
 

ة المساعدة المالّی    

النقل من نقطة إلى نقطة اإلصالحات الخاّصة ب    
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 لمن وضعت نشرة المعلومات ھذه؟ 
 

ارات األجرة. تراخیص سّی وضعت نشرة المعلومات ھذه لمالكي    
  المساعدة خّطة  عن ةعامّ  لمحة ھذه نشرة المعلومات  وتقّدم
نشرة   المؤھلة. وتقّدم األجرة  ارات سّی  تراخیص  ألصحاب  المالّیة

ً  المعلومات الشائعة.  األسئلة على إجابات  أیضا  
توفّر نشرة المعلومات ھذه دلیالً ملّخصاً إال أّن المعلومات   
المفّصلة  متوفّرة عبر  Transport for NSW االلكتروني. 

 موقع  

 ما ھي نشرات المعلومات األخرى المتاحة؟ 
االنتقال  عملیّة "  بعنوان أخرى  نشرة معلومات ر ◌ّ تتوف

  ن ة ع م نظرة عامّ تقدّ  ھي لحاملي تراخیص سیارات األجرة" و 
م حالیا خدمة سیارات األجرة. ة االنتقال ألي شخص یقدّ عملیّ 

لة ارة أجرة مؤھّ تشجیع أي شخص یمتلك رخصة سیّ  یتمّ و 
نشرتي المعلومات. ر خدمة سیارات األجرة على قراءة ویوفّ   

"إثبات الھویة للمساعدة   بعنوان نشرة معلومات ر أیضا تتوفّ 
بات  متطلّ  ن مة ع نظرة عا تقدمّ  ھي ارات األجرة" و المالیة لسیّ 

ة لنظام المساعدة المالیة ألصحاب تراخیص  إثبات الھویّ 
لةسیارات األجرة المؤھّ 

 

ة ألصحاب تراخیص سیارات األجرةالمساعدة المالیّ    
ملیون دوالر ألصحاب    760ة بقیمة  مساعدة مالّی   خّطة سیتم توفیر  

ارات  تراخیص سیّ   ي سیساعد ذلك مالك و لة.  تراخیص سیارات األجرة المؤھّ 
ف مع إزالة أي قیود على تورید تراخیص سیارات  األجرة على التكّی 

. األجرة   

اب، والتي سیتم  سیتم تمویل خطة المساعدة المالیة من خالل ضریبة خدمة الركّ 
وذلك  دوالر (باستثناء ضریبة السلع والخدمات)    1.20إلى    سنتاً   20زیادتھا بمقدار  

  ستبقى الضریبة ساریة حتى نھایة عام و .  2023یولیو  حزیران/   1ا من  اعتبارً 
2030 

ةمعلومات مھمّ    
Transport for NSW ة من قبل  ة المساعدة المالیّ ستتم إدارة خطّ  

في   "ستتلقى خطاباض النقل من نقطة إلى نقطة. مفوّ من قبل ولیس  ھیئة
. لة حول كیفیة التقدیمیحتوي على معلومات مفصّ  2023أوائل عام   

  1ة تقدیم الطلبات للحصول على المساعدة المالیة في  ستفتح عملّی 
2023مایو    31وتغلق في    2023فبرایر  شباط/   

. سیتم تقدیم طلبات المساعدة المالیة عبر اإلنترنت   

لون إلى تقدیم نسخ  ة المؤھّ ارات األجرسیحتاج مالكو تراخیص سیّ 
ة حول جمیع تراخیص ة ومعلومات أساسیّ قة من وثائق إثبات الھویّ مصدّ 

.سیارات األجرة العادیة التي یمتلكونھا   

لون إلى تقدیم شھادات ترخیص سیارات  لن یحتاج مالكو التراخیص المؤھّ 
. ة األجرة كجزء من طلب المساعدة المالّی   

ض النقل  ثة مع مفوّ ة بك صحیحة ومحّد صال الخاصّ تأكد من أن تفاصیل االتّ 
. من نقطة إلى نقطة في نیو ساوث ویلز    

لمساعدة    131  727على الرقم    لھذا الشأن   صال ھاتفي مخصص ر مركز اتّ یتوّف 
. مالكي تراخیص سیارات األجرة على إكمال طلباتھم   

ة األھلیة للحصول على المساعدة المالیّ   
م ارة أجرة من إحدى الفئات التالیة التقدّ للشخص الذي یمتلك رخصة سّی  یحقّ 

:ة بطلب للحصول على مساعدة مالّی    

TX01, TX01A, TX05, TX06, TX06A, TX08, TX13, TXHAP, 
TX01New, TX01Wol, TX50, TX50A, TXC1, TX04Wol, TX51, 
TXHAPTR. 

