
 استئناف الرأي الضریبي

لرأي الضریبي والحصول على مراجعة ات على ااعتراضتقدیم 

 قضائیة في قضیة ضریبیة

معلومات مهمة بخصوص حقوقك بموجب یحتوي هذا الكتیب على 

حتوي على معلومات بخصوص تقدیم ی كما. قانون األمن الوظیفي

المراجعة القضائیة لقرار معارض في قضیة إلتزام  وطلب اتاعتراض

 ضریبي. 

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

االستئناف.  

بالنسبة للمطالبات المقدمة في أو بعد 30 یونیو 2013، یخضع 

المطالبین لسداد مبالغ االستحقاقات الناتجة عن أي قرار تم عكسه عند 

االستئناف. الفقرة 18-96 )ز( )2( من القانون األساسي العام لوالیة 

 . NC

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.gov الوظیفي

انتهت جلسة االستماع الضریبیة، وتلقیت للتو الرأي الضریبي من 

 ،North Carolina مجلس المراجعة التابع لوزارة التجارة بوالیة

ما الذي یعنیه هذا األمر؟ 

نظر أعضاء المجلس في كل األدلة المقدمة في القضیة واتخذوا 
ا.  قراًر

و تم إرسال القرار المسمى بالرأي الضریبي بالبرید إلى كل أطراف 

القضیة. راجع الفقرة 24د.1107 من القانون اإلداري 04 بوالیة 

 .NC ما الذي یمكنني فعله إذا لم أتفق مع الرأي الضریبي؟

تطلب من قبل القرار الصادر في الرأي الضریبي، أو أن تبوسعك 

إعادة النظر في قراره. ولكي تطلب من المجلس إعادة النظر المجلس 

(ف)  4-96راجع الفقرة للقرار.  اتاعتراضفي قراره، یجب أوًال أن تقدم 

 .NCالقانون األساسي العام لوالیة  من

؟ اتعتراضاالما هي 

هي األسباب المحددة لعدم اتفاقك مع الرأي الضریبي.  اتعتراضاال

وجد استمارة خاصة تال و . بشكل خطيللمجلس ات عتراضاالیجب تقدیم 

(ف) من القانون  4-96راجع الفقرة لرأي. ات على ااعتراضلتقدیم 

 .NCاألساسي العام لوالیة 

؟ ياعتراضقدم أل ما هو الموعد النهائي

) أیام من 10لمجلس خالل عشرة (ات من قبل اعتراضاال تلقيیجب 

(ف) من  4-96راجع الفقرة إخطار الرأي الضریبي.  كتاریخ تلقی

 .NCالقانون األساسي العام لوالیة 

؟ عتراضاالما الذي یحدث بعد أن أقدم 

 ،التي قدمتها، وسجل القضیةات عتراضاالسیراجع أعضاء المجلس 

واألحكام المطبقة في قانون األمن الوظیفي, ثم یقوم المجلس بإصدار 

تسمى القرارات بشكل عام و التي قدمتها. ات عتراضاال یتناول خطيقرار 

، أو أمر اتعتراضاال، أو أمر رفض اتعتراضاالأمر الموافقة على 

، أو أمر الرفض الجزئي اتعتراضاالالموافقة الجزئیة على 

ي أعلى الیمین من الصفحة األولى فاسم األمر وسیوضع . اتعتراضالل

 .NC(ف) من القانون األساسي العام لوالیة  4-96الفقرة  راجعلقرار. ل

ذما هو  ل و  آ ب عك لهئغق ةعةذئصئإلئك  ؟ئ

ن المجلس قد حكم في صالحك أ اتعتراضاالالموافقة على  أمریعني 

على الرأي الضریبي. قد  عتراضلال بخصوص األسباب التي قدمتها

