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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، ودور المثمن 

.)NSW Valuer General( العام بنيو ساوث ويلز

ال تحل هذه النظرة العامة محل أدلة استمالك العقارات 
المحددة أو غيرها من المعلومات األكثر تفصيالً المقدمة إىل 

مالكي العقارات من قبل الدائرة المستملكة. تشمل هذه األدلة:

استمالك العقارات - دليل لمالكي العقارات السكنية	 

استمالك العقارات - دليل لمالكي 	 

العقارات التجارية واألعمال

استمالك العقارات - دليل لمستأجري العقارات السكنية	 

يقدم هذا الدليل إرشادات عامة فقط حول عملية استمالك 

العقارات في والية نيو ساوث ويلز ويجب االعتراف بأنه قد 

يتم تطبيق عملية مختلفة في بعض عمليات االستمالك، 

عىل سبيل المثال استمالك الطبقات تحت سطح األرض.

يجب عىل مالكي العقارات 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.

يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول عملية استمالك 

nsw.gov.au/property-acquisition العقارات في
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يوضح هذا الدليل عملية استمالك العقارات لمالكي 

العقارات السكنية التي يتم استمالكها. إنه مصمم 

لمساعدتك عىل فهم ما يمكن توقعه خالل هذه 

العملية والمساعدة المتاحة. وليس المقصود أن 

يحل محل مشورة قانونية أو مشورة الخبراء.
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استمالك العقارات في نيو ساوث 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.

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 - والمعروفة باسم الدائرة المستملكة - 

تحديد العقارات التي يجب استمالكها لتنفيذ المشروع.

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

العادلة( لعام 1991 )قانون الشروط العادلة(.

ماذا يحدث إذا تأثرت 

باستمالك العقارات؟

ستقوم الوكالة المستملكة بإجراء زيارات 

شخصية لجميع العقارات المتأثرة. إذا تم تحديد 

الممتلكات الخاصة بك الستمالك مقترح، 

فسيتصل بك ممثل من الدائرة المستملكة.

سيقوم الممثل بترتيب اجتماع لمناقشة العملية 

بمزيد من التفاصيل. قد يتم أيضاً إرسال خطاب 

تقديمي لك يخطرك بعرض استمالك عقارك.

سيتضمن هذا الخطاب معلومات حول 

عملية استمالك العقارات.

وفي وقت الحق في العملية ستتلق أيضاً خطاباً افتتاحياً 

)والذي يعرف أيضاً باسم الخطاب التمهيدي( سيحدد 
بشكل عام بداية فترة التفاوض البالغة ستة أشهر بحد 

أدنى حتى تصل إىل اتفاق مع الدائرة المستملكة.

استمالك العقار وأنت

من المهم أن يفهم أصحاب العقارات والمستأجرون 

المتأثرون حقوقهم والتزاماتهم في حالة استمالك العقارات 

التي يمتلكونها أو يشغلونها. يجب عىل مالكي العقارات 

 Just Terms Act التعرف عىل قانون الشروط العادلة

وطلب المشورة الخاصة بهم لضمان حماية مصالحهم.

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.

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.

عند قيام الدائرة المستملكة 

بتأكيد الحاجة الستمالك 

عقارك فستتصل بك للبدء 

في عملية التعيين.

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(

دعم االنتقال لمكان آخر

يرجى التحدث إىل فريق دعم االستمالك الخاص بك إذا 

كنت بحاجة إىل دعم وتوجيه لمساعدتك في االنتقال.

إخالء العقار بعد االتفاق

عندما يكون مطلوباً منك إخالء العقار، فسيشتمل 

اتفاقك عىل تاريخ متفق عليه لقيامك بذلك.

ستقوم الدائرة المستملكة أيضاً بفحص العقار في تاريخ إزالة 

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

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

من يستملك العقارات 

المملوكة ملكية خاصة؟

تؤدي السلطات الحكومية مجموعة من الوظائف 

للمنفعة العامة، مثل بناء الطرق أو تطوير البنية 

التحتية. في بعض األحيان، تحتاج إىل حيازة 

عقارات خاصة لتنفيذ هذه المشاريع.

