العقارات 

الخاصة للمنفعة العامة. قد يكون هذا للعقار بأكمله 

أو جزء منه أو كمصلحة في العقار، عىل سبيل المثال 

تمديدات خطوط الكهرباء أو الصرف الصحي أو المياه.

صالحيات الدوائر المستملكة في استمالك العقارات 

واردة في التشريع الخاص بتلك الدوائر.

إطار استمالك العقارات

ما لم يكن العقار متاًحا للبيع العام، تخضع عملية 
االستمالك لقانون حيازة األرض )شروط التعويض 

العادلة( لعام 1991 )قانون الشروط العادلة(.

تقدم حكومة نيو ساوث ويلز الدعم للمالكين والمستأجرين 

المتأثرين لتسهيل فهم عملية استمالك العقارات. تخضع 

العملية لقانون الشروط العادلة ومعايير استمالك 

العقارات، وهي المبادئ التوجيهية الخمسة التي يجب 

أن تراعيها الوكاالت عند استمالك العقارات. تتمحور 

المعايير حول النتائج التي تركز عىل اإلنصاف والوصول 

إىل المعلومات والمساعدة واالتساق والشفافية.

تنص المعايير عىل ما يلي:

سيتم التعامل مع أصحاب العقارات . 1

بإنصاف وبتعاطف واحترام

سيتم تزويد مالكي العقارات بمعلومات . 2

واضحة حول حقوقهم

سيتم دعم مالكي العقارات طوال عملية االستمالك . 3

بمساعدة مصممة لتلبية الظروف الفردية

ستكون عملية االستمالك متسقة عبر . 4

المشاريع والدوائر المستملكة

ستقوم حكومة نيو ساوث ويلز بمراقبة فعالية عملية . 5

استمالك العقارات واإلبالغ عنها بشكل علني.

يمكن العثور عىل المعايير في 

nsw.gov.au/property-acquisition

يوضح هذا الدليل عملية ارتمعل العقارات بالنسبة 

للعقارات التجارية التي يتم ارتمعكها لمنفعة عامة. 

ريساعدل أن تفهم ما يجب عليك توقعه خعل العملية 

وما هي المساعدة المتوفرة. وليس المقصود منه أن 

يحل محل مشورة قانونية أو مشورة الخبراء.
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دعم االرتمعل الخاص 

بك ريساعدل الفريق 

خعل العملية.

اتخاذ القرار بشأن أي عقارات 

ينبغي استمالكها

عادة ما يتم التشاور مع المجتمع كجزء من تطوير مشروع كبير.

عند تحديد تصميم أو مسار أو موقع مفضل للمشروع، 

يجوز للدائرة المسؤولة - الدائرة المستملكة - تحديد 

العقارات التي يجب استمالكها لتنفيذ المشروع.

عندما يتم تحديد عقار ما عىل أنه مطلوب للمشروع، 

ستدفع الدائرة المستملكة تعويضاً لكل شخص له 

مصلحة في العقار. يحق لمالك أي عمل تجاري يعمل 

في عقار ما الحصول عىل تعويض فقط عندما يكون 

لديه مصلحة قانونية في العقار الذي يتم استمالكه.

إذا كان جزء فقط من العقار مطلوباً لمشروع ما، 

فستقدم سلطة االستمالك تفاصيل الجزء الذي 

سيتم استمالكه ألي شخص لديه مصلحة قانونية 

في العقار، مثل المالك أو صاحب األرض أو 

المستأجر أو المستأجر من الباطن أو المرتهن.

ماذا يحدث إذا تأثرت 

باستمالك العقارات؟

ستقوم الوكالة المستملكة بإجراء زيارات شخصية لجميع 

العقارات المتأثرة. إذا كان عقارك، أو العقارات التي لك فيها 

مصلحة قانونية، يجب استمالكها، فستتصل بك الدائرة 

المستملكة لترتيب لقاء وجهاً لوجه. عندما ال يكون ذلك 

ممكناً أو عملياً - مثالً إذا كنت في الخارج لفترة طويلة من 

الوقت - ستجتمع الدائرة المستملكة مع ممثلك المعين 

أو تتم المقابلة عن طريق رابط الفيديو، حسب اختيارك.

في االجتماع المبدئي، سيناقش مدير االستمالك 

الخاص بك كل خطوة في عملية االستمالك 

ويجيب عىل أي أسئلة قد تكون لديك.

قد تتلق أيضاً خطاباً افتتاحياً )والذي يعرف أيضاً باسم 

الخطاب التمهيدي( كجزء من العملية، يتم التأكيد فيه 

عىل ضرورة استمالك عقارك للمنفعة العامة. سيتضمن 

هذا الخطاب أيضاً معلومات حول عملية االستمالك.

فريق دعم االستمالك الخاص بك

لمساعدتك في هذه العملية، ستوفر لك الدائرة 

المستملكة فريق دعم االستمالك الذي سيقدم لك 

النصائح العملية التي تناسب ظروفك الفردية.

توفر الدائرة المستملكة فريق دعم االستمالك لمساعدة 

مالكي العقارات والمستأجرين عىل فهم حقوقهم 

والتزاماتهم وأي جانب آخر من جوانب عملية االستمالك.

يمكن أن يشمل الفريق:

مدير استمالك، يقوم ببدء عملية استمالك 	 

العقار المطلوب للمشروع وإدارتها،

مدير شخصي، سيساعدك ويقدم لك الدعم 	 

خالل عملية االستمالك واالنتقال، و

في بعض المشاريع، مدير أماكن مجتمعية، يقوم 	 

بإدارة العالقات بين فريق المشروع والمجتمع.

تقدم الدائرة المستملكة فريق الدعم هذا مجاناً.

الحصول عىل الدعم الذي تحتاجه

يمكن أن تكون عملية استمالك العقارات 

في بعض األحيان معقدة ومرهقة.

لدعمك بشكل أفضل، تقدم حكومة نيو ساوث ويلز دعماً 

نفسياً وعاطفياً مجانياً وسرياً من خالل خط دعم استمالك 

 .)Property Acquisition Support Line( العقارات

هذه الخدمة متاحة لجميع مالكي العقارات وعائالتهم 

والمستأجرين والممتلكات التجارية وأصحاب األعمال 

والموظفين المتأثرين باستمالك العقارات. جلسات 

االستشارة سرية للغاية ويتم تقديمها من قبل أخصائيين 

في علم النفس وأخصائيين اجتماعيين مؤهلين، بشكل 

مستقل عن فريق المشروع أو الدائرة المستملكة.

