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 بخصوص مھمة معلومات على الكتیب ھذا یحتوي
 ما یوضح كما الوظیفي، األمن قانون بموجب حقوقك
 استماع جلسة في مشارًكا تكون عندما توقعھ ینبغي
 لوزارة التابع المراجعة مجلس أمام بالضرائب متعلقة
 .North Carolina بوالیة التجارة

قد القانون، یحددها التي المتطلبات لكافة تمتثل لم إذا
.االستئناف في حقك تخسر

،2013 یونیو 30 بعد أو في المقدمة للمطالبات بالنسبة
أي عن الناتجة االستحقاقات مبالغ لسداد المدعین یخضع

)ز( 18-96 الفقرة. االستئناف عند االحقً  عكسه تم قرار
.NC لوالیة العام األساسي القانون من) 2(

"
للمزید من المعلومات بخصوص االستئنافات في قضایا اإللتزام 

الضریبي، قم بزیارة قسم األسئلة الشائعة" التابع لوزارة التجارة 
بوالیة North Carolina، على الموقع اإللكتروني لقسم األمن 

 www.des.nc.govالوظیفي

  North Carolinaتم النشر من قبل وزارة التجارة بوالیة 

 )11/2015(تاریخ اإلعداد  NCBOR  570-E نموذج
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UstedpuedeobtenerunacopiadeestefolletoenespañolenlaoficinadelDeparta
mentode Comerció, Divisióndel Desempleode Carolina del Norte. 

وإما أن یتم قبول طلبك أو رفضھ. إذا لم تكن ھناك استجابة 
لطلبك بحلول تاریخ جلسة االستماع، علیك أن تكون مستعًدا 

من  1105د.24الستماع. راجع الفقرة للحضور إلى جلسة ا
 .NCلوالیة  04القانون اإلداري 

 ما الذي سیحدث في جلسة االستماع المتعلقة بالضرائب؟
سوف یبدأ مسؤول جلسة االستماع بالتحقق من ھویة کل فرد 
یحضر جلسة االستماع، ویقدم التعلیمات حول أمر الشھادة 

ف فرصة لتقدیم وکیفیة سیر جلسة االستماع. وسیتاح لكل طر
األدلة واستجواب الشھود. مالحظة: إذا أخفق الطرف ُمقدم 
االحتجاج في المثول أمام جلسة االستماع المتعلقة بالضرائب، 

(ف) من  4-96سیقوم المجلس برفض الدعوى. راجع الفقرة 
 .NCالقانون األساسي العام لوالیة 

ما الذي سیحدث بعد انتھاء جلسة االستماع المتعلقة 
 بالضرائب؟

سینظر أعضاء المجلس في كافة األدلة المقدمة في جلسة 
االستماع، ویصدرون قراًرا خطًیا یتناول المسائل المعروضة 
على المجلس. ویسمى القرار الخطي للمجلس في قضیة ضریبیة 
بالرأي الضریبي. وسیحتوي الرأي الضریبي علی معلومات 

سالھ إلی کل حول حقك في طلب استئناف للرأي، وسیتم إر
(ف) من القانون  4-96طرف في القضیة. راجع الفقرة 

من القانون  1107د.24، والفقرة NCاألساسي العام لوالیة 
 .NCلوالیة  04اإلداري 

 أین یمكنني الحصول على نسخة من قانون األمن الوظیفي؟ 
من القانون األساسي  96یوجد قانون األمن الوظیفي في الفصل 

 24، الفصل 4وفي العنوان  North Carolina العام لوالیة
. وبوسعك North Carolinaمن القانون اإلداري لوالیة 

الوصول إلى نسخة من القانون الحاكم على الموقع اإللكتروني 
، أو من www.ncesc.comالخاص بقسم األمن الوظیفي 

العامة  خالل الموقع اإللكتروني للجمعیة
www.ncga.state.nc.us أو من خالل الموقع ،

اإللكتروني لمكتب جلسات االستماع اإلداریة 
www.oah.state.nc.us/rules. 