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.

كيف يتم استمالك 

الممتلكات الخاصة

بموجب قانون الشروط العادلة Just Terms Act، وبعد إصدار 

خطاب افتتاحي رسمي، يمكن حيازة الممتلكات بطريقتين:

باالتفاق بين مالك العقار والدائرة المستملكة، أو. 1

باالستمالك اإللزامي من قبل الدائرة المستملكة.. 2

بموجب قانون الشروط العادلة Just Terms Act، هناك 

عموماً فترة ال تقل عن ستة أشهر يجب أن تبذل خاللها الدائرة 

المستملكة محاولة حقيقية للحصول عىل العقار باالتفاق 

مع المالك. يمكن تقصير هذه الفترة إما باالتفاق مع المالك 

.Just Terms Act أو بموجب قانون الشروط العادلة

إذا لم تتمكن الدائرة المستملكة ومالك العقار من التوصل 

إىل اتفاق، يمكن للدائرة المستملكة الحصول عىل العقار من 

خالل عملية إلزامية. ال يزال من الممكن أن تتوصل الدائرة 

المستملكة ومالك العقار إىل اتفاق بعد بدء العملية اإللزامية.

عندما يتم استمالك العقار بشكل إجباري، يحدد المثمن العام 

مبلغ التعويض الذي يتعين دفعه إىل مالك العقار. المثمن العام 

هو مسؤول قانوني يعمل بشكل مستقل عن كل من الدائرة 

المستملكة ومالك العقار. يمكن لمالك العقار استئناف هذا 

التقييم من قبل المثمن العام أمام محكمة األراضي والبيئة 

.Land and Environment Court في نيو ساوث ويلز

لمزيد من المعلومات حول المثمن العام، قم 

valuergeneral.nsw.gov.au بزيارة

ال يشترط تدخل المثمن العام في الحاالت 
التي تتوصل فيها الدائرة المستملكة ومالك 

العقار إىل اتفاق بشأن مبلغ التعويض.

بغض النظر عما إذا كان العقار قد تم استمالكه 

إلزامياً أو باالتفاق، تظل األمور التي يجب 

مراعاتها عند تحديد التعويض كما هي.
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دعم االستمالك الخاص 

بك سيساعدك الفريق 

خالل العملية.

كيف يتم تحديد التعويض

للنظر في دفع التعويض لك، 

يجب أن يكون لديك مصلحة 

قانونية في الممتلكات التي 

يتم الحصول عليها.

يحق ألي شخص لديه مصلحة قانونية في الممتلكات 

التي تم استمالكها الحصول عىل تعويض بشروط عادلة 

وفًقا لقانون الشروط العادلة Just Terms Act. يحدد 

قانون الشروط العادلة Just Terms Act ما يجب أخذه 

في االعتبار عند تحديد التعويض بشروط عادلة.

هناك عدد من أنواع التعويضات المختلفة التي قد تنطبق:

القيمة السوقية هي المبلغ الذي كان سيتم دفعه 

مقابل العقار إذا تم بيعه في السوق المفتوح، في 

حالة عدم وجود المشروع المقترح أو النفع العام.

القيمة الخاصة وتنطبق عندما يكون للعقار 

قيمة مالية إضافية عىل قيمة السوق.

ينطبق التعويض عن الفرز في العموم عندما يقتطع 

االستمالك جزء من العقار، وكنتيجة لذلك، قد يحدث 

انخفاض في القيمة السوقية للجزء المتبقي من العقار.

التعويض عن االضطراب قد يشمل أياً أو كالً مما يأتي:

تكاليف قانونية معقولة	 

رسوم تقييم معقولة	 

تكاليف انتقال معقولة	 

تكاليف رسوم الدمغة المعقولة حيثما ينطبق ويتم حسابها 	 

بالرجوع إىل القيمة السوقية للعقار الذي تم استمالكه

تكاليف مالية معقولة فيما يتعلق بإلغاء القرض 	 

العقاري واالرتباط بقرض عقاري جديد

التكاليف المالية المعقولة األخرى المتعلقة 	 

باالستخدام الفعلي للعقار نتيجة استمالك العقار.

