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 يستند تقييم عقارك
 لعام 2022 

 إلى القيمة السوقية لعقارك اعتباًرا 
من 1 تموز/يوليو 2021، ويعكس 

مواصفات العقار اعتباًرا من 31 كانون 
الأول/ديسمبر 2021. 

هل لديك أسئلة أو تعليق حول 
تقييم عقارك؟ 

 2888-268-403الهاتف: 
 )الاثنين - الجمعة، 8 صباًحا -

4:30 بعد الظهر(

على 
الانترنت:

calgary.ca/assessment

لضعاف 
السمع: 

 اتصل على الرقم 711 لطلب 
 403-268-2888

الحضور 
الشخصي: 

اتصل على الرقم 403-268-2888 
لحجز موعد 

  )The City of Calgary )#8002عبر البريد: 
P.O. Box 2100, Stn. M  
Calgary, AB T2P 2M5

تحديد قيمة منزلك 
ُتحدَّد قيمة منزلك بحسب مبيعات العقارات 

ذات المواصفات المماثلة التي بيعت في 
مدينة كالغاري على مدار آخر ثلاث سنوات. يأخذ خبراء 
التقييم عندنا بعين الاعتبار مواصفات عقارك الفريدة 

أيًضا، بما يشمل: 
  الموقع
   الجودة

  حجم المبنى

  عمر البناء

  حجم قطعة الأرض

   العناصر المؤّثِرة )المنظر، 
المساحات الخضراء، 

المرور، إلخ.(
  التجديدات

لمزيد من المعلومات حول كيفية تقييم قيمة العقارات، 
calgary.ca/assessment ُيرجى زيارة

البحث عن التقييم
تمنح مواردنا على الانترنت أصحاب العقارات الوصول 

إلى معلومات أكثر تفصيلاً حول تقييم وتفاصيل العقار، 
بما يشمل: 

  مراجعة تفاصيل 
العقار للدقة.

  البحث عن عقارات متقاربة 
لضمان النزاهة والإنصاف.

  البحث عن مبيعات لعقارات 
شبيهة في المنطقة. 

  الاطلاع على معلومات عن 
التوجهات الخاصة بالسوق 

ومعرفة كيفية تحضير 
التقييمات. 

  تفويض سمسار.
  طلب معلومات إضافية 

عن التقييم.
  إدارة حسابك.

  التسجيل للحصول على 
الإشعارات الإلكترونية 

.eNotice

  معرفة المبلغ التقديري 
لضرائب عقارك. إ

تخلص من النسخ الورقية
سّجل لتحصل على الإشعار التالي لتقييم 

عقارك على الانترنت. تفضل بزيارة 
calgary.ca/assessment

أدوات التقييم

احصل على تقدير لفاتورة 
ضريبة عقارك

 أدخل قيمة تقييم عقارك على
calgary.ca/taxcalculator

اسأل خبير التقييم في البلدية
انضم إلينا في جلسة عامة مع خبير 

التقييم في البلدية واسأل أسئلة عامة 
حول قائمة تقييم الممتلكات وإجراءاتها 

لعام 2022.
متى: 18 كانون الثاني/يناير، 8-7 مساًء

أين: افتراضيًا، عبر تطبيق مايكروسوفت 
 Microsoft Teams تيمز

 سجل على الموقع
calgary.ca/assessment
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What are your priorities?
We gather citizen input 
through engagement, research, 
and social media throughout 
the year, which informs 
Council’s budget decisions.

How much money 
is required?
Council considers your input 
to set or adjust The City’s Plans 
and Budget to provide the City 
services Calgarians value, and 
to ensure our City’s long-term 
financial sustainability. 

Plan and Budget

How does the Province impact my property tax bill?
Council waits for the release of the Provincial budget to determine what funding 
will be made available to The City, before setting the tax rates. Approximately, 
35% of your residential property tax collected by The City goes to the Province.  

Provincial 
Budget 
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How does The City collect 
my share?
Now that Calgarians input has 
been considered, budgets set 
and your property value assessed, 
your tax bill is calculated and 
mailed to you.

How is the budget supported, 
and what is my share?
The City’s budget (City services, 
programs and civic partners) 
is supported by user fees and 
property tax. Your share of 
property tax is determined 
by your property’s value 
(property assessment). 

Determining, supporting 
and delivering
City services.

Lower than 
the typical change

for residential

Higher than 
the typical change

for residential

Similar to
the typical change

for residential

TYPICAL CHANGE

TYPICAL CHANGE

Less tax More taxTax stays 
similar

TYPICAL CHANGE

65%

35%

35% goes to 
The Government 

of Alberta

65% funds 
City of Calgary 

services

Determining and supporting your City services

WHERE DOES MY RESIDENTIAL PROPERTY 
TAX DOLLAR GO?

Property assessment and  
tax distribution
Property assessment is a distribution 
mechanism for property tax. Your property 
tax bill is determined by the budgetary needs 
of The City and The Province multiplied by 
the portion allocated to you. Your portion 
is determined by the value of the property 
you own in Calgary, which is your property 
assessment each year. 

Three factors that can impact your  
property tax:

 Your property’s assessed value increases 
or decreases greater than the typical 
change for your property class (residential, 
non-residential). See diagram. 

