
عزیزي مالك المنزل،

یحتوي ھذا المنشور على 
معلومات ھامة عن الطعون في 
تقدیر العقارات ولماذا قد یأخذ 
مالك المنزل التقدیم على طعن 

بعین األعتبار.

منذ بدأ فترة عملي ھنا  كمقییم، 
وأنا أركز على تطویر إجراءات العملیات المكتبیة والتقدیر 

بصورة عادلة وأخالقیة وشفافة. وقد قام مكتبنا بزیادة 
جھود التوعیة التي نبذلھا للتأكد من أن مالك المنازل على 

علم بإجراءات الطعون وكیفیة التقدیم أونالین.

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 والطعون 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

لماذا تتغیر فاتورة الضرائب العقاریة كل عام مع أنھ 
یتم إعادة تقدیر قیمة العقار كل ثالثة أعوام؟

أوالً، قد تتغیر القیمة التقدیریة للعقار أو للمنطقة. قد یتم إعادة 
تقدیر العقارات أو قد یتم تقدیم طعون أو قد تتم المطالبة 

بإعفاءات جدیدة أو قد یتم إنشاء بنایات جدیدة في المنطقة. ھذا 
باإلضافة إلى أن عامل التعادل الذي تقوم بحسابھ كل عام دائرة 
اإلیرادات لوالیة إلینوي (IDOR) قد یتغیر. وأخیراً، یمكن أن 

یتغیر معدل الضرائب المحلیة الذي یتم تطبیقھ على كل عقار 
والذي یقوم بحسابھ كاتب مقاطعة كوك كل عام إذا كانت أحد 

المناطق الضریبیة في حاجة إلى إیرادات أكثر أو أقل من 
الضرائب العقاریة لتغطیة المیزانیة الخاصة بھا.

ھل سأدفع ضرائب عقاریة أقل إذا قدمت طعن؟
یمكن للطعن أن یصحح من دقة تقدیر عقارك. االرتفاع (أو 
االنخفاض) في تقدیر منزلك ال یرتبط بصورة مباشرة بنفس 

االرتفاع (أو االنخفاض) في ضرائبك العقاریة. المقییم ال یحدد 
الضرائب المفروضة أو معدالتھا أو مبالغ الفواتیر.

إن حصة عقارك في إجمالي القیمة المقدرة لكافة العقارات في 
مجتمعك تؤثر على حصتك في الضرائب العقاریة لمجتمعك.

وھذا یعني أن قیمة منزلك یمكن أن ترتفع بینما یمكن لحصتھ في 
الضرائب العقاریة أن ترتفع أو تنخفض أو تظل كما ھي بسبب 

إعادة تقدیر مدینتك أو قریتك أو بلدتك. فإذا ارتفعت تقدیرات 
العقارات األخرى أكثر من عقارك، یمكن لھذا أن یخفض من 

حصة منزلك في الضرائب العقاریة.

ھل أنا في حاجة إلى تعیین شخص ما لتقدیم طعن؟ 
أنت لست في حاجة إلى تعیین أي شخص للتقدیم على طعن. 

التقدیم على طعن مجاني ویمكن فعلھ أونالین في مدة وجیزة قد 
تبلغ 20 دقیقة.
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دلیل تفھم الطعن في
العقاریة التقدیرات 
للعقارات السكنیة
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إذا كانت الصفات الممیزة للعقار 
المنصوص علیھا في إشعار 

إعادة التقدیر غیر صحیحة، أو 
إذا كانت القیمة السوقیة التقدیریة 

لمنزلك أكثر بكثیر من السعر 
الذي تعتقد أنھ یمكن بیع منزلك 

مقابلھ في سوق العقارات الحالي، 
یمكنك أن تقدم طعن في التقدیر. 
آخر موعد لتقدیم الطعن مكتوب 

على اإلشعار.

تتبع مقاطعة كوك دورة إلعادة تقدیر قیمة العقارات كل ثالثة 
أعوام، بما یعنى أنھ یجري تحدید القیمة السوقیة العادلة لكل عقار 
والقیمة التقدیریة المقابلة لھا مرة واحدة كل ثالثة أعوام. ویعتمد 

العام الذي یتم فیھ إعادة تقدیر قیمة أي عقار على المنطقة 
الجغرافیة التي یقع فیھا العقار.

