
 

 والیة كاروالینا الشمالیة
 مجلس المراجعة

 
 

 قرار الھیئة العلیا رقم  الموضوع:
 
 
 
 

 
 صاحب العمل مقدم الطلب

 
 

 بیان الدعوى:
 

البطالة الساریة منذ                         .  أما بعد، فقد قرر قسم األمن الوظیفي  رفع مقدم الطلب دعوى ابتدائیة جدیدة لمزایا تأمین ضد 
لمقدم الطلب، خالل  ("القسم") أن مبلغ المزایا األسبوعیة المستحقة لمقدم الطلب كانت       دوالر، وأن القیمة األعلى لمزایا تأمین ضد البطالة المستحقة

 لطلب، كانت       دوالر.سنة المزایا التي بدأھا مقدم ا
 

 وقد أحیلت الدعوى للحكم القضائي في مسألة الفصل من العمل األخیر،  وأصدر القاضي قراراً قضائیاً في الملف رقم  یفید بأن مقدم الطلب 
سم) في القضیة المسجلة في الملف (غیر مؤھل) (مؤھل) للمزایا.  وقد رفع (مقدم الطلب) (صاحب العمل) استئنافاً للقرار، ونظر قاضي االستئناف (اال

ستئناف  بتاریخ              رقم .  وظھر األشخاص التالیة أسماؤھم في جلسة االستماع أمام قاضي االستئناف:                                       وأصدر قاضي اال
وقد استأنف (مقدم الطلب)  من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.  ( )-96 §قراراً یفید بأن مقدم الطلب (غیر) مؤھل بتلقي المزایا بمقتضى البند 

 (صاحب العمل) ذلك القرار.
 

 تقریر الواقعة:
 

دى القسم .  رفع مقدم الطلب دعاوى مستمرة بخصوص مزایا تأمین ضد البطالة للفترة من       حتى             .  وكان مقدم الطلب قد سجل للعمل ل1
من القانون العام لوالیة (a)15-96 §في رفع التقاریر إلى مكتب توظیف تنفیذاً لتعلیمات القسم، وقدم دعوى بخصوص المزایا بموجب البند واستمر 

 كاروالینا الشمالیة.
 

 ھو               . .  بدأ مقدم الطلب بالعمل لدى صاحب العمل بتاریخ        بمنصب              .  وكان یوم العمل األخیر لمقدم الطلب2
 
 
 

 
 لعنایة: 
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 قرار الھیئة العلیا رقم 
 5من  2صفحة 

 
 :مذكرة قانونیة

 
ینص قانون األمن الوظیفي لوالیة كاروالینا الشمالیة على أن الفرد یكون عاطالً عن العمل من أجل الحصول على سنة لتلقي المزایا إذا 

 انطبقت إحدى الحاالت اآلتیة:
 

  -البطالة في األصل.         (أ) 
توجد اقتطاعات على راتب الفرد، إال أن قلة العمل خالل أسبوع الراتب  -اقتطاعات الراتب.         )1(

الذي یطلب الفرد الحصول على سنة مزایا ألجلھ أدت إلى عمل الفرد بشكل أقل مما یساوي 
أو الشركة التي یقتطع فیھا من راتب ثالثة أیام عمل كامل قیاسیة في المؤسسة أو المصنع 

 الفرد بصفتھ موظفاً عادیاً.
ال توجد اقتطاعات على راتب الفرد بتاریخ رفعھ لدعوى  -ال توجد اقتطاعات على الراتب.         )2(

 المطالبة بمزایا البطالة.
 

فإنھ یعتبر عاطالً عن العمل وفقاً  بالنسبة ألسابیع المزایا التي تقع ضمن سنة مزایا یستفید منھا مقدم الطلب بالفعل،
 لواحدة من الحاالت اآلتیة التي ینص علیھا ھذا البند الفرعي:

 
 بالنسبة ألسابیع المزایا التي تقع ضمن سنة مزایا یستفید منھا مقدم الطلب بالفعل،  -عاطل عن العمل.         (ب)

لطلب لھذا األسبوع، ویشمل الدفعات لن یقلل دخل مقدم ا -عاطل عن العمل بشكل كامل.         )1(
المشار إلیھا في البند الفرعي (ج) من ھذا القسم، من مبلغ المزایا األسبوعیة المستحقة لمقدم 

 من القانون العام. 14.2-96الطلب، وذلك وفقاً لما ینص علیھ البند 
وتنطبق علیھ توجد اقتطاعات على راتب مقدم الطلب  -عاطل عن العمل بشكل جزئي.         )2(

 الحالتان اآلتیتان:
عمل الفرد بشكل أقل مما یساوي ثالثة أیام عمل كامل قیاسیة في المؤسسة أو          أ.