 Changes in the budgetary needs of The 
City or Province to provide services.

 Council approves adjustments to the 
municipal tax distribution between 
residential and non-residential classes.

How does a change in my property’s 
value impact my tax? 
While the real estate market has gone up, 
an increase or decrease in your property’s 
value doesn’t mean your property tax will 
automatically go up or down. Your property’s 
year-to-year value change compared to the 
typical value change for all residential and 
non-residential properties determines how your 
property tax might be impacted.

Learn more and see the 2022 typical value 
change for all residential and non-residential 
properties on calgary.ca/assessment

TYPICAL CHANGE

If your property’s value change is:

Assuming no changes to budgetary requirements by Council or the Province.
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ما هي أولوياتك؟
نجمع إسهامات المواطنين 

من خ��ل مشاركاتهم والبحوث 
ووسائل التواصل ا��جتماعي 

على مدى السنة كلها مما يساعد 
المجلس على اتخاذ قرارات 
مدروسة بخصوص الموازنة.

ما هو المبلغ المطلوب؟
يدرس المجلس إسهامك لتحديد 
أو تعديل خطط وميزانية البلدية 

لتوفير الخدمات البلدية التي ُيثمنها 
سكان ألبرتا، ولضمان ا��ستدامة 

المالية طويلة ا��جل للبلدية.

ت المواطنين
سهاما

إ

كيف تؤثر المقاطعة على فاتورة ضريبة العقار الخاصة بي؟
ينتظر المجلس صدور ميزانية المقاطعة لتحديد التمويل الذي سيتم توفيره للبلدية قبل تحديد المعد��ت 

الضريبية. ما يقارب %35 من ضريبة عقارك السكني الذي تجمعه البلدية يذهب إلى المقاطعة.

ميزانية 
المقاطعة

مبر
وف

ي/ن
لثان

ن ا
شري

ت

زيران/يونيو
ي 30 ح

 ف
ق

تح
س

م
شرين ا��ول/أكتوبر

ت

كانون الثاني/يناير

نيسان/أبريل

كيف تجمع البلدية حصتي؟
ا��ن، وبعد ا��خذ با��عتبار 

إسهامات سكان ألبرتا وتحديد 
الميزانيات وتخمين قيمة عقارك، 

يتم حساب فاتورة ضريبتك 
وإرسالها لك بالبريد.

كيف يتم دعم الميزانية، وما
هي حصتي؟

إن ميزانية البلدية (خدمات البلدية 
والبرامج والشركاء المدنيين) 

مدعومة برسوم المستخدمين 
وضريبة العقار. ما ُيحدد حصتك 

من ضريبة العقار هو قيمة عقارك 
(تقييم العقار).

 تحديد ودعم وتقديم
 خدمات البلدية

��يبة أقل

تغييــر نموذجي

تغييــر نموذجي

أقل من التغيير 
النموذجي 

للسكني

مشابه للتغيير 
النموذجي 

للسكني

��يبة أعلى

أعلى من التغيير 
النموذجي 

للسكني

تبقى ال��يبة 
متشابهة

تغييــر نموذجي

65%

35%

%35 تذهب إلى 
حكومة ألبرتا

%65 تمول 
خدمات بلدية 

كالغاري

تحديد ودعم خدمات بلديتك

أين يذهب دولار ضريبة عقاري السكني؟

تقييم العقار و توزيع الضريبة
ُيمثل تقييم العقار آلية لتوزيع ضريبة العقار. يتم 

تحديد فاتورة ضريبة عقارك حسب احتياجات 
موازنة البلدية والمقاطعة مضروبة بالحصة 

المخصصة لك. يتم تحديد حصتك حسب قيمة 
العقار الذي تملكه في كالغاري، والذي هو تقييم 

عقارك في كل سنة. 

بمقدور ثلاثة عوامل أن تؤثر على ضريبة عقارك:
ترتفع القيمة الُمخمَّنة لعقارك أو تنخفض أكثر   

من التغيير النموذجي لفئة عقارك )سكني، 
غير سكني(. انظر الرسم التخطيطي. 

تغييرات في احتياجات موازنة البلدية   
أو المقاطعة لتوفير الخدمات.

يوافق المجلس على تعديلات لتوزيع الضرائب   
البلدية بين الفئات السكنية وغير السكنية.

كيف يؤثر التغيير في قيمة عقاري 
على ضريبتي؟ 

على الرغم من ارتفاع سوق العقارات، فإن ارتفاًعا أو 
انخفاًضا في قيمة عقارك لا يعنيان أن ضريبة عقارك 

د التغيير في قيمة  سترتفع أو تنخفض بشكل آلي. ُيحّدِ
عقارك من سنة إلى أخرى، مقارنة بالتغيير النموذجي 

في قيمة جميع العقارات السكنية وغير السكنية، كيف 
يمكن أن تتأثر ضريبة عقارك.

تعرَّف على المزيد واطلع على التغيير النموذجي في 
قيمة جميع العقارات السكنية وغير السكنية لعام 

calgary.ca/assessment 2022 على الموقع الإلكترني

التغيير النموذجي
إذا كانت قيمة التغيير في عقارك هي:

على افتراض عدم وجود تغييرات على متطلبات الموازنة من قبل المجلس 
أو المقاطعة.


