
أعزائي مالك المنازل،

یحتوي ھذا المنشور على 
معلومات ھامة تتعلق بكیفیة تقدیم 
طلب للحصول على إعفاءات من 
الضرائب العقاریة السابقة التي قد 

یكون من حقك الحصول علیھا. 
ویشار إلى ھذا بإجراءات شھادة 

خطأ.

منذ بدأ فترة عملي ھنا  كمقییم، وأنا أركز على تطویر 
إجراءات العملیات المكتبیة وتقدیم التقدیرات بصورة عادلة 
وأخالقیة وشفافة. وقد قام مكتبنا بزیادة جھود التوعیة التي 

نبذلھا للتأكد من أن مالك المنازل على علم باإلعفاءات 
االدخاریة الھامة المتوفرة لھم.

ھذا باإلضافة إلى أننا سنستمر في تحدیث جھودنا الخاصة 
بالتكنولوجیا وتبسیط اإلجراءات العملیة. لقد قام مكتبنا في 

العام الماضي فقط بإطالق موقع جدید على االنترنت 
وباستطاعة مالك المنازل حالیاً التقدیم على اإلعفاءات 

وشھادات الخطأ واالستئنافات أونالین.

برجاء العلم أنھ بإمكانكم االتصال بنا بالھاتف أو باإلیمیل 
أو عبر مواقع التواصل االجتماعي للرد على أي سؤال قد 

یكون لدیكم.

مع خالص تحیاتي،
 فرتز كاغي

[Fritz Kaegi]
مقییم مقاطعة كوك

یرجى المالحظة:
إعفاءات المحاربین القدماء من زمن بعید 

والعائدین لن تجدد بصورة تلقائیة ھذا العام.

إعفاء مالك المنازل 
(تجدید تلقائي سنویاً)

إعفاء كبار السن 
(تجدید تلقائي سنویاً)

إعفاء وقف لكبار السن 
(تجدید تلقائي في 2020)

إعفاء ذوي اإلعاقات 
(تجدید تلقائي في 2020)

إعفاء المحاربین القدماء ذوي اإلعاقات 
(تجدید تلقائي في 2020)

سیتم تجدید اإلعفاءات التالیة بصورة تلقائیة لمالك 
المنازل اللذین حصلوا علیھا في العام الماضي (العام 

الضریبي 2019) ومازالوا مؤھلین للحصول علیھا في 
ھذا العام (العام الضریبي 2020).

 المعلومات الخاصة بإعفاءات
 الضرائب العقاریة للعام

الضریبي 2020
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كیفیة التقدیم على إعفاءات
 الضرائب العقاریة المفتقدة

شھادات الخطأ لإلعفاءات
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فرتز كاغي
[Fritz Kaegi]

مقییم مقاطعة كوك
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العدید من مالك المنازل ال یعلمون إن ھناك إعفاءات من الضرائب 
العقاریة التي یمكن ترجمتھا إلى ادخارات والتي تساھم في تخفیض 
فواتیر الضرائب العقاریة. تقوم شھادات الخطأ بتوفیر فرصة لمالك 

المنازل السترداد اإلعفاءات المفتقدة لمدة تصل إلى ثالث سنوات 
سابقة. باستطاعة مالك المنازل اآلن التقدیم على اإلعفاءات السابقة 

الخاصة باألعوام الضریبیة 2019 و2018 و2017.

مثال: أحد المالك تبلغ من العمر 68 عاماً وقد علمت مؤخراً أنھا 
مؤھلة للحصول على إعفاء كبار السن منذ أن كان عمرھا 65 عاماً. 
یمكن لھذه المالكة التقدیم على شھادات الخطأ السترداد ما تم دفعھ في 

األعوام المؤھلة الماضیة.

مثال: أحد المالك تبلغ من العمر 68 عاماً وقد علمت مؤخراً أنھا 
مؤھلة للحصول على إعفاء كبار السن منذ أن كان عمرھا 65 

عاماً. یمكن لھذه المالكة التقدیم على شھادات الخطأ السترداد ما تم 
دفعھ في األعوام المؤھلة الماضیة.

