
أعزائي مالك المنازل،

یحتوي ھذا المنشور على معلومات 
ھامة تتعلق بإعفاءات إدخاریة على 

الضرائب العقاریة. من دواعي 
سرورنا أن نقدم لكم ھذا الدلیل 
للتأكد من عدم دفعكم أكثر من 
حصتكم العادلة في الضرائب.

منذ بدأ فترة عملي ھنا  كمقییم، وأنا أركز على تطویر 
إجراءات العملیات المكتبیة وتقدیم التقدیرات بصورة عادلة 

وأخالقیة وشفافة. ومع وجود العدید من األحداث التي لم 
یسبق لھا مثیل، یستمر مكتبنا في التأقلم ووضع األمن 

والسالمة أوالً. لقد تحولت أغلب جھود التوعیة التي نقوم 
بھا إلى ندوات إفتراضیة، كما نعمل بالمشاركة مع مكاتب 

جدیدة لتوفیر المساعدات خالل التباعد االجتماعي كي 
یكون أصحاب المنازل على علم باإلعفاءات المتوفرة إلیھم.

 ھذا باإلضافة إلى أننا سنستمر في تحسین التكنولوجیا 
المستخدمة وتبسیط اإلجراءات للتقلیل من الزیارات 

المكتبیة بأكبر صورة ممكنة. 
قام مكتبنا في العام الماضي بناًء على كوفید19- بوضع 
تعدیالت على التقییمات العقاریة كما یقوم بوضع تجدید 
تلقائي على أغلب اإلعفاءات. یرجى التكرم بالعلم بأنھ 

یمكنكم األتصال بنا عن طریق الھاتف أو البرید اإللكتروني 
أو وسائل التواصل األجتماعي إذا كان لدیكم أي أسئلة.

مع خالص تحیاتي،
 فرتز كاغي

[Fritz Kaegi]
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دلیل اإلدخارات في
العقاریة الضرائب 

كیف تقوم االعفاءات بمساعدتكم

إعفاءات مالك المنازل

یقوم مكتب المقییم بإدارة إعفاءات الضرائب العقاریة التي 
قد تساھم في تخفیض فاتورة ضریبة العقارات الخاصة بكم. 

إن االعفاءات المنصوص علیھا في ھذا المنشور تقوم 
بتخفیض القیمة المعادلة المقدرة (EAV) أو القیمة 

الضریبیة للمنزل. یجب تقدیم طلبات اإلعفاءات في ربیع 
عام 2021 للعام الضریبي 2020.ستنعكس ھذه 

اإلدخارات في الفاتورة الثانیة لضریبة العقارات التي سیتم 
إرسالھا في صیف 2021. 

ھذا مثال لكیفیة حساب الفاتورة الضریبیة لمنزل ذو 100 
ألف دوالر قیمة سوقیة مقدرة وعادلة، ومعدل ضریبي 

محلي قیمتھ %10. یرجى العلم بأن القیمة المعادلة المقدرة 
ھي القیمة الجزئیة للعقار التي یتم أحتساب المعدالت 

الضریبیة علیھا. والرقم الذي یتم على أساسھ أحتساب 
الفاتورة الضریبیة.

یتم إحتساب إدخارات الضرائب العقاریة الخاصة بإعفاءات 
مالك العقارات بضرب مبلغ اإلعفاء الضریبي لمالك 
العقارات، وھو 10000 دوالر، في المعدل الضریبي 

المحلي الخاص بك. یتم إحتساب إدخارات الضرائب العقاریة 
الخاصة بإعفاءات كبار السن بضرب مبلغ اإلعفاء الخاص 

بكبار السن، وھو 8000 دوالر، في المعدل الضریبي 
المحلي الخاص بك.

تقوم مقاطعة كوك بتحدید المعدل الضریبي المحلي الخاص 
بك كل عام، ویمكن العثور علیھ على فاتورة دفع الدفعة 

الثانیة من فاتورة الضرائب العقاریة.

قیمة سوقیة مقدرة وعادلة 100000 دوالر أمریكي
من مستوى التقییم

للعقارات السكنیة)       
 %,10 X

%10)

معادل الوالیة
القیمة المقدرة 10000 دوالر أمریكي

  X 2,9109

القیمة المقدرة المعادلة المعدلة 19109 دوالر أمریكي
  0,10 X

(مثال: یمكن أن یختلف المعدل الضریبي الخاص بك)

دوالر إعفاء مالك العقارات

المعدل الضریبي.