سبتمبر أیلول  21ل في یجب أن یكون الشخص قد امتلك الترخیص المؤھّ 
أي ،  2023فبرایر شباط/ 1واستمر في امتالك ھذا الترخیص في  2022
ة. إذا كانت الرخصة المؤھلة مملوكة بشكل مشترك  بدایة الفترة االنتقالیّ حتّى 

ألكثر من شخص واحد، فیجب أن تكون الرخصة مملوكة بشكل مستمر مع  
2023فبرایر  /شباط 1حتى  2022سبتمبر أیلول/ 21نفس األشخاص، في   
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ة أو تسویة الممتلكات المستفیدون من وصیّ    

دم بطلب للحصول على  للمستفیدین من وصیة أو تسویة الممتلكات التّق   یحقّ 
ة  مساعدة مالیة ، بشرط أن یستوفوا ھم أو المالك السابق جمیع معاییر األھلّی 

في    ا ویستمرو   2022سبتمبر  أیلول/   21ل في  وأن یمتلكوا الترخیص المؤھّ 
2023  فبرایر شباط/   1االمتالك في    

  طلبات الحصول على المساعدة المالیة

  31في    اغالقھا و   2023فبرایر    1فتح طلبات المساعدة المالیة في    سیتم 
سیتم تقدیم الطلبات عبر اإلنترنت من خالل موقع و .  2023مایو  أیّار/   

  . ي
وين االل��ت Transport for NSW  هيئة 

ارات األجرة طلب المساعدة في التقدیم عن طریق  لمالكي تراخیص سّی یمكن  و 
131  727االتصال بالرقم   . 

ة المتاحةمقدارالمساعدة المالیّ    
ة المتاحة على منطقة تشغیل الترخیص یعتمد مقدار المساعدة المالیّ 

جمیع مناطق التشغیل في نیو ساوث ویلز في واحدة   جمعل. تم المؤھّ 
من   من خمس مناطق. یمكن تنزیل قائمة بمناطق التشغیل في كل منطقة  

 . ي
وين  موقع هيئة  Transport for NSW االل��ت

سیتمكن مالكو التراخیص من التقدم بطلب للحصول على مساعدة  
یحتوي على منطقة تشغیل وسوف ل یمتلكونھ مالیة لكل ترخیص مؤھّ 

Sydney Metropolitan Transport District �شمل الال    

م بطلب للحصول على مساعدة  ن مالكو التراخیص من التقدّ سیتمكّ و 
لة لھا ة لما یصل إلى ستة تراخیص مؤھّ مالیّ   

 Sydney Metropolitan Transport District كمنطقة تشغیل.
لة ة المتاحة للتراخیص المؤھّ الجدول أدناه مقدار المساعدة المالیّ ن ویبیّ  

. في كل منطقة من المناطق الخمس  

Sydney $150,000 

Region 1 $195,000 

Region 2 $115,000 

Region 3 $85,000 

Region 4 $40,000 

 

الضمان االجتماعي إعاناتالتأثیر على الضرائب و   
Transport for NSWللحصول على المشورة  تسعى ھیئة   

ة مكتب الضرائب األسترالي وإدارة الخدمات االجتماعیة األسترالیّ من 
م  ر في التقدّ ة. إذا كنت تفكّ بشأن معالجة مدفوعات المساعدة المالیّ 

عك على طلب المشورة ة، فنحن نشجّ بطلب للحصول على مساعدة مالیّ 
.على ظروفك الفردیة  ة بناءً لقانونیّ ة واة والضریبیّ المالیّ    
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 األسئلة الشائعة 
ة؟ م حكومة نیو ساوث ویلز المساعدة المالّی لماذا تقّد   

.ملیون دوالر 5،9ة بقیمة مساعدة مالیّ ة ◌ّ أعلنت حكومة نیو ساوث ویلز عن خط   

ملیون دوالر لمالكي تراخیص سیارات األجرة    760ملیون دوالر لصناعة النقل من نقطة إلى نقطة. وستتاح مساعدة مالیة إضافیة بقیمة    145بالفعل دفع    مّ ت ولقد  
. تراخیص سیارات األجرة   زوید ت ب   إلغاء القیود التنظیمّیة المتعّلقة ف مع تحریر  لین لمساعدتھم على التكّی المؤھّ   

