
 الكفایة

 ما ھي الكفایة؟

نفصال عن العمل االظروف اب العمل لطلبات الحصول على معلومات بشأن ربیتم من خاللھا تقییم استجابات أالكفایة ھي العملیة التي 
في ستجابة عرف اال. وتُ المطلوبنحو الفي الوقت المناسب وعلى  عدم االستجابة للطلبات نمط بتكوینقد قام ما إذا كان رب العمل معرفة ل

 في غضون. على أن یكون الموعد الُمقرر الخطابفي  موعد االستجابة الُمقرر الواردفي  القسمبأنھا الرد الذي یصل إلى  الوقت المناسب
كافیة  ةأدلفھي الرد الذي یتضمن  المطلوبةستجابة . أما االرب العملإلى  ة المرسلة بالبریدالمبدئی الرسالةا من تاریخ ) یومً 14أربعة عشر (

من الرسوم الناجمة  مثل ھذا النمط، بتكوینقام الذي  ،رب العملمبدئي صحیح بموجب القانون. وال یجوز إعفاء  قراراتخاذ ب للقسمتسمح 
 .خاطئةال االستحقاقات مدفوعاتعن 

 
 النمط؟ تكوینیتم كیف 

 
في الوقت  العملعن  نفصالااللى معلومات بشأن ظروف لطلبات الحصول ع عدم استجابة رب العمل نمط بتكوینالعمل  رب یقوم

أو بنسبة اثنین في المائة  )2(مرتین لالعمل عن االستجابة في الوقت المناسب أو على نحو كاف  ربإذا امتنع  المطلوبعلى نحو و المناسب
 31أغسطس من كل عام وتنتھي في  1في  الغاإلب. وتبدأ دورة اإلبالغخالل دورة  إلیھ المرسلةأیھما أكبر، من إجمالي الطلبات  ،)2%(

 .الكفایة حد قرار مطذلك الن بتكوینقام الذي  رب العملویتسلم . التي تلیھایولیو من السنة 
 

 متى یتأثر حسابي؟
 

اسب في الوقت المن عن العمل نفصالااللطلبات الحصول على معلومات بشأن ظروف  رب العمل عدم استجابةنمط  تكوینیؤثر  لنببساطة 
استجابتك  تقدمثم ، اإلبالغا خالل دورة نمطً  بتكوین تقمإذ لن یتأثر حسابك ما لم  ،على حسابك اإلبالغ دورةخالل  المطلوبنحو الوعلى 

إلى  صحیحةغیر مدفوعات  سدادإلى مما یؤدي  الدوریة المماثلة للتحصیل الفتراتخالل  بعد انقضاء الوقت المحدد أو على نحو غیر كاف
 السابقة. اإلبالغالعام المیالدي األربعة التي تلي دورة  فصولبأنھا  الدوریة المماثلة للتحصیل الفتراتوتعرف  .لمطالبةصاحب ا

 
 كیف سیتأثر حسابي؟

 
في الوقت  عن العمل نفصالااللطلبات الحصول على معلومات بشأن ظروف االستجابة  عدم نمط قام بتكوینالعمل الذي  ربیتعرض 

خالل  على النحو المطلوبأو  ناسبمالوقت ال في لم تكن استجاباتھن أللعقوبات نتیجة  اإلبالغدورة خالل  المطلوبى نحو المناسب وعل
الدوریة المماثلة  الفترات، خالل القسمإذا قام  یتم تحصیلھا منھمن الرسوم التي  رب العمل. وال یعفى فترة دوریة مماثلة للتحصیلكل 

تلك بموجب العمل  ربحساب أن تُخصم من على تھ ابدفع استحقاقالقسم  وقام المطالبة صاحببدئي لصالح م قرار، بإصدار للتحصیل
بانفصال مقدم معلومات تتعلق  لطلبات الحصول على المطلوب النحوالعمل في الوقت المناسب أو على  ربلم یستجب لھا  التي مطالبةال

المدفوعة قبل  ستحقاقاتاال وفي ھذه الحالة تعتبر. أثناء االستئنافالعمل  ربصالح قًا لالح قرارال انعكس حتى وإن ،الطلب عن العمل لدیھ
 بیانات في مماثلةرسوم  درجكما تُ  ،المعاقبالعمل  رببغرامة كفایة على  قرارویتم إصدار . صحیحةغیر مدفوعات  ستئنافاال نقض قرار