ال تحتاج إىل إحالة لالستفادة من خط دعم استمالك 
 .)Property Acquisition Support Line( العقارات

فقط اتصل عىل الرقم 551 089 1300 وتحدث مع أحد 

أعضاء الفريق عىل مدار الساعة 7 أيام في األسبوع.

لمعرفة المزيد حول مزايا الخدمة وكيف يمكنك تحديد 

موعد، اتصل عىل الرقم 146 029 1300 أو قم بزيارة 

nsw.gov.au/property-acquisition لتنزيل 
نسخة من ورقة حقائق خط دعم استمالك العقارات 

.)Property Acquisition Support Line(
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طلب مشورتك المستقلة الخاصة

بالنسبة لمعظم عمليات االستمالك، يوصى بأن 

يقوم مالكو العقارات بتعيين محاميهم ومثمنهم 

المستقلين. من المهم أن تبقى عىل اطالع عىل 

المعلومات ومتحكماً في قراراتك أثناء العملية.

ستقوم الدائرة المستملكة برد النفقات المعقولة التي تكبدتها 

لغرض الحصول عىل مشورة مهنية. وباإلضافة إىل المشورة 

القانونية والتقييم، فقد يكون بإمكانك استخدام خبراء آخرين 

أيضاً لمساعدتك عىل نفس األساس. نوصيك بمناقشة 

هذا األمر مع الدائرة المستملكة قبل تكبد هذه التكاليف.

يمكن أن يساعدك المحامي في فهم حقوقك 

القانونية والتوصل إىل اتفاق مع الدائرة المستملكة 

عىل أي تعويض قد تكون مستحقاً له.

يمكنك التحدث إىل فريق دعم االستمالك الخاص بك في 

أي وقت، بما في ذلك أثناء قيام محاميك بتمثيلك.

للحصول عىل المشورة بشأن العثور عىل محام، اتصل بجمعية NSW Law Society عىل الرقم 

lawsociety.com.au 0333 9926 02 أو قم بزيارة

للحصول عىل المشورة بشأن المثمنين المستقلين وممارستهم المهنية، اتصل بإحدى هذه المنظمات:

معهد العقارات األسترالي Australian Property Institute عىل الرقم 1811 9299 02 أو قم 

api.org.au بزيارة 

معهد المثمنين األستراليين Australian Valuers Institute عىل الرقم 506 748 1300 أو قم 

valuersinstitute.com.au بزيارة 

المؤسسة الملكية للمساحين المعتمدين Royal Institution of Chartered Surveyors عىل الرقم 

rics.org/oceania 657 737 1300 أو قم بزيارة

كيف تبدأ عملية 

االستمالك الرسمية

سوف تتلقى خطاباً افتتاحياً والذي يشير عادة إىل 

بداية فترة التفاوض. سيكون لديك عادة ستة أشهر عىل 

األقل للتوصل إىل اتفاق بشأن التعويض مع الدائرة 

المستملكة قبل بدء عملية االستمالك اإللزامي )يمكن أن 

تستمر المفاوضات جنباً إىل جنب مع تلك العملية(.

يمكن تقصير الحد األدنى لفترة التفاوض هذه بموجب 

قانون الشروط العادلة Just Terms Act، إما باالتفاق 

أو بموافقة الوزراء المناسبين في ظل ظروف معينة.

الخطاب االفتتاحي، والذي يعرف أيضاً 

بالخطاب التمهيدي:

يزودك بإسم وبيانات االتصال بالدائرة المستملكة 	 

وفريق دعم االستمالك الخاص بك

يوضح أن الدائرة المستملكة سوف ترتب لقيام 	 

مثمن مستقل بفحص عقارك )أو العقار الذي لك 

مصلحة فيه( وإجراء تقييم في وقت مناسب لك

يوصيك باستخدام مثمن مستقل خاص بك 	 

ويبلغك بأن الرسوم المعقولة لهذه الخدمة 

ستمثل جزًءا من التعويض عند التسوية

يوضح أن الدائرة المستملكة سوف تقدم 	 

عرضاً رسمياً الستمالك مصلحتك في العقار، 

بناًء عىل التقييم والمناقشات معك

ريكون لديك عادة

رتة أشهر عىل األقل

للوصول إىل اتفاق مع

الدائرة المستملكة

بشأن التعويض.
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التقييم والتعويض

خالل عملية االستمالك، 

ستقوم الدائرة المستملكة 

بطلب مثمن مستقل لفحص 

عقارك وعملك التجاري.

كيف يتم تقييم عقارك

إذا تبين أن لشركتك مصلحة قابلة للتعويض في العقار، 

فستقوم الدائرة المستملكة بطلب مثمن مستقل لفحص 

العقار وإعداد تقرير تقييم يحدد تقييم الُمثمن الستحقاقك 

 .Just Terms Act للتعويض بموجب قانون الشروط العادلة

في بعض األحيان، سيحتاج الُمثمن إىل مساعدة من خبراء 

في مجاالت أخرى، مثل تكاليف نقل األعمال. في هذه الحالة، 

من المحتمل أن يقوم هؤالء الخبراء أيضاً بزيارة العقار وإعداد 

تقاريرهم الخاصة. سيحاول فريق دعم االستمالك الخاص بك 

تنسيق عمليات الفحص، بحيث يتم تقليل التأثيرات عليك.

هذا التقرير هو وثيقة شاملة تستخدم لتشكيل 

أساس عرض تعويض من الدائرة المستملكة.

سيقّيم تقرير التقييم استحقاقك للتعويض بما يتماشى مع 

 .Just Terms Act القسم 55 من قانون الشروط العادلة

تنص المادة 55 عىل ضرورة تقييم التعويض مع مراعاة:

القيمة السوقية لمصلحتك، إن وجدت	 

أي قيمة خاصة لك	 

أي خسارة بسبب إنهاء الخدمة	 

أي خسارة بسبب اإلزعاج	 

أي زيادة أو نقصان في قيمة أي أرض أخرى للشخص 	 

في تاريخ االستمالك والتي تكون مجاورة أو مقطوعة 

عن األرض التي تم استمالكها بسبب تنفيذ أو اقتراح 

تنفيذ النفع العام الذي تم استمالك األرض من أجله .

كيف يتم تقييم التعويض عن عملك

قد يكون حساب التعويض عن استمالك األرض التي يعمل 

عليها عملك التجاري مسألة معقدة. يجب تقييم التعويض 

عىل أساس كل حالة عىل حدة مع مراعاة أمور مثل ما إذا 

كان لديك مصلحة قانونية في العقار، وطبيعة المصلحة، 

وجدوى وتكلفة نقل العمل، وربما قيمة العمل نفسه. قد 

تكون التكاليف المباشرة الناشئة عن االستمالك قابلة 

للتعويض أيضاً، إذا تم تكبدها بشكل معقول. يتم االحتفاظ 

بأي معلومات مطلوبة حول تشغيل عملك بسرية تامة.