ر مستویات مختلفة من المساعدة؟ لماذا تتوفّ   
ل. منطقة التشغیل ھي منطقة الوالیة التي یسمح فیھا لسیارة كل ترخیص مؤھّ ب الخاّصة تشغیلالن سدادھا إلى منطقة وتستند قیمة المدفوعات التي یتعیّ 

ً األجرة بتقدیم خدمات  . منطقة تشغیل في خمس مناطق  100تجمیع أكثر من  تمّ و . النّقل للرحالت الغیر محجوزة مسبقا  

.على سعر بیع التراخیص تخصیص مناطق التشغیل لمنطقة بناءً  یتمّ   
  

، لنفس   2015و  2010ط سعر بیع ترخیص سیارات األجرة خالل فترة ما قبل اإلصالح، بین عامي تخصیص مناطق التشغیل ذات متوسّ  تمّ و
. المنطقة  

  
2010على أسعار البیع قبل عام  تخصیص مناطق التشغیل ذات عدد المبیعات المنخفض خالل فترة ما قبل اإلصالح بناءً  تمّ و  

باستخدام خصائص مثل الموقع وإجمالي عدد السكان وعدد األشخاص    لمنطقة جغرافّیة ارات أجرة  تخصیص مناطق التشغیل التي ال توجد بھا مبیعات ترخیص سّی   تمّ و 
. ارة أجرة لكل رخصة سیّ    

ة؟ ما ھي المستندات الداعمة التي سأحتاجھا للتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالیّ   

قة وتفاصیل رخصة سیارة األجرة الخاصة بك. لن  ة مصّد ھوّی اثبات  ل، ستحتاج إلى تقدیم وثائق  لترخیص مؤھّ   للحصول على مساعدة مالیة بصفتك مالكاً لتقدیم طلب  
. للرخصة   ل تحتاج إلى تقدیم نسخة من شھادة رخصة سیارة األجرة الخاصة بك، ستحتاج فقط إلى رقم الترخیص وآخر لوحة تسجیل معروفة وتاریخ آخر نق   

 متى سیتم الدفع لي؟ 
سیتم الدفع. كلما كان طلبك  بتقییم الطلب وتحدید ما إذا كان   Transport for NSW م ھیئة  بمجرد تقدیم الطلب مع جمیع المعلومات المطلوبة، ستقو      

.سرعة أكبرب فیھ البت  تمّ كلّما ، أكثر اكتماالً   
. سیتم الدفع عن طریق الشیكات    

ضرائب على مدفوعات المساعدة؟ ھل سیتم فرض   
معالجة بشأن األسترالیة  االجتماعیة الخدمات وإدارة األسترالي الضرائب مكتب من المشورة على  للحصول   Transport for NSW  ھیئة تسعى   

ھیئة عتشجّ و. ة المالّی  المساعدة مدفوعات  Transport for NSW مساعدة على للحصول  بطلب مالتقدّ  في رونیفكّ  الذین األجرة اراتسّی  تراخیص مالكي   

. الفردیة  ظروفھم على "بناء ةوالقانونّی  ةالضریبّی  المشورة لطلب ةمالّی   

ة؟كیف ترتبط الفترة االنتقالیة لرخصة سیارة أجرة بالمساعدة المالیّ   
  ھیئة ستتواصل. العملّیتین منفصلتین ذلك ومع المالیة، المساعدة طلبات تقدیم فیھ یتم الذي الوقت  نفس في االنتقالیة الفترة فتح سیتم

تراخیص  حاملي مع نقطة إلى نقطة من النقل ضمفوّ  سیتواصلو . ةالمالّی  المساعدة بشأن لةالمؤھّ  األجرة ارات◌ّ سي تراخیص مالكي مع Transport for 
NSW 

. الجدید األجرة سیارات ترخیص إطار إلى االنتقال في لمساعدتھم لینالمؤھّ  األجرة سیارات   

 ھل سأستمر في الحصول على دخل من تأجیر رخصتي؟ 
  الفترة انتھاء وبعد. تأجیرھا أو بیعھا أو ةالحالّی  األجرة سیارات تراخیص شراء الممكن من یعد لم االنتقالیة، الفترة بدایة في  ،2023  فبرایر شباط/1 من اعتبارا
 من یكون لن ھأّن  یعني ھذا. األجرة سیارات لترخیص الجدید اإلطار بموجب الصادرة األجرة سیارات  تراخیص تأجیر أو تداول الممكن من یكون لن ة،االنتقالّی 
  بدء قبل الفردیة ظروفھم  على بناءً  المشورة طلب  على األجرة سیارات تراخیص مالكي تشجیع یتمو. أجرة سیارة رخصة  استئجار من فقط دخل كسب الممكن
.ةاالنتقالّی  الفترة  

