
مات العقارات لعام  ادة  2022تقي  ٪ 9.57متاحة اآلن؛ متوسط ال

قرب من  ثة لعام  357ُيرسل ما 
ّ
مات العقارة المحد التقي ات المعادلة   2022ألف إخطار   تغي  العقارات. بناًء ع  جميع مال إ

ة  مات العقارات السكن السوق)، ارتفعت تقي مة المدفوعة  متوسط (زادة أو نقصان الق متوسط  ، ٪9.57ع مستوى المقاطعة 
م    عام ا لجميع المنازلدوالر  668,974تقي  مستوى المقاطعة 2021.  م المنازل ع ان متوسط تقي  دوالرا.   610,545، 

ة، وانخفاض  2021 عام  اس ب معدالت الفائدة المنخفضة الق س ن  معظم مناطق المقاطعة  ، ارتفعت أسعار المسا
ن وارتفاع الطلب.   مة العقارات التجارةمخزون المسا ن  ما ارتفعت ق ة، ول ة والعقارات الصناع ة والشقق الفندق ، والشقق السكن

عد هو القاعدة.  ُ ث ال يزال العمل عن  ات الشاهقة، ح  البنا اتب  مة الم  تراجعت ق

م  حث عن تقي  كا
  

   عنوان عقارك 
ً
قة، أدخل أو ة أو السا ماتك الحال نت لمعرفة تقي  اإلن انات المقاطعة ع  الصفحة، مع  قاعدة ب عد ذلك ع  .

 ا" Valesمعلومات عقارك، انقر فوق " عقارات  ع قة، أو مقارنة سعر بيع عقارك  ة والسا ماتك الحال  تقي  لالطالع ع لجانب األ
من.   الجانب األ  " عات ال  "مب ، من خالل النقر ع  ال  أخرى 

  

مة   ٪ من المنازل 92ارتفعت ق

مة  ة، زادت ق  عدد العقارات السكن جة المعادلة، أي 92من إجما   ٪ منها ن حسب السوق،  مة   الق االرتفاع أو النقصان 
 شهد  الـ 2.8ح مات الخاصة   التقي مة، ولم تتغ  الق ة. 5.2٪ فقط انخفاضا  ق  ٪ المت

اء    العقارات أو األح ورة إ ال  المتوسطات  ش : ال   مالحظة ما  ل.  ير مات الم ل متوسط تقي  تفاص ما  ستعرض ف
ة.   الفرد

 ة ادة قدرها  320,940 ‐ الوحدات السكن  ٪3.98دوالرا، ب
 ادة قدرها  807,450 ‐  المنازل المنفصلة لأل  ٪10.86دوالرا، ب
  س ل الدو ادة قدرها  501,743 ‐  عقارات التاون هاوس  ٪8.70دوالرا، ب

ة  ة (الشقق التجارة والصناع  السكن م العقارات غ  الوقت نفسه، ارتفعت ق ة و س جارة) ب  المتوسط. 2.27واإل  ٪ 

 الـ ، من ب
ً
س:  356,967إجما فا  مقاطعة ف ة الثابتة   مسكنا الخاضعة لل



  م  تقي  منها.  334,334تغ
  م  تقي  منها.  22,633لم يتغ

مك ما تغ تقي  لماذا ر

مات العقارات:   تقي  تؤثر عدة عوامل ع

  .  ال عات   المب
  .عات انت فيها المنازل معروضة للبيع وحجم المب   ام ال ة، مثل متوسط عدد األ  العوامل االقتصاد
  .(م واإلضافات  العقارات (إعادة التصم نات المدخلة ع  التحس
  .م عادة التقس د و  البناء الجد
  .خصائص العقارات، مثل الحجم والعمر والحالة والمرافق 

مات  د حول التقي  الم  تعّرف ع
 

ست فاتورة  مات ل  التقي

س فاتورة.  م العقار ل ة العقارة كجزء من دفعة الرهن إشعار تقي  المنازل ال عدها ترسل   سدد معظم مال ة. و العقاري الشه
ائبهم العقارة   عض أصحاب المنازل  سدد  س. ومع ذلك،  فا  مقاطعة ف  إ

ً
ة ا ائب م ك ال كة الرهن العقاري الخاصة 

   (مستحقة 
ً
ة ا ائ  5يوليو و 28م ة سداد  ف دا من ك ك إذا لم تكن متأ كة الرهن العقاري الخاصة  ). اتصل  سم  ك. د