 Northیتم إدارة برنامج التأمین ضد البطالة في والیة 
Carolina 

 .North Carolinaمن قبل وزارة التجارة بوالیة 

االتصال بیانات
 المراجعة مجلس

 North Carolina بوالیة التجارة وزارة
 28263 برید صندوق
 NC 27611 رالي،

919-707-1610: الھاتف
919-715-7193: الفاكس

 BOR@nccommerce.com: اإللكتروني البرید

 الضرائب - االستئناف درجات

http://www.ncesc.com/
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المعلومات المطلوب  فإن كلوعندما یكون لدیك ممثل قانوني، 
تقدیمھا إلیك لن یتم إرسالھا إال إلى ممثلك القانوني ما لم تقدم طلب 

 24راجع الفقرة  یمات أخرى.خطي إلى المجلس یحتوي على تعل
 .NCلوالیة  04من القانون اإلداري  0504ج.

 جلسة االستماع؟اد إلى ستعدما الذي ینبغي أن أفعلھ لال
واجمع مالحظاتك، ومستنداتك، قرأ إخطار جلسة االستماع بعنایة. ا

وغیرھا من األدلة التي تدعم قضیتك. وإذا کان لدیك مستندات تعتقد 
لقضیة، یمکنك تقدیم ھذه األدلة، ولکن یجب علیك أنھا ذات صلة با

تقدیم نسخة من المستندات إلی مسؤول جلسة االستماع وإلى کل 
من  0505ج. 24طرف قبل تاریخ جلسة االستماع. راجع الفقرة 

. وإذا لم تقدم نسًخا إلى مسؤول جلسة NCالقانون اإلداري لوالیة 
المجلس ھذا الدلیل  ، قد ال یأخذوإلى األطراف األخرى االستماع

قرار في قضیتك. وینبغي علیك أن تراجع البعین االعتبار عند اتخاذ 
بعنایة المستندات التي سُتقدم كأحراز أثناء جلسة االستماع. واختر 
شھودك ورتب معھم كي یكونوا متاحین لحضور جلسة االستماع. 

م لجلسات االستماع عبر الھاتف، قم بتقدیم أسماء وأرقاوبالنسبة 
ھواتف الشھود من خالل استكمال االستبیان الخاص بجلسة االستماع 

جلسة بخصوص عبر الھاتف المرفق مع اإلخطار المقدم إلیك 
من القانون اإلداري  1103د. 24راجع الفقرة  االستماع وإعادتھ.

 .NCلوالیة  04

إذا طلبت من أحد الشھود تقدیم شھادتھ طوًعا في جلسة االستماع، 
مستندات أو تسجیالت ذات صلة بقضیتي، ولكن رفض  أو تقدیم

 الشاھد ذلك، كیف یمكن جعل الشاھد یمتثل لھذا الطلب؟
ینبغي علیك التواصل مع مسؤول جلسة االستماع المذكور في 
اإلخطار المقدم إلیك بخصوص جلسة االستماع، وأن تطلب منھ أن 

الممثلین  ُیصدر طلب استدعاء للشاھد واألدلة األخرى. وینبغي على
القانونیین إصدار طلبات استدعاء على نفقتھم الخاصة ووفًقا لتقدیرھم 
الخاص. ویجب أن تكون طلبات االستدعاء خطیة ووفًقا للفقرة 

. راجع الفقرة NCلوالیة  04من القانون اإلداري  1106د.24
 .NC(ك) من القانون األساسي العام لوالیة  96-4

جلسة االستماع في الوقت المحدد،  إذا لم أتمكن من الحضور إلى
 ھل یمكنني تغییر تاریخ أو وقت الجلسة؟

ربما. إذا كان ذلك قبل جلسة االستماع، فیجب أن تقدم طلبك إلعادة 
تحدید موعد لجلسة االستماع بشكل خطي وإرسالھ إلى مسؤول جلسة 

جلسة  بخصوصاالستماع المذكور في اإلخطار المقدم إلیك 
طرف من األطراف. ویجب أن یذكر الطلب  االستماع وإلى كل

لرغبتك  وجیًھااألسباب المحددة لھ. كما یجب علیك تقدیم سبًبا قانونًیا 
في إعادة تحدید موعد لجلسة االستماع. وكن مستعًدا لتقدیم مستندات 

 تدعم أسبابك.