سيتمكن محاميك ومثمنك من تقديم النصح لك بشأن 

حقوق التعويض الخاصة بك والمعلومات التي ستحتاج 

إىل توفيرها إلكمال هذا التقييم. نوصيك بالتأكد من أن 

لديهم الخبرة الالزمة لتقديم المشورة لك بشكل صحيح.

يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات العامة حول 

تحديد التعويض عن استمالك مصلحة تجارية عىل 

nsw.gov.au/property-acquisition
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الحصول عىل تقييم

مستقل مبكراً يعني

إمكانية بدء المباحثات

عىل الفور

الحصول عىل التقييم الخاص بك

يتم تشجيع األطراف التي لديها مصلحة قانونية في 

الممتلكات المراد استمالكها عىل الحصول عىل 

مشورتها الخاصة من ُمثمن مستقل ومحام.

عند تسوية عملية االستمالك، سيشمل التعويض 

مكون لرسوم التقييم التي تكبدتها بشكل معقول 

طالما أن المثمن مؤهل بشكل مناسب.

إذا كنت بحاجة إىل إشراك خدمات أخرى، مثل المحاسبين 

أو مخططي المدن أو المساحين، فينصح بمناقشة 

األمر أوالً مع مدير االستمالك، سواء من المحتمل أن 

يشمل التعويض التكاليف التي تكبدتها أم ال.

تحدث إىل مدير االستمالك الخاص بك 

للحصول عىل مزيد من المعلومات.

مؤهالت المثمن

المثمن المناسب يجب أن يكون حاصالً 

عىل أحد المؤهالت التالية:

عضو كامل في معهد المثمنين األسترالي 	 

 )Australian Valuers Institute(
)ليس عضوية مشارك أو طالب(، أو

عضو كامل في معهد العقارات األسترالي 	 

)Australian Property Institute( )ليس 
عضوية طالب أو اعتبارية(، وأن يكون قد حصل 

عىل العضوية بسبب وظيفته كمثمن، أو

عضو كامل في المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين 	 

 )Royal Institution of Chartered Surveyors(
كمثمن قانوني.

ريقوم المتخصصين القانونيين

والمثمنين الذين تعينهم

بتقديم المشورة لك بشأن

المجاالت التي قد يكون لك

فيها حق قانوني في

المطالبة بالتعويض
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إخالء العقار بعد االتفاق

عندما يكون مطلوباً منك إخالء العقار، فسيشتمل 

اتفاقك عىل تاريخ متفق عليه لقيامك بذلك.

يجب إزالة جميع العناصر مثل التركيبات والمخزون والمعدات 

من العقار بحلول التاريخ المتفق عليه، ما لم يتم االتفاق عىل 

خالف ذلك كجزء من المفاوضات التي تم التوصل إليها.

ستقوم الدائرة المستملكة أيضاً بفحص العقار في تاريخ إزالة 

الممتلكات منه للتأكد من أنه قد تم تركه في حالة مقبولة.

بمجرد االنتهاء من

تقرير التقييم الخاص بك

يمكن للدائرة المستملكة

الترتيب لقيام المثمنين

بتبادل التقارير.

التوصل إىل اتفاق

خطاب العرض الخاص بك

بمجرد االنتهاء من تقييم الدائرة المستملكة وأي 

استفسارات أخرى حول عملك التجاري، ستقوم الدائرة 

المستملكة بإعداد خطاب عرض لتقوم بالنظر فيه.

سيتضمن خطاب العرض تفاصيل التعويض المعروض 

عليك من الدائرة المستملكة من أجل االستمالك.

سيعتمد العرض عىل تقرير التقييم المستقل 

للدائرة المستملكة وأي مشورة أخرى من الخبراء يتم 

تلقيها فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بعملك.

يجب عليك أخذ بعض الوقت للتفكير في العرض 

وكذلك في نصيحة المثمن والمحامي المستقلين لك.

التفاوض واالتفاق عىل 

التعويض الخاص بك

بمجرد االنتهاء من تقرير التقييم الخاص بك، ستقوم 

الدائرة المستملكة بتحديد اجتماع معك لمناقشة 

نواحي حزمة التعويض التي تكون مؤهالً لها، مثل 

النفقات المباشرة التي تكبدتها بالفعل أو تنوي دفعها 

أو ربما تدفعها. يمكن أن تتم هذه االجتماعات في 

وجود أو عدم وجود المحامين حسب اختيارك.

يمكن لمدير االستمالك الخاص بك ترتيب لقاء معك 

ومع المثمنين لتبادل تقارير التقييم المكتملة ومناقشة 

التقييمات بهدف محاولة الوصول إىل اتفاق بشأن 

تعويضك أو عىل األقل مكونات التقييم الخاصة به.

قد يشمل ذلك اجتماعاً واحداً أو أكثر حيث سيقدم كل 

مثمن الدليل الذي استند إليه في تقييمه. يمكن أن 

تكون االجتماعات غير رسمية وقد تعقد وجهاً لوجه أو 

عبر الهاتف أو اجتماع الفيديو. يمكن أن تُعقد في عقارك 

أو أي مكان آخر مناسب لك إذا كان يريحك ذلك.

عندما يتم التوصل إىل اتفاق

إذا قبلت العرض، فستبدأ أنت والدائرة المستملكة في 

عملية استمالك مصلحتك في األرض. سيكون ذلك 

مشابهاً لبيع العقارات في السوق المفتوحة فيما عدا أن 

محاميو الدائرة المستملكة هم الذي يعدون العقود.

إذا كان لديك أي متطلبات توقيت لدفع التعويض، 

يمكنك مناقشة هذا األمر مع الدائرة المستملكة.

قد تقوم الدائرة المستملكة باخذ طلب تسديد دفعة 

مقدمة من التعويض لك في االعتبار لمساعدتك في 

الدفعة األولية لشراء عقار جديد. ناقش ذلك مع الدائرة 

المستملكة قبل أن تلتزم قانونياً بشراء عقار جديد.

دعم االنتقال لمكان آخر

يرجى التحدث إىل فريق دعم االستمالك الخاص بك إذا 

كنت بحاجة إىل دعم وتوجيه لمساعدتك في االنتقال.
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تمتلك الدائرة المستملكة العقار اعتباراً من تاريخ نشر 

إشعار االستمالك في الجريدة الرسمية لحكومة نيو 

.NSW Government Gazette ساوث ويلز

يتم تحويل مصالحك القانونية في العقار إىل تعويض مستحق.