التعويض عن الضرر الناتج عن االنتقال إىل 

مكان آخر ينطبق فقط عندما يتم استمالك محل 

اإلقامة األساسي. وهو يأخذ في االعتبار:

مصالحك في اإليجار،	 

طول الفترة الزمنية التي عشتها في العقار،	 

اإلزعاج المرجح أن يحدث، و	 

الفترة التي تسبق عملية االستمالك التي منحت 	 

لك، أو التي ستتاح لك - لالستمرار بحيازة العقار.

التعويض عن أي نقصان في قيمة العقار اآلخر 

وهو يأخذ في االعتبار أي تغيير في قيمة العقارات 

األخرى المملوكة لنفس مالك العقار والمجاورة 

أو المفروزة عن العقار الذي يتم استمالكه كنتيجة 

للنفع العام الذي تم استمالك العقار من أجله.
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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.

إذا لم يتم التوصل إىل اتفاق، فسوف تنشر الدائرة 

المستملكة إشعار االستمالك في الجريدة الرسمية 

 .NSW Government Gazette لحكومة نيو ساوث ويلز

عندما يتم نشر هذا اإلشعار، فإنه يعني:

موافقة حكومة والية نيو ساوث ويلز عىل استمالك العقار،	 

نقل ملكية العقار إىل الدائرة المستملكة، و	 

وجود تحديد التعويض من قبل المثمن العام.	 

 Government يمكن الرجوع إىل الجريدة الرسمية

legislation.nsw.gov.au عىل Gazette

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

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.

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 ومالك العقار. 

يمكن لمالك العقار استئناف هذا التقييم من قبل المثمن 

العام أمام محكمة األراضي والبيئة في نيو ساوث 

.NSW Land and Environment Court 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 مالك العقار 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

أنواع االستمالك 

االستمالك باالتفاق

الطريقة المفضلة الستمالك العقار، أو أي مصلحة في 

الممتلكات، هي أن يتوصل الطرفان إىل اتفاق بشأن 

مبلغ التعويض الواجب دفعه. يتم استمالك معظم 

الممتلكات بهذه الطريقة في نيو ساوث ويلز.

تتضمن عملية التعيين استالم المالك لخطاب افتتاحي 

رسمي )يُعرف أيًضا باسم خطاب تمهيدي( يشرح 

عملية استمالك العقار. ويبدأ هذا فترة ال تقل عن ستة 

أشهر في المعتاد اعتباراً من الخطاب االفتتاحي، يجب 

أن تبذل خاللها الدائرة المستملكة محاولة حقيقية 

للحصول عىل العقار باالتفاق مع المالك. يمكن تقصير 

هذه الفترة في حاالت معينة إما باالتفاق مع المالك أو 

.Just Terms Act بموجب قانون الشروط العادلة

بعد اإلخطار باستمالك العقار، ستقوم الدائرة المستملكة 

بتعيين مثمن مؤهل لتقييم العقار وتقديم تقرير التقييم. 

يحق للمالكين تعيين محاميهم ومثمنهم المستقلين. 

سيشكل التقييم الذي يتم تكبده بشكل معقول والتكاليف 

القانونية وبعض التكاليف األخرى ذات الصلة جزًءا من 

التعويض المستحق الدفع للمالك. نوصيك بمناقشة هذا 

األمر مع الدائرة المستملكة قبل تكبد هذه التكاليف.

ستقوم الدائرة المستملكة بإصدار عرض رسمي 

بالتعويض. ثم يناقش الطرفان أي اختالفات بين 

هذا العرض والتقييم الذي حصل عليه مالك العقار 

ويحاوالن التوصل إىل اتفاق بشأن التعويض.