وقرر أنه كان  كاعتراضیرفض المجلس الرأي الضریبي إذا وافق على 

 مختلفة.  ةجینتإلى من المفترض أن یصل 

ذ ذغصما هو  ل ةعةذئصئإل آ ؟ ئ

حك أن المجلس لم یحكم في صال اتعتراضاالأمر رفض یعني 

على الرأي الضریبي، ولن  عتراضبخصوص األسباب التي قدمتها لال

 ضریبي. لالرأي اقدمه بخصوص ي ذغیر القرار الی

ذ ئكذغص ماذا یعني   ل ةعةذئصكإل ئكجرئىآ ب  ئ ب ئكجرئي لهئغق عكو هئك

ةعةذئصئإل  ؟ئ

على و الموافقة الجزئیة أ اتعتراضلالأمر الرفض الجزئي یعني 

أن المجلس قد حكم في صالحك بخصوص بعض  اتعتراضاال

التي قدمتها، وأید قراره السابق بخصوص باقي  اتعتراضاال

 . اتعتراضاال

، هل یمكنني رفع القضیة اتياعتراضحكم المجلس بشأن رفضت إذا 

 إلى المحكمة؟ 

http://www.ncesc.com/
http://www.ncesc.com/


وُیسمى لب من قاضي محكمة علیا مراجعة القضیة. أن تطنعم. یمكنك 

لمراجعة القضائیة. سیكون بطلب امحكمة علیا قبل مراجعة من الطلب 

رفع ل تخططالقاضي. إذا كنت  ملدیك فرصة لحضور جلسة استماع أما

لرأي االعتراضات على االمحكمة، علیك أوًال تقدیم  أمامالقضیة 

قبل االعتراضات ل على قرار من المجلس بشأن و حصالالضرییبي و 

(ف) من القانون األساسي  4-96راجع الفقرة المراجعة القضائیة.  طلب

 .NCالعام لوالیة 

ما هو الموعد النهائي لتقدیم إخطار بخصوص رغبتي في المراجعة 

 القضائیة؟ 

) أیام 10لمجلس خالل عشرة (إلى اطلب استئناف ب إخطار تقدیم یجب

راجع  .اعتراضاتكرفض یفید بإلخطار من المجلس لقیك من تاریخ ت

 یتمن أیجب . و NC(ف) من القانون األساسي العام لوالیة  4-96الفقرة 

 4-96الفقرة  فيخطي على النحو المنصوص علیه  بشكلشرح القضیة 

(ف)  4-96. راجع الفقرة NC(ق) من القانون األساسي العام لوالیة 

 .NCو(ق) من القانون األساسي العام لوالیة 

نني أرغب في مراجعة أخطار المجلس بإما الذي یجب على فعله بعد 

 القضیة من قبل قاضي محكمة علیا؟ 

لمجلس، ا إلىإخطارك باالستئناف  تسلیم) أیام من 10خالل عشرة (

على  عتراضعلیك أن تقدم بیان استئناف موضًحا أسبابك المحددة لال

. راجع لمجلسعتراضاتك. ویجب أن یتم تقدیم البیان إلى اقرار رفض ا

  .NC(ف) من القانون األساسي العام لوالیة  4-96الفقرة 

على  عتراضالاماذا یحدث بعد أن أقدم بیان استئناف موضًحا أسباب 

  ؟ياعتراضاترفض المتعلق بالمجلس قرار 

ئناف الخاص بك، سیقوم ت) یوًما من تلقي بیان االس30ن (یخالل ثالث

لمحكمة إلى ا اعتراضاتك، بما في ذلكالمجلس بتقدیم سجل القضیة، 

أو تدیر  ،العلیا في المقاطعة التي تقطن بها، أو لدیك محل عمل بها

عمًال بها. إذا كان الطرف المستأنف یقطن أو یدیر عمًال خارج الوالیة، 

 Northلمحكمة العلیا لمقاطعة ویك في رالي، إلى اسیتم تقدیم السجل 

Carolina . بالوقت والتاریخ خطي لم كل طرف إخطار تیسوف سو

والموقع المحدد لجلسة االستماع بالمحكمة. 