ارة األجرة الخاصة بي، ماذا یعني ھذا؟تم إلغاء رخصة سیّ   
  ترخیص إطار بموجب أجرة سیارة رخصة  على للحصول بطلب التقدم لھ  فیحق  ل،مشغّ  إلى بك الخاصة األجرة ارةسّی   رخصة بتأجیر قمت قد كنت إذا

  األجرة سیارة رخصة إلغاء تمّ  إذا. ھایستأجر كان التي السابقة األجرة سیارة رخصة  إلغاء سیتم الترخیص، على الموافقة تتمّ  إذاو.  الجدید األجرة سیارات
. ةاألھلّی  بمعاییر تفي أجرة اراتسّی   تراخیص ألي ةمالّی  مساعدة على للحصول طلب تقدیم على قادراً   فستظل االنتقال، ةعملّی  خالل بك ة الخاصّ   

 



 

ارة األجرة الخاصة بي؟ ماذا سیحدث للوحة تسجیل سیّ   
  ل،مشغّ  إلى رخصتك بتأجیر قمت  قد كنت إذا. بك الخاصة األجرة سیارة برخصة المرتبطة التسجیل بلوحة یتعلق فیما إجراء أي خاذالتّ  حاجة ھناك تكون لن

  استبدال إلى)  الترخیص  حامل أو ( المستأجر یحتاج لن. الجدید الترخیص إطار بموجب  صادرة  جدیدة أجرة سیارة رخصة  على للحصول بطلب مالتقدّ  فیمكنھ
. الجدیدة التاكسي رخصة إلى نقلھا یمكن حیث  التسجیل لوحة   

 ھل یمكنني تجدید ترتیب عقد اإلیجار الخاص بي؟ 
بدایة الفترة االنتقالیة. بعد الفترة    ،  2023فبرایر  شباط/   1ینصح أصحاب وحاملو تراخیص سیارات األجرة بالنظر بعنایة في أي ترتیبات إیجار في الفترة التي تسبق  

ع ھیئة  تشجّ و ض النقل من نقطة إلى نقطة.  ارات األجرة ولن تكون متاحة إال عند تقدیم طلب إلى مفوّ ة ، لن یكون من الممكن استئجار تراخیص سیّ االنتقالّی   
. أي شخص یشارك في تقدیم خدمة سیارات األجرة على طلب المشورة الخاصة بھ   Transport for NSW  

على شراء أو بیع تراخیص سیارات األجرة؟  قادراً  ھل سأظلّ   

ھ لن یكون ھناك سوى كیان واحد مرتبط بكل  ألجرة أو بیعھا أو تأجیرھا مما یعني أّن ارات ا من بدایة الفترة االنتقالیة، لن یكون من الممكن شراء تراخیص سّی   اعتباراً 
. سیشارك كل حامل ترخیص بشكل مباشر في تشغیل األعمال وتوفیر خدمة سیارات األجرة و حامل الترخیص.    - ترخیص    

 ھل یمكنني بیع أو نقل رخصة سیارة األجرة الخاصة بي؟
ً على أھلیتك لتلقي المساعدة المالیّ ذلك ؤثر یجرة، فقد األإذا قمت ببیع أو نقل رخصة سیارة    أیلول/ 21مؤھال في  ة. یجب أن تكون قد امتلكت ترخیصا

م بطلب للحصول على للتقدً الً ة لتكون مؤھّ بدایة الفترة االنتقالیّ أي في ، 2023فبرایر شباط/ 1ھذا الترخیص في تملك  وأن تكون ال تزال 2022سبتمبر 
م بطلب، بشرط أن یكونوا ھم أو المالك السابق یمتلكون الترخیص المؤھل في  ممتلكات التقدً من تسویة ة أو وصیّ للمستفیدین من  یحقً و ة. مساعدة مالیً 

.ة األخرىیّ جمیع معاییر األھل یستوفون الترخیص في بدایة الفترة االنتقالیة و یمتلكون  ال یزالون و  2022سبتمبر أیلول  21  

ي 
وين  آلخر المستجّدات الرجاء ز�ارة موقع Transport for NSW االل��ت
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