
(Pappas Studies) دراسات باباس نظرة عامة على الضريبة العقارية الخاصة بك الدفع عبر شبكة اإلنترنت مجاًنا

طرق إضافية للدفع تجنَّب البيع الجبري الضريبي النماذج القابلة للتنزيل

مقاطعة في  الموجودة  المناطق  مراجعة  يمكن   - الضرائب  بسبب  الملكية  منزوعة  العقارات  بيع   دراسة 
 كوك والتي تفقد فيها العقارات التي تخلف أصحابها عن سداد الضرائب سكانها، وتتعرُّض لزيادات كبيرة
 في الضرائب العقارية وتواجه مستويات مرتفعة لجرئم العنف، وهو ما يقلل عدد المزايدات في مزاد بيع

العقارات منزوعة الملكية بسبب الضرائب

الفهرس برقم  عاًما   20 محفوظات  إلى  الوصول  يمكن   - عاًما   20 خالل  العقارية  الضرائب   محفوظات 
وتنزيل ملخص (PIN) العقاري المفوترة وتواريخ االستحقاق األصلية،  المبالغ  ذلك  بما في  بك،   الخاص 

للضرائب المفوترة خالل السنوات السابقة

 أكبر 50 زيادة ضريبية منذ عام 2000 من ِقبل دائرة وضاحية شيكاغو - يمكن عرض العقارات الموجودة
.في شيكاغو وضواحيها التي شهدت أكبر زيادات في الضرائب العقارية منذ عام 2000

 دراسة الدين - يمكن عرض البيانات المالية والديون الخاصة بـ 12 حتى 20 جهة حكومية محلية مختلفة
تحصل على عائدات الضرائب العقارية الخاصة بك

 حالة الدفع - يمكن عرض معلومات الدفع الضريبي الحالي. تظهر المدفوعات عادًة في موقع اإلنترنت لدينا
خالل 3 حتى 5 أيام عمل بعد إرسالها

 األموال المستردة - تتوفر أموال الضرائب العقارية المستردة عادًة بسبب زيادة الدفع غير المقصودة بسبب
 أموال الضمان، أو بسبب ازدواج الدفع من جانب المكلف. تحقق لتعرف ما إذا كنت مستحًقا السترداد األموال

وأرِسل الطلب عبر اإلنترنت

 اإلعفاءات - قد تكون مؤهاًل إلعفاءات تخفيض الضرائب من مكتب مسؤول التقييم بمقاطعة كوك. راجع
العقاري الفهرس  برقم  المتعلق  اإلعفاء  سنوات (PIN) تاريخ  وثالث  الحالي  الضريبي  للعام  بك   الخاص 
 سابقة. لمزيد من المعلومات حول اإلعفاءات وكيفية تقديم طلب، يمكنك االتصال على مكتب مسؤول التقييم

بمقاطعة كوك
إعفاء مالك المنزل 

إعفاء المسكن وما حوله للمواطنين كبار السن
اإلعفاء من تجميد التقييم للمواطنين كبار السن

الفاتورة الضريبية - يمكن التحقق لمعرفة ما إذا كنت قد أرسلت الفواتير  معلومات المراسلة البريدية في 
الضريبية وقمت بتحديث االسم و/أو عنوان المراسلة البريدية في الفاتور

 ,North Clark Street, Room 112 الحضور الشخصي - يمكن زيارة مكتبنا القائم في العنوان: 118
Chicago, Illinois 60602 لتقديم مدفوعات الضرائب العقارية شخصيًا