قضیة الخاص بي عند مراجعة السجل ما الذي یبحث عنه القاض

 ضریبیة؟

تعمل المحكمة العلیا كمحكمة استئناف عند مراجعة قرارات المجلس. 

القضیة في المتعلقة بخذ القاضي أدلة إضافیة حیث تم أخذ األدلة ألن یو 

سیقوم القاضي بمراجعة سجل القضیة و جلسة االستماع أمام المجلس. 

قدمة كدلیل أثناء وأدلة أخرى م اتمستندیتكون السجل من و . بالكامل

بعد مراجعة السجل، یجب أن یحدد و مام المجلس. جلسة االستماع أ

أمام المجلس لدعم ما من عدمه ) إذا كان هناك أدلة كافیة 1: (القاضي

ستنتاجات االتدعم وقائع ) ما إذا كانت ال2(وتوصل إلیه من نتائج؛ 

 . من عدمه التي توصل إلیها المجلس یةالقانون

أمام القاضي قانوني من یمثلني بشكل  هل من المطلوب أن یكون لدي

 ؟للمراجعة القضائیة طلبيلیستمع إلى 

القضائیة، كما  الدعاوىالتمثیل القانوني في  . ویجب أن یلتزمیمكنك ذلك

من القانون األساسي  84الفصل  بما ورد فيهو في المحكمة العلیا، 

 Northوقواعد نقابة المحامیین بوالیة  North Carolinaالعام لوالیة 

Carolina . ینبغي علیك أن تحصل على استشارة قانونیة من محامو 

اتباعها. علیك جراءات التي یجب بخصوص قضیتك واإل

 أین یمكنني العثور على محام؟

م التابعة لنقابة المحامیین في ابوسعك االتصال بخدمة اإلحالة إلى مح

)، أو على 800( 662-7660رقم العلى  North Carolinaوالیة 

رقم  North Carolinaوالیة الهاتف المجاني للمساعدة القانونیة في 

حلي الخاص بك. متحقق من دلیل الهاتف الالأو )، 866( 6923-369

أین یمكنني الحصول على نسخة من قانون األمن الوظیفي؟ 

یوجد قانون األمن الوظیفي في الفصل 96 من القانون األساسي العام 

لوالیة North Carolina وفي العنوان 4، الفصل 24 من القانون 

اإلداري لوالیة North Carolina. وبوسعك الوصول إلى نسخة من 

القانون الحاكم على الموقع اإللكتروني الخاص بقسم األمن الوظیفي 

www.des.nc.gov، أو من خالل الموقع اإللكتروني للجمعیة 

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

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

North Carolinaیتم إدارة برنامج التأمین ضد البطالة في والیة 

. North Carolinaمن قبل وزارة التجارة بوالیة 

http://www.ncesc.com/
http://www.ncesc.com/
http://www.ncga.state.nc.us/
http://www.ncga.state.nc.us/
http://www.oah.state.nc.us/rules


 

 االتصال بیانات

 مجلس المراجعة

 North Carolinaوزارة التجارة بوالیة 

 28263صندوق برید 

 NC 27611رالي، 

 919-707-1610هاتف: ال

 919-715-7193فاكس: ال

 BOR@nccommerce.comالبرید اإللكتروني: 

 

 

 North Carolina والیةالتجارة ب وزارة قبل من شرتنُ 

هـ (تمت -North Carolina 571بوالیة نموذج التأمین ضد البطالة 

 )1/2016المراجعة بتاریخ 

المراجعة 
القضائیة 

المحكمة العلیا (
 Northلوالیة 

Carolina(

المراجعة القضائیة 
محكمة االستئناف (

 Northلوالیة 
Carolina (

المحكمة (المراجعة القضائیة 
)العلیا

س مجل(-إخطار االستئناف إلى المحكمة العلیا 
)المراجعة

)مجلس المراجعة(االعتراضات على الرأي الضریبي 

)مجلس المراجعة(جلسة استماع للضرائب اإلداریة 

)قسم األمن الوظیفي( القرار أو النتیجة 
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