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 الهدف هي هرا الدليل
 

 ٝرْضه ٕزا اىذىٞو ػَِ اإلجشاءاخ اى٘اجة ذ٘ػٞحٖا إىٚ اىَ٘اؽِ حرٚ ٝرسْٚ

 ىٔ ٍَاسسح حقٔ فٜ اىْفار إىٚ اى٘ثائق اإلداسٝح اىخاطح ت٘صاسج اىشؤُٗ اىذْٝٞح  

 :ىٖذف  

ذنشٝس  حق اىَرؼاٍيِٞ ٍغ اإلداسج فيٜ اىيْيفيار إىيٚ اىيَيؼيييٍ٘ياخ ٗ اىي٘ثيائيق *   

 اإلداسٝح اىشاجؼح ىٖا تاىْظش

 

اىرؼشٝف تاى٘ثائق اىَؼْٞح تياىيْيفيار ٗإػيمً اىيَيريؼياٍيييٞيِ ٍيغ اىي٘صاسج  تي يش  *  

ٗإجشاءاخ االؽمع ػيٖٞا أٗ اىحظ٘ه ػيٚ ّسخح ٍْٖيا ىيريسيٖيٞيو ػيَيييٞيح اىيْيفيار 

ٗذثسٞؾ إجشاءاذٖا حٞث أُ  مو شخض ؽثٞؼٜ أٗ ٍؼْ٘ٛ ىٔ اىيحيق فيٜ ٍيَياسسيح 

اىَيؤس   1144ىسْح  14اىْفار إىٚ اى٘ثائق اإلداسٝح ؽثقا ىَقرؼٞاخ اىَشسً٘ ػذد 

اىَرؼيق تاىْفار إىٚ اى٘ثائق اإلداسٝح مَا ذٌ ذْقٞيحئ تياىيَيشسيً٘   1144ٍاٛ  13فٜ 

 12ـــذد اىَؤس  فٜ 12ٗاىَْش٘سػـــــــ 1144ج٘اُ  44ــذداىَؤس  فٜ 21ػـــــ

 . 1141ٍاٛ 

ٗ ٝشٍٜ ٕزا اىذىٞو إىٚ ذنشٝس ٍثذأ اىشفافٞح ٗاىحنٍ٘ح اىَفر٘حح فٜ اىرؼياٍيو ٍيغ  

 .اىَؼيٍ٘ح ٗإسٖاً اى٘صاسج  فٜ ذششٝل اىَ٘اؽِ ٗإػادج اىثقح تْٞٔ ٗتِٞ اإلداسج



 

 كيف توازس حقك في الٌفاذ إلى الىثائق اإلدازية ؟   
 

 قبل أى تتقدم بالطلب 

ذأمذ  قثو أُ ذشسو ٍ يثل ٍِ أُ اىَؼيٍ٘ح ٍ٘ػ٘ع اى ية ىٞسد ٍ٘ج٘دج   -

ػيٚ اىَ٘قغ اإلىنرشّٜٗ ىي٘صاسج ػَِ اىْشش اإلسرثاقٜ اىزٛ ذؤٍْٔ 

 .ٗصاسج اىشؤُٗ اىذْٝٞح ى اىثٜ اىْفار 

إؽيغ ػيٚ ٍقرؼٞاخ اىْظ٘ص اىقاّّ٘ٞح اىرٜ ذَنْل ٍِ اىحظ٘ه ػيٚ   - 

اىَؼيٍ٘ح، ٗػيٚ دىٞو اىَ٘اؽِ اىزٛ ذؼؼٔ ػيٚ رٍرل ٗصاسج 

اىشؤُٗ اىذْٝٞح ىررَنِ ٍِ فٌٖ حق٘قل ٍٗا ٝجة ػيٚ اى٘صاسج إفادذل 

 .تٔ 

 إػشف مٞف ذحشس ٍ يثل أٗ مٞف ذحظو ػيٚ اىَؼيٍ٘ح؟ -

اقشأ اىذىٞو جٞذا ألّّٔ ْٝض ػيٚ مٞفٞح إّجاص اى ية شف٘ٝا، مراتٞا، ػثش ذؼَٞش 

 .االسرَاسج أٗ ػثش اىثشٝذ اإلىنرشّٜٗ أٗ ػثش اىفامس 

 :عٌد تقدين الطلب 

 إػشف ٍِ أِٝ ذحظو ػيٚ اىَؼيٍ٘ح ٗىَِ ذ٘جٔ ٍ يثل؟ - 

  ذ٘جٔ تَ يثل إىٚ اىَنيف تاىْفار إىٚ اى٘ثائق اإلداسٝح ت٘صاسج 

 اىذْٝٞح ، إرا ذقذٍد ت يثل مراتٞا احرفظ تْسخح ٍْٔ، ٍِٗ تٞاّاخ اإلسساه،



 

 ذسيٌ ٗطو إٝذاع ػْذ إٝذاع اىَ ية ٍثاششج، -

حشس ؽيثل تنو دقح ٗتثساؽح، ٗحذد ٍ٘ػ٘ع اى ية ٗاىَؼيٍ٘اخ اىرٜ ذ٘د   -

 اىحظ٘ه ػيٖٞا 

  ُحذد اىجٖح إُ مْد ذؼيَٖا ألُ فٜ رىل ذسشٝؼا فٜ اىشد، ٗأػيٌ أ

 اىراسٝخ،اىج٘اب ذذسسٔ جٖح ٗاحذج أٗ أمثش ٍِ جٖح ْٕٗاك آجاه ىيشد 

 ٗ اىر٘قٞد ٍٗ٘ػ٘ع اىسجو،

 

