
الضرائب العقارية: تواريخ 
رئيسية يجب معرفتها

أبريل – الموعد النهائي للطعن إدارًيا في  3 
 التقييم

مايو – الموعد النهائي لتقديم طلب الحصول 1 
 على إعفاء ضريبي

مايو – يضع مجلس المشرفين أسعار 9 
الضريبة العقارية الرسمية

يونيو – الموعد النهائي للطعن في التقييم  1 
 أمام مجلس التسويات الضريبية

أواخر يونيو – إرسال القسط األول من فواتير
الضرائب العقارية بريدًيا

يوليو – الضرائب العقارية المستحقة:  28 
 القسط األول

أوائل نوفمبر – إرسال القسط الثاني من فواتير
الضرائب العقارية بريدًيا

ديسمبر – الضرائب العقارية المستحقة:  5 
 القسط الثاني

 2023 ريةرائب العقاالض
 معلومات التقييم

 رفاكس تقييم جميعوجب القانون، يجب على مقاطعة فيبم
ا منردلة اعتبامن قيمتها السوقية العا %100 رات بنسبةالعقا ً 

 يناير. 1

 رات السكنيةالعقا
رفاكس خالل األشهر الستةا للبائعين في مقاطعة فيكانت سوًق

 رجينيا والوالياتذلك عبر شمال في، وك2022 األولى من عام 
 ري علىرهن العقادالت الدة معذلك، مع زيا دة. ومعالمتح

 رتفاع السنوي، إال أنهدل االمدار الصيف والخريف، انخفض مع
 زل - في، كانت أسعار بيع المنا2022 في نهاية ا. ًوجبظل م

كانت ا.رشه 12 زال أعلى مما كانت عليه قبلالمتوسط، ال ت ً 
 2023. ديد التقييم لعامدة األساسية لتحذه هي القاعه

 ريةرات التجاالعقا
 ره على قيمرت آثا، استم2022 رار الوباء في عاممع استم

 راجع. لكنرفاكس في الترات التجارية في مقاطعة فيالعقا
 رنة بالعام الماضي، معدت القيم بنسبة ضئيلة مقابشكل عام، زا

 رات.انخفاض بعض أنواع العقا

- انتهى-



 
 
 

 

 

 

        
 

 الطعن في التقييم

 إذا كنت ال توافق على تقييم ممتلكاتك بسبب:
• 
• 
• 

 دلةتقييمها بما يتجاوز القيمة السوقية العا
 رات مماثلةرنتها بعقاوحد عند مقادم تقييمها بشكل مع

 راتكيحتوي على أخطاء حول سجل عقا
 ديد تقييمك علىرك والمبيعات المماثلة التي تم أخذها في االعتبار لتح، ابحث عن تفاصيل عقاًأوال

.www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate 

 ره بأسئلتك أو مخاوفك.دث إلى مثمن المقاطعة إلخباذلك، نوصيك بالتح بعد

 1 أبريل، أو يمكنك الطعن أمام مجلس التسويات الضريبية حتى 3 ا حتى ًيمكنك الطعن في تقييمك إداري
 قبل الطعن أمام مجلس التسويات الضريبية. ًري أوالديم طعن إدايونيو. يوصى بتق

 ، أوwww.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate ذج الطعن علىرف على المزيد وابحث عن نماتع
 711. ا ً، الهاتف النصي للمعاقين سمعي8234-222-703 رقماتصل على ال

 الحصول على مساعدة بشأن جدولك

للجدولة، فيديو. أو هاتف مكالمة عبر للمساعدة موعًد حدد
بزيارة قم أو هذا، السريعة االستجابة رمز بمسح قم

.www.fairfaxcounty.gov/taxes/appointments 

Fairfax County Department of Tax Administration, Real Estate Division 
12000 Government Center Parkway, Suite 357 

Fairfax, VA 22035 

 زي/أسباني()إنجلي 711 ا ً, الهاتف النصي للمعاقين سمعي8234-222-703 هاتف:
dtared@fairfaxcounty.gov روني:البريد االليكت

 م 04:30 وحتى ص 8 اإلثنين - الجمعة من 

 711. ا ً، الهاتف النصي للمعاقين سمعي8234-222-703 رائب علىرة الضرجى اإلتصال على قسم إداذه المعلومات بتنسيق آخر، يلطلب ه
 2023.رايررجينيا، للنشر. فبرفاكس، فيمقاطعة في
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