المصنع أو الشركة التي یعمل فیھا الفرد نظراً لقلة العمل خالل أسبوع الراتب الذي 
 یطالب مقدم الطلب بتلقي المزایا لھ.

دخل مقدم الطلب ألسبوع الراتب الذي یطالب مقدم الطلب بتلقي المزایا لھ، ویشمل          ب.
الدفعات المشار إلیھا في البند الفرعي (ج) من ھذا القسم، یؤھل مقدم الطلب لتلقي 

 من القانون العام.14.2-96مبلغ مزایا مخفض، وذلك وفقاً لما ینص علیھ البند 
ال توجد اقتطاعات على راتب الفرد خالل كامل أو جزء من  -كلیاً. -عمل جزئیاً عاطل عن ال        )3(

األسبوع، ویؤھل دخل مقدم الطلب من الوظائف غیر المتخصصة أو الجانبیة لتلقي مبلغ 
 من القانون العام. 14.2-96مزایا مخفض، وذلك وفقاً لما ینص علیھ البند 
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 قرار الھیئة العلیا رقم 
 5من  3صفحة 

 
یكون الفرد عاطالً عن العمل إذا تلقى أو سوف یتلقى تعویضاً نتیجة عن فصلھ من  -دفعات الفصل من العمل.         (ج)

العمل بأحد األشكال الموضحة في ھذا البند الفرعي، وذلك لألسبوع التقویمي كامالً. إذا تم منح التعویض كامالً، یجب أن یتم 
أسبوعیاً كما لو اكتسبھ الفرد خالل أسبوع من عدم العمل. یمكن أن یكون الفرد عاطالً عن العمل، كما ینص البند تقسیم المبلغ 

 الفرعي (ب) من ھذا القسم، إذا كان الفرد یتلقى دفعة ال تغطي
 األسبوع بأكملھ:
 بدالت اإلخطار.        )1(
 األجور المستحقة خالل اإلجازة.        )2(
 راتب إجازة نھایة الخدمة.        )3(
 تعویض إنھاء الخدمة.        )4(
 تعویض الفصل من العمل.        )5(
 تعویضات أو أجور التسریح من العمل أیاُ كان نوعھ.        )6(

 
 

   من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.15.01-96 §البند 
 
 

على التعلیمات اآلتیة في الحاالت التي یكون  33)، ینص القرار التمھیدي رقم 1997یل، أبر 30(تم اإلقرار علیھ بتاریخ  بخصوص: فولن
 فیھا مقدم الطلب موظف لدى صاحب عمل بعقد مؤقت:

 
إذا رفع فرد موظف لدى صاحب عمل بعقد مؤقت دعوى ابتدائیة جدیدة أو دعوى ابتدائیة إضافیة لمزایا تأمین ضد البطالة بعد 

منعھ من العودة إلى عملھ وقبل تلقي عرض عمل آخر، فلن یعتبر مفصوالً من العمل بمقتضى أي من البنود  انتھاء عملھ أو بعد
96§-ولكنھ سیعتبر عاطالً عن العمل بموجب البندین 1) من القانون العام،2b) أو (2a) أو (2) أو (1(96§-14

8(10)aوbا تم صرف مقدم الطلب من العمل، یتم تحدید أھلیتھ . من ذات القانون، مالم یتم صرف مقدم الطلب من العمل.  إذ
 ) من القانون العام.2b) أو (2a) أو (2) أو (1((2)14-96§لتلقي المزایا بموجب أحد البنود  

 
وأخفق في  2من القانون العام  .bأوa. -§96(10)8بالنسبة ألي أسبوع تلقى خاللھ مقدم الطلب المزایا بموجب أي من البندین 

96§-أداء كامل المھام الموكولة إلیھ من جانب صاحب عمل بعقد مؤقت، یتم تحدید أھلیة مقدم الطلب لتلقي المزایا بموجب البند 
13(a) .3من القانون العام 

 
أسبوع إذا قرر القسم إیفاءه  ینص قانون األمن الوظیفي لوالیة كاروالینا الشمالیة على أن الفرد الموظف یكون مؤھالً لتلقي المزایا خالل أي 

 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. 14.9-96 §بالتزامات الشھادات األسبوعیة فقط.  البند 
 

 :االستنتاج القانوني
 

قبولة الموثوقة المقدمة في القضیة الحالیة، تم البت في أي دلیل محل تنازع من خالل الوصول إلى تقریر الواقعة، وذلك استناداً إلى البینة الم 
 في جلسة االستماع.