) من القانون 2(ب) ( 15-96(ف) و4-96الفقرة في تقدیم الطلب. راجع 
 04من القانون اإلداري  0104د.24، والفقرة NCاألساسي العام لوالیة 

 .NCلوالیة 

 من یجري جلسة االستماع في قضیة االلتزام الضریبي؟
ماع الضریبیة من قبل مسؤولي جلسات االستماع یتم إجراء جلسات االست

المعینین من قبل المجلس. ویكون مسؤولو جلسات االستماع محامین 
مجازین، كما یجب أن یكونوا أعضاء في الفریق القانوني لدى وزارة 

(ف) من القانون 4-96راجع الفقرة . North Carolinaالتجارة بوالیة 
 .NCاألساسي العام لوالیة 

 حدث بعد أن یعین المجلس مسؤول جلسة استماع؟ماذا ی
سیحدد مسؤول جلسة االستماع موعد جلسة االستماع بشأن االستئناف 
الخاص بك. ویسمی إخطار جلسة االستماع الخاص بك باالستدعاء إلى 

یحتوي علی معلومات مثل تاریخ جلسة االستماع وجلسة االستماع، 
سیتم إرسال ورھا المجلس. التي یقرمسائل ووقتھا باإلضافة إلى ال
ا على األقل من یومً  14قبل عن طریق البرید االستدعاء إلى كل طرف 

(ف) (ش) من القانون األساسي العام 4-96راجع الفقرة  الجلسة. تاریخ
 .NCلوالیة  04من القانون اإلداري  1102د.24، والفقرة NCلوالیة 

ني في جلسة ھل من المطلوب أن یكون لدي من یمثلني بشكل قانو
 استماع تتعلق بالضرائب؟

یمكنك ذلك، ولكنك لست ملزًما بأن یكون لدیك من یمثلك بشكل قانوني 
في الدعاوى اإلداریة. یمكن أن یقدم المدعون أو أصحاب العمل طلبات 
االستئناف الخاصة بھم ویمثلوا أنفسھم (بأنفسھم) خالل عملیة االستئناف 

یجب لیمثلك،  قانوني ك ممثلون لدییكن خطط أل. إذا كنت تاإلداریة
راجع  إداریة. جلسة استماعالحصول على ممثل قانوني قبل أي علیك 
 .NCلوالیة  04من القانون اإلداري  0504ج. 24الفقرة 

 من الذي یمكنھ أن یكون ممثًال قانونًیا؟ 
یجب أن یكون الممثل القانوني محامًیا مجاًزا، أو من یعمل تحت إشراف 

(ب) من القانون األساسي العام 17-96از. راجع الفقرة محامي مج
من القانون األساسي العام  84والفصل  North Carolinaلوالیة 
 .North Carolinaلوالیة 

 أین یمكنني العثور على محام؟
بوسعك االتصال بخدمة اإلحالة إلى محام التابعة لنقابة المحامیین في 

North Carolina  أو بالھاتف 800( 662-7660على الرقم (
369-6923رقم  North Carolinaالمجاني للمساعدة القانونیة في 

 أو تحقق من دلیل الھاتف المحلي الخاص بك. ،)866(

أن لدي ممثل أو مسؤول جلسة االستماع ھل یجب أن أخبر المجلس 
لوالیة  04) من القانون اإلداري ـ(ھ0504ج.24نعم، وفًقا للفقرة قانوني؟ 

North Carolina یجب أن تكون اإلخطارات أو شھادات التمثیل ،
 خطیة ومقدمة للمجلس لتصبح جزًءا من السجل الرسمي للقضیة. 

