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معلومات التجديد: يرجى القراءة ولكن بدون تقديم الطلب.

ن كبار السن   استثناء مالك المنازل المواطن�ي
(Senior Citizen Homeowners’ Exemption, SCHE)

تعليمات تجديد الطلب للعام 2017/2018

هل أنت مؤهل لتجديد إعفاء أصحاب المنازل كبار السن؟

 (Senior Citizen Homeowners’ Exemption (SCHE) هل تلقيت إعفاء أصحاب المنازل كبار السن
ي 2016/17؟ ي�ب للعام ال�ض

نعم  ال

 هل سيبلغ عمر جميع الُمالك 65 عاماً أو أك�ب بحلول 13 ديسم�ب 2017 أو إذا كنت تمتلك 
 العقار مع الزوجة أو االأخ أو االأخت، فهل سيصل عمر أحدكم عىل االأقل إىل 65 عاماً أو أك�ب 

بحلول 31 مارس 2017؟

نعم  ال

ي حالة إقامة أحد 
هل العقار يعت�ب المسكن االأساسي لجميع الُمالك كبار السن وأزواجهم/زوجاتهم أو �ض

ي مرفق رعاية صحية أو 
ي مكان آخر، فهل هذا المالك يتلقى الرعاية الطبية �ض

الُمالك أو زوجته/زوجها �ض
، أو الهجر؟ ي

قامة بسبب الطالق، أو االنفصال القانو�ض هل المالك أو زوجته/زوجها غائب عن مقر االإ

نعم  ال

ك (Total Combined Income, TCI)  لجميع المالك واالأزواج 58،399  هل إجماىلي الدخل المش�ت
قامة بسبب  دوالر أم أقل، بغض النظر عن مكان إقامتهم؟ )يجوز استبعاد دخل الزوج إذا تغيب عن االإ

ي أو الهجر(.
الطالق أو االنفصال القانو�ض

نعم  ال

إذا كنت قد أجبت عىل أي من هذه االأسئلة بكلمة ال، فقد ال 
تكون مؤهالً لتجديد إعفاء أصحاب المنازل كبار السن.

إذا كنت تحتاج بسبب إعاقة إىل سكن للتقدم بطلب للحصول عىل خدمة أو 
جاء  ي برنامج تقدمه وزارة المالية (Department of Finance)، ف�ب

للمشاركة �ض
عاقة (Disability Service Facilitator) ع�ب  التواصل مع مسؤول خدمة االإ

الرابط nyc.gov/contactdofeeo أو االتصال عىل الرقم 311.

معلومات العقار   .1

النسبة المستخدمة كمسكن أساسي
. مثال: إذا كان  شارة إىل النسبة المئوية المستخدمة كمسكن أساسي جاء االإ ، ف�ب إذا كان عقارك يحتوي عىل أربع وحدات سكنية أو أك�ث

ي ربع (1/4) العقار، فإن النسبة المئوية المستخدمة كمسكن أساسي هي 25%. أو، إذا كان مالك 
العقار مسكناً الأربع أرس وكنت تقيم �ض

ي نصف العقار (2 من الوحدات االأربع(، فإن النسبة المئوية المستخدمة كمسكن أساسي هي %50.
العقار يقيمون �ض

كة/المنفعة العقارية مدى الحياة معلومات ال�ش
كة، فيجوز  كة أو يحتفظ به صاحب منفعة عقارية مدى الحياة. الحظ أنه إذا كان العقار مملوكاً ل�ث وضح ما إذا كان العقار مملوكاً ل�ث

عفاء. إذا كان الشخص يمتلك منفعة عقارية مدى الحياة، فإن هذا الشخص هو  كة مؤهالً لالإ عفاء إذا كان المستفيد من ال�ث السماح باالإ
 .SCHE المالك الأغراض أهلية

عقارات إضافية مملوكة
ي الصفحة 3 من الطلب. إذا لم 

 إذا كنت تملك أنت أو زوجك عقارات إضافية/متعددة، يرجى إكمال القسم 4، »عقارات إضافية« �ض
ي 

ضافية الواقعة خارج مدينة نيويورك، فيجب عليك إرسال خطاب من مكتب المقيم المحىلي �ض تعد تتلقى مخصصات عىل العقارات االإ
المقاطعة/الوالية يش�ي إىل عدم وجود فوائد عىل تلك العقارات. 
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معلومات المالك   .2