 
 

من 96- (a)14.7و96-14.6و96-14.5§§ ود البن انظر.  2013یولیو  1، التي أصبحت نافذة بتاریخ 2-2013استبِدل بقوانین جلسة الھیئة التشریعیة  1
 القانون العام الحالي لوالیة كاروالینا الشمالیة.

من القانون العام الحالي لوالیة  96 §- 1البند  انظر.  2013یولیو  1، التي أصبحت نافذة بتاریخ 2-2013استبِدل بقوانین جلسة الھیئة التشریعیة  2
 كاروالینا الشمالیة.

من  96- 14.10و96-14.9و 96-14.1§§ البنود  انظر.  2013یولیو  1، التي أصبحت نافذة بتاریخ 2-2013ین جلسة الھیئة التشریعیة استبِدل بقوان 3
 القانون العام الحالي لوالیة كاروالینا الشمالیة.
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 قرار الھیئة العلیا رقم
 5من  4صفحة 

 
 ویستنتج الموقع أدناه من البینة المقبولة الموثوقة والوقائع المعثور علیھا أن مقدم الطلب  

 
یجب اعتبار مقدم الطلب (مؤھالً) (غیر وتأسیساً على ما سلف ذكره، یجب (إقرار/عكس/تعدیل) حكم قاضي االستئناف.  عالوة على ذلك، 

 مؤھل) لتلقي مزایا تأمین ضد البطالة.
 

 :القرار
 

 ) القرار الصادر عن قاضي االستئناف.  تعدیل) (عكس) (إقرارتم (
 

مزایا تأمین ضد البطالة لتلقي غیر مؤھل لتلقي مزایا تأمین ضد البطالة لألسبوع/األسابیع المنتھي(ة) في         . ( مؤھالً یعتبَر مقدم الطلب 
 لألسبوع/األسابیع المنتھي(ة) في         .

 
 وقد شارك أعضاء مجلس المراجعة فرید ف. ستین الثاني وستان كامبل في ھذا االستئناف وھما یقران على ھذا القرار. 

 
 

 ھذا الیوم  .
 

 مجلس المراجعة 
 
 

 _____________________________________ 
  
 الرئیس  

 
) یوماً من إرسالھ بالبرید مالم یتم تقدیم التماس لدى المحكمة العلیا كما ھو مبین أدناه. 30سوف یصبح قرار الھیئة العلیا نھائیاً بعد ثالثین ( مالحظة:

رجو منك االطالع على النشرة على الرغم من أن المجلس ال یقدم المشورة القانونیة، نیظھر تاریخ اإلرسال بالبرید في الصفحة األخیرة من ھذا القرار.  
تتوفر النشرة لدى مكاتب التوظیف المحلیة حول الوالیة، وعلى موقع قسم  المرفقة للمزید من التعلیمات حول كیفیة استئناف قرار صادر عن الھیئة العلیا.

، واستشارة محاٍم من www.des.nc.govابط على موقع قسم األمن الوظیفي عبر الر األسئلة األكثر تكراراً األمن الوظیفي.  یمكنك زیارة قسم 
 اختیارك.

 
 حقوق االستئناف للمراجعة القضائیة

 
فیھا ، أو التي تقع یمكن رفع طلبات االستئناف لھذا القرار الصادر عن الھیئة العلیا لدى كاتب المحكمة العلیا في المقاطعة التي یقیم فیھا مقدم االلتماس

الشمالیة، یتم مصالحھ التجاریة األساسیة.  إذا كان أحد األطراف ال یقیم في أي مقاطعة وال یمتلك مصالح تجاریة أساسیة في أیة مقاطعة في كاروالینا 
ي وقع فیھا النزاع في والیة لدى كاتب المحكمة العلیا للمقاطعة الت أورفع االلتماسات لدى كاتب المحكمة العلیا لمقاطعة ویك في كاروالینا الشمالیة 

 كاروالینا الشمالیة.
 