 یتسلم المالك إشعار التقدیر العقاري الذي ینص على 
القیمة السوقیة التقدیریة والقیمة التقدیریة للعقار

 یعتقد المالك أن القیمة السوقیة
 التقدیریة المنصوص علیھا في

 إشعار القیمة التقدیریة الخاص بھ
أكبر من قیمة منزلھ

 یقوم المالك بالتحقق من 
 التقویم المنشور أونالین لتحدید

متى یمكن تقدیم طعن

یقوم المالك بتقدیم طعن أونالین

 یقوم العاملین بمكتب المقییم
 بتحدید ما إذا كان سیتم ضبط

القیمة التقدیریة للعقار

 یتسلم المالك خطاب بالنتیجة
من مكتب المقییم

تفھم دورة تقدیر قیمة العقارات

األكثر شیوعاً ھو طعن المالك في دقة القیمة السوقیة العادلة 
بسبب التطابق أو المبالغة في التقییم. یمكن للمالك أیضاً تقدیم 

طعن بناًء على معلومات خاطئة تتعلق بالصفات الممیزة للعقار. 
وھنا كیفیة اختالف تلك الطعون:

1. عدم التطابق
إما أن تقوم أنت أو یقوم محللینا بالنظر إلى عقارات مشابھة 

(عقارات مشابھة إلى عقارك) وتحدید ما إذا كانت القیمة التقدیریة 
لعقارك تتماشى مع القیمة التقدیریة للعقارات المشابھة األخرى.

2. المبالغة في التقییم
یمكن تقدیم مستندات مساندة مثل الكشوف الختامیة األخیرة أو 

معلومات عن أسعار شراء منازل مشابھة لمنزلك.

3. وصف العقار غیر صحیح
یمكن تقدیم طعن إذا نص إشعار إعادة التقدیر على خطأ مثل 

مساحة غیر صحیحة أو تصنیف غیر صحیح أو أي خطأ قد یؤثر 
على القیمة السوقیة. یمكن تقدیم مستندات مساندة مثل بطاقات 

تسجیل العقار أو صور مؤرخة مع طعنك. ومع ذلك، فمن المھم 
أن نتذكر أن أي خطأ بسیط ال یشیر بالضرورة إلى تقدیر غیر 

صحیح.

متى یمكنك التقدیم على طعن
خالل عام إعادة تقدیر قیمة العقار، یمكن تقدیم طعن في غضون 

30 یوماً تقویمیاً بعد إرسال إشعار القیمة التقدیریة الجدیدة 
بالبرید.

وبخالف ذلك، یمكن تقدیم الطعون خالل فترة معینة من كل عام 
بناًء على المنطقة الجغرافیة التي یقع فیھا العقار. للتعرف على 
فترة تقدیم الطعون في منطقتك الجغرافیة، رجاء مراجعة تقویم 
 Reassessment and Appeals) إعادة التقدیر والطعن

Calendar) الذي یقع في موقع
www.cookcountyassessor.com

3 أسباب التقدیم على طعن في 
التقدیر العقاري

 إجراءات التقدیم على طعن التقدیر
العقاري

عندما تتم إعادة تقدیر أي عقار، یقوم مكتب المقییم بإرسال 
إشعار بإعادة التقدیر إلى مالك العقار، ویتضمن اإلشعار 
عنوان العقار وصفاتھ الممیزة وآخر تقدیر لقیمتھ السوقیة 

العادلة. في 2021، سیبدو مثل ھذا المثال.

 دورة مقاطعة كوك
 الثالثیة األعوام

 إلعادة تقدیر قیمة
العقارات

الضواحي الشمالیة
تتم إعادة التقدیر في 2019 و2022...

الضواحي الجنوبیة والغربیة
تتم إعادة التقدیر في 2020 و2023...

شیكاغو
تتم إعادة التقدیر في
2018 و2021...

القیمة السوقیة العادلة التقدیریة لھذا العقار في عام 2021 ھي:
370000 دوالر

القاعدة العامة ھي: إذا كانت الصفات الممیزة للعقار 
المنصوص علیھا في اإلشعار صحیحة والقیمة السوقیة 

التقدیریة في حدود %10 من ما تعتقد أنھ قیمة منزلك، فمن 
غیر المحتمل أن یقوم الطعن بتغییر القیمة التقدیریة لعقارك 

بصورة كافیة لیؤثر بشكل كبیر على فاتورة الضرائب 
العقاریة الخاصة بك.