إذا اتفقت الدائرة المستملكة ومالك العقار عىل مبلغ 

التعويض، تكون عملية نقل ملكية العقار مماثلة لمعاملة 

قياسية في السوق المفتوحة. يتم تبادل عقود بيع األراضي، 

واالتفاق عىل تاريخ للتسوية، ونقل الملكية إىل اسم 

الدائرة المستملكة. يتم دفع التعويض عند التسوية.

االستمالك اإللزامي

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 القرار في محكمة 

.Land and Environment Court األراضي والبيئة

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 اإللزامي 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

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

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 األراضي 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.

استمالك الضائقة

يجوز للدائرة المستملكة تخصيص األرض لالستحواذ في 

المستقبل لنفع عام، عىل الرغم من أنها قد ال تحتاج إىل 

األرض لبعض الوقت. قد يكون مالك العقار قادراً عىل 

التقدم بطلب للحصول عىل االستمالك المبكر بموجب 

.Just Terms Act المادة 23 من قانون الشروط العادلة

لتقديم طلب استمالك مبكر، يجب أن يكون المالك قادراً 

عىل إثبات أنه سيعاني ضائقة إذا تأخر استمالك األرض.

يجب عىل المالك التأكد من أن مطالبة 

الضائقة الخاصة به صحيحة ومثبتة.

يمكن العثور عىل تفاصيل حول كيفية تحديد الضائقة 

وكيفية تقييم التعويض في صحيفة حقائق االستمالك 

الذي بدأه المالك في حاالت الضائقة، والمتوفر عىل 

nsw.gov.au/property-acquisition

يجب أن تأخذ الدائرة المستملكة في االعتبار الظروف 

الفردية للمالك عند اتخاذ قرار بشأن مبلغ التعويض 

الواجب دفعه. إذا قررت الدائرة عدم دفع أي من هذه 

األنواع من التعويضات، فيجب عليها توضيح سبب 

كون هذا القرار عاداًل ومعقواًل في ظل هذه الظروف.

في أغلب عمليات االستمالك، يُنصح 

بقيام مالك العقار بتعيين  مثمن 

ومحامي مستقلين خاصين بهم. 
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االستمالك الجزئي للعقار

اعتماًدا عىل متطلبات المشروع، قد يكون من الضروري 

استمالك العقار بالكامل )المعروف باسم االستمالك 

"الكامل"( أو جزء منه )االستمالك "الجزئي"(.

إذا كان المشروع يتطلب جزًءا فقط من الممتلكات، 

فستقدم الدائرة المستملكة تفاصيل االستمالك الجزئي، 

بما في ذلك الحدود الجديدة المقترحة وأي تعديالت عىل 

الممتلكات مثل التعديالت عىل الممرات أو السور.

استمالك الطبقة تحت 

سطح األرض

تتطلب بعض المشاريع - مثل الطرق تحت األرض أو أنفاق 

السكك الحديدية أو أنابيب المياه أو الكابالت الكهربائية 

- حيازة تحت سطح األرض. هذا النوع من االستمالك 
يعرف باسم استمالك الطبقة تحت سطح األرض.

ال يُدفع التعويض مقابل حيازة الطبقة تحت سطح 
األرض إال في ظروف محدودة للغاية، مثل عندما 

يتسبب ذلك في اضطراب سطح التربة العلوية.

إذا اعتقد المالك أن لديه مطالبة بالتعويض عن حيازة 

طبقة تحت سطح األرض، فيجب عليه مناقشة 

هذا األمر مع الدائرة المستملكة ذات الصلة.

ال تنطبق فترة التفاوض التي تبلغ مدتها ستة أشهر قبل 
االستمالك اإلجباري بشكل عام عىل عمليات استمالك الطبقة 

تحت سطح األرض حيث ال يتم دفع التعويض بشكل عام.