يحق لك البقاء في العقار )إذا كنت تشغله قبل االستمالك( 

لمدة ثالثة أشهر بعد االستمالك اإللزامي له، إال إذا قرر الوزير 

المسؤول بالحاجة إىل االستمالك الفوري للعقار خالياً.

تحدث إىل مدير االستمالك الخاص بك 

للحصول عىل مزيد من التفاصيل.

يجب عليك إكمال نموذج 

المطالبة بالتعويض خعل 

الوقت المنصوص عليه في 

إشعار االرتمعل المقترح.

من الذي يحدد التعويض 

الواجب الدفع؟

يحدد المثمن العام قيمة التعويض بعد اإلعالن في الجريدة 

الرسمية. المثمن العام هو مسؤول قانوني يعمل بشكل 

مستقل عن كل من الدائرة المستملكة وصاحب المصلحة. 

يمكن لصاحب المصلحة استئناف هذا التقييم من قبل 

المثمن العام أمام محكمة األراضي والبيئة في نيو 

.NSW Land and Environment Court ساوث ويلز

سيقوم مكتب المثمن العام بما يلي:

يجري تقييمه المستقل الخاص بما يتماشى مع 	 

Just Terms Act قانون الشروط العادلة

يتحدث معك ومع الدائرة المستملكة وقد 	 

يطلب منك المزيد من المعلومات.

يلتقي بك أو بممثلك لمناقشة التقييم	 

يشارك جميع المعلومات التي يتم أخذها في 	 

االعتبار لتقرير التقييم مع األطراف المعنية - وهذا 

يشمل المعلومات المقدمة إىل المثمن العام من 

قبل صاحب المصلحة والدائرة المستملكة.

يصدر لك تقرير التقييم األولي الذي يوضح قيمة التعويض 	 

المقترح والذي تم تحديده كتعويض قابل للدفع وكيف تم 

تحديده، مع إعطائك عادة 10 أيام عمل إلبداء مالحظاتك 

عىل التقرير قبل أن يقوم المثمن العام بإنهاء التقييم.

يصدر تحديداً بقيمة التعويض بما في ذلك تقرير 	 

حول العقار يشرح تقييمه لك وللدائرة المستملكة.

ستصدر لك الدائرة المستملكة إشعاراً بالتعويض والذي 

يجب أن يتضمن مبلغ التعويض الذي حدده المثمن العام.

لمزيد من المعلومات حول دور المثمن العام، بما 

في ذلك الخطوات المتبعة في االستجابة لقرار تقييم 

valuergeneral.nsw.gov.au أولي، قم بزيارة

قبول إشعار التعويض

إذا وافقت عىل إشعار التعويض، أكمل صك براءة الذمة 

والتعويض عن الضرر وأرسله إىل الدائرة المستملكة.

ستقوم الدائرة المستملكة بدفع تعويضك خالل 

28 يوماً من استالم صك براءة الذمة والتعويض 
عن الضرر وأي وثائق أخرى مطلوبة.

عدم قبول التعويض

إذا كنت ال توافق عىل إشعار التعويض، يحق لك تقديم 

 NSW Land and Environment Court اعتراض إىل

)محكمة األراضي والبيئة في نيو ساوث ويلز(. 
يوصى بشدة بطلب المشورة القانونية.

يجب تقديم االعتراض في عضون 90 يوماً من إصدار 

إشعار التعويض لضمان استماع المحكمة لالعتراض 

وتحديدها لمبلغ التعويض الذي يتعين دفعه. بصفتك 

مقدم الطلب، يجب عليك أيضاً إخطار الدائرة المستملكة 

بأنك بدأت اإلجراءات في محكمة األراضي والبيئة في نيو 

 )NSW Land and Environment Court( ساوث ويلز

عن طريق إعالن الوكالة بنسخة من الطلب.

إذا تعذر التوصل إىل اتفاق

إذا لم تتمكن أنت والدائرة المستملكة من التوصل إىل اتفاق بشأن 

تعويضك، فقد يتم االستمالك اإللزامي للعقار بموجب قانون الشروط 

العادلة Just Terms Act. يقوم عندها المثمن العام بتحديد التعويض، عىل 

الرغم من أنك إذا لم تقبل القرار النهائي، فلديك الحق في االعتراض عىل 

.Land and Environment Court القرار في محكمة األراضي والبيئة

االستمالك اإللزامي

بعد فترة التفاوض )ستة أشهر عىل األقل من تاريخ الخطاب 

االفتتاحي في العادة(، تكون الخطوة الرسمية األوىل في 

عملية االستمالك اإللزامي في قيام الدائرة المستملكة 

بإصدار إشعار االستمالك المقترح )PAN( إىل مالك العقار.

ينص إشعار PAN عىل نية السلطة المستملكة في 

االستمالك اإلجباري للعقار أو المصلحة في العقار 

بعد فترة زمنية معينة، عادة ما تكون 90 يوماً. يمكن 

اختصار هذا اإلطار الزمني في ظروف معينة بما يتماشى 

.Just Terms Act مع قانون الشروط العادلة

ستحتاج إىل تعبئة القسم 39 من نموذج المطالبة 

بالتعويض خالل الوقت المحدد في إشعار االستمالك 

المقترح )PAN(، بما يشمل جميع المعلومات التي تريد 

أن يأخذها المثمن العام في االعتبار عند تحديد تعويضك. 

سيكون لديك 60 يوماً عىل األقل من تاريخ PAN الستكمال 

نموذج المطالبة بالتعويض. يمكنك إرسال النموذج المكتمل 

إما إىل المثمن العام أو إىل دائرة االستمالك. من المهم أن 

تشرح مطالبتك بالتفصيل وتبررها، ويجب أن تتضمن جميع 

األمور التي ترغب أن يأخذها المثمن العام في اعتباره.

نوصيك بتقديم مطالبتك المكتملة للتعويض في أقرب 

وقت ممكن لمساعدة المثمن العام في تقييم مطالبتك.

ال يزال بإمكانك مواصلة التفاوض والموافقة عىل أي تعويض 
.PAN قابل للدفع مع الدائرة المستملكة بعد إصدار

ماذا يحدث بعد ذلك؟

إذا لم يتم االنتهاء من استمالك متفق عليه خالل فترة 

اإلشعار البالغة 90 يوماً، فستتوىل الدائرة المستملكة ترتيب 

إشعار االستمالك ليتم نشره في الجريدة الرسمية لحكومة 

نيو ساوث ويلز NSW Government Gazette. يشار إىل 

ذلك بأن العقار تم إعالن استمالكه في الجريدة الرسمية.