 :بعد تقدين الطلب

 

 .اعلن أى دزاسة هطلبك تتطلب آجاال ووقتا هعيي -1

 :آجال السد   

 ٍٝ٘ا  42أقظإا  

ٍٜٝ٘ ػَو فؼيٜ ػْذ االسرؼجاه ىؼشٗسج ٗ َٝنِ اىرَذٝذ فٜ حاىح ذؼيق األٍش *     

 تؼذج ٗثائق 

 أٝاً فٜ حاىح ػذً ذ٘فش اى٘ثائق    12*       

 : كيفية الّسد على هطلب الٌفاذ 

 

ذجٞثل ٗج٘تا ػيٚ ٍ يثل  مراتٞا ٍغ تٞاُ  اىظ٘سج ػيٌ أُ ٗصاسج اىشؤُٗ اىذْٝٞح ا

 :اىرٜ سررٌ تٖا اإلذاحح أٛ ذحذٝذ 

 

 



 

 

 اىَناُ اىزٛ ٝرٌ فٞٔ االؽمع  فٜ حاىح االؽمع ػيٚ ػِٞ اىَناُ*  

 ذحذٝذ اىَؼاىٌٞ اىَسر٘جة دفؼٖا*  

مَا ذؼيَل أّٔ تئٍناّل اىحظ٘ه ػيٚ ّسخ ٗسقٞح أٗ إىنرشّٗٞح ٗ أُ ذ ية 

ٍؼاْٝح اى٘ثائق األطيٞح ٗأُ ذحرفظ تاىَناىَاخ اىرٜ أجشٝرٖا فٜ ٍراتؼرل ى يثل  

 : مَا ذؼيَل أّٔ ٍِ حقل اى ؼِ 

 

إُ ذيقٞد ج٘اتا ٝقؼٜ تشفغ ؽيثل جضئٞا أٗ ميٞا فأػيٌ أُ : الطعىى و آجالها 

ٗصاسج اىشؤُٗ اىذْٝٞح ذخثشك  تسثة اىشفغ ٗإُ ماُ اىشفغ ٍؼيم تئذمف 

اى٘ثٞقح ت ش  قاّّ٘ٞح مجذاٗه ٍذد إسرثقاء  اى٘ثائق اىَشرشمح أٗ اىخظ٘طٞح 

 فئّٔ ٍِ حقل أُ ذ اىة ٗ ذرأمذ ٍِ ذاسٝخ اإلذمف ( ٍيحق تاىشائذ اىشسَٜ)

اقشأ جَٞغ اىَؼيٍ٘اخ اىَقذٍح تؼْاٝح ٗاىر٘طٞاخ ٗ اىَمحظاخ اىَشفقح تاإلجاتح 

ىرفٌٖ األج٘تح اىرٜ ذ٘طيد تٖا ٗاىرٜ ال ذشػٞل فٖٞا اإلجاتح ىل اىحق فٜ 

 .اى ؼِ 

 

 :   والطعىى  ًىعاى  

 

 ٍٝ٘ا، تؼذ ذيقٜ اإلجاتح ، 42ىذٙ سئٞس اىٖٞنو خمه أجو ال ٝرجاٗص : التظلّن

 .أٝاً  41ٗػيٚ سئٞس اىٖٞنو اإلجاتح خمه  

ٍٝ٘ا  فٜ حاىح ػذً  01أٍاً اىَحنَح اإلداسٝح فٜ أجو ال ٝرجاٗص : الطعي 

 .اىشػا تقشاس سئٞس اىٖٞنو 



 

 :العقىبات 

 

ٝؼشع ّفسٔ      1144ىسْح 14مو ػُ٘ ػٍَٜ٘ ال ٝحرشً أحناً اىَشسً٘ ػذد 

 إىٚ ذرثؼاخ ذأدتثٞح  ٗفقا ىيرششٝغ اىجاسٛ تٔ اىؼَو  

 

 :  االستثٌاءات 

 

ذرؼيق ٕزٓ االسرثْاءاخ تحاالخ ٝج٘ص فٖٞا ىيٖٞنو اىؼٍَٜ٘ اىَخرض سفغ 

 :ذسيٌٞ ٗثائق إداسٝح إرا ماّد

ىسْح  30ٕٜٗ ٍسأىح ػث ٖا اىقاُّ٘ ػذد ، ذرؼيق تاىَؼ ٞاخ اىشخظٞح  (1

 ٗاىَرؼيق تحَاٝح اىَؼ ٞاخ اىشخظٞح  1111اىَؤس  فٜ ج٘ٝيٞح  1111

 4991ىسْح  03ذؼيق تحق٘  اىَينٞح اىفنشٝح ٍٗا ػث ٔ اىقاُّ٘ ػذد (2

 ٗاىَرؼيق تاىَينٞح األدتٞح  4991فٞفشٛ  11اىَؤس  فٜ 

 ٍحَٞح ٍِ اىْفار تَقرؼٚ قشاس قؼائٜ  (3

 .ذحظو ػيٖٞا اىٖٞنو اىؼٍَٜ٘ اىَؼْٜ تؼْ٘اُ سشٛ (4