ي سند الملكية أو شهادة االأسهم(. يلزم إدخال المعلومات الخاصة بجميع 
يجب إكمال هذا القسم لجميع مالك العقارات )كل شخص �ض

ي العقار. 
ض �ض المالك ح�ت لو لم يكن جميع المالك مقيم�ي

حدد ما إذا كان العقار هو المسكن الرئيسي لكل مالك. إذا لم يكن العقار هو المسكن الرئيسي للمالك، أو إذا كان المالك غائباً عن العقار 
ي أو الهجر، فيجب تقديم إثبات مع الطلب.

ي مرفق الرعاية الصحية أو بسبب الطالق أو االنفصال القانو�ض
بسبب تلقي الرعاية الطبية �ض

ائب الفردي  ض أرقام الضمان االجتماعي أو رقم تعريف دافع ال�ض –  يجب تضم�ي
.(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)

ض المالك ومالك العقارات االآخرين.  – وضح العالقة ب�ي

معلومات الدخل  .3
إثبات الدخل

ك لجميع المالك واالأزواج، بغض النظر عن محل إقامتهم، للسنة  ي الصفحة 3، وضح إجمالي الدخل المش�ت
ي المربع الوارد �ن

�ن
الميالدية 2016. إذا لم يكن لديك معلومات عن دخلك لعام 2016، فيمكنك استخدام معلومات الدخل لعام 2015. (يجوز 

، أو الهجر(. برجاء مالحظة: هذا ليس إجماىلي الدخل  ي
قامة بسبب الطالق، أو االنفصال القانو�ض استبعاد دخل الزوج إذا تغيب عن االإ

ل. الفيدراىلي المعدَّ

مصادر الدخل

a.  جميع مدفوعات الضمان االجتماعي )يجب 
أن تكون مبلغاً كامالً مستلماً وليس مبلغاً 

يبة( خاضعاً لل�ض

$__________ 

توزيعات االأرباح  .b $__________ 

مكاسب رأس المال  .c $__________ 

أرباح من المبيعات أو التداول  .d $__________ 

e.  المدفوعات من خطط التقاعد أو المعاشات 
الحكومية أو الخاصة

$__________ 

ض لالأفراد واالأرباح  f.  حساب تقاعد العامل�ي
السنوية

$__________ 

ي ذلك المكافآت(
g.  الرواتب واالأجور )بما �ض $__________ 

ي ذلك الفائدة غ�ي 
h.  الفائدة )بما �ض

يبة( الخاضعة لل�ض
$__________ 

الدخل من الصناديق االئتمانية  .i $__________ 

ي االأرباح من الزراعة أو االأعمال 
j.  صا�ض

التجارية أو المهنية
$__________ 

يجار ي إيرادات االإ
صا�ض  .k $__________ 

النفقة أو الدعم الماىلي  .l $__________ 

ض البطالة، مدفوعات   m.  مدفوعات تأم�ي
العجز، تعويضات العمال... إلخ.

$__________ 

 

*الخصومات المسموح بها:
دة ونفقات االأدوية المصحوبة بوصفة  –  النفقات الطبية غ�ي المس�ت

طبية. وال يشمل ذلك فوات�ي النفقات غ�ي المسددة.
ي االتحادي 1040 وأكملت الجدول أ،  ي�ب قرار ال�ض إذا قدمت االإ

ي الجدول للنفقات الطبية 
فيمكننا استخدام المعلومات المدرجة �ض

دة ونفقات االأدوية المصحوبة بوصفة طبية. ليس عليك  غ�ي المس�ت
يصاالت. إرسال االإ

إجمالي مصادر الدخل
 )m إىل a أضف السطور من(

 +  $___________

دة  * النفقات الطبية غ�ي المس�ت
ونفقات االأدوية المصحوبة 

بوصفة طبية.
 –  $___________

ك إجمالي الدخل المش�ت  =  $___________

 

(SSI) دخل الضمان التكميىلي  –
اث –  الهدايا، الم�ي

–  العائد عىل رأس المال
–  مدفوعات تعويض االضطهاد النازي

–  دفع برنامج الجدولة االتحادية الفيدرالية

ك ال يشمل: إجمالي الدخل المش�ت
ض لالأفراد –  توزيعات حساب تقاعد العامل�ي

–  المساعدة النقدية )المساعدة العامة(
ء فيما عدا أي فوائد  ي

–  عوائد الرهن العقاري العكسية )أي سث
أو توزيعات أرباح محققة من استثمار هذه العائدات يعت�ب 

من الدخل(

التوثيق  .4
ي العقار أم ال.