القیمة المعادلة المقدرة
  10000 –

29109 (EAV)دوالر أمریكي

الفاتورة الضریبیة المقدرة بالدوالر 1910,90
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إعفاء كبار السن

إعفاء مالك المنازل

إعفاء وقف لكبار السن

إعفاء ذوي اإلعاقات

إعفاء المحاربین القدماء العائدین

إعفاء المالك طویل األمد

إعفاء التحسینات المنزلیة

إعفاء المحاربین القدماء

ھذا اإلعفاء یوفر إدخارات على الضرائب العقاریة وأغلب 
مالك المنازل مؤھلون لھذا اإلعفاء إذا كان العقار ھو محل 

اإلقامة الرئیسي.
تجدید تلقائي:

نعم، یتم تجدید ھذا اإلعفاء تلقائیاً كل عام
تقدیم طلب أونالین:

cookcountyassessor.com/homeowner-exemption

ھذا اإلعفاء یوفر إدخارات على الضرائب العقاریة وأغلب مالك 
المنازل الذین تبدأ أعمارھم بـ 65 عاماً مؤھلون لھذا اإلعفاء.

تجدید تلقائي:
نعم، یتم تجدید ھذا اإلعفاء تلقائیاً كل عام. یجب على كبار 

السن المؤھلین الجدد تقدیم طلب أولي لعام 2021
تقدیم طلب أونالین:

cookcountyassessor.com/senior-citizen-exemption

ھذا اإلعفاء یوفر إدخارات على الضرائب العقاریة لكبار السن 
ویتم التأھیل بناًء على إجمالي الدخل السنوي لألسرة ویبدأ 

التأھیل بدخل سنوي 65 ألف دوالر أو أقل. یرجى التكرم بالعلم 
بأن ھذا اإلعفاء ال یقوم بوقف قیمة فاتورة ضریبة العقارات.
إن اإلدخارات على ضرائب العقارات قد تتقلب بناًء على 

مضاعف الوالیة والمعدل الضریبي المحلي بناًء على 
المنطقة الضریبیة التي یقع فیھا العقار.

تجدید تلقائي:
نعم، یتم تجدید ھذا اإلعفاء تلقائیاً لعام 2020 بسبب وباء 

كوفید19-. یجب على كبار السن المؤھلین الجدد تقدیم طلب 
أولي لعام 

تقدیم طلب أونالین:
cookcountyassessor.com/senior-freeze-exemption

ھذا اإلعفاء یوفر إدخارات على الضرائب العقاریة 
لألشخاص ذوي اإلعاقات. یرجى زیارة موقعنا على 

االنترنت لرؤیة قائمة بالمعاییر والمستندات المطلوبة. 
تجدید تلقائي:

نعم، یتم تجدید ھذا اإلعفاء تلقائیاً لعام 2020 بسبب وباء 
كوفید19-. یجب على كبار السن المؤھلین الجدد تقدیم 

طلب أولي لعام 
تقدیم طلب أونالین:

cookcountyassessor.com/persons-disabilities-exemption

ھذا اإلعفاء یوفر اإلدخارات على الضرائب العقاریة 
للمحاربین القدماء العائدین من الخدمة النشطة في نزاع 

مسلح.
تجدید تلقائي:

ال، یجب التقدیم على ھذا اإلعفاء سنویاً.
تقدیم طلب أونالین:

cookcountyassessor.com/returning-veterans-exemption

ھذا اإلعفاء یوفر إدخارات على الضرائب العقاریة 
للمحاربین القدماء ذوي اإلعاقات المتعلقة بالخدمة كما ھو 

معتمد من وزارة شؤون المحاربین القدماء األمریكیة. یرجى 
زیارة موقعنا على االنترنت لرؤیة قائمة بالمعاییر 

والمستندات المطلوبة.
تجدید تلقائي:

نعم، یتم تجدید ھذا اإلعفاء تلقائیاً لعام 2020 بسبب وباء 
كوفید19-. یجب على المؤھلین الجدد تقدیم طلب أولي لعام 

2021
تقدیم طلب أونالین:

cookcountyassessor.com/veterans-disabilities-exemption

ھذا اإلعفاء یسمح لمالك العقار بالحصول على إعفاء ممتد 
بدون أي حد أقصى على مبلغ اإلعفاء. یجب أن تكون 

ھناك زیادة كبیرة في التقییم تزید عن الحد اإلقصى الذي 
وضعتھ السلطة التشریعیة بالوالیة من أجل التأھیل.

تجدید تلقائي:
ال، أقل من %2 من مالك المنازل مؤھلین لھذا اإلعفاء 

ویتم إرسال اإلستمارات للعقارات المؤھلة كل عام.
للمزید من المعلومات:

cookcountyassessor.com/longtime-homeowner-exemption

÷ذا اإلعفاء یسمح لمالك المنازل بإضافة التحسینات على 
ممتلكاتھم (مثل إعادة التصمیم) الذي یزید من القیمة السوقیة 

بما یصل إلى 75000 دوالر، ولكنھاتقوم بإعفاء المناطق 
التي تم تحسینھا من الضرائب العقاریة بما یصل إلى أربعة 

سنوات.
تجدید تلقائي:

نعم، سیتم استعمال ھذا اإلعفاء فور مليء تصریح البناء 
للتجدید.

للمزید من المعلومات:
cookcountyassessor.com/home-improvement-exemption

فرتز كاغي
[Fritz Kaegi]
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