من Chase بنك فرع  أي  في  الحالية  العقارية  الضرائب  مدفوعات  تقديم  يمكن   - المجتمعية   والبنوك 
 في إلينوي، أو في أي موقع من 100 موقع للبنوك المجتمعية المشاركة. يجب إرفاق Chase فروع بنك
موقع عبر  الضرائب  فاتورة  من  نسخة  وطباعة  تنزيل  ويمكن  المدفوعات.  مع  الضرائب  فاتورة   قسيمة 

cookcountytreasurer.com

 البريد - يمكن إرسال مدفوعات الضرائب العقارية عبر البريد باستخدام مظروف إعادة اإلرسال المضمَّن
 مع الفاتورة الضريبية. كما ينبغي إرسال شيك واحد مع قسيمة دفع واحدة في المظروف الواحد عبر البريد.
العالمة تحمل  التي  المظاريف  تسجيل  وسيتم  بك.  الخاص  االستالم  إيصال  بمثابة  الُملغى  الشيك   ويكون 
 بوصفها مدفوعة في تاريخ إرسال المدفوعات عبر البريد. وأما المدفوعات التي يتم إرسالها USPS البريدية

بواسطة ساعي البريد الخاص فسيتم إرسالها بدًءا من تاريخ استالمها

 البيع الجبري الضريبي السنوي - يجب دفع كل الحسابات الضريبية الخاصة بعام ضريبي محدد بالكامل قبل
تاريخ عرض الحساب الضريبي غير المدفوع في مزاد البيع الجبري الضريبي السنوي

بيع يمكن  الضريبي،  الجبري  البيع  تاريخ  بحلول  بالكامل  محدد  دفع ضرائب عام ضريبي  حالة عدم   وفي 
 ضرائبك إلى أحد مشتري الضرائب. ويمكن أن تكون تكلفة سداد الدين كبيرة، ويمكن أن تؤدي الضرائب التي

ال يتم الحصول عليها خالل وقت محدد إلى خسارة العقار وانتقاله إلى مشتري الضرائب

 سداد الدين الضريبي - في حالة بيع الضرائب في البيع الجبري الضريبي السنوي، يمكن استرداد العقار
 وسداد االمتياز الضريبي من خالل دفع الضرائب غير المدفوعة وأي فوائد ورسوم إضافية. يمكن االتصال
 على مكتب كاتب مقاطعة كوك للحصول على المعلومات حول كيفية الحصول على فاتورة سداد الدين. ويمكن
 أن تتراوح فترة سداد الدين بعد البيع الضريبي الجبري السنوي من ستة أشهر حتى عامين ونصف، وهذا

بناًء على نوع العقار

 هل تخلفت عن دفع الضرائب؟ - يمكن التحقق من وجود أي حاالت تخلف عن السداد لرقم الفهرس العقاري
(PIN) الخاص بك للسنوات الضريبية الحالية عبر موقع cookcountytreasurer.com. يمكن زيارة 
 للبحث عن حاالت التخلف cookcountyclerk.com موقع اإلنترنت الخاص بكاتب مقاطعة كوك على

عن السداد للسنوات الضريبية السابقة، أو لمعرفة ما إذا كان قد تم بيع الضرائب العقارية الخاصة بك

 عبر شبكة اإلنترنت - يمكن دفع الضرائب العقارية الحالية عبر اإلنترنت عبر موقع
cookcountytreasurer.com التحويل التوفير باستخدام نظام   مجاًنا من الحساب الجاري أو حساب 

ACH البنكي

العقارية باستخدام بطاقة االئتمان عبر  بطاقة االئتمان (رسوم 2.1%) - يمكن إرسال مدفوعات الضرائب 
 موقعنا اإللكتروني. ويتم فرض رسوم خدمة تبلغ 2.1% مرتبطة بعمليات الدفع بواسطة بطاقة االئتمان. ويتم

دفع كل رسوم الخدمة لجهة معالجة الدفع

 المدفوعات الجزئية - يسمح مكتب أمين خزانة مقاطعة كوك للمكلفين بالدفع الجزئي عبر
 الوقت وفق ما تسمح به ميزانياتهم. ويتحمل المكلفون مسؤولية دفع المبلغ اإلجمالي للضرائب

المستحقة عليهم باإلضافة إلى أي فائدة ورسوم ترتبط بمدفوعات الضرائب المتأخرة

 طلبات استرداد األموال - يمكن تنزيل وطباعة نسخ من طلبات «ازدواج التقييم» و»زيادة الدفع و شهادة
 الخطأ و مجلس طعون الضرائب العقارية» المتعلقة باسترداد األموال. ينبغي إرسال الطلبات شخصيًا أو