يتم اإلعالن في الجريدة الرسمية في أقرب وقت 

ممكن بعد انتهاء مدة PAN وخالل 120 يوماً من 

 .)PAN( تاريخ إصدار إشعار االستمالك المقترح
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المدفوعات المقدمة أثناء 

سير إجراءات المحكمة

إذا كنت ال توافق عىل تقييم تعويض المثمن العام وبدأت 

إجراءات المحكمة، فستكون مستحقاً للحصول عىل 90 

في المائة من قيمة التعويض حسب تقييم المثمن العام 

في غضون 28 يوماً بعد بدء إجراءات المحكمة )وتسمى 

دفعة مقدمة(. قبول الدفعة المقدمة لن يؤثر عىل اعتراضك 

عىل تقييم المثمن العام - بمعنى، ال يعني قبولك للدفعة 

المقدمة أنك قبلت تقييم المثمن العام للتعويض.

ستدفع الدائرة المستملكة أيضاً فائدة عىل المبلغ 

المدفوع مقدمة للفترة من تاريخ نشر إشعار 

االستمالك في الجريدة الرسمية لنيو ساوث ويلز 

NSW Government Gazette حتى تاريخ دفع المقدم.

إذا لم تقبل المبلغ المدفوع مقدماً، فسيتم إيداع المقدم 

والفائدة في حساب اتئماني في انتظار قرار المحكمة.

محكمة األراضي والبيئة في نيو ساوث ويلز 

NSW Land and Environment Court

يمكن لمالكي المصلحة السابقين غير الراضين عن 

مبلغ التعويض الذي حدده المثمن العام والذي عرضته 

عليهم الدائرة المستملكة تقديم اعتراض إىل محكمة 

.Land and Environment Court األراضي والبيئة

 Just Terms Act ينص قانون الشروط العادلة

عىل أنه يجوز للشخص الذي لم يتم إعطاؤه إشعار 

تعويض والذي تم رفض مطالبته بالتعويض )أو تعتبر 

مرفوضة( االستئناف أمام محكمة األراضي والبيئة 

Land and Environment Court ضد رفض المطالبة.

lec.justice.nsw.gov.au لمزيد من المعلومات، قم بزيارة

إذا كنت ال توافق عىل

تحديد المثمن العام

لقيمة التعويض، يكون

لديك الحق في تقديم

إعتراض إىل محكمة األراضي 

والبيئة في نيو راوث ويلز

NSW Land and
 .Environment Court
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االرتمعل الجزئي

قد يتوجب أحياناً استمالك جزء من العقار فقط. في هذه الحالة، 

ستقدم لك الدائرة المستملكة خطة االستمالك الجزئي المطلوب. 

وستشمل أيضاً الحدود الجديدة المقترحة كنتيجة لعملية االستمالك 

الجزئي وتحديد األبعاد والمساحة المرجحة لجزء العقار المطلوب.

تعديالت العقارت

عندما يتم استمالك جزء من العقار، ستتناقش الدائرة 

المستملكة معك وتتفق عىل ماهية التعديالت 

المطلوبة في العقار نتيجة لالستمالك، مثل 

التغييرات في ممرات الدخول أو اإلحاطة بسور.

إذا كانت الخدمات والمرافق العامة بحاجة إىل تعديل 

كنتيجة لالستمالك الجزئي، فسيتم تنفيذها عىل حساب 

الدائرة المستملكة، قبل أو أثناء إنشاء المشروع. سيتم نقل 

حدود العقار. إذا كانت هناك حاجة لسور جديد، فسيتم بناؤه 

وفًقا لمعيار مماثل للسور الحالي. إذا لزم األمر، سيتم إعداد 

خطة تفصيلية لتعديالت العقارات ليأخذها مالك العقار في 

االعتبار. إذا تم االتفاق عىل هذه الخطة، فقد تشكل جزًءا 

من عقد البيع )إذا كان هناك واحد(. إذا لم يتم التوصل إىل 

اتفاق بشأن التعويض، فستقوم الدائرة المستملكة بإصدار 

إشعار االستمالك المقترح )PAN(. خالل فترة PAN، يمكنك 

االستمرار في التفاوض مع الدائرة المستملكة.  إذا لم يتم 

التوصل إىل اتفاق، فسيتم االستمالك اإلجباري عىل هذا الجزء 

من عقارك. في تاريخ صدور الجريدة الرسمية، سيتم نقل 

ملكية هذا الجزء من العقار إىل الدائرة المستملكة وستتحول 

حصتك في العقار المستملك إىل مطالبة بالتعويض.

طلب استمالك عقارك بالكامل

يمكنك أن تطلب من الدائرة المستملكة استمالك عقارك 

بأكمله، حتى إذا كان المشروع المقترح يحتاج إىل جزء منه 

فقط. يرجع القرار في ذلك إىل تقدير الدائرة المستملكة.
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إذا تعذر الوصول إىل اتفاق، فستبدأ 

عملية االستمالك اإللزامي للعقار

يمكن الوصول إىل اتفاق في أي وقت خالل فترة المفاوضات األوليةالمشاورات األولية وفترة االتصال

ارتمعل العقار باالتفاق—ما يمكن توقعه 
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تلقي عرض

بمجرد االنتهاء من تقييم الدائرة المستملكة، 

وإكمال أي استفسارات أخرى حول تأثيرات 

األعمال وأخذ األجوبة في االعتبار، ستزودك 

الدائرة المستملكة بخطاب عرض.

سيستند ذلك العرض عىل معلومات من 

تقرير تقييم الدائرة المستملكة ومناقشاتك.

سيحدد عرض الدائرة للتعويض عن 

استمالك عقارك، أو التعويض عن 

استمالك حصتك في العقار.

العمل عىل الوصول إىل اتفاق

عند هذه المرحلة، يكون المثمنون 

قد تبادلوا تقارير التقييم.

سيقوم مدير االستمالك الخاص بك بالترتيب 

لكل من الُمثمنين - وأي خبراء آخرين تم تعيينهم 

للمساعدة في تحديد المبلغ المناسب للتعويض 

- لاللتقاء ومحاولة الوصول إىل اتفاق.

قد يتضمن ذلك اجتماعاً واحداً أو أكثر حيث 

يقدم كل ُمثمن الدليل الذي يستند إليه تقييمه.

أنت مرحب بك لحضور تلك االجتماعات.

مالحظة: قد تحدث اإلجراءات المذكورة 

في المرحلتين 6 و7 بترتيب مختلف 

اعتماداً عىل الظروف المعينة.