يجب عىل جميع الُمالك التوقيع عىل وتأريخ طلب التجديد سواء كانوا يقيمون �ض
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ض كبار السن  استثناء مالك المنازل المواطن�ي
(Senior Citizen Homeowners’ Exemption, SCHE)

طلب التجديد للعام 2017/2018

ي الصفحة 4.
ي هذا الطلب �ن

ن عیل قسم المصادقة �ن الرجاء التأكد من أن توقيع جميع المساهم�ي
يد بحلول 16 يناير 2018 إل:  أرسل الطلب المكتمل ع�ب ال�ب

New York City Department of Finance, P.O. Box 311, Maplewood, N.J. 07040-0311

الرجاء الطباعة

1. معلومات العقار

دارية المنطقة االإ البناية قطعة االأرض عدد الحصص التعاونية

عنوان الشارع الشقة

المدينة الوالية يدي الرمز ال�ب

نوع العقار
الوحدة السكنية مسكن لعدد من 1 إىل 3 أرس

ي
مسكن تعاو�ض مسكن الأك�ث من 4 أرس

، فأدخل   إذا كانت وحدة االأرسة بها 4 وحدات أو أك�ث
% ____________ : النسبة المئوية للمساحة المستخدمة للمسكن االأساسي

ائك للعقار )شهر/يوم/سنة(  تاريخ رسث دارة التعاونية/الشقة الخاصة معلومات االإ

كة اسم ال�ث رقم الهاتف
   (   )   –

كة/منفعة عقارية مدى الحياة لهذا العقار؟ هل هناك رسث نعم  ال 

كة لهذا العقار؟ هل هناك رسث نعم  ال 

هل ترث العقار وفقاً لوصية خاصة بك؟ نعم  ال 

ض  يجار لكبار المواطن�ي عفاء من زيادة االإ للعقارات التعاونية فقط: هل تحصل وحدتك عىل االإ
ض  يجار للمعاق�ي عفاء من زيادة االإ SENIOR CITIZEN RENT INCREASE EXEMPTION (SCRIE) أو االإ

DISABILITY RENT INCREASE EXEMPTION (DRIE)؟

نعم  ال 

ي العقار ما لم 
ض كبار السن وأزواجهم؟ )يجب أن يقيم جميع المالك �ض هل العقار هو المسكن الرئيسي لـ جميع مالك المنازل المواطن�ي

ي مرفق الرعاية الصحية(
، أو مهجورين، أو يتلقون رعاية طبية �ض ض ض قانونياً، أو مطلق�ي يكونوا منفصل�ي

نعم  ال 

ي العقار وحدك؟
ي مرفق رعاية صحية، فهل تسكن �ض

إذا كان أحد الُمالك يتلقى رعاية طبية �ض نعم  ال 

2. معلومات المالك )المالك(

• بالنسبة للمنفعة العقارية مدى الحياة، قم بتقديم معلومات المالك للحائز عىل العقار والزوج.
كة بأكملها. كة، قم بتقديم معلومات المالك للمستفيد/الوصي وتقديم نسخة من اتفاقية ال�ث • بالنسبة لل�ث

ض معلومات. قدم نسخة من شهادة الوفاة. ، فال تقم بتضم�ي • إذا كان المالك متو�ض
ي أو أمر محكمة.