عبر البريد

 لدينا للحصول على الفواتير (eBilling) الفوترة اإللكترونية - يمكن التسجيل في برنامج الفوترة اإللكترونية
الضريبية عبر البريد اإللكتروني

 التنازل العسكري - يمكن أن يكون الموظف العسكري المشغول بأداء الخدمة العسكرية الواجبة حاليًا مؤهاًل
والبحارة للجنود  المدنية  اإلغاثة  قانون  أحكام  بموجب  العقارية  الضرائب  دفع   Soldiers’ and) لتأخير 
Sailors’ Civil Relief Act). ويشمل هذا التأخير الضرائب التي تصبح مستحقة في الفترة بين تاريخ 

أداء الخدمة و180 يوًما من التسريح من أداء الخدمة العسكرية الواجبة

 تأخير ضرائب المواطنين كبار السن - يمكن أن يكون المواطنون كبار السن البالغون 65 عاًما فأكثر مؤهلين
 لتأخير نسبة مئوية من الضرائب العقارية المفروضة على محل اإلقامة الرئيسي. ويجب إعادة دفع القرض
بفائدة بسيطة تبلغ 6% سنويًا عند بيع المنزل أو نقله إلى أحد الورثة. يجب إرسال الطلبات بحلول 1 مارس
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www.cookcountytreasurer.com

 نظام الضرائب
العقارية

الدليل إلى نظام الضرائب العقارية (MARIA PAPPAS)  ماريا باباس

أمين خزانة مقاطعة كوك
 cookcountytreasurer.com تفضل بزيارة

 كل ما يمكنك فعله في المكتب أصبح يمكن القيام به اآلن عبر شبكة
 اإلنترنت. استخدم المربعات الستة الموجودة في الصفحة الرئيسة

 للوصول إلى كل خصائص

عقاري فهرس  رقم  بك  الخاصة  العقار  مع («PIN») يمتلك  ويتطابق  رقًما  من 14  يتكون   فريًدا 
الملكية تأكيد صحته في سند  يمكن  ما  الخاصة بك وهو  لقطعة األرض  العقاري  القانوني   الوصف 
 الخاص بك أيًضا في الجزء العلوي (PIN) الخاص بك. ويمكن العثور على رقم الفهرس العقاري

من الفاتورة الضريبية الخاصة بك

 أو أدِخل عنوان العقار للوصول إلى المعلومات المهمة حول (PIN) استخدم رقم الفهرس العقاري
إلى ذلك. المستردة وما  الفوترة واإلعفاءات واألموال  الدفع ومحفوظات   العقار الخاص بك وحالة 

ويمكنك أيًضا دفع الفاتورة أو إرسال تغيير االسم أو العنوان

تحصيل الضرائب العقارية

شكل في  كوك  مقاطعة  في  العقارية  الضرائب  تحصيل   يتم 
 متأخرات. ويتم إرسال الفواتير الضريبية عبر البريد على أقساط

مرتين في العام

 القسط األول - يكون تاريخ استحقاق القسط األول دائًما في أول يوم عمل في شهر مارس. ويكون
.مبلغ القسط الضريبي األول 55% من الضرائب اإلجمالية للعام السابق

 القسط الثاني - يكون القسط الثاني مستحًقا في العادة في أول يوم عمل في شهر أغسطس. قبل أن
والمقاطعة الوالية  يجب على  الثاني،  القسط  فواتير  يُرِسل  أو  يطبع  أن  الخزانة  أمين  لمكتب   يمكن 
للوالية واإلعفاءات الموازنة  التقييمات والطعون وعامل  البيانات بشأن  المحلية إصدار   والوكاالت 