 ب العمل.رل ربع السنویة والسنویةالمالیة  التحصیل
 

 نمط ما؟ تكوینیمكن منع كیف 
 

لجمیع  النحو المطلوبأي عقوبات ھي االستجابة في الوقت المناسب وعلى  تقدیروبالتالي تفادي  ما، مطن تكوینإن أبسط طریقة لتجنب 
قت في الو قدمواالستجابة التي تُ . نفصال عن العملاالتتعلق بظروف معلومات  الخاصة بالحصول علىالعمل  ربالطلبات الموجھة ل

بھذا الشأن. أما االستجابة  رب العملالطلب المرسل إلى في  الواردةا یومً  14 فترة في غضون یتم استالمھھي ذلك الرد الذي المناسب 
 التخاذ (DES) الوظیفي األمنإلتاحة الفرصة إلدارة األدلة من مع تقدیم ما یكفي  على نحو كافالطلب  تلك التي تستوفي فھي الكافیة
 ،توفیر نسخ من الكتیباتالعمل للحصول على معلومات إضافیة. وقد یشمل ذلك  رببدون الحاجة إلى االتصال  حیحانوني الصالق القرار

 .والوثائق وغیرھا من المعلومات ذات الصلة ،والتسجیالتوالسیاسات، واإلنذارات، 
 
 

 نمط، كیف یمكن تجنب العقوبات؟ال تكوینإذا تم 
 

عن طریق االستجابة في الوقت المناسب  المماثلة التحصیل فتراتمن  فترة دوریةتجنب العقوبات أثناء كل  نمط، یمكن تكوینعندما یتم 
تقییم ھذه  یتمنفصال عن العمل. وفي الوقت نفسھ، االلتقدیم معلومات تتعلق بظروف  رب العملالطلبات الموجھة للكل وعلى نحو كاف 



تكبد یمكن أن یؤدي إلى  انمطً قام مجدًدا بتكوین والتي بدورھا ستحدد ما إذا كان رب العمل قد ، التالیة اإلبالغكجزء من دورة  االستجابات
 .تحصیلالدوریة المماثلة لل الفترةرسوم خالل 

 
 ؟الحد قراركیف یمكن الطعن في 

 
 األمنبعة إلدارة التا المخصصاتتحصیل الكفایة عن طریق تقدیم طلب خطي إلى وحدة  حد قرارعتراض على ب العمل االریجوز ل

 على: وظیفيال
 27611-5903 شمال كارولینا، رالي، 25903العنوان البریدي: ص ب 

 919-733-1126فاكس: ال
  )des.ui.charging@nccommerce.com)mailto:des.ui.charging@nccommerce.com البرید اإللكتروني:

 
تقدیم  ویشترطالطلب؛ وبیان سبب الطلب.  قدممُ  ولقب ،عنوانالو ،سماالو ؛ھوعنوانھ ورقم حساب رب العملالطلب اسم  یتضمنأن  یتعین

 قرارالطلب وإصدار  بمراجعة االستحقاقات . وستقوم وحدة تحصیلبالبرید رب العملإلى  القرارا من تاریخ إرسال یومً  15خالل  الطعن
 .القرارلطعن في ھذا الرب العمل یحق . وال خطي

 
 الغرامة؟ قرار علىكیف یمكن الطعن 

 
 األمنالتابعة إلدارة  االستحقاقاتغرامة الكفایة عن طریق تقدیم طلب خطي إلى وحدة تحصیل  قرارعتراض على اال رب العملیجوز ل

 على: الوظیفي
 27611-5903 شمال كارولینا، رالي، 25903البریدي: ص ب العنوان 

 919-733-1126فاكس: ال
  )des.ui.charging@nccommerce.com)mmerce.commailto:des.ui.charging@ncco البرید اإللكتروني:

 
 

الطلب؛ وبیان سبب الطلب. ویشترط تقدیم  قدمعنوان، ولقب مُ السم، واالو؛ ھحسابرب العمل وعنوانھ ورقم الطلب اسم  یتضمنأن  یتعین
 قراربمراجعة الطلب وإصدار  االستحقاقاتوستقوم وحدة تحصیل  .بالبرید رب العملإلى  القرارا من تاریخ إرسال یومً  15الطعن خالل 

 االستحقاقاتغیر المناسب إلى مجلس المراجعة. ویجب تقدیم الطعون إلى وحدة تحصیل  القرارالطعن في  رب العملویجوز ل .طيخ
 .بالبرید رب العملإلى  القرارا من تاریخ إرسال یومً  15باستخدام إحدى الطرق المذكورة أعاله خالل 
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