 ما ھو االحتجاج؟
االحتجاج ھو استئناف. وھو عبارة عن بیان خطي یفسر عدم 

) صادر عن قسم إدارة الضرائب قرار( حكمموافقتك على نتیجة أو 
 Northالتابع لقسم األمن الوظیفي بوزارة التجارة بوالیة 

Carolina (القسم) . داري من القانون اإل 1101د. 24راجع الفقرة
 .NCلوالیة  04

 ما ھو الموعد النھائي لتقدیم احتجاج؟  
لتقدیم سوف یحدد الحكم أو النتیجة التي تحتج علیھا الموعد النھائي 

وإن التاریخ المدرج في المستند الذي طلب االستئناف الخاص بك. 
تستأنفھ یحدد ضوابط الموعد النھائي المحدد لك. وإذا كان الموعد 

سبوع أو عطلة رسمیة، األئناف یوجد في عطلة نھایة النھائي لالست
 24راجع الفقرة  تنتھي فترة االستئناف في یوم العمل التالي.س
 .NCلوالیة  04من القانون اإلداري  0104د.

 ا، ما الذي یمكنني توقعھ؟اآلن بعد أن قدمت احتجاجً 
سیقوم قسم إدارة الضرائب التابع لقسم األمن الوظیفي بتجمیع 

دات ملف قضیتك وإحالتھا إلى المستشار العام لقسم األمن مستن
الوظیفي. وسیعین المستشار العام محامًیا لتمثیل القسم. وسیقوم 
المحامي بصیاغة اقتراح إلى مجلس المراجعة (المجلس) بوزارة 

، ویطلب من المجلس تعیین North Carolinaالتجارة بوالیة 
اع ضریبیة في القضیة. مسؤول جلسة استماع إلجراء جلسة استم

 ا بتعیین مسؤول جلسة استماع.وسیصدر المجلس الحًقا أمرً 

 ما ھو مجلس المراجعة؟
من النظام  401 قوانین بموجب 2011تم تأسیس المجلس عام 

عینھم من ثالثة أعضاء یمجلس تألف الیو. NCاألساسي العام لوالیة 
ات وإجراءات لتحدید سیاس تعیینھم الجمعیة العامة تؤكدالحاكم و
 .قسمتخذھا الیالقرارات التي استئنافات ، واالستماع إلى اتاالستئناف

 .NCمن القانون األساسي العام لوالیة  3. 15-96راجع الفقرة 

 ما ھي جلسة االستماع الضریبیة؟
تعد جلسة االستماع الضریبیة أو المتعلقة بااللتزام الضریبي بمثابة 

أطراف االحتجاج بشھاداتھم بعد حلف  جلسة استماع إداریة حیث یدلي
 الیمین وتقدیم دلیل.

 جلسة االستماع الضریبیة؟ التي تتناولھانواع القضایا أما ھي 
 )1جلسة االستماع الضریبیة كالً من ( التي تتناولھاتتضمن القضایا 

) 2األھلیة المالیة للفرد للحصول على مزایا التأمین ضد البطالة، أو (
) حقوق صاحب 3القانونیة بین المدعي وصاحب العمل، أو (العالقة 

العمل ووضعھ والتزاماتھ. ومن القضایا األخرى التي قد تتضمنھا 
جلسة االستماع الضریبیة ما إذا كان قد تم تقدیم طلب االستئناف قبل 
الموعد النھائي المحدد؛ فإذا تم تقدیم طلب االستئناف في وقت متأخر، 

 للتأخر وجیھ من الناحیة القانونیةسبب  ًدا لتقدیمفیجب أن تكون مستع
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