.وأسعار الضرائب المحلية

الطعن على ضرائبي

تقديم طلب بشأن استرداد أموال االزدواج الضريبي أو المدفوعات الزائدة

تقديم طلب بشأن إعفاءات الضرائب العقارية

تغيير االسم في فاتورة الضرائب

تقديم طلب بشأن شهادة الخطأ

الخاص بي (PIN) البحث عن رقم الفهرس العقاري

الحصول على فاتورة ضريبية

دفع ضرائبي

الوصف القانوني العقاري

مسؤول التقييم في مقاطعة كوك

الضرائب دفع  مراقب  عناصر  أمين الخزانة كاتب بوابة

مسؤول التقييم في مقاطعة كوك
cookcountyassessor.com  الهاتف: 7550 443 312

اإلعفاءات على  يشرف  كما  الضريبية.  لألغراض  العقارات  قيمة  يحدد  العقارية.  التقييمات   ينشئ 
والطعون

كاتب مقاطعة كوك
cookcountyclerk.com  الهاتف: 5656 603 312

دفع عدم  بسبب  الملكية  منزوعة  العقارات  بيع  ودفاتر  األحكام  ودفاتر  األداء  أوامر  بدفاتر   يحتفظ 
 الضرائب. ينشئ فواتير الضرائب للسنوات السابقة ويتعامل مع حاالت سداد ديون الضرائب المبيعة
 أو المصادرة في حالة البيع الجبري الضريبي. يحتفظ بسجالت ملكية العقارات عالوًة على االمتيازات

الضريبية الفيدرالية والخاصة بالوالية

أمين خزانة مقاطعة كوك
cookcountytreasurer.com  الهاتف: 5100 443 312

 يطبع مدفوعات فواتير الضرائب العقارية ويرسلها عبر البريد ويتولى تحصيلها ويشرف على توزيع
 اإليرادات على الجهات الحكومية المحلية. يصدر األموال المستردة في حاالت المدفوعات الزائدة
الضريبية. يدير البيع الجبري الضريبي السنوي والبيع الجبري الضريبي للعقارات منزوعة الملكية

بوابة الضرائب العقارية لمقاطعة كوك
cookcountypropertyinfo.com

ًدا يوفر مكاًنا واحًدا للحصول على معلومات الضرائب العقارية للمكاتب  تُعد البوابة موقع إنترنت موحَّ
المذكورة أعاله

(Pappas Studies) دراسات باباس  نظرة عامة على الضريبة
العقارية الخاصة بك

الدفع عبر شبكة اإلنترنت مجاًنا

طرق إضافية للدفع تجنَّب البيع الجبري الضريبي النماذج القابلة للتنزيل

 دراسة بيع العقارات منزوعة الملكيةمحفوظات الضرائب

العقارية خالل 20 عاًما

 انظر أكبر 50 زيادة ضريبية منذ
عام 2000 من ِقبل دائرة وضاحية شيكاغو

 إقبال الناخبين 2020-2011

دراسة الدين

البحث في األموال المستردة المتوفرة بقيمة 76 مليون دوالر 

ف على ما إذا كنت مؤهالً للحصول على إعفاءات    تعرَّ
الضرائب المفقودة بقيمة 46 مليون دوالر

 تغيير اسمك وعنوان المراسلة البريدية الخاص بك 

استخدم حسابك البنكي لدفع ضرائبك العقارية دون رسوم

Chase شركة

بنك مجتمعي

البريد

مكتبنا

هل تخلفت عن سداد ضرائبك؟

تأجيل البيع الجبري الضريبي إلى وقت غير محدد

 تقديم طلب السترداد األموال 

استالم فاتورتك عن طريق البريد اإللكتروني

طلب تأجيل الضرائب لكبار السن، العسكريين

ماريا باباس أمين خزانة مقاطعة كوك

(MARIA PAPPAS) مكتب أمين خزانة مقاطعة كوك ماريا باباس 

118 N CLARK ST, RM 112, CHICAGO IL 1332-60602
cookcountytreasurer.com

 دراسات باباس
(Pappas Studies)

العقارية الخاصة بك 
نظرة عامة على الضريبة

الدفع عبر شبكة اإلنترنت مجاًنا

طرق إضافية للدفع تجنَّب البيع الجبري الضريبي النماذج القابلة للتنزيل
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