د.   ال تلقاە ع م الذي س ك نموذج إشعار التقي  إل

لغ تقديري  لغ ال م  الم

دا: مجرد تقدير.   ك هو ذلك تحد م الخاص  لغ ال المقدر الموضح  إشعار التقي ند  الم س ة،  ه قانون الوال قتض وفقا لما 
ة المقدرة لعام  م  2022ال  تقي س لعام  2022إ فا ائب مقاطعة ف ف  . 2021ومعدالت  هذا مجرد تقدير ألن مجلس الم

ائب لعام  عد معدالت ال عتمد  فعل ذلك كجزء من 2022لم  نه س ة، ل ان ة الم ــــج من  عمل ة، هو م . "الرسم"، أو ال

ائب (   ومعدالت  مك الحا ا .  2021تقي  ) المعمول بها حال

عكس التقدير ال لعام  : ال  ات اإلعفاء  الموضح  إشعارك  م  2022مالحظة مهمة للمشارك  برنامج اإلعفاء ال
 . 2022ال لعام 

 اإلعفاء ال الموّسع متاح 

ار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة مؤهل للحصول ع  كون ك ة قد  ائب العقار ف مؤخرا  ، وقد قام م إعفاء من ال جلس الم
التأهل. بتوسيع برنامج اإلعفاء ال  د من األشخاص  سمح لم دا من اإلعفاء و  ، مما يوفر م

 للدخل   لعام تم رفع الحد األق  للتأهل لإلعفاء ال   2022اإلجما   90إ وة إ  ال  لصا   400ألف دوالر، وزاد الحد األق
 ألف دوالر. 

 هو  م طلب اإلعفاء ال  لتقد حلول   2الموعد النها ك   الخاصة  حالة اإلعفاء ال تم إخطارك   يونيو.  30مايو. س

مك  الطعن ع تقي

ة العادلة، أو االفتقار  إذا كنت تعتقد أن  مة السوق  الق ند الطعن إ س جب أن  م طعن.  مكنك تقد ل صحيح، ف ش م  ق عقارك لم 
 وصف العقار.   د أو األخطاء   التوح ا للطعن.  إ س أساسا قانون ا  عام واحد ل مة زادت كث ساطة إن الق شجعك  إن القول ب

ائب    إدارة ال موظ  االتصال  م طعن: ع ل تقد  ق

   ديو حدد موعدا ع ك.   الهاتف أو الف  الوقت الذي يناس    الموظف  للتحدث إ
  ق  أرسل استفسارا عن ط و د اإلل  . ال
  رقم   الجمعة من الساعة ، TTY 711، 703‐222‐8234اتصل ع  إ    8من االثن احا ح  مساًء.  4:30ص



 أقرب   م هذا الطعن  و العقارات مدعوون لتقد طعن إداري. مال و العقارات  دأ مال م طعن، فقد ي  تقد إذا كنت ال تزال ترغب 

م  جب تقد ات الطعون اإلدار وقت ممكن.  حلول جميع طل د  ال جب ختمها  ل.  ل األول من أب ل، إذا تم إرسالها   1ة ق أب

مكن   د، أو  و ال د اإلل ال ل الساعة   أو   إرسالها  ائب ق اتب إدارة ال مها  م سل نت أو  مها ع اإلن مساًء   4:30تقد

ات المتحدة) يوم  ق الوال ت  ثناءات.   1(بتوق ل. ال توجد اس م الطعون  أب مكن تقد ــــخ.  عد هذا التار ل أي طعن إداري  ق ُ لن 

د أو  ق ال ة عن ط ة والسكن  السكن ات غ الممتل   المتعلقة  م السك م طعون التقي مكن تقد ن  ، ول و د اإلل   ال فقط ع

نت مكنك  اإلن ات الطعون.  ل طل سخة.  ت   ائب للحصول ع مكتب إدارة ال  أو االتصال 

  م الطعون العقارة إ ضا تقد  الشهادة  ). BOE(   مجلس المعادلةمكن أ نظر  ة و عقد مجلس المعادلة جلسات استماع رسم

نتالمحلفة. تتوفر نماذج   اإلن   طعون مجلس المعادلة ع مكتب مجلس المعادلة ع ق االتصال  ، 4891‐324‐ 4891أو عن ط

TTY 711 .ل د ق ال م جميع الطعون إ مجلس المعادلة وختمها  جب تقد د   1موجب القانون،  ال يونيو أو إرسالها 

ل  لها ق تحم و ات المتحدة) يوم مساًء (ب  4:30اإلل ق الوال ت  ثناءات  1توق  . يونيو. ال توجد اس
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