ة والشهادة أو أمر قضا�أ جى تقديم نسخة من الوصية االأخ�ي اث، ف�ي • إذا كان العقار موص به للمالك من خالل الم�ي
ض قانونياً أو المهجورين، ال تقم بتقديم معلومات عن المالك الغائب. قدم نسخة من وثائق المحكمة. ض أو المنفصل�ي •  بالنسبة للمالك المطلق�ي

ي مرفق الرعاية الصحية، قدم وثائق من مرفق الرعاية الصحية.
• بالنسبة للمالك الذي يتلقى رعاية طبية �ض
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2. معلومات المالك )المالك( )يتبع(

المالك االأول: 
االسم )بالكامل(

تاريخ الميالد )شهر/يوم/سنة( ائب الفردي رقم الضمان االجتماعي/تعريف دافع ال�ض

رقم الهاتف
    

رقم الجوال
    

ي
و�ض لك�ت يد االإ عنوان ال�ب هل هذا هو المسكن االأساسي 

للمالك االأول؟ ال  نعم 

 : ي
المالك الثا�ن

االسم )بالكامل(

تاريخ الميالد )شهر/يوم/سنة( ائب الفردي رقم الضمان االجتماعي/تعريف دافع ال�ض

رقم الهاتف
    

رقم الجوال
       

ي
و�ض لك�ت يد االإ عنوان ال�ب هل هذا هو المسكن االأساسي 

؟ ي
للمالك الثا�ض ال  نعم 

 هل المالك
وجان من بعضهما البعض؟  ض ي م�ت

ال  نعم  االأول والثا�ض
ي 

هل المالك االأول والثا�ض
أخان/أختان؟ ال  نعم 

المالك الثالث: 
االسم )بالكامل(

تاريخ الميالد )شهر/يوم/سنة( ائب الفردي رقم الضمان االجتماعي/تعريف دافع ال�ض

رقم الهاتف
    

رقم الجوال
    

ي
و�ض لك�ت يد االإ عنوان ال�ب هل هذا هو المسكن االأساسي 

للمالك الثالث؟ ال  نعم 

ي
ض المالك االأول والثا�ض العالقة ب�ي

معلومات االتصال بممثل المالك:
جى تقديم الوثائق الدالة عىل ذلك. ض مسؤوالً عن التعامل مع شؤون المالك المتعلقة بهذا الطلب، ف�ي إذا كان أحد االأقارب أو الوصي المع�ي

االسم )بالكامل(

رقم الهاتف
    

رقم الجوال
    

ي
و�ض لك�ت يد االإ عنوان ال�ب

العالقة مع المالك

بالغ االأفراد الذين يسعون للحصول عىل هذه المعلومات بشأن ما إذا كان االمتثال للطلب  ي قانون الخصوصية االتحادي لعام 1974، بصيغته المعدلة، بأن تطلب الوكاالت أرقام الضمان االجتماعي الإ
يق�ض

ض ذوي الدخل إجبارياً، وهو مطلوب بموجب المادة 11-102.1   ض والشاغل�ي طوعياً أو إلزامياً، ولماذا يتم تقديم الطلب وكيفية استخدام المعلومات . ويعد الكشف عن أرقام الضمان االجتماعي للمتقدم�ي
يبية، وتستخدم لتسهيل معالجة التقارير وإنشاء والحفاظ عىل نظام  دارة ال�ض ي أي تقارير، أو عوائد الأغراض خاصة باالإ

ي يتم الكشف عنها �ض
داري لمدينة نيويورك. وتطلب هذه االأرقام ال�ت من القانون االإ

ائب من خالل إدارة  ي عائد دافعي ال�ض
دارة المالية. ويمكن الكشف عن هذه االأرقام أيضاً كجزء من المعلومات الواردة �ض ي تديرها وتحصلها االإ

ائب ال�ت ائب الذين قد يخضعون لل�ض موحد لتحديد دافعي ال�ض
أو شخص أو وكالة أو كيان آخر حسبما يقتضيه القانون، أو إذا قدم مقدم الطلب أو الشاغلون ذوو الدخل إذناً مكتوباً إىل وزارة المالية.
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ك 3. معلومات إجمالي الدخل المش�ت

ك. ك، راجع القسم 3 من التعليمات لتحديد الدخل الذي يشمل إجمالي الدخل المش�ت إجمالي الدخل المش�ت
دة ونفقات أدوية مصحوبة بوصفة طبية. اطرح أي نفقات طبية غ�ي مس�ت

ك لعام 2016 لجميع المالك واالأزواج، بغض النظر عن محل إقامتهم وما  أدخل إجماىلي الدخل المش�ت
قامة بسبب  ي صك الملكية أم ال. يجوز استبعاد دخل الزوج إذا تغيب عن االإ

إذا كانت تظهر أسماؤهم �ض
ي أو الهجر. قدم وثائق المحكمة.