التوصل إىل االتفاق واالنتقال

بمجرد التوصل إىل اتفاق بشأن التعويض، 

سيقوم مدير االستمالك بالترتيب إلعداد الوثائق 

القانونية وإرسالها إليك أو إىل محاميك.

سيتم إعداد الوثائق القانونية وسيتم 

االتفاق عىل تاريخ التسوية.

سيتم دفع التعويض المتفق عليه لك وستقوم 

بإخالء العقار خالل الفترة المتفق عليها.

إذا كنت بحاجة إىل االنتقال، فسيقوم 

مديرك الشخصي بمساعدتك.

 نرحب بتقديم مالحظاتك حول عملية االستمالك.

 اإلعالن عن

 المشروع

الجلسات اإلعالمية المجتمعية واإلعالنات 

العامة سوف تبلغك عن خطط المشروع.

سوف تتصل بك 

الدائرة المستملكة

إذا تأثرت بشكل مباشر، فسيتم 

تعيين مدير استمالك لك.

سيقوم بإرشادك خالل عملية االستمالك ويكون 

جهة اتصالك الرئيسية طوال عملية االستمالك.

سيحاول مدير االستمالك الخاص 

بك أن يقابلك وجهاً لوجه لكي:

يؤكد أن عقارك سيتم استمالكه	 

يقدم فريق دعم االستمالك	 

يشرح العملية.	 

سوف تتلقى أيضاً خطاباً تعريفياً 

كجزء من هذه العملية.

إذا لم يتمكن مدير االستمالك الخاص بك من 

االتصال بك شخصياً بعد عدد من المحاوالت، 

فسيرسل إليك بريًدا إلكترونياً أو خطاباً.

اجتماع لمناقشة المجتمع

سيقوم مدير االستمالك الخاص بك 

بترتيب اجتماع لمساعدتك عىل فهم عملية 

االستمالك ومناقشة الخطوات التالية.

سيقدم لك المزيد من المعلومات 

حول عملية االستمالك ويجيب 

عىل أي أسئلة قد تكون لديك.

تتلقى خطاب افتتاحي

ويعرف أيضاً باسم الخطاب التمهيدي، هذا الخطاب سوف:

يشرح عملية استمالك العقار، إىل 	 

جانب حقوقك والتزاماتك،

يوضح أن الدائرة المستملكة سوف تسعى 	 

لحيازة األرض باالتفاق، عادة مع فترة مفاوضات 

تصل إىل ستة أشهر بحد أدنى،

يوضح أن الدائرة المستملكة ستقوم بترتيب 	 

تقييم العقار من قبل مثمن مستقل،

يطلب مساعدتك في مساعدة الدائرة المكتسبة في محاولة 	 

فهم التأثيرات عىل عملك التجاري من عملية االستمالك، 

بما في ذلك ما إذا كان يمكن نقله، وإذا كان األمر كذلك، 

أي تعويض مستحق الدفع فيما يتعلق بهذا النقل، 

يشجعك أيضاً عىل الحصول عىل تقييم لعقارك من قبل 	 

مثمن مستقل، والحصول عىل مشورة قانونية مستقلة، و

يوضح أنه سيتم دفع رسوم التقييم والمصاريف 	 

القانونية المعقولة لك كجزء من حزمة التعويض.

االنتهاء من تقارير التقييم

سوف يقوم مثمن مستقل بفحص عقارك 

الذي سيتم استمالكه نيابه عن الدائرة 

المستملكة لتحديد استحقاقك للتعويض. قد 

يقوم مستشار منفصل )عىل سبيل المثال، 

محاسب أو مثمن تجاري( بفحص عملك 

وطلب معلومات من أجل فهم كيف سيؤثر 

االستمالك عىل عملك التجاري، وما هو 

التعويض الذي قد يتم دفعه نتيجة لهذا التأثير.

يجب عىل مثمنك أيضاً إجراء 

التقييم وإعداد تقرير التقييم.

يحدد تقرير التقييم أنواع التعويضات 

التي قد تكون مؤهالً للحصول عليها 

وكيف تم حساب مبلغ التعويض.

قدم تقييمك الخاص إىل الدائرة المستملكة.	 ما تستطيع فعله

اطلب المشورة القانونية المستقلة بشأن 	 

تفاصيل العرض، إذا رأيت ذلك ضرورياً.

احضر االجتماعات إذا لزم األمر.	 

خذ في االعتبار عرض الدائرة المستملكة.	 

اطلب المشورة القانونية قبل قبول 	 

العرض رسمياً إذا كنت ترغب في ذلك.

كن مستعداً للتوقيع عىل أي مستندات ضرورية.	 

اعمل مع فريق االستمالك الخاص بك 	 

لالنتقال إىل موقع عمل جديد.

راجع مواقع اإلنترنت وصندوق بريدك 	 

والصحف المحلية والعالمات المحلية 

للحصول عىل معلومات عن المشروع.

احضر جلسات المعلومات المجتمعية.	 

قابل مدير االستمالك الخاص بك.	 

ضع قائمة باألسئلة التي ترغب في طرحها.	 

تحدث إىل مدير االستمالك 	 

الخاص بك عن عملية االستمالك 

واطرح عليه األسئلة.

تحدث إىل مدير االستمالك الخاص بك 	 

حول كيفية اختيار مثمن مستقل ومحام.

الحظ أي تواريخ أساسية أو أسئلة لديك.	 

ناقش الخطوات التالية مع مدير االستمالك الخاص بك.	 

قم بالبحث عن وترتيب خدمات 	 

تقييم وخدمات قانونية مستقلة.

قم بترتيب تقييم مستقل لعقارك أو 	 

لمصلحتك في العقار الذي سيتم استمالكه.

إذا كنت بحاجة إىل إشراك خدمات 	 

أخرى، مثل المحاسبين أو مخططي 

المدن أو المساحين، فينصح بمناقشة 

األمر أوالً مع الدائرة المستملكة.

نحن هنا لمساعدتك

في كل خطوة من 

خطوات العملية.

يمكنك التحدث 

إىل فريق دعم 

االرتمعل الخاص 

بك في أي وقت، بما 

في ذلك أثناء قيام 

محاميك بتمثيلك.
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التعريفات

الدائرة المستملكة

الدائرة في نيو ساوث ويلز التي لديها السلطة 

القانونية الستمالك األراضي.

االستمالك باالتفاق

العملية التي يتم بها استمالك عقار للنفع 

العام باالتفاق مع مالك المصلحة.

