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 تقییم معلومات 
 العقاریة  الضرائب 

 
 
 
 
 

 التقییم السنوي المطلوب 

% من قیمتھا  100بموجب القانون، یجب أن تقییم مقاطعة "فیرفاكس" جمیع العقارات بنسبة  
 ینایر.   1السوقیة العادلة بتاریخ  

 
 2022ما الجدید للعام  

 السكنیة العقارات 
اإلسكان في مقاطعة "فیرفاكس" أداًء قویًا للغایة، كما ھو الحال  ، شھد سوق 2021في عام 

في جمیع أنحاء والیة فرجینیا الشمالیة والوالیات المتحدة بصورة عامة، كان ذلك بسبب 
انخفاض نسب الفوائد على الرھن العقاري ألدنى مستویات لھا، مع تجاوز الطلب على  

أعلى بصورة كبیرة في   2021نازل في عام المساكن المعروض منھا. كانت أسعار بیع الم 
 . 2022المتوسط، وبالتالي كانت ھذه األسعار األساس لتحدید تقییمك الضریبي لعام 

 
 التجاریة العقارات 

مع بدایات تعافي المنطقة من آثار جائحة فیروس كورونا، كان تحّسن نسب اإلشغال وزیادة 
. 2022لالرتفاع الطفیف للتقییم الضریبي للعام الدخل اإلیجاري ضمن األسباب الرئیسیة 

 استجابت بعض أنواع العقارات للتعافي استجابة أسرع من بعض األنواع اآلخرى. 

 التواریخ الھامة للضرائب العقاریة
 الموعد النھائي لتقدیم استئناف إداري على تقییمكم  -أبریل  1 •

 بي الموعد النھائي لتقدیم طلبات اإلعفاء الضری -مایو  2 •

 مجلس المشرفین یحدد معدالت الضرائب العقاریة الرسمیة -مایو  10 •

 الموعد النھائي لتقدیم استئناف على تقییمكم إلى مجلس تكافؤ الفرص  -یونیو  1 •

 إرسال الفواتیر للقسط األول المستحق للضریبة العقاریة  -یونیو  30 •

 القسط األول  -استحقاق الضرائب العقاریة   -یولیو  28 •

 إرسال الفواتیر للقسط الثاني المستحق للضریبة العقاریة -نوفمبر  3 •

 القسط الثاني  -استحقاق الضرائب العقاریة  -دیسمبر  5 •

 
 -المزید  -

$ 



 االستئناف على تقییمك 

 إذا كنت معترًضا على التقییم الذي حصلت علیھ بسبب: 
 ق   أن التقییم كان زائًدا عن السعر العادل بالسو •
 لم یتم التقییم على أسس موحدة مقارنة بعقارات مماثلة •
 احتوى التقییم على أخطاء بخصوص سجل عقارك •

أوًال، راجع تفاصیل عقاراتك والمبیعات المماثلة التي أُخذت في االعتبار لتحدید تقییمك  
 . www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estateالضریبي في 

 لمناقشة أسئلتك وشواغلك.  بعد ذلك، نوصي بأن تتحدث إلى أحد المثمنین التابعین للمقاطعة

أبریل، أو یمكنك تقدیم استئناف لمجلس تكافؤ    1یمكنك تقدیم استئناف إداري على تقییمك حتى  
یونیو. نوصي بتقدیم استئناف إداري أوًال قبل تقدیم استئناف إلى مجلس تكافؤ   1الفرص حتى  

 الفرص. 

لمعرفة المزید والحصول على نماذج االستئناف، یمكنك زیارة  
www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate,  :أو االتصال على الرقم

)711((TTY),(8234)(222)(703) 
 
 

 الحصول على المساعدة بخصوص جدولك 

یمكنك حجز موعد للحصول على المساعدة بواسطة الھاتف أو مكالمة  
تحدید موعد، امسح رمز االستجابة السریع ھذا مسًحا ضوئیًا او  الفیدیو ل

 .www.fairfaxcounty.gov/taxes/appointmentsیمكنك زیارة 
 
 

 مقاطعة "فیرفاكس"، إدارة الضرائب، قسم العقارات 
12000 Government Center Parkway, Suite 

357 
Fairfax, VA 22035 

اللغة  ، ((703)(222)(8234),(TTY))711الھاتف: (
اإلنجلیزیة/اللغة األسبانیة) البرید اإللكتروني:  

dtared@fairfaxcounty.gov 
 (المساعدة مساءً  4:30صباًحا  8:00الجمعة: -االثنین 

 بالھاتف/الفیدیو) 

 قد تختلف أیام وساعات مقابالت المساعدة الشخصیة. 
 . www.fairfaxcounty.gov/taxesیمكنك مراجعة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مطبوعات مقاطعة "فیرفاكس"، فیرجینیا. 

 2022فبرایر 

 
 
 

 . (703)(222)(8234),(TTY))711لطلب الحصول على ھذه المعلومات في شكل بدیل، یُرجى االتصال بإدارة الضرائب على الرقم التالي ( 

http://www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes/real-estate
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes/appointments
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes/appointments
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes/appointments
mailto:dtared@fairfaxcounty.gov
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes

	التقييم السنوي المطلوب
	ما الجديد للعام 2022
	العقارات السكنية
	العقارات التجارية

	التواريخ الهامة للضرائب العقارية
	الاستئناف على تقييمك
	الحصول على المساعدة بخصوص جدولك