استمالك حقوق االرتفاق 

أو الحقوق األخرى

قد تطلب الدوائر المستملكة العقارات المملوكة ملكية 

خاصة من أجل حق االرتفاق أو حق آخر لبناء أو ترقية البنية 

التحتية. ستتصل الدائرة بالمالكين في أقرب وقت ممكن 

لتزويدهم بتفاصيل المسار المقترح أو خيارات التصميم 

األخرى المتاحة وإبالغهم بالتأثيرات المحتملة والتعويضات. 
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المراحل األساسية لعملية 

االستمالك باالتفاق

123456

سوف تتصل بك 

الدائرة المستملكة

إذا تأثرت بشكل مباشر باالستمالك، 

فسيقوم شخص ما من الدائرة بمحاولة 

مقابلتك وجهاً لوجه لتقديم نفسه 

وشرح العملية. إذا لم يتمكنوا من 

االتصال بك شخصياً، فسيرسلون 

لك بريداً إلكترونياً أو خطاباً.

سيحدث هذا قبل أو بعد فترة 

وجيزة من اإلعالن عن المشروع.

سيتم تزويدك بفريق دعم استمالك قد 

يشمل مديراً شخصياً ومدير استمالك.

سيقومون بترتيب اجتماع لمساعدتك 

عىل فهم عملية االستمالك 

ومناقشة الخطوات التالية.

سيقدمون لك المزيد من المعلومات 

حول عملية االستمالك ويجيبون 

عىل أي أسئلة قد تكون لديك.

يجب عليك إعداد قائمة باألسئلة 

التي لديك حول المشروع وما 

يجب عليك القيام به.

تتلقى خطاب افتتاحي

سيرسل لك فريق دعم االستمالك 

خطاباً افتتاحياً، يُعرف أيًضا 

باسم خطاب تمهيدي.

وعادة ما يقوم بما يلي:

شرح حقوقك وواجباتك	 

شرح أن الدائرة ستسعى الستمالك 	 

عقارك باالتفاق معك

توضيح أن الدائرة المستملكة 	 

ستقوم بترتيب تقييم العقار 

من قبل مثمن مستقل

تشجيعك عىل الحصول عىل 	 

التقييم الخاص بك من قبل 

مثمن مؤهل والحصول عىل 

مشورة قانونية مستقلة

توضيح أنه سيتم دفع رسوم التقييم 	 

والمصاريف القانونية المعقولة 

لك كجزء من حزمة التعويض.

يحصل كال الطرفان 

عىل تقارير تقييم

سوف يقوم مثمن مستقل بفحص 

عقارك أو عملك التجاري الذي سيتم 

استمالكه نيابه عن الدائرة المستملكة 

لتحديد استحقاقك للتعويض.

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.

إذا كنت بحاجة إىل إشراك خدمات 

أخرى، مثل المحاسبين أو مخططي 

المدن أو المساحين، فينصح بمناقشة 

األمر أوالً مع الدائرة المستملكة.

تتبادل الدائرة المستملكة بشكل عام 

تقارير التقييم مع مالكي العقارات 

في أقرب وقت ممكن عملياً بعد 

أن يتلقى الطرفان تقييماتهما 

النهائية وعندما يكون مالك العقار 

عىل استعداد للقيام بذلك.

تلقي عرض

بمجرد انتهاء الدائرة المستملكة من 

التقييم، ستزودك بخطاب عرض.

سيشمل هذا قيمة التعويض 

الذي سيتم عرضه عليك.

سيستند ذلك العرض عىل 

معلومات من تقرير تقييم الدائرة 

المستملكة ومناقشاتك.

يجب عليك طلب المشورة 

القانونية المستقلة بشأن تفاصيل 

العرض، إذا رغبت في ذلك.

العمل عىل الوصول 

إىل اتفاق

ستحاول الدائرة المستملكة ترتيب 

لقاء بين كال المثمنين في محاولة 

للتوصل إىل اتفاق بشأن التعويض.

قد يتضمن ذلك اجتماعاً واحداً أو 

أكثر حيث يقدم كل ُمثمن الدليل 

الذي يستند إليه تقييمه. أنت مرحب 

بك لحضور تلك االجتماعات.