إشعار االستمالك

إشعار بموجب المادة 19 من قانون الشروط العادلة 

Just Terms Act، المنشور في الجريدة الرسمية 
 NSW Government لحكومة نيو ساوث ويلز

Gazette، يعلن أن العقارات الموصوفة في اإلشعار 
يتم استمالكها عن طريق العملية اإللزامية.

فريق دعم االستمالك

فريق دعم مدرب خصيصاً يتم توفيره مجاناً من قبل الدائرة 

المستملكة لمساعدتك في عملية استمالك العقار.

نموذج المطالبة بالتعويض

نموذج يتم إكماله بواسطة مالك المصلحة عند 

تقديم المطالبة بالتعويض بموجب المادة 39 من 

.Just Terms Act قانون الشروط العادلة

الخطاب االفتتاحي )أو الخطاب التمهيدي(

خطاب من الدائرة المستملكة يمثل بداية فترة مفاوضات 

لمدة ستة أشهر عىل األقل حتى تتمكن من التوصل 

إىل اتفاق مع الدائرة المستملكة. سيتضمن هذا 

الخطاب أيضاً تفاصيل االتصال بفريق دعم االستمالك 

الخاص بك ومعلومات حول عملية االستمالك.

إشعار التعويض

 Just إشعار خطي بموجب المادة 42 من قانون الشروط العادلة

Terms Act، يخطر مالكي المصالح السابقين بمبلغ التعويض 
الذي قدمته الدائرة المستملكة )وفقاً لما يحدده المثمن العام(.

لديك عادة 90 يوماً للتوصل إىل اتفاق

االستمالك اإللزامي للعقار—ما يمكنك توقعه
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قد تستمر المفاوضات

يمكن أن تستمر المفاوضات بينك وبين الدائرة 

المستملكة - وال يزال باإلمكان التوصل إىل اتفاق 

.PAN بعد إصدار إشعار االستمالك المقترح -

سوف يتصل بك المثمن العام 

ليوضح دورة والخطوات التالية.

سيضمن نموذج المطالبة بالتعويض 

الخاص بك تسجيل مصالحك وسيأخذ 

المثمن العام ذلك في االعتبار.

سيقوم مثمن مستقل بإجراء تقييم جديد لتحديد 

التعويض الخاص بك نيابة عن المثمن العام.

سوف تستلم التقييم األولي

سيقوم المثمن العام بإرسال تقييم 

أولي لك قبل استكمال تقييمه.

يوضح التقييم األولي المبلغ المقترح 

للتعويض وكيف تم تحديده.

سيرسل المثمن العام لك وللدائرة المستملكة 

التقييم األولي لتحديد أي أخطاء في الحقائق.

سوف تتلقى إشعاراً 

بالتعويض

عندما يتم االنتهاء من تقرير التقييم، سيرسل 

المثمن العام لك وللدائرة المستملكة تقييماً 

بالتعويض. يجب عىل الدائرة المستملكة 

استخدام التقييم إلمدادك بإشعار التعويض.

إذا وافقت عىل إشعار التعويض، فيمكن 

دفع التعويض لك في غضون 28 يوماً، 

بمجرد استالم الدائرة المستملكة لصك 

براءة الذمة والتعويض عن الضرر.

ستحصل عىل فائدة مستحقة عىل التعويض يتم 

حسابها اعتباراً من تاريخ نشر إشعار االستمالك في 
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وحتى تاريخ السداد.

إذا لم توافق عىل 

إشعار التعويض

إذا كنت ال توافق عىل إشعار التعويض، 

يحق لك تقديم اعتراض إىل محكمة 

األراضي والبيئة في نيو ساوث ويلز 

.)NSW Land and Environment Court(

يجب عليك تقديم اعتراضك في غضون 

90 يوماً من استالم إشعار التعويض 
الخاص بك من الدائرة المستملكة.

يجب عليك أيضاً إخطار الدائرة المستملكة 

بأنك بدأت اإلجراءات أمام محكمة 

األراضي والبيئة في نيو ساوث ويلز 

.)NSW Land and Environment Court(

ستتلقى إشعار 

االستمالك المقترح

إذا لم تتوصل إىل اتفاق بشأن التعويض مع 

الدائرة المستملكة بعد ما ال يقل عن ستة أشهر 

في المعتاد من تاريخ الخطاب االفتتاحي، 

فسيتم إرسال إشعار االستمالك المقترح 

)PAN( إليك. وستقوم الدائرة المستملكة 
.PAN إيضاً بإبالغ المثمن العام بإصدار

سيكون لديك الفرصة لتقديم مطالبتك للتعويض 

إىل الدائرة المستملكة أو المثمن العام.

أمامك 60 يوًما من تاريخ استالم إشعار 

PAN لتقديم نموذج المطالبة بالتعويض.

 سيتم استمالك

 عقارك

إذا لم يتم التوصل إىل اتفاق بعد، سوف 

تقوم الدائرة المستملكة باالستمالك اإللزامي 

لعقارك أو لمصلحتك في العقار.

ستنشر الدائرة المستملكة إشعاراً في الجريدة 
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بعد اإلعالن في الجريدة الرسمية، سيحدد 

المثمن العام التعويض المستحق لك. ثم 

تستحوذ الدائرة المستملكة عىل العقار أو 

المصلحة في العقار، حسب االقتضاء.

يحدد المثمن العام التعويض

سيقوم المثمن العام بتحديد مبلغ التعويض 

عىل أساس تقييمه الخاص المستقل وسيقوم 

بإمدادك أنت والدائرة المستملكة بالمعلومات.

سيشارك المثمن العام جميع معلومات 

التقييم المقدمة معك ومع الدائرة 

المستملكة قبل تحديد التعويض.

فكر في التقييم األولي للمثمن العام 	 ما تستطيع فعله

وحدد أي أخطاء في الوقائع.

لديك في العموم 10 أيام عمل لتقديم مالحظات 	 

عىل التقييم قبل إنهاء المثمن العام للتقييم.

فكر في إشعار التعويض من الدائرة المستملكة.	 

إذا وافقت عىل إشعار التعويض، أكمل 	 

صك براءة الذمة والتعويض عن الضرر 

وأرسله إىل الدائرة المستملكة.

قم بتقديم طلب لدى محكمة 	 

األراضي والبيئة في نيو ساوث ويلز 

 )NSW Land and Environment Court( 
خالل 90 يوماً من إشعار التعويض. قد تقبل 

المحكمة الطلبات المتأخرة في بعض الحاالت.

أكمل القسم 39 من نموذج 	 

المطالبة بالتعويض المتوفر من 

nsw.gov.au/property-acquisition وقم 
بإدراج جميع المعلومات التي تود من المثمن 

العام مراعاتها عند اتخاذ قرار التعويض.