مراجعة فاتورة الدفعة الثانیة للضرائب العقاریة:
یتم تطبیق وسرد إعفاءات الضرائب العقاریة في فواتیر الدفعة 
الثانیة للضرائب العقاریة التي یقوم مكتب مقییم مقاطعة كوك 

بإرسالھا بالبرید في الصیف. إذا أفتقد أحد المالك أحد اإلعفاءات، 
یمكنھ التقدیم على شھادة خطأ. یقوم مكتب المقییم بإدارة إجراءات 

شھادات الخطأ، ویقوم مكتب أمین الصندوق بإصدار شیكات إلعادة 
األموال بناًء على موافقة مكتب المقییم. من الھام مالحظة أن المالك 

مازال مسئول عن دفع فاتورة الضرائب العقاریة بأكملھا بحلول 
تاریخ االستحقاق، حتى إذا كانت ھنالك إجراءات ساریة تتعلق 

بشھادة خطأ. التقدیم على شھادة خطأ لیس بضمان للموافقة علیھا

ما ھي شھادة الخطأ؟

یمكن لمالك المنازل الدخول على بوابة الضرائب العقاریة لمقاطعة 
كوك (Cook County Property Tax Portal) للوصول إلى 

فواتیر الضرائب العقاریة السابقة ومراجعة اإلعفاءات التي تم 
الحصول علیھا في السنوات السابقة. ویتم تجدید بعض اإلعفاءات 

بصورة تلقائیة كل عام مثل إعفاءات مالك المنازل وكبار السن.

یجب التقدیم على اإلعفاءات األخرى مثل إعفاءات الوقف لكبار السن 
وإعفاءات األشخاص والمحاربین القدماء ذوي اإلعاقات كل عام. 

التحقق من اإلعفاءات التي تم الحصول علیھا في األعوام الماضیة 
سیساعد مالك المنازل على اتخاذ القرار إذا كان یجب علیھم التقدیم 

على شھادة خطأ. 

كیفیة التحقق من اإلعفاءات التي
یمكن لمالك المنازل زیارة الموقعتم استالمھا في األعوام السابقة 

 www.cookcountyassessor.com وتقدیم طلب أوالین. 
بالتقدیم أونالین یستطیع مالك المنازل تتبع حالة طلباتھم ویمكن 
لمكتب المقییم توفیر التحدیثات. من الھام أن یقوم مالك المنازل 

بمراجعة المعاییر بما في ذلك المستندات المساندة المطلوبة.

أحد األخطاء الشائعة ھو فشل المالك في تقدیم المستندات الخاصة 
بالعام الضریبي الذي تم التقدیم عنھ. فعلى سبیل المثال، إذا قام أحد 

المالك بالتقدیم على شھادة خطأ لعام 2019 من أجل إعفاء 
المحاربین القدماء ذوي اإلعاقات، فإن المستندات المطلوبة یجب أن 

تعكس العام الضریبي 2019.

كیفیة التقدیم

في خالل فترات الذروة، یحتاج العاملین في مكتب المقییم إلى 3-4 
أسابیع للقیام باإلجراءات الالزمة لكل طلب. وبعد ذلك سیتسلم المالك 
إشعاراً بالموافقة أو الرفض. إذا تم رفض الطلب بناًء على مستندات 
مفقودة، یمكن للمالك إعادة التقدیم بكافة المستندات الالزمة. إذا تمت 
الموافقة على الطلب، سیتسلم المالك بالبرید شیك بالمبلغ المسترد من 

مكتب أمین الصندوق خالل 4-3 أشھر.

 یقوم مكتب المقییم
 باإلجراءات الالزمة

 لطلبات شھادات الخطأ.

 بعد الموافقة، یقوم مكتب
 أمین الصندوق بإصدار

 الشیكات بالمبالغ
 المستردة بالبرید.

 یقوم المالك 
بالتقدیم أونالین.

.تم تقدیم طلب
واآلن ماذا؟