الطالق أو االنفصال القانو�ض
$________________ 

ملجوظة: ما لم يكن لديك معلومات عن دخلك لعام 2016، فيمكنك استخدام معلومات الدخل لعام 2015.

يجب تقديم المستندات التالية لتجديد طلب للحصول عیل إعفاء أصحاب المنازل كبار السن. 
إثبات الدخل )لجميع المالك(:

جى عدم تحديد هذا المربع.  يبية الشخصية لعام 2016 أو 2015، ف�ي قرارات ال�ن إذا لم تقدم االإ  
يبية 2016 أو  يبة الدخل الشخصية الفدرالية والخاصة بوالية نيويورك للسنة ال�ض  إذا قدمت أنت أو أنت وزوجك/زوجتك إقرارات �ض

يبة الدخل تلقتها دائرة المالية  ي مدينة نيويورك باستخدام أحدث معلومات ل�ض
 2015، فحدد هذا المربع إذا كنت تفوض دائرة المالية �ض

ي والية نيويورك لمعالجة طلبك، بدالً من النسخ المقدمة من المستندات. أو
ائب والمالية �ض يرادات الداخلية ودائرة ال�ض من خدمة االإ

يبية 2016 أو 2015،  يبة الدخل الشخصية الخاصة بك االتحادية والخاصة بمدينة نيويورك عن السنة ال�ض ✓  قدم نسخة من إقرارات �ض
ي صك الملكية 

أيهما آخر سنة تقدمت بها، مع طلب لجميع المالك وأزواجهم بغض النظر عن محل إقامتهم وما إذا كانت تظهر أسماؤهم �ض
أم ال. أو

يبة الدخل الفيدرالية لعام 2016 أو 2015، فأرسل إثباتاً للدخل لعام 2016 أو عام 2015، أيهما  إذا لم تكن قد قدمت إقرارات �ض  ✓
يبة الدخل االتحادية  آخر سنة تحصل فيها عىل معلومات، مثل: الضمان االجتماعي ومتحصالت من المعامالت العقارية وإيرادات �ض

يجار من المستأجرين وما إىل ذلك. والمعاشات التقاعدية واالأقساط السنوية والنفقة وإعانة البطالة وتعويض العمال وإيرادات االإ

الخصومات المسموح بها، إن وجدت: 
ي لم يتم تسديدها لعام 2016. إذا لم تكن بيانات عام 2016 متوفرة، فيمكنك 

✓  نسخ من النفقات الطبية المدفوعة أو الوصفات الطبية ال�ت
ي االتحادي 1040 وأكملت الجدول  ي�ب قرار ال�ض ي لم يتم سدادها. إذا قدمت االإ

استخدام بيانات عام 2015. ال تقدم نسخاً للفوات�ي ال�ت
دة ونفقات االأدوية المصحوبة بوصفة طبية. ليس عليك  ي الجدول للنفقات الطبية غ�ي المس�ت

أ، فيمكننا استخدام المعلومات المدرجة �ض
يصاالت. إرسال االإ

يبية مع تقديم وثائق الدخل. ي لم يتم تسديدها لنفس السنة ال�ض
✓  يجب أن يكون إثبات النفقات الطبية والوصفات الطبية ال�ت

ضافية المملوكة )إن وجدت( 4. العقارات االإ

هل يملك أي من المالك عقارات إضافية؟  ال  نعم 
إذا كانت االإجابة »نعم«، فكم عدد 
ي يملكها جميع المالك؟

العقارات ال�ت

ي الصفحة 6. 
إذا كان االإجابة »ال«، فانتقل إىل قسم التصديق �ض

جى تقديم رقم المقاطعة/البناية/قطعة االأرض. ي مدينة نيويورك، ف�ي
. إذا كان العقار �ض ي

