
 NORTH CAROLINAوزارة التجارة بوالیة 

 مجلس المراجعة

 جلسة استماع بالحضور الشخصي ألمر استمراریة       بشأن: 

  Tax – 3919دعوى: رقم ال                            شركة الموظفین الطبیین المتفوقین

 

 جیفري دي ماكیني، اسكوایر

 بیلي آند دیكسون إل إل بي

 1351صندوق برید 

 NC 27602رالي، 

 صاحب العمل،

 

 North Carolinaوزارة التجارة بوالیة 

 قسم األمن الوظیفي

  25903صندوق برید 

 North Carolina 5903 - 27611رالي، 

 .المدعى علیھ

استكمال الجلسة ستمراریة لعدم التمكن من قبل مسؤول جلسة االستماع، لال مام الموقع أدناه بناًء على اقتراح منجاءت ھذه المسألة أ
 في الوقت المخصص لھا؛ و 2017مایو  2المنعقدة في ھذه المسألة  بتاریخ 

، 0104أ.NCAC 24 04، و0105أ.NCAC 24 04)، و1(د15-96 عمالً بالفقرات الستمراریة اللموافقة على اقتراح  وجیھوجد سبب ی
 .NCالقانون األساسي العام لوالیة من  1105د.NCAC 24 04و

على ، صباًحا بالتوقیت الصیفي الشرقي 0001:الساعة  2017یولیو  12یوم األربعاء الموافق إلى لذلك صدر أمر باستكمال ھذه المسألة 
، غرفة North  Carolinaواید أفنیو، رالي،  700عقد جلسة استماع بالحضور الشخصي في المكتب اإلداري الخاص بمجلس المراجعة، أن تُ 

GB111 . ر الھاتف.بتھم عابشھاد باإلدالءھم لإلدالء بالشھادة في ھذه المسألة ؤالشھود الذین تم استدعاویقوم 

 

 . 2017یوم ــــــــــــــــــــــ من مایو، تحرر في 

 North  Carolinaوزارة التجارة بوالیة           

     /یوجد توقیع/           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دوران ھجانیت كی          

 اإلدارة رئیس مجلس

 

 

 

 

 



 تسلیمشھادة 

ر في یشھد الموقع أدناه بموجبھ أنھ تم تسلیم نسخة من أمر االستمراریة السابق إلى كافة األطراف المعنیة عن طریق إرسال النسخة سالفة الذك

في مستودع رسمي تحت العنایة  والمودع، المسجل، والبرید المسجل بعلم الوصولمظاریف موجھة على النحو المبین أدناه من خالل البرید 

 صایة الحصریة للخدمة البریدیة األمریكیة. والو

      . 2017مایو  22تحرر في یوم 

 ، مساعد قانونيماشاندا أردیستر
 NCوزارة التجارة بوالیة 

 األمن الوظیفيقسم 
 الخدمات القانونیةقسم 

 25903صندوق برید 
 North Carolina 5903 - 27611رالي، 

 )919( 707-1025الھاتف: 
 )919( 733-8745الفاكس: 

 
 تم التسلیم: 

 
 جیفري دي ماكیني، اسكوایر

 بیلي آند دیكسون إل إل بي
 1351صندوق برید 

 NC 27602رالي، 
 
 

 North Carolinaوزارة التجارة بوالیة 
 قسم األمن الوظیفي

  25903صندوق برید 
 NC  5903 – 27611رالي، 

 
 

 North Carolinaوزارة التجارة بوالیة 
 الوظیفيقسم األمن 

 عنایة: شارون ستریكالند
 مدیر الضرائب اإلقلیمي

 F302، غرفة Fجناح 
 
 

 North Carolinaوزارة التجارة بوالیة 
 قسم األمن الوظیفي

 روجرز إسعنایة: لین 
 مدقق ضرائب 

 F304، غرفة Fجناح 
NCHLA374T 

 