) یوماً من إرسالھ بالبرید مالم یتم رفع التماس في الوقت المناسب لدى المحكمة العلیا بموجب البندین 30سوف یصبح قرار الھیئة العلیا نھائیاً بعد ثالثین (
 §§96-15(h))وi  .من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة ( 

 
 انظر الصفحة التالیة - ھام

NCHLA 344 

http://www.ncesc.com/


 

 
 

 قرار الھیئة العلیا رقم
 5من  5صفحة 

 
عوى القضائیة یجب تقدیم نسخ من أي التماس للمراجعة القضائیة مقدم لدى كاتب المحكمة العلیا إلى قسم األمن الوظیفي ("القسم") وإلى جمیع أطراف الد

سلیم االلتماسات ) أیام من تاریخ رفع االلتماس.  یجب تسلیم نسخ االلتماس بالید أو بالبرید المسجل وطلب إشعار باستالمھا.  یجب ت10خالل عشر (
 لمراجعة المحكمة العلیا وتوجیھھا إلى وكیل األعمال التجاریة في القسم:  

 أ. جون ھوماني
 رئیس المستشارین

 وزارة تجارة كاروالینا الشمالیة 
 قسم األمن الوظیفي

 Raleigh, NC 27611-5903، 25903صندوق برید  عنوان البرید:
 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154 700 العنوان الفعلي:

 
) تبلغ المحكمة العلیا برغبتك في 1إذا اسلمَت التماساً للمراجعة القضائیة من طرف آخر، فلن تكون طرفاً في دعوى المراجعة القضائیة مالم: (  مالحظة:

ل 2) أیام تتبع استالمك لاللتماس، أو (10أن تكون طرفاً في الدعوى خالل عشرة ( القانون  من 1A-1 §من البند  24بمقتضى الحكم ) ترفع طلب تدخُّ
 العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.

 
 إشعار إلى جمیع األطراف المعنیة

 
من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة (بمن فیھم  24A .0105(32) 04یجب أن یكون الممثل القانوني، كما ینص البند  

 (b)17-96 §و Ch. 84األفراد الذین یدیرون تأمین صاحب العمل ضد البطالة من شركة أخرى) محامیاً مرخصاً وفقاً للبندین 
 0424Cمن القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. یجب أن تكون إشعارات و/أو شھادات إشراف المحامي خطیة وفقاً للبند 

 .Chبند یجب أن یتوافق التمثیل القانوني في الدعاوى القضائیة مع المن القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة.   0504.
 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة. 84

 
من القانون اإلداري لوالیة كاروالینا الشمالیة، عندما یوكل أحد األطراف ممثالً قانونیاً، یجب  24C .0504 04بمقتضى البند 

ف تكون ألي معلومات تقدم إلى إرسال جمیع الوثائق والمعلومات التي یجب تقدیمھا لذلك الطرف إلى ممثلھ القانوني فقط. سو
 الممثل القانوني لذلك الطرف المفعول واألثر ذاتھ كما لو أرسلت إلى الطرف المعني.

 
، یخضع مقدمو الطلب إلعادة  مبلغ المزایا المستلمة تبعاً ألي 2013یونیو،  30بالنسبة للدعاوى المرفوعة بتاریخ أو بعد 

 من القانون العام لوالیة كاروالینا الشمالیة.(2)(g)18-96 §البند إثر االستئناف.   قرار إداري أو قضائي تتم مراجعتھ الحقاً 
 

إذا كنت تستلم أو استلمت في السابق مزایا تأمین ضد البطالة ذات الصلة بالدعوى الموضوع  إشعار خاص إلى مقدمي الطلب:
وأن قرار الھیئة العلیا ھذا یحكم بعدم أھلیتك لكامل أو جزء من ھذه المزایا، یمكنك الحصول اآلن على إعادة لمبلغ المزایا 

إذا تمت إعادة المبلغ بموجب قرار الھیئة العلیا ھذا،   نا الشمالیة.من القانون العام لوالیة كاروالی(2)(g)18-96 §بمقتضى البند 
سوف یرَسل إلیك بالبرید إشعار منفصل بإعادة المبلغ أو قرار إعادة المبلغ المدفوع من قسم نزاھة المزایا/وحدة مراقبة دفعات 

قیمة المبلغ الذي ستتم إعادتھ والغرامات  سوف یفصل إشعار إعادة المبلغ المدفوع أو قرار إعادة المبلغ المدفوع  المزایا.
نلفت انتباھك إلى أن الطریقة الوحیدة للموافقة على إعادة المبلغ المدفوع ھي رفع التماس   المترتبة، ضمن تفاصیل أخرى.

والیة  للمراجعة القضائیة لھذا القرار الصادر عن الھیئة العلیا لدى المحكمة العلیا كما ھو موضح أعاله، وبموجب قانون
) موضوع عدم األھلیة أو األھلیة و/أو 1كاروالینا الشمالیة. في االلتماس الذي ستقدمھ، یجب علیك تحدید ما إذا كنت تستأنف (

 ) القرار الناتج الذي یفید بأنك استلمت إعادة للمبلغ المدفوع للمزایا.2(
 

 تاریخ إرسال القرار بالبرید اإللكتروني:    تاریخ تقدیم طلب االستئناف: 
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