في أغلب حاالت االستمالك، يجب 

أن تبذل الدائرة المستملكة محاولة 

حقيقية عىل مدى فترة ال تقل عن ستة 

أشهر اعتباراً من الخطاب االفتتاحي، 

الستمالك عقارك باالتفاق. يمكن 

تقصير هذه الفترة في حاالت معينة 

إما باالتفاق معك أو بموجب قانون 

.Just Terms Act الشروط العادلة

قد ترغب في طلب المشورة 

القانونية قبل قبول العرض رسمياً 

إذا كنت ترغب في ذلك.

إذا لم تتمكن أنت والدائرة المستملكة 

من الوصول إىل اتفاق، فستبدأ الدائرة 

المستملكة عملية االستمالك اإللزامي. 

الوصول إىل 

اتفاق وإنهائه

بمجرد الوصول إىل اتفاق بشأن 

التعويض - أو االنتهاء من االستحواذ 

اإلجباري - واالتفاق عىل تاريخ التسوية، 

ستقوم الدائرة المستملكة بترتيب تجهيز 

العقود وإرسالها إليك أو إىل محاميك.

عندما يكون االستمالك لعقارك بالكامل، 

سُيطلب منك إخالء العقار خالل فترة 

زمنية متفق عليها. سيتواجد فريق دعم 

االستمالك لمساعدتك في االنتقال.

ستشمل عمليات االستمالك الجزئي 

مناقشات مع فريق دعم االستمالك 

فيما يتعلق بالتعديالت الضرورية عىل 

الممتلكات التي يتعين إجراؤها.

سوف تدعوك الدائرة المستملكة 

إىل إكمال استطالع إلبداء مالحظاتك 

عىل عملية االستمالك.
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المراحل األساسية لعملية 

االستمالك اإللزامي

123456

ستتلقى إشعار 

االستمالك المقترح

إذا لم تكن قد توصلت إىل 

اتفاق بشأن التعويض مع الدائرة 

المستملكة، فسيتم إرسال إشعار 

االستمالك المقترح )PAN( إليك.

سيوضح هذا اإلشعار نية الدائرة 

المستملكة في االستمالك اإللزامي 

للعقار بعد فترة زمنية معينة.

سيكون لديك الفرصة لتقديم 

مطالبتك للتعويض إىل الدائرة 

المستملكة أو المثمن العام، والذي 

سُيقدم أيضاً إىل المثمن العام.

سيكون لديك عادة 60 يوماً بحد أدنى من 

 )PAN( استالم إشعار االستمالك المقترح

لتقديم القسم 39 من نموذج المطالبة 

بالتعويض الخاص بك والمتوفر عىل 

 nsw.gov.au/property-acquisition

سيضمن هذا النموذج تسجيل 

مطالبتك بالتعويض والقضايا المثارة 

وأن يأخذ المثمن العام ذلك في 

االعتبار إذا أصبح االستمالك إلزامياً. 

وفًقا لذلك، نوصيك بإرسال النموذج 

المكتمل في أقرب وقت ممكن.

تستمر المفاوضات 

ويبدأ عمل المثمن العام

يمكن أن تستمر المفاوضات بينك 

وبين الدائرة المستملكة وال يزال 

باإلمكان التوصل إىل اتفاق بعد إصدار 

.PAN إشعار االستمالك المقترح

سيرسل لك المثمن العام خطاباً 

يوضح دوره إذا أصبح االستمالك 

إلزامياً ويعلمك أن العمل سيبدأ 

في إجراء تقييم مستقل.

سيقوم مثمن مستقل بإجراء تقييم 

جديد لتحديد التعويض الخاص 

بك نيابة عن المثمن العام.

يجب عليك مالحظة الجداول الزمنية 

الموضحة في رسالتك من المثمن 

العام وتقديم أي معلومات مطلوبة 

منك في الوقت المناسب.

سيتم استمالك عقارك

إذا لم يتم التوصل إىل اتفاق بعد، 

سوف تقوم الدائرة المستملكة 

باالستمالك اإللزامي لعقارك.