استمر في محاولة التوصل إىل 	 

اتفاق مع الدائرة المستملكة.

اطلب المشورة من محاميك وفريق دعم 	 

االستمالك حول عملية االستمالك اإللزامي.

اطلع عىل الجداول الزمنية 	 

المحددة في خطابك.

قدم أي معلومات إضافية يطلبها منك 	 

المثمن العام في وقتها المحدد.

استمر في طلب المشورة القانونية والتقييم.	 

قم بالترتيب لقيام المثمن العام بفحص 	 

ممتلكاتك حتى يمكن إعداد تقرير تقييم كامل.

استمر في التواصل مع المثمن العام.	 

المثمن العام تقييمه 

مستقل عن عرض الدائرة 

المستملكة وقد يكون أعىل 

أو أقل أو بنفس القيمة.

ارسل لنا مالحظاتك

في نهاية فترة التسوية، ستتم دعوتك إلكمال استطالع لتقديم مالحظات حول عملية االستمالك.

يتم إجراء االستطالع من قبل شركة أبحاث سوق مستقلة نيابة عن حكومة نيو ساوث ويلز. إنه سري ومجهول الهوية.

ستساعد مشاركتك في التحسين المستمر لعملية االستمالك.

nsw.gov.au/property-acquisition يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات في
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االستمالك اإللزامي

العملية التي يتم بواسطتها حيازة العقار بعد 

نشر إشعار االستمالك في الجريدة الرسمية 

.NSW Government Gazette

صك براءة الذمة والتعويض عن الضرر

وثيقة قانونية تحتوي عىل اتفاق ملزم يؤكد عىل أن 

التعويض المتفق عليه هو التعويض الوحيد مستحق 

الدفع لقاء االستمالك والتعامل مع المخاطر من قبل 

الدائرة المستملكة تجاه اآلخرين المتقدمين بطلب 

للتعويض فيما يتعلق بنفس المصلحة في األرض.

الخطاب التمهيدي

أول اتصال رسمي مكتوب من الدائرة المستملكة إلعالمك 

بعرض استمالك حصة في عقارك سواء جزئياً أو بالكامل.

قانون استمالك األراضي )شروط عادلة 

للتعويض( لعام 1991 )قانون الشروط العادلة(

التشريع الحاكم لعملية استمالك األراضي في نيو ساوث 

ويلز ويحدد التعويضات المستحقة، ويشار إليه أيضاً بأسم 

قانون الشروط العادلة Just Terms Act في هذا الدليل.

الجريدة الرسمية لحكومة نيو ساوث ويلز 

NSW Government Gazette

الجريدة الحكومية الرسمية الصادرة أسبوعياً، والتي 

يتم فيها نشر اإلعالنات الرسمية واألوامر والتصريحات 

legislation.nsw.gov.au واإلشعارات عىل الموقع

محكمة األراضي والبيئة في نيو ساوث ويلز 

)NSW Land and Environment Court(

محكمة متخصصة في نيو ساوث ويلز لديها سلطة 

النظر في مطالبات التعويض الناشئة عن عمليات 

استمالك العقارات عندما ال يوافق مالك المصلحة 

عىل التعويض المحدد من قبل المثمن العام.

التقييم األولي

تقرير صادر عن المثمن العام يوضح قيمة التحديد المبدئي 

لمبلغ التعويض المستحق لك واألسباب وراء ذلك التحديد.

معايير استمالك العقارات

معايير استمالك العقارات هي المبادئ التوجيهية الخمسة 

التي يجب مراعاتها من قبل الوكاالت التي تستملك العقار 

.Just Terms Act بموجب قانون الشروط العادلة

)PAN( إشعار االستمالك المقترح

إشعار بموجب المادة 11 من قانون الشروط 

العادلة Just Terms Act، عن نية استمالك 

العقار عن طريق العملية اإللزامية.

المثمن العام

يتعين عىل المثمن العام أن يحدد بشكل مستقل مبلغ 

التعويض الذي يتعين عىل الدائرة المستملكة دفعه 

لمالك العقار عندما يتعذر الوصول إىل اتفاق.

تقرير التقييم

وثيقة شاملة تستخدم لتشكيل أساس عرض 

الدائرة المستملكة. قد تتضمن قائمة بالتحسينات 

التي تم إدخالها عىل العقار، وأي ميزات 

خاصة تمت إضافتها واعتبارات أخرى.

االتصاالت والخدمات 

 يمكن الحصول عىل نظرة عامة عىل استمالك العقارات في نيو ساوث ويلز

nsw.gov.au/property-acquisition بزيارة 

مركز استمالك العقارات 

Centre for Property Acquisition

وكالة تابعة لحكومة نيو ساوث ويلز تشرف عىل عملية 

استمالك العقارات في والية نيو ساوث ويلز.

nsw.gov.au/property-acquisition 
1300 029 146

 الجمعية القانونية بنيو ساوث ويلز 

NSW Law Society

توفر معلومات مستقلة حول إيجاد محامي

lawsociety.com.au 
02 9926 0333

معهد العقارات األسترالي 

 Australian Property Institute

يوفر معلومات مستقلة عن المثمنين المؤهلين

api.org.au 
1800 111 274

معهد المثمنين األستراليين 

Australian Valuers Institute

يوفر معلومات مستقلة عن المثمنين المؤهلين

valuersinstitute.com.au 
1300 748 506

المعهد الملكي للمساحين القانونيين 

Royal Institute of Chartered Surveyors

يوفر معلومات مستقلة عن المثمنين المؤهلين

rics.org/oceania 
1300 737 657

خدمة الترجمة التحريرية والشفهية 

Translating and Interpreting Service

توفر خدمات الترجمة الفورية عبر الهاتف

tisnational.gov.au 
131 450

المثمن العام

يبت في المطالبات بالتعويض بشكل مستقل

valuergeneral.nsw.gov.au 
1800 110 038

الجريدة الرسمية لحكومة نيو ساوث ويلز 

NSW Government Gazette

تنشر اإلشعارات الرسمية الصادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

legislation.nsw.gov.au 
02 9321 3333

مكتب الضرائب األسترالي

يقدم النصيحة حول مجموعة من 

المواضيع المتعلقة بالضرائب.

ato.gov.au 
13 28 65
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هذا المستند متاح بلغات أخرى عىل 

 .nsw.gov.au/property-acquisition/publications
كما يمكنك االتصال بخدمة الترجمة التحريرية والترجمة 

 )Translating and Interpreting Service( الشفهية

عىل الرقم 450 131 وطلب مركز استمالك العقارات 

.)Centre for Property Acquisition(

nsw.gov.au/property-acquisition
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