
عزيزي دافع رسوم المجلس،

بعد دمج ثالث مناطق بلديات سابقة في عام 2016، ورث مجلس مدينة كمبرالند ثالثة هياكل 
مختلفة لرسوم المجلس البلدي تسبّبت في عدم المساواة في كيفية تحصيل الرسوم في أرجاء 

منطقة الحكومة المحلية )LGA(. المطلوب من المجلس، بموجب التشريع، إجراء عملية 
مواءمة لرسوم المجلس. 

يعمل المجلس على إبقاء معالت رسوم المجلس منخفضة نسبيًا من خالل عملية مواءمة 
الرسوم هذه مع ضمان تقديم الخدمات المجتمعية األساسية وإدارة البنية التحتية الحيوية.

بدأ تنفيذ عملية مواءمة رسوم المجلس لمدة أربع سنوات في 1 يوليو/تموز 2021 لضمان 
عدالة الرسوم لدافعي الرسوم لمجلس مدينة كمبرالند. 

كجزء من عملية مواءمة الرسوم المقررة، سيزيد الحد األدنى لرسوم المجلس بالنسبة للعقارات 
السكنية بمقدار 65 دوالر اعتباًرا من 1 يوليو/تموز 2022 وسيستمر في الزيادة حتى السنة 

المالية 2025/2024 كما هو موضح في الجدول. 

على عكس العديد من المجالس الحضرية األخرى التي نفذت تعديالت خاصة في رسوم 
المجلس البلدي وزادت اإليرادات للحفاظ على الخدمات، لن يقوم مجلس مدينة كمبرالند بزيادة 
اإليرادات من رسوم المجلس )عالوة على المعدل المحدد من قِبل IPART( كجزء من عملية 

المواءمة هذه.

سيؤثر هذا على دافعي رسوم المجلس الذين يمتلكون مساكن في مناطق عالية الكثافة والذين 
دفعوا في السابق معدالت أقّل )بسبب انخفاض قيمة األراضي( ولكن لديهم نفس الوصول إلى 

خدمات المجلس والبنية التحتية.

في ظل إعداد مواءمة الرسوم هذه، سيواصل المجلس العمل بما يخدم مصالح المجتمع ودافعي 
الرسوم على أفضل وجه لتقليل التأثير المالي خالل هذه العملية. تحتوي الصفحة التالية على 

تفصيل إليرادات المجلس ونفقاته.

يمكنك تقديم طلب يتعلق بالضائقة المالية لإلعفاء من رسوم المجلس إذا كنت تعاني من ضائقة 
مالية حقيقية.

إذا كنت ترغب في اإلدالء برأيك أو لديك أسئلة بخصوص عملية مواءمة رسوم المجلس 
Council@cumberland.nsw.gov.au البلدي، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

أو االتصال بالرقم 9000 8757.

رسوم المجلس البلدي
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سنة التصنيف

أدنى معدل 
لرسوم المجلس 
زيادة سنويةللعقارات السكنية 

-650 دوالر2021/22

%71510 دوالر2022/23

%7859.79 دوالر2023/24

%8609.55 دوالر2024/25

يقوم مجلس مدينة كمبرالند بإجراء 
تغييرات على رسوم المجلس البلدي 

المنطبقة على العقارات السكنية لمالكي 
الوحدات أو الذين يدفعون الحد األدنى 

للرسوم.
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مواءمة 

الدخل والنفقات التشغيلية

النفايات
44 مليون دوالر 

43 مليون دوالر 

33 مليون دوالر 

18 مليون دوالر 

19 مليون دوالر 

44 مليون دوالر 

33 مليون دوالر 

12 مليون دوالر 

2 مليون دوالر 
إيرادات الفوائد

إيرادات أخرى

رسوم النفايات 
ومياه األمطار

رسوم ومكوث 

104 مليون دوالر 
رسوم المجلس البلدي

نفقات عامة 

الطرق ومياه 
العواصف

المتنزهات

مرافق مجتمعية 

13 مليون دوالر 
خدمات األطفال

8 ماليين دوالر 
خدمات مجتمعية 

%

إيرادات نفقات

 213 
مليون دوالر 

 208 
مليون دوالر 

6 ماليين دوالر 
مكتبات 

منح ومساهمات تشغيلية 
18 مليون دوالر 

9 ماليين دوالر 
تخطيط حضري

 تكاليف تنظيمية 
وتكاليف أخرى

15 مليون دوالر 
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