ستنشر الدائرة المستملكة إشعاراً في 

الجريدة الرسمية لحكومة نيو ساوث 

 ،NSW Government Gazette ويلز

مما يعني أن محافظ نيو ساوث 

ويلز وافق عىل االستمالك. سيحدد 

المثمن العام التعويض المستحق لك 

)انظر الخطوة التالية( وتصبح الدائرة 
المستملكة هي المالكة للعقار.

إذا كان العقار الذي تملكه والذي تم 

الحصول عليه إلزامياً هو مكان إقامتك 

أو مكان عملك، فيحق لك البقاء في 

المبنى لمدة تصل إىل ثالثة أشهر.

إذا كان العقار الذي تملكه هو مكان 

إقامتك األساسي، فلن يتم تحصيل 

اإليجار منك خالل هذه الفترة. يمكن 

تقصير الفترة التي يمكنك البقاء 

فيها في ظروف معينة وفًقا لقانون 

.Just Terms Act الشروط العادلة

يحدد المثمن 

العام التعويض

سيقوم المثمن العام بمراجعة مطالبتك 

وإجراء تقييم جديد لمبلغ التعويض 

الذي يحق لك الحصول عليه.

يتم تقديم تقييم أولي لك وللدائرة 

المستملكة إلبداء المالحظات 

وأخذ األمر في االعتبار قبل إصدار 

القرار النهائي للتعويض.

سوف تستلم 

التقييم النهائي

سترسل لك الدائرة المستملكة إشعاًرا 

بالتعويض يحتوي عىل القرار النهائي.

إذا كنت توافق عىل إشعار التعويض، 

فسوف ترسل لك الدائرة المستملكة 

سند إخالء طرف وتعويض عن الضرر 

إلكماله وإعادته إىل الدائرة المستملكة.

سيتم دفع التعويض لك في غضون 

28 يوًما من استالم الدائرة المستملكة 
للسند وأي مستندات أخرى مطلوبة.

سيتم أيًضا دفع الفائدة المكتسبة 

عىل التعويض، محسوبة من تاريخ 

نشر اإلشعار في الجريدة الرسمية 

.NSW Government Gazette

إذا لم توافق عىل 

إشعار التعويض

إذا لم توافق عىل مبلغ التعويض 

الذي حدده المثمن العام، فيمكنك 

تقديم اعتراض لدى 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.

ستحدد المحكمة بعد ذلك 

تعويضك بعد اإلجراءات الالزمة.
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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 حول إيجاد مثمن مؤهل.

api.org.au 
1800 111 274

معهد المثمنين األستراليين 

Australian Valuers Institute

يوفر معلومات مستقلة حول إيجاد مثمن مؤهل.

valuersinstitute.com.au 
1300 748 506

المعهد الملكي للمساحين القانونيين 

Royal Institute of Chartered Surveyors

يوفر معلومات مستقلة حول إيجاد مثمن مؤهل.

rics.org/oceania 
1300 737 657

خدمة الترجمة التحريرية والشفهية 

Translating and Interpreting Service

 توفر خدمات الترجمة الشفهية عبر الهاتف للناطقين بلغات 

أخرى غير اإلنجليزية.

tisnational.gov.au 
131 450

المثمن العام

يتخذ قراراً مستقالً للتعويض عن العقارات المستملكة إلزامياً.

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/gazette

مكتب الضرائب األسترالي

يقدم النصيحة حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالضرائب.

ato.gov.au 
13 28 65

التعريفات

الدائرة المستملكة

الدائرة في نيو ساوث ويلز التي لديها السلطة 

القانونية الستمالك األراضي.

نموذج المطالبة بالتعويض

نموذج يتم إكماله بواسطة مالك العقار 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.

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 العقار 

عىل التعويض المحدد من قبل المثمن العام.

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

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.
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هذا المستند متاح بلغات أخرى عىل 

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

)Translating and Interpreting Service( عىل 
الرقم 450 131 وطلب مركز استمالك العقارات 

.)Centre for Property Acquisition(

nsw.gov.au/property-acquisition
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