أكمل ما يىلي لكل عقار إضا�ض

ي االأول: 
ضا�ن العقار االإ

دارية المنطقة االإ البناية قطعة االأرض أو رقم تعريف قطعة االأرض

اسم المالك )المالك(

عنوان الشارع الشقة

المدينة الوالية يدي الرمز ال�ب

االستثناءات المستلمة

STAR المحّسن/STAR االأساسي كب�ي السن معاق ض من قدامى المحارب�ي ____________ أخرى:
ي 

ال يمكن للمالك وزوجته الحصول عىل إعفاءات عىل أك�ث من عقار واحد، ما لم تكن الزوجة أو الزوجة السابقة غائبة بسبب الطالق أو االنفصال القانو�ض
ي حالة وجود إحدى هذه الحاالت، يرجى إرسال نسخة من وثائق المحكمة.

أو الهجر. �ف



ي نيويورك
دارة المالية �ف صفحة 4 رقم 4الإ SCHE Renewal Application_8/22/2017-Arabic

ض كبار السن (Senior Citizen Homeowners’ Exemption, SCHE) تجديد الطلب — 2017/2018 إعفاء مالك المنازل المواطن�ي

ضافية المملوكة )إن وجدت( )يتبع( 4. العقارات االإ

 : ي
ي الثا�ن

ضا�ن العقار االإ
دارية المنطقة االإ البناية قطعة االأرض أو رقم تعريف قطعة االأرض

اسم المالك )المالك(

عنوان الشارع الشقة

المدينة الوالية يدي الرمز ال�ب

االستثناءات المستلمة

STAR المحّسن/STAR االأساسي كب�ي السن معاق ض من قدامى المحارب�ي ____________ أخرى:
ال يمكن للمالك وزوجته الحصول عىل إعفاءات عىل أك�ث من عقار واحد ما لم تكن الزوجة الحالية، أو الزوجة السابقة غائبة بسبب الطالق أو 

ي حالة وجود إحدى هذه الحاالت، يرجى إرسال نسخة من وثائق المحكمة.
ي أو الهجر. �ف

االنفصال القانو�ض

5. التوثيق

يرجى القراءة بعناية والتوقيع عىل الشهادة أدناه. لن يكتمل طلبك إذا لم تقم بالتوقيع.

ي لم أقدم أي بيانات متعمدة مخالفة 
ي وأن�ض

ي تم تقديمها بهذا الطلب حقيقية وصحيحة حسب أفضل معلوما�ت
أشهد بأن جميع البيانات ال�ت

ي 
ي قد قدمت بيانات كاذبة، فقد أفقد إعفاءا�ت

للحقيقة الفعلية. أنا أفهم بأن هذه المعلومات خاضعة للتدقيق، وإذا قررت إدارة الشؤون المالية أن�ض
ائب المطبقة المستحقة والفائدة المستحقة والحد االأق� للعقوبة المسموح بها بموجب القانون. المستقبلية وأتحمل المسؤولية عن جميع ال�ض

يجب عیل جميع المالك التوقيع عیل هذا الطلب وتأريخه بغض النظر عن مكان سكنهم.
االسم االأول للمالك االأول توقيع المالك االأول تاريخ الطلب

ي
اسم المالك الثا�ض ي

توقيع المالك الثا�ض تاريخ الطلب

اسم المالك الثالث توقيع المالك الثالث تاريخ الطلب

هل قمت بـ... 
ي 

ي المربع الموجود �ض
ك �ض  كتابة إجماىلي الدخل المش�ت

الصفحة 3؟ 

التحقق من الطلب للتأكد من االإجابة عىل جميع االأسئلة؟

ض نسخ من جميع الوثائق المطلوبة؟ هل تريد تضم�ي

هل تريد التوقيع عىل الطلب وتأريخه؟

هل تريد االحتفاظ بنسخة من الطلب المكتمل لسجالتك؟

ي عیل العنوان recertify@finance.nyc.gov، أو االتصال عیل رقم 311. 
و�ن يد االلك�ت جى إرسال رسالة ع�ب ال�ب إذا كانت لديك أي أسئلة، ف�ي

ي موعد ال يتجاوز 16 يناير 2018:
قدم طلبك �ن
يد: ع�ب ال�ب

New York City Department of Finance
P.O. Box 311, Maplewood, N.J. 07040-0311

سوف تتلقى رسالة إقرار من وزارة المالية بعد استالمنا لطلبك.


